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INDICE GERAL DAS SESSÕES 

·1. ~pprovaçilo da Acta da Sessão antecedente, 3, 
:r. Ot!icioa: do Mlntsterlo da Fa:<enda, enviando au

tographos de resolu!illo legislativa sancclonada, '. 
Subvencoes " estabelecimentos de asslst~ncia e lhstru
cçll.o (te(juerlmento de rectlflcaçil.o do Deputado Hlp
j'Jolyto do Rego), 4. O Sr. Baptista Luzardo cede a pa· 
lavra ao Sr'. Cinclnnto Bt•aga, 4. - 8. Poliltcn. eco
nomlca.· do café (analyse :1 critica. do !lllnlstrG da. Fe.~ 

zendn ao pr•ojecto n. 121, de 1935): a constltuclonal!
dade do projecto, 5-G; a tàxa sobre sa.cca de cafli, ex• 
portada, 6-10; aa emendas ns. 1.96~ e 164 ao art. 1\4 

das Disposições Transitarias, 12-17 (dlséurso (lo Depu
tado Clnclnato Braga). - 4. Compromleso e posse 
dos Deputados Jolto Neves e Barros Cassai (Rio Gran
de do ::!ul) e Acurclo Torres (Rio de Janeiro), 17·1~. 
Commemoraj;ll.o da llbertaçll.o dos escravos (requeri
mento do Deputado Renato Barbosa e outros ; ap
provado), 18. - IS. Comparecimento e nll.o cotnpar<>• 
cimento do Deputados, 18-19. - 6. Actos do Tribunal 
de Contas (dlecussl!.o de "Pareceres da Commlssil.o (}(I 

Tomada dt: Conta3; ndiada a· votaçilo), 19-?.0. Auxlllos 
>lB vlctimail dos 'temporace na capital dn Bahia (pro
jccto n. 2, do 1935): declaro.ção e parecer verbal, pela 
Comml~si\o de Finanças c Ol'Çamento, do Deputado 
Cl~mente Marlanl, 20-21; projecto approvado, 21-22. -
7. Polltica econom.lca do café (analyse ó. critica do 
Ministro do. Fazenda ao projecto n. 121, do l&a5); 
a]lprova<Jlto do. emenda n. 16~. actul\1 § 3 do nrt. o das 
Disposições 'l'~aneltor!!ls, 22-26; o lado t!nauceh·o do 
projeoto, 27-H (contlnuagll.o do dl~curêo do Ôeputttdo 
Clnc!nato :Sraga). - 8. Renuncio. do mo.udato de vt!• 
reador pelo 'Dlatrlcto Federal (discurso e onrta dó 
D.1puta.do Acurclo Te>rrea), 34-3G. Ordem do dla. para 
n Ses~Aó ~egulnte, 36-39 . 

• 

Oltuva !II!RIIll<;> .•. , , •.• , .. , •.•• ·, . , ••• , • , . , , •• , , . , . , •..• , • , . 41 

~. Rel.ltlflcn~õus â. Al!ta da Sessl\o antocedent.,. 
rco!amagões dos Deputadoa Cal'lOa Rols, Laudellnu 
Gofuc~ •. Dlnlz .Junior, VIeira MnrQ:uea e Honrlqlle Doda
worth. 42·48; ap:>rovaçilo da Acta, 48. - ~. Auxlllos 
fts vlct!mas dos temporaea na. capital da Bu.h.lll., J>ro
jecto n. 2-A, de 1936: sub'sututtvo d& Commlest!.o de FI
naneM e Orgamento, 48-49; Pl'OjQoto subst!tuldo, Gil. 
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Subvençües t'. estabe leclm ento·s d é aos lstencla e lns
trucção (projecto n. 7, do 19~6) : aub s tttuUvo &.t> pro
j,.cto 11. 26• e 1\a en>ehdt<a, da Cc;.mmlssào de Fltlancas 
e Orçamento, 60-61; proJecto aub n~:tuldo, 51; legislaçi!.o 
~ Mensag~:m citada~, 'Z 1 -~2; e m endas apresentadas, 
li3-75; parecer da Commls6A.o de Finan~;as e Or
çamento ás em<!ndas apresentadas e m se.,;unda dis
cussão, 75-76 ; emendas apresunto:das, 76-97; substi
tutivo da Commiss~o de Flnnnças, emendado em 2• 
discussão, 97- 100; ''oto e m .,eparado do Deputado Ar
lindo Leonl, 100·20; prolecto n. 113, do Deputado Hen
rique Dodsworth, 120-2~; Pl'Ojectos na . 28 e 199, do 
Deputado X avi.,r d e Oliveira, :Prdudloado8. l22- ll.4. 
Elxpe<llção, pelos Governadores, de d ecre tos-leia (ln
dlcaç>J.o do Deputado Carn e iro d e Rezende), 12·L ~

Compro.rnJsso e posse d o D eputado F anta Rlb~<S (Rio 
Grande d o Sul), Similo da Cunl\o. (Minas Gera~s) , Fene
lon .Perdlgllo (Partl ), Mendes Sobrinho (Matto Gros~o) , 

e Abillo de Aaels e Rlcardlnc. PradC\ (Em·pregados), 
12•. Voto de congr&tulaçõea com o s jornall.,tas bra
sUelrus pela data 13 d e Maio (reqUérlmento do Uepu
tado EmUlo de !lfaya, o.pprovado), 124-· Z5. Votó de 
eongratule.gõe~ pelo 126• annlver aario da oreação da . 
Policia MilHar do Dlstrlcto Fooe ral (r equerimento do 
Deputado Caldeira Alvar enga e outros; appro•tado), 
Uõ. Voto de pezar pelo fallechnento do Sr. Gentil Au
gusto da Costa Ferreira, Deputado á Assemblêa Cortatl
tulnte do .1\.ma~onas (dlscur!lo e req<~erlmento do D<;pu
to.do Ribeiro Junior; a.pprovado) , l26·2G . Voto do 
r"e;gosno pe.la promulKa~:!.o da. Conatltulç!Lo da Para
hybo. (rPquerlmento <l o D eputado Prelrn Lira. e ou
trai!), 126-37; tJiacurao do D eputado Samuel Duarte, 
1:&1-J!S; atJprova.çll.o Cl.o r e querlme nLo, 1:!8 . Commemo
raçlLo do dia. da lmprenea. (requ~rlmento de congratu
laçõe& A llnprensa Brasileira peloa D eputadoll Carlota 
de Quelros e Noeuelra Penld o) , 128-~9. CommemoraçA.o 
da. Uberta~;~ll.o dóil e s cr á vos (reQuerimento de um voto 
de n.dmlra',lA.o 11 monnorl~~o da. Ptlncua. laooel, J oaquim 
Nabuco, .Tos~ do Patroclnlo o outros braallolroll Hius
tres, doa Ueputadoll Adalbo~to Cl\margo e ou\ros ; ap
proYado), 129. - 4, Salarlo mlnlmo par·a empregadt>a 
do bancos (dlecuno do Deputado Alta.rnlra.ndo Re
qulr.o), 129-SO, - 15. Com pareolmento o n!Lo oontrJare
olmonto dto Deputados, U0-81 . - O, Auxllli>2 é. po;m
laçl!.., proletarla 1la Capital da Bahia: dlec uraoa doa 
D"!Jutadoa Sãlh>a Filho, 131-17; Edlia.rdo buvlvler, 137-
43; José do l'n.troolnlo , 143- 45; Cl.,mente Marlanl, 145-
46; nPPl''>VIl.QILo doa artigos 1• a 7•, \46. - 'I'. Votaol\o 
do. rcdacQI\o Una! dó projecto n.. 223, di! 1995: l.'eque
rlmento verbal do Deputado Ce.r los R eis, approvn<lo, 
147; approvl\çl\0 da redaoQ!Lo tl'nal, 147. - 8. Llcenc;:a 
ao Pt-esld<"nte da R e pu bllca paro. 11.ueonta1·-se do Pai" 
~prolecto do ro~oluono n. 1, de 1936) : r~querlm.,nto do 
Deputado J'oll.o Carlos o outroe. l\ l>t>rovado; H8; dls· 
oussO.o unloa do projecto: 4llsCUl'Oos dos Devuta.dos 
Arthur Bernar do&, H8-&li; SoÚa:n. Le l!.r>, llí&-GB; Su.lgado 
Filho, 158-GI!; Oanl~l do Carvalho , 169-64; Oswaldo de 
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Lima, 164-67; Baptleta Luzardo, lti~-71: c ·João Carlos, 
177; re<J'tlcrlmcnto verbal do Deputado VIctor Russo
mano, 177; discursos dos Deputados Acurclo Torres, 
177·7a; e Sampaio Corrêa, 178; requerimento por es
crlpto do Deputado VIctor Rus.somano: approvado, 
178-79; d!acursos doa Deputados: Joii.o Carlos (conti-
1lUaçilo), 17P-81; Ascanlo Tublno, 1&1-82, e Acm·cto 
Torres, 182-84. - 9. Ordem do dia para a. Sessão se
guinte, 18-li-88. 

1. Rectlflcações :l Acta da Sessão antecedente, dos 
Deputados: Domingos Velasco, sobre omlssll.o de um 
aparte. 1N9-90, o Bias Fortes; sobre pareceres da Com
missão de Tomad!'- de Contas, 191-92. - ::. Oftlctos: 
dos Deput&tlon Lauro Passos, Altamlrando Requ!Ao e 
Pedro Verga~a. p<Jdlndõ llcen~;;a para ausentar-se do 
Pab, 192; do IIHnlsterlo da Fazenda, enviando a.uto
grs.pho!i da resolllçilo legislativa. sobre o reajustamento 
de vencimentos dos mflltares e .func~lona.rlos civis, 
vetada, em parte, e ra~õea do vêto, Jg2-97: do Ml
ulsterll' da Juat\ga, enviando lnformacões sobre o jul
gamento de recuuos na COrte de AppelaQAo do DIB
tr!oto Federal, 197; do Minlaterlo da. Viar;:Ao, com 
Men11agem do Presidente da RoJ>ubllca, pedindo aber
tura de um Qredltco eapeaial para rflparar;:Ao de damnos 
cnusadoa nas Unhas terrea.s e telegra.phicau da BAhia. 
pelos temJ)ot'loell, 198-99; do Governador do Amazonaa, 
aob~e dlar!aa de alumnoa e presos e aluguel de oaeall 
para trnbalhadoree, 19 9 -ao 1 , Con'\" lte li C~>m ara. para 
a~lst!r, na A<ls.demia. Nacional de Medlolna, é. ao&d.o 
em homenagem ao Proreasor Benjamin BRptlsta, .:101. 
- S. Llcenço ao Presidente da Rell\\bllcl\ PR~o. ausen· 
l!l.1'·•e do Paios 11 cu•telo da vingam ( l•~oJootoa nn. D 
e 111 de 193&): pnr~ceres, com projectos. dn CommiRall.o 
de Justiça, conc~dcndo a llconQl\, e dr. Commlt!sll.o de 
Ftno.l\ça.s e Orçlltn.<,nto, a.utorhll\ndo l\ abertura do crc· 
dlto empeclal do 10.400:aoo~ooo, 201-03: Mensagem o e;o:
poslçAo de motivos, Z08-(}f. - 4. Crel\çdo de blbllothe
cne circulante~ (projecto do Deputado Negreiros Fnlcll.o 
e outros): pnroocras da Commlsello do Educnçü.o c 
Culturll, Julgando lnopportuno o ))tojedo, e do. Com· 
missll.o de lo'tno.ngo.s e Orçamento, opinando pela r·e· 
jeiçll.o, 204: projeoto julg&do lnopportuno, 204-0G. 
6. A v!genola do Codlgo de Minas (lndlcn~lla n. 2, de 
1985, do Doputado Furt~<do de Menezes}. 305·06. -
o. Nll.o com!la.roolmento do11 Deputados Palyoarpo Vlot· 
ti e Attlllo Amaral (oommunloo.cões dos Deuutados 
Furtndo d·e MeJ•·ez~a o Leónclo Qo.lr4.o), 206. - '1. O 
renjuNtamento do f\moolonallsmo clvll: <llscursos d"s 
Dcputadofl: Paul o Mnrtl11s, 206-ll; Barreto Pinto, 211-
H. - 8. Compromisso e poaso doa DcputaJos r.llle~er 

Moreit·a (Maranhl!.ol, Anl" Bndrn, Sebast\1\o Domht· 
gues, Pedro Jo~ge, Abel SantoH e Martins o Silva. (Brn•· 
pregados), 214. - P. Polltlon do Pará (discurso do 
Deputado Mario CheNn<mt), 214-U. ~ lU. Artigos 
do Codlg<> do Contabllidndo quo emharaqnm ,.. !lPPro-

1S9 
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-,.a~il.r> rle contractos (requerimento do Deputado DurYil.l 
Melchlades), 221. - 11. Comparecimento e não cot•t
pareclmento d" De})Utados, 221"~2. - 12. Licença ao 

Presidente da ReP\tbllca. Paro. ausentar-se do Pah: (dis
cussão dll. resoluçil.o legisla.tl'va n. 1, de H35): roque
rlmento de urgencia e encerramento d;~. dl•cussll.o, do 
Deputado Joilo Carlos e outros, 223; pedidos de expll
caçõe5, de manutehçll.o da palavra e de esclarecimen
tos, dos Deputados, José Augusto, Acurclo Torres " 
Blas Fortes, 223; declat·açil.o do Presidente de que o 
requerimento se d:vlde em tr"s partes, z2•: approva<l.a 
R. primeira, 2~4; questões de otdcm l~vantadaS pelos 
Deputados Blo.s Fort~s e Acur'}IO Torres, 22~-26; ap
prova<;l'lo das segunda " terceira partes do requeri· 
mento, 226; discurso do Deputado Act1rclo Torres, 
226-43i o Sr. José Augusto cede a palavra aos llrl!l. Ar
thur Santos o Blae Fortes, 243 e 245; discurso do 
Deputado Arthur Santos, 243-tlí; discurso do Der>utndo 
Blaa Fortes, 246-48: r<Jquerlmento de encerrami>nto da 
dlscuss~o do projecio, do DepUt~>do Aa"anlo Tllblno, np
Pl'ovado, 2Ü; approva<:i\o, em 2• dlac\\sallo, 248-49; pro
jacto approvo.do, 2~!). - l3. Auxlllos ã. J)OJlUla~;:llo pro
letar!a da Capital dà BO:bla (projecto n. 2, de 1936): 
Bmendo.s ns. 1, 2 e S dos Deputado!! Luiz VIanna, Sal
gad(l Fllho e outros, e Octavlo Mangabeira e outros, 
249-60; parecer verbal, pela Commlssllo d& Finança• e 
Ol'ÇlUnento, do Deputado Clemente Marlãnt, !avoravel 
á. ementla n. 1 e á. p~lme\r11. parte d.o. de i\. S e con· 
tral'lo 11. de n • 2, 2511-5 S; pedldoa doa Deputlldoa Cbr)' • 
.soatomo do ouvelrn, 2Gll, e CleriHmte 'Marh~nl, deferido, 
254. - 14. Subver.cllea a eatobee1c·ltnonto8 de ns.l8ton
ola e lnatruoclo (nquerlmento de urB'encl& pura vo. 
tD.çlo dó projecto n. 28~, do Deputado JollP Car'loll ., 
outros, approvo.do), 2641 emenda liublltltutlvr:t npt>ro• 
vntln, 2G4·G5; diRctHAo do DeputD.do Furtado do 1\lone
Bell, 2Glí; dllloUrllo da Deputado Pedro Allllxo, 266-GII; 
o.ppfovada., tJ!I.Tu. oon11Utulr projeoto tu•t>ar'l\\lo, il emen
d& n _ 1, flc11.ndo pn!udlcDdal!l n• domall!l, 2~S-61. 

'J.Ii,, Ordom t'lo dia pnra a. BooRII.o degulnte, 242. 

De~!mn Se~•fto (l!lxtl'nc>rdJna~Jn-nOl'fUt'l111) • , ..... , .. , • , • • • • • :ltJ:I 

1, O reR.Juatamonto do tuncclonallemo civil (dia· 
cmr11o. do Deputo.do Barreto Pinto), 264-65, Decllluoa do 
Superior Tribunal Dlteltoral (dlaeurllo! doe Daputadom: 
Josê do l?ll.ti'ocluio a M"'rttna " 'Silva), 265-67 ;, DQ7-68' 
- 2. Memot'lo.l do Banco dos Fttnoolonarloa Publloos 
sobr~ ncqulslcll.o de cna1w, 268 • . -- S, Polltlon do Pal'á 
(dl,;curso do Deput~do Mal'lo Chcrmon,t), 269-79- -
4. Voto de pes.ar iJelo fallec!mento do coronel r,ulfi de 
F11.rlt1. (reQuet-lmento do Deputado Earbo~a. Lima So
brinho e outros; npprovndo), 279-80. - li, Ccmvu.re~ 
cimento e ttl1o <:ompa.reclmento de Deputados, 2811-81. 
- IJ. Lfccn~:ll. ao Presidente do. Repub11ca para ansen· 
tar-se do Palz (projeoto n. 9, de 1936) ~ requerimento 
de D<>putndo Souza Lel1o e outros, po.ra ~er ouvida ·a 
Comn1lssl\o de Dlplomncla e Tratados, 281: dl~curso do 
Deputado Souzu. Lello, 2Sl·S2; rcjoltr:tdo o requerimento, 
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l!82; dlseurao do D&putado Renato Barbosa., Presidente 
d~ Cotnm!asll.o, dlsendo · !lU" \1. M0si\ reaolv ""' be1D, 
mandan\lo e. Men~Sagem é.. Coinmlasllo de CouaUtulçlo 
e Justiça, 28:-83; declaraçll.o do Presidente de que o 
t-equerlmento foi rejeitado, 383; discurso do Deputado 
Josl! A:igusto, combatendo o projécto, 283·86; emenda 
ao projeeto da Comrnlaall.o da Conatttulçllo e .TusUea, 
approvada, ficando preJudicado o art,. ' oio projscto, 
211'; votaollo do proleoto. apJ)rovado, %88; votatllo da 
redaectLo tlnal, 2SG-87; dhlcurao do Deputado Acur.,ro 
Torres, do fellcltaçllea 4. Comrillel!llo de Redacclto, 28?. 
- 'T. Auxlllos A populacllo proleta~la da Caplta.t da 
Babla (p~ojecto n. 2, de 1935, abrindo o credito e:~pe

clnl de 1.0011:000$001\): votaçlio da aub-emend" da. 
Cc.mmlaalo de ll'lnanoaa e Orçamento AB emendas nll. 1. 
2 e s, npprovada, !lcando. JlroJucUenda a emenda. ri. 1, 
ás prime ira. e iu!gunda partes da emenda. n . a ; e r e• 
jelta.da a de n. 2. e a. te~oe\ra parte · dá de n. 3: pro
~ecto a.pprovado e enviado A Commlssllo· do Redaccllo, 
288-89. - s. Subven<}l'IAil a l!stabeleclrnentos de ae·sta
slatenda e lnetrücçllo (.voh.!:llO da redncçllo flliill, ai>· 
pro·vadil.), l!n-90. - 9: , A quelltllo de limites entre Sllt> 
Palllo e Mlnl\s : dlacu~ao do Deputado Gomos Ferras, 
290-300: c!ttleu'C'IIO do DeJ)utado Pe4ro A1el::to, 300-0l. 
- ·lo. Ordem do dia para a Sessllo seguinte, aet-04. 

Of><!tma primeira Seaallo ... .. , •.. . •....•....• . . . . . ...... , . 3Q3 

'l. A- omlaaii.o de um aparte (de~lil.raçllo · do Depu· 
taé!C> Thompson Florea), 3(16 . - · 2. O!flclos: do !lflnlll• 
t<~Í'Ir.> ~B Fazenda, envlando pareeer pedido v~1C!. Gom
mlea&o d!! F'lnancas e Or<Jamento, e lnrormaçõ~e 11obie 
lcencllo de dlreltoe d. olub• de football (requerimento 
do :Deputado :Moza.rt Lag.o), 80~-07. Carta do Gen~ral 
Jol!.o Gomes, Mlntvtro d• Guerra. envlan~o um exetn• 
ptar do relatório do seu anteceaso~ npreaentaclo no 
Presidente d& Republlca, 807. •retegramrno. do Pre
aldente da Aa!!embl@a dll Parah,.bo., e<.tmmun\cl\lldL• 11. 

prom'llgaçt~ i\1. C<>nllt!t\1\~o do Ell~~o, 3(1~ • ...-... ll, 
CompT"omlaeo e posse do Deput11do l!'retre de Anllrnde 
(Plauhy), ~07. - •· Voto de, pe!lar pelo i'ttller.lmento 
do Genero.l otymplo da Sltvelra e nomeaçllo de uma. 
oommlssllcl. de cinco me·mbros para a.c:ompanhll.r o en
terro! reque~!mcmtos ·. do11 DopUtl'rlos Josê Augusto o 
o11troz; Wal\1omnr Ferreira e outros; e Gen11roso Pon• 
co: · dlacuraos doa Deputa doa Jo:sé Atigul!to, Domingo& 
·Velasco, Wnldemar Ferreira e Generoso Ponce; M>pro~ 
vados 011 requerimentos · e noriisada. o. cornml@tl.o, 301· 
309. Voto. do J)osa.r pelo ·taleclmento do ma.r~ohal 'Pil· 
Rudsky.: 'requerimento· do 'Deputado Neifl-no il.e Llms. e 
outro!!!, ·ao&; dh!oUrso ··4o' Deputado Negr llo de LimA. 
309-ll: appro .. açllo do r equerimento, 311 . - 11. Vote. 
de· J'egoallo potn conclulllo ·c!& <!ema.rca~llo d~ trontelr& 
~rasH•Urugua'y · (reque~l.mento do · De'puta.cSo Emll1o d<> 
·Mtl.Yil, a~nrovC!.do), · ~u-u: . - e. A dtctndura e r. nl· 
tua~l!.o pol\tlcn de.. Brnltll (dleour!io do · Deputado Jo!l.o 
Noves), 3U·Z2. - ·7, Voto ae regos(jo tloln promnlga
ollo dn Conetltutçlto elo Paranll. (l:"cc:tuel'lmento üo Depu" 
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tRdo Lauro Lopell e outros): dlsçurso do Deputado 
Lnuro Lopes, 8Z2·23; "-P!Jrova<,:ll.o -do reque~lmento, 323 . 
- 8. Acqulsi<:llo de avlôes·E~cola (requerimento de 
Jn!orma.;:õe" do Deputado Henrlqut Dodaworth e ou
tros, adladn a votação), B23-U. - 9. Comparecimento 
e nAo compar<!clmento de Deputado!, 32i-25. - 18. 
Ft>ndoR de resgate e garan tia do papel-moeda: pro
Jecto do Deputado Sa.\lu Fllhó, 326-26: legl~lac,:Ao ci
tada., 326. - 1t . O Estatuto doe Funccfc.narlos PubH
cos: requedrnento de url!'encln do Deputado Barreto 
Pinto e outros, para votaçllo de outro requerimento d <\ 
nomea.;:llo de umo. commlulo de 11 membros para pro
aegulr o trnbalbo <lc: e laboraoll.o do Estatuto; app~o

va.do, 327; vota.,-a.o do requerimento do Deputado No
guelra. Penldo e outro&, 827; nomeaçlo da eommiBRI!.o, 
S27. A dlspenaa. do empregado& da lndustrl& ~ Com
merClo (prolecto ·n. UG-A, de 1935): requerimento d~ 
urgencla. para a• di~UBI!~o. do Deputadó Francisco 
:Moura e out ros, approva.do), 3:!'1; dlscUeslo cio pro,_. 
etc.: dhtc11t'ilo do DepUl~>do VIcente Oalllez, :t28·3I; 
emendai ns. 2, 2 c 8, do Deputado VIcente Galllez o 
outr.,ll: o na. t e ' do Deputado V\eente Ga.lllez. s3t~ 
32; e n. & do Dr.pllt aclo FronQil Filho, 333, - 12. A dl'
ctadura e a illtua~ii.o polltloa. do Brasil: discurso (con
tlnuaçl\o) dt> t>&putado Joi!.o Nevei!), a34-63; diiiCUrao·, 
~n1 r~>~l•osto.. <ln Deputado .rol!.o Clll'loe (tendo-se pro
rognt\n a Sessn.o, B. requerime nto do Dei)Utado Thompson 
Fio roa, a!lm de o orador (>onclulr), 363-11. - 13. 
Mcnllngom dn Secretar ia da t>r eeldéncla da Republ!ca, 
"ommuntcando que o Presidente da. Republlco., Dr. Ge
tulio Vargns, trunsmltte, ds Ú hora• do dl&. 17 do cor
rente, o Governo ao Dr. Antonlt> Carlul!l Ribeiro de 
AnGra·da, Presidente da CamA!'Il t!oe Deputndoa, a11-7Z. 
-.. J-4. Ord;,m do dia J)ara a s~u!Lo eenlnle, 37:1-76 . 

;béelma Jlepntla lle""Ao .... • , •••.........•..•• , •.•• , . . . . . . . 31f 

1. Vóto de lleaa-r p.lo fa\leolmento do Marechal 
Pllsu.taky (cleolaraollo, aobr& a Aota, do Dc,putll.do 
Fmnolaoo Pereira.), ST8·T9. Na.o uompareclmentc. do 
Deputado RAul Fernande• (oon,munlcn~llo dQ Depu
ta<lo Salleil Filho), 879. O vêto ao rea,u•t~mento doM 
runcclonarloe c lvls e veterano• do Pni'agua.y (docll\• 
rnoll.o do Deputl\do M(lr&ell Palva}, 880, o htcldente 
com a: Cara.vana Liberal no Tlieatro santa Iaabel em 
ReuiCe (deolaro.çllo do Deputado Souza Lelo), l!80-Bl. 
O enterro dQ General Olymplo ila Stlv~lra (dt~clal'O.CII.O 
do Deputado Gcnoroso Ponoe), 381. - :a, O!tlo1011: do 
Deputado Chry>Jostómo lle OllveiNI, elólte> repreaentan
to.ntc !lol! trabltlha(lores no. 19• Cortf.,renola Intt.rnRcló· 
na.t do Trl\'balho, pedlnGo llc~nc:"· t!MJ: dG Mlnhlter!o da 
FlducllQAo, enviando' o.utogrnphos de 1'1'181>\U(Ião legh•la· 
tlv11. tul.ncdonaóa. 382, o Informações ao'bre a. expedlcê.o 
de hultruccues parn eutnos e 11obrê o ~aldo da vsrba 
Subven~:aee, 383-Sa . - li . Compromlsii(J e vossa do 
Doi)Utado llfelr:l Junior (Sll.o Paulo), 383 .- - • · A »ao
•n•sem do Governo o.'la. R epubl lca ao Sr. Presidente 11-
Camnra: dls'!urso o oonvlto pa.ra. assistir á. ena. pollftt, 
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cio Presidente em ~:<:erclciõ, 383-84; discurso do Depu. 
tado Laudellno Oom<ls, pedindo, em regosljo, o levan
tamento da SeuD.o; approvado, ll84. - "· Ordem· do 
dia para a Sesall.c. seguinte, 3&4-88. 

o o ~ I e I ' o • .. ' e e 0 0 
0 ' • ' ' 0 O o o o o o O O O o o I • 0 

Xl ...... 

1. O reajustam e" to:> d.. v"nchnentõà doi mllttlo.res 
(resposta do Deputadn Waldema.r ·Falei\.<> a uma cbser
vac:i!.o do Dcputado Baptista. Lusardo ao seu parecer), 
390-91. O dia do. Imprensa (telegramma de !<grade· 
cimento da AssoclaçD.o Sr&sllelra d1> . Imprensa, tld(.l 
pelo Deputado En'llllo de Maya), 391. - :r. 1\lenaa
Jil'ens: do Dr. Getulio Va.rgo.s, communloando a pas
IJagcm d() Gov erno ar, Dr. Antonio Carloa; e deste 
communtcando h a. ver assumido o governo, 3~2. O!tl
oloa: do Mln!sterlo d~~o Edui.la.çlo, enviando autogra
phos de resoluoll.o le&'li!Jatlva, eana.,lonadae, 392; do 
Mlnlste·rlo dó Exterior enviando Menaagcm' áo Pi'i>
el4ente da Republlca, acoxnJ;anhndos de cOphlH a u
tber:tlcas d e t r atadoa de arbltragent. a A .. latllncla jtt
dlolarla com 011 E11tados Unidos, 39~-IH; da COrte de 
Appelaçllo de Matto Gro .. o, 1t0bre avu111oa do Pl'OJ&o!to 
do Codh1o Criminal, 3U. Telegramma do Governador 
du Pnr11.nll., 11ommunlcandu a promulwaot.o da Con•tltui
Qilo do I~stado, 396. Aliitllloll 11. poputaciLo proletl\rla d!!. 
Capltnl tl~ro Bahia (r~4aoQI1t. f111at do prui>~cto n. 2-B, 
de 1936), ap~-U, Prom:>gllo da tunclllonarlol da PoLicia 
(llroJilcto do D~put11.do No•uolra .l>enldo ·11 outros), 
3Bft-9'1'. - 1. Cctnmi111Ao do lll•tlltuto doe Funcctona· 
rio• I'Ubllcol (dllour•o do Osput~odo VIeira Marques, 
Jledlndo 1ua IUblltltulQlo), U'T -n. Nilo compareclmentl> 
doe D:.putadoll Nor11\f.tlno du Lima e Carlo~ Luz lcom• 
muulcnçllo do l.~oputlldo llfllrtll111 Soaree) , 1!98. O mflll· 

dado elo u•·uranva: 41•cuno do Deputado Barreto 
J>lnto. do aJlPcllo 1\ Commlaaao df' Conetltulçlo e Ju10· 
tlça eobro o 11rojooto em andamento, 398-99; rellpoata 
do DCll\ltl\dO \Val<lomar :F'el'relra. Proaldente da Com
mlnl!.o, 31)1}, Nilo e>om1>nreclmento do Deputado Lontra 
Coal.n (oommunloaoao do De1mtadn Ca.l"dlllo FHhó), 
S99. - 4. A altuaollo flna.noe!r~ (dlaouno fio Deputado 
Botto de 1\lennes), sut-410. - G. Compromisso " posa~ 
do Deputado Abelardo Lua \Santa Catharlna), •H. -
e. Comparecimento e nO.o ()ompat'eclm•mto do D<'PU• 
tadoa. Ul·U. - '1. A ülspensa de ~mlli'êgados do. ln
dustrln f' do ClommercJo (pro~ecto n. 126-A. do 1936\ ; 
parecer, com pt•oJecto, dil. Commls•llo de Leglalnotlo s .. 
419-21; votaçllo dt<a emendaP ns l, 2, 3 e 4, rejeitadas: 
olá!, rejeltando na emondatt ns. 1, 2. 3 ó il.cceltando 
n& na. i, l' o 6. H2 ·; \4; emendai' aJ)t·esentadna, 4H-l61 
projecto emendo.do, ~18-19; Ju~;tlf!cnciio dl' parecer dn 
Commlasll.o (dlscuno do Deputado Moraes Ano.lre.de), 
" da a amondna n u. i; o 6, Rpprovad...a. 421 : )l!'O~"'' t .. &l> · 
))roVlldO, 421·24 . - s. Tranaferenc ll\ das . cadeiras d o 
Direito Romano e Dlrelto Inte'l'nllolunal Prlvn<lo do 
ourso de doutorado para o de bachareh•do; reQuor l• 
mento de ur eenclll. para n. vota.ol!.o do pro~ooto Bm 
andamento, ao Doputado Daniel de carvalho e ouu•os. 
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Pap. 

Rpprovado, 424: 2• dlsc\Jssãu do projecto, 4:25; substi
tutivo d:l Commlss4o de Edu-'a·~ao e Cultura, 425-2G; 
emendas nEL 1, 2. 3 e 4 •wresontadas no sub~Utut!vo. 
426-27; votaç.llo <las emeitdas, sendo rejeltf\das as de 
t>S. 1, 2 e 4; o appro~·nda a de n. ~. 427. Hospital Na
cional de Psychopatha>< e Colonla.s do Eng~nho de Den
tro e Jacarê)>aguK (projecto n. 43-A, de 19J5): ... .,. 
qucrlmento da urgen<lla para a 3• dlscussa.o e votilcil.o 
ó<> projeoto, do Deputado Armes Dias " outi't•s, appro
vado, 427: p~o!ecto-zut>Mitutivo, approvndo em 2• dl!;
cussil.o; e dispensado o lnterstlclo a t'eque.rlmf\nto do 
Derutado Barreto Pinto, 4n-2s. Imposto elo Sol!o F<>· 
deral (J)rojecte> n. 8-B, de 1935): rcquerlmentu Ôl' 

urgencln p~ua a• dlscussiio do Der>utado Barrog Pen· 
tendo, a(>!>ro\·ado, 42S; emendas da Coritmlssíto de Fl
nan~as e Orçamento, 42~·33; projc.do approvado e ~n
vlndc> t\ Commlssão d~ Redal'çiio, 433-63. - .n, Provi
mento dos c:trgos do Mlnlstorlo P\tbllco ·:mtdtoral " 
subsidio do>< julzeR e procuradores ( pro}ecto n. Z6~A. 
com J>nreccr dn. Commfs~ilo de Justiça, rejeitando os 
artil. 1 e 2, vêtados); nhnunciada a votaçil.o, em eacru
tlnlo s~creto dos art>J, vétndos; de.claraçil.o do Deputad(l 
Acurclo Tor!'es, de que o PIWccer da Commi~sil.o é <lU~ 

df!VO :ser vutado~ o I?r.-,.idl'nte responde, lenda o ar
tigo 149 do Rew!m .. nt<>; votaçb'.o " approYa~ào dó vêto, 
463-(5, __; 10. A pont" tntct•na::loual ~obt•e o rio .Uru
guay (2• dlscusallo do projecto n. 238, de 1936, nbrlndo 
OI' edito esnc.•lal, n:mrov:u'lo), fD5·66. - n. Infracr;ües 
As leis e regulamentos de a~sletenc!tl. e J}r<.•tecção a 
tnenores (2• dlscu•sl!,o <lo projecto n. 274., de 1935, ~P
provado), 46·tr-m7. - 12. Liga Brat~ll<~\ra contra a 
Tubercu\oij6 u• dlecussllo do prajecto u 2'17, de 1936, 
com· aubiitltuUvo da Commh1síl.o d" Finanças e Orça
nlonto, dando n LI!!'R a própr\&dRdA dr. t~rreno dll sua. 
ft<!,]P., ll.llllro\' lldo), 4U7. - Jl\. Acto• do Trlbunar O. e 
Conlall (dblcu11~llo Ulli<m de parece res da Commlssi\o \it; 
'.I'oml\dr. a ... Contn.10, n:pprovl\dOB), 401-12. - 14. Vlslt~ 
du Prcsldcnto c!r& Hetlullllóa ao Urugua.y e Arg~ntlna 
(2• diii<>U~sl\n do proj••cto n. !O, de 1936, 11.brlndo o 
credito Clllleolal do 10 .100:000$000): llPprovaoll.o do ar
tlk<> tu; a.pprovnortD do 11rt. 2•; o Sr. Dom!ttgo~ Vel
l,.!l<lo requer vet•lr!ca.ç.to de ''ota<:i\c; feita. a charn ... da, 
vorlflca-ee a falta de numero, H2: " Presidente sub· 
nicttc !\ votaoll.o nominal o art. 2•; conilrma-se n falta 
de nunfero, 472-H, declara<)ões ·de votos doi Deputado~ 
Arthur Bertll~t"\l~~. Jo!!lê AUJ;usto, Ollvelt·a Coutinho e 
Blaa Fortes, 474c75. A norilea<Jii.O do Sr. Noraldlno de 
Llrna para. aubslltulr o Sr. VLe1ra MarQUes nn Com
mlssil.o do Estntlito dos Funcclonarlo:> Ptibl\cos, 475. 
lG. Ordem do dh< para n Sessno iwgu lnte, 475 -76. 

D"clmn quflrtn !leasi1u · •. , , , , , , •..... , , , , .. , , ... , .. , ... , . . . . 4'1'1 

1, Ar>provaçi!.o da Acta da Sesano atüeceüente, 
·(1~. - :.!. OrUclol!l: do M!nhterlo da l.1't>zendt~. ~n· 

Vf~ndo lnforlhRQ~e~ SObrt!l llndl.l.mento .ic !lTOCN!BM na 
Camo.ra dé R"njuAtamou>to, 47S-79: o do Tribunal d~ 

Contas, oommunlcando rccu~a de regt~tro a contraoto, 
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4T9. R@querlmento do Dr. Octavlo Kelly, mlr.l~tro c!a 
COrte Suprema, p<!dlndo paga mento, 4.79. - 8 . Ajudas 
do custo, subsldloe o verbas-material (projecto n. lG, 
de 1935), 479· 80. - 4. Acqul s tçllo dos J!vr~~ que per• 
tentleram a toe 'lho Netto CproJel'to n. 18, d~ 7936): pa
recer ~a Commls>~ll.o de Finanças e Orçamento; r eJet
t"ndb emend• apresentada em 3• dlscuaen.o, 480; pro-
3ect o emendil.do, 480-Sl ; emenda reJeitada, 481. - 111. 
Tranaterenela das c adelrall d e Direito Romano e Dl
r~lto Internacional Privado do curso d e doutorado p&ra 
o de bacharelll.do (proJecto n . ·u, de 19l5) : redtl<lçl!.<~, 
pat"a 3• dlsell1ilo, da Ce>nuntlallc. 4., Educaçllo • Cul
tura, Ul-8~ . - 8. Provimento do cargo do e~crlptu
rarlo da Eatrnda d e Ferro Noroeste do Braall (pro
Jec to do Deputado Francisco Moura o outros, enviado 
§.s Cotntnhl,lles do Cona tltulci.o • de Eatatuto 40'1 Fune, 
ctónarloB), 483-86. - "r~. Ali obras contra as seecii.S 
do Nordêete : 41ecureo de> Deputado Ruy Carneiro, jue
tlfl\ia·ndo a tran!!crlpclto, noi!i Aan~••• da conterenala 
do Dr. Lulll.Vhtlra, pronuncl&dll no ·Club 4e Encenha• 
rln, U6-111; requerimento do Deputado Pereira Lira .e 
outl'olt, pedindo a tranacrlpclo, 4tl. - • · Compro
ml~;~~o e po11ae d01J o.rputadol Deodor o de llena onca • 
Cle tnent1no Lt11bOa (.Pa>;l), •91 . - lO . Nll.o COD\ll'Lrtlel· 

mento doa Deputadoa Ca.rdlllo Filho e Pllnlo Tourinho, 
Arthur · Santo11, Paula. Soa.ree,. Oota.vlo Sllve1'ra. e Fra.n~ 
cli!CO PCTel'l'a (communlc&Q!IIIIII .Soa Deputado' Pra.do 
Kelly e LaurQ Lópe8), 492. - 11. Polltlct. do Rio 
Grande do Norte (discurso do Depu~ado Ca(ê J)'l!hoJ. 
49.2-llii. - 12. Voto de peaar pelo tallechnento, em 
:Recite, do Dl" .. A.Jbuquerque Mell.o (requ•rlmento do 
Deputado 011waldo de Lima., e outroa) : d iscurso d«> 
Deputado Oinva.ldo de Lima , ini!-13 ; approva-çlo do 
nquerlmento, &13, - :ta. Reorge.nlr.açAo da Commla
slo Parla.mllntar da Marinha. 1\lercante Cre qtierlmento 
do Deputado JoD.o Slmpltclo e oútroe, adiada a vota• 
çD.o). 613 . - 14. Deslgnaof,Q doi! Sra. Raphael Sln
corA e Monto ATrae!l para •ubetltulrem, na Commt•· 
•lo de i..egl•laçlo SOolal, 01J Su. Attamlrande> l\e• 
qullo e Olavo Oliveira, lilS . - lll. Compareo\mento • 
1ll.o com'Pareolmento de Deputa.O.<la, &U-G1~ . - 111. 
S<lcaorroa 4a. v lc tlmaa doa t emporo.eK e lnunda.çlle;; ne. 
Capital da. Bahlo. (rodacQ!lO tina! do projecto n. 2!1, de 
1936, approvada) , 614 . - l'l' . Hollpital d e Pilycho
pat':las e Col onl&s de Engenho d e Dentro o J scarê
pagud (3• d l acuestlo do projectc. n . U,A, de 193a), 
emendn o.o o.rt . 2•, do Deputado Barreto Plnt·o e ou· 
trod, ns: dtetrtbutc!lo de a vuleoe de projectoe e dtí 
vétos e oorrcoçl!.o de erros, qu estl~ó de ordem, pê lO 
Deputado Aourclo Tol't'el!, ~!5-U; expllcnçOea do Pre· 
s ldente, 5H: réplica. dG Deputado Acurclo 'l'orr.,s, de 
que, vo.rlando os projoctoa de turno ~m turno, ne
ce!!sarlo s e tornn n dlstrlbulçiLo doa avulaoa de todoe, 
li\ G-17: doele.ra9l10 do Prealdent" dt~ que a Mesa \Onll\rt!. 
provldenolae, &17; dlocurso do úeputa.do Barreto Pinto, 
!uaUficando .a. sua emencin, 61&; e&ctnrealm<~nto do Prf.'· 
sld•ntt~ 11obro 11. dletrlbulallo dfl vêtos, Gl8: pe.recer do 
D oputado Ago,tlnho Montolro, Dm nome 4a. Oommlesllo 
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de Saude Publica, favDra~·eL ã emenda BarretD Pinto, 
518-19; aprn·ovaçil.~ da emenda e proj~·cto, 519. - 18. 
Visita dD Pr"sldente da Republlca ao Uruguay e Ar· 
gentlna (continuação da votaçã.D do projecto n. 10, de 
1985, a.pprovadoe, em ~· diecusoão, os arts. 2• e 3•), 
~19. - l9. JA~.qulst~;l!.o de obra.'s de pintura e escul
ptura de Decio Vllares (2' d!acu~são do projecto nu• 
mero 217, de 1935): discurso do Deputado Acurclo 'l'cr· 
rtJs, pedindo lhe seja cnvlad" o avulsc d<> projecto, 620; 
RUbstHlltovó da Comrnls~lla de Fine.nças e Orçament<>, 
approvado, 520; dispensa de lnterst!clo (requerlmentc 
do Deputado Raul B!ttencourt, approvado), &21. - 21l. 
Fianças para 08 tuncclonarlos Y,ubl!cos o• dl>!c\l~SA.o 

do projecto n. 72·A, de 19l!fi., approvado, com (llsp~nsa 
de lnterstlclo 11 requerimento do Deputado Bll.rreto 
Pinto), 521. - 21. A ('~eira de Hlatorla do Brasil 
(proj&oto n. ~22, ae 193b, con~ parecer contrRriCI da. 
Commlss!lo de Educação): d!Bcm•so:>a doa I'eputadO$ · 
Wanderley Pinho, 621-25; Raul Blttencourt, 62~·28: 

l'ap. 

Levl Carneiro, 628-30; Prado Kelly, 63G-34; Blns P'o~· 
tes, 634·Stll Alberto Alvares, 636·41; Barreto Pinto, r•· 
querendo a volta. do Pt'ojecto á. Cornmbsll.o de Edu.::a-· 
çâo, 541; requerimento, no mesmo sentido, do repu
tado Domingos Vellasco e outros, Sn; dlecUl'St'8 <lco• 

Deputados Domingos Vellasco, dando as razões do 
requerimento, e Prado KeUy, applaudindo o requeri· 
mento, 641; parecer do Deputado Raul Blttencourt, em 
nDme da Commlssilo de Educação, favoravel ao reque
rlm~nto, 541-U; approvação do requerimento, li42. -
.22. Actos do Tl·lbunal de Conts.s (pare"eree da Gom
mlssl\o d.e 'fornada de Cofitiis, a.pprovados), 543. - :a. 
Hoapltnl do Paychopo.tbu.a c Colonian de> Engenho ~~ 

Dentro e Jacar.l>paguà (projer.to n. 13-A, de 1936): 
rPquerlmento de dl"pe !U!B de pub!lcaçll.o da reõacçllo 
fln~>.l, do D~puta<lo Barreto Pinto, approvado, 543; re
dacçil.o final .flppruvada, 643-H. ·- 24. A quéstAo de 
llmltea 4lntre S. Pa"J.h> e Mln:.ts, liH-~0; S. Paulo nAo é 

separatista, 550-51; a. oa.ndldatu•·a Hermc3 an Fonseca, 
666; 1\ revoluçll.o de 192~ e o• livro" Uln~ <le l>a.vor e 

Drlo ile Cnbot'lo, 556-G9; a. revolu~:ilo de lUSO, 660-Ua: 
a revoluçll.o de S. Paulo, õG4·67 (dlscur•o do Deputado 
Aur~llano L~He). -- :.13. Ordem do dhL para. n Sessll.o 
8egu!nte, 568. 
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INDlCE ALPHABETICO DE MA TERIAS 

A 

Ada (ObaerYações sobre a) - 4Z, 42-43, 43-4~. 46-48, 18'.l-9l, 191-~2. 
206-67, 267-68, 30G, 378-79, 38~ 380-81, 381, 390-91, 391. 

AC!tc>oi do Trlbannl tle Contas (Approv~~ll.o de) - 19-20, 4Ç7-72, 543 .. 
Aeroporlo da Rio de .Jnnelro (Rccu~a de registro ao' cont.-a.eto 

do) - 479. 
AJuda" de eu .. to e .IIUbllldio.ll (Autorização para entrega. de) 

479-80. 
Alllr•nça. i.iloeJtal (0 Incidente, em Rsôl!il, com !1 caravana\ da) 

380-81. 
Avartea (Omissão de) - 189-91; 306. 
A••l•teuela e buot1r11eçfto (Subvenç~es o. estabeleolmontoa de) - ol, 

&0·124, 28•-01, 289-BO. 
A"YIGe;o·E•t!ola (Acqulslçl!.o de) - 323-24. 

B 

nnllln (Socconoa ás vlctimas dos tampornes na Capital da) -
20-22, 48-50, 131·4G, 249·&1, 287-89, 39ó-96, õH. 

fiibilotho"""" "'""nlnntfll (Crea<;:ll.o de) - 2tH-Olí. 
Draau ... ur"K"'"Yt 

A demarcU(;ão da frontelr~> - 811-12. 
A ponte ~obre o rio UrugunY. - 46fi-GG. 

c 
Cnfé (Polltlcu ecouomlca do) - 6-17, 2Z-34. 
Ccu•;nrn <le ReuJu•tnmento (Informações sobre andamento de pro

~QSBOB na.) - 478-79, 
Ce~MI\o dll palnvrn - 4, 243, 245. 
C'c>dlgo de Contnbllldndc (Pedido ·d~ lnforma~õea sobr~ artigos 

do) - 221. 
Codifl<<> d1~ Mlnn" (A vtgencla do) ~ 205-0G ." 
Çoelllo Netto (Aoqulslçtl.o da blbliothcca de> - 480-81. 
Crunproml••o e po••e de Dep .. tado• - 11·18; 124, 214, 307, 883, 

411, 491. 

D 
Deeh> VlhnreA (AoqulalQ!io do ob~·nB nJ'tllltloaM du) - ~uo-n1, 
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4& Ccunutlsdo de COSllltl ~ e lll•tloa. - 20• . 

Goae• Fel'ras (Joll.o Baptista G. F .) - S. l"a<ulo· - 2J.C}-3QO . 

c+w 'hnr .._. ·~ -4Q. d• CoR& B .) - l!'arab~· :-C~, 
de Flnanoaa ,.. Ot<Q&iNnt• ~·~- 4-9, 5'1, t%'1', 1!'93, !94, 4'91. 

ll 

:a'eltoJ> lilala (H. ds. Silva. .li.) - P~l'll:mlbueo· - Commiado de 
B.eda.cQA.o - 147 • .2S~, 290, 3-85-tli, á·WI, 54-a·.U. !le_.. ..___. ._ .ele' T.obdo· D .. } - · ~eto FsileAt -
Commlssão de l"Jin~s .e -oJllglllil-'o Oiht.lo~) - U, a,. H, 
u.. ~ 46·U, .u,. .ãl,. u.o;.. uo. a»a:.-lN.- 203. 2~ ~. :.w-~ ... Jair 
ru, 2u, no~. 215,. · azs-~ feoi. 

a.w•a•o. I' .... - P-a~ - U1 • 491.· 

--ete SOva (H. Rod~s· tt.)' -~de: lftlell'<f--'3ft; · ft.t'. 
Jllp"l7to do Ileso (Manoel H. do R .) -S. Paulo- 4, 71 , 7li·Sl. 

HB1lero Plfts - Bahta - Cod!Del.c. dó Constttulo;Ao e Jus: 
Uça- 286 . 

--· ~ ~- -a!".· w. at~· lfet<S>~ ...:... '!>lltl(r.--r .;_ ~llftftÍ5ii!<Jr ~- :61" ·. 
plomacla e Tratado• - •M'. ; · · · · · · · - · 
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H1DilbM"W. llloua (.B. Sa.U.o de. M .. i'errei'ra) P.-bueo-
Commfa11to de S'eguranca N~ - 30,7.. H'!! • 

.:1. J • .!ealJ- (Jose Joaqu-Im S.) - Bahia - 35(t·. 

Jairo Praneo - S. Paulo - 421 • 

.JoAo lleraldo {J'. <J:'avares Corr~ B.) - Minas Geraes - Com
mlsslto de Leglslac;llo Social - 46, 76, 77, 7S, ~54. 52.S, SIIT . 

.Jeao- c--. t.r. Z. ~ada) - Rio Grande· <f o Sul- 148, 1'7ll~ 174, 
117, 179-81, 223, 254, 363;-f:f, :Jt;G-'1'1 . 

..,.. &.~a--.. ~:f. Antottt'a ele onvelra. G.} -:Rio. de .TaJZ.eko
Vlee-Prestdente «a Coauu!erto ~e Frnançaa 6 OrÇllmentG -
51, 71!, 203, %&4 • 

.Jolo·l'llaii'C'*~Iru - Bahf'a. - 250 . 

.J'oAo llr--. (J. ~- da Fontoura) - Rio Grande dD Sul - :l.eader 
da Minoria. - 31, 3:r", 35, 45, 46, 149, 150, 1St, 152, 1a4, 31.2-2Z.. 
33-t-6·3, .W8, 51'T, 5'21-, 52Z', 529, 53tJ". 

.J'o.ri.o Slaaplldo (J. S. Alves de Carvalho) -Rio Gra.ncle do Sul.
Pt"eSlc!e~~.te dlt <!ommisslto cte Flnan~ e lkc,;tmanto. - '9~ 51, 
76, 100, 203, 204, 479-80. SI~. 

~ Gllle4!- CRenrfque J. G.)- Sll.o Paulo- 5.&0. 
Jo~ A.11CU&to (J'. A. Bezerra. <fe Medefzroel - BJa ~ do 

Norttl- 31, 3Z~ 16~ •. 172, 223,. 22&,. 22f;, 232~ 2315, Z.U,. U5, ~ 
!()f, 308", 3~ 30,. 30, (05,. 524 .. 

Jo~ Jlel'll~hao (3. B . .Alves Junior) -·MI~ Gera-- 254i,.·U4. 

39~ Goaaa. <.T. G. •. c1a. su~ - Para.hy:ba - ~ f9!1. 
3o•~ ~o :e.troeiDio (1. J".oão· ®· P'.)· -· Eh11't'ega.d'Os - Comm·ft~:s!O 

de Obras Publicas, TranspoTtes e Communicaçõee - 18, 20. 
50, 143-46, 249-50, 265-67, 320Z.. 483. 

Jos~ PlnprUbo (.J. Luh; da SHva P.)- Pará.- 276. 

J'llllo N~•- (.I. 0.!1~ de N. C&rvalhcao) - Pt8tricto. Jl!demllr -
Cbmm1asllo. de sauc!a Publf<=&-- 320, 3&6.. 346. &16. , 

J ... <!eililo Kabbot!'hed {J',' K.. de OU:velta) - YJ.Du Gm:a.eJr - Comr
~- c!f:f 8lmc!e Publfea - 54: • 

..r .... 4e -.." (.T. Ra.Dtrei M'end~• clle K-1-- S.. Pnkl- UI· 

L-rte Set®al - S. Paulo - Commlall.a de L~iala.çA.o Social. -
4ti; 161, n1, t~. m, 291, 297, 298, zu, 414.... 

~deUilC) Go-. (L. G. de Ab:le!t!a) -·~a:- ~lce-:ea~ 

det. CoJnmh!el~ d•, EJu~ ~ C'dlhlra :YI, 4;1, U.,. ~ 1D, 
IIIT. Tn, %117, %1%, 3J4", -lOS, 409. 

~ Lo~ c;t... SoclJ;ê. :r...). - E!'IICIDI. - !• StzaP!enU.· ele Seere
tarlo da Ca.mara. - !5!, 322. S.U-%3, W... 

Lauro Pa---Bahlt.;-E:m:c~~· ~~~-~r
tes. e. Cnmmul!~a..-:- ta.. az. 

x.e.....,.ber :s'IUlo (Laurtnda Augusto L F.)> - Bib-- Q .J-anetroo• -
Q)m)'tlseA.n d.e. 'TQDltd.lro..Ge< C..,..,-·~ l:Pt; ~ 2Ht. 

Leo11.eio Gald.a. ~- :&-.: G. I>·- lldllh -· emnmfB!IIia· ele'- Dt
plomacra e Tratados - 206. 

Levt c.r..elro - &o de Janeiro -.:. C'ommfAiO l!e Con:stltu~clo e 
JuiStlQG ~ l!O:!, 3t?, S2S-30, 5a0,_ 531, 533, 533, 535, 538, 5~$, 
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LeYJ!ldo Uoellto C:ú. Et!uardo C. l -·· MlnM Geraee 
1c Sauile Publica. - · 18,• 424, 

·commlsslo 

l•ontrn Crn.tft (Atthur L. C.)- Rlo de Janeiro- Commls<~a.o de 
Educaçllo e Cultura. - 232, Hf. 

Luiz Vlan~a (L. V. Filho) - Báhl'l- Commlssôlo <lc E<tucaç!l.o o 
Cultura - 24&, 2GO, 25:!. 

M 

Mqa1hll0.11 Netto (Frnnclsco M. N.) - B11hla - Comrnlssllo l!e 
Saude Pubtlca - 140, HG, 204·05, 515. 

Mndo Chermont [M. Mldosl C.)- Pa.rê.- Commlss!o de Obras 
PubUeas, Ttan:!lpoTtes c Commun\cag~,. - 1\i':}, 171>, 171, '.!H· 
H, '2GS, 269-79. 

lllnrtl .. e SUvil (Luiz :!ll. e S.) - Empr~gados - 267-68. 
JIJ'•ntimo S""""'' (r,ulz l\1, !':.) - Jlflnas Gcra.cs - Cotnmlsan.o de 

Educaç11o e Cultura - 76, 71, 254, 398. 
M:arthno v~u .• ('Frands"o M. V.) - R\o Grande do NaTte 

15!, 4~5. 
MnthlRII Frt'lre - 'Paral1yha - Crunrnlssllo do Retl,.cç!lo 127, 

HT, 281, 290, 395-9G, 491, 543•44. 

M'a'lftt Marllado (Pedro a a M. M.) -Minas Gcrac!l -- 18, 76, ~54, 
Ho•te A..,l'n.ea (R-aymunt\(> M. A.) - Ccarr. - Comm15iil!l.a dv LA· 

glslAIJILO social - 18. 
Jlorae• Anllra.d• (Car!oR de M'. A.} S4o Phulo - Vlce·Pt'"• 

eldente da Comm!5S!lo d~ Lag'isla~;n.o Socla! - .US·l-1, 418-19, 
•u-21. soo. sto. sa~. 534. 

M:a.,n.e .. Pn.\'VII (Mnr\o I\ a M. l",) - ll'unodt>na'fiM Pu'blko• 
Commlas!lo d~ Tomada <!<! Conta& - U, UT, 38&, 396. 

N 

Newrtla 41e 1.1 .. 11 (Ji'ranr.hna N. do L.) - !IIInnR ('h,rar~ - Com
rnls~:to (!o Dlplornacln r. Tra.tnclo• - 354, ~7R, ~ú~. ~O~· li, 

N.,P.,Irn Penido (Antonio Moxhno ·N. P.) - Dl8trldc. ·fo'ede!'al -
V!ce·Frasld~nt~ da Commlsello de~ Tomad.a dll ClllltLIII ·~· 1~~. 
u~ .. us. 254, 327, 39e. 

o 
OetA••lo 1:111\DI!;Ilb<'lr" - Bah!tt - llill, 1GO, 1G4, lll5, Hõ, 17G, -I!•G, 

2n, ~so, aH, aso. 
Oettlvlo da Slh•el~a - raranA. - 3!2. 

Odon Be•e1'1'1l (O, n. Cavn.lcantl) - P:trahybl\ - Commlssll.o do 
~.eg!ela~ILo Social - 127. 

Olnve Ollvelrn- Co"'r;l.- <.:o•nm\esi\o d~ Legí~lnç!lo Son\;tl- 41 ~ . 

OllveJrn c .. ntlnho (Alberto do o. C.) - Emprogadorc! - Com· 
mtsa!l.o de DlNoniMia ~ TrattLdo~ ·- nt, 297, 474, 475, 

0•qr1~ n .. ,.1 .. , - Pernt.mbuco - Commtosl\o (le Educacl!.o e Cul~ 

tllrá - 74·75, 321. 
·oAwnld• de Llait (O. Ca.va1cl\ntl do. Co11ta. L.} - Pornnmb\101> 

lH, 143, lH, lft-G7. 378·80, 32'1', ~U-U, U!l, 1311'. 

p 

P4uln lllldl'ea (Fráncl~CO ~to P. S. Netto) - Pl'.ranft.- UZ. 
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Paalo lllartl.,. (F. DilUI M.) - l'uncclonarlo• Pabltco11 - ·U, 
2oe-u, zn, au. 

Peclre A.lelllo - Minas OeraeP - CommlaliAo de ConatllulçAo e 
Justiça. - 20Z, 21i~, 2Sii-~S, 280, ~9i, 293, llH, ZOG, 297, 300, 
300•01. 

Pedi'• ()nlmon - Bahia - 145, 250, 526, 535. 537, 538, 639. 

Peotro Lllgo (P. Francisco do L . ) - Bahlo. - 260, &16. 

p.,at"O Rach., (P . Demoathenee R.) - Empregadores ~ '18, 11, 
tn, us, 237, %39, au, cu. sn, uo. 

PMrli Ve'i'ita'rtl - Rio Grande do Sut ~ 1!1!, liSO . 

Pe~elra Lima (Antonio P. L.) - S. Paulo -· CommlseiLo de Se
gurano;:a Naalonal - 308. 

·perel:ra Lira (Jon~ P. L.) - Parahyba - 1• Secret~~or!o d>~. Ca.
mara - 12, 17, 23, 21, 26, 26, 3'-, 78, ne-21, lU, 223, 295, 191. 

Ph •• eir• Cb .. - <Djalma. P . C . ) - ll!lna11 Ger•e@ - U6, 348, 401, 
408, 408, fOI), 495. 

Ph•ea Gayo- (Francisco P. de G. e Almendra) - Plauhy - Com• 
mlesllo de Agricultura, Jnduatrla e Commerclo - 18. 

Pll•to Tourtnilo (P. AlveR Monteiro T.) ~ Param!. --, Vlce~Pre
eldente da Cotnmlaslo de Se~ruranca. Nacional - 307, 32Z . . 

PolJ'ea?Ju~ Vlottl (P. de Magalhâes V.) - Jollnáâ Gerileli - 18. 
n, sn. 

Pra4o Kelb <Jollé Eduardo r. K,) -Rio dé Jaíielt-o - UO, H~. 
204, 327, 338, 192, 630, &30-Sf, 63 G, 637, &38, &H, 642. 

R 

R••l nttttt•<!Gttl't (R , Jobim de B . ) - R lo Grande do Sul - Com· 
miMilo do Educaclo e Cultura - 176, 177, 204, 6%1, 526-28, 
688, r.u, UG, ISU- 42 . 

ll••• hlll'l'l'"" (Sebnltlllo do R. B.) - Pernambuco- 8ó3, 380. 
R•nioto Dàrbuila - RI() Grl\ndo do Sul - Proeldento da Comrnlsell.o 

do Dlploml\ola o Tratado• -- 18, 282. 

au.-rta,.o J"rado (R, Franklln do P.) - ElmrregaAJo~ - S27, 488. 

JUtNo .J•alo• (Aifrodo Augusto R . J'.) - Amaconae - Com· 
mi'Jw~o do 8ol{uranoa Nllclonal .....;.. 12G·a6, lU, 150, 161, 16t, 213, 
DH, 228, 2~t, 230, 231, 232, 383, 234, .236, 230 237, 2H . 

htaJ' Carat-lro - T'nrnhyba - 127, 402, 403, 404, 48G -91. 

s 
81li1J•ulo FllhCt (Jon11ulm Pedro S. F.) - Pro!lssôes Llberaes -

Co mmlsail.o de Legi.Slaçllo Sóclal - 168-59, 160, 161, 249-GO, 
3l!'i, 396, 414 . 

SnJie• Fllhu (l"ranclacó Antonio R oclrlsues do S . F.) - Dlstrlcto 
Federal - Commlssü.o !le Dlp\omncln e •.rratndos - 126, 131- 37, 
174, 24G, 24G, 318, 825-26, 3~~. 30~. 427. 

SIUilael Dunt11e (S. Vlto.l !), ) - Parahybo. - 137, 127·28. 

Slllbpnlo Corrêa· ( J'os6 Matloso S. C . ) - D lstrlcto Federal - 1 S, 
34, 161, 178, 3G4 : 

Sauapalo 'VIdal (Joaquln> Abreu S . • v.) - ~. Paul~> - Commloell.o 
do AgrlcultUrQ, lndu~>trlc. e Cotmnorclo - 308 . 

IJI!ba•tlao Doml~>a-uea - Empregados - 483. 

8l,.Ao ... Cu,.ha (S. dn. C. P<>relro.) - Minas Oor11.o8- 421 . 
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._... BU'"-a (Adolpho S. B.) ·- Pet-narnbuco- 61, 71>-76. 

Silva v-ta (Manoel da S. C.) - Empngados - 321, 330. ~88. 

SoiUI• Leao (Ellrl.co de S. L.) - PernambUCO' - CommlsMih• do 
Diplomacia e Tratados - 165-68, 159, 165, 180, 232, 281-82, 28~. 
369, 38G-81. 

'1' 

T~ht~lra Leite ( Edgard T. L , ) Pernambuco - Comm lesão d" 
Agricultura, Indu!!trla ,e Commerclo ·- 160, 513. 

Tllleeconlo llloatelra di., Barro• (T. M. de B. Filho) - s. Prlulo -
Commlsallo de Educac:Lo e Cultura - 527·628. 

Tlloap110a Flore• (Carloa T. F. Netto) - Funcclonarloa Publl· 
008 - 306, 327, 366. 

v 
Valeate dle Lima (Josj\ Affonso V. de L.) - Alag(las - Pre· 

iilllento da C·Jmmlaailo de RedacçAo - 147, 287, liSO, 396·~~. 
· IU·U. 

Vlceate GftlUes (V. de Paulo G.) - Empregadores - Commlsillo 
de LeclalnQio Social - 8:!8-U, 3ii:i, 833, (i4, n5, 421. 

Victor a-aao - Rio Grande do Sul - Cornml~el\o. de Obras 
Publla11.11, Transportes e Communlcaçllee - 173, 1'15, 177, 118, 
lil, ill, 131, 187, 238, 2~2. 2t4, 283, 38f, Z86, 637. 

Vlelwa lllaJ'IIIaee (Jol6 V. Id.) - Mtna11 Gora~e - Presidente dl!l 
Commt .. lo do Tom&da. de Contas - t8·t8, f6, f1, 2U, 197·98. 

w 
'IIMAJ<Ie-... FaiC!Ao (W. Cromwol do Rogo F,) -· Cea~l - Co:i:.'\

mlulo de Flnanc&a e Orgntnento (Eduoa~:~lo) - f9, 51, 711, Te, 
e1-100, tca, ao1, •o•, aao-e1, tso. 

WIIJCe..,. .. Fenelra ('W.. l\l[rll'tlnB "11'.) - Slo Paulo - Pl'ealdente 
da Commi111Ao de Constltulçl.o e Juetloa - 202; 288, 308; 399, 

W•a6n1eF l'l111lo (J oa.o w.. de ArauJo P. ) -" Bablll. - 7i, 165, 180, 
au, au, zt&, uo, an, 2&2, 2&a, zu, 611-115, ns, 681, u2, na, 
&19, lfO IIU. 

X 

xa .. tn de Olh•eb>ft (Antonle> X. 4~ 0.) -'- Cea.rll. ~ U-97, 122-23. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 10: 13+ Pág ina4 de 66 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 10: 13+ Pág ina 2 de 66 

CAMIIA DOS DEPUTADOS 
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7"' Sessão, em 11 de Maio de 1935 

Presidencia doa Srs. Arruda Camara, t• Yioe.Preaidente, e 
Euvald.o Lodí, :ao Tioe-PréilüDte 

1 

,A's 14 horas, compa1·ecem os Srs.: 

At'l·uda Ciímára, Ptli·eira Lyra1 Agenor Rabello, Gener06o 
Ponce, Caldeira Alvareng-a, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, 
Café Filho, Aoylino de Leão, Ab~uar Bastos, José Pingari
lho, Agostinho Monteiro, Genar~ Ponte, Henrique . Couto, 
Carlos Reís, A~ehilili' ·. Rõéha, Pires de Gayoso, Demoorito 
Rocha, Fernan<,~es Tavoru, Pedro Firmeza, Monte Arraen, 
José Auga~to, José Gomes, Mathias Freire, Samuel Duarto, 
Souza Leão, Arnaldo Bastos, Adolpho Celso, Antonio de Góes, 
Arthm• Cavalcanti, Heitor Mo.il\, Oswaldo Lima, SilnGes Bar
b061l, Emilio de Maya, Valente de Lima, Melobisedeo Monte. 
Amando Fontes, ·Altamirando Requiiio, Lauro Passos, !'{ldro 
L11Jo, Luiz Vianna Filho, J . J. s ·enbra, Prisco Paraiso, Pin
to Danlas, Atrrecto· Masanrenhas, Arnold Silva, Francisco 
Rochl\, Wl\nderley Pinho, Leoncio Galrão, F.dgard Sanobes, 
Henrique Dodaworth, Julio dt' . N.ovaes, Ca.ndido PessOa, s-am
pnio Oorrílo, Raul F~t·nandes, Pràdo Kelly, Arthur Bernor
des, Noraldíno Lima, Pinheiro Chagas, ·Levindo Coelho, Ar· 
ihur Berimrdes Filho, Polyonrpo Yio~ii, Furtado de Ment• 
zcs, Daniel Carvalho, ChrisUano Maohadq, 1\t~ttt~. · Maohndo, 
Rezende Tooles, Delphim Moreira, Bnrr•os Penteado, Joa9uim 
Sampaio Vidal, Macedo Bitlencourt, Alves Palma, Hyppolito 
do Rego, Felix Ribas, Gomes Fe1·raz, Aureliano Leite, Fabio 
Aranha, Domingos Vellasco, Lnudelino Gomet~, Vioenfc.> Mi
g.tiel, ·Generoso Ponce; Arthur Sa!llos; Ootavio da Silveira. 
Paula Soares, Rupp Junior, Diniz Junior, Dor.val Melchiades; 
Ca1•los Gomes de Oliveira, João Carlos, Baplisln Lu'l:ardo. 
Vespucio de Abreu, Renato BnrbOSIA, Demetrio X1lvier, .João 
Simplillio, Frederícn Wolffe~bult~l, Dario Cr.espo, Adalber~o 
Corrêa, Arthur Rocha, Franctsco Moura, ChrtSO!ltomo de Oh~ 
vOira, JõSé do Patrocínio, Ferreira. Lillla., 1\iõardo Machado,. 
O!lveira Coutinho, Lima Teixeira, Vicente G-alliel", Moaoyr 
Barbosa e 'V'ioent~ Gouveia (107), · · 

O Sr. Presldeo\e ~ A Usla de :presonçn nccusn {I compa
reci monto de t07 Srs. Deputlldos. 

Está nbm•!a o Sess!lo . 

.O Sr. Atenor 1\abeUo (2" Socrolario) Pl'OOOde á leitura do 
Aot.u .d~ seasllo auteoedenle, a qual .é, .sem oblervaç&!s, ap~ 
próvl\da. 
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O Sr. Preatdente - Passa-se á leitura do Exped.íente. 

o Sr. Pereira Lyra (i• Sectetario} próéede â leitura do 
seguinte 

Officios: 

EXPEDIENTE 

2 

Do Ministerio· da Fazenda, de 9· do corrente, enviando 
dois dos nutogl'aphos da resolução legislativa, sanC'.cionada, 
que rroroga, até 30 de Setembro de 1936, o prazo para pa
gamento da segunda prestação estatuida ·no Decreto numero 
.~~. 020, da 1933. 

- Inteirada. Ao Arcbivo, rcmettendo um dos autogra
phos ao Senado. 

E' lida a seguinte 

. REOTIFICAÇÁO 

Ao projeoto n •. 204, de 1935 · (Subvenções) npresenlel 
emenda que tomou o n. 2, publicada com as incorrec~.:õea 
que devem ser a•cctulcndns. Sflo ns seguintes: 

t,a Para a Santa Caso de Marilla (Estado de S. Paulo),' 
ao invés de 6;000.000 diga-se 20:000*000. 

2.• Ao im·és de Santa Casn da Miserioordia, Santos, di· 
sa-so: Irmandade da Snntn Caso dil Mlsérlcordia de San
tos, 200 :OOOfOOO. 

SLtpprima-so a linha QUE' dtz: 
3•. Irlslltnto Omotnflrmr.I o de Contnbílidnde Moraes 

B&not, ficanrlo a cons!gnacüo, jl\ constante da flmendn, n fn
:vor do Escola Pt•alica de Contabllidude "Moraes Barros'', que 
ó a denomlnacão verdadeil•n. 

Silo roctificaQ1les que· requeiro fiquem l)onstando da 
notn, para . conhecimento da digna Commissíío de Finunc11s 
e OrQamento e da Camara . 

. S11ln. das Sessões, :fO de Maio de Hl35. - Hvppolito do 
nego. 

O Sr. Presidente.- Está finda r. leitura do Expediente. 
Tem a palavra o Sr. Dnptistn Lusaroo. 

O Sr. Ba»tista Lusardü -Sr. 'Presidente, cedo minhn !n
scripcão uo Sr, Cincinato Braga. 

O Sr. Pnsidente .,.-,-.O Sr. Baptista Lu~a.rdo. cedeu a inoo 
soripçfio ao Sr. Cincinuto Braga, a quein dou a palavra,. 

3 

· O sr; Ctnoinato Bra;a ~ Br. Presidente, venho,· hoje, 
desempenhar-me dn promessa, feita em meu dlaourso .an-· 
terltll', de.. 11.nalysar a rosposin QUO o Exmo. Sr. Minlstro 
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da F.azenda enviou a esta Assembléa, cri~ioandc meu pro
jacto sob n_umero 12.:1, de t935. 

No Diario do Poder Leuidativo esta resposta· corres
panda a 67 linhas impressas: - etn nem uma só lhiha se 
.cogita do aspecto economico do problemà. ·em foco.' Em 
nem umn. só linha! E o problema a economico em :sua es.,. 
sencia. ' 

I - Incorntitucionalidade 

Dessas pobres 67 linhas, . 42 referem-se ao aspecto at
tinente á pretendida inconstitucionalidade de meu proje
cto. Somente 25 linhas se ocoup&m do lado fin!lnceiro. E 
mais nii.o disse S. Ex. o Sr. Ministro da Fazenda. 

Noto nesse caso uma real singUlaridade. A Assembléa 
Nacional· não se iria cobrir de ridículo com o pedir infor-

. macões ao Sr. J'llinistro da Fazenda para saber se o proje
cto em apreço é, ou qão, constitucional. Para esta informa
cão, a Commissfio de Finanças da Assembléa appellaria para 
sua, Commi!!sâo de Constituição e Justica, c nunca para o 
Poder Executivo. Mas, mesmo que por curiosa originali
dade a A.ssembléa uuizesse em tal hypothese ouvir ao Po
dei· Exccuti'\·o, iria. para esse i'im: bater á porta do Sr. Mi
nistro da Justiça, nunca do Sr. Mínístro da Fazenda.. As~ 
sim, as ditas 42 linhas do St·. Ministro da Fazenda fora.m 
resposta ao quê .não fõi perguntado. 

Nas curtas : .42 linhas, que a.gita.m o interesea.11te pro
blema const.ituc.ional, outra originalidade se ealienta. Pela 
primeira vez neste mundo apparece nlguem a smluntur que 

·uma Consli luicão Polilica prohibe ou impede que o Podel' 
Legislativo reduza um imposto ou taxQ fiscn! I Engraçada 
de~cobertal 

dompt'P.hande..,se facilmente que a criacão, ou a ag~ 
gravação, ou u reduccüo de imposto ou de taxa fiscal pos
sa ser incom;l.itucionnl, se emanndn de um poder politioo 
que não tenha attribuiçiio para deoretnl-ll, em contempla
cão da qivisüo d'e poderes na Con.stituioüo e'3tatuida, so-
bretudo em ConstHuiçiio Pedorativa. . 

Mus, não é esse o caso que o Sr. hflnistro da Fazeooa 
enfrentou. O caso em apreço é singebmente o da decre
tos emanados do Podet• Diclatol'ial Federal, em. confessa
da funccão de Podet• Legislativo Ordino.rio, Ta e~ deorei.oa 
siio tranqllillnment.o t•evogRveb por leis emanadoo do Po;. 
dm· Legislativo Ordinario, desde quando esto funociona 
oonstitucionnlmente depois das diotai!uras. Neste Mso está 
meu IWojecto, que pot· isso é perfeitamente oonls~ituoici
nnl, ao contrario do que disse S. Ex. o Sr . .Ministro. 

· Todavia, analysemoa mais a fundo a prelenciosa in
ilO\lsti tucionalidade. · 

Antiga !!i convicção; entre os homens publicas do Bra
sil, de que_ impostos ou íâxas sobre n exportao !i o consti
tuém um dos nossos maior6s entraves no comm~rcio ·in
tHnaci:onal, tão e~senoial . á nossl\ vidi\ economiea·, A Cons
tilu'icüo <:!e 1.93'~ evidentemel'(le é ·'(Jbro. ne<;;te pa'rtiou.:loh-, 
resultante degsn generalizada oonvicoiío; 11orquanto, tolheu 
em absoluto á. União oobrnt• taes tributos e 'reduziu im~ 
menst.Lmentc aos EsLados e!lsa cobrnnQa,· restringindo o d.i
t"eito destes n uma tn•recadacão nunca exoectenLa de dez 
por cento ad vc!lorem, vedados quacsquer nddicionaes (art. 
so, § 1°, letra f) • 
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neve, pois, o intel'l)refe da nossa Constituição partir · 
do principio basico de que os onui fisenes aobre a expo~~ 
tncão sãa absolitta?Mnte vedado! d União. 

. d onus de 45$000 por sacca de café . exporlad;t, ainda 
cobrado pela União, é ·em· absoluto irritante do espirito e 
da letra das disposições permanentes dd nosso Pacto Fün~ 
damental, qualquer que seja a applioação da receita a es
se titulo arrecadada, qualquer que seja o pretexto em qu~ 
se arrime sua cobrançl! . 

O facto de o Governo Provisorio, no ante-projecto da 
Sub-Ccmmissão do ltamaralYr, haver desejado reservar á 
União a competencia exclusiva IJara decretar impostos de 
exportação para o eslrnngeiro (art. H) e de não haver 
conseguido nem um, só defensor desse ponto de vista den
tro da Assembléa Constituinte, ó a melhor prova provada 
de que o espirito e a letra do nosso pacto fundamental an· 
dam nccordes em negar em absoluto á União semelhante 
compelenein. 

Mais do que isso. O onus de 45,000 por só.cca de càfé 
cxportr~cta é uma contl'ibuif;ão velindn pela Constituicão até 
mesmo aos Estados. Estes nllo podem crear contribuições 
sobre expot•tnçfio quo e:tcednm de tO% do valor do produ
eto tnxado. Oril, tltna ~nccn de cnfé ni'ío valê nos mêrcarlo~ 
nacionnr,s nem 50.000; nllo póde ser taxada em mais de 
tseooo. Assim, nem mesmo novos conveni()(:l de Estados po
deriam, hoje · em dto, Isto é, depois de 30 do Abril de i9315, 
decrel4r a contribuiçiW de 45tOOO por snccn, nem Plll'll a 
proprln receita ~stadnal, quanto mais pal'a reoe!ta federnll 

Com n vigonc!n dn nova Constituici\o fica lmpo8slbl· 
lftnda a arrecndnollo desse . imposto. Avident.cmenle disfnr
.;ado sob ·o nome do ta;r:a do exportooüo. Nem nos Estados, 
nem á União, mM muito manos á Untllo, é outorgada essn 
nrrccat!ncíio. 

l'l!!IS!l é n olnrn intcntio legis. Dentro deste espirito da 
lei é que temos de entender a oxpressão litteral d·a ·e"ce
pçllo no systemn essencial dolla, excepc;il.o éónUda no urt. 
5o, § s o dns Disposições Trnnsltorlas. r.omo todn cxcepollo, 
esta nllo comporta, em caso de duvida, lnterpretaci\o nm
pllntlvn ,io nlca.ncl) do .texto excepolonnl. Multo pelo oon• 
trarJo: - a excepoüo é oeeravislldn om direito t\ lnterpro
tnçl\a: cautelosamente reslrloUva. Isto é dos onnoncs de to
dos os · systomos jur!dicos do Universo. 

No caso em exanio, nem mesmo colheria quanto no onus 
em apreço de .\511000 por sacoa exportada, a sophistlcnolio 
de ccne se trata de taJta, e niio de imposto. O a•·L 0°. 30 fet·e 
de fl'eto o ponto, com o u sar a expressão taza, o não il. ex
pressão imposto. f\ccérttuado ficou dess'artc quo a regra, isto 
é, 11 intentio teo is lanl.o visa os impostos de expor.tltQiio, como 
as taxas de export.aoiio. Tanto aquelles, como estes, fic:H'am 
evidentemente vedados n União, isto é; fictlriim dentro do 
systerna geral da Constituição, que só ns concede aos Estados, 
& isto mesmo limitados ;ao maximo do H> o/o do valor da mer.:. 
r.adoria a ser exportada. 

11 - · Antecedentes historiCOIJ da taxa 

Oa Estados de S. :Paulo, 1\itnos Gcraes, Rio de .Jon('iro, 
Elllli'Jto Rl\nto e ·Pnranll, por seus rern•!!sent.antes, aceordn
rnm, om 1'1HIIIIno cJI' ~~ de Abri! de to3i nostn Capitul 1"11-
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dera!,. um eonvenio do qual destacarei aiJ. clausulas; que re
letn! o .assumpto em discussão· .. São as seeuintes: 

"Clausula PrinüH?'a - Obrigam-se: os· Blltados si
gnatarios a. crear uma, taxa especial de exportação de 
meia libra esterlina 110r sacca de café· exportada. 

Clausuia Segunda - Esta taxa será arrecadada 
durante o praJo de qtultro anoos,. a. conta~ das datas 
dos decretos de ratificação deste accordo p~los Go
vernos do.s· Estadôs interessados. FifldQ e$ te prazo, 
ficará a mesma supprimida, independentemente de 
qualq.uer acto dos EstadJJs que a tiverem decretado.~ 

Nota. - Os decretos dos Estados interessados são data
dos do 27, 28 c 29 de Abril do 1931. qual a appliolV;ão do 
dinheiro· que nos quatro annos se arrecadaria? Resposta: 

"Clausula . quarta - Os f.undos adquiridos com a 
arrecadaçiio desta taxa e quaesquer :receitas e'•ent.uaes 
serão applieados e:eclu.tivamente na compra, para eli
minaQão, dos excessos de producçiio, e· na compra dos 
actUG.eS 3toeks, COm O fim de equilibrar a offert:l COUl 
a procura,. incluindo-se· entre as déspesas inherentes 
a essa compra as da manutenção do Conselho· e dos 
serviços que lhe estiverem aftectos." 

Vê-se que todas as despesll~ autorizadas nesta clausula 
quarLa têm por limite a arrecadaçüo autorizada na clausula 
segunda, isto ó o, qua.ntttm a quo podesse atLingir no decurso 
dos quah•o annos n taxa de meia libra esterlina por sacca 
exportada. Ao meu espirito este comi:nentario parece irre
futavel, pois nenhuma outra fonte do arrer,adacllo foi ssquer 
coglto.da. 

Esse eouvenio foi seguido de outro iniciado a 30 de No
-vembr() o termlnâdo a 5 de Dezembro do mesmo anno de iO~H. 
NeAte u!Umo, os Estados intereseodos &ccordanm modlfiear 
o texto do Convan!o ant.orior de 2~ de Abril; mas. nll.o to
caram na olnusuln segunda já transer!pta; estlpula.tlv~ do 
praJo marimo de quq_tro annvs pura vigene!n dl\ t.ruto. de Ul'.lia. 
l!bl'a cedida â Uniilo pelos Eelndos. A modit:loaçl'1o foi aponna 
do valor da taxa; n!lo do sua duraoito. Vejn-se: 

"Convenlo de 5 de Novembro de :193!, clau.nda 
qum•ta: - Fica augmenta.da de 10 pul'a 15 ahilltng!l 
- ouro por sacca de 60 kilos a actual taxa cobrada em 
yirtude do convenio de 24 de Abril, 

Clausula setima - Para completat• os reom·sos 
necessarios no compromisso do pagamento dos 8toclés. 
fica o Conselho do Café autorizado a realizar quruis
quer operações de credito interno; a t.ituf.Q de anteci
pação de .rua reeeita. (taxa de exportação duralito o 
.prazo· d!J quatro tmnos, ftl)te-so), oftereo endo as ga-
rantias julgadas necessnrlus. · 

Clausula dec!r.u. - O Conselho Nnoionnl do Café 
defenderá as aotuaes cotsoões dós meroitdos naoionu1.1s, 
servindo-se para tanto de todos, os roourso.a d6 Súa ar
recud(lÇt'lo (taxa de . eJ~:por tnçno durante o pr11zo ma
ximo de quatro· annos, ~o te-se), e quando cstos seJam 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 0811012015 10: 13- Página 16 ae 66 

insuffioientes (<ls !á anteriormente arrecadados,. note
se) se sol'Virá dos recursos · que lhe advenham daa 
operaçêles de credito retro autorizadas (como anteoi
pa.çiio de receitá, note-se). . 

Decíma terceira - O saldo que se verifica nó 
patrimonio oo Conselho por occasião de sua axtincção 
(no nm do prazo maximo de quatro annos nol~-se 
saldo decorrente das sobras da arrecadação dâ taxa, ou 
da venda de stoccks, ou de outras fontes de rendo., 

. exclüidos 6 shillings da divida externa, terão o se
guinte destino: a) amortizaoão do ompt·estimo de f: 20 . 
milhões; b) o saldo que dahi sobrar set•á rateado pe
los Estados inleressadoii. 

Decima se~ta - As nttribuições e finalidades do 
Conselho Nacional do Café só poderão ser amplindaô\, 
reslringidas ou modificadas por convenios expressa
mente convocados para taes fitl-$." 

Não era nMcssnria esta clausula 1Ga para que certezR 
houvesse de que o. cessiio pelos Estados á União (D. N. C.) 
da taxa de exportação era, e é, restL·icta ao p1•a:oo 11il1:Cimo 
de quatro annos. Nlio aro necessaria pm•que c\ousula nenhu
ma modificou nunca essa condição, da cessiio provisorin ~& 
um dh·eit.o exclusivo de cada Estado . 

Mas, tiio seve1'o foi o convenio modificativo, nesse pnr
Uoular, até sentir-se na necessidade de nccentuar que, "as 
nttribuicões a finalidades do Conselho Naõional do Café só 
poderão ser ampliadas (paro. augmenlo da taxo. ou para du
t•aclio mnis prolongado do que quatro o.nnos, está claro) res
tringidos, ou mcidiflenilãs, por oütros ootwon·tos estaduttes, 
expressamente convocados para toes fins". 

Como llianle de disposiLivos tüo gritantemente claros, 
ÓUS(l. o Govet·no Fedefãl prolottgar n CObranoa da taxa por 
rnais dos quatro onnoa7 Como .ousa o Depllrtnmento Nnoio
no.l de Cnfó .exceder-se em despesns supo1•iores .á arreoadacilo 
auLorízndll para quatr-O annos? Como ousa contrahir dividas 
excedentes da o.rreol\dnoúo oulorçada? 

Ainda. <iuando esses excessos de dividas nílo fossem do 
app\icnção abusiva, como têm sido, ainda ne~ta hypothase, 
não caberin a·t!lvoura obt•igaciio ncnhumn <.lo pngm· taes divi
das, para despesas uteis embot•a, mas nilo nutol'izadas, mas 
reclamantes de amplio.cão do prazo de qunlro annos de nr
reoadacüo expressamente previstã e nunca prorogadll. 

Do facto. Niio houve nenhum outro Oonvenio entra os 
Estados interessados. Esta, pois., de pé o prazo ma:rimo de 
quntt•o annos, já findo a 30 de Abril ôe 1935. 
· Resumindo: - us operações do ot•edito permittidas ao 

·Conselho Nacional do Onfé sfio expressnment.e limitadas úg 
fot·ça-!1 da art•ecndaçüo da taxa de export;fuJão durante o pm::o 

. manmo de quatro arnws. Se abusivamente o Gov~rno Fe
deral, na 3ua fome iusaoinvel de dinheiro, excedeu essas 
forç\}s dn taxa, ou do prnzo prefixado de sua cobrança, -
foi-o por sun conta e riaoo. Nuncn por conta da lavoura, 
nunon pot• contn dos Governos Est.ndUI\Os. Nem n lavoura, 
nom os Governos Eetndunos pulol'lzat;nm n tnsnnia do umn 
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divida inexplicada e superiot• a um milhão e meio de Cl'n
tosl Valha-nos o dictado popular: - Quem pariu Matheus 
que o embalance. A União fe~ a divida, ella que a pague. 

O SR. FRANCisco PEREJRA - Os governos estaduaes eram, • 
. n essa occasião, simples delegadoi! do Governo Feder:il e este 
agia com poderes discricionnrios. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Então, o convenio é mel\• 
tiroso. 

O SR. FRANCISCo PEREIRA - O convcnio ficou suspenso 
durante o período de poderes discricionaL•ios. 

O SR. ClNCINATO BRAGA - Os interventores agiram 
. em nome dos pOdCl'CS discriciOUUl'iOS, COm BUlori:z.acão COLl~ 
ferida pelo Governo, que reunia as attribu ições do Execu tivo 
e do Legislativo. 

O Sn. FnANCISOo PEnEIRA - Mas o Governo, com os po
deres discriciónal'ios, th'lha comptltencia paL·a t·evogar ossu 
disposicõcs. 

O SR. CINCINATO BRAGA.._ 'finhn, mns agora n ConsM 
titulção manda que se i•espella i> convenio. 

o Sn. FRANCISCo PEL\EIM - A Oonstituiçüo niand~ sa 
conservem as taxas ató que sejam satisfeitos todos os com
promissos. 

O Sl\. CINOlNA'l'O ERAGA- V. Ex. está se linteoipanM 
do. Núo tenha pt•essu. 

0 Sn. FL\ANOlSOo PKREIM ~ DeSdll honlom, oslou quieto, 
signal do quo nüo tenho pressa . 

O ~R . ·Ci'NCINATO BRAGA- Vamos admittir qu-3 nüo 
tosse comedia, mas, antes, trogedin o quo so ropresent1lU na 
dlctuc.lura. 

O SR. FnANorsuo PEI\Eli\A - o opllogo de uma Lragedia. 
O SR. CINCINA'l'O BRAGA .-.. O quo vnlo agora ó a 

ConsLituloi\o. Vamos vot· o quo olla manda. so, entretanto, 
a Oonatitulcno nada valo, soi·o da Lt•lbunn. 

O SR. FMNO!Sao PEIIEIRA - Yulo e monda oonservnt• os . 
ta.:ias. 

O SR. OINCINATO BltAGA- O dispositivo conslitucio
nal, onde o St•. l'llinistl•o dn Fazenda viu meridiana olnrcza, 
da facto a difítmdo intansn contm a inter·p?·ctaçllo (orçadu. de 
S. Ê~. - Eis nqui o toxto constitucior!at ein apreço: 

"§ so, do arL. 6°: As taxas sobre exportação ins
tituidas para defesa do produiltos agl'ioollts, continua
rão a ser al'reon-dadus, até que se liquidem os encargos 
a que ellas sirvum de garantia, respeitado,, os com
protJiisNos rler:arrcnle8 tle convcmio6 en!re os Estad_os 
interessados, sem quo a importaucio da nrrecadnoll.o 
possa, no todo ou em parte ter outra npplicacão." 

Está provadissimo que o producto da anecadaçii.o teve 
as mais abusivas npp!icocões ordemvias, 011 núo, pelo Go
verno Federal. 
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Mas. o artigo constitucional. continua:. 

"e serão :reduzidas, logo que se solvam os debi~ 
em moeda naciomil, a tanto quanto baste para o ser
viço de juros e amortização dos emprestimos contra
hidos em moeda estrangeira." 

Só h a um empreslimo em rn«)eda. estrangeira. Meu pro
j eclo manda continuar a arrecadação até que elle s& exl.i.D8a, 
obedecendo-se assim ã Conf!tituição int-egralmente. 

Atlenda-se a que esse artigo da Constiluição: 
a) não prorogou os quatro annos de pt•azo durante o 

qual os Estado~ lransferirc.m provisoriamente á União seu 
direito constitucional de cobrar impostos ou taxas de ex
portação; 

b) ao contrario, o dilo artigo manda respeitar os dispo
sitivos ou clausulas convencionados pelos Estados interes
sados; 

c) e finaiment.e, o dito artigo não cogita (ia continuà
c!io, findos dilos quâtro annos, du cxislenoia dú Cousolhú 
Nacionül do Café, nein do Departamento Nacional do Café, 
cuja finalidade é de caracter estrictawenle trânSitoi'io, e 
cousli lucionalmente esladuat em materia do arrecada4;ão de 
sua receita . O proprio transitol'io art. 6°, § 3°, transoripto . 
documenta o r espeito ao -direit-o dos Estudos. 

E', pois, inutil tentar lransfot·mar a lavoura do café em 
bóde expíatorio dos esbanjamentos do Departamento Nacio• 
nal do Café. · 

Em sua legitima defesa, a lavoura do enfé níí.a obten· 
do justiça do Podc1· Legislati\"o, deverli recorrer ao Po-
1ler Judiciario, invoaando a aut~1ridade GGIUILiluci~nal <leste 
para libertar-se do iníquo e absurdo tributo . Estou con
vencido da victoria certa dos lavradores de café. 

IH - Depois dos convenios dos Estados 

Os ·disposi tivos dos Gonvenios dos Estados contt•aria
vlim o Conselho Nacional do Café, hoje Dapnrtamento . Na
cional do Café. Por elle foi conseguido do Governo Provi~ 
sorio o decreto diotalorial n. 22.236, de i 9 de Dezembro 
de :1932, que, dizendo-se rio contexto simples regulamento 
para arréoa1:laçúo da taxa de ia 5billings, contem no para
grapho unico do seu artigo 1° esta monstruosidade: 

"Pal"agrnpho unko . O Conselho Nacional do Caf6 
não podt>rá usur da raeuictnde que !he !oi oul.orgada 
pela clausula primeira do· convenio de 24 -de nbrH 
de i93i, no sentido de reduzir ou supprimiL· n taxa 
(de expor tação; note•se) n qU:e se refere este artigo, 
em qunnlo a mesma taxn constituir go.ranlin a quacs
qttcr opinoações de éJ•edito foi-Lãs pelo Gõnselho Na~ 
cionnl do Café. " 

Jncrivell Se esse Cousolho, não suJeito á fiscalizncão 
do Tribunal de Contas, e nem 6. fiscaliza~ão effootiva de 
ninguem, fizesse l.tllln divida do 20 milhões de contos, a 
lavoura de café estaria obrigada a pagnl-a, dur~tsso emborn 
20 ou· 30 nnnos~.a arreoadaçfio da taxa de t5 sl:iillíngs. PoL' 
esse modo, o Dlctador Getulio Vnrgas, que nada entend·e 
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de café, entrega a umn reparti~:ão subalterna nlo flaeaU~ 
zada o paLrimonio dà classe inteira dos lavrador!'! de oafã 
do Brasil, para pagamentr, de quae1quer optraç~es de ere~ 
dito; que es~a reparUeão bum'e!ee re!!'ofvfdo eoJJt.rnMr, tos~ 
se para que fim roase, pois o deereto nll.o especltloa fim 
algum! 

0 SE\. FRANCISCo PEREIRA - Só poderia ser para o café, 

O SR. CINCTNATO. BRAGA - V. Ex, quer caçoar com
migo. 

0 13n. FRANCISCO PEREIRA - V. Ex. é quem quer caçoar 
comnos!lo. Es~es vinte milhões de contos, de quo V. E%. 
fala, süo verdadeiros? Não houve isso. 

O SR. CINCINATO BR.WA - Nlto <lfet~o quo houve. 
V. Ex. quer lêr o meu discur'so, que csh\ eRct•lplo, pnr!l vêr 
se o aftirmei? E' absul'{)o o npartQ d(, V. E-x. 

O Sn. FRANCisco PEREIRA - Absurdo é V. Elr. falar em 
vinte milhões <!e contos. V. Ex. snb0 que nl\o houve isso, 
repito. 

O SR. CINCINATO BRAGA- Eu dl!~e: 8o flr.cssó lima 
divida. Fer-a, entretanto, de mais do um mllhRo o meió, 
sem direito, e poderia ter contrahldo mmlor alndn. 

O SI\. FRANCisco J;lEREJRA - So Uvesso tanta onfé o.s~ 
sim. poderia; mas não tinha. 

O SR. CINCINATO BRAGA- Isso mostrn o descaso, o 
desgove1·no com que esses doot·etos silo assig-nados. Sei 
bem quo não foram feitas dividas. do vinte milhõee; tal
vez me expresse mal : não sei bem, porque isso é 11rna 
Gscripla maconicamente mysteriosu. Mas admitto que as
sim seja: cllã esta ctesoendo, perto do dois milhões de 
contos, segundo .iJ ultimo numero da Revista do Departa
mento Nacional do Cafá. Na resposta do l\!inistro, aqui, 
falou-se em pouco mais de um milhüo: ngora já está em 
quasi dois milhões. 

Pois, Srs. Deputados, 1oi por um triz que essa mons
truosidade não fai incorporada á Oonstihl'i~ão da Repu-1 
blic[l! Foi esse escandalo que o aotual nrt. ao. ~ ao das 
Disposições Transitarias afãstou de nossa Magna Carta .. 

Vou contar como. 

O Sn. DJNIZ JuNIOP. - Essa disposição niio era. tran
sitaria? 

O SR. CINGINATO BRAGA- Era. 
o SR. DINIZ JUNIOR - Então devia ser um exame da 

situação anterior. 
O SR. GINCfNATO BRAGA - O dem•eto mandava que 

so pagasse pela taxa - durasse essa o tempo que durasse 
- quuesquel' operações d~ cr~dito qüe foHsem oontrahi
dRs por aquella repar,licü\l, sem exoepção, som destino ao 
dinheiro: sem limitacilo do espeofe. alguma. Esse decreto 
é que qunsi foi incorporado á Constitmçtlo. 

O SR. DJNIZ JUNIOR. - O decreto. é ant.erior a ellu, mo.s 
0 ·art. 6° das Disposições Tl'iulsilorias .•. 

O SR. CINClNATO BRAGA - Ao !u.:t. eo das Dispo
sições Transitarias da Constitui~:fio é que foi apresentado. 
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essa . emenda, senão copia, pelo menos oonteildó o .sentido 
do decreto que estou criticanqo . 

A sagacidade dos interesses consegoiu ela . lnadverten:. 
cia e da bOa Jé alheia!! .a a.presentação, ao projecto· de Cons
tituição, de uma emenda sob n. 1.955, cujo texto dizia: 

"As taxas sobre exportação, instituídas para a 
defesa de productos agrícolas, continuat•ão a SBl' ar
recadadas, até- que se tiquidem 03 re&pecti'l)os com
promissos, 3em que a itnportaneiá, eoo." 

Dentro dessa emenda estava uma confirmação do oo~ 
ca:ndaloso decreto de 19 de Dezembro de 1932. Abi estavn 
a consagração do illimitado no tempo de duração da arre
cadação da tnxa, e do illimitado no qttantum da~ operações 
de credito (qttaesquer na expressão do decreto, .~to é,, !os
l!em quaes fossem, oontl'ahidus pelo Departamento Nacici
nal do Café). Ahi estava o ctesc~o completo pelo direito 
d.os Estados iiiteressàdos, Ahi estava prolongada, sem li
mile prefiJCa.do c certo, a àrrecadacão para n União de um 
tribulo fiscal de exportacão, que até mesmo para os Es
tados a Constituição só havia ooncedidc ·Om . parcella mui
tissiino mais reduzida . Em synthese: ahi estava ousada 
infraccão do regime constitucional permanente. 

E$$1.\. infe\\:r. emenda, desacompanhada de qua\quer jus
tificação, não íili~I'eoeu parecer ·expresso da Coinrilissão 
competente, que não a aproveitou. Em plenariCI, a emenda, 
sem justifica'ção verbal a lguma, foi approvada silenciosa
mente, no afobamento das votncões de emendas destaca~ 
do..s • . 

O Sn. PEREIRA LYRA - 'five occasião de versar· esse 
assumpto, em parl:!•:er, na Commissão de Finanças. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Vou t•efet'ir-me a elle. 
Tenha a bondade dç esperar um pouco . E' favor qno m" 
faz. 

O SR. PEREIRA LYRA - Flco, então, a espera, até mes• 
mo para a bca ordem no debate. · 

O SR. CINCINATO BRAGA - Ao l'Gdiglr o vencido 
nessas :rotações, a Oommissão de Redac~5o diminuiu algo 
da evidente contradlcçíio que o conteúdo da emenda con• 
t inha em frente das disposil)ões pormnnent.es da Consti
tuição. Estas r etiraram em absoluto da Urtiiíõ o direito a 
qunesquer tributos sobre a exportação, no passo (tua a dita 
eb1enda numel'o i . 955 assegurava á União esse tributo pór 
tempo não predeterminado. 

Éssn contrndicç·ão influiu certamente pnril que a Com 
fllissão de Reduccíio (á. qual foi confiadiL a missão de eli
{llinar contrndicções entre textos oonstlLucionae~:~) , influi ti, 
I'Opito, para que ella desso ao texto ostn redacciío menos 
lr)."itante aos dil•eilos dos E11tadcs: 

"§ ;-1.0 As .taxas · sobre · ·exportação, i.nstituidoo 
paj•à ü defesa de produclos agr ioolas, continuarão a 
ser ai-re·cadndns, até que se liqtt.idsm os encargos a 
que ellas airoq.m de garantia. ·bem como os compro
'mlisaO$ decorrentes de convenios entre os F~hidos in
teressados, sem que, e to . " · (Diario da Asseinbléa Ntt
cianal .de ~9 dP Junlu~ do. i93i, p11g. 20 do Supple
mento)·. 
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Evident~mente, a rt>dacçõ.o melhorou o texto no sentido 
do genio da Constituição, porquanto red!Jziu · o .arbítrio do 
Conselho Nacional do Café, já antão Departamento Nacional 
do café, reparlic~o da llniiio, pnrn dar torça aos direitos con-
sUtucionaes dos Estados. · · · 

- Estavam as coisas neste pé, quando tal texto assim in
cluido no projecto <le Constiluif,)ão, recebeu em · plenario üin& 
emenda, que tomou o n. 164, emenda devida á iniciativa. ~a 
l'illlresentação do Estado de Minas Geraes, o segundo da Fe
deracãõ em importancia de producoAo cafeeira. Foi a ban
cada mincl'ca que salvou a situaçio da lavoura cateeira de 
Brasil, evitando o desastre com o trazer i Mesa da Assembléa, 
aos 30 de Junho de 1934, a ·seguinte emenda n. i64 : 

·I 

"Ao art. 6° § _3.-: Redija-se como segue: 

§ a.o. As taxas ·sobre export.ação, inst.ituidll! par• 
, a defesa de produclos agrícolas·, continuariio a ser ar- . 
: rooadadas até que se Hquidem os encargos a que ellas 

_;' -;;irvam d·e garantia, respeitadoa 01 compromii8oa de-. 
:' correntes de ·convenio3 entre 01 'Estador · íntere11adoa, 
i se rtue a importnncia da atre·cadaçi1o po~sa, · no todo 

ou em parte, ter outra. applicac;ão, e serão reduzidas, 
· , log-o que solvam. os debitos em . moeda nacional, a tanto 
, . quanto baste par,a O serviço de J'lr:•os e aniortização dO! 

· emprestimos conlrahidos em moeda estro.ngeira, Sala 
.. das Sessões, 30.· t:!e Junho de !934. - Ribeiro Ju~ 

queira. - D~JJhím. Moreira. - Lvcuro-o Leite. -
Valdomíro Magalhães. - Adelio .Vaciel. - Raul Stf. 

- P Matta Machado. - Antero Botezho. - Martns 
.Soare11. ~ Negrdo tle Lima • ......;. Dat~if.'l de Caf'Valho; -
Bia~ Jí'ortes. -- Joao . Beriildo. - /i;oll Alkimim. -
José Bt'a:~;. - Pedro Aleixo. - Caffleiro de, Re:;enàe 
- Levindo (JtJeU,o. - Pctlv.c~rpo Viotti. - Belmiro 
de MedeiriJs. - Odilon Braga. - Vieira Marques. ~ 
Cm1~pos do Amaral. - Aug~sto VieQM.n (Vide Diario 
da Aucmbléa Nacio~. - n . 145, de ~ . de Julho do 
193-\ , pag . . 4 . 757.) 

Essa feliz emenda tovo a virklde de reunir em. unanimi
dade a bancada mineira, sem divergenoia entre os dois agru-. 
pagamentos partidarios· em .que a bnnoada se divide. E teve· 
a v irtude de receber a plena npprovação das bancad11s dós 
Estados cafeeiros. . . . 
· Mas, outra virtude exorna essa. em;mda: . é a sua .ju!j
Uficaclio exsllicita, tornando claríssimo o alcapce do seu texto, 
isto é, evidenciando para a hermeneuUol\ a intentio 'legis. Eis 
llqui sua 

J1.u ti(iaaÇão 

"Emb9ra propondo n subsliluíçiio de todo o § 3~ 
do art. 6"; das . DJsposJcões Transitoriris, o_ que fiz 
para facilitar o trabalho . dn · Ulustrri Commissão de Re
de.ociio, n emenda ~~op.enl\s · lhe . altera ,duas palavras. 
Limita-se a · süb~tituir. às· · P.lllavrÍls bem· como . pela pa
lavl'a iespéitados. Pensa :o sionatar:io. que a .palavra 

. r~speitados, 01'8 . !)ropost~, .~elhor CO~lsQI~ a t~b.nica 
e· ao pensamentO do legislador; garante o etJ.mprime~
lo dos conven~Qs, nll9 só em · .relaclo ao: qimntttm dliEf' 

-taxas, como ·em retacl\o .«o praso; ·lf 'd · · ffftd~idadc d~· 
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mesmas. Sala das Sessões. 30 .de Junb.o de t:934, -
Ribeiro Jutaqueira. - .(Vide Dfaria f/4. Asaembléa Na" 
cional, de t de ,junho de .1934, 4.'1.57, já cilada) ~ 

Em admiravel syntheso, as vim ac potest"tem da emeD• 
da estão .eluc:i.dadas eoru lu..z tão fórte, que se torna incommo-
da á vista. · 

E!~ la juslificacão de emenda, que é hoje o art. · 60 § ao 
das Disposições Trânsitorias da Constituição, demonstra ni
Udamente o posiUv.o alcance do texto. Não pode haver in
Lerpretae!io mais authentica do que a do proprio. redactor do 
dispositivo. Esse alcance, que vem a aer a força e o poder 
da lei, se restrin,ge a quab·o pontos essencines: 

Primeiro ponto- Tanto o esptrito como·a leUra do ar
ligo 6" § 3° garantem a stipremooia ®sotut~ dos Convenios 
dos Estados sobre qua.esquer outros decretos do Governo Fe
deral Disericionario, eonvenios de 24 de Abril e de 5 de De
~embl'o de t93'; · 

Segundo ponto - es!a s._up!'etnacia absoluta rege o quan
t11.m das ~ias nos oonvepios oread.o!l .p~lo:S Estados intere.~sn
dol\, clausula t• do c.onvenio de 24 ele Abril e clausula -i• 
do de 5 de Dezambro de 1931; · 

Ter·ceiro ponto - essa ~üpNJmacia absoluta rege o prazo 
de duração· da . cobrança da ilu..a, prazo· maximo de quatro 
ll1inos, findos os quaes a arrecadação -é automaticamente sus
pensa, independente de qualque,. acto do~ Govemo.t Esta
duaes /nf.ercasooos, clausula 2a ·do ·Convenio ti e 2i de Abril 
de 1931; · 

Quarta ponto -essa suprema-oil\ ·absoluta rege o empre
go do ·dinheiro da -taxa arrecadada a ser 1lpplicada ezclusiv~ 
mente a estes fins: a) á compra de cafés ·para leiminacão 
(inoineracão); b) á compra dos "stoks" de {931 ~ actuaes, 
diz a ·~taus~'la - '}lara equilibrar t:nUfa a offerta com a pro
cura, mclmndo-se entre as ·despesos inherentes n ess!. com
pra as da manutenção do Conselho e as dos serviços de guar
da e de conservação dos cafés adquiridos até serem incine
t•ados ou exportados, clau~ula 4a do Convonio da 24 de Abril, 
1931. 

Fóra dessas despe~as ahi autorizadas, com esses limi
tee ,de quantum e de prazo de arrecadação, altega o D. N. C. 
haver 'feito outras, autol'izad~s, ou não, pelo Gove·rno Fe
deral. Com estas nada tem ·a lavoura, nada têm os Esta-dos 
interessados. O Governo Federal as autorizou, o Governo 
Fetleral as pague, se quizer. 

o Sn. AlBERTO Ar.vARES - V. Ex. niio poderia ·dizer 
quaés essas operaÇões? · 

O SR. GINCINATO BH.AGA- O Governo não as divul~ 
ga • E' um segredo maoonioo. 

O Sn. DINIZ JuNIOl~ - Não foram óperacões decorrentes 
de aetos do Poder compstente . e ja publicados? . 

O SR. ClNCINATO BRAGA - ~ão ~onbeço neto :.algum. 
O SR. DtNIZ J'uNroa ~ Apenas perguntei para ·meu es

clnreciment.O. ·v. Ex .. h a de convir que a minha s)t'unclio é 
de dis()ipulo, deante do mestre. . . . . 

O· SR. CINCINATO BRAGA -·E' 11acrifioár .a lavourn 
e.Q1TI o, pQia·men.to .~e .despesas de ,pubHeao~G <de livros; Uma 
OOUBB peilfl& . .iJ1.formar a V .. Ex. : .um li;vrq .de ela!iO á po~ 
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lilica do . Depattamento, custou · F rs. •e<L ~00. ·Foi :quanta 
c_o~rou o escriptor estrao~eiro para v!r aqui . escrev~l-:,0, A 
lavoura ,é que paga passems de prot(lgldos ao estrun!etto) a. 
titulo de rE\presentação para a propaganda, e ·apoio â 'irn~ 
prensa. V. Ex . tem · amizade com -alguns jornaes, e ·pude 
verificar, reservadamente, quanto despende . nesse . sentido 
o Depat·tamenlo Nacional do •Oafá'. Fazem-se d()20ões de 
saccas de café, de usinas ca.rissima13; .fnzem~se outra.s avul· 
t::.d[ssimas despesas politicas de milhares de contos de réis, 
sem que a lavoura sequer saiba no que foram os dispendioa 
applleados! Ignoro para que fim. Deseja-ria, eritrstanto, sa~ 
ber se o Departamento tem o direito de effectuar · aquella!l 
doâ~ões. Muitas, entretanto, foram ·feitas. Desconheço quan
ta!. 

O SR. ALBER.TO ALVARES -·v. Ex .. -considera despesa 
sumpluaria a acquisl~ão de usina? · 

O SR. ClNCINATO BRAGA ...;.· Ntlo diEulo isso. O qut> 
affirmo é que o Departamento não o 'rodla ·fazer leplmente, 
A. 1av.oura.. não autorizou semelhante oou'3il. Agôra, perdó&-' 
.ms . a comparação: Th'o"lhe do bolso um conto de réis e 
díeô-lhe que foi bem applicado. Mas, V. E~~:. noo me auto-o 
rizóu a applical-o. · 

:0 .Sn. 1\LB!U\TO ALvAREB - "Est modus in f'ébu•.'" 

'O SR. CINCINA'!10 BRAGA ~ Absolutamente. 
O Sn. ALBER'l'o Ai-vAttEB -- · Ha despesa!! ;que V. Ex.~ hojb 

crtLica e que, em outros tempos, Justificou muita8 vezes. 
O SR. CINCINATO BRAGA - Eu torta errado jl\ du-

zenh.s vezes, e .. V. Ex... · 
·' ~ o Sa. ALnBRTo A~vAil'I!:B -- Aoh,, QUe •naquella ooaa.oiio 

é ~ue V', Ex. não errou. · . . 
O SR. CINCINATO BRAGA ....... Qu&t a occe.slllo .em que 

er-r.ei? 
0 SR. ALBERTO ALVAI\ES - V. Ex. sempre BOba. que ·I) 

serviço de propagandrt do café, .pela imprensa, ê um disper
dicio, é uma despesa sumptuarial A.oho que ntl.o. 

O SR. CINGINATO BRAGA - Quati.do foi que eu diSIIe 
Isso? 

o SI\. ALBERTO ALVARES - v . Ex. .está cri tionndo . 
Olsse:..o nas ont.relinõ~s de seu discurso. 

O SR. CINClNATO BRAGA - Pordllo! V. Ex., quer en
contrM· .entrelinhas em meu discurso; eu, porém, o escrevi, 
V, Ex, amanhA o têrã e depois me rel!ponder4. 

O que digo ntlo é Isso. 
0 81\. ALBERTO ALVARES - Perguntei 1a V . Ex. se me 

podi& dizer quaes as despesas ã que allude oom malloin, re~ 
ferentes ao lnetit\1to de Café, uo'.rque ·eu, tom franqueza, 
rico com mau espirito suspenso. 

· ;O ·SR. :CIN(llNATO BRAGA . ....;... ~, Ex. s.!lba que sou 
Deputado da oppo8icii.o: nio ·penett·o nas reparticões :publicll'S; 
Se V, Ex. quer saber, como Deputado go;v~rn.isl.a, tem .fa
cilidade. 

O Sn. ALBERTO ALVARES - Ahi é que está unia.. ·diffe~ 
.I'enca ~mito sél'ia para nós: !Jíio. spu, nem d~ DJ.:.POSi.Qiio, ,nem 
S'U"erniflta·. · :J\epresen'to aqu1, Ju!tamen,te,. os .mteresse$ d~ 
lavoura. 
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O SR. DINIZ JUNIOR - Os· interesses nacionaes. 
O SR. ALBERTo. ALvARES - Precisamos analysar os as

sumptos desta ordem não com espirito de opposicionista. E', 
aliás, o criterio com que V. Ex., com sua extraôrdina.ria. 
capacidade. . . · 

O SR. CINCI-NATO BRAGA- Muito agradecido. 
O SR. ALnm'i'o ALVARES - • , • tem, muitas vezes, tra~ 

tado destas questões, com o aD}plo louvor, lnt.eiramento ,sem 
valia para V. E:x:., qu~ innumera!. occui!lel!l tenho levado 
a v. Ex:. .. 

O SR. CINGINATO BRAGA - V. Ex. ~stá equivocado 
num ponto: eslas dnsprsas nunca em minha vida autorizei. 

O SM.. ALnmTo ALVARES - E' preciso não esquecer 
V. Ex. a grande repllrcussiio que haverá, fazendo aqui umit. 
analyse do ponto de vista de Deputado da opposição; V. Ex., 
som o querer, naturalmente, ---: por_que Ii.iiq farei esta in~ 
ju$ti(lo. a V. Ex. ,- está contribuindo· para que a Camara, 
desprevenida, v~ fazer. um juizo falso sobre assumpto .. da 
maior relevanc.ia para o Brasil, porque a elle se prende, 
justamente, a base da economia nacional. · 

O S~. CINffiNATO BRAGA- Exactamente para defen
der essa economia nacional é que estou na tribuna. 

V. Ex. está cc..níundindo- as poslç!les ;_ desculpe-m& 
dizel-o. Pt'nsa poder atrapalhar-me nisso .•• 

O Sn. ALBERTo ALVARES - Perdão! 
O· SR. CINCINATO ' BRAGA - ... mas irei ao 11m e 

V. Ex. verã que não me íio na memoria, Escrevi o meu 
dj!!curso· e amanhil .Será pUblicado. 

O Sn. ALnBRTo AL,VAREB - V, Ex. está interpretando 
mal minha nttilude, Náo vim interromper V. Ex. para o 
atrapalhar. Estou apenas plldind() á sua i!ltelligeuoia uma 
informação. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Que nüo posso dnr. 

O SR. ÀLBEI\To ALVARES ··- Então - V. Ex, me de8cul
pe - não deveria fazer uma accusaç!io que i:lão podia jus
tificar. 

O SR: CINGINATO BRAGA - Posso fazer, porque, sem 
individualizar os algarismos, sei que as despesas nüo foram 
autorizadas. 

;O Sn. ALBERTo ALVAAEB - Então, póde prestar a infor-
rna_olio. . · · 

O SR. CINCINATO BRAGA .....,. Posso prestar, com alguns 
detalho~ que V.. Ex. queira. · . . . 

O Sn. ALBERTo ALvAR:i!:s "'- Não é meu obj~ctl~o inter-
romper a brilhante exposi~:ão ds V, Ex. · · · . 

. · O SR. {l[NCINAT.O BRAGA - V. Ex. póde ter n 'certeza 
de que· nlio tenho aquí ·outro interesse · seuAo o' nnolónal. ' 
Nem pé de café, nem arroba de oaftl,. ' · . · · 

.0 SR. ALBll:n'l'o ALVARES ~ 0 passado de V. Ex. t•espoud~ ' 
por-· isso. : · · · · .. · · · · 

<" o··s~ . .CIN(;iNATC{ BRAGA ~-.Entüo, a nffirmaoão que 
V. Ex._ fez é um pouco inNsta. 
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0 Sn. ALBERTo ALvARE.9 - Foi V. Ex. quem se dafinln 
perante a Camara, dizendo que estava fazendo· exposição 
eomo Deputado oPP08icion!sta. 

O Sn. AR'IIHua SANTos - Não foi isso. 
O SR. CINCINATO BRAGA - O Governn Federal auto4 

!·izou essas despesas, julgando-os uteis; o _Govel'Do as pague. 
Muito uteis, muito boas, muito conveniente~. Dln! está() 

Córa de autorização legal. 
O Departamento Nacional do Café, assim como o De

partamento de Saude Publica c o Departamento do trabalho, 
6 uma repartição federal. 

O Governo tem o direito de gastar o que quizer, tinha-a 
principalmente quando era poder discricionario, m!ls não 
por conta de uma taxa absurda, injusta, contra a. lavoura. 
Este o meu ponto de vista. Não entro na analyse rigorosà 
das deapesas foitas, porque não as conheço, pois estão guar"'
dadas sob reserva. 

As informações do s·r. Ministro da Fazenda soffrem de 
minbn parte essa critica: não ter· vindo para· aqui a de'
tnonstração do lado financeiro do projeoto, ·dizendo - "o 
Departnmen~o deve isto e aqulllo; fez btto; deve .por esta e 
aqtlella razão". 

O Sn. Pt\ESIDEN'rE ~ Lembr.o ao nobre Deputado que 
restam at)enns cinco minutos para termino da hora ü'o Ex
pediente. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Muito agradecido; termi
narei lllll breve. 

Essa nttitude do Depol'tnmentl> Nn<lionnl do Café é, 
absolutomcnlo, indefensavol, So o Govemo Federal tem 
ness!ls esbnnjunltmlos __ ro9ponsnbilidndo, no Thosouro Federal 
cumpre pngnl-os, e nüo á lavoura jã saarificàdil uli'ozmenl.c 
com o monotlolio cambiul e com n taxa, . Contra essa per
seguiuilo por tmr(.(l rio O. N. C., n remedfo é recorrer no 
Jlodot• Jndiciut\o para nilo pagamento da taxa illegnl. 

lllcgnl, tloRdo 30 do Abl'il ultimo (Constituicllo, nrt. a•, 
§ 3"). 

Agot·n, f.OJ'Ín ll!l do entrar no nssumyto para o qual con. 
vidoit-mn mou excol\ente o o\ognnto_ nmlgo, Sr. Deputado 
Jleroirn Lh'l\: essa omond11 n. :I.M foi upprovuda? 

o SR. Pll:REIRA LmA -Essa. a minha duvido, manlfestnaa 
no lltOU pot·cccr publicado hoje no Diario do Poder Ler;.iJ
~tivo. 

O SR. CINGINATO BRAGA - E' um ponto que vou 
tratar ao falar para explicaoão pessoal, e pa'rp, is~o. Sr. Pre~ 
sidente, peco a V. Ex. me insm'é'VIi, após a Ordem do · d{a, ' 
afim de nlio perturbar os servioos da Casa. · 

O Sr. Presidente c.>. Inscreverei V. Ex., para ·explicação 
pessoaL 

4 

O Sr. Presidente ...:... Achnndo-so na ante-sala os Srs~ Joãó 
Neves da. Fontoura,· Annibal• Falcão. de Barros Cassai" reou:... 
nhooid.os. e proclumndo-s . Deputado pelo Estado do. Riô 
Grande "do Sul, e p s:r~ Acuroio Francisco Torre$. De'putallo 
pel~ Rio de Janeiro,·.~ con~ido os Srs~Bd': e. ~o.· Seor~tnr~()"'r . . 

C. D. - VOLUMF: li - :1.935. 2 
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t)ar~. em commüslio, intl'oduzirem no recinf.o 88. EExs., afit-:'1. 
de prestarem o compromisso regímenlal. 

Comparecem SS, EExs , acompanhados da 
respectiva commissão e, junto <:i. Mesa, preatum 
o compl·omi~·;io regimental, tomando assento, eom 
seguida. (Palmas.) 

O Sr. Presidente --- Tenho sobre a mesa e vou· submettcr 
a votos o seguinte 

HE(,lUERIMENTO 

Requeremos que, em homenagem á data nacional de 13 
do corrente mcz, em que se commemora a libcrtaciio do.s cs
~ravos, seju a Mcsu du Camura autori-zada a não marcar 
Ot·dem do dia. 

Sala das Sessões, H de Maio de 1935. ~- Renato Bar~ 
bosa. - Lattdelino Gúmer. - P. Malta Machado. -- Diniz 
1Hni01' • ._ Henrique Doà.uvorth. - loré do Patrocinio. -
lJomingor VeUasco. - Pollicarp(l Viotti. - Levifldo Cotrlho. 
- Furtado de Menezt!tJ. '- AUamirando Requiilo . ...... Sam4 

JJUío Corr!!a. - Lm~ro Pru8os. _.. F1•ancirco Rocha. - Jof.l.o 
Café I•'itflo. - Montr? Ar·rae1. - Canàido Pe11jja, - Pi1;•11 

-( Gavoso. - José de Sá. - FeM'eira Lima. - Albe1·to Alr,~a~•es. 
- Delp1tim Moreiro. 

Approvado. 

o Sr. Pre•ldtnt• ...... Está findo. a Mt'n dosttnnda oo Ex-
pedlent,e. 

Vae-ca poasar á Ordem do dln. (IJau1a.) 

Comparoaem mais os Srll, : 

Euvt~ldo Lodi, LllUI'O Lqpcs, Ribeiro Juniot', Mario Chor
mcml, Llnc. Ml\cbo.do, Agersor Monte, Husa Napoleilo. Wo.ldc• 
rnar P'atol\o, Ola,·o Olivftirn, HumbOl'to Andradll, Flguait•cdo 
Rodt•iguoa, Johov11h MotLn, Mnrtlns Ver•nt~, Alberto Ror~ell!, 
Grstul111no Brtto, HerooUano Zenaldo, Solto de Menezes, Odon 
Bezerro, Ruy Carneiro, Joilo Cleophas, Osorio Borba, Barboel\ 
Limo. Sobrinho, M11rio Domlnguos, Domln(foS Vieirr., Aide 
Sampo.io, Teixeira Loit,l!, Humberto Moura Severino Mariz 
!lllel!o. Machado. lddro de Vllsoonoeltos, Deoaato . Mai,, Manoel 
N~Waee, Clemente Mnrinni, Arlindo L.eon1, . Magalhães Netto1 Oolavio Mangnb~íra, Pedro Ca1mon, Artttur ~eivn, Rapho.el 
Cinoorli1.. Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Jnh• Tovur, Nó
gueira l'enido, Amnrill .Peixoto, Henri!:Jue Lage, Snilt!$ Filho, 
João Guimarães, Eduardo Duvivier, Bento Costa. Hermete 
Sllva, Cesar Tinoco, Atlp1o Costallat, Cardillo Filho, Nilo Al'
varenga, Carlos Luz, Bias Fqrtes, Martins Soares, Theodo
miro Santiago, Adelio Maciel, Augusto Viegas, João Beraldo, 

~
uaeelmo Kublt.snhek, On:r.neiro de Rezende, VieLra Mat'ques, 
Blfl'.llo de Lima, Jo11~ Atkmim, Anther~ Bol.elho, Duano Bran
io, J~qu~ Jlóntandon, Otu~a~ Steve~~son aatlota de Qusíro&, 

Jté>rae'a Andrad'ej O&rddso de Mello Netfo, (hnaínato Bra~ Cu~ 
U:p fhtdp, Trigo de Low'ilir(l, Ou1•rêa dl.\ . Costa.· PUnioc Touri
'llho; Fr1ncisoa· Peroit•a, Annes Dias, Pedto ·Vergnrá, Victor 
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· Russomano, Raul Bitlencourt, _-\~mmio ''l'ubino, Eurico ·Ribeiro, 
Antonio Car·valhal, Silva ~osta, Adalbert.o C"mr.r·go, Alberto 
Sut•ek, Damas Odi~, Vieira Macedo, Pedro Rache, Gasião de 
llrito; Leoncio Araujo, Frimca Filho, Arlindo Pinto, Augusto 
Corsino, Cardoso Ayres, Bacta N~:;ves, Abelardo Marinho, Syl
vio Leit.ão, Salg·ado . Filho, Paulo Martins, Mot'aes Paiva e 
Thompson Flores (105). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Antonio Carlos, Godofredo Vianna, Plinio Pompeu, Jost, 
<le Bot•ba, Rego Barros, Mot,ta Lim(l, Orlando Araujo, Sampaio 
Cosla, Joiio Mangabeiro. AU\ila (Amar-al, Asdruhal Soare~, 
Francisco Gonçalves, Levy carneiro, Lemgruber Filho, Lontra 
Costa, Clemente Medrado, José Braz, Celso Machado, Joib Pe
nido, José Bernardino, Simão da Cunha, João HenriqUe, Abreu 
Sodré, Paulo Noguelt·a, Pereirn Lima, Theotonio Monteiro de 
llarros, Waldemar Ferreira, Santos Filho, Vergueiro Cesát•, 
Gllr.ia Cerqueira, Lt1erte Setubal, . Bias Bueno, Jorge Guedes, 
Teixeira Pin to, Robel'to Moreira, JU8to de Moraes, · Miranda 
Junior, Horncio Lafer, Jniro Frnneo, José Cassio, José fllullur, 
Ermano Gomes, Ji'ranoisco di Fiori, Martinho Prado, Alberto 
Alvares, Paulo Assumpçiio, Roberto Simonsen, Oa.st.ll.o Vidigal, 
e Bnt·rel.ó Pinto ( 4 7) . 

6 

,QRDEl\f DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença nccusa o compa
t•ecimenlo de 215 Srs. Deputudos, com Oii que tomaram 
posse hoje, 

Dil•r.u.ssilo unica do pm·ccer n . 55, cte i 931>, 
.:tpp,·ot,ando o aclo elo Tribu,nal de Con~Q.J, quo 
recusou registro ClO contracto celeb•·aJo entre .!' 
Commi11ão Cenh'a~ de Com.f)rar e a C'JstJ LICi k 
f.imitetl . 

Enoerrndn n dlsoussllo, fioundo ndladn n vo
lnt.:!lo, na fót•mu do RegimonLo. 

Di1cuuao unica do pare()er r&. õ6, do i 935, 
apJn-Ollatulo o ar.to àn Tribunal 1ltt Co11ta.r, quo 
t'ecwrmt r~gistro ao contracto celeb·rado 1111tl:,, rl 
Commi88llo Cent1•al de Compl'a' e a firmq Lut•, 
Jo'crrandc> & Comp. Ltcl. 

Elloorradli a discussão, ficando adiada 11 , vo
tação, na fprma' do Reglme:Otõ . 

·Discussão tmica do .,I(U'ecttr n.. 51, de . t.9S!l, 
approvando o m:to . tlo Tribunal do Cont€!3, qu~ 
recusou. re(Ji1Jt1'o : ao conlJ•qc lo celeb1•aao !J I•I.r~ . Q 

CónunisSáo . Centr<rl ile Compras e a (irm.;~ li-ut :,· 
F ÇJ'1'atleio &. Comp. Ltd. 

Ent'lert•ada· a disoussno, ficnndo :.diadn a vc-
tacllo, ua Jót~ma do Rogime-nto . . · 

Di~cussifo ttnica fiá ·p·arer:cr tt . 58, de i!J!ifi, 
approvando Q · 'OCto do Tri~Junat d~ GontCls, que 

. . ,.ecu.sou regi,st1'o no cQr)tr'-clo cele~rcuAa ertlre !l 
Com111í11ão· Centra' · d~ , .C~~pr.as, ~ . i\~1e1'icrm 
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Banf• Note ComJJ. e a., firmas Maua.lhães Su
cupira &. Com.1). e Lutz, Ferrando & Oomv. Ll.d. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo-
tação, na fórma do Regimento. 

O Sr. Clemente Mariani - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem rr pa\avr·a o nobre Deputad•J. 

O Sr. Clemente Marialii (PeLa ordem) - S1•. Pt•esidente, 
acha-se na Ordem do Dia em virtude de t•cquorimento do ur
gencia approvado hu duas sessões pa!:'sadas a requerimento 
do St·. Deputado José João do Palrocinio, um pm,jecf.o man
dando abl'ir ct'edito especial pat•a soccorl'O ás viclimas do~ 
lempot•aes da Bahia. 

O Vice-Presidente da Commissão de :F'iuunças, Sr. Depu
tado João Guimm-ães, pediu o prazo do ~8 hm·as, para dar 
parecer verbal a respeito. 

Esse praw tE'rminn hoje é tendo eu sido designado para 
t?miUir tal parecez-, peço a. V. Ex. me autorize n IazP-l-o em· 
nom~? dn mesma Gommissiio. 

O . Sr. Presidente - A Mesa não deu a palavra no Sr. 
Vicc-Pn~sidenle da Cotnmh:;sfio porque o prazo terminava ás 
iG horus. f' níi.o subia se S. Ex. ou o rwbt•e Deput:ulo já es
tavam habilitados a dar o parecer. Em virtude, porém, das 
declnraçües de V. Ex. vou dar-llle a palavra immediata
ment.e, afim de oue se pronu-:1cie sobre o PI'Ojecto para o 
qual foi requerida a urgenciu. 

Tem a palavra o nobt•c Deputado. 

O Sr. Clemente Mariani - Sr. Pl'esidente, u Gommissão. 
de Finanças, em cujo nome fnlo. encnt•u com sympnlh!a o 
projectQ do Deputado Josó João du Pntrocinio, prestigiado 
pc\n nobre bancada clnssistu a qHa S. J•~x. vertencc. 

Propondo-se, dn f~cto. qssistir ás vlctimils das lm.mdu
cões quo occot·romm nn Eahla, u União m.dn ml\is fü7. d(} 
que~ oxerceJ• ns nttl'ibuíções concol'l'CntC'S que lho 8fío t'íx1Hh.1s 
relo a1·t. to, n. U. e pelo art. i.98, lelrll n. rln Cnn!'tilulc!'l.o 

.Fmlm·ul .. 
Agindo. !!Jltl'{ltnnto, Ul) lrtfluxo dn gl'[\ll!iO crnociio JH'Odll

zii'la n~>stn Gnpitnl pnlns nnUell\S cxuggerl\dn~. impr(1ciRns, ou 
. cleficicntes qne ch•culuvnm, o nobr€1 Dopntnrlo nut.or do pro~ 
jrJoto não dispoz de olem[lntos bastantes pura npprohender 
co!J\ segurnnca a situnciío e visou. sobretudo, prestar soDOOr·
L'OS nos proletarios ntting-idos pelo catuclysma, creanclo para 
esse fim um npparelho .especial. 

Para cssn assistencin irnmediutu, [lorúrn, é claro qi.te 
Hlt1ilo m.elhor uppat•elhudos ustnvam u Estado o o Município, 
os quaes. folgo em reS'iRtrnr nesse momento, nfio se àes
cúidarum e continuam n praticat• todos os aotos neoessudo~ 

· 1~rri tal cmergcnofn. · 

0. Sn .. Jo~rn' DO PATl\OClNIO - Recebi nnte~hontem tele
. grnmírm dn Federncúo dn Bahia: Informando que ha mais de 
fOO casa9 do operarias de"Struidas o um numero superior a 

· mil pessónr; no desabrigo. 

O SR\ CI..EMENTE MARJANI -'- Sr. Presidente o aparta 
uüo ~ontritl'in o ·qu~ · es(óu dizendo: ·o qt1e declarei, é qui) 
ós soccorros "immedlatos, visados pelo. pt·o.jecto em seu artigo 
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1 o, ficariam muiw 1pelhor, como ficaram, a r.argo do Esl.ndo 
o da Prafe.ltura Municipal, apparolhados para a sua presta
ção immediata. Porquanto, se, com 'effeitu, ficasse o Poder 
Publico dependendo, pa1·a prestai-os dos recursos votados pelo 
Poder LegislatiYo e approvados pelo Executivo federaes, o 
auxilio CJhegaria naturalmente tarde, corno tardio já se mos
tra, apesar da urgenoia concedida da Camara, nulfl. gesto de 
sympathin e solidariedade vom o soffrimento bahiano, que 
jll.ma.is esqueoeremOlJ. 

Se, porém, essas medidas de assistenoia immediata ficam 
melhor cargo da Prefeitüra e do Governo do Estado, que, 
c.omo disse, dellas não se têem descuidado, sem limites nem 
de recursos nem de es'forcos, entretanto, a União, que tão 
espontaneamente vem om auxilio, através a palavra no nobre 
Deputado, das pessOas que se encontram necC!ssitudas do 
amparo do~ poderes publicas, poderia agir sob a~pecl.o mais 
medinto. 

De facto, em consequenda das innnndac-ões, rniram in
numeras casas nn capil31 ballinnlí e nas Jocnlidndes visinhas. 
Construídas á custa d;) prov.ações e esforcas que só Deus 
sabe, construídas com o ;mor do trabalho de longo tempo, 
desappareceram, sob a violenci:t das aguas, numa tragica se
mana tempestuosa. 

() auxilio. da União. póde bem ser, portanto, para recons
truccão desses !ares humildes, que alií foram destruidos. 

Ne:-te sentido, Sr. :Presidente, é que se encaminha á Com
missão de Flnnncas, a qual, aconselhando, no momento, a· 
npprovação em primeira discussão do projecto, propõe-.:;e 
apresentar.:.ihe substitutivo na phase ullerior de sua ~labo
l'QI,li\0, 

E' este o pareuér d.a Commissão de Finanças. 

O Sr. Presidente - Em face do parecer que acaba de ser 
dado vou submeller immediatamcnle á Casa o projeolo. 

i 8 ài.~cu.~.~ao do projecto n. 2, de i935, (pri
meira legi3latflra). abrindo o credito e:rtram·di !la
rio de i .000:0001000 pm•a soccorros á populaç:io 
proletaria da capital do Estado da Bahí11 (em vir
tude de uruencio.). 

Encl!rradu a díscussiío e annunckda a vota
ção. 

Approvado ·o seguinte 

PROJlt.CTO 

N. 2 - 1935 

Art. 1.° Fica aberto, de accordo com o disposto no ~ 1°, 
artigo tSG da Constiluiç!ío Feder.al, o credito extraordlnario 
de {.000:000$000 (mil contos de réis), para soccorros á po
pula~;íio prolataria da Cidade do Salvador, Capital do Estado 
d& Bahia, em face das conseqüenclas causadas pelos ultimo! 
tempornes a! li desencndeados. · 

Art. 2.0 A verba relutiva ao oi.'edito de Que h·ata o ar~ 
ligo anterior, será dislribuidn no Minislerlo do Trubalho, 
Industria e Commercio c posta ti disposlcllo de uma Com
missii0 Federal de Soccot·.ros, para os devidos fins. 
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~rt 3 o A Com missão Federal de Soccorros será nomea
da pelo ·Mini~tro <lo Trabalho, lndustrla e Commercio e_ '?oh~ 
stituida de quatro func~ionarios: um chefe, um conbblhsto, 
um >'~cretario-dactylographo e nm continuo. 

Art. 4.o Aos funccionarios que forem nomeados parn a 
Commissão Federal de Soccorros, rião s('rá attl'ibuida n~nhu
ma gt•atificação especial, percebendO' ·OS me,SlJIOs, flpep~s, .. ~ 
ajuda de custo e as dia rias resu!nmentarl!$ , · · · ·· 

Art. 5.0 Se o vulto dos serviços de. soccorros dclermimu: 
u emprego de maior numero de pessoas, seriío' estas escolhi
das entre os ope,·arios syndicalizados que tenbnm sido pre
Jr,dicados pelos lemporaes, atlribtlindo-se a cada um desses · 
auxiliare;; uma diat•ia qu~ não poder:i exct'der a dos salarios 
d~: cada um delles (•specificados na respectiva carteira pro
fissional. 

O Sr. Presidente - O pr.ojeoto pas.o;a á 2• êliscussão, e. fi-
gurará na proxima Ordem do Dia. · · 

O Sr. Presidente - Acham-se ínscriplos para exph·· 
ca~:iio possoal varios S1·s Deputados, o pt·iin ~iro dos quaes 
é o Sr. Bolto do Menezes, a qUt!01 dou a palaVl'a, .. . 

O Sr. :UoUó de Menezes (p-ela urdem) - Sr. Presidente, 
dr.s islo da palavra. · 

O Br. Presidente - Havendo o Sr. Bolto de Menezes de 
slalido cta palllVra, dou-a ao Eir. Deputado Cincinato B1·a'gá, 
in·5!!l'iplo immcdinlnmonle n seguir. 

'1 

() Sr. Cfnoluato Braga ·(Para ll.rplir.ação pessoal.) - _Sr. 
Pro~idcntr, meus eo11cgos. Estnvn ·'eu justamente a cm
Ll'nr 110 nssumplo ~eguinltJ <lo mcü discur~o: - R <~m 'lnda 
da lmnciula mincit•a, ~:~ob n. i64. que é· exaotamontc o artigo 
0° § 3° dus Disposiçõot~ Tt·ansito1·ins, foi ou não approvada 
JlOlll . Al:lsémblén 'i' ·- qlílllido sobreveio o '(t)rmino da hom do 
Expcd i!!nl~. · · · 

· Pt·oseguil•ei agot•a: 

IV - ESSA EMIINDA f()q FOI AP(J[\OVADA 

Ptlra que o art. 6° § 30 dos Disposi(jÕCS Tt·ansit.orias 
do. Const.iluiçiio s rjn obedecido e upplicado excusnda ó essa 
indagncão. 

Desde que ~sse · t~xttÍ fãz parte integrante da nussa 
Cons titviçüo P.oliticn, solclihen~ ento promulgndn, t1l'pai,; de 
assignadn pelos Rcpr.esonton!.cs da ~acão ~ Assémbl rhi tlonsli 
tuin til, -...:. toltittlr qucstio: o texto deve sei'. obedeoi.do e ap:
plh.:atlo, em ' qunnto. não f til' r'~gulnrJ.llcnte revogado. Nu o .t:u,1 
110 .mundo PpdO!' JudilliaJ'io, Qll.e . s.á respeit~1 capaz . dt' 0\ttr\\ 
norma. do agir. A indngnção do· interl)rete, es1n.fuc:lndo ~ ele
mento historico da lei solennemcnle promulgudtl, cingC-"e t\ 
appr.ehentter o ospirilo do dispositivo-lei, mas: ntinca poderia 
chegar· ao ponto · de negar ·a lei. . · · 

lJ:ntrel.anto, como o meu emluent{l nmlgo, rup•·e.~ent.unltt 
do Eslildo dn Pnt;ahybà do Norte, o Exmo. Dr, Pet•eir.o. de 
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Lyra, em cuja pessôa não sei o que maia admii.'ar, ~e o ta
lento, se a cultura, se o caracter, (apoiado.!) em seu Qero 
elaborado voto em separado ao meu projecto, chegon â 
conclusão de que esta emenda sob n. 16-i, da ban~nda. mi
nilira, não foi aprovada por votação da Oamai'a, sinto-me 
no dever de tratar do assumpto. 

O SR. PBI\EIIIA LYRA- V. Ex. perrnitte um aparte'? Os 
meus deveres ua Secretaria impediram-me de a~Bistír ao 
jnicio do discurso de V. Ex., mas já. aqui estou para ouyil-o. 

O SR. CINGINATO BRAGA ~ Terei !!'1'f1nde praerz em 
repetir a parte que já li em resposta a V. Ex. Pelo muíto 
que me merce o nobre Deputado terei prazer nisso. 

O SR. PEREIRA LYM - É uma grande fidalguia da parti' 
de V. Ex. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Disse. o seguinte: -
Como <> meu eminente amigo, re.presentante . do EstadJ de 
Parahyba do Norte, o ]!:xmo. Dr. Pereira Lyra, em cujà 
pessóa não sei o que mais admirar, se o talento, se a cul
tura, se o caracter. (Apoiados), em seu bem elaborado voto 
em separado ao meu projeclo, chegou á conclusão de que 
esta etner~da sob n. i64, da bancada mineira, não foi appro· 
vada por votaÇão da Gamara, 'Sinto-me o dever de tratar do 
assumpto. 

. "Com o m=-1ximo. respeito, divir-jo de S. Ex. no segninto 
trecho de seu trabalho: .. Compulsados os Anrlae.s da As
·sembléa Nacional Constituinte, nã.o foi encontrilda a deli
beraoão que approvou expressamente essa emenda numero 
164, á qual comtudo, e certamente por eqt~ivoca, foi dad:t 
como approvada pela Commissão de Redac<;ão." 

Compulsei os Annaes e averiguei os factos, eonvencen· 
do-ine d€l que não occorreu esse equivoco da Commissí\o de 
Rcdacciío. Da. leitura dos Annaes e dessas averigUaç.ões 
·resulta para mim a oonvJcçllo de que a emenda foi ·effectlva
mente, ex};lressamenf..Q ap~rovadB pela. Assembléa. Esto1,1 cer* 
lo de que minhas razões soril'o acolhidas pelo illustre Depu
tado, quo certamente nllo dispor. ele tanto tempo quanto eu 
para a inveRtiiJaciio do caso. 

Nu tloCLll'!:\11 da t88• Sessito da AsAcmblCn. realizada a 2 
de Julho de 10.34 votaram-se emendas á rednccão final dQ 
Projecto da Constituição, começEmdo a Ordem do dia pelll 
de n. 60, correndo as votacões rapidamente oom gen\)rali· 
zada boa-vontndo dos Srs. Deputados no sentido dC! ser 
apreasada a tel'minacão dessas votações, para mais PI'oxima 
promUlgação da Gonstituiçiio. Quando o Sr. Presidente an .. 
uunciou que ia. ser• votada a emenda sob li. 168, pediu a pa
lavra pela ordem o Dr. Raul Fernandes, da Commisaão da 
Rodaccão, e perguntou no Sr. PresidentE~: 

"V. Ex.' nnnun'ciou a emenda n. 168? 
O Sa. PnEsu>l:1NTE - Perfeitamente. 
O SR. RAUL FmNANDEB - O nosso pareoer· é fa~ 

vort\Vol. Mas, as antt>riores já foram postas a votos'l 
O SR. PIUll:ilDENTii - Lembro a V.· Ex. g~e tu4o 

quon~o SI! refere ao Preambulo fioou adiado." · 
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Esta ·explicação implica em dizer que as que não se 
Teferiram ao Preambulo, e_ anteriores â de n. 168, haviam 
já sido vota<las. 

O SR. PEI\EIRA LYRA. - Não sabemos se affirmativa ou 
negativamente. 

O SR. CiNotNATO BRAGA ...._O que faca grande ques~. 
tão é de affirmar· que foi votado pela Assembléa. Agora, se 
a ·favor ou contra, vamos ver adeante. 

Mas, além des.sa resposta, encontrei á pag. n" 'fi. 018 do 
n. :1.5:3, do ni(lrio da Assemúléa. Naciorw.l, de fO de Julho de 
1934, se lê que "após a votação de todas as emendas á re
daccãu final do projecto de aonstituicãon proseguiram os 
trabalhós parlamentares. Isso confirma que a emenda de n. 
104 ln.mbem foi votada, conforme antes declarára S. Ex. o 
Sr. Presidente no Dr. Raul Fernandes. 

Aliás, não seria plau;;ivel presumir que, sob a cnul-elosa 
prcsidencia de um membro da bancada mineira, deixasse. de 
ser proposta á votação da Assembléa uma emenda da pro
pria bancada mineira, cohesa em torno do. dispositivo pro
posto, sem divergencia de côres partidari~s .. 

Por out.ro lado, ~e a emenda !64 não houvoose sido 
votada e approvada em plenarib; no texto constitucional te
ria dado Jogar a reclamação col)t,ra o facto. Ora, a redae"
cão final da Constituição foi 'publicada na manhã de 15 d6' 
Julho (Vide Diario da Assembléa Nacional, n. ·158, pag. 
5.135). Nesse dia 15 houve longa sessão .çia Assembléa; e 
se qualquer (ie seus. membros tiv~sse qualq'up,r oousa a re
clamar contra o texto do art. 6°, § 3°, alli posto nll6 Dis
posições Transitarias, teria tido tempo de sobra para qual
quer reelamacão durante a longa sessão do dia f.5, que só 
f{)i encerrada ll.s 18 horas e 10 minutos. 

Tal hypothetica reclamação s6 poderia ter sido levan
tada no interesse de fazer prevalecer nas Disposições Tran
sitarias, .co01o art. 6°, § ao, o texto anterior do projecto, 
\mjo teor era preoisõ.mente o da etMnda n. t. 955 (Diario 
da Asstm~bléa, de U de Abril, pag. tot) . 

Mas, tal . reolamaçlid não appareoerla certamente po-r 
uma razão relevnntissima, para a Qual r!)go .a attencão dos 
qile me ouvem: a emenda po~tet•gadn, sob n. 1.1)55, era 
tambem proposta por Deputados mineiros quo a haviam 
sub8cripto ~ Srs. Bias Fortes, L~urgo Lo i te, Odilon Bra
ga. Martins Soares, Delfim Moreira, Vieira Marques, Raul 
Sá o Belmir~ de Medeiros, todos os quaes melhor informa
dos do assumplo, süo tambem, com outros Deputados mi
neiros, aut0res da emenda n. i 6i, incorporada pela Com
missão de Redaoclio li nossa Magna Carta. 

Dadas oosas (liroumstancias não ha como presumir um 
equivoC() da parte da Commlssão de Redaocão no adaptar 
a emenda no corpo da Constituição. A presumpçíto só· póde 
ser · a inversa: a de que a Commi-ssão de RedaccAo obed~
oeu á votação do· plenario da Assembléa, ooberenle com o 
genio da Gonslituicão. 

Mas, velho parliuneiitar, cônhecedor do rnódõ prnti~o 
pelo qunl r> servioo em . apreco é executado em nosso par
lamento, presumi a p'l'iori, qui\ não se teria realizado o 
equivoco supposto pelo nobre Deputado pnrahybano. E pre• 
sumi, com verificado acerto. 

Consuetudinariamente, o seM'iço 6 feito assim: - os 
Deputados escrevem suas emendas em papeis avulsos e ns 
entregam fi· Mesa. ~ta· as numera e cataloga, para sua. 
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publioação ·no jornal da Assembléa; e. em avulsos ímpressos 
para distribuição aos Dep~tadcs, que por esse~J avulsos se 
guiam no mom~nto das votações. O avulso contendo a;; 
emendas votaôas ne dia U de Julho á o que aqui tenho 
em mãos. · 

Contem as emendas desde n. 60 em de.anoo. A de nu• 
mero 164 esta aqui á pag. 32 do dito· avulso ; Não foi, p!lill, 
omitLida. Foi numerada e catalogada. . 

O ~· PAULO MAP.TíNS - .Isso'· não é mais presumpel\o, 
ó facto; 

O SR. CINCINATO BRAGA - Ora, quando o Presidentu 
da Ass~mbl6a vai submetendo ã votação, uma por' uma, BA 
emendas em uprcco, elle conserva em mãós este avulso (e 
não na emfmdas originaes). E' á margem deste avulso, em 
frente de cada omenda, que ello annota, a lapis de côr vlvel, 
a letra C. ou 11 letra F., que querem dizer; - contraria, 
ou favorat•el, á emenda, a votação apurada. No caso ver
tente, está no avulso que se.rviu á votaQão da e menda nu
mero t64 a annotacão do Presidente por meio da letra F., 
- favoravel. ' 

E é exa<Otamente á vista de;;se avulso, com taes annotn
çõos, que fez obra a Commissão de Redacção quanto ás 
emendas, inclusive 11uanto á de li~ i 6L Pot• isso, muito 
legitimamente está ella incorporada á Constituição, como 
seu ~rt. 6°, § ao. 
. $e a presumpção jã era nE>.sse sentido, a demonstração 
doa facto~ que a Iludi corrobora eSQa pre~sumpção. 

O Sn. PBREJRA LYRA - Tivo n paciencia de investigar o 
assumpw nos "Annaes~ e declarei que niio encontrei a ap
provacão 

O SR •. CINCINATO BRAGA-· E ' verdade. Vou ,lá refe
rir-me 11 esse ponto. Niio é defesa de V. Ex. que, tendo a 
êni)acidade que tém, não necessita da minha palUda páh~.· 
vra; mas não deixaria de a-ssignal~ · ~ssa c~cum·sitanciat 
em · bem da situacüo pessoal de V. Ex. 

o Sa. PBREJnA LYRA - Mais um esclilN~cirncnto: na 
teohnica que observámos aqu·i, aquellas letras representa
vam as notas de parecer "contrar io" ou· "favoravel", e não, 
propriamente, n decisão da votafjliO. Imprimia.se· 1:' avulso 
do manhã; mais tarde, era distt•ibuido aqui ; o Pre-sidente 
Unha-o á me!la e fazia as nnnotncões referentes ao pare
cer - se era contrario ou (o:voravet. Aliás, preciso ndean
tnr ao eminente mestre que niio dei grande importancia â 
interpretação Jitteral ; procurei a interpretaoãi> social. En
tendi que, quando a Camara votou aquelle dispositivo, não 
quereria, naturalmente, sobrecarregar o · já exhausf:o The
souro Federal com somma quo orçava por um milhlio de 

. contos. E' a intet•pt·etacão sociul - o osplrito que vivi
fica e · não a letra que màta . 

O SR. GINOINATO BRAGA- Para dar uma prova de 
oonsidet•ação 110 querido ·amigo e oollega .• . 

O Sn . PEREJM LYRA- Aliás, mais uma prova. 
O SR. GINClNATO BRAGA - ... devo acoenluar que 

c aparte de S. Ex. oot•robora o que digo. Porque, se n 
annotnQoo "F" quer dh;er "parecer í11voravel", a Commia
süo opinou fnvoravolmente . á emenda - donde ser presu -
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miv.el (lúe a Oommi86ão, não contrariada .alli, ~ve s~u mo
do de ver . approvado pela Casa. . 

Entl·etanto, diz o nobre Deputado pela Parabybn uma 
verdade, quando aff.irma que o . Diàrio aa A.t.t~bU!a· Le ... 
uislattva, de i5 de Julho, relatando as votações occorridas 
a . H, não relata a approvação da emi:in4a· n. 1M. 

Como explicar-se a anomalia? O case não é o primei-
ro, nem o unic(l. · 

A. sessão do dia 14 de Julho foi excepcionalmente tra
balhosa. Só muito tarde. da noite foi remcttido ·para a Im
prensa· Nacional o volumoso material da sessão do plenario, 
durante o dia realizada, reines.sa co ma nnta de urgente. 
Só sobre avançada madrugada terão sido conclllidas a oom
posiciio e a paginacão. Nestes trabalhos, por vezes tem 
acontecido sallar o compositor du:Js, tres, quatro linhas do 
original, seguindo a composição sem: ellns, e sem quebrar
se o sentido, quando o salto occorreu sobre curto período 
compi~Lo, .como n:lLuralmenta fo1 {) caso em analyse. Por 
outro lado, na transportar para a pagina a COil)POSição COD
cluida, ás vez;es . acontece inv'otuntaria omissão do pagina
dor, engolindo --..: como se diz na giria - <iuas ou tres ou 
mais linhas. E' de suppOr-se que a omissão involuntaria 
tenha sido do paginador ou do compositor, omissão facil
mente escapavel ao r evisor da edição do · diil f 5, desfie 
quando não tenha havido truncamento nem de VOC1lbulo, 
nem de phrase, nem de periódo · griunmatlcai. 

Em conclusão : a emenda n. 1-64 foi · approvada expres
sa:íiente em plenar io, e a Commissão de RedacçAo, .lonr:e 
de perpetrar um equi.voco, cu·mpt'iu seu dever ·de incor
porai-a ás Disposições Tran:sitorias da Constiluioão, 
. Estou certo de que o illustre óollega pela Parahyba 
ajuíza o meu esforco de collaboraoão com s. Ex., com 
lealdade. 

O 811. l>EnEraA LYRA - Por certo. 
O SR. OINCINA.TO BRAGA - Recebi o parecet• eo~ ·· 

ó enthusiasmo de quem tê sempre an lll'Odllcc;ii'ies de S. Ex. 
Reconheço absoluta bOa ié e sinceridade em suas palavrati 
quer•o, em troca, que S." Ex . I'OCOnheça . igual sinceridade 
e bOa .fé em mim , Est-ou devérns convenci!1o ·de qtie a 
emenda foi approvada . · 

O SR. PEREIRA LYRt. ...-A pasquisa de V. Ex: foi. com
pleta. O debate é util; porque .eS(}larece ollmpletamente a 
materiB. . · 

. . O SR:. ClNCINATO lJitAG-A - Agora, ba umá' (lircum-
slancia p<wa a qual tenho d e pedir a attencão ·da Casa, por
que a· julgo dé alta relevanciil.. No parecer do nobre Depu
tado. Sr . Pe1·ei.ra Lyra, curo o traço que S. Ex. · procura 
imprimir a. seus trabalhos de juriscorisu~to ainda joven, 
mas já oonsummadc, encci:nlrei o: regr-a rle direito segundo 
a Qual o intl\rprete, o hermenel\ta, · deve .ta.mhem encarar 
a ''oocasio legis ", n opporlunidade do artigo de lei, em faoe 
dos acontecimentos .·sociaes quo det~rminaram a legifera
oão sobre o ass.umpto. E ' o de que paStlD a. tTatar · nesf.(l 
cnpitulo: 

V - Occasio legis 

O ·,aterpret.l! deve considerar t.ambem a opportunídads 
tia lei , . . . .. 
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Por que: modificou-se entre t3 de Abril, data da ~menda 
n. i .955 e ao de Junho de. t935, data da emenda n. t64, o 
ml)tivo occasional ..,_ social do dispo~itivo em apreço? Que 
fact.o sócl!ll poderia ter provocado, no espírito dos legislado
res, o appareciment.o da {lmende. differente da anterior'! 
· . E' interessante relembn.r o que occorreu nesse inter-

vallo~ - · · . 

Ao votar a i3 de Abril a emenda n. i.955 a Assembléa 
esta,·a na ve1 dadl' despreuccupada. dr negocio;. attinentes 
no nosso commercio exter"io1· de café. A aUencão da5 ban.o. 
cadas inLeressad~s não · era chamada ·pára ésso lado. Mas, na 
segunda quinzena de Junho de f934, houve for!R abalo, liua
si ptmico, nos mercados nacionaes de café. Pronunciada 
baixa de preços foi intorpretàda pelos interessados como 
inoapacid\lde directriz do Governo Federal, por seu orgão -
o Departamento Nacional do Gafé , Muitos jornaes, na Capi
tal Federal e nos Estados deram ala1·ma, impressionando vi
vamente as bancadas dos Estados caféeiros. Esses factos re
vel'cutiram na Assembléa Nacional, onde tratou delles em vi
brante d•scurso o Deputado paulista Antonio Covello, cujo 
proles lo' se enconlr!J ã pag. ~. 705 do Diar.io da Asse1nbléa. 

. Esses acontecjmeutos altt·ah<il'am a attençj19 d.os Depu
tados interessados. Fof então apresentada a plenario a emen
da. n. 164, que limita a iltterven~'ão do orgão federal .nesses 
pt·oblernás, . para quo elles sejàin tratados, como sernpré o 
tem sido, soh a directa i!lPuencia dos poderes estaduaes. 
como é, da· letra e do esph•ilo da Consbtujção em \'igot• • 

. O occas'fo legis fica a11sim elucidada . 

VI - LadO financeiro 4o projecto 

Considero esgotado o debate ·sobre a primeira o mais 
longa parte da resposta do 81·. Ministro da Fazenda, aquella 
em que 8 . Ex. erradamente attribue Jncohstiluaion!llidnde 
no pl'ojeoto. que ·BPl'csenteL . · 

Agora, pusso a occupar-me das 25 linhas, ·nas quaes 
S. l:.x ~ aborda o lado financeiro dessa projocto. ·Esse numero 
de linhos demonstra a p1•im•i o vasio das informações mi
nis ter i aes . 

O Sr, Ministro cifra-se em at'fi!:'mur soberanamente, c:om 
pretendida infallibilidade popal, que a taxu de 15 shiHings 
(quet• dizer, os lavrodoi·es de café) tem quo 11agat• mnis de. 
um rnilhüo de contos da divida do Depa1·tnmonto Nacional do 
Café, "cabendo-lhos ainda. prover· a cobe1·tura de rutro!l eu· 
cargos de .vulto'' . 
. , · Nem ao menos dignou..,se S. Ex. precisar a importanoia 
lotai do que n lavoura de cnfó terá que pagar . . . O Podet• 
Legislativo ·não , necessita sabe!' desses sogredos, ocoultados 
até mesmo na reoonte mensagem do Exmo. Sr. Presidente da· 
R~publica por occasiúo · da abertm·a .da aotual sessão l e@'is~ 
lnt1v~ . .. · · . 

· F aliemos claro . . 
Begundo clat•amenLe · ficou estipulado nos dotB unicos 

Convenios Cnféeiros1 cujos dispositivos o art. 6o, . § 8° das 
Disposicõéi! Tr!inaitox•las mnnda respeitar, o Conselho Na~ 
oional do Café, agol•a Dep1u·tamento , Na<~lonal do Café, só 
pódo nppl(nnr . 8Uil 1'6Ceita para estes deularad08 finS: 

Pr•tmiliro, pa1·a . ooinpra.s de café a set• incinerado; 
· Seuundo, pa:ra oompra , de café a ser 1·àtido com o i'im de 
equilibrar a otfertá óom a procura .nos mercado~ murtdiaeã; 
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Tercttiro, para manutenção -do Conselho, agora Depar
tamento, e dos serviços a ello affoctoe. 

Todas essas despesas foram auLorltadas dentro do lim-ite 
da arrecadnção da taxa previst~. arrecadação limitada · ao 
prazo maximo de quatro annos, já. findo a 30 de Abril ultimo. 

E' sabido qué o Departamento Naoional do Caf~ f:e~. di. 
vida ext:edcfité das fot•ças da sua arrecadaçã.Q.. aut9rizada, e 
divida p~ra gastar· á vontade fóra das applicacões previstlls. 

O pedido de informaQões ao ·Governo seria um pedidó 
imbecil, se não se fundasse na necessidade de esolareoimen~ 
tos p ara os mencionados pontos do assumpto, , 

Vê-se que, quanto a taes esclarecimentos sobre a essen
cia da questão financeira, em apt·eco, calou-se o Governo. 

· E calou-se com calculada malioia~ Quando dlScürsei ná 
A.ssembléa Nacional sobre este assumpto frizei de ·modo es
pecial o .ponto de haver o Departamento Nacional do Café 
gasto fóra de. autorização legal. Para me contustar, o D. N . 
C. soube procurar em meus discursos· todos os topieos em 
que eu ·criticava a politica caféeira do Governo Getulio Var
gas, para dellcs se occupar, contraditando-me. Nessa oontes
taciio, sem nenhum proveitv para a lavoura, gastou o D. N .. 
C. nada mimos de 20. paginas impressas e publicadas ã custa 
dos pobres lavradores; desde pag. 607 até pag; 627, do n· •. 22, 
anno II, Abril de 1935, da Revista do D. N. c. 

Mas, sobre os topicos em que eu ine referia " prestação 
de contas detalhadas dos cnfé~ doadps, e das de!'pesas feitas .... 
moita I Só appareoem publicados os totaes astronomioos dBS 
dividas para os lavrMores pagarem! O segredo dos esbanw 
jamentos é guardado maconicamente. 

Nessa exposição appnl'ece uma ponta do dedo do gi
gante : - as dividas do D. N. C., que todn gente suppunha 
nil.o pnssarem de um milhão e duzentos mll contos Já se al)
pro:tJmam de dois milhões de contos! Os detalhes da forma
Qiio desse incrível po.ssivo, abusiv11 e illegalmente nmontoa
-:lo, esses -não silo qa conta do curioso Poder Legislativo. ,. 

'Signiil inequlvooo dos tempos I_ 

VII.- Restituição, sim: calote, nA.ol 

Na raspostn do Exmo. Sr. ltlinistro da Fazendn á As
sembléa Nacional, deparo oom este trecho: 

"Nilo seria, pois, legitimo fazer reonh-ir sobre o The
souro Nacional, em momento de difflouldades !inanoeiras, 
uma divida creada com o fim de esl,abeleoer o equlllbrio es
tathl~ico ·do café, vbado em beneficio d.fl lavoura cafPeira." 

Em traduoção livt·e, é como se o Sr. ministro dissesse: 
- não é legilimo que a lavoura, beneHciada pela divida, 
pregue ingratamente agora calote no · Thesouro Nacional. 

Entenàamo-nos. A lavoura de onfé não está, por ,mi
nha pálavt'a, a tentar um calote. Nõ.o está a pedir um favor. 
Não está -muit_o menos a pleitear uma esmola. Estã, sim, a 
reelamal' um legitimo direito.· 

Em primeiro logar, como ·deixei lai.'taniente demt>n5trn
do, a lavoura do iliifé :Por· .seu~· representllnte.s nos oonvenios 
caféeiros 110 que obrigo11-se? Obrigou-Ge a pagar uma alta 
taxa no Governo Federal, durante o prazo ma;dmo de quatro 
annos, já. férmiundo 11 30 de Abril ultimo. A lavoura· cutn
pl'iu rellgiosamen~ sua obrigaoiio, através de dores e sof
f rimentos, que só· Deus sabe! Mas, oumpr.iu! 
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E o Gover~o Federal-? Cumpriu este sua obrigação de ap
plicar a taxa paga pela lavoura aos fins especialmente deter
minados no~ convenios? Não cumpriu. Excedeu discriciona
riamente o mandato. Fêl-o por -sua conta e risco. Em se
gundo logar, a lavoura de caCé, que pagou religiosamente 
seu compromisso atlinente. á taxa de e:xportação, viu-se es·
po,linda, e continua a ser lesada pelo controle cambial creado 
p~l.o Governo Federal, a.quem ella entregou de boa fé sua. le
gtLJma defesa, e que de seu defensor passott ao papel de seu 
algoz. · 

. Foi a 23 de Setembro de !931, por Decreto no 20 . 45!, 
que o Governo Provisorio, deci•etou que "a venda de lett-as 
de e:r.portação ou de valol.·cs transferidos cto estrangeiro sd 
poderão ser feitos ao Baru:o do Bra$il." (0 erro de gramma-
Líca está no Decreto o) _ 

A essa data ficou, pois, insmuldo o monopolio cambia!. 
Desde essa data até hoje, quantas libras entregu a la· 

voura de café ao Banco do Brasil, vale dizer, ao Governo 
Feder.'ll? · 

E' facil responder: ~ entregou tantas, quanlas pagaram 
a exportaciio brasileira de café nesse periodo de tempo. 

A reparticüo de EstatisLicil Ecoilómica e Fiímnt:eira do 
Thesoul'o Nacional apurou que ncsso período de tempo nossa 
exportaçao de cnté ottingiu a · 

' 
1931 
i932 
1938 
1934 
:l935 

(tres mezes). . . o o o . o o • o o ••• o o o o o . i: 
............ ·._ .................. , . t 

.••.••• o' o.' o .... .. i o ••••.• i: 

(pre.~i~Õ.~j. ; : .. ;. ·. ·.'.:o :: ; ::: : ~ :::::: ~ 

8.525.900 
26.237.627 
26.137 .2M 
2t:Hi.OOO 
18o500 .000 ------

§ 100. 8H. 121 

.{)t•a, a média ooufiscnda pelo controle camblul, que nun
cn pagou Ollda libt•a a mais de 581000, deve ser estimada 
om 16$000 pelo manos. em cada lib1·a. Quer dizer: da lavou· 
ra forum urrancndos ptJlo Governo Federal,_ sem lei, 4rbi-

-Lt'IH'iamenle, um milhão e seiscentos mil contos da 1•éis, nos 
qunes devem-s(• aocrt-~centnr os juros da lei, de 6 o/o pelo 
menos, os quaes eh:vam essa qunntin s um milhão e ojtooeotos 

·e ql\nrent.n mil contos. Descontemos dahi os 500 m1l contos 
do retljusturneuto promettido á lavouru: e ainda assim. a la
yout•u dtl cníé ~atá lesad11 pelo. Governo Fedel'lll om um mi-
lhilo e tL'ezentos e quarenta mil contos, 

Jli basta de ouvir-se essa tapcncilo de que a lavoura. de 
oafé, Iosu ns flnnncas nacionaes. Isso 11e comprehende na 
bocoa dos muledicenles -de rua: nAo na de um Ministro do 
1'hesout•o Feeleral, que dus defesas do café só tem ~ufl!rido 

·enormes lucros, regiamente pagos pela lnvoura cafée1ra, tan
to poi• vin -dlrecta, como pol· via indireota . 

VIIl ·..:.-. ·A e.ssenC'iu do problema naciona~ cafeeiro 

-As -~eoessldades annunes da bnlanca de pagamentos in-
ternnoionaes do Brasil excedllm de -80 milhões esterlinos. 

' Pnra es:;es pagamentos, só' conta o Brasil com -as libras de 
--sm\8 exportaÇões; que estão reduzidas, em 1934, a . 35 milhões, 
' oomo ·mostrei no .meu ultimo . discurso,. com dados da -Repar
Uoiio de. Estatistica , do Ministe1~io da Fazenda . . 

· .- ·· Dess'arte a situaoão :do Brasil já é nnsu11tioaa em: seus 
-,pagámentos externos •. , · . ~ .. ·' . · . ,_ 
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Ora bem, Nesses 35 mUh-õaa esterlinós.: que noasas ex.;. 
portações produzem, 70 o/o em média dimanam ·da exvorta~ 
cão de mercadoria café. 

Nas peiores crises .• o café tem sido nossa taboa de eal
vacíio. Nos Ultlmos cinco annoe de crise mundial, elle nos 
tem g:.mmlido uma entrada médili no Brasil de ao milhões 
de esterlinos em cada anno. Apesar dessa já apur-ada média, 
ef'tamos, como eu disse, em situação angustiosa. 

Reflicta agora cada um dos que me ouvem sobre qual 
setá a situação do Brasil, se no decennio que se inieia agora, 
as éntradas de ouro, pela via café exportado, cahirem, diga
mos, para metade dos actuaes .•• 

o SI\. DINIZ JUNlOI\ - Perigo em que têm cabido varias 
paizl,s, mas do qual se têm sabido defender, 

·O SR. CINCINATO BRAGA -Deus queira que elles no~ 
ensinem a defesa. Eu não a conheço. . 

.Q SR. DlNiz JUIHOR - O que se deve ·preconizar é uma 
solução para afastai-o, 

O Sa. ALBBRTo ALVARES - Deste erro co-participa, não 
~ get·llção actual, mas \1. do .\0 annos de política do café. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Se fosse a de 200 annos, 
estariá dizendo a mesma cousa. Sendo a de 40 é ·pouco. 

Sem semelhe.nte quéda .nas co.mhiaes fornecidas pelo 
oofé, estamoa na seguinte situação: as mais uteis e podero
sas ampresas de capital estrangeiro· aqui exist-entes, assim 
como as mais acreditadas firmas individuaes eatrangeirl18, 
ou nacionaes, commet·oinndo com estrangeiros, todas - óreio 

·poder dizer sem excepçiio - encontram-se em moratoria de 
rlffllessas de dinheiro pal'o suas obrigaÇões lá fóra, E' essa 
uma tri;~te situação para. os que trabalham, E maie triste 

·o é aindá. ~ura o amor proprio da N&çi\o, cujos Governos 
· J'ederal, Estadunãs e Municipaes. fa:~~em côro lugubre nessa 

··· dolorosa moratoria, atirado.a todt>s á perda oompleta do nrs--
. dito publico Já fóra. · · 

O SR. ALBBRTo ALVARES - Aliás, o mundo todo eat.á em 
moratoria. 

O SR. mNGINATO BRAGA -. A;ora, retlloLa-se sobre 
qual a situaoão para que oabiremos eom as exportações de 
eafé reduzidas i m&tade das aetuaes. 1\efliela~se que o pe
rigo pode mesmo set: mais grave, Póde acontecer caso appro~ 
:timado ao da borracha. 

Não comprehenrlo que o Governo do Brasil não se alar
. me diante dessa. perspelltiva. Já cahimos de umà il:Xport&
tlo de café no valt>r de H milhões esterlinos para i8 a i9 mJ .. 

· lhlJes. E estamos alll(t&çados de, no decennio que · atJora co
meça, cabirmcs a,inda mais, l.alvez pD.ra a média de 1.0 mi~ 
lhões esterlinos · apenas! · 

E qúando .um depUtado apresenta um projecto.destinado 
a evitar essa desgraça, o Governo do Brasil· apressado.ml'nte 

· telegra~ba par.a o estrengei~n a dizer que asae projecto . é 
·Cant.rm6· aos .m\erell!es nae10naesl · . . . · , · 
· Concito o Pode&• Legislativo Nacional a olba.r o problema 

, dó ·l!.)to .. A' iiOdlbrQ da hilagem do Gbristo · Redemptor. su
··:b$M08 tto a~•um:lto ao pincuro da um n«W"o .Coroovado eàpi.:. 
ritual. E dessa al~ura. cotejemos ais d.uaa: IMilucões,· que Blio 

. ., duas pontas. 4o dllomma a
1
nós, posto.~ · ..!- ou·.tobreoarregar 

aos produotores de oafé, .com divi~a de ;m&il ,dl3 um :rpiJ~io, a 
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meio dt! contos mui JegiUma. mui legalmentp despendidos. 
dessa carga bruta-l, para· que ellês marchem . para dfante na 
defesa eoonomica do Brasil. ... · 

Srs. Deputados - Vamos partir de uma hypofhese gra
tuita ·e bondosa'. Vamos dizer, sem base alguma, que 0 De
partamento Nacional do Café deve mais de um milhilo e 
meio de contos mui legitima, mui legalmente dispendidos. 
Vamos men~ir que essa é uma divida justa descarregada so
bre os h ombros dos lavradores de café. Concedo tudo nedse 
t&rl'eno. 

Mas, a besta de carga que é essa lavoura está a morrer 
ao peso dessa cangalha, cujas bruacas estão até as bordas 
attest.adas de. tributos fiscaes. A mercadoria produzida vale 
40$000 o os tributos fiscaes que a oneram excedem de réia 
70$0001 Insania fiscal! Alhur'-ls, no mundo, não se vê disto, 
a nii.o ser· eontra mercadoria nociva â saude publica, e por 
isso perseguida. . . · 

0 SR. JOÃo NEVES - Muito bem. 
. O SR. CINCINATO BRAGA - O Governo Federal en
cara apenas um lado do problema, que é a divida de tim 
milhAo e meio de contos, para decidir, sem ouvir ra~õea, 
que a pague a lavoura de café custo o que custar. E' a men
talidade simplista do banqueiro judeu: .....:.. Entre o dinheiro 
para a Oailc!l do banco. Nilo importa ~ue em seguida ao pa
gamen~o. pregue () devedor um tiro no ouvido. - Pague a 
lavoura a tnxa, ainda que depois morra r 

Nilo I Oa interesses naoionaes, superiormente comprehen
didos, clamam contra essa solução suicida. 

0 SR. OUVBIM COUTINHo- V. Ex. dá lioenca para um 
aparte? De um lad(), o monopolio cambial arrebata ao cll.té 
algumas centenas d·e milhares de contos, reoabindo sobre 1111 
respectivas cambiaes - mas est!l reoelta é applioada ás ne
cessidades geraes; de oulro lado; todas aa despe!l&l! feitas ootil 
o oafé devem ser cobertas com taxas reoahlndo exclusivamen-
te sobro o proprlo ollfél · 

O SR.. ClNCINATO BRAGA - Não ouviu V. Ex., com 
certeza os meas discursos de hOntem e de hoje, Queia•a fazer 
o favor de os lêr. 

o SR . .DtNIIII JuNIOR- O nobre aJ)arteanta estt\, Bté certo 
pont'o, de acaordo com o orador. 

O SR.. CINCINATO BRAGA -A mais rudimentar sen
.eate~ manda que dos males inevitaveis se escolha o menor. 

OSR. · Dnnz JlJii!IbR - Males do que fomos ameacados 
JA. em i921, quando então se deveria ter ·pensado nisso tudo·. 
Nlio· concorda V. Es:. ?' 

O SR. CINCINATO BRAGA - Estamos olhando para 
de ante e . não ·para traz .. 

O Sa. l'HNlZ J'uNtol\ - Mas, sem o hi-atorioo, Sllm o co
nhecimento das fontes dos males, nllo podemos remediar-os. 

o SR .. Joel:r AtLIGUSTO :_ Nilo eBtamoil fa:ilendo a politio~~o 
da mulher de Loth .. · 

·, n'sn: CINCJNATO BRAGA .:.- ·Já disse, no mau 'd'isourso 
de hontero, que ttueror 'sabel" qu·em ~ o culpado disso G'quii. 
valerá u criticar Colombo, pmiqult,- 'sali:rtrdo· de'··Pal'o$ E! pro-
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curando as ilh~s de· Bahama, navegO'\) quatro mil milhas, ao 
passo que por Natal seriam npenas duas mil. 

O SR. DINiz JUNIOR - Com o respeito que V. Ex: me 
merece devo repetir o· que disse ha pouco, afim de que a si
tuação revolucionaria não acarrete com a responsabilidadt.'l 
de erros que vê~ de muito longe. 

O SR. JosÉ AuousTo - Estamos construindo o Brasil e 
não fazehdo o processo dos revolüoionarios. 

O SR.. Dunz JuNIOR - A história é sempre necessaria. 
O SR. JosÉ AUGUSTo- Aqui não ha revolucionarias, nem· 

não r e vol ucionarios, mas representantes da Nação. 
O SR. CINCINATÓ BRAGA- Permitt.am os nobres apar

te antes que eu repita as considerações que, h a pouco, fi:t:. 

O SR. DINI'l. JuNioR- Estou. ouvindo o discurso de Vos
sa Ex. com o maior interesse. Não podemos, porém, ficar 
apena:;r nos casos policiaes. . 

O Sa. JosÉ AuoUSTo - Não estamos tratando de casos 
policiaes, mas fazendo a construcoão economica do Brasil. 

O Sn.. DrNtz JuNion - Quero conhecer: a origem desses 
erros, para dar n quem de direito a responsabilidade. 

O Sll. ,TosEi AuousTo - Níio estamos tratando de pro
cesso. 

O Sn. úrNr~ JuNIOI\ - Somos victimns de uma situaoilo 
provenienl.e de erros commettidos unteriormente, quando não 
havia uma autoi'idade como a do eminente Sr. Cinoinato Brao> 
gu, para fazer essas advertenoias. 
· o SH. JosÉ AuousTo -Os homens daquella ~poca silo os 

mesmos que eslllo {t. frente dn Revolução. 'Vamos acabar com 
ossa historia de I•evoluoionnrlos e passadiata.s. 

( Trocam.-8e apartes entre os Srs, Dinis Junior, Oliveira. 
Coutinlw c Jo~l} Auuusto.) 

·· o SiL PEim!RA LYRA- Vomos d11.r Lreguas ao debate jlO-
litico e ouvir o orador. · 

o Sa. Pn~~:smJ!;NTB- Altenoi'lol Eslt\ com a palaVl'a o se
nhor Deputado· Cinoinato Brligil. 
. O SR. CINOINATO BRAGA- No caso concreto, a. conti
uuacD.o do· tt'ibuto afasta dos mercados a produco~o brasileira, 
anniquila por completo os Pl'oductorEis. So no deoennio qu& 
ora. iltl inicia cahir nossa exportaQãD de café para 10 milhões 
esterlinos annuaes p1n·deremos de .exportar dos dez annos, 
~ .fOO milhões esterlinos, que cor1-espondem a uma perda ef
t'eotiva superior a 8 milhÕes de contos de produo.;lio' retida 
oú inoinm·oda, ou apodrecida nos cafesaes. E de muilo mais 
do triplo dessa quanti<J., se olharmos o fatal 1\bandono lento 
dos oafesaes. 

Abandono conest~ondente á metad') dos tnfesaes. . . Por 
ventura ha ahi nlguem que tenha já avaliado esse prejuízo 
para. o Brasil? Esse . pl'i~juizo em cafeeiros, em lerreil'OS, em 
c::Lrrendoi:·es em casas· de co tonos, em vehiculos, em tulbii.S, 
·orri machinismos de beneficio, em preço de trabalho ·perdida, 
excede de 30 milhões de contos de empato real. ·, · 
. . !'rejuizo 1111 produociío não collooada; aa-gravnda pelo 
prejui1.o. ~e Eap,itul ofieêLiv~~eD.ta üiverLi.do! · · 
:.. , , Ahi est!lo os. males maiOres.. _, . , . 
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Qi.lai é o mal menor? E' o de a União relevar, aos pro
ductores, do dr~t_coniano tributo, quando mesmo ..:._ o que 
contesto - fosss a divida legitima. Seria para a Nação o 
prejuizo de um milhão e meio de contos, colloeado em frent-e 
de um prejuizo de 8 ou de 16 milhões de contos. Do pre
juizo de um milhão e meio de contos se resarciria o Tbe
som·o Nacional com toda certeza, haurindo esse dinbairo da 
prosperidade economica geral, que as exportações do café 
proporcionam a todo o Brasil. Do prejub:o de H3 milhões 
de contos de perdas de cafezlles nunca mais se aliviaria o 
Brasil unte a derrota infallivel do café no commercio exte
rior. Derrota infallibilissima! 

Senhores, refliotam um instante nisso! Não falemos nos 
erros doB homens. Vamos acertar para o dia de amanhã. 

O SR. JoÃo NEVES - Justamento para corrigir os erros
foi que se fez uma revolução. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Hoje, do pre<;o d~ uma 
sacca <:xportada, só um terco reeebe o productor •.. 

O Sn. DINtz JuNron - E' a eterna. victima. 
O' SR. ClNCINATO BRAGA - ..• e não para o embol

sar, mas para pagar o custo da produoo!lo. 
Dois terços, embolsa-os o fisoo brasilairo. O produ 

ctores nossos competidores ignoram o que seja imposto· de 
expol'tação de seus cafés I Como lutar com elles? 

Quero accentuar bom quo por minha bocca não está 
falando o egoismo de uma classe social. 

Nossa 'derrota não se cifraria apenas nesses colossacs 
prejuízos particularizados A lavoun, ao! proprlelat•ios do 
cafezaes. Tnes prejuízos repercutiriam sobre toda a eoo~ 
nornia õollcctiva desd"l o Amazonas ao Rio Grande do Sul. 
O instrumento aotivo dessa reperoussio serla a moeda cor·
rente nacional. 

Ha no Governõ alguem n refhietir que com a exportaoio 
acLual de café a !ibra-pnpel já está quasi a 9oeooo, e que eom 
a derrota chfeoira ninguem pdde prever n quanto a libra 
subirá, tanto podendo subir a 2ooeooo, oomo a ISOoeooo ou 
mnis mil réis cada libra esterlina? 

Agora, posso perguntar ao Governo - onde está o mal 
maior, e onde está o mo.J mcnorY . 

Consideremos es ha impossibilidade, para o Tbesouro 
Nacional, da ·solução que nos é Imposta pela defesa natural 
da lavoura. 

Não ha. 
Consta que a divida de um rnilbão e meio de contms et. 

compõe de duas partes: uma devida ao proprio Thesourl> 
Nacional e outra devida ao Banco do Brasil. Quanto á prr
meira parta, o Thesouro deve a <iividü a ~~ proprio, porque 
o . Departamento· Naci.onal é repartição federal. Quanto á se~ 
gundllo parte, metade dessll parte, da divida, devida é ao 
proprio Thesouro Nacional, que é dono de mais de metade 
do Banco do Brasil .. Apuradas u.s coisas, só uma. fraeção da 
diVida é devida a . terceiros, que são os acoionistas privados 
r:lo Banco do Brasil. 

Assim, vê-se que a à~fficuldade financeira não é t!i.o 
inexpugnavel, como maliciosamente se a pinta, maxime. 

C. 1>. - VOJ~UME Il - f 935. 3' 
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diante da crescente prosperidade do Banco do Brasti, tão 
aJardeada ainda agora na mensagem de abertura do Con- . 
«resso Nacional. · 

Para terminar: 
O visionario anle futura queda da borracha, que aqui 

elarnava em t9iO, agora aqui está clamando em 1935 ante 
a queda do café. Clama baldadlunente? Nãõ importar E' 
regra de ininha · sagrada crença: clama, clama itaque, ne 
C6SS8fl. 

Srs .. Deputados . A djsplicenoia do Governo Federal 
neste assmnpto me estarrece. Pàra meu espírito, 0 Brasil 
está semelhado um navio a descer .o Rio São Francisco, a 
jusante de Petrolina e Joa:teiro. Commandante, o Governo 
Federal. A bordo, festas e alegrias. Lã dentro tod~ a maio
ri~ parlamentar. Nc:. salão central, o comritandanto em chefo 
disêu~·sn sobre a viagem, que é gabada de folgada, tranquilla 
e milngrosn. A tort•e de oommando vae vasia. . . 0 _. na\•io 
vae vogando sobre o . liquido declive ... Vae passando agora 
fronteit·o á localitJade "Valha-me Deus".. . Nesse ponto, da 
barranca do rio, do miseravel casebre de ineus escassos co~ 
nhecimentos. (não apoiados) partem estes gritos desespera• 
dos, que a bordo ninguem ouve : -:... "Perigo! Perigo! Pe
rigo! Não prosigam na rota! Ahi adiante está a Cachoeira 
de _Paulo Affonso!" 

E. o não ser escutado, pelos tripulantes, me ula o fundo 
da alma! (Palmas.) · 

Durtmtã o discUr!io do Sr. Cinciiinlo Bràgn, o 
Sr. ;Arruda Camara, i 0 Vico-Prcsiden.te, óolxa a 
caden·a da presidenoi~ que é occupnda pelo se
nhor Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente e nova
mente pelo Sr. Arruda Camara, i 0 Vlco-Presl
dente, 

8 

~ Sr. Acuoio Torre• (Para e~plicaçllo pe••oal~ - Sr. 
Presidente, s camar~, pol' certo, perdoarA que, depOis do dls •. 
Mtrso do eminente representante páullsta Sr. Olnclnato Bra
ga, venhn eu roubar alguns Instantes 11011 meus dlgnoe pares. 

Prestando' hoje o oon'ipru:nisso, Sr, Presidente, pa!'a 
1•xcrce•• o mandato que pela segund11 vez me outot•goram os 
fluminenses, preciso lér ao meus oolleg!ls, afim do quo do~ 
Annae.!' vonlln n oanst:ll', a cartn que hontom tive occoslllo de 
levur uo illustre P•·esu~enle da Camara dos Vereadores do 
Dislriclo Fedel:"ál, renunciando o mandato quo, como honrn 
insigne para mim, me conferiram os cariocas. 

Sab~ V. Ex., e nito ign,orn a Comarà, pelo menos na 
parte que se renova. n~stR legtslàtura. Q"\le. se no pleito de 
i4 de Outubro, vi meu, nom~ aurrragado no Estado do Rio de 
Janeiro pnra, no Parl~m(lnto, c·ontiriua'x- a pelejar como ató 
27 de Abril ultimo, lambem ó Districto Federal, por indica~ 
çiio dos seus repres~tutantes nestã Garoara, na legisllitura pas
sa.da, a oujil. fren.te se . encontrava ·a figu.-a cto grande llrasi-
teJro, o ·Sr. ·Deputcdo Sampaio Corrêa, : . . . 

o Sn .. RAMPAIO CORRêA - 1\iuiÍo obrigado n v. Ex. 
O SR. ACURCIO TORRES- ... me dt1legou m!\ndato 

para · exe1·cer o. o1li·g·o de Vereador na Oalriara Municipal d.a.sta 
-oidndó. No m'orrúmto em qÜe opto pel() mandato federal, 
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:Porque aqui poderei servir .tanto ao Distl'icto Federal, como 
ao meu Estado, e a<' Bn;;il inteiro, peco licença aos meus 
.nobt·es pares, para ler, certo do que oo todos receb~rei o per
dão pelo tempo que estou n. roubar-lhes, a carta que, como 

.jâ disse, hontem dirigi á C.amnrn Municipal. E' guc nesse 
.documento não sa contém apenas meu agt•adeclmenlo aos ca. 
rlocas; mas, tambem, a l'eaffirmacão de QUP o posto i.jtlé hoje 
reassumo será n inesma trincheira, o mésrilo reduclo de com
=bat.e em que sempre estive, án Iam> dos eminentes bl·~ síl eiros 
•component.es da miilol'ia parlamcn.!ar, _"lcaderada" pela f i 
-gui'ã dó orador invnlgnr qoc é o Sr. João Ncv('s . ( JI11ito 
uem , ) 

·o Sn. JoÃo NJ>\'ER- Bondade de VV. EEx. . 
O SR. ACURCTO 'rORRES ·-A c~rta t'Slá V:lsada nos ~e

·Jruinlcs let·mos: (Lê) 

''Dislricto Fedenl, tO de Maio de 1935 - Exmo. 
Sr. Vereador Olympio de Mello, D . D. Presidente d:l 
Camara Municipal - Em oonsequencia das eleiÇões 
.realizadas nesta Capital para a investidura dos primei
ros mandatarios dos povo carioca =-- após o regime 
discricionario - d Camara Municipal, coube-me a hau
ra .insigne de merecer S\13 confortadol'll confianÇa tra
duzida nos suffragios com os quaes mé elevou ã rtigni
·ficante posição de seti repl'eSéiltanto. 

· Séi, sem falsa ínodestia, que não aos meritos llo 
cini:dldato, nem t tnnuenara do int.hu!Jasm(l JlOl' ventu
ra decorrente de uma rapida passarem pelo Parlamen
to, onde ·sempre me inspira1·am os altos interesses da 
'Republioa, ma~. tiío só, .:.._ e disto estou convencido -
·a essa. expressao do sentimento carioca, que é a "Frente 
. UniCn", dev-o o exito de uma eleiçio cujo resultado 
pai-n mim, mercê da independencla e da cultura do 
eleJlorado que a ella ooropareoAu, guardarei, com justo 
orgulho. por todn n minha. vida, como um inoenljvo (), 
:ao mesmo tempo, attestaoilo · de quo .me df3sobrlguei, 
com altivez e com palriotismG, do mtmdato que os mem 
coestaduanos me outorgaram no plt'ito ele maio de 
f933. 

Indicado, m11ls uma vez. pelo voto dos flumhten
·ses, parn retomat• na Camara 1~ederal o posto que nlli 
exerci iln ·Legislatura ha pouco exUncta, venho trazer 
·a ·v. Ex . , dadas as coutlnf!'enoins que se upresenlam, 
·a mlnho. ·renuncia ao mandato de Vereador a essa Ca
mara, e, creia-me V. Ex ., o faoo. embora entr!stacilt-3 
pelo facto de niio poder. nessa C8.s!l, corresponder á 
generosidade que a el!.a me conduziu, seguro de que 
outro representant~ da "Frente . Unlca ". merecedor, 
·por todos os ·titules. da investidura quo lhe vae caber, 
tudo far'á - .ampBrado pelo b1•ílho de sua intellisoncil\, 
pela invulnerabilidade de seu caracter; pela sue invul

·gar capacidade de trabalho - .pelo engrandecimento e 
pela prosperidade do DJstricto Federal. 
. . ·R.eniiriei.ando, as$im, Sr. Presidente, o manda to je 

Vereador, a ess.a Camiiril, quero déixar ilqui bem aTara 
a affirmn tiva de que. •lirriiinhil, ao reassumir a cadeira 
de Deputado Federal pêlo meu Estado, os cariocas irão 
·encontrar-me nris fileiras da minoria p.arlnmentar- o 
ultimo, bem o sei, f' o de menor valia do seus compo
·nenles, - mas no m(l_amo po!!\to de oombaete. ao lado 
·de Sampaio Gorrên e Henl'lquo Dodsworlb - brilhan-
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Les e legítimos delegados da vontade do Povo dest.a. 
grande cidade ~ defendendo, com desassombro e com 
civismo, á escassez de outros attributos, os alevanh~ 
dos interesses do Brasil. 

Rogo auceit!lr V. Ex. e transmittir aos demais 
dignos membro!'! dessa Camara, os protestos da mais
subida consideraçiio de quem é de V. Ex., compatricio
e admit·ador. - Acurcio Torre~." 

Eis as palavras, Sr. Presidente, que tive opportunida,ie 
de renunciar ao bom·oso mandato qué os cariocas me outor
garam. Nesta uasa, estarei vigilante pelos interesses da po
pulaÇão da Capital, como sempre vigilante estive até então·, e 

. na defesa dos allos e alevantados interesses do Br:asil, aqui" · 
pelejarei ao lado dos insignes br.asileiros que formam a mi
noria parlamentar . (Palma.). 

O Sr. President.e - Vou levantar a sessão, designando
para a de terça-feira, U do corrente, de accordo com o re
querimento approvado, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

8 

2• di!(lussiio do projepto n. 2, de 1935 (primeira legisla
tura), abrindo o credito extraordimi.rio de i.OOO:ooo•ooo~ · 
para soocorros á populaçllo proJetaria da capital do Estado 
da Bahia (em virtude de ur1enoia) ; 

Votaçllo do proJecto n . 36-A, de 1935, dispondo sobre o
provimento dos earsos do Mlnisterio Publico Eleitoral e fi
xando o subridlo e outros vantagens dos juizes e proourado
ros, com parecer da Commlsslo de Justiça rejeitando os ar
tiros t • e 2•, da Resoluçllo LeJislaUvll, vetados pelo senhor 
Prestdent8 dn RepubHca (di6ctmao unica); 

Votaono do proJecto n. ts-A, de 1935, autorlzaudo a re
toi•mttr o ampllilr ó Hospital Nacional de Psychopatbas e as· 
Oolonlas de Engenho de Dentro e d'l Jnoarepafud; tendo pn
t•ocer oom substitutivo da Commisello de Baude e parefler da 
Commlssllo de Finanças, fnvoravel ao si.lbstltutlvo (2 .. 
diiCUIIIIlo}; 

Votacno do projooto n. 228, de t985, autorizando a abrir o· 
oredlto especini de 3tQ:OOO•ooo para ntteuder n desvesas com 
os estudos preliminares para a construccão da ponte inter
nacional sobre o t•io Uruguay· (2a discussão); 

Voll\çiío do prujooto n. 274, de 1935, estabelecendo a: 
competeneio do Jui~ de Menores do Districto F'ederal para 
Julgar as infraccões de leis e regulamentos de nssistencin o 
proteccão :a menores, e dispondo s'obre os exames a que de
vem ser submettidos os menores processados (2" d·bcussão) :· 

Votaciio do projeeto n. 277, dé .1935, dando á Liga Brasi
leira contra a Tuberculose (Fundaçilo) a plena propriedade 
do terreno onde está construido o editlcio de sua séde social 
nesta Capitàl, tendo parecer com substitutivo da Cmhm issíío· 
de F!nancas ao prójecto da Oommlssi'io de . Justiça ('.?• 
fil'~cussao) : 

Votaçlo do parecer n , 3-A, da t935, devolvendo ao Tt•i-· 
bunal de Contas· o processo relativo 11 recusa de registro ao· 
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~ontracto celebrado, pelo Minislerio da Marinha, com a Casa 
Mayrink Veiga (di.rcm.ráQ unica): 

. Votação do parecer n. 27, de 1935, approvando o aeto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao termo de 
rescisão amigavel do contracto celebrado entre a extinetn 
Dlrectoria Geral de Pesquisas Scientificas c o Sr. João Ro-· 
blês Pereira (dist:ttssão tmica) ; . · 

Votaçilo do pnreéer n. 28, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro aos contraetos 
e·elebrados pela Commissão C. de Compras, com as firmas 
Marco F. Bertéa, Pereira Araüjo & Comp. c The English 
Electric Co. Ltd.; com declaracão de voto do· senhor La
Cflrda Werneck (discussão unica); 

Votaoão do parecer n. 29, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que reeusou registro a0 accordo fir
mado na Delegacia Fiscal do Thf!Souro Nacional no Estado 
de Minas Geraes, entre a Fazenda Nacional e a Prefei tura 
Municipal de Sacramento, para arrP.cadacão do imposto de 
energia electrica (discussão unica); 

Votacão do parecer n . 3f, de f935, approvando o aeto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao contraeto 
celebrado na Direoloria da Defesa Sanitaria Internacional 
<Com Joaquim José Teixeira, para locação de um predio de 
propriedade deste ,(di~rcuwlo unic4); 

,Votacil.o do parecer n. 32, de t035, approvatldo o aNo 
·do Tribunal de Contas que recusou registro ao contrncto 
-celebrado pela Commisaão C. de Compras com a firma Wal
ler & Comp. (diiCUIIIIt> unica); 

Votaçlio do ·parooer n. sa, de i985; indeferindo reque
rimento do Dr . Jollo Francisco de Lacerda Coutinho, pe
dindo pagamento de vencimentos (di.rcuuilo un(ca) : 

Votaçllo do parecer n. 34, de 1935, .approvando o aoto 
do Tribunal de Contas que recusou re1lstro ao oontraoto ce
lebrado entre a Oommissllo Central de Compras e a Interrta
Uonat Maohinery Company (fornoolmento no Departamento 
~e PrOdul'lOlo V~IJil'tal) ·: nom votl.o em separado do Sr. Abreu 
Sodró (dilcussao unica) ; 

Volacllo do parecer n. 35, do f035, approvandQ o aoto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao contracto oe~ 
lehrado entre a Commlssllo Clmtral de Compraa e a firma 
Lul.z, Ferrando & Comp. Ltd. (fot·neolmento ao Serviço de 
Inspeccllo de ProÇ)uctos de Origem Animal do D. N. de 
Produccão Animal) (di1cuulfo ~mica); 

Votação do parecer n. 36, de i935, approvando o aclo 
do Tribunal de Contas qut> recusou registro ao termo de con
venio inter-àdminl!itrativo, celebrado entre a União e o Es-· 
lado de São Paulo . (di1cussilo u:nica) ; 

Votação do parecer n . 37, de 1935, appt·ovando o neto do 
Tribunal de Contas que recusou resistro no contracto cele
brado entre · a Commissão Central de Compras e Lutz, F et·
i'ntldo & Comp., Lida. (fornecimento ao Hospital de S. Se
bastião) (discuss4o unica); 

Votncão do :>areoer n. 39, de 1935, approvando o aoto do 
Tribunal de Contas que recusou resistro ao contracto cole
brado entre a Commlssão Central de Compras e S. A. Wblte 
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Martins, para fornecimento de material á Direetoría de Na
vegação, subordinada ao 1\linisterio da Marinha (di•
cussão unica) ; . 

Votação do parecer n. 40, de :1935, approvando o actc do
Tribunal de Contas que recusou registro ao contracto cele
brado com a Casa Luik Ltda., para fornecimento de material 
ao Instituto de Ohimica Agrícola, bem como ao additivo do. 
referido contracto (discussão unica) ; 

Votação do pareCler numero U, de i935, approvando. 
o Mto dp Tribunal de Contas que recusou registro ao con.,. 
tracto celebrado entre a Oommissão Centtral de Compras e a. 
Casa Luik Ltda ., para fornecimento de material ao InstituLo 
rie Biologia Vegetal, bem como ao additivo do referido con
tracto (dücussão 'lmica): 

Votacão do parecer numero 42, de :Hl35, approvando· 
o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
l.racto celebt•ado entre a Commissão Central de Compras e a 
as firmas Office Français des Paplers Fiduciaires e Lutz, 
Ferrando & Comp. Ltda., para fornecimento de material a 
Casa da 1\foeda e a Directoría de Arma.nento) (discussão. 
unica); 

Votação. do parecer numero 4.3, de i93~, approvnMo 
o acto do Tribunal de Contas que recusou registro .aos con
traeto celB'bra:do entre a Commi3são Central. de Compr11.s e 
a Companhia John Jurgens, Lutz Ferrando 1!:, Comp., I,.tda., 
Casa Lohner S. A. e com a Caca Luik Ltda., para forneci
mentos a reparti9ões subordinad&s ao M.inisterio da Agri-
cultura (discuwio unica) ; · 

Votação do parecer numero .U, de i935, approvand() 
o acto do Tribunal de Contas que recusou registt•o no con
tracto celebrado entre a Commise!l.o Central de Compras G a 
firma Oscat• Fluas & Comp., para fornecimento de material 
de consumo ao Departamento Naoional do Trabalho (di!
curslfo unica) ; 

Votacüo do parecer numero 45, de ill35, approvando 
~ acto do Tr!bunal de Contas, que recusou r9glatro ao con
traoto celebrado .entre a Diraetorlo. Regional dos Correios e 
'l'elegraphos e o Edlfioio Ceará S. A,, para arrenclamento 
de uma loja, etc. (discussao unica): 

Votaçiio do parecer numero l6, de 1935, apt>rovandG 
o r.oto do Tribunal de Contas, que recusou registro ao ~ajuste 
celebrado entre o Qoverno Federal e o Estado do Rio de Ja
neiro, para a exéoucão dos servicos relativos á orgunb:aoilo 
e defesa da Produccão (clí$cua8llo tmica); 

Votação do parecer n. 47, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao· contracto 
celebrado pela Commissão Centr'll de Compras com a Com
panhia de Electrioidade Siemeus Sohuolcert S. A. (discussão 
unica); 

Vótacão do parecer numero 49, de t935, approvando 
o acto do Tripunal de Contas, que recusou registro ao eon
tracto celebrado entre a Commissii.o Central de Compras e a 
Companhia Agra do Brasil, The English Electrio C. Ltd., e 
a Casa Mayrink Veign S. A. (di.rcussa:o unica); 

Votaol!o do parecer numero 50, de !935, approvando 
o Boto do '1't•ibunnt de Contl\s, que reousou registro aos con-
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tractos celebrados entre a Commissão Central de Compras e 
Fonseca, Almedin . & Comp., L!dD.., CornpD.nhia Finlande7.a 
S. A. e Stahlunion Ltda., ete. (discussão 1tnica); 

Votação do parecer numero 51, de 1935, approvando 
o aclo do Tribunal de Conlas, que recusou registro ao con
tracto celebrado pela Commissão Central de Compras com a 
'l'he Eng\ish Electríc Gomp. Ltd., (discussão unica) ; 

Volação do parecer numero 52, de 1935, approvando 
o aclo do 'lribunal de Contas, que recusou registro ao con~ 
Lracto celebrado entre a Commissiío Central de Compras e a 
Lutz, B'errando & Companhia Limitada (discussúo unica); 

Votação do parecer numero 55, de 1935, approvando 
o aclo do Tdbunal de Conta~. qu-:. recusou registre ao con~ 
lracto celebrado entre a Commissão Central de Compras e n 
Gusa Luik Ltd. {discussão unica); 

Votação do parecer numet•o 56, de :l935, approvando 
o ndo do Tribunal de Contas, ·que recusou registro ao con
traclo celebrado entre a Commissilo Central de Compras e a 
firma Lutz, Ferrando & Comp., Ltd. (discusstlo unica); 

Votação do parecer numero 57, de 1935, approvando 
o acto do Tribunal de Contas, que recusou regisi.ro o.o con
tracto celebrado entre a Commissão Central de Compra~ 13 u 
firma Lutz, Fel·rando & Comp., Ltd. (discussáõ tmica) i 

Votação do parecer numero 58, de 1935, approvnndo 
o acto do Tribunal de Contas, que recusou registro o.o con
lracto celebredo entre a Commissllo Centtral de Compras e a 
Amet·ican Bank Note Comp., e as firmas Magalhães Sucupira 
& Comp. e Lutz Ferrnndo & Comp. Ltd. (discussão uníca); 

Volnçlio do requerimento o. 2, de 1935 do Sr. Nogt~eiEa 
Penido e outros, no sentido de ser nomeada uma CommJssuo 
Especial de i i membros para prosegulr no trubalho de ela
bornç!l.o do Estatuto dos Funcclionarios Publicas (diswssão 
unica). 

Levanta-se a Sesslio ús iG horas e 35 minutos. 
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8" Seaão, em 14 de Maio de 1936 

Presidencia do Sr. Arruda Camara, t• Vice-Presir:htn\e 

1 

A's U horas, comparecem os Srs.: 

Arruda Camara, 'Pereira Lira, Agenor Rabello, Generoso 
Ponce, Caldeira Alvarenga, Claro de Godoy, Café Filho, Acy
lino de Leão, Abguar Bastos, José Pingarilho, Agostinho Mon
.Léiro, Génaro Pbólé, Henriqüé Couto, Adelinar Rocha, Demo
critQ. Rocha, Fe.rnand~s Tavora, Pedro Firmeza, Olavo Olivei
ra, llumberto Andnde, Monte Arraes, José Augusto, Gratu
l iano Brito, José Gomes, Mathias Freire, Samuel Duarte, 
Botto de Menezes, Odon Bezerra, Souza Leão, Antonio de Góes, 
Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Teixeira Leite, OSwaldo 
Lima, Humberto Moura, Simões Barbosa, Emilio de Miiyn, 
Valente de Lima, lzidro de Vasconcellos, Pedro Lago, 
J. J. Seabra, Arnold Silva, Octavio Mangabeira, Wanderley 
Pinho, Leonclo Galrúo, Raphael Gincorá, Homero Pires, 
Ubaklo Ramalhete, Henrique Dodsworth, Candido Pessõa, 
Salles Filho, Sampaio Corrêa, Bento Costa, . Prado Kolly, 
L11mgruber Filho, Aouroio Torres, Cnrdillo Filho, Arlhur 
Bermndes, Pinheiro Chagas, Martins Soares, Ped1•o Aleixo, 
Levindo Coelhó, Joíio Beraldo, Arthur Bernardbs ·Filho. 
Juscelino Kubitaobek, Furtado de Menezes, Daniel de Cal'· 
valho, Carneiro de Rezende, Chrlstlano ~r.ohado, Vieira Mar
ques, Negrlo de Limu, José Bernardino, Motta Maehndo, 
Dolphim Moreira, Oscar SLevenson, Barros Penteado, Castro 
Prado, Lailrto Bettiblll, AlVoA Palma, Jorro GttQdas, Fellx 

Ribas, Gomes FeL·rnz, Aureliano J"ulte, Domingos Vellasco, 
Laudelino G·omes, Arthur Snntos, Oolnvio da Sllveh•a, Paul11 
Soares, Rupp Junior, Din!7. Junior, Dorval Melohlades, Ba
ptista Lusardo, Vesi)ucio de Abreu, Renato Barbosa, Deme
trio Xavier, João Slmplioio, Frederltló Waltenbuttel, Victor 
Russomano, Asoan!o Tubino,. Dario Crespo, Adalberto Corrêa, 
João Neves, Euric.o Ribeiro, Erma no Gomes, · Antonio Car
valhal, Arthur da Rocha, Silva Costa, Adalberto Camargo, 
'Chrysostomo de Oliveira, José do Patrocínio, Mortinho Prado, 
Lima Teixeira, Podro Rache, Gastão de Brito, Vicente Galliez, 
Leoncio Araujo, Arlindo Pinto, Vicente Gouvêa e Abelardo 
Marinho {H 7) • 

O Sr. Presidente - A lista ele presença accusa o compa
recimento de 117 Srs. Deptitados. 

Está aberta n sessão. 

O Sr. Aaenor Rabello (2• Secretario} procede á !P. it.urn 
·da ao la da sessão antecedente, a qual é posta em discussão . 
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0 Sr. Carlos Reis (Sobre a A c ta) - Sr. Presidente, venho· 
communicar á Camar.a que, por motivo de força maior, seguiu. 
hoje de avHío, para o meu Estado, o illustrl} leader da repre-· 
seulaçiio maranhense, Sr. D!1pUtado Lino Machalio. 

O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada. 

O Sr. Laudelino Gomes (Sobre a Acta) - Sr. Presidente,. 
dc~cjo apenas pedir uma rectíficação. 

Comecei a r eceber o "Díario do Poder Legislativo" no 
dia 9 eles!!! mez, mas acontece que, verificando os trabalhos · 
da Camara de hontcm e aut.e-hontem, notei que ua Sessão de 
n do corrente foi d:.ída minha ausencin, quando estive pre
sente. 

E' que eu tinha i!Squccido, Sr. Presidente, ao entrar na 
Casa, para dar o ac t o de presença, de dizer ao tomador de · 
noltlS: "AIIow, boy!", para ellc verificar que eu tinha en
trado. 

O SR. CMu.os Gol\1ES- E' o continuo do lapis • • , 
O SR. LAUDELINO GOMES'- Peço, pois, a V. Ex., Se

nhor Presidtmlc, fnça constar da acta esta recti ricaciio. 
O Sn. PJ\ESIDENTE - Será tomada iln devida consldera<:iio 

a obset·vocão do nobre Deputado .. 

O Sr . Diniz Junior (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
peço a palavra para fazet• sentir á Mesa que üm dos àpnrtes 
que me permitti. e que m~ !oi perm\tll.do ao di'SC\W'SI) 1;\o nosso 
emlnenle collega, Sr. Oínoinato Bràga, ·nt'io e01lá precisnmento 
como foi proferido. 

Eu niio disso que, em i927, lambem se "terin lnsistidO· 
numa polilica erronea ou em erro identico áquelle que esti
vesse sendo apontado . Dbse, sim, que naquella opporlunida
de; isto é, no periodo de i927 a t029, todos -os erro!! da po
litica cnfeeira se tinham exacerbado num plano cUjas conse
qucmcJos '.lt'am colhidas nesta opportunldade, conseqüehéiàs 
que, parecia, estavam sendo apontadas como se fossem err•lS · 
do momento que estamos vivendo. Esle é o men aparte e · 
nestl.'s termos é que desejo vêl-o insel'ido ·nos nossos deblltes, 
no disturl!o do nosso eminente .collega . 

Já que estou falando, Sr. Presidente, quero fazer sen~1r 
•1 Mesa que eu, ao ter assigno.do úm requewn.enlo em quo se 
solicitnvn não haver Ordem do dia po.t•n hontem, imaginei que· 
nos llizereR desse requerimento, no seu teõr, em que ee o.llu~ 
dln a dntn de. f3 de Maio, não houvesse apcno.s refCl'[.!OCln 4 
commemorncüo da Lei Aut·ea, phenomeno histortco cujas · 
consequenclas todós nós bem snbemos nvo.liar·. Suppuz que 
ali ~cuvesse; lambem, alhtsilo no Dia da Imprensa ; pensei 
que a homenagem envolvia, tombem, a imprensa brasilelrn, 
pela dnla CJUIJ elln devia c0mmeinorar, que o Brasil inteiro 
estavn no dever de solonnb.ar. r>orque, dentro· dn imprensa, 
ou fóro dellu, 11 ninguem fnltnrin o senso de justlpn com que· 
se pudesse avaliar, pesar, no· desenvolvimento tia nossa civf11 .. 
<;ação. o culminant.e pnpe\ nssutnido pelo jornalismo . 

Mas, ainda que comprehenda . que não é já muito oppor- · 
tuno deter.me sobre eSS!! {JOllto , desejo saliep.tal', 1rizilr bem, 
esse papel da irnprensa. No dia em que tiver sido bem sur- · 
prehendldo, no dia em que o historiador esclai·ecido o souber, 
realmente, situar será melhor entendida a sua obru nacional. 
Ante qual.'squer eacrifioio~>, em husoa da soluoiio do problema 
pa\r\o, em \odos os seus aspeotos, os homens da imprensa• 
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nn Brasil süo verdadeiros, anthenticos pioneiros que, se en-· 
grinaldam, com a fronte ensanguelitada, para que o Brasil 
possa desfructar dias bem melhores, daquelles que temos· 
vívido, num crepusculo de tantos annos. Ness2 dia, em que· 
o historiador- qui.zer, mais acertadamente, encarar a formação· 
do Brasil, quando o historiador quizer dizer ao proprio Bra
sil n verdade sobre os seus destinos, ou as lutas de sua for
mação, nesse dia, St•. Presidente, será sabida a somma de todos 
os sacrifícios que nós, jornalistas, tel.nos sommado. .Nesse 
dia, o jornalista terá o se_u papel claramente compre
hendido, ha de ser aquelle da concepção do artista nietzschia-· 
no, de ft•onte ensauguentuda, mas coroada de iouros. Não se 
ha de buscaL' fóra delle, mas, nelle proprio, no fundo da sua 
alma em perpetuo clamor pelo Brasil, o sentido de todas as
resisleneias aos nossos males, a fonte de belleza em que a 
liberdade se tem espelhado, a energia infatigavel, deante de· 
todos os erros, exigindo melhores dias para a nacionalidade. 

Na prisão, ou com o sacrificio da propria vida, muitas 
·vezes, ou mal escapando dos altentados contra a sua exis ten
cia, o jornalista, no dill em que se organizai" o pretorio, para 
se jJJlgar da responsabilidade dos .homens de vanguarda no 
Bra!.il, nesse dia, o jornalista ha de ser daquelles em quem. 
m-enos culpas SE1 hão de encontrai", porque essas eulpas esta .. 
rão esbalidas pelos sacrifícios vividos na hora em Que o Bra
sil reclamava, de cada um de nõs, a són'lma precisa do~ deve
res para com elle. (P'l,lmas). 

O Sr. Presidente~ Acbam~se sobre a mesa do.is requeri
mentos QUe tratam do· mesmo assumpto .a que o nobre Depu
tado acaba de se refirir, e que, opportunamente, submeUerei 
ú. votação. 

O Sr. Vieira llarques (Sobre a Acta), - Sr. Presidente;. 
O illustre representante de Minas, da bancada rffi P. n. M., 
Sr. Bias Fortes, falando em uma das nossas ultimas sessões 
sobre a Acta, pretendeu demonstrar a o:c!stenDia de conso
nancin de altitudes da maioria e da· minoria, contrarias no 
Governo, a proposito de pareceres da Commissiio de Tomada 
de Contas, hcmologand.:> ckmisões do Tribunal do Contas, de
neg·atorir:i.s de registros de conlractbs de fornecimentos. 

O SR. !!ENRIQUE DooswoRTH - Os oommentnrios fôram 
lodos favoraveis ao trabalho da Commissão de Toma<h de: 
Contas. 

O SR. VIEIRA MARQUES- Justamonle, Desojo, entre
tanto, desfazer alguns equivocas do nobre Deputado, Sr., Bias 
Fortes. · 

O SR. HENRlQUE DooswoRTH - O que a minoria corn
mentou foi estar a Ordem do dia constituida, inteiramente, 
de pareceres sobre actos do Tribunal de Contas, negando re-· 
gistro a contraotos ent1·e Vllt'i!ls firmas, demonstrando, assim,. 
a doesorientaçiio administrativa quo existe. 

O SR. VIEIRA :MARQUES - Não é este o caso. A re
cusa de registro n~o se fez em resalva dos interesses dtO The
souro, porém por nusenoia ou infraccão de formulas do 
Úodigo de Contabilidade. 

O SR. HENI\IQNE DooswoRTH - Nii.o houve commentari(}• 
ulgum que aloRncasse o trabalho da Commissão do 'l'omad~ 
de Cont.ns. · 
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O SR. VIEIRA MARQUES - Já affirmei ao nobre Depu
tado que não me estou ref1windo a essa parle, porém, aos fun
damentos das paz·ec~res, que não são os focalizados pelo se
nhol' Bias F odes. 

Naquelle ensejo, Sr. Presidente, disse o nobre ,re(H'e
~entante da minol'ia: 

"A maioria parlamenlar offerer.e-nos, nesta data, espe
claculos l:k>s mais interessantes da accão que pretende des
envolvet' na legislatura que s~ iní(}ia. E V. Ex.; Sr. Pre
sidente, com a Ordem do dia de hoje, nOs proporciona a se
.gurança firme de que nos!\as at.tit.udes na minoria são per
feitamente confírmadàs pelos pareceres da Comrnissão cujos 
tmbalhos entram em discussão hoje. 

E' verdade, Sr. Presidente, que a Ordem do dia consta de. 
doze pareceres de Commissão, favoraveis n a(}tos do Tribu
nal de Contas negando regislro a contractos celebrados pelo 
Governo. Não ha coisa mais impressionante do que a pro
pría maioria da Casa, confirmando o deliberado pelo Tri
bunal de Contas, encarregado de fiscalizar a vidl adminis
trativa do Paiz, vir affirmar em plenario e perante a Na~ão 
que, no dissídio travado. entre o Governo e o Tribunal, era 
este que eslava com a lei e a verdade. 

N6s, Sr. Presidente, conforme aHií.•mamos de inicio, nt'lo 
queremos senão collabat·ar com os demais rept'e!'-el\lantes dn 
Nação, nesta Casa, para resguardar Ol! interesses do The.souro 
do Paiz, fiscalizando tim-tim por tirn-tlm, neto por acto, 
tudo que emanar do Governo da Republica. · 

Congratulando-nos com a Gommissão da maioria, encar
regada de relatar ess.3s parecer~s, queremos trazer-lhe a cer
teza de que, sempre que tiver opportunidode dé defên
,der os interesses naeionaes, enoontrarli firme, nn esta
onda, a minoria parlamentar, a incentivai-a a proseguir neRsn 
tarefa, salvaguardando sempro, acima de tudo, a sHuaQiio fi
nancaira da nossa terra, que dia a !lia mais se alarma, esta
belecendo absoluta e completa !ntranquillidade no Pai:~:." 

1\fembro da CommiAsã.o de Tomada de Conln.s, relator de 
alguns dos pareceres aplaudidos por S. Ex., embora fosse 
escusado. quero dizer á CnmiU'a dos Deptttndos. Sr. Prest
dente, e bem sabê o nobt·e Deputa~') Sr. Bins Fortes, como 
advogado militante quo é, e expresso está nos parecore~, que 
a Commlssilo de Tomada doe Contas. opinando pelu approva
çilo dns decisões do T1·ibunal do Contas, niio entrou no me
recimento. não apreciou oa vantagens ou dosvnntagens dn 
·questionados contraotns, vantagens ou desvantagens que, da 
milsma forrr.a, níio foram npreciadns pelo Tribunal de Contas, 
'{)Ue recusou o registro. não parn resguardar interesses dn 
'Thesouro, que S. Ex. divison ameaçados, por~m. exclusiva
mente, pela omissão ou infl"l\cçlio de iormalidades externns 
recommond!ldas pelo Godigo ({(' Cont.nbilidade. 

O SR. HENRIQUE DonswonTlt - Se os contractos foram 
impugnados pelo Tribunal de Contas é pótque eram illegaes 
e se a Commissão app~·ovou o acto daqueHe Tribunal, eviden
temenLe t'econhee~m que o governo estava errado. 

O SR. VIEHl.A MARQUES- Não estou defendenf,j eon
traotos, mas n Commis.~üo. 

0 SR. DoMlNOOS VELLASGO - A Cornmissão não foi ata
·Cnda. 
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O Sa. HENRIQUE DooswoaTH - O nobre orador eatd em
prestando ao eommentario da minoria uma telolt) pollticn, 
quando este não tem esse c:1racter. 

O SR. VIEIRA MARQUES - O dlacur~o do nobt•e 
Deputado, Sr. Bias Fortes, foi estrlc:llunonte ))oliUco, attrl
buindo illegalidade a contractos quo nl\o fot•nrn 1\llllrovados 
pelo Tribunal, nem pela Commlsslio de Tormuln de Contas. 

O nobre collega, entretanto. 81'. Prealdontu, nbe que 115 
preliminares excluem o merecimento (\a~ doolt!Oos. 

Em verdade, Sr . Presidente, o Codl1o clo Conlubilidade 
está pedindo algumas reformas que o llbot;tom do uma se
rie de formalidades, verdoaàeiras nugas ou toiM <JilO só ser
vem para emaranhar e prejudicar o~ lnlet•f!s~os r.Jils par tes 
contractantes e da propria administraç§o publica. 

O Sa. LAUDELINo Golllms - 1\Iuilo bem. E 'uma vel'dade 
que posso atteslat:. · 

O SR . VIEIRA MARQUES - E' assim quo o 1't·lbunal 
deixa de regii!trar contractos, po1· terem sldo llU.lllh:ndos no 
undecimo ou no duodecimo dia. qunm',o do"ct•lnm llllll~o den
tro dos 10 dias de ~ua celebl·nção, de nct•ordn t•nrn 1\s exi
gencias do Codigo dA Contabilidade. 

o s~. MORAES PAIVA- A que o Tl'lbuunl nllo IIÓdu fugit·. 
O SR. VIEIRA MARQUES - Evidontonumlo, mas uiio 

póde prejudicar a a<'.ministraoüo publlciL. 
0 Tribunal de Conta!!,_ orgão de COOl.lOI'Il~Ao dl' atJmiilis

t.ração publica, mas de feioão puramento Judlellu·lra, ore sem
pre dentro e á sombra da lei, reoueaurlo l'111(il4ll'n tln <'•ml.ra· 
ctos por este e por ouh'os defeitos do m"lhiO rnnl11, 

O Sn. HENRIQUE DovswoR.TR- Qun\ fi i•na~llü lll!h.t qlml a 
Commissão de Tomada de Contns IIPfll'll\'llll u nulu do Tt·i
bunal'/ 

O SR. VIEIRA MARQUES ·- O 'l'l'limnnl UlfhllOilllmenle, 
mas não pelos fuuc'.amentoe. 

O Sn. HENR!QlJE DooswonTH - Se liKIU hllrlllliNii.P, é que 
os contractos eram illegues e ntto P<><Hllm nnr r•r.Jlllh'lldO!. 

0 SR. DANIEL D!!l CARVALHO- Nüo hll IIIIIR turcufrn clas
se de contraolos: ou elles são teaae3, ou llllu iliDtliltll. 

0 SR. VIEIRA MARQUES ..,- Como uu ilhllu, St•. Px·esi
dente, o Tribuanl de Contas. orglio rlo ft>lt:nu IHII'nmenle ju
diciaria, recusando registro por essas HUIJIU tln God lgo de 
Contabilidade, age legalmente, de moclo h·s·~c5UHrrvol, mns 
muitas vezes, como no caso em lllH'oço, Bm doh• lnumle~ tlos in
teresses àO Thesouro Nacional. 

O SR. HENRIQUE DooswonTH __: O Trlbunnl nr;lndo em 
detrimento do Thesouro?! Ao contrar·io, lodn lllln funcçllo é 
a de resguardil.l' os interesses do Thesouro. 

O SR. JoÃo NEVES- E' o guarda do Thesouro. 
O SR. VIElRA MARQUF.E'; - Parece quo o Sr. Homl

quo Dodsworth não quer ouvír a minha nrgumentnollo. 
O SR. HENRIQUE DooswOR·ru ...... Quei'O ouvil.a, IDlllJ es

tt·nnho a preoccupaoão de V. Ex. 1>or dar caracter politico 
a debate de outra natureza. Dizel' quo l\ Commlsslio de To
madR de Contas apoia politicamente o Governo I Islo é intei
ramente subido . Peco a palavra . 
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O SR. VIEIRA MARQUES- V. Ex., positivamente, não 
cme quet· ouvir. A Commissão não está solidaria com a mi
:noria nesse ponto. 

0 S!l, HENRIQUE DoosWoRTH - Não está, porquE>, a mi
noria, ou melhor, n opposição .ao Governo constituiria u 

·maioria da Camara. V. Ex.. sabe que o Governo só conta 
"inimigos íntimos". 

O SR. JoÃO NEVES ·- Set-ia a unanimidade. 

O SR. LAERTE SETUBAL = E o Tribunal nunca irin em 
.dct.rirnt>nlo dos inte!'esses o'O Thesouro. 

O SR. VIEIRA MARQUES- O Sr. Henrique Dodswot•th 
·é advogado e tem levado a pretorio, muitas wzes, coisas 
justas c as perde pela Pl'eliminar de nullidade . 

O SR. JoÃo BEaALDo- A questão não .é de fundo; é de 
·forma. 

O SR. VIElRA MARQUES - O que eu dizia, Sr. Pt·o
. siclenle, é que o Tr·;bunal de ConLns, premioo por exigenoias 
do C9digo de Contabilid-ade, deixa de registrar contrnclos por 
~:;irnples nugas ... 

o SR. JoÃo NEvEs- Enlao, reforme-se o Codigo. 
O SR. VIEIRA MARQUES - .. .. porque foram publi

cados no undocimo ou no duodecimo dia de sua ·celebrnção. · 
O Sn. HENRIQUE DooswoRTH - Istó most1•n a dosorgam-

zação administrativa. · 

O SR. VIEIRA MARQUES - Os interesses do Thesouro, 
corno no caso em aprcco, ostaYalll o estão em vêr coníirmn
dos aquelles contl'actos celebrad.os em épocas cambiarins mais 
f;:wor•a,·eis e propicias. 

São estas, Sr. Presidente, as breves considerações que 
·me permitti bordar á margem da brilhante orac1io do se
nhor Deputad•o Bias Fortes, c tendentes a desfnzer eqnivocos 
resultanll:'s do discurso do nobre representante de Minas: 

O Sr. Henrique Dodsworth (Sobre a Acta) - Sr. Presi
ilhor Presidiihto, a mlti'ha 'interrup-cão imt>revistl~ do discur

.so que acaba de proferir 6 nobre Deputado, .obrlga-me a 
occupar a tribuna, neste instante, para estranhar a sonsi
bilid.ltill da Commissão de Tomada do Coat.ns, procurando 
faz(ll· praça de seu govern'ismo .... 

O Sn. VIEIRA MARQUES - Não h a ta. I. 
O. SR. HENRIQUE DODSWOR'fH- ... qunndo, entre-

tanto. os commentarios feitos pela minoria dest.~ easa ape
·nas visaram a circumstancia de estar constituida a Ordem 
do clia de uma de nossas sessões exclusivamente de netos do 
·Tribunal de Contas recusando registro a corttractos celebi'tt-
dos pelo Governo. · · 

O SR. VislRA MARQUI!B - Não po1· norem aLtentatorios 
· dos interesses do Thesouro . 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ora, Sr. Preside'J
I.e, esta oolnoldencia extraordinnria, que vinha, allãs, em 
proseguimento de varias votaçtles no mesmo sentido,' avigo
rou no es'pirito da minoria n rnziio de ser dll geu argumento, 
de que a desadministrncão do ·pmh: bom reclamava, :..10 mo
mento, um v'ehemente protesto, para que o Governo se in-

:teressasse melhor pelo antlumenlo dos negocias publicos. 
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A que vem, por conseguinte, a supposta defesa de ;.una 
·commissão, que foi eloRindà em plénal'id, exactamente por-
··que se não afastou do texto constitucional ? · · 

O SR. VmtRA MAnQUES - E não se afastará. 
O SR. HENRIQUE DÓDSWORTH ...:_ Exactamente por

.que obedeceu á letra do Regimento só poderia merecer !ou .. 
votes. muito embora a minoria de nenhuma fórma preten

.desse abrangei-a em commeritario!· dê ordem politica, que 
oiJnstituem O .. motivo Unieo do discurso proferido pP.IO 'olObrll 
Deputado. A nós não interessava, absolutamente, sáber E'O 
.as commissões da Camara já levaram tão longe o •leu senti• 
méiilõ de governlsmo, que, orgãos t>.iclusivamente technícns, 
acham necessat·io vi r de publico déclarrtr <iué a un:mimid::ulol 
.ou a sna quasi unanimidade apoia o Govel'no da Republica, 
e que, se foi obrijl;ada a reconbece1· o erro em que elle in
correu, fel-o tão só no cumpr lmenl.o de um dever. 
. Preferível teria sido, Sr. Presidente, que (l illustre 
Deputado viesse formar ao lado da minol'ia, pedindo ao Go
·verno fizesse cercear a aclividade da Commissão de Tomada 
dr. Contas no sPntido em que constit.ucionnlmcnte ella ~ le
·vada a· exercei-a . 

Que exist-e desadministração já o sustentei c ainda hoje, 
embora não conheça as razões do véto opposlo ao projecto 
de reajustamento - se é que elle existe - t•epresenla m ais 
um índice, mais uma prova da inexlstencin de adminislra
.ção, sahido como c por toda a Camara, que se trata de pro
.iécto approvado na Commissão de Finanças, depois de rei
teradas visitas e de insisléiliilt.ts ·prolôogátlils do Sr. Mittis
tro da Justiça, o qual chegou a declarar n varios Dep~1tados 
.que a approvação do projecto implicava na mânulençiio da 
ordem publica. · 

Diz-se que o Preaidente da Republica vetou o ranjusta
mento dos vencimentos dos funcoionarios civis. Niío sei qun\ 
a palavra para classificar altitude desta natureza. O llo
·verno não póde invoenr ã razão da inconstitucionalidndt\ 
pois ninguem · ignora que, em toda a phase do encaminha
·monlo do assumpto no . seio da Camara, o Sr. Presidente da 
Republica despistl.lu u m aioria, nllo. deixando conhecer cla
ramente sua opinião . Não " disse em relaciio aos veno!men
·tos dos militares, porque S. Ex. apenas se cingiu a onvinr 
·á Camará estudo leito a rtispeito dó problema, . sem pedil', 
·directa e explicitamente, !Jeu .pronunciamento a oerea do 
·t•eajustamento dos vencimentog dos militares. 

O SR. AcunCJo TonRE~ - V. Ex. precisa mostrar tsm
bem que foi a bancada gaúe~a,. exaetamente aquella que 
.mais nitidamente representa o pensamento do Sr. Pre!li
·dente da Republícn, a QUe se embandeirou em arco, apresen
tando emenda em favór dos funcclonarios civis, que são 

.agora nttingidos pelo véto dó Sr. Getulio Vnl'gas. · · 
O SR, HENRIQUE DODSWORTH - Não se pronunciou 

ularamente o Sr. Presidente da Republica n. proposHo dos 
·vencimentos dos officiaes ·e praças do Corpo de Bombeiros e 
4a ... Policia · 1\filita_r, ,P~;>rque \lSOU do .estratagema de fazer en
VIar p_clo Sr. Mm1stro ~n. Justica mensagem em nome do 
-Gtiefé do GQverno á qaro!lrR, alim de que esta tofllasse co·-
hhi)ciinebto cteéses estúdoll: · · · . · 
. Nada houvo em i·elaiiiío aos vencimentos dos funccien~

.rios civis : inns, a primeira iinpressilo qtie se poderia t.er de 
;inconstitucionalidade talvez devesse abranger a totalidade 
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do projecto, e nunca, exclusiva e desprlmor_osamente para o
Governo, neste instante, a parte que beneficiava os civis, 
esquecendo-se o mesmo Governo de que silo elles tão. mere
cedores do seu cuidado e da sua atten~ão ••. 

O SR. ARTaUR BEnNAROEB FILHO - Mas não têm a.rmna. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH- ••. como havia si

do, cont•·a a vontade de S. Ex., o reajustamênto dõs venci
mentos das classes militares." 

Ora, Sr. Presidente, era desnecessaria a attitude do. no
bre Deputado. , . 

0 SR. VIEIRA MARQUES- No entender de V. Ex. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - •.. porque estÓu 

convencido de que os soffrimentos do Brasil coordenam 
todas as correntes desta casa, embora mteresses poHticos· de 
varia ordem não permUtam que as opiniões se expandam •. 
Todos, porém, os que auscultam. através dns palestras, as 
manifestações pessoaes de opinião, sabem que o Governo oão 
l.em amigos, mas tão só inimigos íntimos. 

Era, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer. 

Em seguida, é approvada a. Ao ta da Sessão
. antecedente. 

2 

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

O Sr. Pereira Lyra (t" Secretario) declara que não h a· 
Expediente a ser lido. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJEOTOB 

N. 2-A- 1935 

A.bre o credito e:ctraordinario do :1.000 :OOOtOOO, destinado-
a· aoccorrer .u victimM dos tcmporaelf e inundações

da ia qu.imena de maio, na capital do E8tado da Bahia; 
com 8Ubstitutivo da Commislflto de FinançtU e Orça
mento. 

(Fin. e Orç. i de :lQ35 - t• Legislatura) 
1 • • • ' I I I 

A Co.mmissão de ,Fi~i,iDcas :.t) - Ori;atP.e_n~o,: estudando o· 
pi'Ojecto ~. · 2 •.. de .i935, da. -prill)ei-ra legislatura;· apresenta o 
seguinte substitut~vo. ti .consider~cão da. Camara: 

o Pod~1· Legislativo ·decreta: 

Art: , !~o Fipa abe~.t9! '(,f~ aco~~~~ -~om :o ·;~i~po_s~o , J;l~ § i o· 
do ~rt.. 1_$6 ,d&. . qo.~~t~W.H.l~o •. o ; · ~r~d1~o! ,e~~r.~9.rdr~lal'IO de· 
1.000:00011000, destmndo' a· socoor,rer .. as .V!!J.hm~s .dbs' tell!
poraes e. inundações d~ t~ quin:z:e~'a ·. de.:ip!lio,:.no :. munict-· 
pio da. capi~al ,do· Estado. da : Baq'i,a;, r.ecpn_strumlio-lh~s os-
lares demolidos·. · · '. . . . .. · .· .. · · 
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Art. 2.o Sómente gozarão ·da assistenoia estabelecida no 
art. 10, as pessoas desvalidas, que, residindo em casas de sua 
propriedade, as tiveram demolidas em consequeneia dos fa• 
ctos nelle mencionados . 

Art. 3.0 O Poder Executivo encarregará qas reconslru
ccces a Pr~:~feitura da Cidade do Salvador, sob as segui'nte!l 
condições: 

I. No prazo de 30 dias, contados da publicação desta 
iei, a mencionada Prefeitura apresentará ao Ministerio da 
Viação e Obras Publicas a relaçlio das casas destruidas, que 
pt·eencherem as exigenoias do art. 2° e a estim&tiva de sua 
reconstrucção. 

11. Approvada a es~imatlva, será feito á Pr•efeitura o 
adiantamento da Q\lunt.\a. correspl>ndente . 

III. Dentro de quall'o mezes do recebimento desse 
adiantamento deverão estar concluídas as obras e apresen
tada ao Ministerlo a prestação de contas das quantias rece
bidas e empre~adas ; 

IV. Se a quimtia estimada para a reconstruccão fór ex
éedida, na execuoão das obras, por motivo justo, il. juizo do 
Minislgrio, serã pago o excesso á Prefeitura, dentro dos 11 .. 
mites do credito aberto no art. to. Havendo sobra, serA re
colhida ao Thesóuro Nacional . 

Art. 4.0 A roconstrucção comprehenderá, para as ca
sas tl\1e oecupavam terreno proprio, ~s obras de defesa con
tra consequencias de novas innundações. 

Art. 5.0 Relativamente ás casas que oecupavam terreno 
arrendado, a Prefeitur3 as localizará em grupos, respeitan
do apenas a discriminação de bairros, salvo consentimento 
expresso do proprietario beneficiado. Para esse fim, poderli 
adquirir ou desapt•opriar a ár.ea necessaria, por contã d() 
credito aberto no art. f 0 , incluindo o seu valor na estimati
va a que se refere o art. ao, n. I. 

§ 1.c DI) mesmo modo atrirá o Prefeitura relati"'amente 
t!.s casai! yeferida8 no art. 40, desde que haja consentimen~ 
to expresso. dos seus proprietarios e tranilferencia dos ter
renos 11bnndonados ao patrimonio da Faculdade de Medici
r,a da Bahia. 

§ 2.0 Os proprietarios das casr..s reconstruídas nas oon~ 
dicões desLe artigo receberão o dominio util do terreno por 
elles occupndas, pagando á União um fOro oorrespondenle 
ao arrendamento a que estavam sujeitos. Os que se encon
trarem no caso do § i 0 receberão o domínio pleno do ter
reno . 

Art. 6.° Fioa o Poder Executivo autorizado a reanzar, 
para execução desta le,i, a necessaria operaofio de ore'dHo. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das S~ssões, t3 de M!lio de t935 . ~.João Si·n~pflt
çia, Presidente. - ClemerJtc Ma.riani." - Gratttliano de 
B·rittc. -Cardoso de MeUo Netto. - Waldemar Falcão. -
Am.aral Peixoto . - Henrique Do1fs1vorth, de accOrdo com 
as declaracões feitas perante á Commissão. - · Daniel . de 
Ca1"V«tlw, d0 accOrdo com lls declarações feitas em sessõ.o. 

C. O. - VOLUME li - i935. oi 
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PllOJECTO N. 2, liE t935, (i a LEOlBLATURA}, 0UJ1 t\I!.CI8BU SUB
STITUTIVO DA COMMlt!SÀO . DB -J!'ll'IANOAB 

· Art. 1.0 Fica aberto, de accôrdo com o. disposto no. § t~; 
artigo 186 da Constituição Federal, o cred1to exlraordmar1o 
de· LOOO :Óootooo (mil c~ntos de réis), para so,ecorros t po· 
pl.llação proletarla da Gtdade do Salvador, .Capttal do Estado 
du Bahia, em face das eonsequencias causada!! peloe ultimoe 
t~mporaes ali desencadeados . . 

Art. 2.o A verba relativa ao oredito de quo trata ó ar. 
tigo anteJ,"ior, será di~tribuida ao M~nist~r~o do . Trabalho, 
Induskia e Commero1o e posta á dtspostçao de uma Com
missão Federal de Socearros para os devidos fins. 

Art. s.o A Commissão Federal de Soccorr.os serli nomea. 
da pelo Ministro do . Trabalho, Induslria e Commeroio e con
stituída de quatro fuoeoionarios: um chefe, um contabilista, um secretario-daotylograpbo e um continuo . 
. : Art. 4.o Aos · funccionarios que forem nomeados para a 

Commissão Federal de Soccorros, nlo serA attrlbulda nenhu~ 
ma grntificac1io especial, percebend() os mesmos, apenas, a 
ajuda de custo e as diarias regulamentares. 

· A.rL. 5.0 Se o vulto dos ser~icos de saooorros determinar 
o ~mprego de maior numero de pessoas, aerlio estas escolhi
das · entre os operarias· -syildícliliaados que tenham sido pre
judicados pelos temporaes, attribuh'ldo-se a oada um desses 
auxiliares uma diaría que não poderl1 exceder a dos salarios 
d.e cada um delles especii'ioados na respectiva carteira pro-
fissional. · 

Saln das ~~es, 6 de Maio de 1935. -/()lé Joí1o do Po.
tl'ocinio. - Ch.7'iaottomo dt (Jttt~riro. - AntoKiõ Francisco 
Carvalhal. 

N. 7-: 1935 

(1' LEOISLATURA) 

AutoriJa o Poder Ezecuti1lo a fl(lpetider o1 recur1o.t comtan-
te! da. verba 22", aub-corwignaçtiu t, do orçame:-atc vt
gente do M(n.í8terío da. E®ca~do; com parecer da Com
mis.t4ó dB Finança. IObrl (1.1 6'nli6'1da. 1m s· ái1CUSI40 

(Vide proj. 264, de Ul35 - Fiuanoas iO, de 1985 -
i• legislatura) 

· Examinadas ma emende.& ns. t, 2, S, 4 e 5, firmadas pelos 
nobres Deputndoa Furtado de Menezes, Hyppolito do Rego, 
Edmnr Carvalho, Wanderley Pinho e outros, verifica"se a 
neoes$idnde de ser apresentado um substitutivo geral · 11s 
nlludidas emendas e ao proprio projeoto n. 2i34, em apreoo. 
. ·. A CommisSII.o Gífereee, poi$ com fundamento no art; 63 

do Regimento em vigor, o seguinte substitutivo, que devert\ 
ter a preferencia a que se refer:e o art. t09, § 3•, do citado 
Regünento : 

O Poder Legislátivo dooreta: 

. Art .. i.• Os reoursós constantes da .verba. 22•, sub-oon~ . 
-s)gJlaoão 4, do .orçamento vigente d(l Ministeri!l da Educaçiio · 
e ~~udfi Pu~li~a. serão distribuidqs . do accôrdo com as dia-
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iíi 

poatçoes dos decretos menr.ionados · na· alludida sub-consi
snação, até que seja decretada legislação Pspecial sobre a 
materia, prorogado para 31 de Julho o prazo de habilitação 
de que ocgitam os referidos decretos. 

Art. 2.• Revogam~ae as disposições em contrario. 

Devendo .ser, dentro em breve, decretada legislaQiio es
pecial sobre a materia de· Subv~.:w;õe:;, ·já tem a Camara ele
mentos !fe estudo e resolução a esse respeito, consubstan
oiadds em projeclo d(lsta Commissão, que ainda nã(t foi vo
tado em 2" discussão, mas que foi na sua quasi totalidade 
aproveitado na emenda r,, f, do illustre Sr. Deputado Furtado 
de Menezes. 

Assim sendo, é a Commissão de parecer _que sejam des
taoadas para constituir projecto especial, nos termos do 
3rt. 185, § 4~. letra a., do citado Regimento, os artigos da 
emenda n. :t, enunciados de ns. 1 a 20, os quaes serão s~~ 
mettidos a nova disoussão, sujeitos ás modif.icacões que o 
plenario da Camara ju~gar aconselhaveis. 

Sala das ReuniÕes, em 13 de Maio de Úl35. - João Sim
plicil1, Presidente. """""'" Waldemar Falcão, Relator. - Amaral 
Peí:~:oto. ~ Cardoso de Mello Netto. - Gratuliano de Brito. 
- élemente Mariani. --- Henrique Dadsworth, vencido. -
Daniel de Carvalho, vencido. 

PI\03'ECITO. 264, DB 1935, l!:MJllNDADO EM 3• DISCUSSÃO 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. t.• Fica o Poder Executivo autorizado a dfspender 
os recur-sos constantes da verba 22•, sub-oonsignaQII.o 1, do 
orçamento vigente do Mlnisterio da Eduoaoão e Saude Pu
blica, de aooôrdo com as disposioões dos decretos mencio
nados na alludida sub-consignaoiio, até que seja deoretllda 
legislacão especial sobre a mataria. 

Art. 2.• Revogam~se as disposiQões em contrario. 
Sala da Commissão de FinanQas, 20 de Abrll da i93l5. -

Valdomiro Mauai.Mes, Presidente. - Belmiro de Medt~irol, 
Relator. - Jolio Simplicio. - Arli,....do Leflni • ....:.... Clemente 
Ma?"iani. - Newton Pire1 . ..._ AdalfJerto Corr~~ - Jo4o 
Guimarãe~i. - Mario de A. Ramo.l', com restrloQões. - SimiJer 
Barbosa.- Fabio Sodré.- Daniel de CarvaUw. cqm restrl
ccões. - Henriqtte Dodsworth, v_enoido. 

Verba 22•: 

.Subvenções : 

' LJi:.GISLAQÃO OlTADA 

i, Paro pag~mentó de subvenções aos 
·estabelecimentos a que se referem 
os decretos ns.· 2().351, de 31 de 

,,. .Agosto de :1.931; :2.0.597, de 3 de 
Novembro de t93t; 2f. .220, de 30 
de Marco de 1932""' 23,..071; de U 
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de Agosto de i 933, e de e.ooôrdo 
com a legú!laçl\o especial que vier 
a ser votada pelo Poder Legisla
tivo, sendo 100:0001 para as dss
pesas com o serviço de inspecçãQ 
regulamenror, feito por :funccioila• 
rios do proprio minisLerio . . . . • 7.300:000$000 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Exmo. Sr. Presidente <la Oamara dos Deputados: 
~ 

Tenho a honra de submetter á consideração da Ca.mara. 
dos Deputados a exposição que me foi dirigida pelo Minis
leria da Educação e Saude Publica, relativa á applicacão dos 
recursos oroamentarios que constam da. sub-consignação 1" 
da verba 22 do referido ministerio 

Reitero a V. Ex., neste ensejo, protestos de apreço ;; 
consideração . 

Rio de Janeiro, i2 de Abril de i935. 

GETULIO VARGAS. 

l!lXPOSIOÃ.O DE MOTIVOS 

Exmo. Sr. Presidente da Republica: 

No orçamento do MinisteriCJ da Educação e Saude Pu
blica, para o presente exercício, figura, na verba 22", a sub
consignação de 7 .300:000' para subvenções a estabeleci
mentos partioulares de assistencia social e de educação. 

A applicncão destes recursCis fier.u, {lntretanto, de))en
dêfido de legi~taciio especial a ser votada pelo Poder Legis
lativo. 

Como gl"ande numero de instituições particulares neces
sita, com urgencia, dos auxilias, q:ue vinham recebendo, e 
sem os quaes não se poderão manter, prMta1ldo valiosos ser
viços li sociedade, julgo de oonveniilnc.ia fique o Poder 
Executivo immediatamente habilitado a dispôr da sub-oon
Signacilo em upreço, na cõnJormida-1e oom os deoretíJs que vi
nham regulando o a~sumpto, oté que seja decretada a legis
laol'lo ospecial referida na dispoalç!1o orcnmen.tari&. 

Em vista do exposto, suggiro a V. Ex. a inioinl,ivn do 
incluso projeoto de lei. · 

Rio de Janeiro, 10 de Abril de i935, - lhtstava Car
panema. 

Arl. i! Fica o Poder E.1:ecutivo autorizado a dispen
der os recm•sos constantes da verba 22•, ,su):l-cons!gnaoiio 1, 
do orcamento vigente do Ministerio. da Eduoacão e Saude 
Publica, de accô~o com as dispo~icões dos decretos meneio~ 
nados na alludida sub-consignação, até que seja decretada 
lilgislaoão espeoiid sbbre a ma teria. 

Art. 2.• Revogam-se us disposiiJões em contrario. 

Rio de Janeiro, Ahl'il de- 1935. 
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BMENDAS AO PROJECTO N, 2M, Pl!: 1935, A QUE SE RBFBRE o 
PARBCI!:R 

( a• discussão) 

N. i 

EMENDA 8UB8Tl'I'UT1VA AO Pl\OJEGTO N. 264, tn;; 1935 

R11gula a distribuição de subvtmçóes aJ Inst-ituiçõe8 de 
Assistencia., Educação e Cultura 

Art. t.• A disf.ribui~ão das subvenções e auxílios a que 
se referem os decretos ns. 20.351, de 31 de Agosto de 1931; 
20.597, de 3 de Novembro de :1.931; 21.i43 (art. U), de 10 
de Marco de i 932; 2i. 220, de 30 de Março de 1932, e 23. 07 t, 
d~ H de Agosto de 1933, e d., outros redditos publicos que 
se destinarem a Instituições Particulares de Assistencia, 
Educação e Cultura, obedecerá aos preceitos da presente lei; 

Art. 2." Só poderão ser contempladas instituições que 
se destinem a ampal'al' os desvalidos, ou enfermos, a ma
ternidad~ e a info.noia, estimular a educação eugenioa, soe
correr as familias de prole numerosa e proteger a juven
tude contra todo. explornciío, bem como contra. o llbandono 
phy&il'o, moral e intelleotual (art.. 138, l11tra n iL c, da Cont~ti
tuiçfio Federnl), aniPlar o desenvolvhnento das sciencias, 
das artes, das letras e da cultura em 1eral, proteger os 
obJectos de interesse. historiao e. o. palrimonio artistico do 
Paiz, bem como prestar aBalslencia ao trabalhador intelle
otuaJ (art. H8, da ConsUtuloA~), e Incorporar o selvicola á 
eommunhlo nacional (art. r;õ, XIX, letra m). 

Art. 3.o As lnatltulo(lea qut tiveram de receber: sub
vencia pela prlmetra ve1, devet'lo · habilllar-1.1e perant~ o 
Ministro da Educaolo e 8aude Publica. provando com do
eumentoa: 

to, que ae acham leplmente ooneUtutdaa eom 'IJeno
nalldade jurldloa e com runoolonameoto ·permanente ha 
mala de um anno; 

zo, que o eeu IIm ae enquadra. em um doa caaoa pre-
vllltoa no art. 20; · 

so, que nlo ·recebem olltL"a qual(4uer aubvenoAo t\11 nu· 
:IIUo da Unido, nem dlapGem de reauttsos proprios !U(tl
otentea para o ou3tolo da~ aua• despe11a11 e desonvolvl-nento 
doa seus aervlooa; 

40, que· presl~ aent.QOI 1ru.tuU.os, ser;undc;, oa tlns a 
que 1!19 desUnam, indicando o numero de beneficiados dll
rant.e o ultimo anno . 

§ i .o Além dos documentos aolma indicad,os rf!lverio 
as lnstituiçi5es juntar aos r.E'spectivos requerimentos; est.a
tuto!!, relatorios, re~lamtmtos, balaflcetes relativos 'lO ul
thno semestre de sua actividade. e outros quaesqUI'r ele
mentos ·que . comprovem funccionamento regular ·e utit. iu
clusive · attestados das autoridades ,ludiciarias e admlnt<~tra
tivas a cuja jurisdiocão ou fiscalh;açlio estejam dtreota-
rtlente subordinadas. · 

§ 2.o Em se tratando de instituições de proteoolio 1 me
nores,. provarão tambem. qual ·o numero de acolhidos no !11'1-
mestre· . o.llte!'lor por solioltat.flo da autoridade .)udir.lar1• 
competente. 
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I 3.0 AI! insUtuições de ensino, . de qualquer ll'AO ~ 
ramo, provarão mais: matricula, frequeneia apro\·eJh
mento do pessoal discente, idoneidade do pessoal dooente, 
annexando exemplares dos programmas, quadros ds mo .. 
viménto de todas as suas dependenolas e outros quaesquo1· 
elementos demonstrativos da eftíciencia e normalidade d<•s 
seus trabalhos. 

§ 4." As provas exigidas .pelos numeros 1, 3 li t· podem 
consistir em attestados com firmas rec<mhecidas de :mtori
ilades judiciarlas ou administrativas da comarca ·ou· imini
cipio em que tiver séde, aendó neceasario que, para vali
dade desses attestados, tues autoridades não façam parte 
da Directoria de instituição interes·sada. · ·.. · 

§ 5.0 O l'equerimento para a habiliiação poderá tâmbenJ 
aer encaminhado por intermedio de qualquer aut.or~dade fe
deral, estadual ou municipal, 

Art. ~.0 Aquellas que já tenham sido óontempladas no 
·anno anterior deverão apresentar, apena!J, oa seguinte!! do
õumentos: 

t.0 reiatorio dos seus trab!Llhos no annu nnlerlor, mo.'l
trando que oo~tinuam a prestar serviços gratuitos, devenrii) 
declarar se progride, se se acham estabJonarJos, ou se de
·oaem. 

. 2°, quadro demonatratlvo do3 benefíptos prestados, . oo !D 
indicação do movimento mensal dos ~enetioiados Fatuita~ 
.mente (pessoa ou. . famlUas), e~ se tratando de·.tnstitutolo 
de eduoaçAa ou benerioerwia; · . . . , 
· · ·ao,. ·balanoeta do' aono, que demonstre a applioacAo. da 
'renda, com a iUaor1mínao•o: dó deii_Uno dado ás, subveoo~et 
anterl<lrment9 ooncedldaa. 

. . Parqrap h o (lnleo; . Todos ettsea dooumentói dever&o 
•er 'VIaados por duas autortd.ádes Judioiárlás . ou· ·admitit&
trativllt~ da tóoa:Udllde em :que â JnsUtüiQAo Uver ; iJua sM~ 
ou, na falta destas, pelas da localidade mais proxfrna,' 
: :'• ".Art. 'c.o uina ooulmJa~lo ·~omeada tielo. }!~esldénle da 
RepubUoa, eonstltulda de dez . 'pessO'as ver.dadafrainente . da~ 
votadu '- aseiotenoie aoola.l e de notorla oompeténoiil nes~i! 
aaiumplO;' éJ:aminará' os documentos e etnl.tUr,. o' .11êu pa~ 
reoer sobre aa fnstitu(cftes a aerem beneffoiad~s; tndlcan!PJ 
quanto Jultà dever ... ao oon"eder · a cada umà .' . N~aaa· ··apr(l• 
"OiiPiOllo devem aer ·levadas em conta a oxt'enelió· ·e a lmt)or~ 
·tanoJa· eaoia! dos· benetfclos prestadoa · pela· lnstituioll.o; Oon· 
olutdo pelo Indeferimento. deve o parecer ser·.rundamentado. 
:: . · '':Árt: ·&.• Tomando oonheeiniento do parecer da· Gom
misslio, o Ministro formularA' de aooôrdo com el19, a pro:. 
c;le eubvenção, e a subme~terá á deliberaQõ.o da. ca·mara dos 

·.Deputados. · · · ':· : · 
· · Ai-t. 7.o A proposta do Ministro abrangerá ·as institui~ 

oões que, em virttide de oontractó ou !ai anterior, Lenbam 
dJreito 4 perDepolo do auxilio, menoionado t':'lêplioitamente. 
a:, natureza desses compromissos e os a.ctos que os deter~ 
minaram. . · . 

Art. 8.0 Nenhuma subvt.m;}ilo annual poderá exoéder de 
200,: o o o• o o o. 

ArL. o.o As subven(ll>e!l só podarllo ser pagas- a·lnstuuio. 
çOas· de iniciativa particular e ·que ae achem· babUltadao D.QS 
termos da presente lei. 
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Parapapho uni co. Os serviços offioiaes actuàlment.e 
mantidos por quaesquer verbas cuja applicaoAo é regulada 
pela presente lei, e que ull.o haJam sido aUendidoa no Or~ 
çamento da Despesa para o exercício de f935, poderio sa.t, 
exclusivamente para este exercício, incluídos na distribui· 
ção dos auxflios. 

Art . tO. Não aer!lo concedidos auxiltos .1 insUtuiçõe~ 
que restringirem os beneficios aos seus associados. 

Art. i i. Os pagameutos das subvenções serão feitci!l ~w 
duas prestações semestraes·. 

Art. t2. No seu pedido de pagamento, a institriiQão de
verá declarar se este deverá ser feito directamente pel~ 
Thésouro,· ou pela Delegacia Fiscal . no Eslado em que tt~ 
ver .aéds. · 

· Art. J3. · A's instituições que em qualquer tempo h ... 
jam sido subvencionadas, não poderi ser conoedida out.rl\ 
Bubv~nção sem que hajam . preelado cont.as da applicaollo 
·do auxilio anterior á Gommissão de que trata o art. 5•~ . , 

Art. 14., A dlstribu•~il.o dos auxilio& e sub-venções de 
que ira ta a presente será ieil.a obrigatoriainen•", dois te:-
oos da sua importanoia total, a ins~i1uioões · particulares da 
.natureza· dos indicada3 no r.rt.. 'I}', e nas condiçõe.;- est.abele~ 
cidas. pelo art. 3°, o· terço restante podert ser t.ambern .ap
plicado em auxilios 1\s · âs~ooiauôea· êtvia, que ·se enoarr"· 
guem de iiervi~os· Qfficiaes (le usiàtenct.a e cultura. - · 
: ~.·· · ,A_~-t;. t5. O Ministro da ~ucàçllo e S11ude Publica, ten::liJ 
em vista- a natureza da lnstltuiçlo' beneficiada li de accot'd!l 
co~ o pa.recer da oommlsslo ). GUe se refere o art. 5°, fixa~ 
annúalmente o numero de vagas que devem ser postas á dl•· 
poslello das autoridades Judioiarias ou administrativas e.a~ 

.~rrega~~ dos serviço~ . de . !1-SIJi~tencla sooial, devendo 1e: 
pura isso ~evadas. ~m conta· .a lm))ortanofa da 11ubve~çllo- oo~.-
eedtda e a capacidade · do estalfeleolment.O. · · 

Art. i6. Nlio seri permitUdo com oa recurso' das sub
-venç(5es federaes o pagarntmto· tfo ' pessoal superior da adml· 
niatraolio do estallelecimento e das despesa!! f11itas com a 
·adquisioft".o de propriedades . destinadas ' -a renda, · apoUue:1, 
IICQGéil, titulo&, o\i · com rraJfloaoiSes, representaç1Se!11, (est•a 
·t~ homen!igens. . . 
· Art.:. !7. Poderllo taes recursos ser d11apendldos em am

plfaçilo de tmmovele, acqulalç3ea -de matertal, desde. qúe vl~ 
sem. augmentar o numero de 'benefloladoa ou a etrlolenolit. 
dos . •ervi9Qs preatadoa pela instllutolo ; . 

. Arl. is. o Governo eatabeleoerã meios· de lnspecolonar 
•as lnatftuloiJea benefiolad.as, baixando para tal os regulame&l
tos e instrucc,ftes neoessarjas, de aooOrdo oom a presente lei. 
·A f-Alta de inspecQ!O, desde que n!lo se verifique pQr ·i!UIPa ·ia 
adminfstrao!l.o da sociedade, nlio será causa de se Ih~ nllo 
conceder ou nAo pagar subv.,IIQAo • 
. · . Art. t9. Os saldos porventura verificados no fim üo 

"exeroioio, serão transferidos e incorporados, ao' exeroioio se:. 
g1,1inte, de accordo oom o disposto no art. t86 da Cona.titui-
ção Federal. · · . · · · 

. . . . 
Art. 20 . Se1·Ao lnoluldca: na dislribuio4o a ser prpoed:r:l.ll 

em {935 o-s saldos da Caixa ~e Subvenoões, as rendas da ta:m 
sobre embarcações e das QUI)tas de. loterias nllo ·appllcadas -rio 
exerciolo de 19U. 
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Art. 21 • As imporlancJas das subvenções para o exerc.i
cio de · 1935 serlio assim aish·ibuidas : 

AORB 

Cus::~ d!' Caridade de Cruzelrc. do Sul ........ . 
Casa de Caridade de Stlnna Madure ira .. . 
Hospital Epaminondas Jaco;Jle, Xapury ... . 
Santa Casa de Misericor d\a. de Rio Branco 

ALAOÔA.B 

Assoriaelio cias Senhoras . de Caridade, de 
Maceió .. . ... . . ............. ... .. .. . 

. Asylo Bom Pastor, Maceió ....... ... . •.. 
Asylo de Orpbãos Bom Conselho, Maceió. 
Casa do Pobre, Maceió . ... · . . .. .. . ...... . 
Escola Domestica Mnr ia lmmaculada Ma-

.oeió .. •.... .. .. . .. .. ... . ; .. . ... ; .• . 
Escolas · Parochiaes da Gathedral, lllaceió . 
Hbspital de Palmeira dos lndios .. ..... . 
Jiospital N. S. de Lourdes, Pillat: •. ...... 
lnsiitntQ de ProtPcção e Assistencill é. In-

fancb, MllCe}ó ... .... ; . . : ... .... : ... . 
ln6tructora ViçoseM~>, ViçO:!Ia .•• .•.•••.••. 
Montepio dos Arti&tns, .Maceió ......... . 
Orphanuto· Slio I )(l;r i:,gos . . ..taceió . . ...... . 
Orphanato Síio José, AlagO&! , ·• .. • •....... 
Liga Beneficente Santa Rita ... .. , ..... . 
Santa Casa de Misericord1a, Maceió ...•. 
Ekinta Casa de Misericordia, Penedo ..... . 
Sociedade Amor e Cilridàdé. Vi4;ol!a . . . . •. 
Sooiedade Perseverança -? Ault.illo dos Em·· 
. · ptegados no Commeroio, Maceió . ... . 
Escola Monsenhor Lessa, .Maceió . ...... . 

AMAZONAS 

Abrigo .Menino Jesus, Manéoa . • ....•...... 
Asylo de Mendicidade '' Doutor Thomaz", 

'Manáos •• .• . ••. .. •• . , . . •....•..... .. · 
Cnsa ~nr. Pajardo". Manáot ..•.. •••.•• •. 
Qolle,io D. Bosco, . Manãos . . . . ... ... • . .... 
Hóspztal da. I!relazia do Rio Branoo, Bõa 

Vlstà; Alto Rio Branco ..... 00 .. 00 ..... 

Prelazia de Porto Velho' •..... .. . .. .. . . . 
Prelazia do Rio. Negt'o ........•.. . .... . ..... 
S'tnta Ca&>. de Miset·icordia, Manaos ... . . . 
Sociedllde Ama~onl;'lnse de Protecollo aqs 
· · Latnros. Manáos .. . ... : ......... .. 

'DAHSA 

Abrigo dos Filhos do Povo . . ; ......• ... .. .. 
Abrigo Salv&dor . . . . . •... , •• , . . .• . . , •.• 
Assistenoin llospilàlnr aolil Lazaros ... . .. . . 
Assoe-iacão Cent.ro Operario da Bahta . . ... . 
Associação das Senhoras de Caridade .. . : .. . 
Asylo Bom Pastor ........... ·, .. ·: . . : .... · .. 
Asylo Conde Pereira Marinho . .' • ... . ..• , . : 
Asylo de Mendicidade . . . .. . . .• .•.•. . ... .. · 

i0:000$000 
i0:000$000 
4 : O'Hl$000 
6:000~000 

10:0008000 
i5:000$000 
i5:000$000 
30:000$000 

i0:000$000 
iO :000$000 

5 : 000$000 
:i.0:000$000 

!5:000.000 
10!0001000 
H~:OOO,OOO 
1.5 :o ·.n•ooo 
J.~:OOOIOOO 
to:oooeooo 
40 ~t'•~·•IOOO 

· 15 :OOfiiOOO 
tO ;Otli}SOOO 

20:000SOOO 
10:0001000 

to:oootooo 
. 6 :OlJC4000 
10 :.00(4000 
t o·:oo~eooo 

8:000$000 
100:000$000 
200:000$001) 
9:00080~ 

S:OOOJOílO 

. 20':00\l$.000 
10:000$000 
20:0\lú$000 
to ~ooo$000 
20-:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
20:000.000 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 0811012015 10: 15- Página 17 ae 148 

-57-

A!lylo dos Expostos ........ . .• . ........... 
Asylo Filhas de Sant'Anna, Caclloeira .. . . 
Asylo N·: · S. de . Lourdes da Feira de. 

SantAnna ......................... · 
Asylo Santa Izabel . . . . . . . . . . . ...•.•.•. 
Casa do Estudante da Bahia . ... : .... ~ . .' .. 
centro Beneficente do!CI Indíos de Pontiil 

do Sut .... :. · .. · .. ... .. . : ... : ......... . 
Ceptro Operaria Beneficente, Alagoinhas. 
Collegio da Immaculada Ccnceif;ão de N. 

S. do Desterro ...... ....... . ...•.. • .. 
· Collegio do Carmo, Cachoeira ; . : . .. . ~ ..... . 

Collegío· dos Orphãos de São Joaquim .... . 
Collegio, N. S. da Piedade, Ilhéos ........ . 
Collegío N. S. da Sallete .... . . •.. ........ 
Collegio Sagrado Coração !!e Jesus ...• ... .. 
Collegio Santa E~pbrasia, . na cidade da 

Barra ...• .. ... .. ............•. . .... . 
Escol& Commeroial . . . . . . . .. , •. .•.•. . . . 
Escola de Bellas Artes .. : .. · .. : .......... .. 
Escola Po!ytechnica, da Bahia .. .. •....•.. 
Esêola São Vicente de Paulo . . •. ....•...• . 
Faculdade de Direito . , . • , . ...... ....... .. · 
Hospital N. S. dà Piedade de Bomfim ...•• 
lnstiluto de Protecçiio e· Asststeneia · á In-· 

fanoia .... ;; .... : . . ........ · . .... .. 
InsUtuto Geographieo . . : . . .. ..•.. . .•.. . 
Instituto Polytechnico .. . ....... : . ..... . 
TiistitutÇI São José · .......... .. ......... :. 
Liga Bahiana Contra a Mortalidade Infantil 
J,yceu de Artes e · Officios · .... ....... .... .. 
Lyceu Salesianó do ·Salvador : •... • . ......• . 
Montepio dos ArtistBa C&cboeiranos .. • •. . .. 
Montepio dos Artistas Feirenses .. . ...... . . 
Reoonstrueção do · Convenl(l do Carmo, -de-

·cac·boeira .. · . • . . . ....... ; . ...•....• 
Santa Casa de Mlsericordia da Bahia ... , .•. 
Santa' Casa do Misericor.iia, da cidade de 

Barra· • . . . . . . •.. ; . . · .. .. .. ...•.•. •• 
Santa Casa de .MiserieordJa, de Alagoinbas. 
SanU. Casa de Mtserlcorqia, de Belmonte. 
Santla Casa de Miserioordia, de Cachoeira. 
Santa Casa de Mtser3cordla. de Cannavi-

efras . . . • • • • .· ....•••.•. .. .........•. 
Santa Casa de Miserlcordia, de Conquista 
Santa Casa de Miserioordla, de EsplaMda 
Santa Çasa de Misericordia, de Feira de 
· Sant'Anna. • • · . . .. ; ............. ·" 
.Santa Casa de Misertoordia, de .Ilbé()s. • . . . 
Santo · Casa de ~isericordir.; ·de Itabuna .. 
Banta Casa de Misericordia, de Joazeiro. 
Santa Ousa de 1\li'sericordia, de Maragogipe 
Santa Casa de Miserioordia, de · Nazareth . 
Santa Casa de Miserioordia, de Oliveira de 

Campinhos .. . ............•....•• 
Santa Casa de Miserico1•dla, de Santo 

Amaro •.•......... .. .. " .. . ...••.. 
Santa Casa de Misericordia, ·de Siio Fellx.; 
Santa Casa de M1sérioordla, de ValenQa ... 
'Sociedade Sllo Vicente de Paulo, de !ta-

·buna •... . •..•..•...••. • •.• · ..•. ', , 
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A.,socíação Cearense de Imprensa ... · ....• 
Associação das Senhoras de Caridade, . 

Forf.aleza. . • . .................. . 
Associação dos Empregados · no Commer~ 

cio, Grato ••. · .. -... ·. · .•. -........... . 
Associacão dos Empregado;; no Commercio, 

Joazeiro ...................... .. 
Associacão rtos Empregadôs no Commer-

cio; Sobral. : ............... . · ... .. 
Associação Oswaldo Cruz, Fortaleza ...•.. 
Asylo de Alienados, de Porangal;la~ .. , ••.. 
Asylo de MendiiJidade, de Forta!eza ..... . 
Casa de Garidade, · Barbalha ... : ........ . 
Casa de Caridade, Gralo. • ............ . 
Casa de Caridade, Milagres ••.•.•...••..• 
Casa de Caridade, Missões 'Velhas ......• 
Casa do Estudante, do Gear á. . . .. ... .. 
Centro dos Estudantes, de ForUtleza ..... . 
CoUegio Domingos Bavio, Baturité. . ... . 
Collegio Imml\eulada Conceição, Fortaleza 
Cplles,io Nossa Senhora, Auxiliadora. Batu-

rlté. • . . ..•......•........... · • • .. 
Dispensario dos Pobres, Fortaleza ..... ; .. 
Dispensaria dos Pobres, Sobral .........• 
Escola· Nºrmal, de. C,rato ...•.•.•... .-...... . 
Escola Normal, de .Sabral ..............• 
Escola ·Normal Rural, .de Joazeiro ... , •. • .•. 
Escola . de: Agronomia, Fortaleza ..••.••••• 
E~IJola l>io X, Fortaleza ..••....• ,_. ; , •. •. · 
:Faoulctada de Direito, do· Ceará .•..... ~ ·· · .. · .. 
.Fa~ldade de Pharmaoia .e.·, ,O~an~olosla, . 
... Fortale_za. _ .. ~ ---. .-... ~. :, ............... , • . . ;· , 
:Gabinete" ,d~ Leitura, de. ~orbq~~ma ...... . 
Gymn~io · Sobralense ••.••. • ............. ~· ., 
Ho3P!tnl gan~o A~oni·o. ~os .. Pobrcs."'.lgulit~ ' 
·Hosp•Ull Reg10nnl de Joaze1ro .•••......•• 
Instituto Pastem.-, F;ortale~~;a · ....• ~ •...... 
Instituto de Protecciio e Asaistenoia á In-
. . fanoia, Fortale~a. . ... , .. · .......... . 
Matern:idade Dr. J,oão Moreire. .••.......• · 
l,.eprosario Antonio Dioe-o, Canafistula . . ~. 
Patronato· de ArtWaty. • • . .• , . ·• .... .'., ·'· 
I.> a tronat() de Pao.ot:v. • • . ...••.•.•• , •••• · 
Pal!•onato María Auxiliadora, Fortaleza •• 
Santa .Cali!a, Fortaleza. . ..•. ! •• : • •. · •••• 

Santa Casn. Sobral. • · ............... · .. . 
Soeiedade · Pheníx Caixeira! ..•.••........ 
União Artista e Beneficente do Crato .... 
Asy1o ·Bom Pastor, Fortaleza .....•...... 

·. , DIS'fl\101'0 FEDERAL 

Abrigo Thereza de · Jesui ................ ·• 
Academls Brasileira de Soienl'llas .••• , • , • 
Academia Cariooa de LaUra. .••• , .. , •.•• 
Aoademla de Oommeroio do Rio de Janeiro 
Academia NaDion&l do Medicina • , ••. , •• 

·Amparo ·Thareza ObrlsUna •••• , . , •..•• , 
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i\sso(iíaçâó Alliança dos Cégos. • •..•••• , 
AssociaÇão Asylo São Luiz parn a Velhice. 
AssoC"iaçõ.e Charltas Social. • ••••••..• • 
A.ssociaçao das Senhoras Brasileiras .•...• 
Associação das Senhoras ·de Caridade Silo 
. ·Vicente de Paulo. • . . ..•.•.•••. , .-. 
Associação de Protecolio a Veteranos In-

validos. • • . •• •••... . . • ·; ••••.•...• 
A.ssooiaciio dos Anjos de Caridade, da Pa-

re>ehia da Lagõa . • • . .. . .- .. . .. . . ... . 
Assoçiação Pro-Matre. • .•• ..... .. . ... .. 
Associaçl'io Sanalorios Santa Clara . ...... . 
·Assooiação Tutelar de Menores ......... . 
Casa da Providencia. • •. ; .•..•.. ...... 
Assis~enoia Dentaria Infantil . . •. . . ... .. 
·Asylo Bom P11stor . •.•.• .... • ... .... . . . 
Asylo de OrpbAos Analia Franco . .. , .... . 
Asylo Izabel. • . • •• ~ .•.• • .• ...• . • • •.. . 
Asy:Io No3sa Senhora de Nazareth • .•. " •.. 
1\sylo S . Çoraotio de Maria. . .... ...•... . 
·caaa · dds Artistas . . .•.•..•.•• .•..... ; . . 
Casa dos Expostos. . ..... ..... ....... .. 
Casa Santa Ignez. . ... ..... .. ........... . . 
Collegio Cardeal Leme e Academia· Teobni-

oa Commercial , .. • · • . . • ...•. .. . . ... •. 
Collegio .Notre Dame, . Ipanema .. • .. • . • •. .• 
Cruzada Nacional Contra a. Tubereulose ••. 
Esôl>lli. Maria Reythe . . ~ .,;, . ;- . .. . . .•.•..•. 
Crtiz Vermelha Brasileira •. · ·~ · •.•.•.•.•... · 
Departamento da Criança no Brasil .... ,. 
Devoção de Nossa Senhora da Piedade .. ~ .:• 
Dispensaria S!o José. • • • ••.• •• ••..... . 
Dispensai'io Silo Vicente · de Paulo' •.. , ·• ·• ·::· 
Escola Domestica Santo Adolpho •....... . 
Escola llfoderna de Gomm~cciA,. . ..... . 
Escola Normal de Commercio .• ......... 
F.undaQão ::Ozorlo •. • . • ~-·"·r·· ..... ••, !'' ••••• , .. 
~undação Oswald.Q: Cruz •.. • · • •••.•.• : . , . • • . 
·Hospit~l :~as CFianoas, ~a Santll Cnsa de 

MlserJoo:rdla. _. .: · · .· : ~. 1., •. ••.• • • •••••• •. ••• 

Hospital ,dos Lazaros. • •.••.....• . •..•. 
Instituto< • Brasileiro de ContabUidade .•...• 
Instituto Commeroial do Rio de Janeiro •• 
Instituto de Artes e Offi~los • t,t.a. Dl\lina 

Providencia. • • • : : .••.• ~ . · .••••.•• 
·Instituto de Protecçlo e . Assfst.enoia ·é .. : In-

fanola . • . • ·, ·; .. · ;· .· . ; . .......... · • .. 
Instituto ·· Hahnemaniano. . • • ••.....••• 
Instituto :Historico e Oeographioo ·Brasi:.O· 

· leiro •• •. · • ~ , .. .- .... · ...... : ..... , , , 
Instituto Prótector dos Pobres· e Griilil.oas. 
Instituto ·São Franoiseo de Salles ..••.•.• 
Liga Brasileira Contra a Tuberculose .... 
Liga Brasileira de Hygiene Mental. ·: . • •. ·. 
Liga Esperantista "B1'1t.Sileira. • ., • . ; . • ; ..• 
Liga ·de Pr(lteccão nos Cégos no Brasil. .•• 
Lyceu de Artes e Offioioe do Rio de Ja-
·. neiro . ..... ....... .... . ........ ; 
Obl'a do Berço •• ..••.. .•... : ..... : •. ·.· ... . 
O!.'pbanato Evengelico · ........... : . •. , ..• 
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Orpbanato Osorio ..... ..•..•... ......•• 
Orphanato Santo Antonio •.. .•. .. .... .. . 
Orphanato São José ..... . ... .•...••.• .•. 
Orphanato Presbyteriano .............• . • 
Patronato das Creanças Pobres de São Joio 

Baptista da LagOa .. .•... ..•.•...••• 
Patronato de Menores ......... . •.. ; ... . . 
Patronato Operaria da Gavea .. . ~ •..... ... 
Pequena Cruzada ...... .. ..•••.••• , ••.• 
Polyclínica de Botafogo •.. .. .•... . •.••.. 
Polyclínica Geral .....•.......... . .•• • . • 
Serviço de Obras Soeiaes . . . .. ..... . .. .. . . 
Sociedade Beneficente Uniliva. ........•. , 
Sociedade Brasileira de Cbimica ...•...•.. 
Sociedade de Assistencia aos Lazaros e De· 

fesa Contra a Lepra .. . . .•• ........ •• 
Sociedade . de Geographia ....... ~ .•. .. . . . 
Sociedade de São Vicente de Paulo (Conse

lho Superior do Brasil) . ...•........ 
Soóallció da Sacra Familia . .... ....... . . 
União dos Escoteiros do Brasil •..••..... 

K8Pift11'0 SANTO 

Asylo Deus ChrisLo e Garidade. C&cboeiro 
do ltnpemirim ... .. . . .. , . •.•• • . . • . . . 

Orphanato Coraoüó de Jesus, Vicloria ... . 
Orphanalo Jesus .Ghristo Rei • . Victoria .. . . 
Orpbanato Santa Luzia, Vietoria ...•.... 
Posto Medico doa Pobres, Vlotoria •.... ... 
Sanl.a Casa de Misericordla, C&ehõelro de 

· Ilapemirfm • . ....... . .... .. . ....... . 
Santa:• Casa de Misericordia. ·vtcLori& ••• •• 

OOYAI 

Asylo Silo VIcente de Paulo, Goyaz ..... .• 
(%;nferencla de São Vieentr. de Paulo, An-

napolia . . . · .•.• : .............. •.• •.•. 
Conferencia de S!o Vicente de Paulo, Santa 

Luzia . . .... .. . . .. . ; .... ... . ... ... . 
Hospital de Caridade, Goyaz ... . ~ •.•.•.... 

MARANJtXO 

Academia de Commercio, ·slo Lulil •••• ; . •• 
Assooinção dos Empregados no Gommeroio, . 

· São Luiz , . , .. • .. . : .. .•.• ...•.• • ••• 
AJ~ylo de Mendicidade, São Lui% •........ . ·. 
Asy!o Orphanologieo .santa Luzia, São Luiz 
C.e-rilro Artislico Operario Marnnhense, Silo 

Luiz . . ................ ~ ... , ..... • . 
Centro Galli:elral, .Sio Lul1 •. .. • •. ..•••.•• 
Cent.ro OperArlo Caxlensa,· C.~laa •. . , .. . . 
Instituto de Aselatenola 11 . IntanoJa, Silo 

Lutz . . . . ........................... . 
Instituto de Letras• e Otfloloa "Gomet de 

Souza''. Coroalé. •..... . .•. . ..•...... 
&nta Cusa de Mlsericordla, S~o Luiz .• . ,, 
IJnllo-"Artlsliea e Opcro.l'la Caxlensa •. Guiai · 
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A:sylo Santa Rita, Cuyabá ...• . ..... .. ... . 
Collegio Santa Thereza, Corumbá ... •. ..•. 
Escolas Profissionaes Salesianas, Guyabi. 
Hospital de Caridade, Tres LagOa! .••.•.. 
Hospltãl de São João dos Lazaros, Guyabã. 
Missões . Salesionas de :Ma tto Grosso . . . . . . 
Preíazia de Guajará-Mirim .•. , .. ... . . .. . . 
Sociedade Beneficente Corumbaen:se, Go-

rumbâ . ... ~ .. . . ...... ... .. ••. ••. . • 
Sociedade Benefióente de Campo Grande .. 
Santa Casa de Misericordia, Cuyabã ... .. . 
Veneravel Ordem 3" de São Francisco, Silo 

Luiz de Cacer es ........ . .... ... .... . 

MlNAS OlmABS 

Academia Mineira de Commercfo, Bello 
Horizonte • . •• . .....•••.. .. · . . ... .. • 

Albergue San to Antonio, São João d'El-Rey 
AsSoéiaÇão das Damas de Caridaae, .Bello 

Horizonte , . . . . . . . ..... . ..... · . · · · · . 
Associoçao das servas dos Pobres, Curvello 
As!Jociaçiio de Caridade, . Pouso . Alegre . ••. 
Associação de Caridade, .Sio Joll.o Nepomu-

oeno ....... .. ... .. .. ·: ... ... .... .. 
Assooi!'cão de Carldãde, Villa Paraopeba .. 
Associação do Pão de Santo Antonio, Bello 

H-orizonte . · . .. . • . . •. .. . •.•.... · .. • . • 
Asaoeiação Protectora dos Pobres ·· e Me-

nmo~ Desamparados, Lambary . ... .. • 
Asylo Bom Pastor, Bello Hori~onte . . ... .• 
Asylo da Piedade, Caeté . ..... . . ... . . .. .. . 
Asylo da Velhice Des!IJJlparada, CurvelJo , . 
Asylo dos Invalld'O'a D. Maria · Adela.ide, 

·. Brasopolis . . .. ... .. . · ..... .. .. .... . 
Asylo dos ~endigos, Juiz de Fóra . . _. ... . • 
Aaylo das Meninas ludigenas e Orphlioli, 

Itambacury . . • . . . ...•. .. . . . . ...... 
A.sylo de N. S. da Conoeioão, Serro ....... 
Aeylo de N. S. do Perpetuo Soccorro, Santa 

Barbara . . ........ . . .... ...• ... ... 
Asylo de Or phãos; de Diamantina ...... .. . 
Asylo de Orphãos dos S. Corações de Jesy.s 

. é . Marill, Barbacena .. .. . . .. . .. .. . . .. . 
Asylo de Orphãos Joio Emilio, Juiz d e 
· Fóra . . ... ; .. • . .... .. . ... . .. . . . .. . 
Asylo. de . Orphüos · de Marianna . . · ... ...... . 
Asyló de Santa lzabel, ltajubá ... ... .. . . .• 
Asylo de Santo Antonio e Santa Izabel d9 

Hungria, Ouro Pi'eto .. ; ..•• . ,'; . . . · ... · 
Asylo de São Joaquim, Serro, Conceição .. 
Asylo de São José do Pé do Morro, Passa 

Quatro . . . ....... .. ; ..... . . . . .... .. . 
Asylo de São Vicente de Paulo, Paralso-

polis . . . . . . .·. . . . . . ...• . . . . . . .•. 
A.sylo de Siío Vicente de Paulo, Seta 

Lagôas . . . .- . • ... . .• , . . .. .... . ... . 
Casa i:fe car idade de AI Cenas .··· .. .... . . . .. . 
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Casa de Caridade de Audre111.ndie.:,; ..•... 
das!l de Caridade de Bnependy ........•.• 
caaa de Caridade de Carat.inga .•• :·:;·; ; ••. - ' . 
Casa de Caridade de Oi.amant.lna. • . . ••• ~ •. 
Casa de Caridade .- de · Formosa .•.... . , . • . 
Gusa de Caridade de Ouro Fino •. , ...• • •• 
Casa de Caridade de Pasea Quatro .... .. . . 
Casa de Caridade . de Rezende; •• . .. . .. • 
Casa de Caridade .de . São Francisoo •. . .. . 
Casa de Cnridade de Viçosa .•.•••• •. . .-. . . . 
Casa de Caridade . do Parà . .•.... . ........ 
Casa de Caridade . Leopóh.linense, àe Leo-

poldina . . . . •. .. . ' . .•• ••..•. ••... • 
Cas~ de Caridade N. S. · das · Mercês, de 

· Montes Claros . . . . . . . .. .... , .•. · .• 
Casa de Caridade S . Antonfo, do CurveUo 
casa de caridade S . ,_Viee~~e. , d~ .. Pauto, 

Abaetê . • .• .•• . • • . • .. : . ; .. .. .. . 
Cat:~a ne Cat'idade S. Vicente de Pau\o, Ca-

xambu' ....... ... .... . · .. ...... "~ ........ · 
Centro Espirita Amor e Caridade, Monte 

Santo ... . .. ·; . . . · . ·.· . . ·;' .... •.. . . 
Collegio S. Domitigos, PoQos d6 Càldas .... 
Collegio S . José; . Juiz .d.e Fóra •.. : •• ~, , ; 
Conferencia de N. S. dó Carmo, Oliveira . • 
Conferencia de N. · S; do C&t'lJIO, Ubertandfa 
Conferencia de Santo Antonio, Campanha •• 
donterericin de S. Vicente d& Paulo, Monte 

Santo· .. .. , ...... , ..... · ........ .. ·. 
Conferencia d11 8. Vicente de Paulo, Ul:>e-
... rabll : . . • . .. . • . • .•. •• . •• • . ••.. . .. • 
Conferencia Vioentina de N; S. da Saude, 

Pnoos de Caldus . . . • • .•..• ... ....• 
Conselho Central Metropolitano de BeUo 

llori'zonte (S. S. Vicente de Pauto) • 
Creche Menino Jesus, Be.Uo Horir:.onte,. .. 
Cruz VermelhJ>, Brasileira~ Lavras .•.. , •.. 
Conselho Particular de Ouro Preto •..• .• 
Escola de Agrleultul'8 e Pecuaria de PaRSà 

. Quatro . . . .. ·. ;: .. · ...• .. .. .. . .. • 
Esoola de · AgrOiaomia e Medioina Veterina

ria de DeUo Horizonte . , •• •......•.. · 
Escola de Arobitootura de Bello Horizonte 
E~cola de Economia Domestica N. S. Ap

pareoida, Brasopolis . . • • · .••••..••• 
Escola de Eleotrioldade e Radlotillegrapbia 

de Bailo Horizonte • , · . . · • . • . • • . . . • · 
Escola de E ngenharia .dé Juiz de Fóra . •.• 
Escola de Pharmai}ia, Odont()\Q~a e Vete-
. . rinaria, Juiz de Fóra . . . . ~ .... . ..• 
Escola Domestica ,.S. Therezinba, Lambaty 
Escola DCimeatioa. s , Thel'.eiinha, Ptiuso 

Alegre .... ... . .... . . .. ...... .. . 
Escola DomeaUcm e . TilChnica Proftssionlll 
· N. s; ÀP\>'i.l'6t.\da, Yaua Quatto ...... 

Flso!ila Normal ltambaoury • ; . • •..•... .• •. ; . 
Ellcola Normal, Lambnr1 . • . . . ... . .. .... . .• 
Escola Normal, SaUnas ... ,,, .......... ... . . 
Escola· ProttssJonal Delphirn Mureira, P01.\• 
.' ~ : ~ · ao .Aie1re , . . . . . .•.... , · · · . · . • • ··· · "· · .. . 
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~sçola Pl'offesionat · Feminina, ·Beilo.' Hori;_ 
· · zonte· • • . . . , ..•. · •.. · .. . .......• . . . .•. 

Faculdade de Comtnercio de Minas Geraes, 
· Bello Horizont-e ·: . ·. : . ..... ·· .. ..... • . 

Hospital ·Antonio ·Mol'eira ·da Costa, Santa. 
Rita do Sapul'ahy ................ . .. . 

Hospitnl Cassino Gampolina, Entre Rios •. 
Hospital de Caridade, S. Paulo do Muriahé . 
Hospital de Caridade S. Vicente de Paulo, 

· Araruoca • . . . . • • . . ..• .. •...... .. .. . 
Hospital de Gurvello • . .. . , .. , : ~ ......... 
Hospital de Miserieordia, Pa!myra . .. .. .•. 
Hospital de Queluz .. · ...... .... . .. .. .... . 
Hospital de S. Vicente de Paulc, Antonio 

Dias .• . . ,, •.. . , ..........•. . ... , 
Hospital Immaculada Conceição, Santa Ma-

rta do Su811suby . . . . . . .••. •. • .. ; •.•• 
Ho~pit.al N. S. das DOres, It.abira • .... •... . 
Hospil.al N. S. das Dôres, Ponte Nova .... 
H!)spi~l Santa Rosalf.a, Tbeopbilo Ottont •. 
Hospital s. Jo~ Baptista, Rio Branoo .•• • . 
Hospital S. Joio de Deus. Santa :t.uzia •.•. . 
Hospital S. Salvador, ·Porto Nov1 do Cunba 
Hospital S. Vicent~ de Paulo, 'Bello Hori-

zonte . • ' • . . . . .•.. · · · · ·· · · · · ·. • ; • · • · · · 
Hospital s, Vicente de J:laulo. Marianila •. 
Hospital S. Vioente de Paulo, Matheus 

Leme •. .. . ·.' ., ..• :. · . • •.• . .•. • .•••• 
Hospital Regional do Sul ·de Mlnae, Var-

rinha . • •.•.. . · · . •..•.. ••. .•.•• . ••• 
Instituto Commerolal )IJn~lro Julz de Fóra 
Instituto El.ectrotechnico e Meoanico, ItaJubA 
Instituto Gammon~ LaVras . .• •........•.•. 
Instituto O'Granberr. Juiz de Fór& .•..•• 
lnsututo Prorlsatobal Femfnino, Santa Rita 

do Sapuoaby . . . • • • . •••.......•.. ••. . 
Irmandade da Santa Casá de Miaer1cordia, 
· · · Morite Santo . ·. . . . . .•....... . . .....••.• 
lrman~ade de Caridade de Gua:.tupé •..• •. .• 
lrmand&de de N. S •.. da Saude, de Diaman-

tina .... .... · ........ · ............... . 
Irmandade N. B. da Baude, de Ubá ••• ~ . ; 
Irmandade de N. S. do Rosario, de Rezende 

Costa ...... · .· ..................... .. 
Lyoeu de Artes e Offfofo, de Ouro Preto •. 
Mater nidade Therezlnba de Jesus, Juiz de 

Fóra ...... · ... ... ....... · . ..... · ... .. 
Orpbanato N. S. das Dõree, Itabira ..... . 
Orphllnato D. SUverio, Gataguazes ....•..• 
Orphanato N. S. de Nazaretb;· Conselheiro 

Lafayette .. ... . ...... .. . . ..... ... . . 
Orphanato N. S. do Carmo, Oãrmo do· Rio 

. Claro .·, ..... ... . ....... ... .. · ........ . 
úrphanato santo Antonio, t.:urvello ... .... ' 
Orphanato Santo Eduardo, Uberaba ••. .. • • . 
Santa Casa · de Caridade, Araseuahy ... . . , .. 
Santa Casa de Gli.ridnde, Bom Despacho •.. 
Santa Casa·. de Caridade, Oonqülata .. . .. .• . . 
Santà Casa de Caridade; . Guaranesia . .•. • • 
Santa Casa de Car~d&de •. UamRratidiba· · .•• 
Santa. Casa; de CaJ"llfade, . Itapep~riQ!ft·.·. , •. . 
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Santa Casa de Ga~jdade N. ·S. do Carmo, 
Guanhães . . .•. • .. . . . ... . .. • . ... ••.• 

Santa Casa de Caridade, Santa ·Rita do Ja.-
cutin@"a .. ....... . .. ......... .... . 

Santa Casa de Misericordia, Araxá . . .... .. 
Santa Casa de Misericordia, Barbacena; .• 
Santa Casa de Caridade, !Jraso.;clis •. ••.. 
Santa Casa de Miseri~J~>rdia, Bello . Hori-

zonte ............ .. . ... ..... .... .. 
Santa Casa de Miserico.rd ia •. Bomíim . . . .. . . . 
Santa Casa de Misericordia, Caldas . .. • . : 
Santa Casa de Misericordia, Cam&nduoia .•. 
Sánta Casa de l\fiseri~ordta, IJampanha • ..• 
Santa Casa de Misericord!a e .caridade, 

Machado ..... . .. ..... . .. • . • · . . .. . . . . 
Santa Casa de Misericordia, ltajubl\ . .. • 
Santa Casa de Misedcordia, Januaria . , .. . . 
Santa Casa de Misericórdia, Linas .. ..... . 
Santa Casa de . ~iserioordia, Lima Duarte. 
Santa Casa de Misericordia. Monte Santo ••• 

. Santa Casa de Miserlçordia, 'luJ&mbinbo • • 
Santa Casa de Miserioordia, Paralzopolis .. 
Santa Cà$8 de Mieericardia, Paasoa • • • . • • 
santa C11sa de )f.iseri~ordla, Perdõea ..• . . . 
Santa Casa de Misericordia, Ouro !'reto .. 
Santa Casa de Mlserieordla, Rio Pret.o •• 
Santa Casa de MllericordlaJ. ·sablir4 • •. ... 
Santa Casa de Mlserioordia, l:!Ao S11bnstiAo do 

Parai!o ............. . · .... · ......... .. 
Santa Cas11 de Miserioordla, qcrro . .... . •... 
Santa Casa de Mlsel•icord!a. Uberaba .. . .•. 
Santa Caea de Miaerieordia, Oliveira .. . .. . 
Sociedade Beneficente de São Vicente de 

Paulo, Sacramento • . . . • . . .• . . ....• . 
Sociedade de Silo Vieente de Panlo, Alvino-

polis .. .. . . . ... . . . .. . . ..... ... . .... . . 
Sociedade de São Vicente de Paulo, Theo-

philo Ot.toni . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Sooledade do SAo Vicente de Paulo, Ube-

r.nha . . . . . . . . . ... .. .. •. •. . , . .. ... . 
Sooiedade de Süo 'Vicen te de Paulo, Varsl-

nba .•. ... .. . . .... . ····· · · · ·· · •·• · 
Sociedade Mineira de Assistenoia 6 Infan-

ola, Bello . Horizonte · . . .......... . . . . 
Venerava! Ordem 3"' de Siio Fr ancisco de 

Assi~. S. Joiio d'El- Rey .... . ...... . . • 
Vellas de Trabalho para C()nvalescent~. Bello 

Horizonte . . . . . . . ... .. .. .. . . , . . .. . . . 

PARÁ 

Associacão dommercial d(· l>ar á (Escola 
Pratica de Commeroio), Belém .... •. 

Associação das Irmãs Ctar ;BBes de Santai•ém 
Gnsa de Saude Máritima do Pará . .•• .• .••• 
Faculdade de Medicina e Cirurgia. de Belém 
Instituto. de Proteccão e Assistenoia 4 In-

. fancili de Belém .... :. : .. .... .. . . ~ 
rnternàt'o ·das Irmãs Clari8sas de Tap~oi : 
l'lliss.ll!J · J:)(Jininloana de Cõncetcllo · d&. Ai.li-

8'1la'Ya. • •• •.• , , •.• • • •• • •• , •. . ~ •• , ; 
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ltu~eú UOeldi, de Belém ·• -~; .• ~ •.• ; • ~ .• ·• 
Santa casa de Mlsericordla de Belém • '• .. 
Santa Casa de Mlsericordia de Obl<Íos 

PAJ\AHYBA 

A·eademia de Cor.amercio "Epitaoio Pessôa", 
· João Pessôa. . , , ... .' ............ . 

As.flo de Mendicidade de ·~carneiro da 
Cunha", João ·Pessõa • .. . . .. ... .•• 

Qaaa àe Osridade da. Sar;rada Fa-üli.a, de 
João PessOa . ·. . •.... ·. ; ......... . . 

Santa Casa de Mis~rieol.'dia, de. João Pessôa. 
Sooiooade de Agricultura da Parabyba 

PARANA' 

Asylo São Vicente . de J,Jaulo, Lapa ••.•.. . 
Escola Aa'ronomica, Ctir!tyba · ..••......• 
Fa()úldllde 'de Direito, Gurityba .•••...• , ·, 
Z:Oaculdade de Engenharia, Curltyba .•... 
Faculdade de Medicina, Curityba . . . ...• 
F ederação Espírita do Paraná, Gul'ityba. 
Hospital lie Carid&dà, .Antonina • • ••• ; • 
Hospital ·S. Vicente tte Paulo, Guarapuava 
Santa Casa de Mi&eriooidlà, Par&onguá •• 
Santa Ca!t1 de Mi~rioordia, · !.lonta G-rosea. 
Booiedade ·Hospital ,flom Jesus, Rio Nerro 
Sociedade Soccorro · dos Necessitados, Ouri-
. ·. •&fba·. • • • • •••••••••••• •• ••••••••• 

Abr~ro Sinta Tbetezinha de Jesus, de Re-
oJfe • t 6 6 t • t • • <1 4 .,; a a <11 I · • • 4 t t 4 1 t e • S I li. • 

Academia de Commerolo, de 1\eolt.:: •••••• 
,\!Jsootacll~>' M<ll len~ora do · Ho!:lit.al Oen-

teoaric;>, Rec-i~é" . ; ; .. · .. ; • . ; •. ; • , •..•• · 
.Aa?lo 1Boni Pastor, de .lkelfe •• • •••••••• 
Cal!& de· Gal'idade1 de· ·Bfizerroe . .. .. ••.•.• 
Casa dó Estudante Pobre, de ·Reoile . •• •• 
Ooll.lo de Orphioa -N. S. do Bom Oonse. 

lho ...... •. ... \ ........ , . ......•.... 
Collegio N. S. de Lourdes, de Palmares •• 
Colleglo ·N. S. da PormP'Jaí de Recife ••..• 
GoUegio Orphannto N·. -9. das D: . !S, de 
· ·· ···.&zetros •. . . ·, ..... ~. , .•. . .• • . , , .. ... . 
Cõlle;io 66 PetroiM · . .... . • ~ . . .-. ... . . .. . . 
Companhia de Gaoldade · ..... .. .. · .. .... .. . 
Crusada dà Educaçio <!e . Parnambuoo ••. ; 
(lruada Infantil Tamartneira, de Reolfe •• 
Ea6Qt4 'A8rioola de IG01ana' •••• ,: ••••••••• 
E!!o01a•'A8rioola Sio .Sebastião, de · J'aboat~o 
BIIMhl •lláa ·Meninas P.obre11 das · Drirotb~l, 
o1' • ·~e ::RJiaqueira . ...•.•• .. ~ . ; •. ; . . ; • ~ · • .• •.•. 
Oa~a · ~cse,-iaude de lAICJSádoi · de llnpll&ba . 
EsooJa de BeiJas Mili!a,. de ·Reotfe , •..• ~ .• • · 
1'!lttotla' :d~ EnsenharJn, . ele. Reoite . ....... . 
liMo\aiSi ~\ Macaeheira. ....... .. ; : s:~ .. •..• , •..••• 
Paooldlde rde ·Medicina de .aeoifa · :; .•.• ~~ • ~, •• 
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Faculdade do Commercio, de Recite. . ...• 
Hospital Regional "Hermirio Coutiobo", de · 

Nazarelh . . .....•.. .....• ..••..... 
Instituto Arcboeologioo Historico e Geo
. graphico, de Recife ..•....•..... , , .. 

Instituto de ProteccAo e Asslatenola á In
fancia, de Recite .. .. .. . ..• •...•.... 

Jardim de Infancia dos Pobt•eaii!h08, de 
Recife •......•...•............ . • ••.. 

Liga Pernambucana Contra a Mortalidade 
Infantil, Recife .... . ... . ........... . 

Liga Pernambucana Contra a Tuberculose, 
· Recife .......•. .......... . . .. .• ...• 

Lyeeu de Artes e Officios, de Recife •.... 
Maternidade de Recife (Cruz Vermelha P~r-

nnmbucana) • . • .•........•..... . .. 
Recolhimento da Gloria, de Recife • • ..... 
Santa Casa de Mlsericordia, Recife ~ • •• . .. 
Sociedade dos Cooperadores Paroobiacs, de 

Recife ....... .... . ..... ..... ... .. 
UníAo dos .M<X:os Cntholicos, de 'Vio,õ!'iâ •• 

PfAUHY 

Obras Hospital Slo Vicente de Paulo, Flo-
riano. . ..... , , .. , ..... .. .... .... .. 

13anla Casa de Mieericordia de 1'-hereslna .. 
Sociedade de Assistencia aos Luaroa e 

Defesa contra a Lepra de Parnabyba • 
Unii\o Artistioa Operaria Florianense, de 

Floriano. . .•...........•.....•... 

1\IO Dtl J'ANBIRO 

A-asocisção Fluminense de Amparo aoa 06-
J'OS ...... , • ... • •• • .•• •• . , ..• .• • • ·••, •••••• 

Academia Fluminense de . Commeroio,. de. 
Nletberoy • • .•..•.••...• •• ; •••.••. 

Qolle1Jio de Bm•ublm . ... .. . . ........ , •.. 
As3oclaçllo dás Damas de. paridade . de. ~o 

V lo ente de . P•ulo, l.'iotberoy • . ••••. 
Assooiàçlio de Caridade de Nova Frlburgo . 
Associação de Imprens.a ·!lo Estado. do Rio 

de Janeiro. • .••• . •• •• .... ..•.• , ..• 
Oollegio Salesiano de . Santa Rosa, Nict)la-
. .roy .. .... .. ...... . . ..... . ...... .... .. · 
Associação do Hospital de S . Gono11lo ••• 
Assocjncão Fluminensl! de Aaslatenoia e 

Defesa Contra a Lepra, Nictberoy .•. 
Assooiaoiio Fluminense de Ensino ';l'ei'))lnioo 
Associação Protectoro. do Recolhimento do!! 

. Dasv.alidos, Petropolis • .• · ... . .•..•• 
Asylo 'da Divina Providencia, Niotheroy , 
Asylo d·a .velhice DesnrnpEU·ad&., Cnntagallo 
Asylo Furquim, de V11ssouras .• · ... · .••... 
Asylo N. S. de Carmo, Campos . • •.••.• • 
Asylo 6anta Leopoldlna, Niotheroy . . ... 
Aeylo Santo Agostinho, Bana . do Plrahy . 
Cal:u · Aniliadora dos Pobres, .de S. Gon-

·oalo. . ........ ...... ~ .. . ; : .......... · 
Casa :do Ca;rldade do Ito.p.eruna • .•..••• ..••..• 
Qas" :de . Caridade .de Macahé. • .•...•.• • .. 
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Ooaa de daridade. de ·Parabyba dei Sul ; •• · 
Orpbanató Dr. Mar.ch . • , • . . ; :; .•. . . . · ....• 
Oãsa de Caridade • de Paraty • .. ..•... .. •... 
Casa dos Pobres de- S .. V-icente de Paulo, de. 

Miracema . . •. . •...... . . .... ...... .. 
Escola de Musica· Santf\ Cecilia, Petropolis. 
EsMla Domestica ·Cecilia Monteiro. de. Bar.-. 

· r os; Barra Mansa, • • • .... .• . ..... . • 
Escola Domestica Asylo N. S. do Amparo, 

Petropolís . • .......... ..... . .... . . ... . . : . • 
Escola Domestica · Asylo N • . s. dos Anjos, 

Petropolis .•• .. . .. •. . .. . . . . . • •. . •. • 
Escola Profissional Salesiana, Nic lheroy .• • 
Escola Technlca ·Fluminense de · Nictheroy 
Hospital de lguassú ......... . ... . ..... .. 
Hospital Santa Thereza, de Petropolis ... . . 
Hospital de S . Joiio Baptista, de Itaboraby 
Hospital S. Vicente de Paulo, de Bom Jesus-

de llabapoana •. . .• .. • • .• •. . .•.. .. . .• 
Instituto · de Menores Anormaes, P.etropolia 
Instituto de Protecçiio e Asslsteneio. 4 lntan

. ela, de Nictberoy .....•.. . ......... . 
Instituto de Protecc;lio e Asaistencia ã In-

rancia, de Petropolis . .• . .. .•.. .. .... 
Irmandade Mlsericordia, de ADira dos Rets 
Irmandade Miserloorãt•, .de Vassouras •. . . • 
Irmandade de Santa tub~~ riR flllbo Fl'io •. 
Lyceu de Artes e. Offtotoa, Ineut1,1to Poly-

teobntoo, Petropolla ... .. .......... . 
.Maternidade de Campos ••.••. . ..•..•.... 
Orph~tnato S • .Toa.~. Ca.mp6a •• ••••••••.• •• 
PolycUnfoa de Nllopolls, em IIU881\\ ..••. . 
Banta Gasa de Mlterloordla, Barra Mansa • • 
Santa Casa de Mtaorloordia, Campos .... . .. 
.Santa Ca&a de Mlserlc.ordla, Cant.a~aUo .••• 
Santa Casa de Mleerloordla, Rezende ..••.. 
Santa .Casa de Mlaerlcordia, Silo Joll.o da 

Barra .. ...... • ..... , .... .... ....... . 
Santa Casa de Mtaerloord!a, Valeno& ••• ; • •• 
Sánta Gasa de Ml.serloordla de Santa Rita, 

· Barra do Piraby ... .... . . .... _. . : .-.. . 
Sociedade Fluminense de Asrlcultm•a e In

dustrias J\uraea, Nlotberoy ......••. 
Patronato de Menores Abandonados do Es

tado do Rio, eom séde .e~ .S. Gon~alo . 

RIO ORANDR DO 1'101\TB 

Assoeiaç!lo das Damas de Caridade, Natal .• 
Associação· de Professores, · Natal. ... . . . •. . 
Associação. dos Escoteiros de Alecrim; Natal 
Escola de· Cornmercio, . Natal. . . ......... • 
Esl:ola .·Feminina de Commereio, Natal ....• 
Iilstittitó do Protecção e Assistencio. á ín-
. . fancia, Natar .. . . . . · . . ... . .. ... .. : . . · 
L iga do' Ensino (Escola Domesti:oa), N·atal · 
Spciedade. de Asslstenoia Hosp'italar, Natal 

· l\10 01\ANUI 00 SUL 

Assooiar;ã~ .. Beneflcente Blio Francisco ·de 
Assis; Porto Alegre • ••.• • • •.• ••••.• : • . • · 
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:A:ssqQiaoâo Da:Q'las da Caridade, ·OaxiaB .• ,, • 
Associação de Caridade, Itaquy •••••.• · ..• 
Associação de Caridade, Santa Casa do Rio 

Grande ... .. .. ••. . . • .•• . .. . •..• • •••• 
A·sylo de ·Mendigos, Pelota~ • •. • ... •. •••...• 
Asy!o de Orpbãos N . S. da ConceiÇão, Pe-

lotas. • . • ...... ......... • : • .......... 
Asylo de Orphãos São Benedioto, Pelotas •• 
Bibliotbeca Publioa Pelotense; Pelot.ats •.. . • 
Hospital de Caridade, · Passo Fundo .•• ••.• 
HoSpital dos Pobres; S. Borjo. ... . ...•.... 
Instituto São José, canOas .•...... . ...•... 
Lyceu Leão XIII, Rio Grande ...• •• ••••.• 
Orpbanato de N. S. ·da Piedatle, PDrto .Aleçe 
E! anta Casa de Caridade, Alegrete . .. . . • •. 
Santa Casa de Caridade, O. Pedrito . • . ••.• 
Santa Casa de Caridade, Uruguayana •••.• 
Santa Casa . de . Miserioordia, Pelotas .• . ...• 
Santa Casa de Misericordia, Porto Alegre •• 
Sociedade 'de EducaÇão Cbrist.ã. Pelotas ••• 
Santa Cast~. da Bap . • •••. .• •• . • • •. • • .. • 

BANTA OAmAJUNA 

Aa:rlo de Mendicidade "I~mlo Joa.qutm;., 
. · Ftorl1ànopolts. • • ~ . . • .• •. . • .. ...... . . . 
A:sylo de Orphlios s.·vtcente de Paulo, FJo .. 
, r!anopoUs ..................... ' .. .. 
Anooiaçllo Beneficente "Joaquim S. Tbia~ 

ro, de Slo Franoii!U'lO • ••••••• ••• ••.• •• 
lloepllal de Caridade de Joioville . ••.• • . . • 
·Hospital de Oarida(ie de Slo Franoisoo • • • • 
HospUal de Caridade Benhl1r 'Bom .f8eus dos 

Pailsoe; Larun·a .•. • .• ·• •••.•• .. . • • ·, . •• 
lne.Ututo Polyteohnico, FJoriaoopolls •.•.•• 
Irmandade do Senhor Bom Jesus doa PuM 

· tOt. . .Fiortanopólis. • . .. . .•. .• . ...•.. 
Materald.qe do Florie.nopolla . ••.•..• •. •• 
Sooledatle ·Benefloentll S .. Vl6ente de Paulo, 
•· . Porte Unlllo. . ••• : • .... . .... .. •.· ••••• · 
~enét'&v~l Ordem s• de Sl.o Franoisoo da 

l>enttqnola e H6spltal de oaridade, Silo 
Fr&Ilolsoo do Sul. .. .• . . , .. ·. ; . · .• ·• •. 

' . 

'8. ~PA'VLO 

Asslstencia á Infanel!l, Saritós .. . . . . . . .• .. 
ÂlJI.Q~Jiação ·Au:xilialior" dos Ne~!isil.ados. 
·. · - ·:ijan~es ,. . • •· . ._ . .... . .... .. -• • , , .•.• •...• 
A:sl!bàjaeão Grech~ ~~lo Atialia Franct), 
;· :· '8antM· . . .. .. .... ... ...... ,.·.· . ... , ; • . 
A.!llloojsoçã.o P àulisla da Divin~ ~t{)-vlde~c•a. 

S. PauJo . • .... . .. •e . .... , .. , .. .. . . 
Âlll~i•oüo Proteclóí'a dn Iiltanofa De!lvil..; 

..}.i(k,~; Santos. . • . • •. . . . ,• , •• •. , .. • . , ••.. . •" 
A~~ç.uo Proteq\QÇa do!! · ·Ill~tp'hehoos, tlt 

. Jundiaby . . • • . • • • •..• · .... ••. ••• • • 
Assooiaçl!.o Sanatorios . Sallt~ .ctet'Q, . ~U)pos 

do Jordlio •• ••••.. . • . . . • ••• • • · • •••• 
A!lY.lQ J•r~b.e Jun<N•.try· • ·J .• •• -••••• ~ i; • .• : • ~·.~ ~· 
Wi!ltlb ~~ilo de ... ·Maria, ·Piraoioaba .·~ .· ~ ..• 

.~o :000."-'00 
G:OOOtOOO 

2o :nooeooo 
20:0001000 

20:0001000 
10:0001()00 

100:000.000 
10:()001000 
80:0001000 
20:0001000 
20:000ióOO 
20:000.000 
20:0001000 

5 :0001000 
20:0001000 
40:0001000 

· ~0:000$000 
3:0001000 

2o:oooeooo 

tO :OOOJOOO . 

10:000.000 

t :ooueooo 
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As-ylo db. Divina Providencia, Silo Paulo,.. . . -
Asylo da Invalidas, Campinas ...••••.•... 
Asylo de Invalidas, Santo!! .•............ 
Aaylo de Mendicidade de. Limeira .•.•...• 
A:t!ylo de Mendicidad~ D. Maria Jaoyntba, 

Silo Paulo ...............•.....•.. 
Asylo de Mendicidade S. Vicente de Paulo, 

Cruzeiro ••...•...........••...... 
Asylo Padre Euo\ydes, Ribeirão Preto ... . 
Caixa Escolar Galeão Carvalhal ....... ~ .. 
Casa Pia de S. Vicente de Paulo, Botucatu'. 
Circulo dos Italianos Unidos, Campinas .•.. 
Conferencia do Senhor Bom Jesua do Livra-

mento, Bananal . • ...•..........•.• 
Congregação das Filhas de :Maria Auxilia~ 

dora, São Paulo . . ............... . 
Créche Baroneza de Limeira, São Paulo ...• 
Centro de Assislencia Social Braz-Mooca. 
Escola Agrícola "Coronel José Vicente", 

Lorena .•..•...... • · · · · · • • · · · · · · · · · 
Es·eola de Gommeroio "Antonio Rodrigues 

Alves", Guaratinguetá • • ...••....• 
Escola de Commeroio "Christovam Colom

bo", Piracicaba •...........•....... 
Escola Profissional e AgJ."icohl., Lavrinhas. 
Escola Profissional Feminina "Pall•ocinio 

de São José, Lorena ... ; .. , .•.•....• 
Escola Superior de Commarolo, Jahu' ...• 
Gotta de Leite, Araraquo.ra .•.•.• , • , .•.. 
Hospital de Caridade da Silo Vicente de 

Paulo, Jundiahy . . ..........•..•.. 
Hospital de Santa Izabol, Jabotlcnbal ..... . 
Hospit!ll Feliz Leinbranoa, Isuape ....... . 
Hospital Santa lzabel, Taubatd .•••.• , . , . 
Hospital São Luiz, Araras ............... . 
Ho!pllat S. Vloente de Paulo, Silo Maooel. 
Inst.lt.nto Arnaldo Vieira de Carvalho, S&o 

Paulo ........... 4 ••• , •• ,,.,, •••••• , 

instituto de Protec~llo e Aselstenola A In· 
fanola, de Rl~e\rt\o P1•eto •• • .••••.... 

Instituto D. Bosco, Sfto Paulo ......... , .. 
Instituto D. Eacclutlca Rosa, Santos .....• 
tnstrucoilo Artistloa do Brasil, Slo Paulo. 
Irmandade da Mlserloordla, TaubaW ...•.• 
.i:rmandade da Sanla Casa de Miseriooroia. 

Serra Negra , ..... , . , ... , ......... . 
Irmandade do Hospital de Misericordla, 

sanlo André ...... · .............. .. 
Liga. Operaria do Bem e Recolhimento Ana-

lia Franco, São Manoel ........... . 
Liga Paulista Contra a Tuberculose, São 

Paulo •• · •...•......•............• 
~1aternidode de Campinas • . , ..........• 
)fl\ternidade de Siio Paulo .••..........•• 
Orphannto Olavo Ferrás, Santos .......• 
Orphanato Santa Veronica, Taubaté •. , .. . 
01•phana~o S11ntista, Santos . . • · ......... . 
Polyclinic.a de São Paulo ........•....... 
Snnatorlo Silo Pau.Jo, Campos do Jord!io .. 

6.:QOOIOOQ 
3:500ió00 
5:000$000 
.1»:000$000 

tO:OOOfOOO 

t:000$000 
2:000$000 
5:0001000 
3:000$000 
3:0001000 

2:000$000 

30:0001000 
10:000$000 
3:000$000 

i0:000$000 

to:OOOIOOO 

t0:000$000 
iO:OOOtOOO 

to:oooaooo 
6:0001000 

i0:000$000 

6:0001000 
4.:0001000 
6:0001000 
5:0001000 
5:0001000 
8:0001000 

5:000$000 

6:0001000 
3:0001000 

t5:000tOOO 
t0:000$000 
to:oootooo 
3:000$000 

f0:000$000 

t0:000$UOO 

S0:000$000 
a:OOQ$000 

20:000IUOO 
2:0001000 

iO:UOOIOOO 
t2:000IOOO 
2:000.000 

30:0001000 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 08/10/2015 10: 15- Página 30 de 148 

Santa Ca8a de Miaerieordiá, Araçatuba :· . .• 
Sa~ta Casa de ~iser.icordia, Areias •. ..•. . . 
Santa Casa de Misericordia, Ataraquara • .• . 
Santà Casa de Misericordia, Banu.nal .. ...• 
Santa Casa de Misericordia, Barretos ..... • 
Santn Casa de Mjsericord\a, ~auru' .... . . 
Santa Casa de Mlsericordia, Caça-pava . • .' .• 
Santa Casa de Miserlcordla, Campinas •... 
Santa Gi'\sa de Miserlcordia, Cananéa ...• . . 
Santa Casa de M!sericordia, . Casa Branea. 
Santa· Casa de Mlserioordia, Cruzeiro . .' ...• 
Santa Gasa de Mlser leo·rdla, "D. Carolina 

Malheiros", São João da Boa Vista .•.. 
Santa· Casa de M isericordia, Franca . . . .... • 
Santa Casa de Misericordia, Itararé .. . .. .. . 
Santa Casa de Miserioordia, Jacarehy . .•... 
Santa Casa de Misericordia, Lins .......• 
Santa Casa de Miserieordia, Lorena .... . . 

.Santa Casa de Mlserieordia, Marilia . . .... • 
Santa Casa de Misericordia, Mogy das 

Cruzes . .•.•..• . . ........•. ..••. •• 
Santa Casa de Misericordia, Pindamonhan-

gaba •• •• •• • ••••. ..•.. •• . • • •• ••• 
Santa Casa dé Misericordia, Piracicaba ... • 
Santa Casa de Miscticordia, Pirassununsa. 
Santa Casa de Misericordia, Queluz . .. . . • 
Bn•ta Casa; de Misericordia, Rio Claro . .. •. , 
Santa Casa de Miserlcordla, Santa Cruz do 

Rio Pardo . ••................•..• 
Santa Gnsa de Misel'ioordla, Snntos ..• •. . . • 
Santa Casa de Misericordia, S~o José de 

Caoboeira . . . . ....... , ... , ..... . 
Santa Casa de Mlserloordla, Slo Slmlo ..• . 
Sãl'l\a Cnsa de Nlsarlcordla. Socoorro , , . .•• 
Santa Casa de Miserlcordia, Sorooaba . •..• . 
Sauta CEUa de ?tllaerlcordla, Tatuby .... .• 
Santu Casa do Esplrllo 8anto do Pinhal. 
Santa Casa. de S~o J'oaé do B~arrelro ... ... . . 
Socledade Aml8'0S da Instruooll.o Popular, 

Santoa . . . . .......... , ......... . . 
Socleililde Amigos dos Pobt'e!!, Silo Paulo. 
Sociedade Beneficente Municipal Barrei

rense, Silo José do Barreiro .....• . .. , 
Sociedade Beneficente Santa Casa, Rlbei~ 

rllo Preto . • •. . .• •......... ... ... 
Soo~edade ·Beneficente, Tielé • . .... ..... . 
Sociedade Protootora do Asylo de Mendi

goe, Taubaté • • ...... ........ •• ..• 

SER<llPG 

Associação Araonjuense de Beneficencia, 
Aracaju' .••. .••... .....• •. ... .••• 

Assoétacão Beneficente, i\iachuelo . • • .• • 
Assooíação de Caridade, Annãpõlis . ...... . 
Assooia~ão de Caridade, Capelln .. ...• . . 
Associação de Caridade, Juparatuba . .... • 
Assootaoão de Caridade, Marolm ..•.. . .. , 
Ass~ciaçiio de Caridade, ·Rosario ....... , . • 
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Associaç-llo de Caridade, SAo Jolio de Deus; · · 
· Laranjeiras . . . • . . . • . • • •...•••...• 

Asylo cte Mendicidade Rio Branco, de Ara-
. caju• . . . . . . . ~ . . . .... . · ....... ... . 

Asylo São José da Jnfancla Desvalida, de 
CapeU11 •......•.. . ..•..•...••.. 

Gabinete de Leitura, .Maroim .. •.•....... 
Hospital de Caridade N. S. da Concotçllo, 

Lagarto . . . . . . . . . ... . - .. .. .. - · 
Hospitâl de Cirurgia, Aracaju' ......... . 
Hospital São Vicente de Paulo, Propriá .. . 
Instituto Historico e Geog1•aphico de Ser-

gipe ••......•. . ....• . ..•. · • ••• • 
Oratorio Festivo Beato D. Bosco ....... . 
Orphanato São Christoviio, Aracaju' . .... . 
Sociedade Beneficente Amparo de Maria, 

Estancia .... .. · .......•.......... 

5:000$00,0 

6;000100!) 

õ:OOOIOOO 
3:DOOIOOO 

2:000.000 
20 ; 0001000 
5:0001000 

2:000$000 
6.000$000 
" : 000$00i) 

2;000$000 
Sociedade da VPlhice Desamparada, Es-

tancia . . . • . • • • . ...... . •. , • . . . . . . 5 :000$000 
Art. 6." Revogam-se os disposítivos étn contrario. 
Sala das Séssões, 25 de Abril de 1935. - Furtado de 

MeneJel. 

N. 2 

A applicacão das verbas destinadas ao pagamento . das 
subvcnoões a que se referem os decretos numeras 20.351, 
de Si do Agosto de 1.931; 20.597, doS de Novembro de i93i; 
21.220, de 30 de Mai'oo de 1932 e 23.971, de 14 de Agosto de 
1933 (verba 22•, sub-consignação t•, do OrQamenta da Des
posa do Ministerio da Educação a Saude Publica) e "para 
aUender 1\s despesas com obras do caridade e instrucoão, a 
que se retere o art. U do decreto numero U. 143, de 10 de 
Mnr~o do t !)32"; (verbll 1•, sub-nonsignaoio 27 do mesmo or
Oilrnenlo), &el'IÍ para o Estado de Siio Paulo, a seguinte: 

SÍO PAULO 

Asslstonclo á lnfanoia, Santos (Ootta de 
Leile .................. ..... · . ..... . . 

Assooluoüo Auxiliadora dos Necessitados, 
Santos . . . . . : . . : . .. .. . .. • · · · · · · · • · • · 

Associaoão Creche As,..lo Analia Franco, San-
tos . ... ... ... .. ; . . . ...• ........ . . .. 

Associação Paulista da Divina Providencia, 
Siío Paulo .......... . . . .........•. 

Associa<:ii.o Protectora da Infanoia Desvalida, 
Santos (Asylo de Orphãos ) . . . • . ... . . 

Associaoão Prótectora dós Morphéticos, de 
Jundiahy. , . . ..... . .... , . . . . •...... 

Associaoão Sanatorios Santa Clara, Campos 
do Jordiio. . . . . . . . .· . .. , . .........•.. 

Asylo Créche, Jundiahy. . . . . . .......... . 
Asylo Coracõ.o de Marin, Piraóioaba. . . ..... . 
i\,sylo da Divina Providencia, São Paulo .. . 
Asylo de In validos, Campinas . . • . . . . . ..•.. 
Escola Prntioo. de Contabilidade "Moraes 

Barros" de Piraoioaba". • . • . • ••. , . •.. 
Asylo de Invo.lidos, Santo11. . . . ...• •• •.... 
Asylo de Mendicidade de Limeira. • . •.... • 

iOO:OOotOOO 
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40:000$000 
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Asylo de Mendicidade D. Maria Jaoyntba, 
São.. Paulo ......................... . 

Asylo de Mendicidade São Vicente de Paulo, 
Cruzeiro. . . . . . . . . . ......•...••..... 

Asylo Padre EuoJyt;les, Ribeirão Pl'eto •...•• 
Caixa Escolar Galeão Qarvalhal, •...•.... 
Casa Pia de S. Vicente de Paulo, Botueatú. 
Circulas dos Italianos Unidos, Campinas... . 
Conferenc~a do Senhor Bom Jesus do Livra-

mento, Bananal. . . . ...•. · ........... . 
Congregação das Filhas de Maria Auxilia-

dora, São Paui~J, .................. . 
Crécbe Bat•oneza de Limeira, São Paulo ... . 
Centro de Assislencia Social Bl'az-Moooa •..• 
Instituto de Com. e -Contabilidade Mora.es 

B:u'J"os, Piracicaba. . ..•.•.•.•...••..• 
Escola Agricola "Coronel José Vicente", 

Lorena ................. , ......... . 
Escola da Commercio "Antonio Rodrigues 

Alves", Gual'atinguetá. . . . . . . . . . . . ... 
Escola de Commercio "Christovão Colom-

bo", Piracicaba. • .................. .. 
Escola PI"ofissional e Agrícola, Lavrlnha.. . 
Escola Profissional Feminina "Patrocínio de 

São José", Lorena ................. .. 
Escola Superior de Commercio Jahú, •..• , 
Gotta de L~jlte, Araraquara. . . • . . . . ...... . 
Hospital de Caridade de Si!.o Vi'.lente de Pau-

lo, Jundlaby. . . . . . •.... , ........... . 
Hospital de Santa Izabel, Jaboticabal. • ... . 
Hospital Feliz Lembranoa, Iguape. • .•.... 
Hospital Santa lzabel, Taubaté, ... , •.. , , . 
Hospital São Luiz, Araras. . . . . . ......... . 
Hospital São Vicente de Paulo, São Manoel 

.. Jnstituto Arnaldo Vieira de Carvalho, São 
Paulo. . ... , . . . , ........ , .. , .......• 

Instituto de Protocçl\o e Assistencia á In-
fancia, de Ribeirão Preto. . •• · .......• 

Instituto D. Bosco, São Paulo .•..•....... 
lnstituto D. Esoolastioa Rosa, Santos. . ..... 
[nstrucoão Artistica do Brasil; São Paulo .. 
h•mandade da Misericordia, Taubaté. . ..... 
Irmandade da Santa Casa de Misericordia, 

Ser1•a Negra. . . . . . . . . . ............ . 
Irmandade do Hospital de Misericol'dia, San-

to André. · ..................•...... 
Liga Operaria do Bem e Reoolbimento Ana

lia Franco, São Manoel. . . . . . . . .•.... 
Liga Paulista Contra. a Tuberculose, São 

Paulo ............................ . 
Maternidad11 de Campinas, • . . . . ..•••..•• 
Matt:.rnidade de Aão Paulo. • ....•. , ••...... 
Orphanulo Olavo Fel'l'ás, Santos .......... . 
Orpbanalo Santa Veronica, Taubaté, •..•..•. 
Orphanato Santista, Santos. . .•• , •.. , ••.•• 
Polyftl,inioa de Silo Paúlo. . ..•.•.••••••••• 
Sanatol'io Sll.o Paulo, Campos ·do .Jordl\o ••• 
Santa Casa de Mleerioordia, Arncatuba. • ••• 
Santa Casa de Miaerioordia, Areias,.,,. • • • 
$anta Casa de 1\Userloordia, At•araquara. . • , 
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Santa Casa de MiserlCol'dia, Bananal. 
rnsLituto do Radio, São .Paulo. . ....•...•.. 
Santa Casa de Misericordia, Barretos •.....• 
Santa ·casa de Misericordia, Baurú. . .....• 
Santa Casa de Miserioordia, Caoapava .•.. , . 
Santa Casa de Misericordia, Campinas. . .. , 
Santa Casa de Miseriaordia, Cananéa. . .... 
Santa Casa de Miserieordia, Casa Branca. . 
Santa Casa do Miserioordia, Cruzeiro ...•.•• 
Santa Casa de Misericordia, "D. Carolina 

Malheiros", Bllo João da Boa Vista. . . 
Santa Casa de Miserioordia, Franca. . .••.. 
Santa Oa'sa de Misericordia, Itararé. . ••... , 
Santa Casa de Misericordia, Jacarehy. • .. 
Santa Casa de Misericordia, Lins. . ....... . 
Santa Casa de Miserioordia, Lorena ..•...... 
Santa Casa de Misericordia, Marilia. . ...... . 
Santa Casa de Misericordia, Mogy das Cruzes 
Santa Casa de Misericordia, Pindamonhan-

a·aba •.•...•....................... 
Santa Casa de Misericordia, Piracicaba. • , . 
Santa Casa de Misericordia, Pirassununga .. . 
Santa Casa de Misericordia, Queluz. . ..... . 
Santa Casa de Miserioordia, Rio Olat·o ..... . 
Santa Casa de Misericordia, Santa Cruz do 

Rio Pardo. . . . . . . . . . •.............. 
Santa Casa de Misericordia, Santos ••........ 
Santa Casa de Miserioordia, São José de Ca-

choeira. , . . . . . . . . ......•..••...... 
Santa Casa de Misericordia, Sfio Simão ..... . 
Santa Casa de Misericordia, Soecorro .•..... 
Santa Casa de Misericordia, Sorocnba; •.... 
Santa Casa de Misoricordia, TnLuhy, . . ••. 
Santa Casa do Espirito Santo do Pinhal •••• 
Santa Casa, São José do Barreiro. • ••..... 
Sociedade Amigos da InstrucçúCI Popular, 

Santos. . . . . . . . . . ... , .....•.. , , .... 
Sociedade Amigos dos Pobres, Silo Paulo. . • 
Soe. Defesa contra n Lepra. . ............ . 
Sociodndo Beneficente Municipal Burrei .. 

rense, Süo José do Barreiro. , ........ . 
Sociedade Beneficmüo Santa Casu, Ribeil'iio 

Prelo. . . . . . . . . . .....•............. 
Sociedade· Boncficcnlo, Tietl~ ............. . 
Sociedade Proleclora do Asy!o de 1\lendigos, 

Taubnté .••. , .•.............•...... 
Asylo de Maria Immnculada, Santos. . ..... . 
Sociedade Amiga dos Pobres, Santos. • ..... . 
Asylo de In validos, Santos. . ..........•... 
Prato de Sopa MonS!lnhor Moreira, Santos •.. 
Casa dO Senhol', Santos, . . . . . • . ........ .. 
Associaoüo Instructiva José Bonifnoio, Santos 
Lyceu -Feminino Santista, Santos. . . ....... . 
Hospital Siio Joaé, S . .VIcente. . .......... . 
Irmandade dn. Santa Casa do Coração de Je~ 

sus, S. Sebastião.. . ................ . 
Cruz Vermolha de Santos. • ......... . .... . 
Conferencia de S. Vicente de Paulo de Santos 
Oonforonoiu de S. Vioonte de Paulo do Silo 

Seba.etUlo • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•..... 

t.a:oootooo 
t.OO:COO,OOO 

iO:OCOSOOO 
5:000,000 

!6:000,000 
-'0:0001000 
:16:000tOOO 
6:0001000 

1.0:000$000 

5:000,000 
10:000$000 

5:000SOOO 
i5:000SOOO 
6:000$000 
6:000$000 
6:000$000 

i6:000$000 

16:0001000 
15:0001000 
6:0008000 

40:000$000 
20:0008000 

iO:OOOIOOO 
300:0001000 

6:000f000 
5:000$000 

fO:OOOIOOO 
6:000$000 
0:0001000 

w:oooeooo 
5:000tl000 

40:000$000 
15:oooeooo 

:too:oooeooo 
5:0001000 

40:000$000 
2:000~000 

15:000$000 
30:000$000 
24:000$000 
40:000$000 
20:000$000 
30:000$000 
20:000$00{\ 
20:000$000 
20:000$000 

4.0:000$000 
40:000$000 
40:000.000 

6:000,000 
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Conferencia de S. Vicente de Paulo dé 
VillawBella, .... , . . . . ...•...•.•....•. 

Conferencia de S. Vicente de Paulo de Uba-
tuba ......... . ................. · • · 

Conferencia de S. Vicente de Paulo de Oara-
guatuba •.. • .......•.••..•.••...•. 

Santa Casa de Uhatuba. . . . • • • . ...••....• • 
Sanatorio "D. Vicentina Aranha", S. José dos 

6:000.000 

6:000tOOO 

6:000.000 
~0:000,000 

Campos. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 50 : ooo• 000 
Santa Casa. de São Paulo, . . . . . . . . . . . •. . . . 200:000•000 
Confereneia S. Vicente de Paula, S. Vicente 6:000,000 

Sala das Sessões, 9 de Maio de 1935. - Hvppolito do 
Reuo. 

N. a 
Pli:I\NAMBUOO 

Abrigo Santa Tbereza, de Recife. . . 
A\1ademia de Commercio, de Recife. 
1\ssocinçüo Mnntenedm;a do Hospital Cen-

tenario, Recife. . . . . . . · .........•...• 
Asylo Bom Pastor, de Recife. . . . ......• 
Casa de Caridade, de Bezerros. . ..... , ... . 
Collegio dos Religiosos de Surubim. . .... . 
C!isa do Estudante Pobre, de Recife. • .. , .. 
Collegio de Orphãos N. S, do Bom Conselho 
Collegio N. S. de Lourdes, de Palmares. , • 
Collegio N. S, de Pompéa, de Recife. , ..• 
Collegio Orphanato N. S. das DOI•es, de 

Bezerros . . • . . . . . • . •......... , .... . 
Collegio de Petrolina. . . . ............... . 
Compnnhia de Caridade. . . . . , ....... , . , . , 
Druzbàa de EtlliõilC.ãi> dll Pernambuco. . ...• 
Cruz11da Infantil Tamarineira, do Recife •.... 
Escola Agrícola de Goyana. . ............ . 
Escola Agrillola Síio Seba~tiil.o, de Jaboatão .. 
Esllola dos Meninos Pobres das Dorothéas 

de Pesqueira, . . . . . . . . . .......... . 
Casa de Saude de Afogados de Ingazeira .. . 
Escola de Bcllas Artes, de RecUo. . •.....• 
Escola do Engenharia, de Recife.. . ....... . 
Grupo Escolar s. Sebastião da Maoacheira •• 
Faculdade de Medicina de Recife. . ...... . 
Fnouldnde do Oommoroio, da Recife. . .•••.• 
Hospital Regional "Hermirio Coutinho", de 

Naznreth. . . . . . . . . . ................ . 
lnstitulo Archeologico, Historiao e Geo

grnpnioo, de Recife. . , . . . . . ..•.....• 
lnsLituto de Proleooão e Assistenoia a In-

fantil, Recife. . . . . . . . . . . , .......... . 
JIH'dim de Infancia dos Pobresínhos, de 

Recife. . . . . . . . . . . ... • ....... • .... · 
Liga Pernambucana Contra a Mortalidade In-

fantil, Recife .. ·. . . . . . . . ............ . 
Ligo Pernambucana Contra a Tuberculosa, de 

Recife ..... · .......... ············ 
Lyoeu de Artes e Officios, de Recife.. . .... 
Maternidade de Reoife (Cruz Vermelha Per-

nambucana). • . . . . • . .............. . 

7:500t000 
Hi:OOOtOOO 

35:oootooo 
i9:000.000 
iO:OOOtOOO 
5:4001000 

tjO:OOOtOOO 
20:0001000 
23:000.000 
H! :000$000 

~2:0001000 
iO:OOOIOOO 
40:000$000 
30:000$000 
:13:000$000 
:10:0001000 
i9:000$000 

50:0001000 
20:000$000 
:18:000$000 
80:000$000 
13:000$000 
80:000$000 
15:000$000 

7:000$000 

iO:OOOtOOO 

:1.6:000$000 

10:000$000 

60:000~000 

20:000$000 
25:0001000 

40:000$000 
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R~olhiniento da Glori&, de Recife. · •••• . ... 15:5001000 
Sociedade dos Cooperadores Paroobiaes, de 

Recife. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. • . . . . . . 50:000f000 
União dos Moços Cathoticos, de VioLaria. . . . 2.:500$000 
Hospital de Thilbaúba. • . . . . . . . .. . . . . . • . . 2ó :OOOIODO 
Esc~la d~ O~gos de· Afogados. .. .. . . . .. . .. tO ;00()$000 
Abrigo do Meninos pobres :P. Maohado. .. . 20:000$000 
Casa de Miseriilordia. . . . • . . . . . . . . . . ... . 200:000$000 
Conservatorio de Musica. . . . . . , . • . . . . . . . . i O: 000$000 

· Sala das Sessões, 9 de Maio de .i935. - Bàmar Carvalho. 
-.Arnaldo Bastos. - Osorio Borba. 

N. 4 

. Onde se lê "até que seja decretada legislacão especial 
sobre a materia" - leia-se "no presente exeroioio financeiro." 

'Sala das Sessões, 9 de Maio de i935. - Wanderleli 
Pinko. · 

N'. 5 

Substitua-se a redaeção do art. t0 pela seguinte: 

"Os recursos constantes da verba 22", sub-oonsignaciio 
i, do orçamento vigente do Ministerio da Edueat;:ão e Saudo 
Publica serão distribuídos de aocordo com as disposições dos 
dooreLos mencionados rta allUdida sub-consignação, no vigen-
te exercício fimmceiro. ' 

Sala das Sessões 9 de Maio de HJ35. - Wandercev 
Pinho. 

PJ\OJBCTOS 

Reoul11 a conce884o de au:x:ilios a lnstituiçút:J rk Auutencia 
-Privada, C01JI. parect-1' da Cdmtmissifo de J'ina.nças e Or

. çametz:o, sobre as emendas de aa (liscussão. 

(Finanons o Ol'Qn~ento 164, d6 f93:l) 

Em dois grupog devem ser considoradns as emenda& 
apresentadas no projeoto n. -189 de 1931!, por occnsião de sun 
2• dls<ltt!IRão: a!! que, soiJ os ns. i, 2. a, 4, 5, 6, 7, 9, fO, H, 
12, 13, subscr!ptas, respectivamente, pelos nóbree Depnt.ados . 
Augusto Viegas, Martins Sont·es, Adolio Maciel, João Deraldo, 
Dnniol de Carvalho, Hyppolito do Rego, Xavier d~ Oiiveirn. e 
outros, visam conseguir seja feita pele Poder LegislaUYo n 
distribuição da verba 21l do Ot·onrnento vigente relativo no 
Ministro da Educacüo e Saude Publica · e até mesmo a indi
viduação das entidades por elln contempladas; e a Qllfl, 
sób n. 8, subscriDto pelo Deputado João Beraldo oollina mo, 
dificar a redaccüo do art. 4°, n. 3, nrt. 13 f> o.rL. 16 do 8ubs- . 
titutivo da Commissllo Ol'l\ t-rnneformadc; no projoot.o :nu, 
mero 189. 

Relativamente no primE>Iro grupo de emendas, não pó
dam ellàe ser aooeil.as pela Commissão, por isso que se oho
oam flasrantomente com a systematioa venoedorn no cem
texto do nilud!do subat!tlutlvo, notadamente no seu art. eo. 
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tlmn etfeHo, ali se attribue ao Poder Executivo a delil)e..· 
ração attinenle á dJBtrlbuicílo e indiYidUaQão · doB quantita.;; 
Uvos da referida verba, mediante as normas e formalidadea 
estatuídas pelo Poder Legislativo, no exeroicio das funcções 
oommettidas pelo art. 391 alinea. 3a., da ConstituiQão Federal. 

Quanto á emenda n. 8~ de auto:-fa. do Peputado Jóão 
BeraJdo, é a Cornmissão. de parecer que deve ser o.pprovada, 
modificados d~J aiJOOl'do oom ell~ os dispo10itivos a que s~ 
r6Pôtta. 

Snla da Commissão, em 10 de Abril de 1935. -· Valdomiro 
Magalhães, Presidente. - Waldemar FatclW, Relator. -
Adatberto Corr~a. - Euvaldo !Lodi. - Simões Baroosa. -
Antero !Jotelho. - Polvcarpo Viotti. - Fabio S<>drtJ. -
João Simplicw. - Jo11é Pereir11 Lira. - Jo~o Guimarães 
- Góell Monteim. 

&,MiilNDAB SM 2a DIS9UBSÃO .t\0 PROJBCTO N. {89, DE t935, lo. 
QUB SB REFKI\1: o PARECER 

N. t. 

Ao nrt,. 2t - Subvenções, d& sub-consignação para o 
Estado de Minas: 

A Santa CMa de Misericórdia de S. João d'EI-'Rey, vinte 
contos de réis. 

A Santa Casa de Pitanguy; cinco contos de r~is .. 
A' Santn Casa de Bom Successo, cinco contos de réis. 
Sala das Sessões, 6 de Abril de i935.- Augusto V(egru. 

Ga!)riel de R. Pauot. - Martiru Soo.res. ....,... Polycarpo · 
Vi~Uí. - Joao Beraldo. - Newton Pires. - Adelio Macif'l. 
- Alberto Dini:. - P. Matta Machado. - Lvcuruo Leite. 
-:- Valdomiro Maoalhãea. - Allberto Surek. - . Mario A. 
Ramos, - Ettvaldo Lodi. _..... Pedro 1lacheo. - lodo Alberto. 
- Guilhe1'ntt8 Ptaster. - Ferreira. Netto. 

N. 2 

Ao nrt .• 2i do projeot.o 189 - Subvonoões, da sub-eon
signaci\o para o Estado de Minns Geraes. 

Ao Hosp!tnl do N. S. das Dôres elo Ponte Nova, em 
vez de dez contos, diga-se vinte contos de réis. 

Saiu das Sessões, 4 de. Abrit de i 935. - Martína Soa
TtU. - Jollo Beraldo, - Augusto Víeuas. - Gabriel de R. 
P<UsotJ. -.....,. Polycarpo Viotti, - Negril.o de Lima, - Adolfo 
Maciel. - Newton Pires. - Vandomi11o Magalhlfes. - Al
berto Sttrek. - Mario de A. Ramas. - P. Matta Machado . 
.,.,...- Etwaldo Lodi. - Joõ.o Alberto. ~ Pedro Rache. - Gui
Zherme Plaster. 

N. 3 

Ao arl. 2i Sullvençõos, da. sub~consignucão p:.ra o 
Estado de 1\linns: 

Á Santa Casa de Misericordln â!\ Villa do Nepomuceno, 
oinco contos de réis. 

A Stmtl\ C!lsn de S. Gothnt'do, oinco contos de l'éis. 
A' Santa Ca.ya de Miser-icordia de Muzllmbinho, dez oon. 

tos do rél~. · · 
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A Santa. · Casa de Mi(l8ricordia, digo de Caridade de 
"formiga" e não "FoPmosa", como consta do avulso i89 de 
'19311. vinte contos de réis. ' 

· Sala dss ~ssões, 4 de Abril de 'i935. - Ade!io Maciel. 
-. Lycurgo Lette. - Ne·wt?n Pires. - Au.qusto Viega.t. -
Marttn.s . Sr>at'e8. - Valdomtro Mll{lalhães. - Alberto Surek. 
- Mario ·Ramo.t. - Eduardo Lodi. - João Alberto. - Pedro 
Rache. - Guilherme Plilstet'. - Ferreira Netto. . . 

N. 4 
(Sobre súbvenções). 
Na. parte referente ao Estado de Minlls Goraes: 

Eleve-se a verba referente ' ·Escol!l Domestica de 
Santa Therezínba, de Pouao Alqre, de NiB 
3:oooaooo para •• • ••.....•.••.•..•.. 5:oooeooo 
Sala das Commissões, 26 de l<'evereiro de i935. - Jo~o 

Beraldo. - Daniel de Carvalho. 

'N. 6 

(Sobre snbnnções). 
Na parte referente ao .Eétado de Minas Geraes: 

Aco~te-se: 

A' A.asistencia Boin Jesus, de Pouso Alegre. • . 3 :000$000 
Sala das Commissões, 28 de Fevereiro de 1935. - JolJ.o 

'B~f'tllllo, - D4nittl de C~tJlr.D. · 

N. 6 

(Subveno&s). 
Na pQrte referente ao Estado da Minas Geraes: • 

Eleve-se a verba destinada á aubvenolló d As
- !IOciaol\<i de Caridade, de Pouso AIC!ftê, de 
2:0001, para . •...•.•.••. ,., • . . . . . . • • •.. • iO:OOOSOOO 

Saia des CommiuOcs, 26 de ;Fevert~il'i> de 1.93~. - lol.o 
lUraltlo. ..... Dani~& d~t Ca1'tlalho. 

(Sobre subven9lies) . 
. •Na .parle refersnt.e ·ao Estado de Minu GeNes: 

Adc~l!nte-se: 

Ao Orphanalo Nossa Senhora de LouNtes de 
Pouso Alegre. . . • ............. .,. .. .. 3 :OOO,tOOO 
Bala das Sessõtl, ss de ·Fevereiro de .t.Q8G. - Jo(J.o 

'BtlN/.dO. -·~· de .ea~Ao. 

·" · 8 
,A() art. 49, ·n. .80: Subalituir .p&lo ·squiote: "3'?, ·ba

·~le ·do an11o antelliol', •&oompqnb&do de reoibos que I)Jro~ 
IYI!m ·despes& .equi!vaklnte ' ·~ ·DODIIignadB .pall'& ·M&I 
aA..O. ·tmbol'a nlo .·l'I8Mbide. "· 
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Jultificação 

O n. 3, como estava, é pouco intelligivel e de diffieil 
execucão. Jt mais facil que os recibos se refiram ás des
pesas do anno anterior, emhora. ás vezes a subvenção dess~t 
anno ainda nã11 tenha sido recebida. Desde que a instituié~ó 
prove todos os annos despesas correspondentes ã subvenção 
concedida para aquelle exercício, dev8 ser· julgada em cón .. 
dições de merecer o auxilh>. · · · · · 

Art. f3. Accresoentar: ... ·"na forma. estabelecida pelo 
n. 3 do art . .i,o," 

Art. i6: Accrescente-se: "Paragrapho unico. A prohi
bição cont.ida neste artigo não impede que a instituição sub
vencionada adquira, com outros reoursos, titulos de renda. 
para Bugmento de seu pa.trimonio. 

Justificaça.o 

Convem este esolareoimento, para que nlo se pense que 
o Governo queira, cor.1 o art -15, impedir que a institui~lo 
possa augmentar seu patrimonio. O augmento do patrimonio 
deve até aer aeoi'oÇoAdo pelo Governo, pois é uma medida 
de previsão ec~momioa muito louvavel, visando garantir o 
futuro rltl instituiollo. · 

Sala das Sessões, .f. de Abril de i93!), - lafJo Beraldo. 

N. 9 

Na parte rererente a Mln&s Geraes, altere-se. onde 1t 
diz - As:ylo N. ·S. da Cortoelóllo, Serro, 2 :ooo•ooG, diga-se 
3:0008000. 

Sal& das Sess!JM, I de Abril de :1.935. - Daniel ck Cor-
.. t~alho. 1 

• 
Na parte r&fel'ente a· Minas Gerl\es: 
Asylo S. ,Joaquim, Conceloll.o do Serro, t :ríOO,OOO, au~ 

SJnenta~se a subvenolo para S:OOOtOOO. 
Sala das ·Seesl'lea, 4 d!J Abrll de 1935. - Daniel de Car· 

ti olho. 
N.H 

Na parte ·referente a Minas Gernes (onde se diz Orphann~ 
to N. S. dae Dores. ltablra, 8 :oootooo, diga-se oi :000$000. 

Sala das Sess!Jes, 4 de Abril de :1.935. - Daniel .de Car-
valho. 

N. t2 

A ·appllcaoã<l das verbas destinadas ào pagamento das 
subvenções 1 a que se referem os. decretos numerlls 
20:351, de :H de Agosto de t931; 20.591, de 3 de Novem
bro de 193!; 21.220, de 30 de 1\larco de 1932 e 23.~71, 
de 1.4 de Agosto de t93S (verba 226 , sub-consignaQão 16 , do 
Orçamento da Despesa do Minislerio da Educaoii.o e Saude 
Publica) e "para attender âs. despesas oom -obras de oaridade 
e instruccilo, a que l!e refere o art. i t do deoreto numero 
H f43, de 10 de Marco de 1932"; (vorba ta sub-oonsigna-
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cão 27 do mesmo oroamenlo), será para o Eslado de Slo 
Paulo, a seguinte: 

SÃO PAULO 

Assistenein á Infaneia, Santos (Gotta de 
Leite) 

Associação A~~iÜ~d~;~ · 'ci~~ · 'r-iã~~s~it~d~~-. 
Santos 

Associação cr'é~b~·: Asyi~. ·À~ilii'a' . Fià;.~o: 
Santos ............................ ·. 

Associação Paulista da Divina Providencia, 
São Paulo ....................... . . 

Associação Protcctora da Infancia Desva
lida, Santos (Asylo de Ol'phãos) ..... 

-Associação Protectora dos Morpheticos, de 
Jundiahy ..... .....• .....•.. .... ... 

Associação Sanatorios Santa Clara, Campos 
do Jordão .... ....... ... ..... ... .. . 

Asylo Créche, Jundiahy .. ...... . ... . ... . 
Asylo Coração de Maria, Piracicaba ..... . 
Asylo da Divina Providencia, São Paulo .. 
Asylo de. Invalidos, Campinas . , ........ . 
Escola Pratica de Contabilidade "Moraes 

Barros", de Piracicaba ...•..... .... 
Asylo de Invalidas, Santos . ............ . 
Asy!o de Mêndicidade de Limeira .....•.. 
Asylo de Mendicidade D. Mariá Jaçyntha, 

São Paulo . ... ........ ...... ...... . 
Asylo de ·Mendicidade São Vicente de Pau~ 

lo, Cruzeiro ....................... . 
Asylo Padre Euclydes, Ribeirão Preto . •.• 
Caixa Escolar Galeão darvalhai •. .....• . 
CasB Pia de São Vicente de Paulo, Botucatú 
Gircmlo dos Italianos Unidos, Gamplnae ..•• 
Conferencia do Senhor Bom J.esus do Li-

vramento, Bananal .... .... .. . ..... . 
Congregação das Filhas de MBria. Auxilia~ 

dol·a, São Paulo ....... ........ .... . 
Oréche Baronéza de Limeira, Sii.o Paulo .. . 
Centro de Assistencia ·Social Bra:t-Mooca. 
Escola Agricola "Coronel José Vicente", 

Lorena ............•. , . .. . ... ... . . . 
Escola de Commerelo "Antonio Rodrigues 

Alves''; Guaratinguetâ ............. . 
Escola de Commor•Jio "Christovio Colom-

bo", Piraoionba ...... ...... .....•.• 
Escola Profissional e Agricola, Lavrinba. 
Escola Profissional Feminina " Patroolnio 
. de São José", Lorena .... . ......... . 
Escola Superior de Commex·cio, Jnhó ... . 
Gotta de Leite, Araraquara. ..... , ...... . 
Hospital de Caridnde de São Vicente de 

Paulo, Jundiahy ....... .. ......... . 
Hospital de Santa Isabel, . Jabotiéabal .. . 
Hospital Feliz Lembrança, Iguape •..... 
Hospital Santa Isabel, Taubaté ........ . 
Hospital São Luiz, Araras ............. . 
Hospital 'São Vicente de Paulo, São Ma-

noel . .... .. .. ..................... . 
lnsti~uto . Arnaldo Vieira de Carvalho, Silo 

Paulo ..... .......... ....... . .. ... ~ .. . 

100:000,000 

20:000$000 

10:000$000 

30:000$000 

40:000$000 

10:000$000 

20:000$000 
5;000$000 
6:000$000 
6:000$000 

10:000$000 

1.2:000f0yQ 
40:000$000 
5:000$000 

i0:000$000 

5:000$00() 
5:000$000 
10 : 000~00 
3:000~ 
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..-...ao
Instituto de Protecclo & AuJal•ncia ' In. 

fancia de Ribeirão Preto •.•..•.•..• 
Inst.ituto b. Bosco, São Paulo ........ . . . 
Instituto D. Escolastlca Rosa, Santos .•• 
lllstruccão Artistioa do Brasil, BAo Paulo. 
Irmandade da 1\lisericordia., Taubuté .• . • 
ll'mandade da Santa Casa de Miserioordta, 

Set·ra Negra •. . .... . . --- .......... . 
Irmatldãde do Hospital de Misericordia, 

Santo André .. ...... .. . , .... : ..... . 
Liga Operaria do Bem e -necothimento 

Anatia. Franco,· São Manoel . . ..... . . . 
Liga Paulista Contra a. Tuoorculose, São 

!Paulo .............................• 
·Maternidade de !Campinas .............• 
Maternidade de São Paulo ••...••...•• . 
Orphanato Olavo Ferraz, Santos .. , .•.. , 
.Orphanato Santa Veronica, Taubaté .•.•• 
Orphanato Santisf.a, Sanl.oé! •• . •••.• • •. • • 
Polyclinioa de São Paulo .. ... . ... ... ... . 
Sanatoriô São Páillo, Campos do lardlo •• , 
Sont.a Casa de MJserioordia, Araoal.uba •• • 
Santa Caea de Misericordia, Areias •• , ••• 
$anta -Casa de Ml~erlcordia, Arai'liquara •• 
Santa .Gasa de Misericordia, Bananal •• , • , 
InstitulQ do Ro.dlo,' São Paulo .•.•. , •.•• , 
Santa 1C:isa de 'Miserloordia, Barretos .. .. . 
Santo ·Casa de Miserioordia, Bauró , , , , , , • 
Santa Gasa de ~iserloordia, Cacapava • •. , 
Santa 'Casa de Miserióordia, Campinas .... 
Santa. Casa de Miserioordia, Cananéa .•. • . . 
S~nta Casa de -ldisericordia, .Casa Branca .. 
Sll.nta .Ca$3 de Misorieordia, Cruzeiro ••. .• 
Santa Casa de Miserioordia "D. Caro 1 in a 

•Malheiros", Siio ·João da Boa Vista ••. 
Santa Casa de Mi.sericordla, Franco • • . .• • 
Santa Casa de Misericordia, rtarará ••...• 
Santa Casa de iMisericordia, Jaearehy. • •.• 
Santa Casa de M iserioordia, Lins , , •• , ••• 
Santa Casa rle Misericordia, I,ol'ena •••.•• 
Santa .Casa de Miserioordia, Marilia ..... . 
Santa Casa de Misericordia., 'M.ogy das Cruw 

.. !.zea . ..... .. . . .. ................ , •• , • ••• 
Santa Casa dG Miserioordi&,· -Pindamonhan .. 

;«aba .... .... . . .. . . . . . .... ...... ... , , 
Santa · Casa de Miserioordia, ~iraoioaba .. •• 
Santa Casa ~e 1\lisericordia, Pirassununga. 
Sl:.nta Cssa . de Misericordia, Queluz .• , •.• 
Santa Caaa de 1\lisericordia, Rio Claro • •.• 
·Santa Gasa de Miser.ioordia, Santa CrUI do 

Rio Pardo . ,., . .......... ·· ....... ... . 
Santa Casa de Miserioordia, Santos . .•.• 
Ss.nta <lasa de Misericor.dia, :Sio .T O·lf ó de 

•.Oo.choeira ........ .... ..•.. • . •.... .. . ....... 
Santll -Caaa de .Miserioordia, Sio ·Simão . •• 
Santa. .-~sa de Misericordia,. Socoorw . • .. • 
Santa Casa de .Miie:fcordia., &rocaba ••••.. 
Santa 'Gaea de Miserioordia, Tatuby •...• . 
Santo Casa do Espisoito .santo.,do .Pinhal, ... 
Sant.. C~,taa d e Siio J.osê .do Barreiro .•.. , . 
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Sociedade Amigos da Instruccão Popular, 
Santos ............................ . 

Sociedade Amigos dos Pobres, São Paulo. 
Sociedade Defesa contra a Lepra •.. .... . 
Sociedade Beneficente 1\lunicipal Bnrrei-

rense, São José do Barreiro • •. ..•..• 
Sociedade Beneficente Santa Casa, Ribeirão 

· Preto ............ : . ....... . ...... .. . 
Sociedade Beneficente, Tieté .. .. . . ..... . 
Sociedade Proteotora do Asylo de Mendi-

gos, Taubaté ... .......... .. ...... . . 
Asylo de Mada Immaculada, SantoJ ... .. . 
Sociedade Amign. dos Péibrês, Santos ...•• 
A~ylo de Invalidos, . Santos ..... ....•.. .. 
Prato de Sôpa "Monsenhor Moreira", SBn-

tos · ................ .... ........••.. 
Casa do Senhor, Santos ................• 
Associação Instructiva "José Bonifacio,., 

Santos . ... .. ...•........... .. .•.••• 
Lyceu Feminino Santista, Santos .... ; .•• 
Hospital São José, São Vicente .•... ..•.• 
Irmithdade da Sãntli. Casa. · do Corntão do 

Jesus, São Sebastião ........ , .. .... . 
Cruz Vermelha de Santos .... .... ... ... . 
Conferencia de São Vicente de Paulo ds 

Santos ... ..... .... .... .. · · · · · · · · ·: · 
Conferencia de São Vicente de Paulo de 

. São ScbnsWío .... ....... ... •.. ..... 
Conferencia de Siio Vicente do Paulo de 

Villa · Bella ............. ... ... . ... . 
Conferencia de São Vicente de Pnulo de 

Ubatuba . . •.. . . ..... . . . . ·. · · · . .. . . · 
Confe-rencia de São Vicente de Paulo de 

1Caraguatuba · .. . ......... · · .. · .. · · · · 
Santa Casa do Ubatuba . . .... ... .. ..... . 
Sanatorio "D. Vicentino. Aranha", São José 

dos Campos .... . ........ • · .... . .. . 

40:000$000 
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i00:000$000 

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

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

40:000$000 
40:000$000 

40:000$000 

6:000$000 

6:000$000 

6 :000$000 
f0:000$000 

50:000$00() 
200:000$000 Santa Casa de São Paulo .........•... . .. 

Conferencia de São Vicente de Paulo de 
São Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6:000$000 

. Saln das Sessões, 26 d~ Fevereiro du 1935. -Hyppotito 
do Rego. 

N. iS 
Art. L" O Poder Legisiativo designará annualmenle, na 

lei orQamentaria, as instituiQões de oaridu.de e de instruociio 
que devem set· subvencionadas, mareando-lhes a importanoia 
da respectiva subvenção. 

Art.. 2.• As rendas destinadas a subvenções serfio inte
gral e privntlvament.e applicadas em beneficio das institui~ 
çõés de iniviativa particulor, devendo o saldo, so houver, ser 
incorporado, no a ri no Ségüintê, á l'espootivn rocei ta. 

Art. 3." No seu pedido dB pagamento, a instituição be
neficiada deverá declarar se quer que o mesmo seja effectua
do pelo '.rhesouro, ou pelá Delegnõ.ia Fiscal, no Estado onde 
tiver a sua séde. 

Art. 4." Na distribuição a .ser feita. em f935 seriío in. 
oluidos os saldos dn Gaixo. de Subvenoões das rendas da taxa 
aobrtl embarcações e das quútas loter!cas não applíondns nq 
exercício de i934. 

a. 1:1, - VOl.UM11: 11 - f 935, 6 
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Ar L. 5." As importanciaSJ -das subvenções para o exer
eioio de t935 serão assim . distribuidas: 

. ' . . .. 
. . ,.AQM 

Cus!l dt." Qtridade de Crweiro, do .SuL .. .. .• • 
Casa dP. Caridade de Senna Madureira •.• 
H_ospl\-111 Epaminondas. Jaco;.ne, Xapury .•.• 
Sánla ca·sa de Miserico~·di~ de .lüo. Branco 

. .. 
.. >,L.4(i0AS . 

o\ssóéíilÇiio dàs Sennornl! de Garidade, de 
~laoeió . .. ..•.•..... . ...... •.• .•. .. • 

Asylo Bom Pastor, Maceió : •.•..• .•••..•.•. 
A-syl9 de .Orpbãos -Bom Conselbo, Maceió. 
Casa ·do Pobre, Maceió . .. .... • . . .. .••. •.• 
Escola Domes tica ' Mar·ia · lmmaculada Ma-
:. · · .· eeió •..........•.. , • . .... .. .•••.• . • 
R8coh&s Paroohiaes . da.. Gathedral, !laceió. 
Iro8pltal de Palmeira dos Indios . · . .... . . 
HõspitiLl N. S. de .Lourdes, Pillar • •· •.• ,. 
1-ilstlhito ·«<e P1·ol~cçiio e A.ssistencia i In-
:.: : :'ránoia; Maceió .................... . 
Instruo tora Viçosense, ·ViÇosa •••.••••••••.•• 
MootepiO .'dos Artistas, Maceió .....•. • .. 
Orphanato São DoiningQ;~ •. Maceió •.•..••• , 
01-phtlnafb São José, .AlagOas ...••..... . • 
~iga_ Beneficente; Sa~a- Rit• .. . , ~ .... .. ... . 
i"e.Ma .·Casa de M1ser•cor.daa, . Mace1ó ••.•.. 
Santa Casa de Misericordia, . Penedo ... • •• 
Socieda-de Amor e Caridade, Viçosa ... .. . . • 
Sociedade Persever.ança. -~ ; Auxil.io do3 Em~ 

.. ·· · · · · · 'pr~a.dos no Commerc!o, Maceió ..•.• 
EsCOli. Monsenhor Lessa, .Maceió , ...•••.•.• 

AMAZONAS 

,\brigo Menino Jesus, Mar.áos . ••.•.•.•.. . • . . 
Asylo de Mendicidade •· Doutor Tbóniâz". 
, ,.,~llntos ... . .. , • ., .. ,..,;., . .. , ............ . . . 

Casa "Dr. Fajnrdo •, Manàos ... ·. , ...... . . 
Collegio D. Bosco, Mnnáoo; .. .... . ...... . . . 
Hospital da Prelazl.a do Rio Hranco, BOa 
:.,.. , :Vi~tl\, Al-to ~ ~:I:o ~r~!)o ... · ........... ~ ~ 
1'J;O)!\Z_I~ de ~ortq.,y.el~~ !r . ....... . . ..... . • 

·PreiAzla do R10 N~p .. , .. ... ...... ... ..... .. 
::lantà ·càsa' d·e lliaser1coi:-dia, Manãos .. ; ; :. 
Sociedade Amazonense :ie Pr.otecç!io nos 
: '.,: .'La~arcjs, I~!Q~ps .. · .... ...... . · ; .... ; : 

BÁUIÀ 

Abrigo dos Filhas do Povo • . •• ....•...• . . . 
:Ab:riro Salvador . • • • • •.••. , • • , •.• . ••• • • 
A!slstencia Hol!pital·ar·. aos. l..atll'l.'Os •••• •••• 
.A_~o~iu~ão . C~~tro Operaria da ~abia .••..• 

~:;y~~~~~-~~!g~:b?:~~--~~;· -~~~~~~::·:. ·. ·.:: 
;..éyln: Qond& Pereira :.Marinho ... ~ •.• . ••..••• 
Asylo de Mendioidad_e .. . ........... . ... . 

tO:OOOtOOO 
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.,.,..as.,... 
Asylo dos Expostos ...... p •••• , .. .. . . . ... . 

A!lylo Filhas de Sant'Anna, Cachoeira . •. • 
t\~i;ylo N1; S. de Lourdes .d~ .:reira de 

Sant Anna ... ,, . . . . .•.. , . . · .•.•....•. . 
Asylo Santa Izabel .. .. ... · .. . ... ; .... .. 

· Cl\sa do F. ~;t.ndante do. Bahla .. . ..........• 
Centro Beneficente ·dós Indios de Pontnl 
···· ·do Sul ...... ; ..... . .. .•...• ... . . .... • 
f~:ntrp ,Operaria Béhet'ieente, Alagolnbas. 
t.:ióllegio da Imtntumlada ~nceiç!lo de N. . s. do Desterro , .... . , ....•... , . •• •.• . 
Co(Jegio do Cat·mo, Go.choeirn .. . .... . ..... . 

. Colle1io ~os Orpbãos de São J oaquim . .. . . 
Cf!lll'Sio. N. S. da Piedade, liMos~ .. . .... . 
Coilegio N. S. da Sallete ................ . 
Cpllesio Sagrado Coraçie ~e Jesua .. .. . ... . 

~plte~~~r~'l~.ta . . E:~~~~~i:: .. ~.~ .. ~~~~?~ ... ~~ 
l!:scQl_a Commercinl . . . . . . . • . .•. •..•• .•• 
Escola de Bellas Al'tes .............. . .... . 
Esco!a Polytechnica, da Bahia .. ... .. .••. • 
l!:sccilii S~o Vicenle do Paulo •• ••.• . .•••.. • 
traculdade de Direito . : ................... . 
Hospital N. s. da Piedade de Bomfim • .. .• 
instituto de Protecção e Assisteocia é. In-

. rane"ia .. .. .. • i ... . .... . .... ~- ..... .. 
fn!;tituto Geographíco .. .. ............. . 
hislituto Polytechnico .. . . .. ..... ... ... .. 
Instituto São José . . . . . . . .. ......••. . .•... 
liga · Bnbiana Contra a !lfort.alidade Infantil 
Lyceu à e Ar !es e O!!l.cios , • ., .... ... i: .... 
Lyceu Sa!csiano do Salvador ... . ...•. • .. ... 
Montepio dos Artisl\I.S C$choe.i.ranos ••. , ••. • 
Montepio dos Artistas .. Fe.irenses ......... .. 
Reconstrucção do COnventu dó C~~m.c, dll 

Cachoeira • . . . . . . • •. • . ...• .. . ..•.• ~ 
Stmta Casa de Misaricordia da B:.hia ..... ; . 
Santa Casa dtl Misericordi.a, da ctdilde de 

Barra . . . ~ . . . . ... ... .......... . , . . . . 
Santa Casa de Misericordia, de. Alagoinbas. 
Santa Casa de Miserioordia, de Belmonte. 
Santa Casa de Misericordla, da Cachoeira. 
Santa C!!.-sa de Misericordia, ,de ,co.nnavi~ 

eiras ............. . . . .. ... ....... . .. 
Santa Casa de Misericordia, de . Con<wiet.
Santa Casa de Miserioordia, de Esplanada 
Santa Casa do .Miserioordia, de Fei~:a de 

Sant'Anna ................. ..... . 
Santa Casa de Misericordia, de llllE!os .••• 
Santa .Casa de Miserieordlt., de Itabuna .. 
Santa Cnsa da .Miset'icordia, de .. Jonzeiro, 
~anta Cnsa de Miserieordia, de . Moraioripe 
Santa Casa de Misericordia, de Nazareth. 
Santa Casa de Misedcordia, de Oliveira de 

Campinhos. . . . . . ... ... • . ; . : ..••• 
~anlá. Qasa dé Mi!ierico.rdia, de. ,Santo 

Amaro ••..... .... ,·, ........... . 
Santa"Onsa de MisericordiB·, · de São· F~lix;. 
Sant~ Casa de Misericordia, de Villenos •.• 

· §ociedade São Vicente d e Paulo, ile lta-
. . · : ~QJ;lU • . . . . . . .. .... . : . I •• :· ~· . · : .·- ·· . 
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CEARÁ 

A.%ociacão Cearense de Imvrensa ....... . 
A<-~Ul'.iar1ão das . Se~hor·as de Caridado. 

Fortaleza. • • • .. , •....•......... 
A~~ociucão do~ Empregados no Commer-

cio, Grato. • .•••....••....•..• , •.. 
A~sociat;ão dos Emtn'egado~ no Commercio, 

Joazelro, ..................... .. 
As~ocíacão dos Empregados no Commer-

cio, Sobral. . . . ..•..•.•....... , .• 
Associaçf\0 Oswaldo Cruz, Fortaleza •• ,, •• 
Asylo de Alienados, de Porangaba, .• , •••• 
,\~ylo de !\l.endicidade, de Fortaleza ••..•. 
Casa de Cari-dade, Bnrbalha ............ . 
Casa de Caridade, Crato. . ..•... . •..••• 
Casa de Car.idade, Milagres ........•.•..• 
Casa de Caridade, Missões Velhas .•....• 
Casa do Estudante, do CearA. • . . .•. , .. 
Centro dos Estudantes. de Fortaleza ..... . 
Collegio Domingos Savio, Baturité. • ••.• 
Collegio lmmaculada Conceição, Forlale:~.a 
Collegio Nossa Senhora Auxilíadora, Batu-

l'ité .. ' ....••..•.........•...••. 
Pispensarío dos Pobres, Fortaleza .•.•.... 
Dispensaria dos Pobres, Sobral .........• 
J~seola Normal, de Crato .........•.. , ... 
Esc<1la Normal, de Sobral .........•.. , •• 
F..~cola Normal Rural, de Joazeiro ....... . 
Escola de Agronomia, Fortaleza ..•.•..•.• 
Escola Pio X, Fortaleza ............... . 
Faculdade de Direito, do Ceará .........• 
Factilâlléle de · Pharmacia e Odontolog~a. 

Fortaleza. . . • .......•..........• 
Gnbinr,te de Leitul'!l, de Hot·boren;a ......• 
Gymnasio Sobt•alense ... , •.•.. , .....•• 
Ho;;pilnl Sunlo Antonio dos Pobres, lguat1l 
Hospital Regional de Joazeiro •..•. · ...... . 
In>1titulo Past~>ur, Fortaleza ..•......... 
Instit;ulo de Protecção e Assl$tencia .à ln• 

fanoin, Fortaleza, . . . . ....•..•..• 
Matet·nidude Dr. João Moreit•f>, •.......• 
Leprosario Antonio Dlogo, Canafistula. ... . 
Palronnlo de Aracnty. . . . ............ . 
Pa t l'onato de Pacoly. . . . ....... , .•.... 
Patronlllo Maria· A.uxiliudora. Forlllleza .• 
Sanl a Cas:J. Fortaleza. , ....•.......... 
Santa Casn. ~obl'lll. . , .............• . .. 
Sociedade Phenix Caixeira! , , ... , , , •.... 
Urtião Artista e Beneficente do Crato .. , . 
Asylo Bóm Pastor, Fortaleza, ..... , ..... 

DtB'l'RTC'l'O l"llDRML 

Abrigo 'l'bet·eza de Jesus ...• , .......... . 
Academia Brasileira de Sciencias ... · .... . 
Academia Carioca de Leltt-as ........... . 
Academia de Commercio do Rio de Janelto 
Academia Naoiona! de Medicina. ....... . 
Amparo Thereza · Cbristina .... , ..•...•. 
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Associa~ão Alliam;a dos . Cégos. • • . ••• ~·. 
Associação Asylo São Luiz para. a Velhice. 
Associação Charitas Social. . . . .. . •.. . . 
Associação d:~s Senhoras Br·aslleiras . ... . . 
Associação das Eenhot'as de Car idade São 

Vicente de Paulo. . . . . . .. ... •.•. . •. 
As~ociaQão de Pruteoc!io a Vete1'anos In-

validos. . . •.•...... •. •. . . . . ·--- . . 
.\ssocil.icão dos Anjos de Caridade. da Pa-

rochia da Lagôa .•.....•.. ..... ... 
Associação Pro-!tlatre. . . . .. .. . .. .... .. . 
Associação Sanatorios Santa Clara . ... . . . ~ 
A'1;;ociaç5o Tutelar de Menores ..... • .. •. 
Casa da Providencia. . ......... . .. . .. . 
Assi stenoia Dentaria InfantiL • • . . . . •..• 
Asyro· Bom Pastor .............. . .... . . 
Asylo de Orphãos Aoalin Franco .... ... . 
A!!ylo !zabel. . . . .• .. . .. ... .. . .... • •.• 
Asylo Nossa Senhora de Nazareth ... .. . . . 
Asylo S ; Coração de Maria . . ... ... . . . ..• 
Casa · dos Artistas. • •.• . • .. .. . . . ..... . • 
Casa dos Expbstos. . .. .. .. . . .. . . •. ... •. 
Casa Santa Ignez. . .. .. . . . . ..•• . ..•... 
Collegio Cardeal Lemo e Academia Tecbni--

ca Commerciai. • . . . . , . . . . . . • . ••• 
Collegio Notre Dame, Ipanema . • ...... .. . 
Cruta~a Nacional Contra a Tuberculose •.. 
Cruz Vermelba Brasileira. . •....•.•••. 
Departamento da Criança oo Bras i 1 . . ..•. 
Devoção de Nossa Senhora da Piedade ..•• 
Dispensaria São José. • ... .. ... . . .. ... . 
Dispensaria São Vicente de Pau!o • •. • .•. 
Escola Domestica S1mto Adolpho .• . . .•. •• 
Esoola Dona Maria Raytbe . . . . . . .... • .. . 
Escola .Moderna de Comml!rolo. • •• . •• . 
Escola Normal de C~man!rclo .. • .. . . • ' • • . 
Fur.daçiio Ozorlo. . • • .• . .• ••.•.• •• .••• 
Fundação Oswaldo Cruz. . ....• .. .. • . •. 
Hospital das Crianoas, dn Santa Cata de 

Misericordla. • • • . .. .• • ...• ..• ••• • 
Hospital dos Lazaros. . ....•. . . .. ; ..•••• 
InstHutó Brasileiro de Conh.cbilldade . • ••• 
ln!!tltuto Cômtílerclal no Rio de Janeiro. , 
Instituto de Artes e Oflloios da Divina 

Provldenoln ..... .... .. .... .... .. 
Instituto de Pt·otecçüo e Asslstencia á In-

fanoia .••....... . ... · . . . ·. · ·. · .. 
Instituto Hahnemanio.no. . . . . .. . .. .. .. 
Instituto Hlstorlco e Geographioo Brasi-

lidro. . • . ••.•..•.. . . · • ..•.•.• . .. 
Instituto Protector dos Pobres e Orianoas. 
rnst.ltuto Siin Frl.lilóJsoo de Sallo11 ... · .... . 
Liga Brasileira Contra a Tuberculose . . .. 
Liga Brasileira de Hyglone Ahiital . •.. .•• 
Liga Esperantista Brasileira. . ....... .. 
Liga de Proteccõ.o aos Cégos no Brasil • •• • 
Lyceu · de Artes e Otficios do Rio de .Ja-

neiro ............. ......... .. .. . 
Obra do Beroo ••• ... . • .- . .• • .... . .-• . • ... . 
Orphannto Evangolico . . . . .... . .... . . . 
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O~li~~itt~?- Osorio · .. ~ • •.• • , ... , ; ~ , : •. ; , ; . : 
Qrs;hanãto Santo Atitbnlo • ..• , , .. , •.• : •. 
Oi'p'tilini to · Sio José ................... ,. 
Orphlmata Presbyteriano , .. •. : . . ..•. . , .• 
Patronato das Creane·as Pobres de São Joio 

· Baptista da Lagõa. • .. ....... ...... . 
Pall·onalo de Mentires .. ·.' .... •. ••..... ~ . . 
Pá{rdnato Operaria da Gavea ...••.• ...... 
Pequena Cruzada . , . ; ... ' ... ......... ; • • 
Polyclinica de Bota fogo ... ••• . .• ......• . 
Pçlyelinica· Geral ..................... . . 

· Servic;ti de Obras Soeiaes ...... , · ... , .. ,. ; 
Sociedade Beneficente Unitiva • ..•....... 
Sociednde Brasileira de Chimica .. ..•.. , :; 
Sociedade de Assisl.encia aos Lazaros e De-

fesa Conh·a a Lepra .......... • ....•• 
Sociedlide de Geographia .. .....•. ....•. . . 
Socie'dáôe de São Vicente de Paulo (Conse-

lhO Superior do Brasil) ............ . 
Sodnlicío da Sacra Familia .. .... ....... . 
União dos Escoteiros do Brasil .. ...•... ; 

BSPJnl'l'O 8AN1'0 

Á.sylo Deus Christo e Caridade, C8oboéil'O 
do . Itapemirim .••. . .... . .••• • .•••.• 

Orphanato Corac~o de Jesus, Victoria ... . 
Otphanato Jesus Christo Rei, Vicloria ... . 
Orphanato Santa Luzia, Victoria ....... . 
Posto Medico dos Pobres. Vietoria . ..•. ... 
Santa Casa. ~ r, Miser icordin, Cnchoeiro do 

ltapemJrJm . . .......... .... ..... .. 
8nola Casa de Misericordia. Victoria . . .. . 

Asyl~:o Silo Vloent.e de (lnulo, Goyaz ...... . 
C<tnferencln de Slio Vicente de Pou\o, An-

napollil ... . . .. . . ..... .. ...•..... . .. 
Conferencia de Sll.o Vicente de Paulo, Santa 

Lusia .. . . •. , ..•. ..••• , .•... , .... . . 
Uospit!ll de Caridade, Goyaz .•............ 

MARANHÃO 

Academia de Commnreio, Süo Luiz •••...• . 
Assoaiaçllo dos Empregado€ no Commercio, 

Silo ·Luiz ..••... ·• ... · . .•..........•• 
Asylo de Mendicldàde, São Luiz .........• 
Asy!o OrphnnologÍ~Q S&nt~ Luzia. São Luiz 
Cenlro Ai'listico Qpei'l!rio Maranhense, Sii.o 
, Luiz . .. . ....•. ..... .•. . · .........•. 
(:eutro · Caixeirnl. São LuiZ ... .. .. .. ••.. :. 
Centro Operaria CaxiÊmse, Caxias ....... . 
Instituto de Assisteilciá A · Inianol8 . .. Sl1o 

Luiz · •.. .. ; ; , .•....••. . ..••• . .. •.. 
Instituto ·de Letrás · e "Ofrlcios -Gomes de 

· ·Souza", Cor01iti\' ·: . ..... : . ... ; ....•• . · 
Sant.a Gasa de Misericordin, São Luiz ..... · 
Ohião Artistico. e Operaria CliX!énse, Ca.'tias 

tO:OOOI(IOQ 
to :ooo•ooo 
15:000toOQ 
5:0001001) 

SC:OOO,ÓOÓ 
t25:000IOOO 
30:EJ00f000 
6:0001000 

to:oooaooo 
~g ;ggg:gg~ 
10:000$000 
6:1.!00$000 

3:000JO<W 
f0:000$01Xl 

:0:0001000 
3:000$000 

20:000$000 

t :OOOtOOO 
10:000.000 
~·:ooo•ooo 
5 :'000$000 
r.:ooo•ooo 
2:00Óf000 

~O :OOOjOO.O 

10:000$000 

2:0~0fô0ó 

4:0000000 
6:oooeooo 

I :ÓOQ$OOÓ 

a:oooiooo 
20:00Q,OOO 

· to : QoQ•ooq 
2o:oootooó 
. S:OOO,QOO 

. 5:í10ó$OOÓ 

iÓ:OOOt90t) 
I " 

3 OÓÔ$000 
20 000$000: 
10 OOO,OtlO 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 08/1012015 10· 15- Pâgina 47 de 148 

-81-

MA'M'O. IJROSIO 

Ajylo! -~nla Rita, Cuyabl1 .. ; ; • ; •.•• : •. • i •• 
Cc:tlleslo S.nla Thereza, Ccrumbi .• .; ...... 
gl!e~tai _!»rofissi?naes Salllsianu, Cuyabll. 
Bo~ltal de Car1dade, Tres · LagOu. •;. • •. 
Bo'spihil de São João dos:. Lazaros, OuyabA. 
Mtssüei Salesianas de Matlo Grosso ..... . 
Pretaita ·de Guajaré.-Mirim . .. . .... . .... , . 
Sociedade Beneficente Corumbaen!e, Co-
. rumbâ . . , ............. <41 t •• t •••••• "''o •• 

Sociedade Benefíc.ente de Campo Grande .. 
Santa Casa de Misericordia, Cuyabá ..... . 
Veneravel Ordem 8" de São Francisco, São 

Luiz de Caceres ...••. ... ••• • •• •. • ••• 

MJNAô OEI\ABS 

Aeademín Mineira de Commeroio, Bello 
Horizonte • .· • •. ·;· .... ,;, •• • ......... 

Albergue Santo Antonio, São João d'EI-Rey 
Associuctio das llamas de Candaae. BeHo 

Horizonte ...... . . .. ............... . 
Aasoetação das Servas dos Pobre:~, Curvello 
Assõcíacão de Caridade, Pouso Alegre . . • . 
As5ociação de Caridade. São João Nepomu-

ceno .. ...• ...... ... , .........•..• 
AssociaQão de éaridade, VUla Pãraopl>ba .• 
Associação do Pão de Santo Antonio, Bello 

Horizonte .... ... .. ..... .. .... . . . . . 
A.ssoclar,:ào Proteclora dos Pob.res I' Me-

nino~ Desamparados, Lambary . . . . . . 
Asylo Bom Pastor, Bello Horizonte .. . ... . 
Asylo d11 Piedade, Gaelé ........ , •.. ... • • . 
1\sylo da Veltilee Desamparada, Curvello •. 
Aeylo dos Inva lidas D. Maria · Adelaide, 

Brasopoli! . . .. .. . .. .... .. . .. ... . . . 
A;ylo dos Mendigos, Juiz de Fóro •. .. ..• . 
A!!ylo dlls l\fenlnas lndigenas e Orph!los, 

Ilambacury • . ...• . .. . .... . .. .. .... 
Asylo de N. S. da Conceição, Serro. , ....• 
Asylo de l'\. S. do Perpoluo Soccorro. Santa 

Harbor·o . . , ...... ...... .... •. , ..• . 
Asylo de Ot·ph!los'. · de Dlamantlnll .. ... , •.. 
Asylo de Orphi\os dos S. Corações de Jesus 

e Maria, Barbacena .. ........ . ...... . 
Asylo de Orphãos João Emilio, Juiz de 

Fóra • . ... . . . ... ..... ..... . . ... . . . 
Asylo de Orphãos de l\larlanna ...... .• . , . 
Asylo dé Santa lzabel, ltajubá ... , , .• •. . .. 
Asylo de Santo Antônio à Santa Izabel de 

Hungria, Ouro ·Preto. ; , . . ; .. . :-. .... . . 
AsYIÔ dé São .Joaquim, Serro, Conceição .. 
Asylo de São Jos6··do· Pé do Morro, Passa 

Quatro . ........ .-.- .. , ... · .. ...... · .... . 
As'ylti• d~ Sõ.o Vioente de Paulo, Paralso• 

polis' ··.. .. ... .. .. ......... .. ; ; . ; .• 
Ai&ylo ' 'ôe São V-ioente . de Paulo, Sete 

. Lagóas . . . ; • • • • , •••..•• ••.• . • .• 
Casa de C11ridnde de Alfenas .... . .. ... . . •• 
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Casa ds Caridade de Andrclandià.' ." ..... . 
Casa de Caridade de Baependy ...•. . ...•. 
Casa de Cal' idade de Caralinga .•...•.... · 
Casa de Cariclade de Diamantina ....•.... 
Casa de Caridade de Formosa •.......... 
Casa de Caridade de Ouro Fino ....•..... 
Casa de Caridade de Passa Quatro •...••. 
Casa de Caridade de Rezende ......... . 
Casa de Cal'idade de São Francisco ..... . 
Casa de Caridade de Viçosa ....••....... 
Casa de Caridade do Pará .............. . 
Casa de Car•idade Lcopoldinense, de Leo-

poldina . . • . . • . . . ..•....••••.•.. 
Casa d~ Caridade N. S, das Mercês, de 

Montes Clai"OS . . . . . . . . . ......•.• 
Casa de Caridade S. Antonio, do Curvello 
Casa de Oaridad~ S. Vicente de Paulo, 

Abaeté .... .. .. . .. ..•. . . . ... . . . 
Casa fie Caridade S. Vicente de Paulo. Ca-

xambu' • .••...••.•••••••• : • ••. 
Centro Espírita Amo1· e Caridade. Monte 

Santo , ........... . ... .. . .. .. . 
Collegio S. Domingos, Pocos de Caldas .. 
Colll'gio S. José, Juiz de Fóra ... , . . ,, .. 
Conferencin de 1'1. S. rlo Carmo, Oliveira .. 
Coilteréncia d~ N. S . do Cai·mo, Uberlandiil 
Confet·encia de Santo Antonio, Campanha .. 
Conferencia de S . Vicente de Paulo, Monte 

!:ianlo . . • • • . . ; .•.........••..... ·~., 
Cont'e1·encia de S. Vicente de Paulo, Ube-

raba ... • ••... •.........•...... 
Conf('rencia Viceiltina de N. S. do Saude, 

Pocos de Caldas . . . • . •..•......... 
Conselho Central Metropolitano de Bello 
. Horizonte (S. S. Vicente de Paulo). 
Creche Menino Jesus, Bello · Horizonte. . . . 
Cruz Vtlrmelha Brasileira, Lavras .... . ..• 
Conselho ParUculur do Om•ó Preto ..... . 
Ese!Oio de Agricultura e Peouaria de Passa 

Quatro •. ••. •• . •. ••. .. . . . .• . .. . 
Escola do Agronomia e Medicina · Veterina

rin de Delta Horizonte . .. • , • .... •... 
Escola de Arcbiteotura de Bcllo Horizonte 
Eecoln de Economia Dome!llica N. S. Ap

pnrecida, Bt·nsopolls . • . . . .. . •. . ... 
Escola de Eleotricidnde e Radlotel!!gl'aphia 

de Bollo HorizonLe . . . . . . . ...... . 
Escola d•~ Engenharia do Jui?. de Fóra ... . 
Escola de. Pharmncia, Odontologia e Vete-

rina•·ia, Juiz de Fóra . . . . • ....... . 
Escola Domestioa S. Therezinha, Lambary 
Escola Domestica S. Therezinha, Pouso 

Alegre . • . . . . . . . .. .. •.•..•..•.. 
Escola Domestica e Technlca Profissional 

N. S. Apparecida, Passa Quatro ..... . 
Escola Normal ltamhacttry . .. . ... ... . . · •· .• 
Escola Normal, Lambary .. . ...........•.... 
Escola Normal, Salinas . : . . ..•. . .• .... . .•.. 
Escola Profissional Delphim M1>reira, Pou-

so Alegre • . , • . •.. : •..... .• ..• •... . • .. 
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Escola Profissional Feminina, Bello Hõri- . 
zonte .•........... ......... , , .. . . . . 

Faenldade de Commercio de Minas Geraes. 
Helio Horizonte . • . . . .... .. ......... . 

Hospital Antonio Moreira da Coat.a. Santa 
Rita do Sapuoahy .......... . ..... .. .. 

Ho.spital Cassino Oampolina, Entre Rios . . 
Hosl,JHal de Caridade, S. Paulo do M\\riahé 
Hospital de Caridade S. VJcente de Paulo, 

· Araruoca . . • . . . . . . .. .. ... . ; . .... .. . 
Hospital de Curvello .. . .. . ..... . .. . ... .. 
Hospital de Misericordia, Pa!myr(l . .. . .. . . 
Hospital de Queluz . . . .. ... ... . .........• 
Hospital de S. Vicente de l?auic, Antonio 

· Dias . ........... ••.... .. .. . ... . . 
Hospital Immacrilada Conceição, Sant11 Ma-

ria do Suassuhy . . . . . . ... . . . .- ... . .. . 
Hospital N. S. das Dôres, Itabira ......... . 
Hospital N. S. das DOres, Ponte Nova ...• 
Hospital Santa Rosali.a, Theophilo Ottoni.. 
Hospital S. João Baptista, Rio Branco .. .. 
Hospital S. João de Deus, Santa L.uzia . .•. 
Hospital S. Salvador, Porto Nov"~ do Cunha 
Hospital S. Vicente de Páulo, Bello Hori-

zonte . ........... •.. . .. . .. . ....• .• . 
HospiUiil S. Vicente de Pa:1lo. Maria.nna . . 
Hospital S. Vicente de Paulo, Matheus 

Leme ..•..•...•...• ..... .. ······ · · 
Hospital Regionnl do Sul de Minas, Var-

ginha ... , .. . ... , .. .. . .. . . , ....•• . 
lnslilulo Commercíal Mlntiro Juiz de ~'óra 
Instituto Electrotechnlco ~ Mecamco, Itajubli 
Instituto Gammoii, Lavras . . . ...... . . .... . 
Instituto O'Granbery, Juiz de Fóra ..... . 
Instituto Profissional Feminino. Santa Rít.a 

do Sapuoaby • . • . . • . .. ..••.•...... • . . 
Irmundn.de da Santa Casa \Íe MiseriMrdia, 

Monte Santo . . • . . . . ...... . ... . .. .. • . . 
IJ·mandndc de caridllde t:ie Guuupé .. .... .. 
Irmandade de N. S. da SnUde, de Diatnao-

tlna •.......•.•. .....•. . ...... ... . .. 
Irmandade N. s. da Saude, de ttbâ ...... 
h •ma_ndnde de N. S. do Rosario, do Rezende 

Costa •.••• ~ •. .• ••• ••. • . •..• .•. .. . .• 
Lyoeu de .Artes e Otfiolo, <i e Ouro P1•eto . • 
Maternidade Therezinha de Jesus, Juiz de 

Fóra ......... . ... .. •.. ..... ... .• .. 
Orphanato N, S. das D01'SS, Itabira, ..... 
Orphanato D. SUverio, C~t:.~guazes .. . ... •• 
Orphanalo N. S. de No.zareth, Conselheiro 

Lafayette . . . . . . . .. . . . . • . .. . .. , . .... 
Orphanato N. S. do Carmo, Garmo do Rio 

Claro .......... ... . . . . .. , . ••..... • . 
Orphnnato Santo Antonio, um·vello . .. . . . , . 
Orphanato Santo Eduardo, Uberabn •.... , . • 
Santa Casa dtl Caridade, Arassunby . . ... .. . 
Santa Casa de Caridade, Bom Dílspacho .. . 
Sanln Casa de Caridade, Conquis ta . . .. . . . . 
Santa casa do Caridade, Guaranesia . . •. • . 
Snnl~ Casa de Cnridado, ltnmnra.ndiba . •.. 
Santa Casa de Caridade, ltapecorlca .. . ..• 
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santa Ons~ de Caridade N .: S. ·do Cal'mO. 
Goanhães .... •.....•. •• ...•.•.••..• 

S:>.nta Casá. de Caridade, Ssntt' Rit.a do ·Ja-
cutin@:'a ........ ................ ·. 

Sanla Casa de Misericordia; Arm .. " ..• ;. 
Santa Casa d!! Misericot•dia , Barbacena .•• 
Sar.ta Gasa a e Uaridade, !Jraso,.~otfs ; • ~ ••. 
Sanlu Casa de Mi$eriellt•dia, 'Bello Hor~-

zonle. . . . . . ,· . : ;.. . . . ~ • . . . . . ....•. 
Santa Caga de 1\tisericot•oi&, B(•mflm ....... . 
S:lnla Casa de Misericoi'dla, Cald!!s .... .. 
S!lnta Casa de ~üscricordia, Catn~nducia .. ; 
Santa Ca.~!l de Miserkordta, fumpanha .... 
Santa Casa de Mi:;erlcordia e C.1ridade, 
· 1\·la.::hndo •••• ••••• . . . . • •. •• .... • ••• 
Santa Casa de Misericordia, ltnjuM : .. ; 
S::11ta Casa de Misericordia, -!'enuaria .. .. : 
Santa Casa de .Misericordia, LRvras .. ...• .• 
Santa Casa de Misericordia, Lima Duarte ; 
Senta Casa de M isericordia. Monte Santo ... 
~nta Casa de ?tfiseric~rdia, V.u~ambinho •. 
Santa Casa de lllisericor!)ia, Paraizopolis .• 
Santa Casa de 1lisericordia, Passo! . . • , .. 
Santa Casa de 1\iiserieOI\il&, PcrdõeA •.. .•• 
Santa Casu de Miseriêo!:'dla, ,)uro l'reto .. 
Santa Casa de Mi8eriM:d:n. 1\io t>reto., 
Snntu Casa de Mi! ericordia, Sabará • , . . .. 
~anta Casa dê !\t isericordi~. São Sebastião do 

Paraiso . . , . . . . . . . ...... ... ...... . 
Srmtn Casa de Mísericordia, ':;crt•o ...... ... . 
Santa Casa de Mísericordia. Ubel'ab~ •.. •.. 
Santa Casa de Miseric ordi~>, Oliveira ..... . 
Sor,iedade Beneficente de Sã l Vicente de 

Paulo, Sacramento .. .. ........ .. .. .. 
Sociedade de Ríio Vicente de Panlo, Alvino-
. poiis .. .... ... . .......... · · · · · · · · · · 
Sociedade de Sfto Vicen t.e de Paulo. l'heo-

philo OLtoni .. .. .. .. .. .. . . ..... .. . .. 
Sociedade de São Vicente do Jlaulo, · Ube-

r!lbn ... ..• •••• •.••....• • .• · · · ·. • · 
Bociedade d~J Sito VIcente de P!\ulo. Varg!-

nha •. · ....... ...•• ............. . . . 
Soci(.'dndC! llfinch•a de Assistcncia á Infari

oia, Bello Hori?.Onte .. . .... . . . . ..•. . 
Vencravc l Ordem aa de !:liio Francisco de 

Assis, S .• João d'El~Rey .. ..... ..... . 
Vellas de Tr·nbniho p:~r·o Convalescente, Bello 

Horizonte .. .... · .. ..... . ... · · · .' . ·· · · 

PAI\Á 

Associncã_o Commercial · d(• Par·á .(Escola 
.Pratica de Com me roto). Belém. , .... 

Asaociacão das Irmãs Clar;sses de Santsrém 
Câ$a de Saude Maritima do Pa1·é. ..• ·, ... : .• 
.Fe..-:uldátJe de Medi::ina e Cirurgia de Belém 
lhstitulo dr .Protecclio ·e ·Assistencia 4 · IilM 

. 
1

' fancia de Belám . . . . .... .. .. ... i . . 
Internàto · das Irmíis . Clcrissaa d~ Tat>ajoz: 
Mfssl'l.o ·nominioan& . de Conceição de Arn-

guaya. . ..... , ..... , .. . .... . .... . 
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Mri~w·· doeldi, de Belém'·. =; • ..• : .. ,!.~: •. 
'Santa Casa de Mi!Jêricordla de Belám .••• 
$anta Casa de Misel'ioordi& de Obiuos •.••• 

PARAHYBA. 

Ar.ademia de Com.rriercio "Epitaeio PessOa"; 
Jli!i'ó Pes.sôa, • . ·•· ...•. ·.·, .· .. ·.·.· .... ·, 

Asylo de Mendicidade de "CI!:rneiro dá 
Ctintza·", João Pessóa • • •..•••. •..• 

Casa. de Caridade ·da Sn~ada .Famiiia, de 
· .tcião Pess<la . • . .. ... .. -.......... . 
Santa Casa. de Miserioordiil, de João PessOa 
Sociedade de A~icultura ·da Parabyoa .. 

P.ARANA' 

;Uylo São ViceJrte de Paulo, Lapa .••. , . , 
Escola Agronomica, Cut"ityba ~ •..••.•. .• 
l!'aculdacte de Di!·eito, Curityba ......... . 
~aculdade de Engenharia, 'Curityha •• ... 
Faculdade de Medicina, Curityba . . • .• . • 
Fcdera~-ão E spirlta do Param\, CuriLyba. 
Governo do Estado, para a nncionali:.~ação 

do ensino . . ..... .. ,. ..• . , .. ........ . 
Hospital S. Vicente de Pilulo, Guarapuav!l 
Santa Casa de Misericordia, Paranaguá •. 
i:iahta (Jasa do Misericord ia, .:.>onta Gr·o;;sa . 
~ociedade Hospital Bom Jesus, Rio Negro 
Sociedade Soccorro dos Necessitados, Curí-

tyba . . . . • ... . .. , . .•.... , . ...•... 

PERNAMBUCO 

Abrig<? Gant::a Th~rezinba de Jesus, de Re-
cife. . .. .... . .... : . .... . ... .. . .. . 

Academia· de Gommercio, óe Recila •.. ..• 
,\.;soclacão .ld.;.J teneciora do Ho~ ::>Hal (len-

tenario, Recife ...... ......... ..... • 
;\sylo ·Bani Pastor, de kwife ..... ... . . . 
Casa de Caridade, de Bezerros .... . ...... • 
Casa de Snude ''Dr. Re.rothildes X a vier, 

de Bezerros .......................... ; 
Casa. do Estudante Pobre, de Reêife ....• 
Collegio de Urphàos N. S. d o Hom Conse-

lho ... .. ... : ...... .. •..... .... . . . .. 
Collegio N. S. de Lourd~s. de Palmares .• 
Colltlgio N; S. do Pompéa, de RP.cife . .... . 
Ü'•llegio Ül'phnn~to N. S. das }): ~s. de 

Bozerroa . . . : . .... . •.•.. ... .. • • . ... . 
Collegio de Petrolína . . . ... .. .. . .. . .. .. . 
Compl\nhia de Cai-idudo ................ . 
Cruzada de Educnçilo d!! Pernambuco ... . 
Cr·uzada Infantil Tamnrineira, de Recife • , 
E scola Agricola. de Goyann •.....•....... 
.Escola Agricola São •Sebnstiáo, de J aboatão 
E stola. dos Me ninos ·Pobt'<is d as Dorol.héms, 
. dê Pesqueira · . .. ..... • •. . : .. · . .. . . . . 

Casa de· ·Saude de Afogados .. de Ingazeira. 
EscoLa de Bel!ns 'Al'tcs. de Recife . .. , •. . 
Escola de ]]lngenhari1l', de Recife .. . .. • . 
Escolas de Mncarheira . . . . .... ..... .. .. . 
Faculdade de Medicina de Recife .. ; ....• 
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Fnouldade do Commercio, de Recife .•... 
Hospital Regional "Hermirio Coutinho", de 

Nazareth . . o o o o. o •• • •••• o ••• o o •••• 

Instituto Areheologico Historico · e Geo-
graphico, de Recife ..... ... ........ . 

Ins tituto de Pr0lecção e Assislcncia á ln
fancia, de Recife .......•......... .. 

. Jardim de Infancia dos Pobresi~hos, de 
Recife ....... o o ••••••• o • • o •••••• •• • 

Liga Pernambucana Contra a Mortalidade 
Infantil, Recife o • o • • o •• • • • ••• •• • •••• 

Liga Pernambucana ConLra a Tuberculose, 
Recife .... o •• •• o •• o o •••••• o • • o. o ••• 

Lyoeu de Artes e Officios. de Recife ..... 
Ma ternidade de Recife (Cruz Vermelha Per-

nambucana) . . ... o ••••••••••••••• 

Recolhimento da Gloria, de Recife . ..... . 
Santa Casa de Miserioordia, Recife . •.. . .. 
Sociedade dos Cooperadores Pnrochines, de 

Recife. . ...•. .. o o •••••••••••••••• • 

Umão dos Moços Calbolicós. de Victor ia . . 
PIAUHY 

Obra Host>il.al São Vicente de Paulo, Flo-
riano .•.. .. . ...... . ......... ; ... • 

Santa Casa de M~serii:o·rdia de Tbere:zina .• 
Sociedade de Assistencia aos Lazaros e 

Defesa contt·a a Lepra de Parnahyba • 
Unlão ArUstica Operaria Florianensc, de 

Floriano. . . •....... ...... .. . .... o 

1\IO ti E J ANEII\0 

Associa~;ão Fluminense de Amparo aos Cé-
gos ..... .... . .. . ·.• .. ...••... • .. • ..• . 

Academia Fluminense de Cónunercío, de 
Nictheroy . . ......... . ....... o ••• 

Collegio de Surubirn ....... ..•. ... , .••.• 
As~ociaoiio das Damas da Caridade de Siío 

Vicente de .l?;:.ulo. Nictheroy , .. , .. 
Associacüo de Cal'idade de Nova Friburgo 
Associação de Imprensa do Estado do l\io 

de JaneirC'. • , ........ .•. •. , ..... . 
Collegio Salesinno de Santa Rosa, Niclho-

roy .. o •••• • •••••••••••••••• , ••••••• 

Associnciio do Hospital de S. GonQnlo ••• 
Associnciio FluminensP. de As!1.\slenole. e 

Defesa Gonlra a Lepra, Nictheroy . .• 
Assoc'iacão Fluminense de Ensino TechnioC' 
Associação Protectnro do Recolhimento dos 

Desvalidos, P~;~tropalis . . ......... . 
Asylo da Divina :Providencia, Nictheroy . 
Asylo da Velhic<:~ Desamparada, Cnntagallo 
Asylo Furquim, d J Vassouras . • .......• 
Asylo N. S. de Carmo, Campos . . . ..• .•. 
Asylo Santa I.eopoldina, Nictheroy . . ... 
Asyló Santo Agóstinho, Barra do Piralíy. 
Cail:a Auxiliadora dos Pobres, de S. Gon-

çalo. . .. . ............. . . . ....... . 
Casa do Caddnde elo Ilaperuna o • • ••••••• 

Casu de Caridade de Macahé .. , .....•.. . 
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Ca.sr. de Caridade de Parahyba do Sul .. . 
Orphanato Dr. March .................. . 
Casa da Caridade de Pataty ............. . 
Casa dos Pobres de S. Vicente de Paulo, de 

Miracema .............•............ 
Escola de Musica Santa Cecília, Pelropolis 
Escola Domestica Cecilia MontE'iro de Bat'-

ros, Barra Mansa. . ............... . 
Escola· Domestica Asylo N. S. do Ampat·o, 

Petropolis ............. :. , ••...... , . 
Escola Domestica Asylo N. S. dos Anjos, 

Petropolis ......................•.. 
Escola Profissional Salesiana, NicLheroy ... 
Escola Technica Fluminense de Nictheroy 
Hospital de fguasstl ...................• 
Hospital Santa T!Jerczil. de Petropolis ..... 
Hospital de S. João Baptista, de Itaborahy 
Hospital S. Vicente de Paulo, de Bom Jesus 

de Itabapoana ....................• 
lnslituto de Menores Anormacs, Pelropo!is 
Instituto do Protecdi.o e Assistencia á lnfan-

cia; de Níctheroy .................. . 
lnstiluto de Protecção e Assistencia â In-

fanciu, de Petropolis ..............• 
Irmandade Miset·icorctia, de Angra dos Reis 
Irmandade Miset•icordia, de Vassouras .... , 
Irmandade de Santa (~nblll. rl!l r.altn Frio •• 
Lyceu de Artes e Officios, Instituto Poly-

technico, Petropolis ....•.. , ....... . 
Maternidade de Campos ................ . 
Orphunato S. José, Campos ............•. 
Polyclinica de NHopo!is, em Ignassú ..... . 
Santa Casa de Misericordia, Barra Mansa •• 
Snnla Casa de Misericordia, Campos ..... .. 
Santa Casa de Misericorüia, Cantagallo •... 
Santa Casa de Misericordia, Rezende, .... , 
Santa Casa de Mi.sericordia, São João da 

Barra .................... · · · · · · · · · · 
Sant9. Casa de Miseticol'(lia, Valehça ...... . 
Santa Casa de Mi.sericordia de Santa Rita, 

Barra do Pirahy .•................• 
Sociedade Fluminense de Agrioultura e In

dustrias Ruraes, Nic~heroy ....• ; •.• 
Patronato de Menores Abandonados do Es· 

tudo do Rio, oom séde em S. Gonçalo. 

1\10 GRA.NDI!l DO NOII.TE 

Assocíacão do.s Damas de Caridade, Natal. . · 
Associação de Professores, Natal. .....•.... 
Associacão dos Escoteiros de Alecrim, Natal 
Escola de Commercio, Natal ............ . 
Escola Femlnínn de Commeroio, Natal .... . 
Instituto de Proteccüo e Assistencia á In-

fancia; Natal .....•................ 
Llga do Ensino (Escola Domestica), Natal 
Sociedade de Assilllenoia. Hospitalar, Natal 

1\10 01\.AND:G DO SUL 

Assoclnofio llarmflconto S\\o Fronclsco de 
Assis, Pot•to AIOil'O , •••• , ••••• , •• • •. 
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Associação Damas de CaM.Ila~fi!. U!lxías .••. 
A!soeiacão de Caridade, Ita111,1Y ..•....••• 
A-ssociação de· Caridade, Santa Ga• do B~o 

Grande ......... , .•... ; ...... , .... ~······ 
Asylo de blendigoa, Pelotas •... · ....... :~ ... ~ 
Asylo de Orphãos N. S. da. Ooneeicão, Pe; 

lotas ............................. . 
A.sylo ue Orphãos São Ben!ld~cto, PelotQ.!3 •.• 
Bibliolheca Publica Peloténse, Pelotas ... .. 
F.ll.l$p~tal de Caridade, Passo F.undo ... • .... · •· 
Hosp1tat dos Pobr~. S. Borja .•.......... 
rnsUtuto São José, Cam~as .............••.. 
l..yceu Leão XIII, Rio Grande .........•.. 
Orphanato de N. S. !H\ Piedade, Porlo Alegra 
Sanln. Casa de Curidadl'), Alegrete .•..••.• 
Santa Ca~a de Cil.rldade. .1) .. Pedrito .. ; .... 
Sanla Casa de Cari~ade, Uruguayana .•... 
Santa Casa de Miser.icordia, PBiolas •...... 
Santa Casa da 1\fise.ricol.'dia, Pprto Alegre .• 
Sociedade de Educaç,io Ghristã, . Pelotas ••• 
Santa Casa de BaSé · ..... · .•. , ......•..•.• 

SA.NTA c.-.TH.'\lUNA 

AsYlo de Mendicidade. ~·Il'IQíi.O Joaquim", 
Flori anopolis. • ....•.. , ..•.•...•.• 

Asy\o de Orphãos. S. Viceate de Paulo, Fio· 
t•íanopolis. . • • ....... , ; ...... · ..... 

Assoeiação Beneficente ''Joaquim S. Thia-
go, de São Francisco ..............•. 

Hospital de Caridade. de. Joinvill.e .......•• 
Hnspital de Caridade de São Francisco ...• 
Hospital de Caridade Senhor Btlm Jesus dos 
· . Passos, Laguna ......••... -•........• 
instituto Polytechnico, Florlanopolis •.•••• 
Irmandade do Sanhor Bom Jesus dos Pas-

.sos, Florian6polis. . ,.; •.•• , ~ ...... . 
Ma~ernidade da Florinnopolis .........•..• 
Socieriode Beneficente S. Vicente de Paulo, 

Porto União. • ...•.•..... , ....• , , , .• 
Veneravel Ordem. 3~ de São Francisco da 

Penitencio e Hmpital de Caridade, São 
Fraúcisoo da SUl. . ..... • ......... . 

8. PAULO 

Asslstencia ú Infancia, Sant.i>S-..••...••..• 
Associaçüo Auxiliadora dos Necessitados, 
, ... ,f;antos. . . , ...........•.......... 

,A9Sric.iacão Orecb~ A,sylo Analia · Franco, 
·· . .!3~nt.os. . _. . .........•. : .....•.....• 

. A.s$~~Í~~<i~ufoa~Ji.st~. ~:.~-i~~~~.:~~~~~~~:~.~ 
ÃliifllünQii.o Pt·oteotora da · ini'ancia D~va-
. · · .H!ila, . .Santos. • • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • 
A$$aiíiaQiío Protectori ~o,s 'Morphatici>s, de 

·· 'Jundiahy. . ~ ......... ~ : .. .. : . .. : . 
Associaçiio s_anatoriO!ii l;lanta. . .Glnr~. c~~:mpos 

do Jordao . . ...• ; : . .. , ........... . 
.Asylo Oréohe Jundio..by ••••.. ,., .•.•• ·~:o.•.• 
Asyl" Coração da .Maria, .P.iracicab~ ...... ,. 
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Asylo da Divina Providencia, São Paulo .•.• 
Asylo ds Invalidas, Campinas .....•.....• 
Asylo .de ·Invalidas, Sat.tlos .. ~ ...•.. , ..•.... 
'4sylo de. Mendicidade de .Limeira .•.•..•• 
Asylo de Mendicidade D. Mlll'ia Jacyntba, 

'São :Paulo • ·. ·, , · .. • ·, . ·. ; .. ·; .•........ 
A~ylo de Mendicidade B. Vicente de Paulo, 

Cruzeiro . . • . ......•...•...•.....• 
4!lY!o Padre Euclydes, .Ribeir~o Prelo .... 
Cal:ta Escol:~r Galeão Oã.i''vathal .•...•••.• 
Casa Pia de S. Vicente de 'Paulo, Botucatu'. 
Circulo dos Italianos Unidos, Campinas .... 
{loriferenoia do Senhor Bom Jesus do Livra-
.· menta, Bananal . • •......•••....•..• 

·Congregação das Filhas de Maria ·Auxilia
.· dora, São Paulo . . ...............• 
Cré.ehe Baroneza de· Limeil'a, São Paulo ...• 
Centro de Assistencia Social Braz-Moooa. 
&!cola Agrícola ''Coronel J'osé Vicente", 

Lorena ••.•.••.....•...•..• · ·• · • • • 
J!lscola de Commercio "Antonio Rodrigues 

Alves", Guaratinguetá . . .•.. , ..... 
Escola de Commércio "Christovam Colom

bo", Piracicaba , .•........•.•....•• 
'Escolà Profissional o Agrieola, L11 vrinhas. 
Escola Profissional Feminina "Patrocínio 

de São José, Lorena ..... , ...•. , , . , . 
Escola Superioz• de Commercio, Jahu'. , .. 
Gotta de Leite, Araraquara ............ . 
Hospital· de Caridade de ·São Vicente de 

Paulo, Jundiahy ••••.•.......••••• 
Hospital de Santa· Izabel, Jaboticabal ....•. 
Itospitu.l Feli~ Lembrança, Iguape . , ..... . 
'Hospital Su.nta Izabel, Taubaté •......... 
'Hospital São Luiz,.A:-aras . , •.•.. , , , ...•.. 
.Ho@~itaJ 8. vicent.e d!! Paulo, Süo Manoel. 
In!!lt.Jt.nto Amaldo Vieil'a de Carvalho, São 

Pllulo ........... . ........ : . ........ . 
lostituto de Protecção e Assistenola á In· 

fsnoia, de Ribeiríio Preto . , .......•.. 
ln~ti t.uto D . Bosco, Silo 'Pilulo .. , .•....... 
Jn~titu to D. Esco!Uticn Rosa, Santos ...... 
Instrucçiio At·tis~iM do Bvasil, São Paulo. 
l·rmandade da Miser.ioordin, Taubatd ... , .. 
Irmandade du Sanl:a Casa de Miserioordia, 

Serra Negra . • , ........... , ...... , .. 
lrma.ndade do Hospital de Misericordia, 

San&o André • • •.. , .•••..•...•••.•.. 
Liga Operaria do .Bem e Recolhimento Ana

lia Franco, São Manoel ...........• 
Liga Paulista Contra a Tuberculose, São 

Paulo ... ·• • .. ; ••.•.....•....... •. 
.Maternidade de Campinas • . ••..•.•••••• 
Maternidade de Silo Paula .............. . 
Orphanato Olavo Ferrás, Bantoa ..••••.• 
·Orphanllto Santa Y.eronloa, Taubaté ..... . 
•Orphanato Santlata, Santo• • , ••..••••••• 
llolJcllnien de Silo Paulo . , ...••....•. , .• 
:Sa~atorlo São Paulo, Ctunpos do Jordlto •• 
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Santa Casa de r.Hserlcord ia, Ar·acntuba ... . 
Santa Casa de MiseriML'dia, Areias ....... . 
Santa Casa de Misericordin, ArnraQuara ... . 
Santa Cusa de Misei'icorcHti;'".Bannnal ... . .• 
Santa Ca~a de Misericordia1 Barretos . •. . .. 
Suob\ Carsa de Misericorc.lia, Bauru' . ... . . 
San!11 Cnsa de Misel'icordia, Oaçapava .. .. . 
Santa Casa de l\1isericúrdia, Campinas . .. . 
Snnta Caf:n d11 l'!lisel'icordia, Cannnéã . .. . .-. 
Santa CBsa de Misericorrlia, Casa Branca. 
Santa Casa de .Mise:-icordia, Cruzeiro .. . ..• 
Santa Casa de Miset'icordia, "D. Carolina 

Malheiros", São João da Boa Vista . .. . 
Santa Casa de 1\liscricordia, Franca . .... ..• 
Santa Caso. de Miscr'icordio, llnraré . ..• . ..• 
Santa Casa de MisericOL'dia, Jacarehy ... ..• 
Santa Casa de Misericordia, Lins ....••.• 
Sauta Casa de Misericordia, Loi'eoa ...•. . 
Sanlt1 Casa de Misericordia, Marilia , .••..• 
SantR. Casa de Mi&ericordia, 1\logy das 

Cruzes ....•.. ...•.... . ........ .•• 
Santa Gasa do Misericordia, .Pimlamollhan- . 

gaba ....•... . .. ....... . . ..••..• 
Santa Cmm de Misericordia, Piracicaba ...• 
Santa Casa tle Misericordia, Pirassununga. 
Santa Casa de Misericordia, Queluz .....• 
Saita Casa de MísericcJl'(.lia, Rio Claro ...•.. 
Santa Casa de Misericordia. Santa Cruz do 

Rio Pardo . . ...... : . ...•. ... .... • 
Santa Casa de Misericoi·diu, Santos . . ..... . 
Santa Casa de Misericordia, São José de 

Cachoeira . . . . .. ... , .. . .• . ••.. .• 
Sax1ta Casa de 1\liserioordiu, São Simãe •... 
Sunta Casa de Misel'icordia, Soccorro .•.. . • 
~anta Casa de Misericordia, Sorocaba .•.... 
Santa Casa de Miscrioordia, Taluhy ..... . 
Santa Ú!l.Sil do Espírito Sfmlo do Pinhal. 
Snnla Caso. de São José do Barreiro ..•. .... 
Sociedade Amigos da lnstruot;ão Popular, 

Santos • .. • . . •. ••... . •• .•••••.•.• 
Sociedade Amigos · dos Pobres, Siio Paulo. 
Sociedade Beneficente Municipal Barrei

rense; São José do Barreiro .......•.• 
Sociedndo Benefícente Santa Casa, Ribei-

. rão Preto . . ....... - ............ . 
Sor.iedade Beneficente, Tieté . . - . ..... .. . 
i:loc:iodade Proteclora do Asylo de Mendi-

gos, Taubaté . . •.. .. .. .......• .... 

SERGÍPIII 

Assoclnclio Aracajuense de Benefioencia, 
Aracaju' •..•. 1 ••• •• ••••••••••••••• 

Assoomctlo Beneficente, RlocitiUelo . • .••• 
Assooinclio de Caridade, Anno.poUs •... .... 
Associacão de Caridade, Oapella ... .. ..• 
Assooiaeii.o de Caridade, Jupnratuba ...•.. 
Assooio.Qão de Caridade, Maroim . . • •••.•• 
~\$sociaciio de Caridade, Rosario .... • .•••• 
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A~t=sociaçAo. ~e Caridade, Silo Jolio da Deus, 
Laran.~enas . . . • . . . • . ••.•....••• 

Asylo de Mendicidade Rio Branco, de Ara-
caju' .•.••..................... 

Gabinete de Leitura, Maroim ........••.. 
AsYlo São J"ósé da Infaneja Desva1lda, de 
· Altamirando Requião, Bahia .. , •.... , 
Hospital de Caridade N. S . da Conceiçiio, 

Lagarto • . . • . . .. . . •............ 
Hospital de Cirurgia, ArMaj\1' ..•....•.• 
Hospital São Vicente de Paulo, Propriá ... 
Instituto H.istorico e Geographioo de Ser-

gipe .. , .•.•.•...•..•........... 
Oratorio Festivo I!eato D. Bosco ....... . 
Orphanato São Christovão, Aracaju' .....• 
Sociedade Beneficente Amparo de Maria, 

Estancia .....•.................. 
Sociedade da Ve-lhice Desamparada, Es-

~.:000.000' 
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tancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :OOOJOOO 
· Art. e.• Revogam-se os dispositivos em contrario. 

Sala das Sessões, 5 de Abril de J935. - Xavier de 
OHveira.. 

PROJEOTO N. 189, DE 1935, .EMENDADO ~M 21L DISOUSSÃ() 

Art. t.• A distribui,Qão das subvenções e auxílios a que 
se referem os decretos ns, 20.351, de 31 de Agosto de 1931; 
20.597, de 3 de Novembro de i93i; 21 .i43 (art. !1), de 10 
de Março de 1932; 2L220, de 30 de Março de 1932, e 23.071, 
de 14 de Agosto de 1933, e de outros redditos publicas que 
se destinarem a Instituições Particulares de Assistencia, 
Eduoacão. e Cultura, obedecerá aos preceitos da presente lei. 

Art. 2." Só poderão ser contempladas instituicões que 
· se destinem a amparar os desvalidos, ou enfermos; -a ma
ternidade e a infánciil., estimular a educação eugenlca, soe
correr as famU:as de prole numerosa e proteger a juven
tude oontra toda exploração,. bem. como contra o abandono 
phySiro, moral o intelleotual (art. 138, letra a a c, da Consti
tuição Federal), animar· o desenvolvimento das scienoias, 
das artes, das letras e da cultura em geral, protl!ger os 
objectos de interesse bistorioo e o patr.imonio artl.stioo do 
Paiz, bem como prestar assistencla ao tra.bal.hador intelle
ctunl (art. H8, da Constituição}, e incorporar o selvicola 11 
communbllo nacional (art. 5°, XIX, letra m). 

Art. 3.o As instituições que tiverem de receber sub~ 
vençlio pela primeira vez, deverão habilitar-se perante o 
Ministro da Eduoaoã.o e Saude Publica, provando com do
cumentos: 

io, que ae acham légalmente constituídas oom perso
nalidade jurídica e oom funooionamento permanent.e ha 
n1aie de um anno ;. 

2o, que o seu fim se enquadra em um dos casos prc~ 
Vil!t~s no art •. 20; 

so, que nlio recebem outra qualquer subven~iio ou nu
Xlllo da, Untll.o, nem displSem de · recursos proprios surti
cientes, para o custeio da~. suas despeSBB e desenvolvimento 
dos seus servJoos ;. . · 

O, O. - VOLUME Il - i935. 7 
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4°, que prestam serviços: gl;'a'tuit.os, S4jgtlnd.o · .os .tina. a 
q)le se. destinam, indicando o numero de ben~fioiadQs dlt
rante O 'Ultimo at!nó .-... : . : . . ' . . . . . . . . . . 

S t.O Além das documel;ltos . acima indicados d9verAu 
as instituiçõe~ juntar aos respectivos requerimentos: eeta
tutos, relatorios, l'egulãmentos, balaneetes relativos 110 ul
timo semestre de. sua a.ctlvidade, e ou,tros quaeaquer ele
mentos que comprovem funccionamento regular a util, lo ... 
clusive attestados das autoridades judiciarias e admini!lh·a ... 
tivaB I cuja jurisdicr;ão OU fiscalizaçãO estejam directa-
mente subordinadas. · · 

§ 2.0 Em se tratando de ínslituieões de prote~ão 11· me
nores, provarão tambem qual o numero de acolhidos· no ~~~
mestre anterior por solicitação da autoridade judhli"rla 
oompetonto . 

§ 3.0 As institulÇ!Ões de ensino, de qualquer grto e 
ramo, pr~varão mais: matricula, frequencia apr(r:eih.
mento do pessoal· discente,· idoneidade do pessoal docente, 
annoxando exemplares dos programmas, quadros de mo~ 
vimento de todas as suas dependenciaa e outro9 quaesqttot• 
elementos demonstrativos da efficiencia e normalidade dc•s 
s~us trabalhos . 

§ 4.0 As . provas exigidas pelos nUD'ieros i, 3 e f. podem 
consistir em attestadiJs com firmas reconheCidas de :~.ut.orl
dades. judicJarias ou administrativas da comarca ou tl'lunl
cipio em que tiver séde, sendo. necessario que, para vaH
dJide desses aUestados, taes autoridades nlio façam parte 
da Directoria de instituição interessada. 

§ 5.0 o l'equerimento para a habilitação poderá tambem 
ser encaminhado por intermedio da qualquer autoridade fe
deral, estadual ou municipal. 

. Art. 6,0 Aquellas que Já tenham sido oontemtHadall no 
armo anterior de-verão apresentar, apenas, os seRuintes do
cumentos: 

i.o relal(lrlo dos seus trabalhos no anno anterior, moa-
trafldo que continuam a prestar serviços gratuitos, deventiol 
declarar se proRride, ee se o.oba.m estactonarios, ou se de
caem. 

2°, quadr(l demon11tratlvo dos beneficios prestados, com 
!ndioaQ!o do movimento mensa! dos beneftelados gratult.
mente (pessoa ou famillas), em se tratando de insUtuioão 
de educaoAo ou beneficenoia; 

so, balancete do anno, que demonstre a applloaçllo dn 
renda, com a disoriminacllo do det1Uno dado ás l!ubvenc~e1 
anteriormente conoedidas, 

Pnragrnpho unioo. Todos essee dooument.oe deverio 
ser vistldos por duas autoridades judiciárias QU · admitiil!.;. 
trativns da localidade em que a instituioí'io tiver a· sua· eéde 
ou. na. falta.. destas, pelas da. localidade mais proxima. 

Art·: 6.0 Uma commi!sàQ nomeada pelo l-residente dt.' 
Republica, constituida de dez pessoas vectladelráménte de-· 
votadas ã assistencla. SPoial e de notoria oompetoooi.a nêsse 
assumptó', e..!:aminaré os· docuinenws e emit.tirA o· seu. pa~ 
recer 11obre as lnsUtuioões a serem beneficiadas, indloant\11 
Q'\.1anto · .iulga· dever~ó' 13onoeder a ilRda uma·. Ne~~n af)re.
C'!a1)lb dt~'Yem 8el'' l~das em oonta a e'lttenslo- e a impor--
tànol&. sooiat· das ben~ioim! pt'eeta!kie pelldnstimltfio; Gon., 
cluido pelo indeferimento, deve o parecer ser· tund"ment~do:· 
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. . ~~~.; 6.~ 'f:~m:a.IJilQ .:1)onb.e,cimenwAO: pa11eeer .d~· .Coro .. 
mtss!io, o Mjmstro (qrmu~ará,· .d~ açcôrdo· .com ·elle, a pro." 
posta clefiniqva .de r.ecusa,_ .reduc.oãó . .cassaçã.o· ou augmento 
de' SU.bvenyli!), ·e · a s'ub~e~ter~ ã: déÍibetacll.o· do: Pl'é8ldento 

·da· Repubhca. · · · · . . · . .·· · · 
. Art. 7.ó A prop(,sia do Ministro abrat11ert aa in.atlthi:. 

o!Jes qUe, em . virtude de contrllcto• ou- lei anterior, . ·teohám 
direit.<> ll percepção do auxilio, mencionado explicitamente. 
a natureza desses comPromissos e o~ actos que os deter~ 
minaram. . . . . . . . . . 

. Art •. . s,o Nenhuni$ subvoDÇ,aiJ anntÍ3l poderá e~eder de 
200 :000$000. . . . . 

~t. 9.0 l\s !i\lbveoçõel! $6 poderão 11er pagatJ a insULui
olies de iniciativa particulal' e que ae actiem habilitadas nos 
fermós da presente lei. 

Paragrapho unlco. Os serviços offiolaes aot.ualmen~ 
mantidos por quaesquer verbas . cuja . ájlpJicaQio ~ regulada 
pelA presente lei, e · que . ullo haJam sido attendido11 no OL'
çamento da Pespesa para o exerciclo de !935, .poderão sel', 
~clusivt~ment~ para este e:r::ereicfo, . Jnoluidos na· llistribui· 
elo dos· auxillos. · · 

.Art. 10. Não ;'.serão concedidos a,uxilios a institui~ões 
Que restringirem 011 beneficios aos seu.s assooiadoa. . 

Art. ti. Os pagamentos das subvenctles átlrlió feitos &tO 
dual prestaçiJet 8emestrae11. · · · 

Art. tll; N() seu pedido. a e paramento, "' in$UtuiÇlQ de;.. 
ver6' declaral' se este deverd :er ~elt!) dlrectâmenté pai~ 
Tbesouro, ou pela; Delegacia Fiscnl no :Estado em <íu4.l t(;.: 
ver sérttl, 
· ArL. i3, A's il:l8tituições que em qualquer tempo ha
j!lm sido subvenciona.da.s, não pode:rá ser concedida outra 
aUbvenc.lo sem que haJam -preatado contas da · applica~ 
do auxilio anterior, pe-rante o Thesouro Naoional .ou perante 
as respectivas Delegacias Fiscaes n~s Estados. 

Art. U. A dis_tdbui~o 4oa 'ªl~lU9s ~ ,sW.lvenções de 
que trata a presente será ielt.a obrigatOriamente: duls teJ.<
oos da sua importancia total, a instituiç!Ses põrtioular.ll; da 
natureza das Indicadas · no nrt. '!P, e nas coiidlç6e~ esta~eld
cldas ·pelo art.· so, o terço restante poder! ser· tambem aP. 
plicado em auxlllos l.s llS!I!Oela~!l · c-Ivis, que se enoar:r-.~ 
suem de servioos orticiaes de o.ssistenoia ~- · eult\tra·. · ' 

Art. t5. O Ministro da ~uea<;lo' c Baude Pública, tendo 
em vista a natut>eza da instih.délo' bene1iclilda e' de accord~ 
com o parecer da commlt.slí.o " que' !!e refe're o art'. 6°. tb8n 
annualmente o numero de val'&l' QUe;devem··ser I!Osta!l· A dls
postcio das autoridades · judiclaria!J: ou ti:lrhinist:rativas eà
oarregadae dos servi"os. de assistimcia soeiàl, deveild() s~:
para ·Isso levadas em eont&· a lmportancJa· da subvençlo ·co'l• 
oedida e a capacidade do estabelecimento. 

Att·. ·t6. · Nlo aeri: perinlttido eom bs ' i'60Ul'!IO: das: sub
venções féde~~e o pagamento ' do ' pess·~l -. "u~rior da : sd~f" 
rtletra<iAO · d~ est!lbeleclmento·· e· das' despesll!l f~1tas· eom a 
ae~laioAo de · p1·oprtedad6s · destinadas· a: Penda,· apoJloa~, 
aeções, ututos, ou corri . gi'QtificaÇões, representn~es, . fe'stas 
e homenagens. · · · · 

Art. iT~ . Poderio' ta·e-e! reÓUl'ISOt'Ber dt!spéMUt~s· mn• am
pliaçle de· immovele, ~qglsic;ll~ de'•m•te'ftal','-deitde· qU~'"rl-
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sem augmentar o numero de beneficiado& ou a etlicien~Jí" 
dos serviços prestados pela instituiçlo . 

.Art. f8. O Governo estabelecerá meios de inspeeeion:~r 
as instituiçõ~s beneficiadas, baixando para tal os regulame.l
tos e instrucções I1ece.ssarias, de accOrdo eom B presente lei. 
A falta de inspecção, desde que nio se ve1•ifiqus pó'r cí:J.lpa ·:la 
administraÇão da sociedade, não serl\ causa de se lhe nAo 
oonceder ou não pagar subvançio. 

Art. 1.9. Os saldos 11orventura verificados no fim do 
exercício, serão transfel'idos e incorporat:Jos, a.o oxercieio se
guinte, de accordo oom o disposto no art. i86 da Conlititui
oão Federal. 

Art. ·20. Serão iné:luidca na distribuieAo a ser proeed'.·1a 
em i935 os saldos da CaiJ~:a de SubveilliÕes, as renda-s da taxa 
sobre ernbarcacõcs e das quotas de ioteria~ niio applicadas no 
el:ercici o de j 93' . 

Art. 2i. Revogam-sr as. disposioões em contrarío . 

. Salâ da Commissíio de Finanças, 21 de Marco de 1935. 
-- Waldemar Falcao, Relator. - Arli11do Leoni, oom res.trl· 
cções, na fórma de meu voto em se_paradb. Nero dt1 M~ 
cedo. -Mario de A. Ràmos, com restricoões e vencido quanto 
A distribuição !!a vel"ba, pois Julgo que deveria continuar a 
competencia do poder legislativo para fazel-o indi:vlduRl
mente pelas ins\ituioões; pols trata-se claramente de uma 
votaçilo de despesa. - Gdes Monteiro, com r.estrtoolies, con
forme declarei numa das sessões desta Commissão. - lo•l da 
Sei, com as destriccões q\le ~ormulei perante a COmmissão. 
- DanieZ de Ourvalho, com restriccões, conforme declaraçftus 
feitas durante o debate. - Euvaldo Lodi. - H enriqua · Do
fi•worth, com restricçõea. - Jo/Jo Simp!icio, com restriccõ~~"
-Fabio Sod~·t!, com restriocões. ·-Moraes Leme, com restri· 
ooões. - Cardoso de Mello Netto. - Clemente Mariani1 com 
restrioçõe!!. 

VOTO II:M SBPAAAI>O DO SR. AJU.lNDO LBONl · 

Coherente _com- as idéas, que tenho sustenbdo, divirJo 
do Parecer e do Substituti\'o formulado pelo digno Relator, 
n. cuJa. llluatrada competenoia coube o estudo d•Js projectos 
sobre Subvenções. 

· Assim O faço, porque o Parecer deixa a tmpressão de 
que o Substitutivo visa limitar a a11toridade do l?oder Exe
cutivo, nullla funccão que lhe é propria, e o Substitutivo, 
entretant-o, su.btrahe do Legislutivo uma attribuicll.o, que 
nunca lhe foi contestada, e em cujo exercício só esteve o 
Chefe· do Governo. no período discricionario. per aooumu!ar, 
á.quelle tempo; sobre as do Executivo as funcções legisla.~ 
tiva.s. 

, Fóra isso, em nephuma outra época·, desde. tdii,Jpos iru
memoriaes, logo se crearam as ·rendas destinadas a subven- · 
~ionar.em ·estabelecimentos particulares d& ·instruoçlio e de 
:caridade, a nenhum outro Poder, que ao Lé~Jis!ativo, coube 
a nttribuição de designar os institutos beneficiarias, e entre 
elles distribuir as quotas das subvenções. .. . . 
,,-.,~o- emtanto,- a': despeito ·de :ter -sido semp~e :e .in\'arin.

VEllm!ilnte, : n~ste1 aasu_mptq,: uma '.XlOI'lJl&. classica ·aguella. a~ 
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·ttibuieio,;. a11stm de.finlda,. o.:Parecei' niio temeu. ccnlr3v'Jr. l 
-lortca dos facto.s. para :Concluir que: . . 

· · · •.Avocar o .Poder.Leglslailvo .A sua declsio a JÓlnuoiol!a 
eoncessão de auxtUos e lDsti~utos · de benetlcenoia; :nAo aerla 
suggesl.io razoavel, pois, por Jriafa patrioticos . . que sejam otl 
1ntuitos ' dos l~gisladores1 .nl.o, tê.D;l ·elles elementos pàra : aJ9l~ 
zar com· um · seguro ·er1f.erto as· eondiçGes· 'e o merecimento 
.dos hislltutos tJOstulantes de auxilio." ·· · · · · ' : .·:. 

' •litó seria, . pois, consentatieo com 8 élevada·' ttrtalidade 
·da verba ·· subvençOes, .defnL-a paasiVel . de .. uma . dislrjb,lic~o 
deteltuosa." . · · · · ' ', 

· Mas, ·avoear ê chamar ·11 si, ê arrogar, ê _tomar' coQ1o se~. 
Entretanto, no Cl.l!O, o Poder Legislativo nlo está tõmand.l, 
uom querendo tomar oomo seu o que é de outro. O que ba, 
precisamente, é o eont.rarlo do· que avança o Par~er. E' . a 
ameàca de tomâr·se dó LerislaUvo; um'& tuneçlio, Que ' sem'• 
J)re lhe pertenc~u. para . otterecel-a de presente aa Exe-

: cuUvo. 
E, nllo obstante a ineontestabilidade dessa·· . pr"':oo~aflva 

«to Pôder ameaoado, ainda o Parecer o ·incrêpa do proposlto 
d'e avoellt' I 

óbedeceiido a esse mesmo criterlo, o Par~r · tambem 
nega aos legisladores os elementos, que os babntteiii a Jül
:gàr o merito dos' institutos aspirantes ao auxilio, 
: · . lia p~teiite ' inju,stica nesse conceito. POd.~ o Dõ!putado 
nlo conhecer, ·e, em regra, ulo conb.ece todos os. !&tUutoa 
·de ~enefieencla, no seu · Estado. Póde, apanas, conbeeor 01 
de 81ia zoná. Mas. as bancadas, pelos seus Deputados, eo
nheoem. e melhor do que· (tua~(fllP.l' ·li i tos orgAos ,1e informR
c"', tt1do .01ue iriter.essa, renlm~nte, aoa Estadota ~ue repre~ 
sent.gm • 
. · · · E: l!e nlio nonbecessem. o Poder Legt.latlv.o aerla. um 
·aJuntamento · de Inutilidades, que, pelo seu aspi!ol.o oldloao, .. ~ 
de · sóbreeatga 1;10 'Thesouro Naoionel :....., dev.er~a dêaappareeer, 
á ·bem· d'o in t-eresae publico-,;' · ·. . · 

, . Não h a, . p.ola, . tundamimio para reeelar, . que, reeJ~eltada 
.Q competencta 'do Legislativo, perlcllte a .. elevada finaltdlld8 
da vertia . aubvençliea !'. nem que seJa, c() mo . entende o Pa
'rêcér, def~iLuosa . . a . dlstribuloão, oU tU! sempre booesb, a 
cargo· do ·~onr~i:lo J,telátói.· e doa seus demais oollegaa, 111iál-
·mente"·honradoa;· · · -.. · . ·. · . ·· · .· ,_. . · ·'· : .. 
< ·. :se; entretanto, :_ ~ · :Pod'ér Éxeouti:vl. cj'ilei;' c~ll$;ru· : c~m 
o LeE:islativo na · olira · grandio'ilif das- Subve1i~õo·s; · nâda· Dlt\ts 
legitimo do que appla•.tdir e acceltar ~ .. pro~ltoea .oolll\bo
l'ncfio. regularizando-a oomo proponho,· eem' 'o l'lsoo ''de tor
nar absorvente a ajuda do ~ecutivo, nem o de convertel-a 
em capitis diminutio do Legislativo, alvo, qua!d sempre, de 

.ataqúes·: inJuat.1)s, ::- · !,. · , ,···:<·:· '· · , .•: .:· .. •· ·. 
Agora cofuo·' (fàntes; r>-or ··ooeài!'iÃ'õ· 'áo wto' ào Orilamento, 

conservo-me onde sempre e~jve, na. defesa dos ve1•dadeir.os 
pl'incipios, que regem a matet'fa ..._ Subvenções. 

Ainda Dfl recente vleita~ :eQm:;Que..·bonr.ou, el!\ll. ~mmts
sllo o brilhante joven, que realça a pasta da Educaciio, com 

. &a · 1uJg_ore•~ dn: . sua·. op~rosa ·, int«llectualidade, Sr~ .MJnistro 
~G~tav.o,papJulema. · teve s. ·: J!l;z: . : .a·:oppot•lunidade ~9: . malll-
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- tot-
.testar_. de '·tnteit-ó ~cord" cQm o· ponto dé vista que · •u• 
tentei. aliás contra n grande :maioria :dOI éR1inente8 e .~ .. 
zados collegas desta Commíssllo. - de que as subvenções 
nt· 'oesünam,• eXellisJVlUDént.e,' :aoiÍ ·tristltutóia 'de -ttl.sfttlcção 
fi dê oàrid&tle; de: infciaUvd PQtot~cular. · · · · • · · · 
· · · ·I~$d, aÜA!~, é · ~tuiii:vo, ,porf1tiantQ ·o· ·custél9 dós . . ~sta
h.ele.ci~t!*<?$ ot!iç~a·,eJ ·~or:re p9r ·oon.~ ·.das' rênd~ii ·o!:.'!Iin.O.l> 
t<lfls do Orçamento. · . . . 

~~o h11 nenl:lu~ afLig<! . d,e Jej, .. decreto ou regul.ame~to, 
.c,u,e ~JlSfloi!ha eln ~en~o cq~t.r~rfo .. A .t9.tltô !3Ó se arr.OJQU 
o ~etebre decreto . n. i5.775, de 6 de Novembro de 1922, 
Dnr!l que a metade das contribuições lotericas oonstitutssé 
t;e~da ~a União, e a o~ottra .~e~~e fosse &pplicada c.m sub-
·,v,~.n~~!!S . . : -. · · . . ·. ·.. · . ,._ _ . 
· · · . 'Mas, esse decr.eto, · qUe •a ·t.antQ «e arrojou, é o pseudo 
decreto, que o Governo Proviáor.io; nos Jur.idicos tundamea.
tos do decreto n: 21.606, -dê H de Julho de .1932; declarou 
''rBtn e..ns tetkia · iu'riátca; -é:tpreuam~~1U6 t"IIJJttt1lar1o peLQ Po;. 
der Legislativo, a cuia app~·ova~·áo f"ra industrio"amente 
.~.utnn.,~.t_t.ld,o.,. 

· .. : ·P..ota bem. · a~ 'aquelle .. ~ndultrioso: deor.eto, .referinllo·ti 
aos estabelecimentos beneficiarios, assim o fez, :in verbw, 
.':f.i,ofl!o7:me .f.' r,~laçiio e cto,Cq~do q~e ;(Q.r,e'fl qnn,t,t.a.lm.•9.t1' .e$ta-
-~~'~c,fà.f?o1. p~t.q Co~qrf!81p P~c,f~~l~. . · . ·. . . , 

o golpe;- :poiaj que até i),pseuáo cieoreto nll.o le &.nimuu. 
.~ ~a.t:~~~r 99~~ra ~ , a~.t!>.~!d!!d~ (lo .L.ASi~>latlv,o, .é o cnt~ pro
n.Qo : ll J~ub:;t~W~!Y9· .t~p~n~;to 4.-eba)~~ tmr~roaH> P!'f!l fis dl:
_Jré.~g~~e~ -~ ·q~~ .recor.~!!~ o .P. ~r;e.c,er._ ,cpinQ (ZIIJ!f. , .eillp~cte de 
.n11rco~ie,o, P-.11-~a. gu.e .o· ~~g~sll\ti;.-o ~IJ.o ~mt~to .110 tno~eqt,~. &m 
lo da a- sua jlr~rundeza, á (J~r da .ampt,t~ça.o: . · 

.Oom a mlnba anquieacenoi.a, porém, nlo te desfertri o 
x-eterido golpe, contra o qual desde JA prõtesto, otfereaenclo 
.e,eu~Ili.l~~tena, o ao,Julzo dO!! mtiu~ douto.e pares aa . d~Gaeie 
emep~à,S; · qt!a, ~.thl,t!!.mdo ·e tornando znal• claros. aii(UII e.r
lTs~s üQ ~~bsu,t.ut,v.o; _tl_lantém. intacta 11 ll~rupete~ol~ dQ Po
der Leglsfatlvo. e aprov~ltatn ó ~~I},U.t'JO do k,~qUyo. n~ 
superintendencia da apphcac&o daa·sub<Jeno&ef • 
." '· : :_Oi.lt,tosrtfi; · _qot)n,ag,. , ~ -~uto~l~-~~~-· .1qdlol.da, em' c~d~ 
!Wftliefpf.Q ')f sê).'~ iço d.~ tnspecçA!' ·. po~,ipatldo · aiJahtt, ~ !~

·fuo~_lJ.éspl!&~'~d.(iêm . ~'?tito• de ~i! (t~~ :o&Q~)., ·lltle seriam 
~~~~-~~;;a~- . ~ m"ij!~_r,i_a· dos en.~e.ra~o,s . ~ .4ps .!f~yaUt10!I- . . 

· be r~st"o, · as emendas fazem a dlstribuldo .. du eu.b.vep~ 
_ções, . s~glJ!l,do o~ . (Jados çoll;tidi)S, ~m . e~da P!l):lçaçl~, pe~ dl· 
: ~lfí\cM Deprltado' Sr. ·Ful'tado .de Men~zes. · 
;) \ ~ ~ ~ . • • ,r • • •·- --, , .•• , •· •• , , - • ' - . . , , , • • • , '. .. .. , , . 

· •: · ':· Eis ii8' erntinda$! 
" I ·:, ' ,, ~ "' -· ; ·• ( I :·• , .• .1 "1 ' \ 0 

'·1 ·· . I ~ .": '•"'•. • .' .: ' I 
f: ' . ·, ' ' ' ' 

Ao art. 2o, na 2" alln~a. em seguida lO voeabulo 
qe,4~4~i~o,"' ,.-,. IW9r~s~e~te.ln:-~~ :-:-:- e ~'fl~~q~, 

. . :.· ri l 

· · · - · Ao- al't. 3Q, :r4GIJB•!Jt 'allllm: · · 

."· ~;l · ~.ll ·:: ~ · 'l~atl.tut~O~ ; q~~r· llverem.! .Jo··· r~·ber. 'sub
-~enoao· il>~tll · ·J)nmeJta .vez, . deverllo habntt.ar-ee - l)6rant~· o 
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...... ~:íoa -.-..:.; 

M.in~stro da Educal)à(J e ~aÜde Publica, provando com do
cumentos: 

I ' • -. • ~ t 

m 
·Ao § õ0 do art. aa, em vei de·- "o requerimento a que 

se refere este artigo" -, diga--se - o requerimento para a 
habílitaçao. . . · · 

rv · · . : ' 

Ao . à~ . .io, em vez· de - ·· requerendo Igua.lmente>á· &u'U 
1nolu5iio n-a lista de ~ubvencionadas, aweseutando, porém" ~. 
diga-se --. deverão apresentar, apetkU, 

v 
Ao art. so, substitua~se assim: 

Art.. li.0 uma · Gommisslo iíonstttufda ' de: cineo· Depu
tados, eleitos pela Commissão <Je Fins,ncas da CamaJ:.11,, e de 
cinco tJ'lémbros des!gnaitos· pel'o M'inisti'O d:\ Educaci\o, dentl•e 
pessOas notor1amenté devotada. A isslstencia social e d'e 
Dotoria· oompetencia no liilsumpto, exiuriinarâ o~ dóóüinent..l'll 
e · emtltiri o seu parecer sobre is· instHuiÇftes benl!ffeiaiiai, 
fndlcando quanto deve : .iei' concedido a éada ~ma. . . . 

1 ü:i · Para eaaà.iiwlcaolo .devam·aci.r lêvãdâa e~ .oop:~ .. & 
ex'enslo e a imporlanóia . social doa beneficios pr'eat.\dJII 
pela liiatftufglo. . , 

I 2.0 Se a dommiasAo oplnat pela inidoneidade da ha
bUitanda ou pela lnidoneida!ie supep•~nillnte , .de if;ls~tulçiio 
Sli ·contemplada, o· reapecUvo ·psrecer espeo,flc~r4· os seue 
fundameDtoa. · · · · · ' 

VI 
Substitua-Aé lambem o ·art. 50. 

Art. e.o· Tomando cõnheclmento do parecer da :etommts
do, o Mlnlatl'O formularA, de aeeordo oom elle, a pro~ua 
deflnlUVB de reouaa; reducoAo, e a submetterá a dellberooto 
·do· Presidente ·da R_epubllca.· · · .· : · · ' · · - . : · 

.: . ' 

.. VII . 

Ao art, SO, em vez de "200 :000$" - diga-se Mie 
"100 :000$000", 

•.'' . vm. . .. ',· ' 
· · Ao ~r~. ·~~~~ rnb!ltitua~e .. a toeuç~ô ~ · ·l~ttiuio~·as· lltl~:
das" - por - inatittUçlJiM de iniciativa particular·.:.:.:. · · 

·IX 
. . Ao· · art~ · t2, suoprfri'la...se 1 ultJm& ·allnoa ·.:....'"'li&' falta 
dessa deolaracllo .•. • ' ' : ' ·. ·~ ··.· 
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X 

Ao art. !3, aceresoeutem-se tn fine - perante o The
l!ourv Nacional ou ·as resp.ectivaa Delegacia~ Filcae.t, no.Y 
Estado!. 

XI 

Ao art. H, substitua-se a!!sim: 

Art. 14. As rendas destinadas li subvenções serão inte
:.gral e privativamente applicadas em beneficio dos inst.itutos 
·de iniciativa particular, na fórma do art. 186 da. Constituição 
Federal, devendo os .mldos., se houver, ser lncorp()r&dos, 
no anno seguinte, á respectiva receita. 

xn 
Ao art.. i5, altere-se do seguinte modo: 

Art. 15. O Ministro, tendo em vist.a a natureza da in
atiluiçilo beneficiarlli., a lmportancia da st,Jbvencil.o concedida 
'é·& capacidade do estabeleelmento, fixarA, anpualmente, de 
·Jlecordo com o parecer da. Commissão a_.qull, allude _o art. 5o, 
a numero de vagas, que devam ser postas. :1 disposição das 
autoridades judloiarlas ou administrativas; encarregadM de 
-velar pela. resularidade ·da asslsteneia soo11U. · 

xm 
Ao art. t8, eiJl vez d~ - "podtJndo delpttn(:er. ~om 6116 

llrtl~ço de fntj)ecçtlo oU 100 :OOOt annualment~" -, diga-se 
- devendo encaN'~gar d~t&ae 161"ufço de ínlpP.cçllo a autwf
dad~t iudiclaria da f'BipeeHvt.Z looalidade. 

-~IV. 

_ , .Ao art. ~9, s,uppr$ma-se a mataria· nelle ~oii.Uda, ·vl!!to JA 
es_tar aoaute'a~a _DI\· emenda ao art. U, a as111m se disponha: 

A:rt. tO. -- Ao Poder Legislativo· compete designar, a.n
nualmente, na lei orcarnentaria, os inst.itnt.os que de-vem ser 
subvencionados, -e maroar-lbes a import.ancia da respecUva 
subvenção, sem pre,iuizo, entrêtanto, d&$ formalidades recom
mendada8 nesta lei. 

• ~ • , • I •I 

XV 

Ao art. 20. accreSBentem.:se em seguida a - "os saldos 
da· Caixa· de SúbveqQ!)es" . ....,.. a.t f'erntas clq .. <a:M . .to_b-t-e ,_embar-

• iiaÇlJe• ~=< · · _ · · · · 
.J!iVl 

t': ·. ;- () :arL.-!l :l.}aasad .t &et ll arL .2! e o art. 21: serd nsslm 
concebido : ·· . . . . . 
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. Art. õ." As importancia8 das subvenÇões pàra o exer· 
· cloio de ~ 935 serão assim distríbuidas ~ 

Cili!i!l de caridade iie-Cz:11zciro do SuL : •••••• 
Cua de Caridade de senna M.adur eira . . • . _ 
Hospital Epaminondas Jacome, Xavucy •.. .. 
Santa Casa de Miseri~:ordia, .de Rio Branco 

i0:000$000 
~O ;OOOtàOO 

1. :01)0.000 
6:000$000 

ALi\OOAS 

'AssoclaoAd das Senhoras de ·Caridade, d·e 
lllMei<S . . •• • ; ·. · ••• .- •• .•• •.. .• • ; • ·• ; • : . • · 

··Asylo Bom Pastor, Maceió . , : . . ... ... . . 
A~lo de Orphiios Bom Conselho, Maceió . . 
· Casa do Pobre, Maceió - .. . .. . . ... ~ .. · . . : ; 
EsGola Dome$Uca Mariá Jmmaculada, Ma-
. ; ceió ... . .... . ; . • ..• • ...•••...... ·; • 
.Ea.eolas Pil.r ochiaes. da Cil.thedral, Mac~ió · . 
Hospital 4e Pahrieira dos Jndios . • : . . . . . • 
Hospita! N. S. de Lourdes, Pillar . . .. · . . .• 
instituto de .Protecçli.o e Assistencia á In· 

. fanoia, Macei6 ... ..• •.• .••. • •••• • . • 
)nsiructora Viçosense, V~çosa • • . .. .• : . . .. . · 
Montepio -dos Artistas, Maoeió .... . , ..•• . • 
Orphil.nato Sio úomhlKOS, M.acejó •. • .••• •• 
. Orpbanato Blo Jo~, Alag6as •..•. •.... · • • 
Liga Beneficente Santa Rita •• . •. •. ..... 
Santa Casa de Misericorda", Mactuo ..• •• • 
Santa Casa de Mtaericordta, Penedo • .• • •• 
Sooiedade Amor e caridade, Vtocsa •.. .. ••• 
Sociedade Perseverança . e Auxilio do1 .lllm-

. J)rera.doa no Oo!\'lmercio, Mnoeló .•. . , , 

AKAI!OlfAI 

Abtfso Menino .Jo•u•, MaD601 •• ••. ••...•.. 
Aaylo de M&ndloljlade "Doutor Tbomaa", 
. ManA os ~ . . . . • • • ..... ..•• • , .••••• •..•••• 
Can "Dr. FaJordo",. M~n•oe •.• ••• ••••••. 
Oollerio D. Boa co, asaniós , . •......•. , , . . . 
:Holpital da PreluiA do Rio Branco, Bôa 

Vis~,· Alto Rio B~nco . .... . . .... ..... . 
Prelazla de Porto .VQlho . . .. . .•. . . . .. •. .• 
Prelazia do Rio Ne8'1,'Q "····· . . . ....•.. . · . . • .• , . . . 
&:.nta Casa d~ Miserlcordia; Manáos .• .• . . 
SOniedade -Amazot\ense . de ProtecQll) . aos . 
- . Lazaros, ~náos .. .. ;.; .. ,~ .... ·. ~ ~ . ." .. . · .. , ' . , , ; -.• . . ,. · •' , . . , ., 

. D.\in~ '. 

·5 :0001000 
iO :OOO,OOO 
to:OOOtOOO 

· · tQ:OOOIOOO 

5:0001000 
5:000tOOO 

to:oooaooo 
"5:0001000 

5:000tODD 
to :ooosooo 
5:000tOOO 
U:O•)~IOOO 
5:000,000 
5:oooeooo 

"o :oo"'ooo 
Ui:OOO,OOO 

· tO :OCIOfOOO 

tt5:000tOOO 

to:oooeooa 

6:04:~000 tO :OOO 000 
to.:ooo ooo 
8:000tÓOO 

fOO:OOOtOOO 
. . 2QO :~OfOOO 

. 9:00otO:JJ 

1).:0001.0~0 

Abrigo dos Fllhos' do·:·Poio · ~ . . ·:. ; .-.• ; .· ..• • ; - • .20 :OOil•()Ó~ 
Abrigo· Satvador :.~ :. ·.·.-.. -.-.·.·, .• ·.·.·.:. -.. ; . .-. ·.· ·io:oootooo 
Assis.tencia Hospitalar.: ao" •La:i:&'!'09 ~ ·. ·:. , ... '. : · · 2()':0001000 
'Associação' Cent.ro· Operario ·da . Bahia •. • . • • - . ·tO :-OOOIOOO 
'Associaollo dns Senboràs :d~ CarLdadé; • •• • : · ., -20:000IOOO 
Asylo· · Bom PastOt'- . ; .• '; ~ .. ···• •• : ·. -• .; ~- ~ ; ; •. • ; . . · · · J20 : 0001000 
Asylo Cond& Pereirà:Mnl·iuho . .-• • ,.; , .. .. · .• ~ :: ( . :; fO.:OOI>*OOO 
Aflylo . de~ MiJndioidade . ~ .. .. . . . ...... , . .. .. ~... · · 20 :OootOOO 
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Asylo do11 . E."t:PQI!Itot •••• · •••• · .... : • ·~ • ; ....... • ·· •· 20 :oooeoo•..l 
.\sylo Filhas de Sant'Anna, cacboelra • •. . u·:ooo•ooo 
Asylo N. S. de Lourdes da Feira de 

Sant'Anna .. .. .• , ................ .. 
Asylo Santa lzabel . • . . . • : •. :- •..••..••. 
Casa do Estudante da Bahia .....•.....•.. 
Centro Beneficente dos lndios de Pcmtal 

do Sul ........................ ~ ........ . 
Centro Operario Boneficente, AllllfO'inbas. 
Collegio da. Immaculada Cotloelção de N. 

S. do Desterro ................. , .... . 
Collegio do Carmo, Cachoeira ....•.......... 
Gollegio dos Orphilos de Slio Joaquim ... .. 
Co!legio N. S. da Pied!lde, Ilbéos ....... , . . 
~Heg~o. N. S. da Sallete ............... .. 
Collegio Sagrado "Cor·a·oão ce J"esus: ...... .. 

t5:000tOOO 
20:000f000 
50:000$000 

i2:01)0tOOO 
12:D00$000 
20:oooeooo 
t2:ooosooo 

..ZO:OO!ItOOO 
15.:000f000 

Collegio Santa Eli.phrasia, na ci~d0 da 
Barra .. .. :; . • . .. .. . .. . . .. . .. • . . . . • . i2: 0001000 

Escola Commercial ; : · : : · :. · .'. · .. ·:. ·. .. . .. .. !O :OO.JtOOO 
Eicola de. Bellas Mtes . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . to.: OOOtOoo 
Escola Pôlyteobnlea; 'da ·:sabia · :; : ;.·. ·.;:;:. ·50 :OOUJOOD 
Escola Slo Vicente de Paulo . . . • . . . . . • . . . . i5 :oooeorw 
Faculdade de Direito· ·.:;: ...... ~........ •.. . 50:0001000 
Hospitot N. S. da ·Pi~dade de Bomfim: .. , . · t5 :OODtOOO 
Instituto .de Prot.eeçiio e Assisténeie. â lu.,. 

!anela .... ·:.· ·.~·:::.·.·.~~:;;;;;,..·.... !0:6Ó\Jf000 
lnl!ititutO Geographico . . . . ·•. . . . • . • • • • • . . e :oooeooo 
Instituto Polrtecbnico , , · · .. · .. ·. . . • . . . . . • • . • !O :0001000 
Instituto Slio José ........ ' ..... ,.. .... ...... tO:t)()()fOOO 
Liga Brthiana Contra· a Mortalidade Infantil· .20:0®100() 
Lyceu de Artes e Ortlclos •............. , . • • 20:000JOOO 
Lyeeu Salesinno do Salvador • .. . .. .. .. .. .• tO:OJDIOOO 
Mont~pto dos Artista& Ca.ohoetranoe........ G:OOOIOOO 
Montepio dos Artistas l!'eiren1es, •.. ~,..... e·:oooeooo 
l\e(log:r~oç.fi~~ ~~, ~~~~~~ . ?.0 

• • ~~:?~~· ... ~! too :i)OOIOOO 
~anta Casa de Mlllericordia da. Bahia....... fiO:OOOfOOO 
Santa CaiJa de Mise1·h:ordhi; da ofdade de 

Barra .. . . . . . • .. . • .. .. .. . . .. .. .. .. i2 :01)01001) 
:santa 'Ga~a de Mfaarlcordla, de ·AtqôJnbU. · ·u :oooeooo 
Santa Ca!!a de Miliertoordh&, : ~e· 8elmotttê. iO:OOOtocro 
Santa Caea de M~l'foordia, . d*'· Gaolwetl'a. •.s:oootoo~. 
Santa' 'Ca.!a de Misericordia, . de Cannavte 

· etras' . . . . . . · •............ , . ; .. .-. ;·:.,... ta: ooo•ooo 
Santa Casa de M!sérioordla, de :conQuJIU l5 iOOOfOOO 
Blint.m. · 0~11.1\· de Miserleordha, de- Ei!pla~açlil ~ · ·: · ~!:croOJOQ!) 
Banta ' Casa· de M i !!ericordi a, · de · Feira· · d6 ' .: · · ' ·' ·. · · . ·., · 
~.· SatWAnna. ·.· ................. ,;., .• :. · · '!0:000$000 

Santa càsa de Miser1cor.dll\, de rílié~s ~ .. ~·.·· ·. · .. i5:ooo.~ó 
S~J!.~~ Casa de Mlseric(n'dlr., ·d~ ttabuha •. . . i2 :.QOQ,OOO 
Santa Cilsa de MlserieordJa; do Joazeiro ." ' ' f :é: OMSOOO 
Santa Casa de Miseri~ordi!!-, ·.~~ }daragoglpe !O :000$000 
Santa Casa de MiseriilOrdui, Ô5 Nazareth. i2 :DOO,OOO 

.s~nta Casa de M~sericordiu, de Oliveira -de . . . .. 
. . Can\p!nhos. ·• · . ";;:.: ·. ;;;, ~ . : : . •. ~. .ilhOPOt009 

SanLa .(jàea de · ~ise~ieoJ,"di&, ··de ·. Sáníõ 
·: 4m.llrD . .... '111 ,._,·.~.·•··········•:•··~· • 

Santll ·Galla de Miaerioordia, de Silo: F~lix., 
'81int11. Olll!a de Miaericordl&, . .da Yl\lenç~ ...• · 
Sociedade: São Vicente. de Paulo; do · Ita• · · 

_~. ;-··· ·buQ&,:. • • , ....... , •.....• ,_ ...... , "' • .- -.·-. ill· •• 

20:000.00Q 
.. {5J000f000 

tO:OOD,OOO 

' 6:000~Q 
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.M1octaoio Ceareni!Q de _IJI;lpren!!a ...•..•• 
Associação das Senhoras de Cal'ldllde, 

Fortaleza . . . • . ••.•• ... · ....•. · .••• ~ . ~ 
Associação dos Emprega,.dos .. M _ Cqmm.er.-:o 

zio, Crato. . ·, ~ ......• -...... , .. ~ ., .... -. •. 
Aasociação dos EJ;D~~egadQ.> .AO ÇQI;n.tn~l'c~o, . 

Joazeiro. • • . ...... • ........ · - ... . 
Asl!oeíação dos EmpregadO& . uo . Cowmer-

·cio,: -SiJbral. . • • ••••.•........•••• 
A&s~ia:ção Oswaldo Cruz, Fo~t.aleaa : .••••• 
ABrJo de Alienados, de Porangaba ..•. : .•• 
46ylo de Mendicidade, de 'Fortaleza; .•..•• 
,Giii\a .de .Caridade, Barba lha ............• 
Cau de Oaridade, Grato. ~ .. :. ; • ; .. :; .•• 
Cesa- de .Caridade, Mi1agres .....•.•...•.. 
Cen d~ ·Caridade, Missões Velbas .. : ...• · 
Cai& do Estudante, do Geart\ ••••....•• 
Cuntro do1 Estudantes, de Forta:leziL ..... 
.Oolleriq -l}omlngos Savlo, B"a~urHé; ·.: . . ·. 
.Collerio :lmmaculadâ Coneeioão, Fortaleza 
Collegio Nossa Senhora · AUXlliil.dora; Batu:. 

tlt.é. • • . ~ t 4 • I t • ' • i ~ ~ 1 ~ ·• 1 t •, • 1 • • ... 

Diapensario doil Pobres,. Fortalell' ••....•• 
Di1pensario dos Pobree, · SQJ)r!ll .•.•. ; , ••. 
Escola Normal, de . Cra~ .•••. , ... u ...... · 

Es;,ola Normal, de Sobral ..•..•..• _, ..•.. 
Ei6()Ja Normal Rural, de Joazeiro ...... .. 
J!:IOOia ~ Agro-nomia, .Fortaleza ... , ..••.• 
Escola Pio X, Fortaleza ... , ... ....... _ •••. 
Faculdade de Direito, do. Ceará , •. , .. ·-•'· .- ·· 
Faouldad~ de Pharmaoia .. e . Odont.oiOBit;, 

Fortaleza. • .. .. ............. ;.· .. ·• • 
.Ga,b.ln~~' . ~e Leitura; de BorbórimR .. : .. ·• . ' .. 
.GYQlUasjll) Sobrale11Be-. · ·. • ; ; ; ; ; : ; ; . ; , ,.- , .-. 
Hospital Santo Antonio dO!r Pobte&; lgttatà 
.Ho~ptt.~l .1\egional de Joazelro ~ .... :. , : >. ·. . 
JnsU uto . Pasteur; · Fôrtaleq · : : : : : : . : • . · .. · 
~~liUtuto ·qe Protecoão e AssistenQ~a ~ In~ · • 
. fi~cta, Fortaleza. . , ·, . : .· ~ .. 1 • ·, •• ; 

Maternidade Dr. Je!io fdor~r~. • . ~ ,' ... ~ ... 
Leprosarto AntonJq. pipgp, , Çli'P!Ins.L~la ... : .. 
l>atronato de Ara_~aty ,. • •.. ,· ..••• , ...••... 
Ptttrpnato .. de Paooty. . · . • ..... ~ ....... . 
l>.!~Jr.qglltO Maria 'l'tixlliàdora, · 'Fortalezli.;. · 
Santa Casa, Fortàleza. . . . . . • • . . • . . . • • . . 
San" Ca11,. Sobral, . .. .. - ......... : .. . · · 
S()c~~!i~de Phenix' ·çaíXeii·~f ·::: . ::. :: ; : : ~ 

~ : · -. ~~!!':RJ(,lTQ -•pn~ 

-Abrigo Thereza d&::,Jê~us, ... :, ••• •'·• ..... · 
Academia Brasileira. ~e Soienolat. , - •••.. 
Academia Cal.'iooa de · Lett.ria -~ ~ ••..• · •.•.• 
Aoademi• :de Commercio .do Ri11 .tle. Janeiro. 
Anadsmt& Nacional da Medicina •••..•.•. 
AmparO' ·Thereza Cbr.i•tbln . •... , ....•••.• 

:lO:OootOOO 

' 40:000t000 

20: 0_0~·0<10 

20:00~000 

20:0001000 
20:0oosooo 
30:0001000 
20:0001000 
10:000$000 
~O:OOOI(WO 
:10:0001000 
10:000$000 

fOO:OOOIOOO 
. _,30: 000.000 

10:000.000 
iO:OOO·Q~O 

.20:00().000 

.2ó:OO(}t000 
20 :OO.()tQOO 
iO :0001000 
t0:000$000 
50:00~ 
20:000$000 
ZO:O\)Of~ 
10:0001900 

-~(1 : o<lo.Oq~ 
· · lo :.oooft>Q~ 
·. 'iO:COOfOQ 
':Jg;~~
"tO";~ÍÕoo 
·\ •... ,r 

:l2:1í00.000 
so:àoo•ooo . 
6D!OGO.ODO 
fo: oooeo.oo 
(J):(}901DOO 

·. iO :000$000 
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tO!!JOOIOOÓ 
. ô : 000$00!> 
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Associaçilo Alliança dos Céío&·.: ::,, •••••••• 
Associaçilo Asylo Sllo Lnfz pare a .Velhice. 

. As.9ociaçAo Charitas· SOeial; · . ....... ,:, • :.:, • 
Associação das Senhoras Brasileiras .•..... 
Associa~;ão daé Senhoras de Gsridàde ·'Silo . 

Vicente de Paulo. · . • .•.•••.•• ·, •.••.• · 
Associaoil.o de Prot.eeollo ·a Veteranos, In-

so:ooo•ooo 
30:0008000 

. ' 2() :0001000 
2o:ooo•ooo 
10:0001000 

. . validos. . . '··,; . · •. · .... • ... ·.-......•...... ·• · 
AssociaÇão dõs Anjos ·de Caridade, da Pa-

~:0001000 

&:0001000 
. . . . . 80 :.0001000 

30:0001000 
iOO:OOOIOOO 

rochia da La(Oa.. • .• • .•••••••• • •.•• • 
AssOciação Pro-M·ntr.e. . •. .. • . . •. . ••...••.. 
Associação Sanatorios S.anta Clara ......•. 
Associação Tutelar · tle Menores •••....... 
Casa da Providencia·. · • . ...•• : ••....•.. 
Assistencia Dentaria · Infantil. • •• ; .••••. 
:Asylo Bom Past.or .•.•• ~ ; ; • : • ; ; ••• ; .•. : 
~Sflo de Orpbllof Analla Franco : . . . ... : :. 
:Asyto lzahel. • : · ; • ; ; • ; • ; .. ; .. ... .. .. ; • 
:Asy.lo Nósea Senhora de Nazareth .... : . . . 
As rio S. CoraoAo ·de Maria. . ••• ~ ..•..... 
.Cua dos Artistas·. • •••••.•• • •...•.••. • 
Casa dos ~:x:postos: · • · • : • ..••.•• ; • ...... : 
Casa Santa IJneE> • • ••••••••••••..• ,·· ••• 
,Collegio cardeal ~me e Aoademia ·Teehni~ 

oa Commerolal: · • · • · • ; •.•. . ; • ; ; . • ; ; • · 
Colleglo Notre Dame; · lpanema. ,', •••.•..• 
Prunda Nacional Contra. a Tuberculose ••. 
Cruz Vermelb& Brasileira. • •.•••••••.. 
Departamento da· Crianoa no Brasil ••.•.• 
DeVoolo de Nona Senbora da Piedade •.••• 
Dtspensario Slo 1osé. • •••• ...••••.• • •... 
Dfepenaàrlo Slo ·VIcente -de .Paulo . •••••• 
Estola Domeatfca Santo Adolpbo •••• •.• ~. 
Escola Dona Maria 1\~yf.he .. . .. . ; ....•.. 
Eeoola Moderno de Commerolo. . • ••..... . 
Escola Normal de Commercio • ••....•..• 
·PUndaoto ~Ozorlo.' • . · •.•..•.••••.•..... 
Fundaolo Oswaldo· Cruz. • · •.•• ; ••••.••• 
Hoipital daa Crlinou1 da Santa Ca.a · de 
. · Nlâ8rlcordla. . . ; . ; . . .. ; ........... . 
Hoapltai doa Lazaros: • · ..•. ,,, ••. . ....•.• 
iJnatHuto Brullelrp· .de ·. bontab\lida~e ••••• 
Jllstltut9 Commerolal do Rio de Janeiro •• 
Instituto de Artee e Otrlolos da Plvl,_ · 
::· Pr~:.,Jdeno!a.. • ; · ' .. ; .. ; .. ; . .- ... ~., .. 

t~stltuto de Prolecção e · Assistenc!a 1f In·- · 
. . fancta " . . ..... .... . a •• • ••• • •••• ~- •• • 

JJ).Siituto Hnbtiema.niano:· .. . - • ; · .. < , . ·. ; .-; • ! 

IS:oooaooo 
12:0008000 
50 :000.000 
to :CliC$000 
&·OOOtOOO 
s:oou•ooo 
8:000fQOO 

40:0001000 
60:0001000 
t5:04}4)f1JOO 

· to·ooo•ooo 
7:500.000 

SO:OOOIOGO 
60:000.000 
80:0001000 

S:OOOIOOO 
5:0001000 

tOO:oootOOO 
&:oooaooo 
3:00GtOOO 

U:OOOIOÕ<J 
20:0001000 
so:oooaooo 
20:000tOOO 

~:oootOOO 
S:OOotOOO 

80:000100() 
2.;0001000 

· S :oootOOO 

40!~000 
· tO :000 .• 000 

:~nstituto .. !Iistorlco e· Geographico · Bras i:-: u leiro ............ ; ........... ,;~ . ' . . fi~:OOOJOOO 
thstitutb Protector· "do~· Polirei!!' e Crh~ncss.:. ~· ~:000$000 
Instituto Siio Franeisco . .de Salles. • .. • • • • 30 :OOOSOOO 
Llg!l Brasileira Contra à ·rrul>éreutose... . t20:000fOOO 
Liga .Brasileira de Hygiene Mental....... 6:000tOOO 
•l:.igá Esp'erantlsta ·Brasileira •. ·• , ,:; . . :. ~ r;. . · f:oooauoo 
~lgo -de Protecoiío aos .Cégos . no Brasil .. ; . . · . : 20 :ooo•ooo 
1I:.yoeu ··de Artes e OffiQioa. do · . Rio~'de •Ja...: · ·.. . , '· .: 
•'· · ··nelro; . • .•· •; •.• ; •.•.• ..••. :. 1 •• ·•··· • . : . l'iO:OOOtooo 
Obra do ··Bel'ço .. , ............ : ........... . · . . US·:000$000 
Orpliannto Evangelico • • • • • h ··' . ....•.. .. . . · :-. . · 6 :OOOfOOD 
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Orphanato Osorio .•.•••....••..•••.•••• 
Orphan~t.o. Santo Antonio ......•..•..•.• 
Orphanato· São José .....•• , .•.••..• , •••• 
Orphanato · Presbyteriano .· •..... : • •.•.••• 
P~tronato das Creancu Pobres de São João 

Baptista da LagOa .•....... , •... , •.• 
Patronato de Menores •. · ...........•..... 
Patron9.to Opetoario da. Gavea ....••....... 
Pequena Cruzada· · •.. ·. ·, •.••...•..••••••• 
Polyolinica de Bota.fogo ..... : ........•.• 
Polyolinica Geral ...................... . 
Serviço du Obras Sociaes ............... . 
Sociedade Beneficente Unitiva .......... . 
Sociedade Brasileira de Chimioa ...•.•••.• 
Sociedade de Assisteneia ·aos Lauros e -De-

fesa Contra a Lepra ............... .. 
Sociedade de Geographia .....••.••..•.•.. 
Sociedade de São Vicente de Paulo (Gonse

,lho Superior do Brasil), .•..•......• 
Sodalicio. da Sacra Familia ...•.•.......• 
União dos Escoteiros do Brasil .......... . 

II:SPIRlTO S.ufro 

Asyio Deus Ghristo . e Caridade, dachoeiro 
do Ite.pemirim ; ••..•.....•••.••..•.• 

Orphanato Coraaão de Jesus, Victoria •... 
Orphaii.llto Jesus Cbrísto Rei, Victória ...• 
Orphanato Santa Luzia, Victoria ..•.•.•• 
Posto Medico dos Pobres, Yiotoria •.••••.• 
Santa Casa de Miserieo.rdia, Cachoeira do 

Itapemirím • .. ................... , 
Santa Casa de Misericordia, Viot.oria .••.• 

OO'Y:AZ 

Asylo São Vieente de Paulo, Goyaz .•..•.. 
Confereno1a de Silo Vicente de Paulo, An· 

na polia . . .. ·. ~ .. ~ .................. . 
Conferencia de São Vicente de Paulo, Santa 

Lu~ia . .. ...................•... , .. 
Hospital de Caridade, Goyaz •.••.•• , •• , ••• 

MARANHÃO 

Academia de Commeroio, São Luiz ..•..••• 
Assooinção dos Empregados no Commercio, 

Sio Luiz .•..............•......•.• 
Asylo de Mendicidade, São Luiz.; ..•• , ..• 
Aeylo Orph!lnologico Santa Luzia, São Luiz 
Centro Artistico Operaria Mat'anhense, São 

Luiz .............................. ,., 
Oentro Caixeira!, São Luiz., ......•..... , 
Centro Operaria Caxiense, Caxias ....... . 
lnstituto de Assistenoia á · Infanoia, . Silo 

Luit ....• ,, ..................... . 
Instituto de Letras. e .Qffioios ... Gomes . de 

Souza", Coroatá .. ; . ; ........• ." ....• 
Santa Casa de Misei"ioocdia, São Luiz .... ,. 
União Art.istioa e .Operaria. Caxianse, Cuia8 

i O :00{).000 
10:0001000 
.l5 :0001000 

5:000.000 

30:000.000 
~25:0001000 
30:0001000 

6:000.000 
10:0001000 
10:000$000 
30:000tOOO 
10:000$000 
6:000.000 

3:0001000 
10:000$000 

10 :()()0100() 
3:0001000 

10:000$000 

•:0001000 
20:000$000 
. : ;ggg:ggg' 
5:000$000 

2:0001000 
20:0001000 

to:oooeooo 
2:000,000 

6:0001000 
6:000,000 

1:000.000 

6:000$000 
20:000f000 
fO:OOOfOOO 

20:000.000 
5:0001000 
6:0001000 

1.0:0001000 

3:0001000 
20:000$000 
to:oooeooo 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 10: 15+ Pág ina 70 de 148 

-tto-
MATTO OROBBO 

Asylo Santa Rita,· Cuyahâ ... · .....•......• 
Collegio Santa Th:ereza, Cm:umbã. · •.••..•• 
Escolas Pro!issionaes Salesianas, CuyabA. 
Hospital de Caridade, Tres Lagóa8 ..•..• , 
Hospital de_ São João dos Lazaros, Cuyabá. 
Missões Salesianas de Matto Grosso ..... . 
Prelazla de Guajarã-Mirim .............. . 
Sociedade Beneficente Corumbaenge, Co~ 

rumbá· •........................•• • 
Sociedade Beneficente de Campo Grande •. 
Santa Cas& de Misericordia, Cuyabá ....•. 
Veneravel Ord9m 3" de São Francisco, São 

Luiz de Caceres .................... . 

MINAS OERAIB 

Academia Mineira de Commercio, Bello 
Horizonte • . ..•.••••...•.....•..••• 

Albergue Santo Ai:lloitió, São João d'EI~Rey 
Associacão das Damas de Caridade, Bello 

Horizonte ................... · ..... . 
Associncil.o das Servas dos Pobres, Curvello 
Associação de Carldi!.de, _ Pou!o _ Alesre .••• 
AssoclaçlitJ de Caridade, São João Nepornu. 

ceno . . .......... · .... 4- ~ ••• , • -~ ••••••• 

Assoclaçlio de Caridade, Vllla Par&opeba· .• 
Assoeisçlio do Pilo de Santo Antonió, Bella 

Horizonte . . , ................ , .... . 
Assoeinclio Proteotora dos Pobres e Me-

ninos Desamparadoe, L&mbaey ....•.. 
A~ylo Bom Fastor, Bello Horizonte •.....• 
Asylo da Piedade, Gaeté ................. . 
Asylo da Velhioe Desamparada, Curvello •• 
Asylo dos Invalido!! D. Maria Adelaide, 

Braaopolis , .. , .. t •••••••• 4 , ... , , .. , • 

Asylo dos Mendigos, Juli de Fórt .••••••• 
Asyla da• Meninas Indigenas e Orphll.oa, 

Itambaouty • • •..••...••....•.•.• , • 
Aeylo de N. S. da Conc.eiollo, Serro ••••••• 
A'lytc) de N. S. do Perpetuo Socoorro, Banta 

Barbnra • . •.................. , ..•• 
Asylo de Orphl\os, de Diamantina ........ . 
Asylo de Orph!l.os dos S. CoracOes ds Jesus 

e Maria, Barbacena ...... , ..•..••••• , 
Asylo de Orph!\os Joio Emllio, Juiz de 

Fóra·- . . ~ •..•........... , .... , , ... , . 
Asylo de Orphãos de MariaiWa •..•.••••.. 
N!ylo de Santa Izattel, ltajub~ .... , ....... 
Asylo de Santo Antonio e Santa Izabel de 

Hungria, Ouro Prelo ...••.• , ..• , ...• 
Asy~o de Siil) Joaquim, $erro, Oonoeir,;iio., 
Asylo de_ São José do Pé do Morro, Passa 

Quatro , ...... ,. ......... .,. •• , .... ,, ....... . 
As!flo · de' São Vicente dé Patilo, Parais~ 

polis ....... , .......... · ......... ~· 
Aqlo de. São Vicente de Pauto, Sete· 

1qOal .. . ........... :..·.~ .• ~ •••• ,.;.~· •.. 
Qua. de· Qpridad&.: da -.A.l!i!DM ••••• • • • • :. '• •• 

t'O!OOO.QOO 
15~000.1000 
15:0001000 
i5:000.000 
10_:0001000 
80:0001000 
~0:0001000 

10:000.000 
10:0008000 
10:0001000 

6:000tOOO 

4:0001000 
B:OOOIOOO 

3:000$000 
1:0001000 
2:0008000 

3:000,000 
2~000$000 

20~000.000 

8:0001000 
&:oooeooo 

to:ooo•ooo 
2:0008000 

2:0000000 
8:000f000 
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6:0001000 
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6:0001000 

10!000-'000 
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Casa de Caridade·' dê ; ~landla<. ·.· ~ . •. . ·• 
c·asa· de· Oàridade· de Baependy-.. , ... .... .... . . 
Casa de Caridade· de Gal'atitiga .. ..... . ,. · · 
Casa· de· Ca1·idade · de Diamantina . .•. •. .. . 
Cnsa de Caridade! . de Formosa ......... , . 
Casa de· d9ridade de Ouro F·ino . , .•. , ... . 
Casa de Caridade· de Pasea. Quatro ...... . 
Casa de ·Caridade de· Rezende ... · .. · . .. . . . 
Casa de Caridade de São Francisco ... .. . 
Casa . de Caridade · de Viçosa • . .. · . . " .. , · . . ·.· 
Casa de Caridade· do P!\rá, .... ...... .. .. · 
C&Sa . de .caridade Leopoldinense, de Leo-

poldina . . . : .. ~ · . ·. ·. ~ . ~ · ............ . 
Casa de Caridade N. S. das Merc~s, de 

Montes Claros .... ....... ... : ... . 
Casa de Caridade . s·. Antonio, do Curvello 
Ca&a 'de. Caridade S. Vicente de Paulo, 

Abaeté . . . • . . , . : ; .. . ... ....•.. .. 
Casa ile Caridade ·s. Vicente de Paulo, Ca-

.zambu' .... · . . . .. . . • . . ... .. ....... .. 
Cent11o Espírita Amor e Caddade, .Monte 

~anto .... · ..... ... .... ......... . 
CoJiegio S. Domingos, Poços. de Cilldns ... . 
Collegio S. José,' Juiz de Fó'ra . . .. ... .. . 
ConfeNlncia de N. S. do Garmo, Olh•eira .. 
Conferencia do N. S. do, Carmo, Uberlandia 
Conferencia de Santo Antonio, Campanha, . 
Conferencia de S. Vicente de Paulo, Mónte 

Santo .... .. ....•... .•• .. . ...... 
Conr~rencll\ de S.· Vioent.e de Paulo, Ube-

raba .. ...... ................. . 
Conferencia VtoenUna de ~. I!J; da Saude, 

· P~os da Calda. .. . • .. ........ , .. . 
Cotlselho Central Metropolitano de Dello 

Horizonte (S~ s~ Vicente de Paulo). 
Creohe Menino . Jesus, Bello Horizonte.. . . 
Crua Vermelha Brasileira, Lavras ....... . 
Conaelbo Partioulnr de Ouro Pret.o •.• , i i 

Escola de Agricultura e Peouarfa de Pasaa 
Oualro , . . .. . •• . .•... . .... .. . .. 

Eioola d6 Ag'ronomia e Mediolna Voterina
rfn de Bello Dori&onte •..•..•••.•... 

Escola de Ar'ohlteotura de Bello H.orlaonte 
E•oola de Eoonomia Domeatlea N. S. Ap. 

· parecida, Bt·:uopotla· . • . • · .. ..••.•. • 
Eleola de Eleotrioidnde a RadioLelegraphla 

de .Bello Horizonte . . . . . , •.•.•.. .. 
Eseola . <h! . Engenharia de Ju~ de Fóra •.. . 
Escola de Pharmaci1l, Odontologi~ e Vete-

rinar.ta, Juiz de. Fóra. . . . . , .. ...... . 
Escola Domestica . S. T.herezinl:ia, Lambary 
E!Eeola úomestioo. . S.. Therer;inha, Pouso . 

Ãi811'e .. .. ...... .... ' ..... ... .. 
Escola Dómestica e Technita ' Protfaional 

N', S~ Appareoida, ·Pua&: Quatro ; . .. .. · 
BSMia Normal Itambàcarr· ...•. . . • •.••.... . 
Kleot.a Normal, Lambary .•••. • ..•......... 
Ete.OI«' iNorrnal, SaUn"s ... ; .......... ' ...... ' . 
EMol~- ~rofissional . Delpbtm: Moreira, Poa-

. ·M-' AlfSte .. . . . ...... ...... . ........ .... . . 

~:oooaooo 
li-:0001000 
.t·:OOOfOOO 

.24. ~000$000 
20:0001000 
t():OOOIOOO 
õ:OOOSOOO 

{G:OOOIOOO 
8·:0001000 

to:oootooo 
a:oootooo 

tO:OOOfOOO 

ú:OOOIOOO 
5:0001000 

S:OOOfOOO 

5:000tOOO 

3:0001000 
!\ :00(1*000 

20:'l'.lOtOOO 
i :OOGf.OOO 
6 :0001000 
8:0001000 

!:OOOJOOO 

3~000to()9 

3:0001000 

30:000f00{) 
30:000$000 
ifi:OOOfOOO 
2:1)00,000 

20:000f000 

tO ;OCOtOOO 
3:00Qf0~0 

Z:OOOIOOO 

5~0001000 
90:000,000 

00:000$000 
fO:OOD.OOO 

atoooeooo 

iO:OOOtoíJ(l 
f..'O:OOOIO'J9 
30:000.000 
{ti :OO().fOOO 

tO :OOotot4t 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 08/10/2015 10: 15+ Pág ina 72 de 148 

-· ii2 ~ 
Escola Profissional Feminina, BellG Borl. 

zonto .. . ,., .. .. .. . ............. I .......... , 

Faculdade de Commeroio de Minas Geraes. 
Bel.lo Horizonte • • . • . •.••••.••..•.•• 

Hospital Antonio MOreira da Costa. S•nta 
Ri ta do Sapucahy •• , •.••• ~ .•••••••... 

Hospital Cassino CampQ.lina, Ent.re Riõii •• 
Hospital de caridade, S. Paulo do l'tfuriahé 
Hospital de Caridade S. Vicente de Paulo, 

Araruoc.a .•• , ...•......••.....•.... 
HospU.al de Curvello . • • ................ . 
Hospital de Misericordia, Palmyra .••....• 
Hospital de Oueluz .. .. ................. . 
Hospital de S. Vicente· de Paulc, Antonio 

Pias ............................. . 
Hospital Immaculada Cooceioão, Santa Ma~ 

ria do Suaesuby . . . • .. ............ .. 
Ho!;lpital N. S. das Dóres, Itabira •••••....• 
Hospital N. S. das Dtlres, Ponte Nova •••• 
Hospital Santa Rosalia, Tbeopbilo ottoni. . 
Hospital S. João Baptista; Rio .Branco •• · .• 
BCJspital s. João de Deua, Santa Luzia .... 
Hospital S. Salvador, Porf() Nov~ do Cunha. 
Hospital S. Vicente de Paulo, Bello Hori-

zonte. . . . . • . . ..•.................... 
Hospital S. Vicente de Paulo, Marianna .. 
Hospital S. Vicente de Paulo, Matheus 

Lema ...... <~• ................. •·• ••• 

Hospital Regional do Sul àe Mlnae, Var-
ginha .. . , , . . I • • , •• , ••• , , ••• , •• , •• 

Instituto Commercial Min&iro Juiz de Fóra. 
Instituto ElectrotecbnJco e Mecanico, ltajubi 
Instituto Gammon, Lavras .... ; .......... . 
Instituto O'Granber~. Juiz de Fdra. •.•••. 
Instituto Profir~.sional Feminino. Santa Rita 

do Sapuoaby ;, • . • • , .•.••..•.••••••.• 
Irmandade da Santa Casa de Miserioordla, 

Monte Santo ........................ . 
Irmandade de caridade de Guaxupé .•...••• 
Irmandade de N. 8. da Baude, de Diaman-

tina ....••..••••.....•.••.•..•.•.•.. 
Irmandade N. S. da Baude, de Ubá •..•.• 
Irmandade de N. S. do Rosario, de 'Rezende 

Costa . . • . , . . .................... , .... . 
Lyoeu de Artes e Otfloio, de Ouro Preto •• 
Maternidade Therezinha de Jesus, Juiz de 

Fóra . , . . , . . . . ..................... · · · 
Orphanato N. S. das Dôres, Itabira.; ... . 
Orphanat!:l D, Silverio, Cat:.lguazes .• , •..•• 
Orphanato N. S. de Nazareth, Conaelhefro 

Lafayette . . • . . . . ....•............• , 
Orpbanato N. S. do Cnrmo, Carmo do Rio 

Claro ....• , · ••.•..•................•. 
Orphanato Santo Antonio, Curvel!G .•...... 
Orphanato Santo Eduarda, Uberaba ..•..... 
Santa Casa de Caridade, Arr.ssuahy .. , ..... 
Santa Casa de Ca:i.'idada, Bom Despacho .•. 
Santa Casa de Caridade, Conquista ....... . 
Santa Casa de Caridade, Guaraneaia .••..•• 
Santa Casa de Caridade, Itapecedoa. ..... . 
Santa Casa de Caddada, !tamarandiba. .••• 
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Santa Casa de Garide.de N. S, do Carmo, 

Guanhlles f • f • f • • I ••• I ........... , .. .. 

Santa Ca.se. de Caridade, Santa Rita- do la.. 
cutinga . • • . •. . •..•..••....•..••. 

· Santa Casa . de Miaericordia, Al.·~' ....... . 
~anta Casa de Misericordia, Barbacena .•• 
Santa Casa de Caridade, llraso.,.olis ..... , , 
Santa Casa de Miserioordia, Bello }iori-

zonte .............................. . 
Santa Casa de Misericordia, Bomfim •..•...• 
Santa Casa de Misericordia, Caldas •..•.• 
Santa Casa de Misericordla, Carnanduoia .•• 
Santa Casa de Mise~:icordia, Ca.mpanba. .•.• 
Santa Casa de Misericordia a Caridade, 

Machado ••.............. ·· ··•· •••·•• 
Santa Casa de Misericordia, ItajuM ...• 
Sanb Casa de Misericordia, Januaria ..... . 
Santa Casa de Misericordia, Lavras ...... .. 
Santa Ca:su de Misericordia, Lima Duarte. 
Santa Casa de Misericordia, Monte Santo ... 
Santa. Casa de Misericord!a, ~uzambltiho. , 
Santa Casa de Misericordia, Pataizopollll •. 
Santa Casa de Miserlrordia, Passos ..•...•. 
Santa Casa de Misericordla. PerdOes ..••• , 
Santa Casa de Miserlcordla, Ouro Preto .• 
Santa Casa de Mh!ertcordla, Rio Pteto •• · 
Santa Casa de Ml~erloordi&_t Sabarli .•.... 
Santa Casa de MiserlQoi'dis, ~:~llu St!hutilo do 

Paraiao ..•....••...•.•.•....••....• 
Santa Casa de Mi.serieordla, Rerro .•..•..•.• 
Santa Casa de Ml!aerloord}a, Uberaba •..•.. 
Santa Ca!!a de Míserlcordia, Oliveira ••.••• 
Sociedade Beneficente de SAo Vicente de 

Paulo, Sacramento . . . .•....•.•....•• 
$ociedade de Silo Vicente de Paulo, Alvino-

polis .... , .. , ... , ..... , ..........•. 
Sociedade de Silo Vicente. de Paulo, Theo-

phflo Ottoni . . . . • ..•..••.•.•..• , ..•• 
Sociedade de S!lo Vicente d& Pau~o, lJb&-

r.aba • I f • • t I ~ e I • ~ e • .. • • e I I e • ' • lt I e e I 

SOciedade de Sll.o Vicente de Paulo, Var8'i· 
nha . ~ . .. .. . . . . ....... ~ ... 11·· .......... . 

Sooiedade Mineira de Assistenoia A Infan
oia, Bailo Hortzont& . , •.....•....••• 

V' enera"el Ordem 3• de S§:o Francisco de . 
Assis, S. Jorio d'El-Rey ............. . 

VeUOJ! de Trabalho. ~1\n, ~n."tat~~n.W., ~\\G 
HorJzonte . . . . . . • ..•..•....• · · . • · . · . 

PAAÁ 

Assooiacão Commercial dL' . Pará (Escola 
Pratiol\ de GomtmJrcio), Belém ..•... 

AssocinQã.o das Irmãs Clarl~S de Santat•ém 
Casn .de Snude MnrHima do Para •........• 
Faculdade de Medicina é Çirurgia de Belém 
Instituto de Prot~ocilo e Assistenci~ · ;1 ln-

fancia de Belém· . . ... , .......•...• 
Internato das Irmãs Clarissas de Tapajo3. 
Mlssl'lo Dominicana àe Conceioão de Ara-

guaya. . •..•....••.•.•..•..•.•..•. 
a. D. - VOLUME U - 1.93!}. 
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Museu Goeldi, de Belém . . ........•..• 
~nta Casa de Miserieordia de Belém·, ...• 
8anta Casa de Misericordia de Obid'os , , , • 

PARAHYBA 

Academia de Commerc1o "Epitacio Pess~a", 
João Pessõa. • .............. , .... . 

.Asylo d.e Mendicidade de "Carneiro da 
Cunha", João PessOa • • , , , ..••..•• 

Casa de Caridade da Sagrada Familia, de João PessOa. . . . .............••.• 
l:janta Gâsa de Misericordia, de João PessOa, 
Soci~de de Agricultura da Pãi'ahyba 

PARANA' 

Asylo São Vicente de Paulo, Lapa ...•.•• 
Escola Agronomica, Gurityba .•.....•..• 
.E'aculdade de Direito, Curityba ......... . 
Faculdade de Engenharia, Curityba •...• 
Faculdade de Medicina, Curityba . . . . ...• 
Federaoão Espirita do Paraná, Curityba. 
Governo do Estooo, para a Nacionaliz:aoão 

do Ensino •••••....•.•..•.. , .•....• 
Hospital de Caridade, Antonina .•..••.••• 
Hospital S. Vicente de Paulo, Guarapuava 
Santa Casa de Misericordia, Paranaguá •• 
Santa Casa de Misericordia, 2onta Gt·ossa. 
Sociedade Hospital :Scim Jesus, Rio Negro 
Sociedade Soccorro dos Necessitados, Curi-

tyba.. . . . ......................• 

PERNAMBUCO 

Abrigo Santa Therezinha de Jesus, de Re-
.cii'e. . •••..........• " ..•......... 

Academia de Comrnercio, de llecif<'! •• , ••• 
Assooiacão Mantenedora do !Iospital Gen~ 

tenario, Recife ..•...... : .....•...•. 
Asylo Bom Pastol',. de- Rt.eife .• ~ .......• 
C!i.!ia de Caridade, de Bezerroa .........•• 
Caea· de Saude "Dr. Rerothildes Xavier, 

de Bezerros . • . • ..••. · .......•...•..•. 
Casa. do Estudante- Pobre, de Recife •••..•• 
Collegio de Orphãos N. ·S. do Bom Canse.. 

lho ...•.•••... · •......... · ......... . 
Collegio N. S. de Lourdes, de Palmaros .. 
Ool}egio N. S. de Pompéa, de Recife ..... . 
Col egio Ol~phanato N. S. ·,d!\IS Dôres, de 

Bezerros ...• ~ ...••................ 
Compunhia de Ca~idade .................. . 
CrW:;ada de Eduoaciio de Pernambuco •.•. 
()ruza.da ·l:n.fantil 'J;amarineirn, de Recife •. 
Escola .Agrloola de Goyana .•........... 
:Escola Agrioola Siio Sebasliiio, de Jaboat.ão 
Escola do Bellas -1\r.tes, de .Reo1.fll . .. _ ..••. 
Escola de. Engenharia, de Reeife ••...•• 
Escolns de Macaoheir& · .•..... ; . "' ........ ·. 
FaGuldade de M~~ioin~ . de Recife .•.•... , 
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.Faculdáde . <lo Commorclo, de Reoife • ••.• 
Hospital Regional "J!ermtrlo Coutinho", de 

Nazareth • • .••...• , •• • ..•• , •••• . .• 
Instituto Archeolosioo Htstorioo .e Gel)... 

graphioo, de Recite •.......... • .• • •• 
Instituto de Protooçílo e Assistenoia á In-

fanoia, de Recife ••.... , .. , ,. , • •• , •.• 
Jardim de Infancia dos Pobt•esir.hos de 

Recife ••... . ...•...... • ......• : . . •• 
Ligli Pérnambucuna Contra a Mortalidade 

Infantil, Recife ...... . . ........ . .. ; ...• 
Liga Pernambucana Contra a Tube~lose, 

Recife ...•..... .. .•... • .. · .. . .. .. . . . 
Lyceu. de Artes e Ot!folos, de Recife . ••. 
)iaternldade de RecUe (Cruz Vermeln~ Per-

nambucana), . . , . . .. , . .••. • ..... . 
Recolhimento da Gloria, de 1\eolle . ... . . 
Santa Casa de Mieerloordln, Reoite .... . . . 
SQciedade dos Cooperadorel Paroohlaes, de 

Reoife, . . . .. ... , . , , . , • , . . .. . .... . 
Umio dos Iltoç.os Catboliaol, de Vlotoria •• 

PIAUHY 

Obra Hospital Silo VIcente !le Paulo, Fio-
. rf•no. . • ....... .. ... , .. , .. . .•.. . . 

!Santa. Casa de Mieericordfa de Therezina • • 
SOciedade de A!!sis~enola . aos Lazaros . e 

Defesa conLra. a Lepra de Parnahyba • 
Uniiio Artística Opernria Florianense, de 

Floriano. . ....... .••.... .-........•...• ...... ·.· . . . 

1\10 l>B .T ANElRO 

Academia Fluminense de · Commercio, · de 
Niotheroy • • ..... .• ••.......•.••• 

Assooiaoão das Damas de Caridade de Sio 
Vicente de Paulo, Nietheroy • • •••• 

Assooinçi\o do Caridade de ·Nova Friburgo 
Assooi:loão de Imprensa do Estado do Rio 
. de Janeh·~. ; .. . •.. . ..•. • .... . , . . • 
Al!lsoc~acão do iiospital de S. Gonoalo ••• . 
Associacüo Fluminense de Assistenola e 

Defesa Contra a Lepra, Niotheroy • . . 
Associação Fluminenee de Ensino Teahnioo 
Associação Proteotora do Recolhimento dos 

Desvalidos, Pet.ropoUs • • .•....• . •• 
Asylo da Div1na Provldenola, Niotberoy • 
Asylo da Ve~hiue l)estlinp~ad"' Cantagallo 
Asylo Furqulm, do Vesapuru • • ••.....• 
Asylo N ~ s. do Oarm4); Qll!DPO&; .. ; . ... . 
Asylo Santa Leopoldhia,· Nlotheroy • • . • . 
Asylo Sànto Agostlnbó, 'Barra · do Piraby. 
Caixa Auxilladora das PóbrêiJ, de S. Gon-

oalo. . ..... .. .... . .. : .. . .......... . 
Casa de Caridade de rtaperuna . • ••••.••• 
Casa de Caridade de Maoahé. , •• • •. ••... 
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Casa de Caridade de Parabyba do Sul 
Casa de Caridade de Paraty .••....••..••. 
Casa dos Pobt•es de S. Vicente de Paulo, de 

Miracema ............••.......•...• 
Escola de Musica Santa . Cecilia, Petropoli;) 
Escola Domestica Oecilia Monteiro de Bar

ros, Barra 1\-!a.nsa. . ................• 
Escola Domestica Asylo 1'\. S. do Amparo, 

Pelropolis ..................... · ....•. 
Escola Domestica Asylo N. S. dos Anjos, 

Pelropolis .......................•.•• · 
Escola Profissional Salesiana, Nictheroy .•• 
Escola Technica Fluminens~ de Nictheroy 
}lospital de Iguassú ................ ; ... 
Hospital Santa Thereza, de Petropohs .... . 
Hospital de S. João Baptista, de ltaborahy 
Hospital S. Vicente de Paulo, de Bom Jesus 

·de ltabapoana ...................•. 
Instituto' de Menores Anot•maes, Petropoli.s 
Instituto de Proteccão e Assistencia á lnfan-

cia, de Nictheroy .................. . 
Instituto de Proleccão e Assisten6ia á ln
.. fancia, de Petropolis ..........• , , .• 
Irmandade Misericordia, de Angra dos Reis 
Irmandade Misericordia, de Vassouras ..... 
Irmandade de Santa l:o;abf:!l rtA f!Ji.bo Frio •• 
Lycéu de Ades e Officios, Instituto Poly-

technieo, Petropolis ........•....... 
Maternidade de Campos ................ . 
Orphanato S. Jo::.:é, Campos •..•..•....... 
Patronato .de Menores Abandonados, Ni· 

ctheroy . . . o •••••••••••••••••• ·o • , ••• 

Polyclinica de Nilopolis, em Iguassú ..... . 
Santa Casa de Misericordia, Barra Mansa .. 
Santa Casa de Misericordia, Campos. o o •••• 

Santa Casa de Misericordia; Gantagallo •••• 
Santa Casa de Misericordia, Rezende ..... . 
Santa Casa de Misericordia, São João da 

Barra , ..... o ...................... . 

Santã Casa de Miseriêbrdia, Valençao .... .. 
Santa Casa .de Misericordia de Santa Rita; 

Barra do Pirahy .....•••........... 
Sociedade Fluminense de Agricultura e In

dustrias Ruraes1 Nictheroy o •••••••• 

RIO GRANDJ;; DO NORTE 

Associação das Damas de Caridade, Natal .• 
Associa cão de Pro-fessores, N~tal o ••••••••• 

Assoeiacão dos Escoteiros de Alecrim, Natal 
El:lcola de Commercio, Natal. .•....... o •• 

Esoola Feminina d'e Commercio, Natal .. ; .. 
In~tituto de Proteccão e Assistencia â In-
.. f~ll.cie., Natal .........•.. o • o ••••••• 

Lisa do- Ensino (Es1JdH1' ·Domestica), Natal 
Sociedade de Assistencia Hospitalal..', Natal 

.. l\10 01\A:NDB DO SUL 

A!!sdci&ção Be.ner1cente Süo Francisco de 
· · · Assis, Porto Alegre ........ , ..•....• 

AsSO!liacão Du.mss de Caridade, aaxias. ' . ' 
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Associao~o de Caridade, llaquy ••••••. ••• 
Associação de Caridade; Santa O••• do Rio · 

Grande ... ..... ... ..... . ....... . .... . 
Asylo de Mendigos, Pelotas, . •......••• , . • 
Asylo de Orphãos N. S. da Conceioio, Pe-

lotas. . . . .... · ... · . ·. · • · · · · • · · .... · 
Asylo de Orphãos Sio ~enedicto, Pelotas. • · 
Biblíotheoa Publica P elotense, Pelotas ....• 
Governo do Estado, para a Nacionalização 

do Ensino .. ....•. •. ..• ... .. •.. • •. . 
Hospital de Caridade, Pas!o Fundo . .. . ..• 
Hospital dos Pobres, S. BorJa .. ...... .•.• 
[~stítuto São José, CanOas ••.. .• .. •.••.• . • 
liyceu Leão XITI, nio Grande .........•.. 
Orphanato de N. S. da Piedadé, Porto Alegre 
Santa Casa de Caridade, ,Alegtele ...•. ... 
Santa Casa de Oarldade, D . Pcdrito .•••.• 
Santa Casa de Caridade, Uruguayana •. . .• 
Santa Casa de Miserlcordla, Pelotas . . . .. . • 
Santa Casa de Mlsérieordia, Porto Alegre . . 
Sociedade de Educação Christil., Pelotas ... 

SANTA OATHAI\INA 

Asylp de Mendloidade "Irmão Joaquim". 
Florianopolis: · ·• . . ... . •.• •• ..•. • . •• 

Asylo de 01·phãos S . Vicente de Paulo. Flo-
rianopolis . • • • .• •..... .• •....•. • •• 

Associação Beneficente "Jonquim S. Thia
go, de. São FrancisCó ... . .... ..••. .. . 

Governo do Estado, para a Nacionalização 
do Ensino . . ......... ... .•........ . 

Hospital de Caridade de Joinville ..•. • . ... 
Hospital de Caridade de São Francieeo •••• 
Hospital de Caridade Senhor Bom Jesu~ dos 
. Passos, L11.guna ....... . ..•......... 

Jnsmuto Polytecbnico, Florianopolie •...•. 
Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Pas

sos, Florianopoíís. . •.. .•. .. ....... 
Maternidade de Florianopclis . .. . , .•.... , • 
Sociedade BeMi'icênte S. Vicente de. Paulo, 

.Pórto União. , • . • ...•. .. . . ...... . . . 
Veneravel Ordem 3a de São Francisao da 

Penit.;ncia e Hospital de Caridade; Síl.o 
Francisco do Sul. . .. .. ... .. ....... . 

B. PAULO 

Assistenoia á lnfancin, Sant.os ........ . ..• 
Associação Auxiliadora dos Necessitados, 

Santos. . . . ... .. .... . ........ .. . . 
Associação Creche Asylo Analia Franco, 

Santos •..•.........• •............ 
Associação Paulista da Divina Providencia, 

S. Paulo .. .•............ , ...... . . 
Associação P roteotora da Infancia Desva· 

lida, Santos. • .... .. •... .. ... .. .... 
A.ssooiaciio Proleclora dos Morpbeticos, de 

Jundiahy •. ......•. . .........•... 
Associnciio Snnatorios Santa Clura, Cainpos 

do Jordiio ............. . ......... . 
Asylo Créohe Jundiahy . . .............. . 
Asylo Cora.cão do Maria, Piracicaba .. ... . 
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A&ylo da Divina Providencia, São Paulo . . •. 
Àsylo de Invalidos, Campinàs ...•.• . •..• . 

. Asylo de Invalidos, Santos • • . . . . . . . . • . . • . . 
· Asylo de Mendicidade de .Limeira .• .•..• . 
Asrlo de Mendicidade D. MarJ.a Jacyntba, 

São Paulo ........ ........ .. . . . ... ... · 
Asylo de Mendicidade S. Vicente de Paulo, 

'Cruzeiro . • . • · ...... , .....• , • . , .. . . . 
Asylo Padre Euclydes, Ribeirão Pre to. ; •. 
~ain Escolar Galeão Carvalbal . . . •., .. . . · 
Casa Pia de S. Vicente de Paulo, Botucatu'. 
Circulo dos Italianos Unidos, Campinas .... 
Conferencia do Senhor Bom Jesu;; do Livra-

mento, Bananal ..... .. .. . . · • ....•• • 
'congregação das Filhas de Maria Auxilia-

: --dora, São Paülo . . ......... . .. . . . . 
Oréch6 Baroneza de Limeira, São Paulo .•.. 
(;entro de Assistencia Social Braz-Mooca . 
Escola Agrícola "Coronel José Vicente", 
. . Lorena •. . ...•.• .. •.. •.. . . . · · · · • · · 
Escola de Ccmmercio "Antonio Rodrigues 

Alves", Guaratinguetá . • , , . , .•..• • 
Escola de Comr:nercio "Christovam Colom

bo'', Piracicaba . , . .•. . • ..• . . . .•. .•• 
. Escola Profissional e Agrícola, Lavrlnhas . 
Escola Prtlfissional Feminina "Patrocinio 

de São José, Lorena ............... . 
Escola Superior de Commer cio, Jah.u' . .. . 
Gotta de Leite, Araraquara · ...... . .. . .. . 
Hospital de caridade de São Vicente de 

Paulo, Jundiàhy . ~ · : : ; : . : .. : : : . : • : • · 
Hospital de Santa Izabel, Jaboticabal. ... . . 

.. Hospitnl Feliz Leiribrança;_ Jguape .. ... . .. · 
Hospital Santa Izabel, Taubaté . . . .. . ... . 
Hospital Suo Luiz, -!\raras . ; ; . • •. ; .. . : ... • 
Hospital S. Vicente a~ .Paulo, Slio Manoel. 
Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, Silo 

Paulo .. ....... ... . . ... . .. .. . . . . . • . . 
l nstituto de Proleccfoó e Assist.encJa á h.-

fantia, dê Ribeirfw 'Pretv ... _ . .... .. . 
l:Jstituto D. Bosco, Süo Paulo ..... . . . , .. . 
lni'tilulo D . E3Colastica Rosâ, Santos . . ... . 
IMtruccão ArLisliea do Brasil, Suo Paulo. 
Irmandade da Mlsericordia, Taubaté . . . . . . 
lrmandnde da Santa Casa de Misericordia. 

Serra Negra . • .... ~ ... ....... . . . . . 
Irmandade do Hospital de Mlsericordia, 

Sanlo André . • ..•..•. . •.... ... . . . . 
Liga Opertwia do Bem e Reeo\bimento Ana

lia Franco, São Manoel ....•..•.... 
Liga Paulista Contra a Tuberculose, São 

Paulo .•.•... . .. . . . .. • ........... 
Maternidàde de Campinas .... ... . . ... . . 
Maternidade de São Paulo ...•........... 
Orp1lan11to Olavo l!,errás, Santos . , . .. • , . 
Orphanato Santa Veronioa, Tàubntá . . ..•. 
OrphannLo Santistn, Santos . . .. . ... . .•.. 
.Polyolinicn ~e São Paulo .. . .... _ . . . .. ~ • ; 
S_analorlo São Paulo, Galilpós do !Ordão .. 
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Santa Casa de Mi&ericordia, Araçatuba ..• ; 
Santa Casa de Misericordia, Areias, •...• , , 
Santa Casa de Miserieordia, Araraqu&ra ..•• 
Santa Casa de Misericoi'dia, Bananal ..... . 
Santa CMa de Misericordia, Barreto3 ..... . 
Santa Casa de Misericordia, Bauru' ..... . 
Santa Casa de Miset•icordia, Gaçapava ....• 
Santa Casa de Misericordia, Campinas ..•. 
Santa Casa de Miset·icordia, Cananéa ..•... 
Santa Casa de Misericordia, Casa Branea. 
Santa Casa de MiseriCordia, Cruzeiro .•.•.. 
Santa Casa de Misericordia, .. D. Carolina 

Malheiros", São João da Boa Vista •... 
Santa Casa de Misericordia, Franca ....•... 
Santa Casa de Misericordia, ltararé ....... . 
Santa Casa de Misericordia, Jacnrehy ...•.. 
Santa Casa de Misericordia, Lins ....... . 
Santa.· Casa de Misericordia, Lorena ....•. 
Santa Casa de Misericordia, Marilia ...... . 
Santa Casa de Misericordia, Mogy das 

·Cruzes ••.••.•..................•• 
Santa Casa de flolisericordia, Pindamouhan-

gaba ..•.................•.•...• 
Santa Casa de Misericordja, Piracicaba .... 
Santa Casa de Misericordia, Pirassununga, 
Santa Casa de Misericordia, Queluz ....•. 
Santa Casa da Miserioordia, Rio Claro ••.. , • 
Santa Casa de Misericordia, Santa Cruz do 

.. Rio Pardo . . ....................• 
Santa Casa de Misericordia, Santos ...••... 
Santa Casa de Misericordia, São Josá de 

. Cachoeira . . • . .•...............• 
Santa Casa de Miserioordia, Sl!.o Simão •.•. 
Santa Casa de Miserieordia, Socoorro ....•. 
flanta Casa de Misericordia, Sorocaba ....•. 
Santa Casa de Misericordia, Tatuhy., •... 
Santa Casa do Espírito Santo do Pinhal. 
Santa Casa de São José do Burreiro .•..•••• 
Sociedade Amigos da lnstruccll.o Popular, 

Santos ..... , ........... , , ......• 
Sociedade Amigos dos Pobres, Suo Paulo. 
Sociedade Beneficente Municipal Barrei

rense, São José do B11rreiro .. , ••....• 
Sociedade Beneficente Santa Casa, Ribei-

rão Preto • . .................... . 
Soeiedade Beneficente, Tieté . . .... , , ...• 
Sociedade Proteotora do Asylo de Mendi-

gos, Taubaté • . ................ , .• 

BBROIPB 

Associação Aracajuense de BenefiCência, 
Aracaju' ...........•............• 

AssôoiO.çüo Beneficente, Riaohuelo . . ...• 
Assooiar,;iio de Caridade,- Annapolis ..•..... 
Associação do Caridade, Capella .......• 
Associação ·de Caridade, Jupnraluba ..... . 
Assochi.çüo de Caridade, Maroim ..•..•... 
Assooiac~o de Caridade, Rosai-io .•........ 
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~ A:1sociaç:io âe Cl'lí'Jdade, SiM J'oiio dé Déut~: 
Laranjeiras . . · . . - • . . . ••........• 

Asylo de Mendicidade Rio Branco,. de Ara-
caju' •...............••....•... 

· Asylo São José da Tnfanel& Desvalida, de 

Capella • . . . .•.....•..•. ~ ........ . 
Gabinete de Leitura, Marohn .....•..•... 
Hospital de Caridade N. S. da Conceição, 

Lagarto . . . . . . . . • ......•.•.... 
·Hospital de Cirurgia, Aracaju' ......... . 
Hospital São Vicente de Paulo, Propriá .. . 
Instit';lto Historico e GPOSt•aphico .d.e .. Ser-

glpe . . . . . • . ~ ..... - ~ ... , .... -· ...... 
Oratorio Festivo Beato D. Bosco .. : •. _.-. 
Orphanalo São Christovão, Aracaju' .•.. : ·. 
Sooiedado Beneficente Amparo de filaria, 

Estunoia • • • . . • • • . •••...•....•.•• 
,Sociedade da Velhice Desamparada, Es-
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tancia . . . . . . . . . . • • • • • . . • . • . • . . • . 5 : ooo•ooo 
Art. 22. Revogam-se O! dispositivos em contrario. 
Sala das Commissões, 25 de Fevereit·o de 1935. - Ar-

lindo Leorii. - Henrique Dodsworth. 

PftOJRCTO N. i7B. DR i93.i 

Art. i.0 A tlistribuição dos creditas oroamentatios ou e~;
peoiaes e o producto de qunesquer ,contribuiÇões e taxas des
U.nadas a auxilio ou subveqção a f.lj~'tit~.içpes· cUJa finalidade 
esteja comprehendlda entre -os assm:nvws· que se relacioném 
com 11. hygiene-, educatl!.o e eultura, assistencia '1:\ospitnla.r e 
actividades correlatas,· obed~oerá li~ preceito!! da· 'presente lel. 

Art. 2.0 As instituições· inteNasadas: no {0 tri.rílest.re de 
cada anno, em requl'-rimento sellado, subscripto pelo repre
sentante legal, e dirigido ao Ministro da Educação e Saude 
·Publica, solicitarão o au:tilio de que cal'ecem. provando com 
documentos babeis: 

:t•, que .se acham legalmente constltuidas, oom -per!!ont
lidadt' juridica ~ em l'unoolonameoto permanente ha mais de 
um anno; 

2•, que o seu fim se ent:tuadra em ·um. dos ei.\!os previstos 
no art. t•; 

s•, que não recebem outra qualquer suhvericão -ou nuxmo 
da Unillo, nem disp15em de recursos proprlos, sufficientea, 
para o custeio das .suas despeaas e desenvolvimento de seus 
serviços; 

4", que prestan1:-servicos gratuitos,. segundo o':! :fir.s a que 
sedestinnm, indicando o numero de beneficiados. 

§ 1.• Além dos documentos acima indicados deverilp a~ 
in~tHuicões juntal', aos respectivos rt>Querimentos, eet~t'Q..tos, 
telatorios, regulamentos, balancetes relativos ao ultim9 se
mestre de o!!UB actividade, e outros quaesquer elementos··que. 
pomprovem funocionamento . regular .. e util, inclusive at~esta
do das autoridade_s judicial e admi'nistrativa a cuja Jurisdi
coiio ou fiscalização estejam dirt>Otamente subordinadas. 

§ 2.• Em se tratando de lnsutulçl5e8 de proleecão a me
nores, provarllo tambem qual o numero de acolhido!:. no se-
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1llestre anterior por solioltaçlo da autori!lade judfcJaria com
~nte. 

§ a.o As lnstituici'IE>s de ensino, de qualquer grjo e ramo, 
})l'OVIll'ão mais: matricula1 trequencla, aproveit.a..-nento do 
J)eS1!t'18l dtseente, idoneidaae do pessoal docente, annenndo 
uemplares dos programmu, quadros de movimento de todas 
as SUM dept'ndêllcias, e outros quaesquer elementoS demons~ 
traüvos oo ~tficieneia .a normalidade doa seus tr~lhoe.. 

'i 4.0 As pro'Y"1ts de QUé tratam os numeras 2; 3 e 4 desta 
~artigo, JJOderilo ser feitas· mediante aU.estado, com firmas re~ 
conhecidas, de autoridll.des federaes da re~pectiva localidade, 
e, na sua falta, de autoridades estaduaes, qne n3o façam 
parte, umas e outras, do corpo admii).istrativo da institu:cilo 
inl.erelsada. 

§ 5.0 Sóment.à para a percepÇão do primeit'o auxUio do 
exigitlas as provas sob nume~·os t, 2, 3 e ... bast.anJo, para os 

.demais; aa de numero· 3 e 4, · 
Art. s.o As instituições eneamlnharlo o& seu9 requeri

; mentos directamente ao Ministro da Edueaç.ão ou pot' inter• 
.medio de quaesquer autoridades federaes, eetaduaes ou mu-
.niéipaes. . 

Art. 4.0 A· vel'llicaolo dr:l pr~nebfmento dos requisitos lé
raes, que Justfficàm o a.u:dlio oítieial, seri feita por eomn\i!l· rio <tetdgnada pelo Ministro da Educacãó, e d~ qual farão 
de Edueaofi.o, o Director da S.ude Publica e delegados dos 
parte, obrigatoriamente, o Julz de Menores. o Dtrector lleral 
.lfinht.erios da lustioa. Agricultura e '!'rabalho, sen!,io um 
para cada. lllnisterio, e iudlcado pelo .Ministro · l'eiJpec\i\'O, 

Paragrapho unico. O Ministro da Educaclo pod~r.i d•l· 
11111' mais trl!l membros, no muimo, para. a eommissll.o, es
colhendo-o dentre persono.lidldes de notOl'i& cornpetencia n,_s 
questões attinentes á As&ístencla Social • 

.:.o\rt. li.o Gonelui<IO o exame que lhe compete, a commis
~!o elaborará. parecer com ~ indicação. 11or ordem slpbo.bO
tioa, do nome ds Instituiofto, natureza dos seus seL:V~oa. Ee
tado e localidade onde tunroiona, importancia do au~ilio re
querido e do que, a seu juizo, ·deva ser concedido, fundamen~ 
t.ando os motivos na conclusão de indeferimento. 

Art. e.o Tomand~. oonhee!mento do parecer, o Ministro 
da Educi\Qilo formulará a proposta deflnitlva da distrlbuioAo 
dos a.uxilio~J, remettando·a a Camara para ser votaLia. 

Art. 7.o A proposta do Governo abrauger.t &s JnstituiQ3e&, 
que, em virtude de eontrnclo ou lei ant.erlor, tenbam direito á 
pGrcepção oa au:rUio, mencionando, explicitamente, 11. natu
r-eza doues compromissos e os acto.s que G! dt~~terminam. 

Art. 8.0 Nenhuma subv~nção pOderá ser concedida & Jn
stituiçii.o que não a tenha requerido, nos termos da presente 
lei, e satil!feito a todas ts suas exigencia!. 

Art.. 9.0 Aa subvençõe•' só podE!~ãó ser c<lncedidas n in~ 
stiluicúes de assistencia privada. 

r·· .. ;·Paragrapho unioo .. Os serviços officiaes acLualment.e 
·1 tn~ntwos· pnr quaeaquer ·verbas cuj8. applicacfí.o é regtt1nda 

pela presente l~i. e que não ha.!am sido Rttendidos no Orça
mento da Despesa para o exercicio de 1935, poderão ser, ex
olusivamente para esse exerctci<l, incluldo!! na dil!tribuiQão 
dos autiti{)'S. 
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Art. ·iO. Não serão concedidos auxi)ios a instituições que 
--limitarem os seus beneficios ao numero reatricto ·de· aeull 
associados ou sómente aos adeptos de determinadas· crenças 
religiosas ou credos políticos. 

Art. Ü. A's instituições que em qualquer tempo jli U· 
verem obtido auxU.o, não poderá ser concedido _ ot.:.t.ro sem 
que haja prestado contas da applical,ião do anterior. _ 

Art.. i2. Na regülamentacão da presente lei o Governo 
estabelecerá as normas de fiscalizncão julgadas nec~s~nrias- á 
concessão dos auxilios e seu emprego, bem como as relativas 
ao processo de pagamento dos mesmos, subsistindo, at-ó éntão, 
em vigor, as actuaes disposições legaes, regulament;,s, e in· 
strucções referentes á materia. 

Art. 13. A distribuição dos auxilies ou subveucões de 
que trata a presente lei será feita obrigatoriamente, dois 
terços de sua importancia total, a Instituições particulares 
da natureza. das-indicadas no art . i O e nas condicões estabe
lecidas pelo art. 20; o terço restante poderá ser tambem ap
plicado em auxilies a serviços 'Jfficiacs entregue~ á !ldmi-
nistraciio de associações civis. . · 

Art. H. o Minl~tró da Educllcll.õ e Slitide Publica fixará 
annualmente o numero de vagas que as associações cont.em-
. piadas com o auxilio official devam pOr á disposlçi<J das au
_toridades judiclarlas ou administrativas encarregadas do re
spectivo serviço de asslstencla do Estado, tendo em oonsidt!· . 
raclo a subvençllo concedida, a éapncidilde do é!!Lnbeleclmento 

. e os serviços prestados âquellas autoridade!!. ·. 
ArL i5. Não será pcrmittldo com os recursos da subven-

. cllo ·.federal o pa1amento do pessoal superior da sdmini.st~~
cAo do estabelecimento, e das despesas feitas com a acqulsJ
ollo de propriedades, apoliees, acc!Sea, Ululo" grat!ticações, 
representao!Jes, restas e bomenapn.!t. 

Art. i6. As despesaa com o de•envolvlment;) e amplia· 
ello do.s lmmonl.e onde tuncclona a lnstltuicl!.o f!erllt- permit· 
tidas desd11 quo fique provndo que dellas deva render maior 
elflciencla para os tit1s da mesma lnsUtulo!lo que : toará obrj
lad~ a ampliar os benefJclos sem dlrelt.o a augmo:-nto do at:• 
xlllo . · 

Art.. n. Os saldos porventura verificados no tlm do exer .. 
ololo serllo transferidos e incorporados ao eierciclo segulnttJ 
(arL i86 da Conet, Federnl}. 

Art. i6. Serll.o Incluído!! no distribuh;llo a ser 8rocedldn 
em i93~ os saldos da Cab:a das Suhvenoões e da>~ uota9 dtt 
Loterias nllo appllcado!! no exerciolo de 1934, diapensada ~ 
contribuicllo do credito destinado, pela União, para oonsUt.ulr 
parLe do fundo daquella Caixa no exercir.io corrente. A mEl
tade da imporlnncia desse saldo poderá ser destlmvia á ::-eor
ganlzfi~ão .de serviços officiaes do ;Estado . 

. Art. 19. Revogam-se as disposições em conturio. 
: Sala das Sessões, 13 de Novembro de 1934. - Henrique 
Dodiwt>rth. · 

PI\OJECTO N. 28, DE 1935, PI\E$UDICADO t>ELO PROJECl'O N; i89, 
DB 1935 

Art. 1.0 Fica autorizndo o Governo a subvencionar oom 
a quantia de 30:000$000 annuaes os Cl,ubs Escolares Pan· 
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Amerioános do Distrioto Federal, para o fim de estaoole..: 
eenm immediato intereambio intellectüal com os escolares 
de todu as outras nao<les .amerioanas. ' 

Paragrapbo unico. A subveuciG acima rsterlda serl 
retirada da verba de subvencl!es provenientes das quotas 
de loteri!ls destinadas a "Eduoacll.o e Assist.enela ", revoga
das as disposições em contrario. 

Sala dà.s SessõeB, 9 de Janeiro de ·1935. - Xavief' de 
Oliveira. 

PROSl!:OTO N. i99, DE 1934, PRE.TUDICI\00 PBLQ PR03Br.TO N. 189, 
IIB i931S 

· O Poder. Legislativo decreta: 

Art. i.0 A applicação das verbas destinadas ao paga
mento das subvenções a que se referem os decretos nume

'ros 20.351, d& Si de Agosto de i931; 20 . 597, de 3 de No~ 
:vembro d& 1931; 21.220, de 30 de Março.de i932; e 23.071, 
de U de Agosto de i933 (verba 22•, sub-consignação t•, do 
Oroiunento da Despesa do :Ministerio da Educac!io e 13audc; 
Ptiblioa) e "para attender ás despesas com obras de caridade 
e instruecão, · a que se refere o art. ti do decreto nurn•!ro 
ii.H3, de iO de. Março de 1932"; (verba t•, sub-consigna
~ão 27 do nlesmo oroamento), será determinada parn o exer
eiolo de 1935, pelo Presidente da Republioa, tomando por 
bs.se as subvenoões approvadas em 2a dlsoussilo da · Despe3a 
p~a !985 c as emendas otrereoidas em a• discussllo, de!de 
que satisfaçam as instituições · contemp!àdas as ·exigenolas 
da lesfslaoio E:m vigor sobre a mAtaria, podendo aU.ender, 
ainda, por conta dessas verbas n serviÇos ofticiaes de assis
tenoia e ensino. 

Art. !.0 o Ministro tia Eduoaeilo e Saude Publica tt
:nrd. o minlmo de vagas que as associajl{'ia!l eontempladu 
oom o auxilio ofrlclal devam pôr 11 dlsposloAo da·a autori
dades jur.lfcfarias ou adminlstraUvas. encarregadas do rt1-1 
pecUvo eervlço de eulstenola do Estado, tendo em ~onelde
riçlo a s'Ubvenclo concedida, a capacidade do eslabeh!~t. 
mento, e os serviços pt'11slados liquellaa autoridade!. 

Ali. s.o AI fnaUtulo~s de ensfno de qualquer gráo ou 
ramos manUdaa, subvencionadas pelo• cofres publiooa ()U 
lnspecolonadat pela Unl4o, reservarAo t " de sua. matri
culas para ~rem preenchidas por menores de~larndos judi
ofalmcmte em abandono, mediante lndlcnoiio dos Juizes eom
pe.tentes. ob:ervadas as condições Jegaes de admfsslo. 

Art. ~.o Serão hióluidos na dlstribufçllo a ser procedida. 
os saldos da Co.ixa ·de Subvenç!les e di\S quotas de loter1ns, 
arreeadattas no exeroiolo de 1931. 

Art. 5.0 A distribuição das verbas ás associações tar
se-â em duas quotas iguaes, observadas us exigencias da le.. 
glsl~ção em vigo~. • 

Art. 6.0 Revopfil-se as dfsposio~Jes em contrario, 
f'1lP' -

.·Sala das Seeaões, 28 de ·Novembro de t934, - X'aviw elo 
Oliveira. · · . . . . . ~., . i 
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Vae á. Comtnissãc de Constltuiciio e lustiça a 
seguinte 

INDlCACÃO 

N. i - ~935 

(1" Legislatura) 

I11daga 11obre a competencia doa governadores àos E1tadl)8 
para a expedição de decretos-leis 

(Justiça 5, de .19~5 (ia Legislatura) 

Com a devida venia, indico seja ouvida a Commissão de 
ConsLllulcao e justica, para que, com o seu douto parecer, 
digne-~e opinar sobre esta moméntosa questão: 

1 

São .!L9 governadores dos Estados, ou silo as respectiv~ 
Assembléas Constituintes, o orgão competente para exercer, 
·ou para autorizar a exercer, as attribuioões pertinentes ao 
Podei' Legialativo, etnquantll não forem promUlsadas a11 
Constituições dos mesmos Estados ? 

11 

Sendo de caracter provisorlo os deoretos-lei11 emanados 
elos governadores do~ Estados, estão, cu não, !u,ieitos li apre-
oiacllo das Assembléas Constituintes, para que possam ser 
confirmados ou infirmados ? 

.Sala das Sessões, H de Maio de t9:15. - Carneiro de 
ne:ende. 

3 

O Sr. Presidente - Achando-se nn nnte-sl\la os senhores 
De-putados Jolio Failfa Ribas, pelo Estado do Rio Grande do 
Sul; Simí'io da Cunhn, pelQ Estado de Minas Geraes: Fenelon 
Guilherme Perdigilo pelo Estado do PaJ•(I; Arlhur Jorge Mun
(les Sobrinho, pelo Estado. de Matlo Grosso: e Abillo Faustl. 
no de Assls e l\icardlno Franklin Prado, do grupo do! em
pregados, convido os Srs. 30 e 4° Seorelados, para, em com
missil.o, introduzirem no rCBinlo SS, EEx., nfim de presta
rem o compromisso regimental. 

(Comparecerem SS. EEx. acompanhados d:l 
respectiva commissão e, junto ã Mesa, prestam o 
compromisso regimenLnl, tomando assento, em 
seguida.) 

4 

r Sr. Presidente -- Tllnho sobre n · mes~ e vou submetter 
n votos o seguinte 

• REQUEIUMI!!NTO 

Exmo. Sr. Presidente dn Cnmnra dos Deputados: 
Os jornalietàS brasileiros commem:orararn , hontem o 

"Dia do Imprensa". 
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Fazer o historico do que tem I' ido a rnis~ilo do jornalis
mo no desenvolvimento da nossa vlcta de naollo civilizada· é 
tarefa que julgo, neste momento, perfeitamente' dispensavel. 

Basta recordar que todas as campanhas que glorificam 
as paginas da nossa historin poliUca tiveram na Imprensa a 
sua poderosa ar~a de Mmbate e de defesa. · · 

Nõs regimes de governo como o nos!!o, cresce e avulta 
ainda mais a sua importancia. Porque é atravez das suas 
columnus que se exerce, com o maximo de efficiencia, a 
acção fiscalizadora das actividades dos homens . publiéos, 
na defesa dos interesses coUectivos. 

Agora mesmo, nesta phase de inquietação que estamos 
atravessando, tem sido a imprensa um poderoso auxiliar dos 
poderes publicas na obra da pacificação dos espirilos e na 
exaltação dos princípios dos quaes ·dependem a paz social e 
a ordem publica. 

Assim sllndo, Sr. Presidente, justifica-se o requet'imen
to que ora dirijo a V. Ex. para que, consultada a Casa, sej~ 
cons]gnado na aota dos nosso!! trabs.lhos de hoje um voto de 
congratulações com a imprensa brasileira pelo transcur~o dll 
data de hontem. 

Sala das Sessões, i 4 de Maio de !936. - Emilio de Maya. 
Approvado. 

O 81'. Prnidtnte - Hn tamhem sobre a mesa, a vou sub
r..JeUer a votP.5 o seguinte 

1\EQUERIMilNTO 

Requeremos conste da acta dos trabalhos da Camara um 
voto de congratulações pela passagem na data de bontem, dl> 
126° anniversario da creação da Policia Militar do Districto 
Federal, quo tão relevantes servi(los tem prestado ao Paiz. 

Sala. dt~s Sessões, H de Maio de i935. - Caldeira .rJe 
Alvarenga. - Salles J'ilh.o. - Candido Pes.~Da. -Edmundo 
Ba7•reto Pinto. - Noaueú•a Penido. 

A!lprovado . 

O Sr. Presitleuta- Vou ainda ouvir a Casa .sobre o se
guinte 

REQUEJ\U.tl!.~'l'O 

Sr. Pre,gidente: 

Requeiro quo se inscreva nas actns dos · nossos traba
lhos, de hoje, um voto de profundo pezar pelo falleoirnento 
do Sl'. Gentil Augusto da Gosta Ferreira, Deputado á Assem
bléa Constituinte do Estado do Amazonas, occôrrido a 12 
deste mez, em o. cidade da Manáos. 

Sala das Sessões, 14 do Maio de i935. - F. Ribeiro 
Ju.nior. 

O Sr. Ribeiro .Junio!' (PeLa ordem) - Sr. Presidente, 
este plenario ncab11 de ouvir o leitura d11 um requerimento 
de minha autoria, em que peco a inset•çiio. na aotn dos nossos 
trabalhos, da hoje, de um voto de profundo pe2:ar pelo falle~ 
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cimento, recente, do ·l~r . Gentil Augusto da Costa . Ferreira, 
Deputado á Assembt~a Constituinte do Amazonas. 
. Para .que os meus dignoe e nobre~J coilegas não repitam 
a celebre pergunta 3rreverente de Terencio - "quis homo 
est"'t - vou dizer, em largos traços, quem foi gentil Fer
reira, procurando nAo lhe ferir a memoria com o e:J:alçar, 
demasiadamente, sua modesta personalidade. Desejo, cntra'
tanto, que constem dos "Annaes" da Casa os traços interes
st.ntes de·sua vida de combativo. 

Gentil Augusto da Costa Ferreira, nascido na cidade da 
São Bento dos Perizes, no Maranhão, aos f7 annos - fasci
nado pelo Eldorado Brasileiro, - foi para a selva antazc
nense, lutar pela vida. 

O SR, CARLOs REIS- Ali!s, nasceu no Eden maranhen
se, na cidade de São Bento dos Perizes, o meu querido São 
Bento, torrão amado do meu berço. 

O SR. RffiEIRO JUNIOR - AgradeÇo o aparte. de V. Ex., 
que vem dar brilho ás modestas palavras que estou pro
ferindo. 

Emigrado para . o Amazonas, depois de atirar-se a uma 
luta heroica, na sua Juventude; dedicou-se ao commercio, 
exerceii.do, durante quinze aimos, a funccilo de caixa da Casa 
A.lden. Ser caixa de uma casa commerolal, nada representa 
de extraordinario: mas exereer esse cargo, á.quella épooa, 
numa cidade como M;anéos, em cujas esquinas se contavam 
multiplos lupanares, é, PO!Iitivamente, dar prova de reotidão. 

Depóis . de per lustrar outros caminhos de aetividade, 
Gentil Ferreira 6 nomeado corretor geral. Foi nessa oppor
t.unidade que eu o convidei para, unido ao Partido Radical, 
juntar-se aos meus companheiros, nos ulUmos pleitos elei
toriles. Era, assim, um dos Deputados que acompanhavam 
minha corrente partidaria. 

Quero, nesta hot:'a, prestar a homenagem devida . a esse 
meu· bravo companheiro ê alfiígõ af!eotuoso. Não desejando, 
porém, cansar, por mais tempo, a aUenoão dos nobres ool~ 
legas, accentuo, apenas, que a lidima qualidade desse prezado 
amigo era a simplicidade, nAo a simplicidade artificiosa o 
theatral, que estamos acostumados a presenciar nas refre
gas da l"ut-a pela vida, maa "a simplicidade que, excluindo a · 
dobrez, o dólo, a dissimulação, a astucia, o refólho, sabe 
unir-se com a dil!Oricâó e juizo; a simplicidade que é sin
gela mas avisada, a simplicidade invulgar e rasclnadora dos 
bondadosos, inteiricos. que sabe combater, sem jámais odiar." 

Em seguida, é approvado o requerimento do 
St>. Ribeiro Junior. 

O Sr. Presidente - Vou s~,tbmettor a votos o seguinte 

nE"QUil:l\lM:ENTO 

Exmo. Sr •. Presidente da Oamara dos Deputados: 
Requerem os representantes do Partido Progressista da 

Parahyba, com. assento. nesta Casa: · · · 
i 0 ; que ao . insira na aot.& dos trabalhos da Camal'a um 

voto de regosiJo pelo facto da promulgaoilo da Constituioão 
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do Estado da Paraby-ba, occorrido em data de i2 de maio, 
andante; 

2°, que se dê conhecimento de:~se voto ao Presideílte da 
Assembléa Legislativa, ao Governador, ao Presidenie da 
Gõrte de Appellacão, ao Presidente do Tribunal Regional de 
Justif;:a Eleitoral, todos do F..stado da Parahyba, e ao Pr.esi
d~nte do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, 

Sala das Sessões, 1.3 de Maio de Hí35 ......... José Pereira 
Lira. '--- Mu.thias Freire. - Samuet Duarte. -José Gom&s 
da Silva. - Gratuliano Brito. - Ruu Carneiro. - Odon 
Bezerra Cavalcanti. - Herectiano Zenaide . 

O Sr. Samuel Dnarte --Sr. Presidente, não é meu intuito 
ocoupar a attenção d& Cam3ra eom assumpto que não esteja. 
dírecta ou indirectamenta ligado 1.\0 funccionamento do Po
der Legislatívo, ã espbera e á pratica de suas attribuições. 
Entendo que o tempo reservado ao trabalho parlament'lr, ao 
debate de altas questões, de importantes pt•oblemas, que so
licitam a nossa attençlio e estudo, nlio comporta as longas 
divagações estranhas aos objectivos e fins que aqui nos re
uniram. 

Não vénho, pois, ã tribuna, senão pOr algurui minutos, e 
na pi!lrsuasão de não perturbar o rythmo que deve nortear 
a actuação do parlamento. Se li tãrefa legislativa, na sua 
:reiçlio technica, interessa ã Camara, não menor importancio. 
e interesse lhe deve despertar o nspetto politioo dos aeonte~ 
cimentos, dentro das quaes se processa li evoluçiio e a màr
cba das h1stituicões republicanas. 

Foi attendendo a esse segundo aspecto. aos Jaoos de lo
t.erdependencia politica que ligam a Uuil\o aos Estadr,~s Fe
derados, através desta al~ corporação que é, no o.étu!!.l t"(!· 
gime constitucional, o maior poder politico no Paiz, foi 
considerando esse ponlo de vista que nós, os ropresen!.antes 
do Partido Progressista da Parahyba, reque:remos a inser
ef,o, na actl dos trii.bâlhos de hoJe, de um voto de regoeijo 
pele. promulgaçll.o da Oonatif.uioão do nosso Eatado, oeaorrl
da. em i2 do corrente. 

E' a Parahyba, Sr. Presidente, o primeiro Estado da Re
publica que entra na plenitude do regime constitucional. 
Assignalo esta ciroumstancia, nio com prbposito de fixar 
uma polliOilo de aupremacla ou de estabelecer u~_ o_onlrasf.e 
entre o meu Estado e as d!imafs unidades da Federllç§o. 
Quero simplesmente aooentuar o desembaraoo, o aspiríto de 
cooperaQiio com que o povo panbyho.no transpoz esse passo 
definitivo, sem que para esse resultado fosse ne3essario o 
sncriflcio da sua ordem interm:. l!l essa oircum~tanoia, eu, 
com desvanecimento a destaco, para. attrihuir-ll)e o relevo 
oom que e. Parahyba tem desenvolvido o seu papel histo
rlco, intervindo, sempre com ,galhardia, em todas us campa
nha$ de transforma~ão política e social do Paiz. 

Em todas as 6pocas, em todas as ovportunldades em que 
o meu Estado tem sido chamado a colla.borar nas causas de 
repercussão regiOfiál ou nacional, como fossem o sonho de 
emanllipacão republicana e a renovação de nossos costumes 
publicas, a chronica dos heroismos nordestinos. encontrou 
~empre de pé, firme e resoluto, disposto a todas as resis
tenoias, o perfil de minha terra. E, parn que ell~ não des
mentisse esse passado, rel\liza, no p1•osente, a sua aspiraollo 
maior, que é a consagração das normas revolucionarias· no 
!!eu estatuto constitucional. 
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E por que falar na revulu~ão da nut\1 nos eileontramoa 
tão distantes? E' porque a verdade histori~a impõe nel)
nhec~.>r que a revolucão na Parah:vba teve um sentido pro .. 
fundamente .~ocial ~ human(). Ella antecipou-s~ nas sUas 
directrizes· transformadoras, pelo genio d~ um homem, dit 
um estadista, que hoje pertence ã galeria dos grandes refor
madores e idealistas - João Pessoa. 

A Parahyba esta hoje integrada nos d(weres· e prero
gntivas do regime federativo. Vencemos esu jornar:la, sem 
sacrificios da ordem interna. parahybana. 

A ordem, Sr. Presidente, podera momentaneamente sel' 
imposta pela força, mas, não poderá subsistir sem o culto 
ao direito, a unica religião do Estado. 

Os regimes de arbitrio são passageiros; u necessidade 
social os impõe, algumas vc~es, como remedios transitorios; 
mas a palavra final cabe á. vontade collectiva, que Sf) traduz 
e exprime na legalidade. As revoluções são movimentos le
gitimes, quando visam restaurar os valores ethicas, jm•idicos 
e sociaes destruidos por no1·mas iníquas e deshumanns. Foi o 
que oecorreu no BYasil, 

A Gonstiluição pnrahybana poderá ter os ~~ defeitos, 
as suas falhas, porque pal'Ucipa dn contingsnl!ia de toda obra 
humima. Ella terá, porém, o merlto de haver acolhido as li• 
Qões da experiencia, as melhores acquisicões da s.eieaei~ JU
rídica moderna, sem se desviar, entretnnto, do contorno das 
realidades e dns pcssibilidades do meio a que se destinou. 

Encerrando essas comidera~:ões, Sr. Pl'E.9id:ente, eu me 
valho da opporlunidade, para prestar as minbu homena
gens do conterraneo ao brilhante espirito a quem se deve 
a autoria do ante-pr(ljecto constitucional da Parabyba, o 
meu tr.Jentoso collega de. bancada, Sr. Deputado Pereira 
Lyra, que mais umu ve~, nesse trabalho, reaUil'mou o" seus 
creditas e cultura de juriGta, consignando, ao mesmo tempo. 
os. mi'us applausoa aos nobrM eon~tumol"-' puahybanes 
pela. conclusi'í.o dessa tarefa. de intellt~ncia e patrio,ismo. 
(Palmas.) 

Em seg"Uida, ~ approva.J" o requer:manto do 
Sr. Pereira Lyra e outr(l!!, 

O Sr. Pro~idEnne - :$ubmdta. a voto.; o .:~t-.;ulnto 

RB:~IIINBNTO 

Tendo deixadO< de se .-eunir bontem a tlams.ra dos l.Jepu~. 
tl\do~. quando se eommemoravR em todo o 1-'atz: o "Dia da 
Imprensa", submettemos a. sua parectaoão por !ntermedio 
da Mesa, n proposta de um voto dE.' congrat.ulaQÕM com a 
Imprensa Brasileit'a pe!3 passEJgem da sua mais irnportan~e 
data, propondo que neste sentidl! ~il telegrapb.e ao Presl
dente da Asso::linoão fuasileh·a de lmpN1n$a, rn<mif\3~tundo 
todo o nosso regosijo, 

Propomos, outrosim, que, na mesma accaslllo, se . mani
feste áquella ;mUdada jorna!lstica, a Associa<:âa Brasileirt\ de. 
lmp1·ensa, a satisfação com que & Camara dos Deputados to
mou conheeimento da assignatura do! tratados de reoiproci· 
dnde de dlreito.s jornalisticos celebrados "om Portugal e a 
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Rümana.,. reaiiz~h verdadeiramente- notavei• pela !na ele
'VIIII- finalidade dt:plomlliiel!r e- cuiturat. 

$ala da$ Ses~ea, n de !laio de i935; - Carlota Pereira. 
d;e Queira.;-. - N011ueiru Penjdo. . 

A:p-oto.ndo. 

O Sr. Pn.llideut.·- Vou submett~r a voto!!, atnda, o se
guinte 

Nos termos do Regimento, requetra seja eonsign,uio n& 
acta da sessão de hoje, um valo de sincera admh·acüo as me
marias da Prinecza Isabel, JoaQuim .Nabuco, José do Patro
cínio, José Marianno e tantos outros b!'asileJros que oontrl
buiram, com seu esforco e dedioaeAo, para a. libartaçílo da 
raca negra, em nosso Paiz e cuja data anniversaria toi bon
lem commemorada. 

Sala das Sessões. H de Maio de !935. ~ Adalberto Ca
; margo. - CMiaotto·'ª_a de Qli'IJeiru. - Antonio C•U'1,1.Íl.hal • 

.Approvado. 

O k. Presiclenu - Tem a palavra o &- . Altamirando 
Requião, primeiro orador inacrirto. · 

I . 

O Sr. Aita:ad~Íiaclo Requllo- Sr. Presidente, ouvi, na ul
tima ~~xta-feira, · cDm a mai·s perfeita attencão e com in~ 
tm·es~f! sempre et:eseente, até ao fim. a admiravel pagina de 

· estudo economico.financeiro com que nos brindou, dest& 
tribunu, o honrado' Sr. Deputado Cincinato Drago., uma dat 
mais altas expressões de cultura brasileira e um dos nomes 
m~;is restlciiavei·3 dentro se\1:;.: comtemporaneos. 

Costumo applaudir todas ns cooperações orientadas no 
sent.ido do bem publico, e porque as upplaudo, Sr. Presi
dente, e ns applauâó, sem reslricções, ~ que, como S. Ex-. -
e gunl'dadas, já s.e vê, as legitimas proporções qu~ '*~l>llra.m 
os meslres dos discípulos - ao curso do mnndalo com que 
nie hom·ou o meu Estado, outras varias filitaa hei de ter 
opporLunidade, aqui, de fazer da palàna aqnillo n qué · 
Carlyle, ODl ~eu estylo rigidamente ocitannico, empr&3tava 
a denominação de "(:iesp<'rlador de conscionoiaa". 

Acha-se . em podet' da Gommissão de Legfsl~oão Sooial 
um proJeoto que ouso considerar de ordem premente, sobre 
~er profundam.enta hu.manitario e r ebabilitador. 

Visa esse Pl'oJeoto. Sr. Presidente, determinar salorio 
mi:!limo para cerca de ~rinta mil trabalhadorea oompatrí. 
cios, oa quaes. tendo- f\ID seu prói. o cspirito.. e a letra da 
ConstituiOiio, não conseguiram • . ainda. libertar-se. das tena
zes do tradici(lnalismo .constrio,or, impedienta daquilo que a 
lei das leia, para lembrar aqui o grande Ruy, a lei baaloa, 
a lei magna, a let fundamental da Naoúo lbea outorsou ~ 

. boa hora. 
Com•tituindo ciiiBSB' numei'óeiasfma. CÜBI!emlJlll.da por 

todo este vasto territorio da · Republioa, oa, . empreradoe lla· 
bllDoos, por via de :r~a. •lo homena que compram butmt& 
caro o direito de: vbei', pelo· preço de onzena, aerador da 

O. D. -- VOLUME 11 - i9:l5. 9 
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miserias organicas. Esvaindo-se em tarefas estenuanfea e 
que só podem ser d~vJd9.mente avaliadas pelos que conhecem 
a entrosagem, o mecanismo dos Astabelecimentoa. de oredito, 
nãu r·aro, 0 que· tiereebern é insuficio:~nte para lhes ·prov'3L' 
a JJropria alimentação, Quantu 1nais para lhes proporeicnal' 
3quella "existencia digna" a que se reporta o dispositivo 
(lo al'f. 115, Titulo !V, do texto constitucional. 

. As estimativas numericas, ou melhor direi, as est"a.tis
t~ca;: conhecidas, QUe pude colher no Syndicato dos Baj;ca
!'Jos do meu Estado·, são d.ecepcionante-3, nest~ pass-J. D<H 
bane:uios, no Brasil, de 100, 5~ % morrem, geniu•ente. 
~lizimaf!os pela l<.Jberculose pulmonar, ~ 28 o/o pelas diveL·sas 
doenças provenientes do gr.adunl estiolamento pi1ysico, 1 
míngua, á falta dos recursos necessarios pàra evitar. 

Sr. Presidente. ainda ba funccionarios de. banc-os, entre 
nó& - e até de bancos pode1·osos - q~m !'eoolbem, ·como :'l
Ir.; h•1 i(:ão ar: ~ervico de carteira ou de conlabilidRr:le. men::a
li<lades misorriinas· do 450, 400, 350, 300 e 250$000! 

Nesta 01J<Jm ·de· consi1era~,;ão, Ek;;. Deputados, é de 65· 
perar que a Camara aprecie, com a devida serenidade, e com 
igual 15abedoria e discernimento, o projecto que se acha 
l•m t~oder rl:t Commissão de Legisi9.Cão Social, o qual, des1e 
.Já o cteclar!'. como um dos seus autores, l'etirmrei dos de
bates, d>.J accordo com o regiment.o, se a esta Carnara J)rojt!
cto. mPihor fllr apresentado; QUe ma i.~- de perto consulte ai! 
aspirações de meus patrocinados. 

E' preciso que nos compenetremos de C!ue s"e torna im
possiv!!l contrariar as leis da nat~neza, e !\inda ma!!!, de que 
rs 1mp~rativo~ de ordem social são aomo aqueUes de ordem 
cosmiea e de ordorn biologioa: bll.o de triumphat· 8egun.
rnente. 1nappellnvl'lmente. categoricamente, contra· todos Oi! 
anfagoni·:mos inoperantes dest.e mundo. (Palmas no re
cinto.) 

5 

O Sr. Presidente - Está findu a hora destinadn no Ex-
PEdiente. 

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

Comparecem mais os Srs. : 

Euvaldo Lodi, Lauro Lopes, Ribeiro Junior, Mo.rJc Oher
mont, Agostinho Monteiro, Carlos Reis, Agenor Monte, Hugo 
Napoleão, Pires Gayoso, Waldemar Falcão, Figueiredo RG
dr_igues, Jehovah Motta, Martins Ver11s, AlberLo Roselli, He~ 
rectiano Zonuide, Ruy Carneiro, João Cleophas, Rego Bar
ros, Osorio Borba, Arnaldo Bastos, Adolpho Ce!so, Barbosa 
Lima Sobrinho, Mario Domingues, Domingos Vieira, Alde 
Sampaio, Severino Mariz, Deodato Maia, Melchisedeo Mon
te, Amando Fontes, Altamirando Rcquião, 1\Ianoel Novao3, 
Clemente 1\'larinni, Lauro Passos, Luiz Vianna Filho, Pris
co P!lraiso, Alfredo Mas~arenhns, AJ;lindo Leoni, Magalhães 
NettO:; Francisco Rocha, Pedro Calmon, Arthur Nelvn, Ed
gard ·1Sanohcs, Jair Tovnr, Nogueira Penido, Amaral Peixoto, 
Joíio- Guimarães, Levi Carneiro, Eduardo Duvivier, Herme
te Silva, Cesar Tinoco, Alipio Gostnl!at, Nilo Alvarenga, Cle
mente Medrado; José .Braz, Theodomiro Santiago.!.· Ad~lio Ma
oiet,. Augusto. Viegaa,: Celso -Mnohndo, AntheL'o Botelho, ,Bue
no Br!lndll.o; Waldemar Ferreira, Santos·· Filho, Carlota de 
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.Queiroz,. Cardoso de Mello Netto, J"oa.q\lim Sampaio Vidal, 
Gil!il'inat"o ··Braga, Macedo Bittencourt, ·Justo ·de Moraes, Fa.
J>io .Aranha,. Vicente -Miguill, Corrêa da . Costa, Pliriio Tou
.rin.bo, Francisco · Pereira, Carlos Gomes . de Oliveira, João 
.Carloa, .. Annos Dias, Pedro Vergara, Raul Bi.ttencourL, Bar
ros Cassai, . Francisco di Fiori, Francisco. lJoura, ·Alberto 
Surek, Damas. Orliz, Vieira Macedo, Ferreira. Lima, 1\ioar~ 
dó Machado, Oliveira 9outinho, Alberto Alvares, Franoa Fi
!ho, Augusto · COl'sino, Cardoso Ayres, S-ylvio J..aitão, Salga~ 
~o .Filho, Paulo. Martins, .Moraes Paiva; Darreto Pinto, Thoin
pson Floree. (97.) 

Deixam de. compare~er os Srs.: 

Antonio Carlos, Edmat· Carvalho, Liuo Machado, Godo
fredo Vianna, Plínio ·Pompeu, Jos~ Borba, Motta Lima, Or
lando Araujo, Mello. Machado, Sampaio Costa, Pinto Da~
_tas, Attila Amaral, Francisco Gonçalves, Julio de Novaes, 
_Henrique Lage, Raul Fernandes, Lontra Costa, Bandeira Vau
ghan, Carlos Luz, Noratdfno Lima, Bia!! Fortes, Polycarpo 
Yiotti, José Alkmim, João Penido, Rezende Tostes, João Hen.:. 
'tlque, Jaeques Montandon, Abreu Sodré,. Paulo Nogueira, 
l~ereira Lima, Theotoüio Monteiro de Barros, Moraes An· 
!:frade, Vergu·eiro Oesar, _Gama Cerqueü•a, Bias Bueno, Hyppo
Uto do Rego;· Teixeira Pinto, Roberto Moreira, Miranda Ju
.riio1·, Horacio Lafer, Jairo Franco, José Cassio, Trigo de Lou
'refro, José ~luller, }1-aulo Assumpoão, Roberto Simonsen, Ga§
~o Vi~ig~l, ~_oacyr Barbosa, Baeta. Neves.· (49.) 

"· ·' 6 

ORDEM DO DIA 

. C Sr. Presidente - A lista de presenoa accusa o oompa
i'ecimento de 214 Srs. Deputados. 

2" rliscuss{[o do prajecto n . 2, de 1935 (pJ<i"' 
meira legiSlatura), abrindo o credito e:ztraordi

. na'l'i(' . de i • 000; OO()tOOO, para soccorros á popu~ 
laçli.o pro~etaria da capital do Estado da Bahia 
(em virtude de u.rgencia). 

O Sr. Presidente - Entra em discuss!i.o o art. 1•. 

O Sr. 3alles Filho requer e obtém permissão para falaf. 
da banoada. ' 

D Sr. Salles Filho (Pela ot•deni) - Sr. Presidente, o 
projeolo cuja. discussão V. Ex, acaba de annunciar vae me 
perrnittir .retomar o fio das oon:;iderEIQÕe:; expendidas nas 
·~ttimas s~ssões de_ Pe:o:embro de 1927, par.a assignalat• que 
us oonsequenoias .que eu. previa,, nilquella ~pooa, . realiza_. 
ram-se oom . todo o· rigor; como era 4~ esperar, ten<Jo~se 
em vista -a· .maneira imparellll por ·que rora apreciada a re
rerma f!nnt)oelra, constante <io Decreto nJ 5.108, do i8 da 
Pezemln'o de 1926 ; : - - · 
. Anima.do; . embora das , 111elhores. intenQ3ea e. d~ . p_a~•o'l' 
ticos -lntu~tos, o autor. da . ul~ima refó11ma ~ln~noe.ira P"'l1~~ 
de:.premiaaas Jals~s, que ·haviam. de,conduzlr,-. f~talmente,, ~ 
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_éo~~:seq~ndflfe' errt)[letS" e «tt:daa ~a8tr<Jds p~ra .d mf~ 
~~~ . .·· 

· AUcerçando- todo o tàstbflrJ de Ulus~ em hses- lU'tf.:. 
tt~iaes; eomo eram a. oonsutuidu· l)t!fl1s emt~Mtfmos ~~"" 
trahidos· l)at& a estl.tlltlizaelo, em1n•ehen~ .. se U1rl4 nenfu.. 
rtr da qual . '- a menM que tossem revoradas os· Xnfts ;!~ 
tnentllre!l prlneipio$ da act~hefa. das finattcae, n!o 81t pOd~ria 
!Jlllr $éttll.a por am coMpleto desastre. . . · 

Preef!4ttdo, para satlsf'açl<t de emntn"Oflti~ hrf.ema
~trttaes, de divi!!às euperlol'e~ d!! de que dfspunh:a, cr Govoro• 
no teria de cobrir os "deficits" lançando mio do prodttete 
dos empreslirhos com os quaes ingenuamente se p13nsava pa
gar a divida fluctuante, por meio da emis~ll·o féita sobre elles, 
e ainda, com elles servindo de .lastro. promover o saneamen
to· ~à mo~b. pela stra convorsi!:midacfe·. 
· Antes d:é terminar, porém o pêt'iodo du sua. ~dmintttr&~ 
Câ<'1, já o Go'Vernu tinha veriffcad'o, eom a evssio das ultf• 
ma-s par~ellas de ouro, a tnvia·l)ilidade do seu :plano fimtn• 
ceiro, do qual -s6 f1lm restnt" encarsos pata o· Patz, com o. d~· 
bHo dé no voa e ~uftasos aerncos da Dfvicta PubUca. . 

Em 4 de Novembret de · fUSO, (lllanda se deu o adwnto 
do Guvtlrno- í\e-.oluclonarfo, era dl! 3. t44; bOO libra!! o total 
da ladro ouro, qué" atUngirs a mais de :Jt. OOIJ .. 000 !lo ano 
anterior-, 6 ainda a!!slm, jll .nllo nos pertenola, pol11 os d"e!ler:r
berto.s no exterior ex~ediam aquefl.Q lmportllnt!!fll, eoDforme 
f'ieou soboJamente 'demonstradtt, no· reliltorto da :Mtn~tro da 
Pazendu, tt: quem coubé tomar 8-8 primetra1 tü•ovt'denef&a 
para nos desembarAçlt dt pesada- beran.ca detxad~ pelo JO· 
vemo deposto. 

Segundo a~ declaracõea. offieiae~ do Sr. J~sé Ma.ri1l 
Whitacker, em 5 de Abril de Ul30, o alludldo descoberto era 
de 12.2H.OOO librns, Já tendo obeu;ado em 30 de Outubro 
de 1929, um nnno ante e da ReV'oluçllo, a 12. 600. 000 libras. 

Em face dessa situacl\o e sem que seja mell intult.o 
respondet:· ao discurso proferido nos ultlmoe dias da axtin
cta Camara pelo eminente Deputado, Sr. Cinofnato Br11gR, 
ouso per~rUntar a S. Ex, se era razoavel que o nosso oam
bio se mantivesse acima de ftd, Isto ~. que o custo da libra se 
conservasse em 42,000, quando n4o Unhamos mnts ouro 
para sRtisfaQilo dos nossos compromissos e o aoverno pra
ticava natos ·que rias ralaoões entre particulares sll.o puni
dos pelas leis pellaes - sacando sem tundo? 

A situaeão cambial de hoje, que tanto &larme vem 
causando no espirito dos que examinam os factos pela su
perfioie, em nada differe da que foi encontrada pelP. Re
wlucito, .naquella épo.,a, do ponto de vista d'o ·valor do 
nooso mn t·éis. Abandonado a st mesmo, oomo se encon
tra, ellc representa hoje o mesmo. que representava. na mo
rnento em q:ul" findou o regiooen substituldo pela Revolu
Ção. Tend'o exist<méia .ptn•amenle legai, vi'Veooa d() apolo 
que fite emprestam os stddos da. nossa balatteli. commercia!·, 
s· nose!i nroed'a ha de· ter sempre- as sUas osutJlaç3~s dgpen~ 
d'Mtt~~ ileS!s!f sa:fdos; fontes onde !e vllo bu!!óar· o~ erodl.:. 
tos nflOOsBwrfo!f. é transaéo8e~ internaoionaes e bem assim; 
da· espe'etlk«;tl<t 11l.av'itavnl e- da! e:rlgenofa~ · dll offerta e dll 
ptooura· dS' earttbiile&. . ... · . . · . . · 

Se os saldos da balanç~ oommeroial dtler&lloetn, oomo 
~eu- em •f!ttfdlol da ~rifló: nnmdla~ .f1 ~ atri'Jhfl'litll, por 
otitfió. 1M~. li ptoe'l!fa· dê MVfsM, I!Ome ~e es\A vmoffiel'Íld!J 

· ll.ot\ltl-lwréttt~. é "lltWü ~~ ~· hu d& làeceft.~ a d~vllrfot'll. 
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lA§6-o 44 .. ~~d~, 11io ~"' pGl\t~ll.W, · Ju.W • •ou al-
1\lPJ. cQmo. ,pen:aa o nQl»'e D$pP.tadv •Pilf" Si~ ?...,.., .. ~~ 
b1lir-se um epJsodio . ;fijuuwelro, :Q9pendent.e rdft. <'MIJ"a' t.ilíl 
Cla.f~S .., pre!.'.i~t. • <J'EIBIIOUBlbfUdsdt odo ~(f. lleyo!u
cJ•arlo. . 

. Mas, · Ainda . outra . eunte.<!taólo, bem a meu ._ar, '~ 
i»>r~Mo .a oppor ás a~serções tio nobre D.epUt&de Cinpipa
tD Brllp, .meu illul!tr.ij mestre e prezado amij'O, e 4it.Uo !llt~ 
curso contém tantas observações interessantes. . · 

l'üp fllrl\88ponde ·á r.ealidade, R meu ·vér, ··a af1irmaçilo 
de que i.ll! l&ldos da balança cammercial tenham cabido .em 
vúita do ~ilfraqueeimento continüo <la nossa: •aituaoio ~Soo .. 
umi:ea, oonforme se 4eprebenda do .dlscurso de ;S. Es •. , e 
muito menos que isso . teltba ocool'l':ldo por eofpa .do '(lo.. 
verno ·tlevoluohmarfa. · 

A demon&trar&o tent&"a pelo P~nl Detmtr.lio ···PM' Silo 
Paulo nllo a~senta em primioias exnotas, partindo de um 
enp;no t•lv~l lnvoluntarío, para -êh,e;gal' « canollll!íiG de-
sejada. 

' Entende S. Ex. que a noeBa tituacão f!oonomlcl$ '98tl 
ein pleno declínio, porque as safras agricolas, que p1'6da· 
til"'am no anno iD27.-f928 259~200.000 1ibras, ·em t9!3~3S 
aloanee.ram apenas 68 ;30(). 000 de librM, e .que, por ipal, 
e :confü'mando es~fl declinio, a exportaclo que rendeu .. m 
!928 41V .400.00.0 de 1libras esterlinas, 'rtm t·9al 811 11011 fOI'· 
neceu 85. 406 • 000. . 
· :. As .concJus~aa do nObre Dep~tallo precisam ~e r rsll'tl~ 
filiadas. Avaliar a situnoão el)Onomio!l de um patz pe'lns 
i~portanolas que a 'sua producoão aloanoa em moeda, ntlo 
é,: de modo aiJum, meio Pl'O.Pl'io íie verlfiear s~ ~na ·prO· 
ducoã(l ao estA fazendo ern cut'Va ~oendente on ®ecen-
12~nte~ · 

: . Deltd.t 4e uma ·tll'IH lllilhrer.sal, que ae .caracteria, .ex~t .. 
ctamente, pela quMa de preoo · de todos ós pi'oduows, " 
mais notadamente das .rnatar.lu Jll'Jmu, como 4e poderla 
imaginar que a BrasU, .ouja eJ:port.aolia é prJnoipalmeD.tt 
de materias primas, pudesse t~onstituir uma ~ePQIO, .re .. 
Bi&trat~o precoa do meamo niwl· de ~nles da 1niae de•~· 
cildeada prooJsam~mto no anno ,Jmmediato .ao que o .JII.OQI'e 
Deputado tomou para. inicio dll8 auaa Dàservacll~. .e IIUf:t 
f~, como se sabe, um aDD.O de grande p1oaperidade't 

O surt.ct da produoolo ~m de ser apreelado dfl . ..,.. 
é6rdo com o HU ~Oltlnle e tiAQ como ttl~ o mu!lt~ Vapu .. 
to.do, ·segundo os preoos encontr.ado.a noa :mero&d018 Qon~ 
nridore~. · . · · · 

·Em t~ 8 parte l!o nm~. ~· tttt~alh!OO .~ ·tt 
naQÕé$ obedece a um rythmo a ~ «ttS& ·~J~tOfl '08 •ts 
fsl)t.O~, importação e e>q>ortnção, e nilG .a ·quiil~tl:UW -dos dois 
Jsoladamente. Em ·l!poe.a (Je ·er1se, .~ imtl6rtao'!o fogo se Te~ 
trnhe., seguindo-se-lho, nnturalmen"!e, o retrahinwnto ·dn 
tmpÓ'rtft~. . . . 

· · ·.Ate· :m a. nnu.a . impo~tqo~o tri.V~1Jiuiu., .. wn~ dll'bt llPr 
deants, ~em augmentado; ba ~.ndl> sido ·cw. s. 3'3:3 .. 099 w
neJI«.ias, nactuelle n.nJ'\,o; d~ '1!,1J3!5,000. tiro f9~S ~ .(le ..... 
3 .~ti. 000 em U13'$; · · · . · · · · · · · · 

· Por outro lado, a nosu ~OJ.'UQã&- ·que jJualm~mt!l 
•vLil .. cab.J.do .a~ .tD.32 - ·oome~ .~ .ere6\tel' .d.~ 41fJ.~• em 
dWJ.t\\ · temio Jndo .!l;l t.tl32.0G.O .to.Jl.eli&Ü~·· flw .. .f~~ .. ; . ~ 
UH o. ooo e,m t 9sa ,e .2 . .ao o .n.oo sm .. t ~~<l . · . . . 
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Aa estatistioas m:ensaes. estabelecidas: na Soeied~d~ dü 
Nações respóndem melhor · ainda· 4t" -de maneira que eu oba..: 
maria fulminante ao lllotttre :Deputado. · · · · - ·: 

Dell~iS .se verifica qué o ~mmeroío mundial, áinda áSO-' 
ra, no me:ll de Fevereiro ultl~o, avaliado em ouro; -s~- e:a:-! 
prime pela_ cifra _mais baixa registrada · _depois da crise; 
at,4 em relacão ao indica 100, -tomado para bBSe do ann.o de 
i9.29, de onde parte o declinio assignalado pelo Sr. Oincina~ 
~~p. . .· . 

- o valor do com·meroio mundial· retrahlu-se no periodco 
mais agudo da orise, segunôo a& mesmas esttati&ticas regi~ 
t.ram, a niveis ver-dadeiramente alarmantes, attingindo os 
&eguintes numeros: 19,2 em f930; ·28,-6 em- i1l8t; 32,2 em 
U132; 30,0 em f033 e· 3i,8 em f934. - - · - _ 

Como pretender, _pois, que o oommeroio internaciorial· 
.do BrMil escapasse, excepnionahr.iente. 4 desvalorliaollo uni- -
versaU · 

S_e applicarmos, entretanto, â depreciaõlo da nossa prO.: 
duccão os indicep indicados, veremo& qn~ elJ~ foi das qu._. 
menos soffreram, alcançando, m"êsmo, preaos multo notmlt 
da média univerilal, . 

Atsim, em t\J30, am lbsar- de G5. '766.000 libra& ester~ 
Jinjis, a .noSBa exportao&o d'.lv&ria ter aloanoado a]lenae; 
.t i8.20'LOOO; em 1931, ·em vez d,e .t U.5.U.OOO, dt'weria tel' 
.produzido t: 27 .f.2LOOO;· em t932; .em· logar de 36.630.000, 
devéria ter obLido- t: 30;535.000: em · :1933, ein vt~z _de . 
t 35.790.000, deveria Ler aloanoado t ' 28.U9.000; e em 
193,, em Jogar de t 35.Ut_.ooo, deyel'ia tsr ptGduzido 
f: 30.156.000. . ..... . 

Se sommarmos as parcellas do quinquennlo em apl'EI· 
co, veremos que a nossa producç§o, que atUnriú a ..•• , . 
223. nt. 000, deveria t~r .1\lcnnoado apenas t 134. 442.000! fie 
tivessemos soffrido. na mesma proporçAo dos dt'mait J* Zf..~ 
do mundo, a~ oonsequenoJM asph:vxtunter d~ rrande orilfl 
univeTsal. - · 

E, po&, se o Governt> ·Revbhtelb·narlo devillle respon
der, con1o pretende o nobre Dept1~ado pôr Blo · Paulo, pelo 
resutta<lo do eommeroio internaoional na sua pst.Ao, lbe 
caberia respondel' _offe1•ecendo eete ruultado: no qutn~en
nlo de t930~34- o Bras li alcançou 88,709. ooo Jlbraa ma.s do 
que teria aloonoado iJe nlo foue a ·aevoluolo. · 

Sobre este aesumpto pareoem ter sido esoripta!l pana 
hoje . as palavras oom que o inoomparavel .Tôaqu'hu 1\tur~•· 
nbo · Bbriu o Beu relatorlo de t890, dlaeertarrdo sobr& ·a -orh~ 
oconomic& e a cris• flnanceara ~ 

"A primeira depenile nlo da cSitnlnuiçlo da mas~ rJr. 
produotos, mai!_ da r.educclo -d~ valor d• miJdade do mai& 
importante delles: o oafê. . -

Essa · reduooão de -preoo .é a oonsequennia econom'ica, 
logioa e .forcllda, da produocão exaggerada em relaolio ao 
consumo. . . 

A crise é, pole, a e:xpx·essão, não- de uma deeadencia no 
tr!Walho nacional, mas de uma clagradaoão éoonomioa ccmse
quente. á applioacilo viciosa désse _lràbàTho na producoão. de 
um senero e:toeeslvo no mercado . . 

A orbe finanoei~l\ é, p·ols, nüo a express~o de uma d~ 
•ninuicão . dn massa datt renda!' do Estado, mas da reducolla 
do . valor da uriidnd~ desaà- m~sa. . .. 

Est.a redueoãõ ~ por seu turno ·.a · oonl!equentJift ecoo~ 
· mioa; logioa e foroadà, dà' 'produccllo exaggerada do meio tllr-
. culanto aro' relação ao valor· real · da · cJroulncAo. - · · 
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· A ·crise financeira, é;· pDis, não· a expressAo ·de uma 
grande deoadencia · na& fonte~ de · renda dli Estado, ; tnat- do 
regime, . . que proouzia a :mperabundanl)ia de pape\~rnoed• 
no mercado.-

. As duas crises são, Sr. Presidente, perteitamente. se~ 
melhantes em 11ua expres!!lllo geral : auperabundanctll de 
café· em relação ao consumo, superabund:i.noia. de papel 
moeda · ein t·elaçt\o ao valor da circufação: al;laixamento do 
preço do café, abaixamento do preco ao papel, redüocão do 
valol' tolal da renda naefonal, retluoçrio~ do valor total das 
rendas do Es~ado . 

· Semelbant~ em suas mani!estaç<les, sito tambem seme.:. 
lbantes em ::mas oi'tgens . '" · 

Em taes ofroumstancias, o que ·cumpre fazet mlolal~ 
mente, é procurar sanear a nosaa. moeda, attribuindo~lhe um 
valor real. 

· N4nguem pode aUmentar, ne11te momento, fantaslu como 
as que arrastaram o Gaverno, que ante"edeu â RevoluçAr,, 
mas nllo posstvel que o Brnsil continue sendo, no concerto 
das nacões, .a unioa cuja moeda é inteiramente destinada 
de qualquer ll:lstro. · 

Á!i!llra-se-me que neste instante, em q:ue droumstan
cias que se poderie;m chamar nórmaes, intervêm pu.ra maia 
ainda desvalorizar a nossa moeda, como sejam as deoorren;. 
tes da maior procura de oambiaes, seria o momento psyoho
loaloo para que .o nosso Governo dêsse, de publico, a cer~ 
leza de que se nAo descuida 11obsolutamente da sua obrigaçlio 
p~eoipua; de sanear o meio circulante, 

A e:z:perienoia fruatrada da ultima estabíJizaciio .reaffir
mou o que Já se havia aprendido com as e~tabilil!!ações an
teriores: que é ma.terialment.e imposslvel cuidar-se da esta:
biUiaoli.o da. nossa moeda sem que, primeiro, ee. faQa o equi
IIbrio da nossa bah.noa de pqamento e dos orcam-entos da 
nossa Despesa Publica. 

o caminho para óherar a. esse resultado não pode ser 
adoplado arUtiol.almente, mu ha de Mt.a.r dentro de r.esras 
B()ient.fficas, que em matl,lrh~ de finanoas, como . em qualQuer 
outro asmmpto, nlo podem ser .preferldas sem que se oo~ 
lbam os frutos do erro. ' 

Foi Joaquim· Murtinbo, cuja obra mais se avülta à me
dlda que crescem as nossas difficuldlU:les, quem estabeleceu 
o un!co caminho possível á realfzacllo do objetivo do t-anear 
a nossa moeda, com· o adopollo do regime oreado pel$ Lei 
de 2(} de julho de i'89.9, instituindo ns fun\l\1s de Teg11.ste 'e 
garantia. 

Toda a tentativa que não ostejt\ enquadrada no princi
Pio u.doptado p(}r Mutinho será. vã e iHusoria e conducente 
aos mãos resultados que se têm regislrado todas _as vezes em 
que o enn>irismo pretende reso.!Ver, n golpe~ de leis, proble
mas cuja soluo!io só pode RBr" dada no. Qampo em que os pro-
pri.o8 plumomen-os se manifnstam. · 

Penso que. o Governo da 1\eptiblioa devérá definir, desde 
Já, a sua JlOlitioa :tinanoeira, no sentido <!e dar ao Bl'asil 
uma moeda C(_Ue lha pel'~Uta realizBr as reJaoões inte'ctla
cioria&a do nosso oommerelo. Aashn procedendo levará; pelo 
menos, no espirito dos interressados, a convicção de que nio 
nos eonfol'mamos oom este oslado do ooiaa!) e que vamos 
lentar removei-o por processós seguros e infalliveis, t.u«o 
dependendo, apenas, de uma simples queatlio de tempo. · 
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Part.lnd.o deela Dou~ieçõ.o., ·.achei que -.dnila .submetler a 
appl'O\'fiçâo ~a Catn~ .um ~rojeeto r111tabeleoD11do. 06 :fcm-
.dof.; de garlmtia e l'I!SI'Qte, att.ribuiuda..Ul.f! 'COIDO·. il'BNl'M o 
ouro que o Governo está adquirindo e que v.i6'l' '8dqu.irir, 
por íntermedjo do Banco do Brasil, .e .que ,jà ~xeo.ede de 
1. M4. 000 1~ras .ouro. Esta somma, .que len<Je cOllLinua-. 
mente a creSiler e .que ,poderá ser augmentada com f1 aper

. Teiçoamentó da industria do ouro, dentro . de um .espae" de 
tempo que níio será ... muilo longo, J!Oderá ~HWVir de lastro a 
nossa moeda, mediante .a f<lrinula · i.:onvimient.e glle então 
Tôr adaptada e que seTâ dictnda pelas condlçõ01 em que se 
fizer o restP.belecimento das finanças, boje por toda a part11 
profudtllmnté perturbada . . . . · 

Se o Governo conseguir restringir as suas despesas, se 
a reoetta -publica· aul!'mentar, se a. e nossa11 permutas inter
naeionaes se avolumarem - e ttldo lB!o depende do nol!so 
esforco e do nosso patriotismo - os fandos de P,rJmtla -e 
re~gate poderão ser reforçado! com paroellaa doll retrurao~ 
que lhe eram outrora attribU:idos, conforme~ :prevê no meu 
projeot.o. 

~Ao tenho a velleidade de sup~r que traro á ·oonside· 
rr.ciio rlos Srs. Deputados uma medida deet.inada. a· merecer. 
Jntetralmente, a sua approvacilo. ~as .estou certo de que a 
.Camara niio deixarA de considarar ql.te .é neoessario .. e ur
gente dal', desde jli, ao ouro ad~uirido e .ao que· venha .a 
.sel .... o,· um desUno que nQo pet•Jmtte. aas goverDOs futuros, 
em caso& dé necessidade .mas ou menos .prementes, utili
Dl·O para pagamento de <llvhlae ou saLisf&Qãã de .quaM(IUer 
outros comprom1ssos. · 

O nobre Deputado por S§.o Paulo, Sr. Cinclnato Braga, 
voltando A tribuno, et~labeteceu uma prem11!!B qne intguem 
pode delnr de reconhecer como v01'dadetrn e que vem 11 ~l!r 
qu1! todo o nostllo futuro vo.e d8J)tltl1ter da nossa exportaollo. 

Mas para que el'!l!ll EXrtortl!.o1n IUift'lt'lnte, mtl'ltér te fa 
t~m eonjunoto de mMida!! e l'r!Wtder.cla8 quo depRndem, 
uma do Governo o outra.l!l dos. proprios elc'fadll:o!. 

o nono tmbaJl1o e6 ptldei:'A lliM' h-.oroementadr, i!ll'l l!.do
ptarmoll uma ·J~glstaono npprovada ao . t'l'aba:J~tador, dando
lhe moiore8 garantiu ~ um njvel de vida maJs elevado do 
que o que lhe off''Bl'ecl'lm os -pulza11 de imm!çaolo; Precisa
mos muito mais de braoos que de oapib~s. eSBes braoos bAo 
.de vlr attr.&hldos .pelas :vantagens que lhes prt>puze!llermos. 

A' beata rle Miruaterio do Tr&balbo .encontrs.-se um .ee• 
pirita illustrooo nas questões ·s~iaei, . cuja ampla v,isio do 
mCJmeilf.o, es.ta11 oecl.o. vae OOIIlllBnsar o .temp.~J perdido d" 
brüb~n.te surf.o dà legt&laçio .trabalhista, orient&da pela 
digno Ministro Lindolfo Collor. Ao Sr. Agamemnon Maga
lhães cabe, neste momento, uma resvQI\sabilidad~ immensa no 
,wapá11o das cimdicões que hão de facilitar o deaonvolvi
.mento economieo do Brasil; e 'll.or:edi.to. q.\lê .s. Ex., .compr.e
bend~ndo o seu Pli!Pel, ha. <de ·des~iJOO.hal-o A altura. .das 
nossas neces.sidudea. .Giando aos · .no!lSo.s trabalhaderes · leis .de 
Justiça e de previdenoia que lhes garantam o presente o BB"' 
segurem o futuro. . . . . . , 

As qné!Jt9ea .economicas e rlll.nnceiras e as questões so
chtBS estll.o tle tal modo e:ntrela~adas, nog. nriasos 11ia!, ,que 
l:ll'lm o conctrr.so desses tr.es faotores nada Actui\lme.nte .se 
'Pf.}OOr! eóllse'S'Iii'r, de pratico e de dnrn.douró. 

Em uma das suas memorav.els .conferencia~ num do• 
Estadps 1Ju . Norte,· o grande et;ladist.a :Nilo P.&çanba profe
riu elllas P.~Javras 'liiJlidar.es: ~·A .ruerra ~reou uma nova 
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mental•idade par.a a -democracia; a; qtlellfi*; :Jropl'iamente 
politieas, religiosas administrativas, fie~ea, »erde.rem de .~n
terilsae; QB ·~stockes". das velhas idéas estão esgo,t.tados; o 
debate dos Parlamentares desce de nivel e é, cà{i~ dia, mai!!l 
llmitnda a capacidade dos Governos e das legislatur~, em 
toda a parte; Os probiemas do tr•abalha é qua estão occu
pando vivamente a sociedade actuat Nem a guerra aGabou 
peitas armas, lilii está a Hoiib dos factos para demonstrar 
que ella a.cabou pela fome. · 

Mais pesou no animo dos povos o aspecto da sua cir
culação monetaria e da reBtl'iC>Jão alimentar, que o sncrifi
cio, já então, de quinze milhões de homens. 

O povo já não via ouro, só via papel, que deixava de ser 
um titulo representativo da riqueza para ser um titulo re
presentativo. da destruição da riqueza." 

E não era outro o pensamento de Lloyd George quandeo 
em . 19Uí declarava num Congresso de Associação obreira, 
apreciando os resultados da o!fensiva ·allemã, naquella épo
ca, ;appellando para o proletaria<!o: ·~A guerra se tranformou 
agôra num eonflicto entre os mecanicos da Allemanha e d~ 
Austria, por um lado, e os meeanicos da Grã~Breta:nba. e dll. 
Franca por out.ro", assim terminando o seu di8curso: ucom
V0.$00. o. Governo potie perder a guerrà, mas eem ·vós não 
tJodê ~nhal~a." .i 

A .nossa exportação· constitue, como muito bem disse o 
nobre Deputado mnci:n&to Braga, um problema de. vida ou da 
morte ·para o Brasih· Mas como se vê de óutro~ far~tores. 
igualmente prepoderantes, dependem tambem o nosso fu
turo e o nósso progresso maierial. 

Sem adopcão de uma· merlida fixn. dos valores, tudo 
ficnrâ condicionado so Jmpr.e'vi~to e f e1peeulaollo. Sem a 
adequada, do trabalho sob as IJ&.rantins de uma leglslavlto 
adequada, todo o esforco será neutralizado pcln Jnsat.lsfnl}nn 
do proletariado. 

0-projeciA:I que tra1o 1\ conl!l~ernclo da Camam11., att.e~ 
de a um do1 elementos do problema nacional, cogitando d11 

úm aspeota que eu comldei'O . 11\o vJ.tal quanto o da noas11 
exporLaç!io. Valorizando a nossn tilraulaono. Srs Deputados, 
tereis a um lampo accrescldo a fortuna da nnollo o os haveres 
do Povo, e este dtWe ser o .mniot· e o mais urgent.e dos nossos 
dtWêres. 

Feita3 essas consl_deraol!es, Sr. Presidente, sõ ine· onbe 
dizer -que ellas podem oon11Utili:r a JusUfloat'~O do mottvos 
pelos qunes dou meu vota ao projeot0 em debate. 

G Sr. Praidenr.e - Tem n p~lavr& o Sr. Deputado 
Ed~do Duv.iwier. 

O Sr. Jhluanlo hririer. - Sr. •Presidente, sentir
me-ia mlligno d0 mandato ·de que me ftwesUu o p,ow flu
minen!le, .Be mão elltPet•it!D('I\tnsse, ·Mmu todos ·os •desta Oasa, 
a dôr qJJe I!Bfflle a Bilhia •clinnte da oa11lmida~e que ~~olou 
:a aua populacã~. t)arlicn1!1rmente .a prol€-tiiPta. Dahi,. t}o
t•ém, a .tr.ar.ni8'i1' oom 'Ce.clo.s -prinoipios que reputa eill*'..ncio.es 
ao .regime, dahi s \fEansigir com a letra da ·Con!lt:ih,ição, 
.c&n ~ Jlt•.inci,pie:s íunàamentaes á euonomia -e ~~~ f.i.mn1oas 
do &asil, vae dishmcia qu6 nílo· pos'5o b~Rn~or. flão, ·1901'
.tanta, ~molitVOS de ordem pm·amente -democ:rat:!Oil, de <1t>dom 
oonst.itucional, economica e finanooire, a<IUeUes .qu~ me le\rao:' 
a votal' contra o projecto em diseu!Bão. 
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. o Sa. CHRYS08Ton1o l>E OLIVBJJ\A - V. F.x. só é favo-
ravel sentimentulmente I .•• 

O SJL EDUARDO DU,\'IVI.I.;:R - Direi a V. Ex. aa m!
nbns razões. Serei . breve oa exposição, porque viso apenas 
Justificar uma attitude que pretendo .manter dentro desita 
Casa. . 

Quando falei dos principias de ordem demo-JraUca, r!!
feri-me á iniciativa das despesas publica~, que, na es;;encia 
do nosso regime, cabe ao Gover;no. 

O SR. CHRYeOS'roM:o OK OLlVEIRA - 'frnta-se de ·ca!am1· 
ànde publica. 

O SH. EDUARDO DUVIVIER - Chegarei 'até ao pontô 
a que ·v. Ex. quer levar-me, e estou certo de que, vepdo n 
.sinceridade da minha exposicão, St' não concordar com o m~u 
ponto rle vista, ao menos o respeitará. · 

Realmente, ~e estudarmos o origem das Assembléas Le
gis)atiYas, nog regimes demoeraticos, veremos que ella;; sem
pre traduzem a opo;;ição llOpular ás despesas desmedidas 
dos chefes dos governos. 

E' contra a prodigalidade dos principes, contra a pro
digalidade dos monarcbos, que as nações têm reclamado, e 
as grandes Carla$, que const.ituem a base do direito oongtitu
cional inglez, estão ahi para demonsll'ar que o Pov:~ cón-
sentc, mas não· cre11 tributos nem despesas . . 

Ainda hoje, na Inglaterra, a iniciativa das deapess.~ pu. 
hlir.ns cabe exoluslvame·nte ao governo. . · . 

Na Franca, é de meiados, apenae, do aeculo passado . • . 
o Sa. CJJl\YsosToMo Da OJ:-JVBJRA - v. E:r . da li1!'3nes 

para um aparte 'l O dinheiro do governo . l! o d\ohelt•o do 
vovo . 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Chegarei 14. Pedh·tl\ 
apenas no distinoto eoUeg.- li um pouco de paoienofa para com
prehender uma attitude que, JA dfese, d pessoal. NAo ~. se~ 
quer, altitude de bancadn, mas, de um estudioso do dlroito 
coníJtitucional. E' apenas D altitude de um homem =1ue qu9r 
Per coherente e sincero dantro desta Casa . 

O SI\. CHnvsosTó:t.to t>B Ot.tV~RA - Appello para o di-
. l'elto bpmano, . 

O SR. EDUARDO DU'Vl\flER - V, Ex. tem raz!lo, e 
verá que, tnmbem, ni1o sou doshumano. . 

Mas, como dizia, em Fnnca, apenas da metade do seoulo 
pnseãdo em diante, a iniofativa das despesas foi tambem 
dada ao Poder Legislativo. Os Estados Unidos da Americà 
do Norte, que inspiraram o seu movimento de ·independenoia 
nn repulsa no imposto a que titio haviam dado a sua an
nuencia, adrnittiram, no emtanto, a iniciat.iva das despesas 
por parte dos membros do Poder .Legislativo. E de como se 
têm sahldo desse passo os povos que essas iniciativas ndmit
tiram ao cor·pn legislativo, temos mostra na critica severa 
que, po1· toda parte, se levanta contra as Assembléas Le
gislativas . Trata-se das criticas que Gaston Jése resume, 
dizendo que ellae sfio perdulat•ias, inoompetent~s e irrespon .. 
saveis. Motivos de popularidade, motivos de sensibilidade, 
- e esles são quasi ·sempl'e os motivoy brasileiros - têm 
levado as Assembléas· Legislativas a uma prodfgalidade IJX.;. 
troordinaria e dispensava!. · : : · . · ., 
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O SR. CHR1"B08TOMo DB Ot.avstRA Em despesRs poli-
Ucas. 

O Sn. DINiz JuNIOR - No fundo sâo sempte ~leitoraM . 
. O SR. EDUARDO JJUVIVIER . - Ora, esses princípios 

niio são meratriente theoricos, nâo encerram apenas impor
tancia doutrinaria. Elle.s têm importancin pratica, porque 
~-empre que os princípios silo mal applicados, embora ver
dad.eiros e sãos, o regime ou a instituição que os eorpori!H!'l 
ucabn por desapparecer . · 

E' certamente dussa prodigalidade, dessa inconscienr.ia 
dt!.E Assetnbléas Legislativas que veio este vento '.le dieta
duras que passa pela Europa, !nzendo cahfr todos os regi ~ 
mes demooraticos. -0 Brasil resistiu e re3istiu galhat·da
mente. 

A Constituição de 34 é ainua um monumento que- nós 
orgulha .e que consubstancia com felicidade muito~ dos prin
cipios do regime democratico. Mas nella me;;ma já \'CITios (j 

correclivo, quando determino. que o membro da assernbléa 
legislativa qite tivet• a iniciatíva de uma despesa indicará a 
fonte da receita. 

Foi o abandono desses principias; oomo awentuei, que 
inctllltivou os movimenlds de diiilildura que passam peln 
Europa. Não tosse li f~lta de prlne!pios no parlamento Ha· 
liano e no parlamento hd!!panhol, e nào teriamos, talve:&, nem 
Mussolin}, como ni!.o ter'iamos tido Primo de Riv?ra. 

Como salientei, entretllnto, além des~es prinoi!)io:.: d~ 
ordem democrntíca, ba os de ordem constitucional,· da Jell·a 
expres~a da lt>i, que en, ~omo jurista, tenho o particul!lr 
tl<!Vt'r de r.iitJ desconhecer. 

A Constíluioi\o é clara quandli, no !CU artigo i 0 • IMI~o 
11. dn aos Estados campetencla privativa pora •provêr, a 
u·pl'mm; proprla~. As n~oiitiii!dildcs da · sua .administração. 
cll'v~odo, porém, a Unfi\o prest.nr soccorrO!! ao E~tndo que, em 
ciiN~ de cah,midade publtca, O! solicitar:" . 

o SR. Clli\Y80S'J'OMO l>R OL!VEJÍ\A - E' nn~tam(mte :) 
ccmscnlimenlo que pedimos • . 

O SR. EOUARJ)O DU\'IVIER - Ora, é clal'o que. pela 
JP.trn da lei, pÚa qt:e a Clltí1at•a tóme éonhechnento de um 
proJ~.>cto dedtls é preciso que preceda soliolta~,:ão do EstncJo 
n~ ~otado pela oalamldade. 

O Sn. CLEMENTE !ltARJANt --. O fundamento do proJecttJ 
não foi o a~tigo 7° e, ~im, o artigo 10, n. IJ, e o srt.lso 1~8. 
letra (1, que estabelecem a comt>etencl~ conrot'l'ente da Unli\1} 
l' do~ E.stados para obrtt!! de assisteocia .. 

O SR. EDUARDO OUVIVIER - MtB, como tenw;, arlig•> 
que expressamente prevê os casos ele cnlamidnrlr, pore~e Qllo! 
e~te é que deve regnlar o caso: "obro~ de &3SI!!tencía ", a h i. 
si;o obrns de caracter geral e niio particular. 

O SR. Cí.EMENTE MAtÜANl' - A assistencia a nece~~iLa
dos e desvalidos é da letra da (J{Jnstituil:ilo, O 1~stado ni10 
considerou o euso como. de calamidade publtca, conform'! 
declarei anteriormente, tanto que nlio requereu o auxilio d!l 
Unillo. facultado pelo artigo '1° e Sl1as nllneas. A Uniio, en
tretanto, póde·, espontanaamente, eomo ~spontaneamente está 
agindo, U!!llr da eompchmcla concorl·ente que lhe é eonfe1•ida 
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pelo a~Uso t·~. n. 11, e pelo -a.rtise ií\19. lett:a a. •de ailist:ir ãs 
pes.sôas desvalidas attingidas peta catastrophe. 

O SH. EDUARDO DUVIVUtR - · Res,nnderei ao aparta 
de V. Ex. 

A meu vêr, repitQ, tratando-se de calamidade pubLica, 
devia precedRr pedido l)or parte ·dG E!tlido. 

O sn. MAOAL'liAns NE'l"l'o - Já se estabeleceu que o 'E&
tado não considera o caso como de calamidade publfoa, 

O SR. EDUARDO DOVIVIER ~ O &tado u.ãtt eonsi
dera o caso d.!! c!lbmidade publica naturalmente llOfQU~ tem 
recursos para attender· a essas despesas, 

() SR. CLEMENTE MA!UAN'I - No que dizia. com a !lSSl!!
tencia ímmediata, o Estado bastava •. Não poderia, portanto,. 
[lleilear o auxi.lto da União, ma~ tambein não poderia re
cusar á Uniãc, que ·representa no caso e <Jpinillo nacional. tJ 
direito que lhe assiste, pela Con~tituicAo, de vir em aEOsisteo-
tlia âs vietl mas da cata5triJphe. · 

O SR. EDUARDO DUVIVIER- Responderei immedia
tlimonte a V. Ex. 

·O Si\, CHRY~as'l'OMo DR OLWEJRA - O J)arlamento na~ 
0ional varias vez.es ·se tem manlfesl'ado favai'àvelmenle QUan
to a beneficios a vieUmas eatrangeiras. Na momento, pJei
tciam.:se beneficios para brasileiros. Nio ee t1·ata de bah1anos: 
tratn-i!e de brnsileiros. Temos noliciaa certas, .ilbsoh,ila&, de 
que mais de 400 casas foram destruldas pelo tempQral: mais 
de ,nil pessoas estiio ao de!!abrigo. Consequentemente, se a 
parlamento nncionnl tem concedido beneficiO! a victlm!ls · es
trnm;elt'ns, nilo se compreheüde que este m.esmo parlamento 
negue beneficios R brasileiros n:.tos. 

O SR. EDl1ARDO DUVIVIER - ~radeco muito o 
npat'te de V. Ex. Se estivesse ei.i dú accoi'do com o procedi
mento que v~m tctidt~ as assemblêns leglslnt!va!l, de certo 
uão tlr1·óstnrla o. anliJ>[lthla de muitos dos membros da Ca
mnra, neste momento, Ser-me-ia multo mais eommodo eon· 
col'dar com o projeclo. 

Nio .ha duvida, e eu rnesmo invoquei _n V. Ex. os exem
·plos que têm feito oondemnar as assembléns legislativas. E, 
~rque muito quero !1.0 regime .democl'atíco, ju,lamente por 
!!!to aqui venho defender mais o rerime drunom~atic.o d" qu~ 
impugnnt• o caso em npreco. 

Nlló ha. de minha parte o menor Intuito de opposicão 
no governo da Bahia. 

b SR. Cu:MiiN'rR MARlANJ- Permilta V, Ex. utn t.PJJJ'te.: 
c ~roverno da Bahia não está em cama. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER. - Bem o set. 
O SR. CRI\YSOSTQ~lo DE OIJI'II'EIR.\ - "C~·!Ibt~se d~ d~;;)lil~ 

lido:: da Bahia. · 
O Sft. <::LEM·EN'fli .MARIANI - Da,~e.io que fique bem t!X

presso - não est.á -em causa -o g.ov,erna da Bahia. 
O ~!\. Pt~ADO KEllLY - O orador :i~ t>l'll.duziu ·a ~ympa

thia que o ·povo fluminense tem 1!teiB brioso po"o bab·fano, 
S. Ex. estlf lev01ntando uma the&e dto ol'dem .turldioa e -eol.;, 
loeando-n eob ~us .re~poneahiHdnde l)Nsc;r..t., A Catnn·r11 <let.oe 
ouvir S. Ex. com a transi~ncla que -estio a reelamar Gt 
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J)rtneJpi()! hl~octrdoa. nefte- momento, pOl" 9.. h. perante a 
Casa. · · 

O 81. C'!IRYBOHoMD D! OLIVBmA ~ Os p&brêt nlo vi· 
·'tfml só d~J s-ympathia. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Expliquei, apenas, qua 
n!t4J vae ni88'D- nenhum movirnen~o de mgnot- :>Y1t1pathia á 
Bahi_a, a quem o Bra~Sil deve mtlito DPI sua formacão e "'Ue 
lh& forneoeu os maiores hortien~; inclusive Ruy Barbo:>a. 
Não· vae na m-inha. at,titude o menor movimento de descer.· 
sideração, 

O SR. CRRYBO!'l'OMo DB OLrVEIRA - :N6~ tambem daria
mos 110 Estado do ftj\), que não tl've um Ruy Barbosa. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Negm·ia eu, cntretant~. 
no- E~to.do do Rio, negaria a Pet.ropolis, de onda Yeuho, da 
mesma fól'lna que neste caso. 

Agradeço 05 &JltÜ'les de VV. EEx., porque procuro; ape
nas. firmar uma opinião pessoal, delim1tar uzna attit.ude 
que manterei nesta Casa. 

N~garla, repilo, ao Estado do Rio, negari:\ ao muntcipio 
de Petropoll!!, se fossem elles que estivessem em causa. 

O ·SR. GHI\YSOS'l'OMO n• OLlVIUI\A ""-- Espero qut> V. E!.. 
vote .$empre contra .todas as despesaa polilicas. ra:o:t!ni.lo de~ 
olara~ãa da tribuna da Camara. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER- Dit~!; a~on, a V. E%. 
quaes as razões de Qrdem _economica c:~ue me fazom condemnar 
Iniciativas particulares. Estas eonsidern~t\cs ue ordem eco· 
nomica cifram-se exaotamontc em quo todo. inlc!at!vo. de 
deEopesa deve obedecer a .um plano, 

o Sa. OswAt.oo DB LJMA - Se V. Ex. fala em plano 
econom!co, enUlo, nlo t\ democracia. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Nfto me retlr~ R plnnoa 
quinquennae11. O QUO dl!lo • qUo &ooa econorr:!u deVI:!l' obe
decer a um pln.no, sobl'eludo num pah: em QtJ& o oro11mento 
é escasso, em que ha ncceuldade do portolto equlllbrlo de 
todn.s as (ieaptl!Jas. Ha ca.sos de onlamldnde publlcn qlle nos 
Impressionam profundnmouto, llllla suo. drnmot.tctda.d~, mas, 
ao Indo d~sses que impressionam pela grandeza brutal aM 
suas proporções, muitos .outros exiaem a notn eompatxlio e 
essa assistenola de que ha pouco se tnhtYil oqul. Nilo con
testo que seJn triste, tri\ltisshna, a siluncrio 'lu.quelles que 
vêern bruscamente arrazndo! !eu!! lares, deslrutdtt :1 sua eco
nomlsl 

Nilo ~ menos rriste, pori!m, a sHuacllo daaueltes qu.,, 
como se verifica em muitas zonas do Bl'&sil, vêm seus CN"ir47 
nistnos definhar dia a dia, presos da ankylostomose de toctos 
os males endernicos~ não ~ menos triste a situação dnquel~es 
que, como O Operarío rur~l fluminense, deante~ da tert•a e~
&Olo'da pe1o c&fé e Mtephsada pelll . ero•l10; nao encontram 
sequer a possibilidade de eust.ental1 l!tla~ prole • 

O SR. CHRYSosToMo OLIVl!:tRA ~ PorQue v. EX. n!lo 
Pl'óJ)Õe uru nu:x:iHo f 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - mo o proponho porque 
'Penso que, n-t1m pal:r. de recurs~ escauos, como o nosso, 
todas essa! lnicjatmlf de asst8tenota têm de ser multo PO~· 
t!erada! e exeQ'Uta~~ · de tal fórm• que equltatl'niDIIlte 8e 
distribuam os recursos por todos 04' necellltldot. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 10: 15+ Pág ina 102 de 148 

= t~~ ':= 

O SR. OIU!Ysos<roMo o:o:. OLIVEIRA Neste caso, não !:3 
tornam orecisos os l'epresenantes estaduaes. 

O SR. EDUARPO DUVIVIER - Ha necessidade, para. 
que se discutam todos esses planos de assisteneia e de des-
llnvolvimento economico do Paiz. · 

O SR. CHYBo~.>TOM~ DE 0LtVE11\A - V. Ex., entr~tanto, 
nega-se a discutir os interesses de seu Estado. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -Não me nego a discutir 
o interesse de meu Estado. Queizera que- o caso em apreço 
viesse no conhecil'nento ·da C amara por solicitação do Go
vemo e, se assim fosse, eu daria me(l voto ao projecto, como 
no caso de o Estado fazer a declaraoão de Q\1e não póde at-
ténder á calnmidade. · 

V. Ex. foi um pouco precipitado, pois não me deixou 
chegar ao fim de minha expo~ição. 

· O Sn. CHl\ysosToMo DE OLlVEIM - Confessa V. Ex. 
então, que se atrapalhou? 

O SR. EDUARDO DUYIVIEH - Não me atrapalhei, ab
solutame~te. Ê que V. Ex. nii.o me deixou chegar ao fim da 
exposicão. · 

O SR. CLE:MEN'fE ?!IARrArh- V. Ex. deve lembrar-se quo 
não é só o casô do art. 7°; Ha os casos dos arts. f O e 138. 
A União tem não só o dever de attender ã ·solicitacão do 
Estado, como o direito de realizar- obras de assistencia. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Dependeria então-do 
iniciativa do Governo. · · 

O Sa. CLEMENTE MAnrANt - O Governo somos nós, somos 
um orgiio do Govern~. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Quando falo Brn Go~ 
verno, refir·o-mo aq Poder Executh·o. 

O Sn. CHaYsosToMo DE OLIVEII\A - V, Ex. retira o po
der do Parlamento? 

O SR. EDUARDO DUVIVÍER - Nilo i.'étlro. E' diffc• 
rente o t•ctirar o podel' do <:tizet• que clle deve r.m• exercido 
com a muximt' dism•eçüo. 

O Sr.. CHRYso't'oMo oE OLtVEII\A .-... P!ll'ece ctt1c V. Ex. 
nega esse poder. 

O SR. EDUARDO DUVIVIEI\ - Nüo posso nognr o quo 
está dentro dn Consllluit;üo; Estou enlretnnlo, domonsLt·ando 
CJUe o abuso dosso poder lem trazido, sob o I'eglme demoot·n
tico, ns mais serias inorepações e que iJIÜ'Q (juc delltls se 
livre o r-egime, !Hlra aqui sempre tt•nrei o meu oonDurso. 
Esses oreditos conoedidoE por essa forma fazem . quo não 
possa haver, na Uniiio, orcamenlo equilibndo. 

O SR; ar.EMENTE MARIAJSI - A propria Cons.tnuicão es'" 
labelecelldo t•egras, orQnmentnrias p('eviu a necessidade dos 
ct·editos extraordinarios no artigo 186, Parn,graDho 1". 

O Sli. EDUARDO DUVIVIER ~ MtLs· os.creditos extva
ot•clinarios siío medirja de excepçiio. 

O Sá. ,DlNiz JUNIOR .-.... Hi\ umn dosinte!ligencja, tulvt>.z, 
facil de se desfazer. O .oradm· está. cautelosamente armando 
uma equação e os apart.eantos l;'lslfio enotn•ando ·seu trnbal)10 
sob o nspept.o: eenLhn!)ntl\1. 
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- ·. O · SR. CLI!MBNTE .MARIANI - Não apoiado. Encarei o. as
sumpto exelusivamente sob . . o oriteri0 constitúcional. 

Q Sl\. CHI\Y80T(}MO DB. 0LtVBIRA - Sob O aspecto da 
justíç~. · · 

O SR. EDUARDO DUVIVIER·- Agradeço o aparte do 
nobr.e Deputado. Estou sentindo justamente, a opposição. 

O Sa. OswALDo . LIMA ....:.... Esse direito de V . Ex. s'erá 
então antí-socü'll, deshumano. V. Ex. abandona ós que ne-;
cessitam de recursos. 

O SR. ÊDUARDO DUVIVIER -- Não os abandono. Não 
ha deshumanidade alguma. É uma queslão de principio. 
Esse pedido deveria vir por solicitacão do Govel'no Estadual . 
Prpvada sua impossibilidade de att.endel" a situação, nalUI'al
mente a União deveria fRzel-o. A não ser assim, só devería
mos ter essa iniciativa parn execução de um plano maior, 
do um plano .de conjunlo que, a meu -vêr, é a hypothese a 
que a Constituição se refere ao tratar da nssistencia .con-
corrente da União e dos Estados. · 

Se essas medidas sUo sympalhicas e se attendem a sof
frimentos, por outro lado crEiam; quando não bom pesadas, 
situação de veráádeira difficnldade para o Pniz. Foi essa 
consideração que fez ·com que Vivinni dissesse no Parlamento 
Francez quo o orçamento par·ecia umil caravana que pagavn 
seus tributo~. e em cada voltn da estrada, a bandos a1·mados . 

O SR. GHI\YBOBTOMo DÉ Ot.tvsmA - Preteria que Vossa 
Ex. c.itasse autores bi"asileil·os que neguem esse direito de 
humanidade. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - O tempo está escasso ; 
nlio poderei mais responder aos apartes de V. Ex. Sinto 
que fatigo a Camara (nt2o apoladot). V. Ex., entretanto, len
do ns mfnbns ptlavrns, verá qu.e estou apenas defendendo 
prlnoipios, sem negar o direito de assistencia; focalizo apenas 
o modo de ser n met~mn presCnda. 

O ~R. C.-\1\LOE' RRII:I - ;'-;iruwem poderia admitth· Qll"l 
\'. Ex . . negasse o direito de ass.isll"nciá nem que e-~ pudesse 
oppôr a autos Inspirados l"m motivos de ealamtdadeo. 

o Sn. CRRYBOBTOMo I>B OLIVU:II\A - s.· Ex. está obslr>.J• 
indo. PtU'ece que nt\o quer que votemoa hoje. 

O SR.. EDU ARDO DUVIVlEl\ '- N~o estou obstruindo; 
I enho a penas do ,lu~tlficar uma l\ttHude •• • 

O Sa , CunvsoST<lMo I>B OLtVEIRA - V , Ex. destr6e 3 
urgenein concedida pe-la Casa. 

O sn. ~DO ARDO DUVlVIER. - • •• que. multo embora 
o!io o.cceila, será, , por certo, respeitada pela Casa. 

Era, ·apena!l, o que linha a dizer. 

· O Sr. JoSt! do Patrocinio - SI". Presidente, ouvi religio
samonle, seg·undo o meu costume, as palavras dos dois par
lnmontarea quo se manifestaram n respeito do projeoto. 

Estou · estalico. Emqülinto o primeh·o se cl~u ao l!·aha
lto do estudar minuciosamente .o nssumpto, tr·~zendo j)al'~ 
cá: dados eo::onornioos, e deelat•ou conceder sen voto, o outro, 
dostruindo. vem dizer: pessoalmente ,·ota cont.r~ . Por que 
2st'e gesto de deshumanldade, e-esto que já o!l.o se deve to- . 
!eraL· nesta ~:pooa? E' de muisl 'E' de ·msi!l 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em OB/1012015 10:15 - Pêgina 104 ae 148 

- t.U-

· E:ref<J · :itt~ ~. Bx ~ tat•e1. qui~eu& la~ pre.ft& de· au. ·eo
ilhecimentos JurtdiO'O!!I e nAo· 'O'f'Ol't"iamerlflt manifeltu,.. 
contra a. medida.. · . 

O Governo não pediu auxilio; pediu-o, entretan~a. um: 
:filho do povo, que aqui esl.é. oomc aeu. representante e oue 
sabe o que é & necessidade, o que I!' a ãoi-; o que são· fodos os 
soffrimentos porque tem pass!ldo por tudo. Apen!ls atndil 
níl.o estendeu a mão l\ caridade pubLfua, mar yiu, muitas 
Yezoes, seu· pae cbe8'&1' á ensa e nada eneonlrar· para comer, 
porque o homem do armàtem havia negattc f0111eeer-lhe se
neros por falta d~ pagamento • . de vez · que sua. tütuaÇão não 
lhe perrniltia. aLtender n todos os seus- comjJr:.mi$~oi. 

O Sr. Eduardo Duvi'Yier, come bom jurh1t:a,. dflnt~o do 
d ireito, e:x;poz a! razões por que vota contra o projeclo . E e~. 
shnplesmente um rerroviarlo, que não ev.tende de direito, 
acostumado, apenas, na banca, a ·luer oa ealculos que me vi,.., 
nham ás mãos, pintarei a meu modo a tltuaçlo.. 

o Si\. OswALDo LIMA- Fique V. Er. certo de que ~ 
direito não nega istoo; pelo contrario, o dírelto dlsoípl1na a 
soeiedade, cuja felicidade vlstl realizai". 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO - Haa o -parlamentar que 
me antecr.dcu disse que, dtaeu~indo dentro do direit.J, negavll 
seu voto ao projeotó. 

Como disse, pintarei à meu mOdo u · oous~. 
8upponbamos que haJa tani inceildio; ou unJa .nnunda

~rão, e, no momento. iião . appa1·eca que~ nos ampare,. porque 
todos os qu~ passam estüo possuidos tambem d8'il!le me11m•1· 
sentimento de dt!sh\.lmanldade de Que o nobre Deputlldo deu 
Pl'ovas. Não provocaria isso um movimento de revolta &013 
que viessem a ter conbeóimento do faoto? Claltlal'l1 S. Ex. 
si, com elle, lal se désse: "Por qae nllb vlerâm em meu soe .. 
co1•ro, nesta emer1eneio. ? Por que nAo se penaliz.urnm da mi
nha situacão? Por que uilo tiveram dó da minha Juta? 

ldontioo f. o caso que se dá com !l Bnhia, neste instante. 
Lá está désabrigilda, c~mforme cnrtns lJOr mim hoje recebidas, 
urna multldil\l de mais de duas 1.11 il pessOas, onm:posta de 
operarias e p·oqueno~ ttinccli.ma~ios, ;;-en~ que tem !!Uas ea
!inbas consti·ulaas nos bairros· modettos. onde lbe3 é facili
tado o edificlll'l'm com menoi' trabalbo· e menct'e! de~pesas. 

O próJeoto vae aer amtlndldo .!)elo diatincto membro da 
Gommiss!lo, St• Clemente Mar~ani, conforma s. ·Ex. ja àe
olat·ou , Niio li ainda o substitutivo de S. Ex .. , inas ea[Jer.> 
se dô a essa gente um obrigo, uma casa . • ~ mol'adn do homem 
pobre ó por ell!l tão esUmnda como o s!c as pesso::as de sua 
farnflia, porQue et.le a edificou á custa de aaoritiolos, guar
dando pacientemente economias, ou com auxilio doa compa
nheiros. Emquuntc nós, os ptwlamenta~es - nãc sei ili posso 
expressar-me assim ; .... vamos deson;::tcar llli.s nossa.3 horas de 
lazer,: entregando-nos ao· ocio,. flauteando1· vão ell~s tr&balhat· 
gastando em. penoaa tarefa o te:ni)t q~e devia.Bl· d~diear ao 
répoiüo, uea inttl'vallos da luta peJa. conquista. do pãi}. 

Não póde, pois, haver gesto mais digno1 mais louvavel 
d..l! que o que pttrielldemoil·. Aind• mcamó que não- enoov.,. 
tra&ae i·níoiativa ampa11o· dtmtro· dá. ConttiL\Iiciio, owoa. .ni."
LiBOS nAo pr~t}ii!O oitar, de Tez qtle falo a lloRltlns em au• 
malort. diplomado• em direUo, eerla· fie, iuleJ.n. Jus~ a eua 
approvaolio. · · · 
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. Assim sendo, Sra. Congresdstas não é a Bahia quem 
pede. Eu nunca tive bairrismo • 

O SR. PEDRo CALMON - Até porque a Bahia não . pede e 
nunca pediu. A Bahia eslã habituada a dar, porqu~ sempre 
deu. (Apoiados.) 

O SR. JOSE' DO .PATROGINIO - Não é, pois, caso po4 
liUco, nlio se trata de auxiliar o Governo babiano, diminuin
do-lhe as despesas que já está" fazendo nesse sentido, mas 
apenas de soccorrer esse povo, . a elasse operaria, essa gente 
que contribue com todos os esforços para a grandeza da na• 
cão que representamos • 

.Êm seguian, é encerrade a :iiscu9~áo dos a!"
tigos 1° a 5° e annunciada a votaç!ío. 

O Sr. Presidente """' A este pro.i~et(> a f1ommis~ão de .Fi
nanças e Orçamento ofíereceu um substitutivo, que vou sub
met tel' a . voto;:. 

O Sr. Clemente Xariani (Par:; P.ncamfnhcor a votaçiir>l -
Sr-. l?re'!!ident~ ,.·êem V. EL e a Uamar11 tJUf. a Commi~si'lo 

de Finanças se desobrigou do compromisso aqui assumido, 
qu:.nuo promettPu ,lpresentar su!J~tit•Hhm qu1: rr.elhor: en
carasse a sHuacão das vietimas das inundações na Bahia. 

Adroittindo o projeoto ~ upresentando-lhe substitutivo, 
indt-pendente de solicitaçllo do Govetno d!l. !.tab.:a, a Com~ 
missão ·tle Finanças, fel~o porque - eonf>)rtr.l3 .iá esclar!!cl 
em aparte o um dQs tll'lldores que occuparnm n tribuna -
u!l.o considera 8SSC caso :comi) de calamlJ!ldt!· publica, prt>
vista no art. 7° dtt Constlt uicilo, em ttm de seu! lno!SI:l!!. 
'trata-se, !H>er.ng, de obra de nssistencl3 !13 •Jillth'la! d~ inun
daclio. oat•a o que e:xtete 11 illlmpetcncln con~orreute ct!l Uni~'J 
t dos Estlõdos. Q Oovet'IIo dn Rnhia e a Pt·~r<:!HU!'!l fizeram, 
dentro de seu !n'nblto de !hl!lAO, tudo quanto era pouivel 
para minorar o sofft•imenlo das pessOas 9.ltingidn~ pl;'\a ~3· 
lnstrophe. Se, entrehmto, realizaram. na e!pherl\ lmnledlatn 
rJe nsslstenci!l .. tudo qu~ ora posstv~l e tudo C(llt! era nane!l~n .. 
rio, um campo mal!! lnrro se abre nn .espheru. mt!dlrttn; que 
ti. o reatabE>Ieclmf.!nto dn sltunoAo anterior ao oo.t,Miysma -
11 rer-tln8tr~t~çlto do.A pequ11n111 proprledndes rtemcl!dt! e, em 
cousoquencin, a re!ltaurncn.o dos lare11 qu~ nelln~ estavam lo
calizado!. E' aM, Sr. Prealdente, aue se pódl) ranllzur tt 
obrn de n'sistcncia da Untno, cuJo socoorro, St! ~e rosPe Hl~ 
pllcnr é:; consequ.;nolns trnmedlatas da cnll\íSLroplle. tardn 
teria ch1.1gado, como vemos, pelo simples íncto de ainda no.Joe . 
(!stnrmos l\QUI discutindo n lei de :~udl!o federal. 

Detltl'o doB termos do substitutivo. & Unit'io t:ncarregart\ 
da realização dessa obra a ebtidade de direito publico mal!!! 
ll\)til. para lflval~a n. bom termo, a anber, a Prefeittl!'a Mu
mripal do Salvador, no ambito de· cuja' ciroumscripr.:ão tcrri• 
torial estão localizadlls todas as casas doatruidas em con2a• 
quenoia das thuvas t(lrrenciaes. 

Representante politioo. da. Bahia,, nem eu, nern os meus 
cornp~nbeiros de bl}ncnda, nem a Bahia, co.tno enti<!ade poli
lica, tivemos a inioiativa do projeoto, porquf3, como ha 
pouco salientou um dos representantes da oppol!ição local, 
- a B11hit1 não estt\· aco!ltumado a sollcJtar favores. Tive, 
!Hm; foi ()•Cuidado, tima've:~r-designado relator·da assumpto, na 
Commissiio de Fina.nlla!i, o ma!!rhno oufdtldo em cl'rcar de 

O. D, - VOJ.UME JI - :1935. fQ 
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t_odus as gt\~·anUas a alJplicilçfio desse dinheiro do GriVel'nO 
Federa!. 

o_ Sn. PRADO 1\.EI.LY - Devo declarar que () :Jeputarlo 
Eduardo Duvivier levanton apenas uma qttestão doutrina
ria ... 

U SH. CLEME;'o\Tl!: liiARfANI --Não me referia a S. J!x. 

. o s". PHADO Ki>LL y - . • • d(' exege:"e con.~titllciomli. 
A~s(·guro a V. E:x. que u bancada fluminense darâ seu voto 
ao sub~lílutivo elabOL'Ildd por v. Rx. na Comrilissll.o de Jrj. 
nauças. traduzindo, dessa marwira, os sentimentos de con
cordia e d•\ i!olidariedade nacionlll. 

O SH. CLE::It:E~TE MARIANI - Agrade() o o aparte do 
nobre col!ega, rr.a.s de-vo esclarecer que nada dos rnr.•u;; apar
tes ao nobl'c Deputud:J Sr. Eduardo Duvivier póde autol'i
zar a supposiç5o de qnH t!U visse, nas nalavras de S. Ex., 
qualquer sentimento innmi~toso ()U nnur,athico para com a 
sorte ~as vic;tim:Js do temporal na Bahia .. Procurei, -a(lenas,
nesscs apartes, defender o ponto de vist[t da CommisEiio 
ntrnvés do prisma constitucional. 

O SR. MAO;\LllÃEs NETTO - Quizem'Js ãemonstl'ar que 
S. Ex. ~c ulinha em artigos que vão diziam respeito com o 
caso. -

. O S::t. GLEMEN'r:lil MARIANl ....._ Couclmndo, St•. l 1resi'
dente, quero reafiirmar que tive torlo ') cuidado em zelar 
pela ur•pticaçiio desses dinheiros federacs na nl>ra d~ assis .. 
tencia que se vae realiiar, Estabeli:>col oue a Prefeitura de
verá, dentro de 30 dias depois de npprovado. cs~a lei, upre,. 
sentar no Ministerio das Obras Publicas, .·ep,.l'ti~üo compe
tente, a relnçüo das casas em que residem O<! !;BUS proJlrie
tarios desvalidos, as qu!les foram deol'• uldns pelas chuvas 
torrenci.aes. Fixei, mais, que só cter.1ois ·je appt·ovnda a l'eln· 
ciio e a estimativa das recomll·ucoões. é quo seria feito o 
adellnlnmenlo. ficllndo a Prefeitura obrig:tda, no prazo de 
4 mezes, a dm• todas ns obras conolüidas õ tiprosentnr pree-

., tn~lio de contas no Min!stP.rio da Vi301io e Obras Publicas. 
Ainda determinei - com o fito de evitar aU•). fossem c-on
strui das novns ca!:as de melhol· \IU&Iíd&a!! em terrenO!! per
tencentes 8 terceiro~, l'S QU!\!:'9, dppob. i)OÜérinm Se beoefi. 
cinr com a eun néquisiclio, - Cllll' a Pr·efeitura deveria. ad
quiri!· os terl'er,o~ onde ~er·ão ft:lit.tl-~ t•Peon;;truol)/jes, pagando 
os propr•il't.ltrlos ao Governo Fer:lerRI um f1)ro equlvahmt.e no 
(!llf' pagavam anter~ormente. 

Vê V. Ex .. Sr. Presidente, qm<' o mllU intuito e o cb 
CommlsF.iio de Flnnn:;::.s, que npprovm1 o sttb9Ututivo per 
mim C!"lfflni:todo, foi c dr Que n! p~ssóa'l!, vietlma~ da r:Ja
tnstrophe, recebam a repn1·a.;üo dos dnmnos ~offrirlog, e IJUda 
mni~, Obra de ltsslstenc!a que se rcaliz!l Hm todoi' o~ P!liz""~ 
l!ivilizn.dos, suppot1ho que ao uumprimento .jesse deve1• pre
cipllo nHo faltar!\. neste· momento a Garoara dos Deputados 
do B1·asil. 

Em s~guida, sfio llfJprovilflos. ill.t':l'l.ilsslvam~t•
te-s. os arts. to a 7? ,i;":l pro,jeelo .,substitutivo . 

.. · O Sr ... Presidente - O projecto substitutivo passa 11 3" 
dlscussliv e figural'fl na proli.!ma ordem do· dia, fil!ando -prc
judlcnda n proposll)ão .lnlclal." . , _, 
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O Sr. Carlos Reis (Pela o1·dem) - Sr. Presidente, tive a 
subida honra de fazer parte da Gommissão de Redacção da 
cxtincta. Gama.ra dos Deputados. Enli.'e outros projectos 
ha alguns LIUe, no ultimo dia após à approvacão do projecto 
de reajustamento, deixar·am de ser votados par falta de nu
met·o, tendo passado pelos u·amlles tegae:> e s1do devtdamen
ta appl·ovados em terrruh·a discussõo, dt~rHmdend·o apenas da 
redacr;.ão finaL Como enlt'e es.ses se encontra o do lJ. 223, 
a que a respectiva Commbsão actual d(Ju a sua redacçüo 
dcfmitiva. r> P:Jra quo ta~s nro.ieclo~ nii n sejam retnrdados, 
requeiro n V, Ex., Sr. Presidente, consuHe a Casa se dispen
sa a publieac~o, como ~ do Regimento, afim de que subam á 
s::mc~:w. 

Sr. Presidente, sa assim suggiro é pol'que, sobre os 
me"'mus, nenhutli. dos l::'rs. l>eputuuos p!·escntcs se poocl'IÍ P!'O
nnneint. de nccordo, a!iás, com o art. t7, n. 8, do Ilcgimeuto, 
que "'\rin a rlll:tlnuF·r· \Jm dP. nü~ falar em torno du v~udtlo. 

Nestas condições, reitero o requerimento, para que seja 
disp~nsndn i\ publlcar,.ão do lll'ojecto que se enronta·a sotll'e 
fi mesa. 

O Sr. Presidente - Voü submcllcr o. votos o requeri
mento form\Jlado ·pr.!IO ~r. Carlos Reis. 

Consultada, fi Camar11 concoõa n dispensn. ra
quer·ida. 

E' lida e, sem observa~tiics, appt·ovudll a sc-
8l11nte 

nrmAaç.\o 

N. ~- t935 

. (i~ LF.OIBT,.o\'rtJRA) 

lfedr~ecllo final do rwojecto n. 2~3, de 1935, que mtlori3a o 
l'oder l·.'xccutit•o a dispender ate a ttlt<mtia fie rúi.r 
G.867 :0~81282, em supplemen!açllo da ver•br~ pa, C071-
signa<·tio /li, Sltb-constgnaçào n, 1.0, Prt. 9°, da loí n, lí, 
de f3 de novembro do t934. 

• (Finnncns~Or~~amonto i47 - i935) 

O Poder Lagislntivo dPcrela: 
Art .. t,o Fica o Poder Executivo autorizado a dispender. 

aM n quantia de seis mil oitocentos e sessenta e sete contos, 
se~senta e oito mil duzentos e oitenta . e dois· réis 
(6.8G7:068$2S2), em supplernentilcãa da Verba 9", Consi
gnncão .lll, Sub~consi!!;nação n. iO, art. 9°, da lei n, 5, 
de f3. de Novembro· de i934, podendo realizar u. nccessario. 
operncüo de cre~tito até essa importancia. . 
· ArL. 2.0 Revogam-se as dlsposicôea em contrario. 
. Sala da Commissiio, 14 de Maio de i935.- Valcttte de 

Lima, Presidente • ...:.._ MathiaJ Freil•e. - Heitor Maia. . . . . . 
O SJ'. PJ'esidente "'"" O projeuto vilí ser remettído â · 

SllOCI)ilO, 
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'fenho sobre a mesa e vou submetter a votos o se
guintE' 

8 

1\EQt)U\lMENTO DE UROENOIA 

A Camnrn dos Deputados recebeu, ha quatro óias, uma 
mensagem do Sr. Presidente da RepubUca solicitando uma 
licença de dois m,e,zes. nfim de ausentar-se do Paiz. Não 
tendo havido sessão nestes dois ultimos dias, a Camara não 
pôde tomar co~hecimunto do assumpto, q~e é, no. entretanto, 
de natureza & exigix: imtpediata. solucão, como um gesto de' 
cort-eziil internaoional. · 

Assim reconhecendo, propomo:. " s·eguinte pro.iecto de 
resolUQão da Qamara, pa.r.a o qual requeremos urgencia, 
afim de que entre em immei:Jiato debate e immediata vo.o 
tação . 

A Camara_ 4Qs J;:leputados x:es.olv.e: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a se ausentar do Paiz durante o pl'azo de dois mezes. 
Sala das Sas!lões, i4 de Maio de 1935. - João. Carla' 

Machado. - Bo.rbo&a Limt1 Sobrinllo. - Waldemar FalcãO • 
..__Cardoso de Melo Neto. - Ped1'o Rache . -Pereira Liro. 
- Clemenle Mariáni. · · · 

Approvndo. 

O Sr. Preiidente - Em obediencia ao voto da Camara, 
vou submcltet• a immedinta discussão e votação o projeoto. 

Disouesiio unica do prpjeoto de resolução nu
mero 1, de 1935, na legislatura) , autorizando o 
P-residente da Republioa ·a ·Se ausentar do Pai!l 
por doís ml'zes (em virtude. de urgenoia.) 

O Sr. Presidente - Eiitrà em discussão o projecto. Tero. 
ii palíi.vl'a o St•. Arthur Bernardes. 

O ir. Anhur Bernardo& (Movimento geral de aUençc'Jo) -
Em que Paiz estamos, Sr. Presidente? Qual é já o numero 
de seus habitantes? Onde a elite que o governa 'l 

. Estas perguntas me alio áúneridas pela leitpra da 
Meneagem, em que o Sr. Presidente da Republioa pede nu
torizaçllo para ausentar-se, nesta hora, em viagem no ex
terior. 

Será que S·. Ex. tenha. tranquillldade de espirito e eo
rng~m .•. . 

0 SI\ CAF!!l FILHO - E' privil~io de V. Ei. 
O SR. AR~HUR. Bl!lRNA,I\D~ ......, ••. de deix~ neste 

momento o Brasil, quand~ o. Pov.o soffre verdadeira as.o~ia 
com o descalabro rein~nte, que só S. Ex. pa~ec!) níio . per-
ceber? · 

àesgrnçndamonte. ~ ~&ta. a veroade, porque. a MeDIJil86ID 
o diz! 

~·. Ex. pretenlie, re_ai_menl.e,. !lfastai:-B~ po~ ess.e lflrgo 
tempo do eeu posto, sem se affhg1r oont · o eatado dé r.uina 
em que abandona a sua Patria e o seu Povo. 
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o Sa. CAFÉ FtLHO - A eitunono tt mais trnnquilla quo 
em i924. 

o SR. ARTHUR BERNA ROER - E' o que parece a V. 
o Sa. DOMINGOS VBt.r.Aeao - Nnquolle tempo a Presi

dente da Republica nllo so J'f.llit'!IU do flalz. 
O SR. ARTHUR BERNARIJJ~~ - Nilo tenha pressa o 

nobre Der,ulado pelo Rio Grnndo do Nor·te. Peço que aguar
de o <:lesdobramento do mou pon!lurnonto e ha de ver que 
assim não é. 

O SR. CAFÉ FILHO- F1ont'li1 multo satisfeito se V. Ex. 
demonstrasse que a situn~~no uotunl ó de maior intranquil
lidade que a do tempo do sou 8'DVorno. 

o SR. BoTTO DE MENEZIC8 - O Brnsil est!i afundado, de
vorado pelo deficit. 

O SR. ARTHUll 'BERNARDF:R - Póde não haver in
tranquillidade material. m11s n lntrnnctulllldade existente, a 
todos os outros respeito~. nn vhll\ brnel\elrn, é um facto 

· que ninguem, em Ma fé, podua•l\ ountoatnr. 
·o Sn. JoÃo NEvEs - Nom n proprlo Governo contesta. 

tanto que arrancou n Lei ctn ~nlfllrlllllll\ dos seus amigos do 
Congresso. 

o SR. BARRETO PINTO .... Mllll 11 r.ol .de Segur~nça será 
sempre melhor do que o ~ltlo lllll'mllnonte, colllo no tempo 
do illustre orador! 

O SR. ARTHUR BE[\NAI\111~S - Nin!UOm ignora. QUG 
s. Ex. ·quer e vae reta•Jhuh• vl~JtnM dt1 alta idgnificacão in
ternllcional; mas é PI'Ochm uonMlilul'lll' que u propria retri
buição dessas corlei!IUtl nl\u l'Oill lltlM Imperativos da força 
·maior e da opportunldrulo, 

Aátes de tomar eS~~I'I r/ullboi'IH•Ru, B, Ex. _deveria reíle
ctir que ainda não cotliitlrttillntu~lb.ou lodo o Pai::. nem con
jurou ·aQ crises que o ulo1•montum u que 11 inepcia do seu 
governo gerou e nlimentu, 

O Sn. RIBBlRO JuNIOI\ - V, Hx. rnoiocinou durante 
quatro annos e nada oonoluht,. , 

O SR. ARTHUR DERNAI\DJ~S - Estou á disposição 
da úasa para nnalysar meu govorno 1111nndõ quizoi". Só exijo, 
só reclamo de qualquer St•, Dovutnllo, uma ooisa ~ que a 
djeoussãco ~e opere dentro do rosJJoUu mut~o ~ da bOa fé. 
(Muito bem. Palma8 no 7'Ccinta I} '""' oaterws.) 

O Sr. Presidente - ALtenQI\o l All rulerlns não se potiom 
manífusll\r I 

0 Sn. LKMG~U9ER FILHO - 0 Ot'BdOl' falo. em respeito, 
mas não o teve pela dignidade do seus .udversarios. 

O Sa. Jost Auauafu .....:.... Sempre o leve, 
O SR.. RIBEIRO .JuNioR - Nüo recebo lições de oivilidado 

do oradol', 
O SR. AR.THUE\ BERNARDES- V. Ex. me. perdôe: niio 

estou dando lições a V. Ex., nem a quem quer que seja. 
Pó de parecet· estrv.nho que eu venha discutir .•. 
O Sn. Rmmno JuNmn - Ni1o é esirnnllo: é estrava

gantc ... 
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O SR. ARTHUR BERNARDES - ... esse pedido; rnas o 
dever· nunca foi pura mim uma formula vã. 

o sn; BARRETO PINTO -· o nobre orador está no seu 
t:lil•cilo de opooicionista. E pelo respeito que met·ece S. Ex. 
náo devemos interrompel-o. Eu poderia i'aztll-o, em nome 
da olasse que represento. Mas, prefiro ouvil-o. 

\ J'mcE11hH! rmmm·osos ap.attes ent!:c os Srs. Barreto 
Pinto, Café Filhc:t, João Ma·ll{labeita e outros Srs. Deptttados.) 

O Sr. Presidente (Fazendo soa1· os tympanos) - Atten
ção I O orador e~ lá no uso legitimo de um direito que com
pete ao Presidente guranlir. 

O Sit. ARTHUR BEllNARDES - Por isso, aqui estou 
pal'n cumprir esse dever, com a resignação e o sacrificio a 
que me habituei. 

O Sn. OcTAY!o l\L\:'iGABEIRA - Prestando serviço ao 
Pniz. 

O SR. ARTHUH. BERNARDES- Devemos lamentar· que 
o Sr. Presidente da Republica já se Lenha determinado a 
_umprehende-r essa viagem, porque ella é inopportuna. neste 
momento, tanto pa1'a a Nação, como, pessoalmente, para S. 
E::o;:. 

O Sa. BoTTO DE MENEZES - Está passeando sobre os 
escombros do Paiz. 

(7'rõcam-se mtme?'o~os apartes.) 

ó Sr. Presidente (Fazendo soa,r os tympano~) - Atten
cão f Está com a palavra o Sr. Arlhur Bernal'des. Peço aos 
Srs. Deputados que mantenham serenid:~de no debate. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - O Brasil ainda. não 
poude pagar as visHas dos soberanos da Bolgica e do ·ex~Pre• 
sidente de Portugal e até hoje está a devei-as áquelles pai
ze6. Quer o mallogrado R<:!i Alberto J, o heróe da grande 
guerra. que se fez acompanhar de !:lUa serenissima esposa, 
Bua .Magestade a Rainha Elizabeth, qi.ter 11 falli)Oido Presiden
te Antonio José de Almeida. Que tanto Hlustrou o mais alto 
posto no Governo do seu paiz, aqui estiveram, como nos re~ 
cordamos. 

Não se justificaria, portanto," que, fazend(l abstracçli.o da 
divida em que noo achamos para com nquelles rlois paizes, 
dessemos n -pritna~".i[l ás duns Repnblioas sul-amrriounas, em~ 
born nossas irmãs, nossas vizinhas s tambem nossas gt•an
des arnigM. 

O SR. RIBEIRo JuNror\ - V. Ex. dií lic!'nçn pnru um 
apnrle? 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Para quantos V. Ex. 
qui~er. 

O Sn. Rnmmo JuNtoi\- E' muito mais natural - e me 
ctiríjo a üfu ex-chefe de Estaüo - que o Povo do Brasil te
'nha ·maior carinho palas pailles de nosso contimmlo, ao qual 
estamos integrados, do que úquelles de além-mar. E' uma 
pequenina f leão da diroito continental bue apresento a V. 
E,;;. 

O· SR. JoÃo NtWES - Não firamos susceptibilidades in
ternacicmaP-s. Estreitemos as nossas. relacõe~ de a.misad() 
com todos os pnízes. 
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O SR. ARTHUR BERNARDES .- Em politicn interna
. cional não ha sentimentalismo. 

O SR. funEmo JuNlon -Antes de a polilica ser interna
cional, . deve ser continental. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Nem por isso deixa de 
ser· internacional. 

O Sn. JoÃo NnvEs - 'i'em de se1· universa1. 

O Sn. RmEmo JUNIOR - Qüalqum· esludanle de dit·eito 
sabe disso. 

0 Sn. DANIEL DE CARVALHO - Ett pergunlur·ia u V, Ex. 
se já foi pagu a visita <lo Pr·esidentc Gt1ggit1ri do Pat·agnay'? 

O Sn. DINiz Jummt - A siluacii.o especial dnqmlle pal:!: 
não o permitte. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Essas Ropublicas com
prehenderão, como nós, que, em fnvur elo Heino da Belgica 
e da Republica Portugnezu, militava o direito de prec.cden
cia, que se lhes não pode deixar do rcconhccct•, 

O SR. LAUDELINO GoMES- V. Ex. pcrrnitt.a um aparte. 
No tempo do Governo de V. Ex., ao qual fui sempt•e con
trario, essas visitas devel'iam ter• ~ido retrihuidas, mas o 
momento delica.do de ettlão não o comportava. O pcl'iodó go
vernamental <le V. Ex, foi <le <~gitação. O Paiz não poude 
corresponder áquellas delicadezas durante o governo do 
V. Éx., oorttra o qual nos levantamos de armas na mão, em
bora hoje reconheçamos em V. Ex. um dos gnmdes esta
distas ila nacionnlidàde. 

O t3R. ARTHUR :BERNAilDES -· Agrudeco a sua gene
rosidade. 

Mas, não só por isso, é inopportuna a viagem projoctadc. 
pelo Chefe da Nacão: elln lambem o ê porque as crcdenciaes 
com que S. Ex. irá apresentar-se aos nossos vizinhos não 
são de molde a recommentlnl-o pesSOillmcnlo, como um Pt•u
sidente pre!'!tigiudo por uma polilic11 sabia c consLruc.tora, 
que aqui houvesse realizado, e, sim, apel!as, como o respon
savel pelo mais ruidoso fracasso do uma Revolução quo S. Ex. 
chefiou, inutilmente cimentada com o sangue generoso <Jos 
nossos patricios. 

O SR. DrNrz JuNlon - Esses paizes não <leixaram de l•Jl' 
tambem suas I'ovoluções. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - O contraste quo enlào 
so verificará entre S. Ex. e os dois Presidentes do Prata, 
vae ser doloroso e desfavaravel a S. Ex., por terem elles 
sabido se colloco.r em nivel incompnravelrnenftl superior. 

Inopportuna. ao mesmo tempo para a Nacão, POl'qne o 
seu Chefe irá representai-a num momento sinistro, em quo 
ella tem a sua economia <iesmoronada, as suus finanças arrn~ 
zadas, o seu ci'edito extincto, a sua a,{jminislracão · nnarohi
llUda; a sua divida do honru POl' pagar, o cafó em baixa, il 
libra a pl·eco nunca attingido e uma empresa da importancia 
cconomioa do Lloyd oom os seus vapol'es penhorados, aqui e 
no exterior, por falta do p11garnent,o aos seus fornece<.lores, 
Terá S. Ex. pensado em tudo isso? Com toda a cei'teza. 

O SR. AMARAL PEixoTo - O problema do Lloyd vem do 
longa data. 
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O SR. ARTHUR BERNARDES - Mas .esteve resolvido 
em meu governo. Se V. Ex. quizer discutir isso commigo, 
estou ás ordens. 

o Sr. G!!tulio Vn.:rgas t~sc'olheu má hora para essa visita' 
o 13n. .. MARTINS VERAs - V. Ex. não desconhece que fi

cará na presidencia da l\epublica um cidadão respeitado por 
todo o Brasil como um de seus maiores estadistas - o Pre
sidente Antonio Curl{)!l, 

O SR. JoÃo NEVES --'-Que foi o maior defensor do Go
verno do Sr. Arthur Bernat'des, como seu Zeader nosta Ca
mara. Quando quizerem acc•1sat• o Governo do Sr. Arthu;: 
Bernardes, S. Ex. não se deve defender: basta ler os dis
cursos do Sr. Antonio Carlos. (2'1·oeam-se otttros apartes.) 

O sn. ARTHUR BERNARDES- Peço a V. Ex., 13r. Pre-
sidente, que me assegure a palavra. · 

O Sll. PRESIDENTE - Attencão I Peco aos nobres Depu
tados que não iiltel'rompãm o ol'ador, 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Indo agorn ao Prata, o 
Sr. Getulio Vargas só poderia inteil'ar ali os nossos vizi-· 
nhos de que o Brasil caiu em dcsgt·aca sob o seu governo, 
e pot· culpa sua, 

Nem, ao menos, lhe será permillido justificar-se com a 
costumeirR desculpa <ias diffictildil.des mundioes, ttio do seu 
ugl'a{to, pot·que os platinas sabem que, se eUus existem para 
ns velhas civi!izacões, consUtuidas de paizes superpovoados, 
sem terras pnYa cultivar, sem occupacões plll'll o excesso da 
''lJraoos e forcados a competir uns com os outros na produocão 
dos mesmos artefuotos e na oonquistB dos mesmos mercados, 
não existem para o Brnsll, que é um Paiz novo e do deser
tos, onde sobram torras .'i fnHam braços, e· l{ue, no café, 
possue um monopolio que lhe pormitte dominar e regular os 
mercados mundines do seu consumo. 

As condicõ~s difforcm, nssim, profundamente. 
Os povos do Pro.ta nfio ignoram que os nossos embari\QOS 

decol'rem dos nossos erros, prlnclpnlmonte dos erros do Go
~·erno do Sr. Gelul!o Vnrg~ts, que, relendo os poderes dis
orioionnrioa por qualro anuos, delllls nlio soube prevalecer-se 
para umn gra.n()o obra do roslaurnclio nncionnl, oomo lhe era 
faoil o como se lho impunha depois do. Revoluciio, 

O Sn. LEMonunEn FtLito - Dosdo o dia da nomeação do 
Sr. Benedicto Vnlladares. 

O SR. AR.THUR BERNARDES - Muito antes. Estou err. 
opposiuüo ao Sr. GetuHo Vnrgo.s hn muito tempo, desde QUt) 
verifiquei que S, Ex. nll.o tomava rumos convenientes o.os 
interesses du nossa Patrla. Demo.ls, .eslnvn. eu no exilio por 
occnsifio do ser nomeado o SI" . .BenedictG Vo.llndnres. 

O Sn. CAFÉ ~'ILHO - Como explica V. Ex. a sua discor
clanoia do Governo Washington Luis, no qual emprestou sua 
solidariedade o Sr\ Octavio Mangabeira? 

O SR. ARTHUR BERNARDE3 - V. Ex. esU. dizendo 
coisa sabida. Ajudei a Revolu~,:.fio de 30, e só po;:lía fazel-o 
estando em opposição a esse Governo. Não é novidade. 

O SR. JoÃo N&VRS - Aliás, não e isso o q!le está em 
d!scussiio. (Troca.m-se numerosos apartes.) 
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O Sn.. PnxstDENTE ....-. A~tençãol Vamos ouvir o orador! 
ú SR. ARTHUR BERNARDES - Com essas credenciaes, 

que silo, no momento, ils que pode exhibir, é bem _ visto quo 
o Tllustre visitante não adquirh·á direitu a uma confiança 
nem a um apreço, qun, em outra· occasião, talvez lhe fosse 
faoil conseguir, para si e para a NaÇão. 

Eis porque, Sr. Presidente, se não houvesse o Gover no 
se decidido, por si só, a realizar, agot·a, essa viagem, eu ma 
animaria a propOr o seu adiamenta }.lttra occasi!io mah Jlrr•-· 
pieis.. 

E' demasiado tarde porém .. Tanto na Argentina como no 
Uruguay jã os Governos se empenharam em preparativos 
pal'3 reeliber o Presidente do Brasil, c serJa descortez que, 
nesta altura, lhes fossemos augmenlar as prcocouvacõe>J, os 
incommodos e os gastos a que a recepção e a hospedagem 
darão logar. 

O SR. LAlJDKLINO GoMES - V Ex. deve estar lembrado 
de que o mesmo aconteceu ao Governo Campos Salles . As 
criticas que o nobre Deputado eslá fazendo acJ.ualrnente ao 
Sr. Getulio Vargas, os politicos em opposicão ao Governo _do 
Sr. Campos Salles fb:m·um, a proposito da viagem que S. Ex. 
cmpreheudeu. 

O Sa. ARTHUR BRRNAI\DEB .ft'ILHo - -0 '3r. Campos Sal-
las nã~ viajou com cura,• a nas. ·· 

O SR. LAUDEJ,!No GoMES - Sabemos perfeitamente que 
era precaria, precar1sslma mesmo, a situação do Paiz, como 
V. E:t:. está lembrado. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - O Presidente Campo!t 
Sallcs real.izou grande obra em favor do Brnsil. Nüo ó o 
caso do governo GeLulio Vargas, que até hoje á improduoti
vo para o Paiz. 

O SR. Dmrz JuNrOR - Ha uma questüo imporlantlssima 
a decidir no nontinente, necessit~&ndo da collaboraoiio lam ... 
bem do .Brasil. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - A impreesuo que se 
tem é de st1r a viagem exclusivamente para retribuir visi· 
tas. Esse o ponto de vista em que discuto . . 

Nãa podem03, no emt.anto, d&Jxar sflm repare!! ll infeliz 
resolução do Governo, nem podemos deixar de considerar 
outros aspectos da Mensagem. O prazo, por exemplo, da doi:t 
mezes para essas visitas parece excessivamente longo. Ni\o 
é natural que o Chefe da Nacão p~rmaneca em cada um dos 
oit.ados paizes mai~ tempo do que aquelle Qüe ãs suus visitas 
oonsagraram, · respectivamente; os Presidentes da Argentina 
e do Uruguay. Al!lm disso, a reoonstltucionalizacão dos Es
tados ainda nüo terminou, e a situacão de escombros a que 
ee acha reduzido o Brasil não justifica uma longa interini
dade nas altas espberas da sua admillistração. A Argentina 
e o Uruguay distam pouc~;~ daqui, a creio que o espnQo de 
um mez deveria bastar para essil viagem. 

Por outro lado, deixo de apresentar emendo restringin
do o prazo de dois mezes para a licença, porque, á seme
lbanoa de certos MinisLros, o que allude uma opereta celebre, 
ha lambem alguns Presidentes que são menos prejudiciaes 
quando passeiam do que quando trabalham. (Muito bem; 
palmas.) · ..•. : . a.!~l 
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o Sn. REBEmo JUNIOR - V Ex., que se lembra tão bem 
das opcrclus, deviu, não se eSQ'.H~cer- das tragi-comedías·. 

( 2'ru,:am-se muitos apc11·tcs. O Sr. Presidente pede at
ta'fl!;tío.) 

O SH. All'fHUR BERNARDES - A Mensagem, Sr. Pre-· 
siclenlc, tambcm não diz: .•. 

O Sn. A!\tARAL PEIXOTo - Desejava apenas que o ora .• 
tlor declarasse se soffreu algum vexame, ao tempo em quo 
uslcve preso, em 1932. 

O Sn. An'l'IHJR HmtN.-\nDES FJLHO - Foi victirna de uma 
(cutaliva de assassinato, com a connivencia ou inspirada t~ela. 
Policia. 

O ~n. A:~tAMf, PEIXOTo - Desejava saber se o orador 
cU:lpa o Gove!'nu tia Bepublica por essa tcnlativa 

O SR ARTHUR BERNARDES - Culpo o Governo a~ 
Rermblica. 

O :::11. AMAMJ, Pmxóto - Já culparam V. Ex. pelo as
sassinato do S. Niemeyel", e no crntanio, sei que V. Ex. 
~cria incapaz de mandar comrnelter aquclle crime. Acho (jtio 
V. Ex. deve ser justo, não culpando o St', Getulio Vargas 
llOl' lul tenluli vu. 

O SR. ARTHUR BERNARDES -.... Refiro-me ao Governc; 
do. Rópublica. 

O Sn. A11IARAL PEiXOTO - V. Ex. allude ao Sr. Getu·
lio ·vargas '! 

O SR. A.RTHUR BERNARDES - Ao Governo de qu(l 
cllo é chefe. Como chefe, é responsavel. 

O Sn. DINi~ JuN1on ""-'- El quem é responasvet pela ten.-
l~liva de assassinalo que soffri? · 

o St\ JoÃo NEvEs - Gulpatn o Sr. Arthur· Bernr.rd~t~ 
pclog netos do scü Govel'no " qtterem cxottlpnr o Sr. Getu·· 
li o Vn t'gas do~ quu praticam ~eus auxiliur·os 1 

O SR. AMJ\RAD PEIXOTO - Assim como niio culpo O 
St•. Arthur Bct•narde& pelos innumeros crimes oommettidos 
pula l>ulioin, ao lompo um quo S. Ex. ora llrosidente da Re
llUblica, lambem nüo devem culpnr o Sr. Getulio Vargl\s. 

O Sr. Presidente (Fazendo $Dar os ttJmpanos) - Atten~ 
ciío r Peco aos nobres Dcpntudos perrnittum ao orador pro~ 
soguír no sou discurso. 

O SR. ARTittlR BERNARDES - Sr. Presidente, de~ 
sejaria ouvir cada um dos apartes de "per si'', porque mi
nha boa fé me faria I'esportder a cada um delles; infeliz:~ 
mente, com osso vozerio, vê V. Ex. que não me é possivel. 

O Sr. Presidente (Fazendo soar os turnpanos) - A(ten:.. 
çüo I Manterei n palavra ao orador. 

O SR. ARTHUR BERNARDES- A mensagem tllmMm 
não diz que comitiva o Presidente pretendo leva.r, e isso se
ria int.eressnnte conhecer-se, para facilidade do calculo 
ainda que npproximo.do, da despesa a fazer-se. 

Pelo numero de pessoas que se dizem convidadas e peltl 
que se conhece utrnvés da imprensa, percebe-se que S. Ex~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 10: 15+ Pág ina 11 5 de 148 

- 155 

se fard acompanhar de abundante caravana Será isso um 
erro, e imperdoavel numa democracia por isso que os 
Presidentes não são Reis, e devem Iocomover-se com a d14 
gnidade que o decôro do cargo exige, mas modestamente, 
sem pompas, sem luxo e sem cortejos. faustosos. 

Não só um sequito presidencial, sumptuoso, daria Jogar 
a ajUdas da eusto e· a· outras despesas injustificaveis, que 
o estado do penuria do Thesouro não comporta, como, ai'nda, 
escandalizaria os credores, a quet!.l não pagamos, e sac:riti~ 
oaria as Nações que vão acolher o Chefe de Estado. 

Resta a questão do credito. O Governo não o solicita, 
e não deixa de ·ser isso um máo signal, o crario não vivo 
com desafogo. Pela nova Constituição a Camara só pódo 
votar credltos limitados, e parece que, por isso mesmo, o 
Governe pretere não pedir credito. Tudo faz suppOr que 
elle o queira illimitado, e para isso achou melhor não falar 
no credito necesso.l'io para as despezas da viagem. 

O Ministerio do Exterior solici la o de 1 O. 400 contos, 
mas não para a viagem, e, sim, tão somente, pura "attender 
a legalização de despes11s realizlldas". Em bom portuguez, 
i~so quer dizet• que outros pedidos de creditas virão, para 
novas despo-sas, sem que a Cnmarn, no~ Lermos constitucio4 

naes, fixe ou limite o credito lndlspensavel â excursilo pre
sidencial. 

Das proprias pntavrns da Mensagem se ini'ere que os 
1 O. iOO contos, n (lu e nlludo o M inisterio do Exteriol', não 
serão sufficienles. E, para que se n!lo recorri.! a meios escusos 
de pngamento, tornava-se, necessario que o Governo 
dissesse clnt'amente à Cnmat'Tt quantc.o preoistl pau o cüm-
primento desse deve!' de oorteda internacional. , 

·A Cnmara tem o diroilo do esporar quo o Governo lhe 
tlô outt·o tt•atamanto, e n!io esteja a fazer sem prévia auto~ 
t•izacllo, gastos a respoito dos quaes não foi ella ouvida. 

Longo do mim, B1•, Pt•esidonla, o. idéo. de, com estas 
b1•ovee oons.idorncõea, pratondcL' fazer especulo.cilo politica. 
MM temos · devot•es pau com a Naçiio, e precisamos c um. 
Pl'il-bs. 

Devemos por ultimo noredllar quo o .Sr. Getulio Vargas. 
quo ,ló. dôeenclldoou iiObí'e o Pô\'(\ o maior procelln. de soffrl
montos quo ello conhece, nllo pretendn lovat• o sou egolsmo 
e a sua lndiffcrcnca pela sorte do Brasil no extremo de 
udoptur para si u fumosu divisa do Luiz XV: Apf•és moi, la 
dúh,ge. (Palmas no reclnto e nas galerias.) 

O Sr. Souza Leão ·- Não sei, f!r. Presidente, de. paiz 
algum na situacíio financeira. ri economica do Brasil. ' 

Um rapido olhar na cotação dos nossog titulos da divida 
externa,. que constitue verdadeiro thermometro da nos:m 
snudfl economion, dá-nos a realidade du nossa deploravel si
tuacüo. No espnco de 41 dias, nas bolsas dos Estados Uni· 
dos e da Europa os titu!os brasileiros baixaram do 10· a 30 %. 

Emquanto os titulos da divida externa argentina con
tinuam estuveis, os da cidade de Buenos Aires om alta, os 

-do Mexíco em -alta e os do Uruguay, Chilt\ Costn llica e 
· Haiti estnveis, o colol'!so da Amer!cn do Snl offerece nos 
olhos do mundo esse e;opectaculo nontristactor: - o da bai
xa dAsm•denadn de seus titulas. 

O Presidente da Republica, querendo explicar, na ;ma 
· M~nsagem, essa tremenda decadencia economicn, invoo:~ as 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em OB/101201 5 10:15 - Pêgina 116 ae 148 

i56-

pcrturbaçõl's da ordem, a almosphera I'evolucionaria em qu~ 
temos vivido. . . 

Mas S. Ex. nesse ponto não tem nenhuma razão. Todo 
ou quasi todo o nosso Continente tem sido abalado ;Jor con
vulsões mais ou menos semelhantes ás do Brasil. A Ar
gentina e o Chile - sendo que este ultimo JJaiz estevE.'! du
rante dias em mãos de um governo francam(lnte communis
ta - já reagiram contl'a a crise, tendo iniciado o pagamenll' 
da sua. divida externa. O Ur'üguay, que acaba de d·m~inar 
uma gr;,>.nde revolução, organizou o seu orçamcn~o com um 
.supemvit de seis mil e tantos pesos I 

A convalescença economica por toda parte: no .Brasil. 
ü descrcdito, o deficit. a desbonra I 

Pois é nessa lamentavel situação qúo o Preaideutt> na 
Republka ~oli~it.a no CongrflliSO nm cred i lo de i O.~ 00: 000~ 
para retribuir n visita do Presidente da Republioa Argen
tina, aclo de cortezia perfeitamente ndiavel, no passo ·que 
deixa S('tn solução rquanime {lUest.ões dil maiot· role\·a·ncia 
para o Brasil, como seja o reajustamento dos militares e 
civis I -

S. Ex. SI! oppÍ5e ás pretencões do nosso funccionalismo 
militar e oivil invor:nndo a misernvel situação do 'fhesoút'i> 
e empt·ehende, no emlanlo, ümà viagem nababesea ao Prala. 
de luxo inexcedivel, como i~ual nunca houve entro nõ~. e3· 
quecido de que ê o mesmo ThE.'souro eshausto que vae pagat 
essa criminosa liberalidade. 

O Sr. Getulio Varga& fllr-5o-â aos mares num espl!mdor 
do riquota que faz evocar a Galera de Clcopatra, r.om remos 
dl! pi·ata e ''elas do seda .e puropura - mns o funcclounlismó 
bn1sileiro continuai·á com fome e o uonlt·il.minle brnsll\lil'O 
continunrn, sob o nor.oL't·ngue dos impostos! 

Avo, Ccsn1· I Os quo mol'l'em de fome te snudam I ••• 
Tendo em vista cssnR considerações, Sr. Presidente, foi 

quo t•esolvi podlr a lnscripçlio nos Annaca da Cnsa rio artigo 
qttc uus!lo n lei', o qunl põo om evidcncin uma sl nguhH'idade 
dignn do notn: -- o Presidente ~lulio Vargas dere!Jdendo o 
.. Tht'souro, qunndo 110 oppõe ao autmento dos militares; o 
PresidP.nlo Gotttlio Vurgns afundando o 'fh9souw com nmn 
slmgriu de dez mil e tanLos contos •• • 

O nt•llgo n que me t•eflro é do brilhante matutino "Cor
l'l!lo da Manh!l", de bojo, sob a denominnoiio - "Os augmon
tos o o véto" . 

Diz: 

"A Constituicíio em vigor deu exclusivamente ao 
Presidente da Republica, resalvada a coml)etencia da 
C:l'mnril e do Senado, quanto aos respeotivos servicos 
administrativos, a inioiaUva dos projeotos de lei que 
U\lgmenlassem venelmentos de funcoionarios. O Se
nhor Getulio Vargas violou essa Constituição; quan
do, em mensagem à Camara, a esla transmlttiu umas 
tabellas de accresclmos pura o Exercito e a Marinha 
adrede org-anizadas, sem todavia, propór ou suggei'ir 
qualquer medida. No alludido documento, o Presiden
te da Republica limitou-se a observar que o legisla
dor procedesse como entendesse mais acertado. Obje
ctivamente, nada pediu. As oonsequencio.s dessa vio
lacão temol-as agora, influindo na vida do Paiz, per
l.urbundo a tranquilidude geral. A Camar11, compl'e
hendendo a insinceridade, a ít·aqueza moral do S~-
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nhor . Getulio Vargas, pegou da sua mensagem e ag
gravon desordenadamente, exaggeradamente,· a des
pesa do Thesouro com as majorações dos ord!lnados 
e gratificações de todos os funccionarios, os civis, 
como os militares. Ttido isso se consumou contra a 
Constituição e, principalmente, conlrá o Paiz em fnl
lencia. 

Ouvido antes e depois o Minisko .da Fazenda, 
este opinoi.J. no sentido de se evitar o grande desas
tre. O erario esgotado rtão supportaric. novos encar
gos. O nppel\o ãs energias do contribUinte seria im
possível, porque o mesmo estava extenuado. Sem 
embargo, furiosa na sua inconsciencia, a Camara não 
só deu os :n;gmentos qlle o Presidente da Republica 
expressamente não lhe indicou, como foi além e de
terminou que tudo mais fosse contemplado. Nunca se 
viram tantos absurdos accumulados. 

Enviados os au~mentos á sancçíio do Executivo, o 
Sr .. Getulio Vargas vae surprehender hoje a opinião 
pub,liea com esta coisa verdadeiramente monstruosa: 
adaptará os accrescimos dos militares e negará a sua 
assignatura aos dos civis. Dirá á Camara que está 
de. accôrdo com as vantagens para os primeiros, por
que isso pertenceu á sua iniciativa, mas nlio concor
dará com os beneficios para os segundos, porque des
tes não cogitou. E' a solução capciosa. Em verdade, 
o que predominou no espírito desse índio missioneiro 
de S. Borjn foi o inlerflSSe de cortejar os militares 
armados, fazendo-lhes a injustiça de suppol-os con
tentaveis a troco de dinheiro, ao passo que aos civis 
desarmados pouco 9e lhe dá que fiquem ou não re
signados. Essa cortezia custará.ao povo a sangria de 
oerca de dutentoa mil contos! 

Ha, em todo esse drama sinistro dos venciment.os, 
um embuste grosseiro. com quo o Gov9rno vive enre
dando o Exercito e a Marinha. Esta. e aquelle, colle
ctivamente, nunca solieitnr!lm augmentos. Multo me
nos augmentos sómante para as du.~s classes. O quo 
se pedia era um reajusto.men to • E como renj usta
mcntnr nllo ó a.ugmenta.r, claro que o que se esperava 
ern que o Presidente da Republ!ca tomasse, den~ro 
das suas attrlbuicões constHuolonaes, providencias de 
natureza a assegurar a todos os servidores do Estado 
remuneração condigna, em harmonia com os traba
lhos, as responsabilidades e o decôro de cada qual. 
Entre isto e a insinuação injuriosa de que o Exercito , 
e a Marinha exigiam maiores pa~amentos vae uma 
distancia enormG .' 

Foi o Presidente da Republicn quem crMu esta 
situação de afflicciio e de desesperos. Não usando de 
franqueza, proferiu, ao dev~ de deolarar- l!lalm&ote 
que o Thesouro não comporle.va novos encargos, 
tudo prometter, sem saber oomo hnverio. de oumpi.')jj, 
A Caninra. oompletou-lhe a obro., 

A vida., sem duvido., encareceu depois de 1930. 
Os erros oommeWdos pelo- Sv. Getulio Vargas; fu
nestissirnos á communhiio nacional, deram neste re• 
sultado. O mil róis esté. mais do que desvalnr.izado. 
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Quem; por exemplo, ha cinco annos passados ganha
va quinhentos mil l·éis, por mez, e se aguentava sof
frivelmente, hoje, com esses mesmos quinhentos mil 
l'éis. passa miseravelmente. A incapacidade de U:m 
Governo repudiado trouxe-nos n mnis amarga das 
dcsillnsões. E ninguem atina quando o Brasil poderá 
livrar-se da desordem na sua economia e da anarchia 
nas suas finanoas, empobrecido e · humilhado, tão 
rundo é o abysmo para onde o empurraram os explo
l·mlores da RevolUt;ão victoriosa. 

Admi ltir->-e-ia que o Sr. Getulio Vargas acceitas
so, P.m parte, os augmenlos dos vencimentos. Se elle 
adoplasse o criterio honesto de sanccionar a reso-

. tucão legislaUva para os militares, até capitão, e 
para os civis até os que percebem t :500$ ou, diga
mos, 2 :000$, os seus raciocínios neste sentido se ex
plicariam. Não seria pequeno o sacrifioio do Thesou~ 
.1·o. !VIas é evidente que por um sentimento de solida
riedade humana o Presidente da Rcpublicn. accudiria, 
com o seu acto, ás classes mais i:lüme:rosas e mais ne
cessiladas dos fune!lionarios civis e militares. 

O Sr. Getulio Vargas, porém, ~>anccionat•á os au
gmentos para o Exercito e a Marinha (provavelmente 
incluirá os da Polk:ia Militar e dos. Bombeiros, que 
não wnstam da mensagem) e velará os dos civis . 

Outros faclos nüo houvesse - elles são em abun
dancia - provando a incapacidade do Sr. Getulio 
Vargas, e só esse da recusa dos. augmentos aos· civis, 
pelas me;;mas razões que aos milHares os beneficios 
süo concedidos, baslaria para caracterizar a sua in
ferioridade, que é, sem exaggero, alarmante." 

E1·a o que tinha a dizer. 

O Sr. Salgado l'ilhc; r;Jquer e obtem pel.'missão para falar 
uu bancada. · 

O Sr. Sa!írado Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
llâo era lntcncüo minha occuvar agora a attenção desta Ga
mat•a. Meu estudo de :mude não o pcrmitlirin mesmo. Nãn 
1\ possival, Loda via, quo as palavras dos Ol'!ldores que mo 
pt•ocef:'.~t·um, e aqui ecoarulll, r!t•ixem dl' merecer t"c5po~ltl 
immcdiaLa. (Muito úem.) 

Antes de mais nada, desejaria indagar do nobt·o Depu
tad·o pol" l)er:nambuoo, para cunheoimenlo da Nação, so, lendo 
u at•ligo a que acabou de se referir, o orador que o nntecc
dora eslariu. du accordo com a doutrinucão desse jornal. 

O Sa. SouzA L!<!ÃO -- Podm·ei informar a V. Ex. quo esse 
jornal a Laca o Sr. Getullo Vargas e elogia seus interven
toras. 

. O SR. SALGADO .FCL1Ió ~ Niío é essa a pet•gunta que 
faço ao nol.Jt•e Deputado. Indaguei de B. Ex. se o nobre ora
d.or que o precedeu estã de occordo com a doutt•inação do 
jornal u que acaba de se referir, porque outros artJgos delle 
lJodium se1· lidos aqui n respeito do Governo de S. Ex., ptu·a 
b.om definH-o e bE~m quulifical-o. · 

Quero, ttcslo instnnLe, roPI'esentunte da hancuda ohnmndn 
da. pt•oducc.rto. jusLificnr meu voto pelo pJ•oje-oto. E o fnco, 
estl'llnhando, quo um ex-Prl:'sid<mle da llopubliou, no momon-
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to em que se vae retribuir uma visita de eortezia, mais do 
que isso, como que ratificar traLados eouJmet·ciaes da maxi
ma importancia entt'e o Brasil e a Argentina,. enti·e o Brasil 
e o Uruguay, ciinentand'l-os pam sua flffectivn c leal execuc:ão, 
venha munifesLar-se pela maneira por que o ouvimos, sem, 
ai'inal, c~efinir t'rancamento sua altitude. Com que fim oc
oupou S. Ex. a tl'ibuna se não combateu a .licenca, se S. Nx. 
não impugnou o credito que roi delimiladu, que fui Iixado'/ 
Com o mero proposito de úmn ínopporlunu e inl\unvenienle 
explot·acão política. 

St•. Presidente, se, para retribuir uma visila se pede a 
insignifieancia de 10.400:000$000, em contmposição com os 
gastos feitos, illimitadamentl3 para t•ecei.Jer visitas nos governos 
antcl'iot•cs, é de cxtranhar que S. Ex., mil cx-Presidcnlc da 
Republir.a, devendo, portanto, respeitar' as convenicnoias in
ter'nacionaes, venha parr>, a tribuna engendt·tn• uma intriga 
entre paizes amigo& do Brasil como l1orlugal c Belgicu a 
proposito da retribuiÇão da visita d'U At·genlinu c rto Untguay, 
prccipuarnenle. (Apoiado.~ e protestos.) 

Sr. Presid.enlc, não era possível -inl1agat' dessas conve
niencias em tal instante; essas convenicncias se· justificam 
pelo!> pactos intm·nacionaes, pelas convenções commercitles 
c'-:lebradas pelo benemerilo governo do Sr. Getulio Vnrgas 
coin as noções tn·genlina e uruguaya. Occasião mais oppor
t.1.ma do que esta não apresentava para quo esses tratados, 
de interesse publico, esse tl'alflàos, quo dizem respeito :í pro
duocão, tiYessem, um mut.uo entendimento, expressa ratifi
cacíio numa visila de amizade o concordia, para que todos 
os paizes do mundo venham a ter conhr.cimento ·cte que, na 
Amel:'ica do Sul, as relações são as mais estrcita8 P<•ssivcis, 
entre os pai7<e:s do mesmo cont.lncnlP, limitrophes, l?tn que 
os interesses pudessem· parêcer em collisfio. E aqui não se 
cogita exclusivament~ de relações intcrmlCionaes, de mera 
cor·tczia doiplomatica mas, mais elo qnc isso, do cump1•imento 
de tratados commerciaes da maxima relevancia, para ·os {JUizes 
em npreço. 

Era o que Unha n dizer. 

(I Sr. Daniel de Garvalho ~ Sr. Pt·csidcnte, peço a pu
lnvrn, pela ordem. 

O SI;'. Presidente - Tem a palavra, p ela ordem, o nobro 
Depntndo. 

O Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Presidente, o orndor quo 
acaba de falar referiu-se a accordos commerciaes n serem 
af!signados em Buenos Aires. 

Conhece, porventura, S. Ex. o teor desses tratados? 
o SR. SALGADO FILHO - Todos elles - feitos no Go-

verno ·Provisp~io ~ foram publicados. . · 
O SR. DANLEL DE CARVALHO- Insisto na pergunta: 

conhece V. Ex~ os accordos que agora se pretende fazer? 
O Sn. SALóÁno F!i;,Ho.- Alludi á rntificãQii.o da tratados. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Ouvi V, Ex, dizer 

que o Presidente da , R~pu):ll'jca ia. ratificar tratados commer
ci'nes mas stippuz .que fosse um lapso de lingungem, · pois, 
evidentemente, p1,ua ratifJcar ou trocar as notas de confir
iriacuo dos u,iustes já' feitos e approvados· pelo Legislativo 
- nilo ern. prool~o n ida do Pr'esidenle da Republioa ao 
P.r11ta: · ·-
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O SR. OCTAVro MANGABEIRA - E' quasi ridiculo se díg~ 
na Camara dos Deputados que, para ratificar accordos, 6 
preciso que o Presidente d~ Republica do Brasil faca uma 
viagem ao extct•ior. (AppZausos.) 

o SR. SALGADo FILHo - Disse que se tratava de uma 
visita de amizade. 

0 SR. 0a1'AVIO MANGABEIRA - Falo, como um homem 
que exerceu durante quatro annos a pasta das Relações Ex
teriores c que pode, portanto, asseverar que isso é ridículo. 
(Mi~ito bem.) 

(Trocam-se apartes entre os Sr.~. Ce!ar Tinoco. 
e José Augusto o) · 

O SR. PnESIDENTE - Attenciiol Peco aos nobres Depu
lados que permittam ao orador prosl'guir e a S. Ex. con
vidaria a subir á tribuna, afim de ser melhor ouvido. 

O SR. DANIEL DE .CARVALHO.- Aoceito a suggestão 
de V. Ex. (O orador passa a occupar a tribu~·.) 

Sr. Presidente, não pretendia, absolutamente, occupar 
a altenoão da Casa com a viagem do honrado. Sr. Presidente 
da RE:IPUblica a Argentina a ao Uruguay. 

A despeito dâs reservas que tenho sobre a· opportuni
daôe dessa visita deanle da siluaçiio de penui'ia do Thesouro 
Nacional, não desejaria entrar no debate porque, como bem 
aceentuou o meu prezado eollega e amigo, Sr. Joiio Simpli
cio, como Presidente da Commissão de Financas, se trata de 
um facto consummado. · o 

MllS !1. referencin expressa do meu nobre collega e amigo; 
Dr. Salgado Filho, aos ac~ordos oommerciaes e a invocação 
que fez da sua qualidade de representante da producoão na- · 
oional, obriga-me a quebrar o silencio e proferir algumae. 
palavras de ndvertenoia ... 

O SR. SALGADo FILHO- Não me declarei representante 
da producção nacional, mas da bancada que a represenLa. 

o Sn. TF.IXEIRA r .. mTE- Perfeitamente. v. EJt. se de
clarou membro da bancada qUe representa a producoão na
cional. 

O ~R. OAnLos REIS - Duma maneira ou de outra tem 
S. Flx . razão, desde que aqui produz alguma coisa ... 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - O nobre oollega, 
Sl'. Salgado Filho, como representante da bancada da pro
duccão, salientou que, além de retribuir uma "'':isita de oo~
tezin, o Sr. Presid~nte da Republicn ia ratificar tratados 
comn;:~erciaes de maxima importanein. 

O SR. SALGADO FILHO - Não se trata dl;\ ratificação. 
Uma das consequencias é a effectiva~ão J.esses accordoi!. 

. O SR. DANIEL DE CARVALHO - Acoeito a roctif.ica
çito que V. E:~:. queira fazer: effecUvnoii.o, rntificuo-~o, ou 
quaJquE.>r outra denominaoão que queira dar. O nome pouco 
Importa no coso. Nilo so referiu S. Ex. aos acoonlos oom
merêiaes? 

o Sn . B.U.OADo FILHo - Referl-rne • E· e !lo rln maxima 
importancia. 

O SR. DANIEL DE OAR V ALllO - E' llllle anteoipado 
louvor aos accordos oornmorohutt om ponpooUva que me dA. 
direito de vir o. est11 trlbunll optm~r sobre a mnterlo. quo· tt._ 
realmente, de maxlma tmportam,lft, 
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Em virtude desses naval'? accordo~. grandes sunea~;as 
pesam' sobre a producciío nacional. . 

o Sa. SALGADO FILtto - Não apoiado. 
O SR. DANIEL Jh. CARVALHO- V. Ex. terá a bon.: 

da ele de ouvir-me. 
O Sll. LAUDE:LINO GoMES ~ EnUio V. Ex. não conhece 

u questão do matte. 
0 SR. AMARAL PEIXOTO - Vamos ouvir O orador. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO..,_ Para attender â pre

caria situação da nossa lavoura, sobretudo a do milho, que 
é a mais espalhada~ em todo o paiz, foi creada a protcccão 
alfanüegariu ·para esse e outros produetos da nossa lavourl 
e pecuaria. O tratado commercial em negociação ro.mpe a 
mut·alha do proleocionismo agrario e beneficia . o milho, a 
manteiga, o queijo, o vinho e outros arUgos de produccão 
argentina com tal reducçí!o alfandegaria que import~1 pra
ticamente em abrir as nossas portns ao similar estrangeiro. 
Nem a· barreit·a da tarifa minima foi respeitada. Os im
postos ·aduaneiros soffrem reducçõ~s muito abaixo da tarifa 
minimn. Voltaremos a consumir milho argentino. 

Q SR. AMARAL PEI:toTo -'-" Não, porque somente os fre
tes. tqrnam prohibitiva a entrada desse producto no Br11sil. 

O SR. DANIEL DE· CARVALHO - V. Ex. evidente
monto niio conhece todos os aspllelos da quesLQ.o. 

O Stt. AMARAL PEIXOTo - V. Êx. sabe perfeitamente 
como os fretes são elevados ~ 

O SR. DANIEL DE. CARVALHO~ O aparte de V. Ex. 
sobre !.reles me leva a ~nuncim: oulro dos meus re~eios so
bre os tratados a se fit•marem agora. E' o relativo no oon
vennio sobre fretes .e .Sobre marinha mercante. Responderei, 
entretanto, desde logo a V. Ex. que os fretes mnrilimos súo 
em regra inferiores aos ferroviarlos e o transporte do milho 
do interior de Minas para: o Rio e São Paulo custa mais qu~ 
do Buenos Aires ao 1\.io. Appello pura os .maus cullegas d!\ 
bancada situuci(lnisla de Minas e pnra o Sr. Alberto Alva~ 
res, que tem as ~•·edenciaes de r43presenlante da lavoura, que 
digom se concordam com essa qunsi isenç!lo de dir.eitos ou 
se ella não virá prejudicar enormemente a produocão de Mi
nas Geraes e de outros Estados com a entruda do milho e 
demais at•tlgos argentinos no mercado brasileiro. 

O Sn. SAMPAio Com\~-' - Desde i895, se n!i.o me folha 
a memoria, não só o- milho como o gado agentinos entravam 
francamente em nossos mercados.. · 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - O tratado que se 
pretende fh·ma.r ag~t·a com a· Argentina comeca :ferindo umn 
lei ~ a nossa lei ~duaneira - que S'Ó permiHe ae avenonm 
ajustes dessa· n'atureza até a farifa ·mini mil das alfandogas. 
O accordo em questão, entretanto, estabelece · tarifns jnfe
riorea á.s t.axl,\s miniiluJ.s constantes da pautn da Alfandega. 

O SR. LARA'l'E SE.TUBA:L - ~enefioiadoras do commeroio 
argentino, que tem grand·e sobra na bn.lanoa commet•cial em 
rolacüo ao Brasil . 

O SR. DANIEL· DE :cARVALHO...:_ Parfeltamente. Mas, 
como o nobre ooltega Sr. Amaral Peixoto se referiu· ú ques
tüoBdps1.1tl,'cte~, dit(l~ q~e ne~sa mataria fia nova ameaça para 
O f~B . . 

C, 1), - Vl.lLUMr. li '-- i 935. U 
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o Sa. AMARAL PEIXOTo - Nesse ponto, estamos de ao
corda. 

O SI\. DANIEL DE CARVALHO- V. Ex. sabe que, 
pela ultima Conferencia lnteruacíoíi.i\J,•.rdos Estados America
nos, 11 7", reunida em Monl..evidêo, em Dezemhl"o de 1933, e 
onde o Brasil foi 'representado por brilhante delegàõiio che~ 
fiada pelo eminente jurista Dr. Afranio de Mello Franco, 
deliberou-se pedir á Republica Argentina a convocação do 
11ma conferpncia commercial em "Buenos Air"es. Mas o "·otõ 
da conferencia de l'tlontevidéo ficou bem claro nas conversa
cões e no texto da resolw;ão tomada. Suggeriu-se :tosse con
vocada uma conferencia de caracter puramente commercial 
na cidade de Buenos Aires, immediatnmente após o encerra
mento da 3" Conferencia Financeira Pau-Americana, se pos
sível, ·pat•a o fim de tl"atar de facilidades portuarias para 
navios e aeronaves, reducçiio de impostos alfandegarios, me
lhOramentos das communicacões terrestres, maritimas, tlu
viaés e aereas e outros assumptos Oórreletos • 

. A primeira. resolução da memoravel Assembléa dos Es
tados Americanos consistiu na convocação da Tel."o.-,il•a 
Conferencia Financeira Pan-Amer1cana que se devia reunir 
em Santiago do Chile. 

Este era o objectivo priilyipal da proposta mexicana, só 
devendo ser reunida a Conferencia eommercial de Buenos 
Aires depois de traçadas as direclrize~ financ(liras, conforme 
a proposta da delegação mexiQana. 

Ainda níio se realisou a Confet•enc1& Fimmceira de San
tiago e jâ vae ter logar n Commercial de Buenos Aires que 
o Govemo Argentino gentilmente convocou para occasião da 
visita do honrado Sr. Getulio Vargas. 

Não devemos ser indiferentes á amabilidade desse gesto, 
mas niio podemqs perder de vista que n matería principal 
''tlosse coaclavo é a these relativa a 1't<vores á Marinha. Mor~ 
cante. 

or.1,. taes sejam os fllvot·es concocidos á Republica Ar
gentina, que hoje não possue Marinha Mercante oomparavel 
n nossõ., podei·á vir a crear-se um serio ooneurrente dos 
navios brasileiros no transporte para r.ortos nacion11ea. 

UM Sn. DEPUTADo - V. E....:. está avançando uma ao~ 
cusação que precisa provar. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Estou advertindo, 
apenas. 

o Sn. DlÚJETnro :XAVlBH - V. F.x. está combatendo a 
visita ou discutindo n. conferencia comm~;.roinl? ..• 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- Acredito que minhas 
palavt·as suo bem clo.ras e iill.ô precisam de explicacões. 

O Sn. CAnx.os Rs1a - O orador znost1•a que o nssumpto 
~ COt'l'Ulato , ; • 

O SR. DANIEL DE OAIWALHO-... Como dlzin, uma. ve~ 
que o orador quo mo procedeu 110 referiu nos ncoordos llom
meroines, entendi do meu dever proft.rlr nlgumns po.lovras 
de advertencios sobre esses oonvenios. 

o. SR. Dol-UNGos VELLASoo - Do{endendo os interesses 
do Bl'!ISil. 

O Blt. DANIEL DE CARVALHO - A:>siin como no Con
selho Federal de Commercio Extet•ior h ou. ve vozes, ·da maior .. ' . 

' \ 
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autoridade, que se levantaram em def~s:l da· producção na
cional, assím lambem, em l'elação â maL·inh.a mel'cantc, es
túu êérlo de que em Buenos Aires na de apptu·ecbr repre~ 
senf.ante brasileiro conhecedor do 'ts~umpto e que saberá 
defender os interesses do nosso Pab;. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - 0 rep!esenlante brasilei['O é 
o Sr. Comtnandante Raul Romeu Antunes Eraga, que conhe
ce a fundo a questão. 

O SR. DANIEL DE GARV ALHO -- Realmente, n pessôa. 
designada é segura garantia de que o' Brasil será defenjido. 
Não sei, entretanto, se ~ssa vóz sozinha lograrâ exito, por
que uma andorinha só não faz veriiú , .. 

O SR. BARBoSA LIMA SoBRINHo - Desde que V. Ex. re
conhece que ha interesse de tanta magnitude a tratar ·:m 
Buenos Aires, está implicitamente justificando a viagem, 
que não é apenas de mera ratificação de trat.ndos, como jâ 
se disse. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO-- Niio estou combaten"
do a viagem, mas advertimto a Oamll.r& sobre a delicadeza 
dos problemas que yiio ser tratados lá, e q1ié demandam, 
justamente, uma atmosphera dé oain1a e madura reflexão 
em que se possam pesar os prós e os contras. Não creio 
que um ambiente de festas seja mais propi11io ao debl\te da 
guestão economica e financeira, que depende de e:nme de 
cifras, de pesar as vantagens de um iado e de outro, para 
ver o que mais convém ao.· nosso Pait.. 

Não falo pela minoria· e sim como brasileiro ao mani
festar o receio de que voltemos á situacão antsrior a !906, 
como lembrava o il!uÇJtre representante do Distrioto Federal, 
Sr. Deputado Sampaio Oorrêa, profundo co:1heoedor das 
nossas questões cconomicas, isto é, águella eituaoão em que 
a llO~sa lavaum p!!t'iciiuiva, pot•que ~ tRvoma de n·'>~l'o ca~ 
boclo é principalmente n do mi!bo, '\ (' dia etr. que o mi· 
lho, )I·oduzido pela fórmil. por qua 1 f. na Argcn1ina, en
trar em todo o Brasil, nilo tert:mo~ eoe:coamonto parR e~se 
genet•o de larga produooão nacional C mesmo :mo(:cdeJ·á 
quanto aos demais artigos. 

Bem sei, Sr. Presidente, qu~ es~ES tt·alado.s, esses ac
cordos commerciaos sei·iio ieitos ad referendum do Gon,. 
gre.sso, mas temo se apresentam com uma eiva inicial e 
tenham depois a justificai-os 'a theot-la da gentileza e cor
tczia int.ernacional. .. 

O Sa, CtNCtNATo BRAOA -- V. Ex. tem razão. Esses 
tt·atados, feitos nó, decorrei' de uma visita de cortezia, oolllo 
a que o Brasil óra faz, nos tolherá tllJUÍ; amanhã, q liber
dade de defender, com bastante franqueia. o interesse brasi~ 
leiro. (Apoiados e n<to apf.1{4dos). 
. O Sn, DEMETJUo' XA1'1BA - Aoin'•a dos sentlínen!o!l de 
amizade e cortezia, aqui estaremos p,wa defendeL" inlegral
mente os Interesses naçionaes. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Sr. Prcslden\o, o ,11cu 
objectivo m·a Hio sómente ohomar a éiUençãl) do Povo brn
sileiro e· dos collegns, · daquellee que .especialmente se pre
oooupam com estes assumptos; para a gravidade das· qm•stõtls 
quo viio ser resolvidas agora tio Prata. no intCl'vallc entre os 
bniles,' os' banquetes, as recepções e 'mais fest~jos project.a-
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dos, afim de que não entoemoi:! lõns antecipadas a convcnios 
cuja natureza e alcance só poderá,_ ser devidamente apre
ciados· depois de conhecidos erri suâs minucias. Seja n mmha 
palavra sincen a voz ndmonitoria do peL•igc que pode col'
rer ou está correndo a nossa lavoura e pecuaria, prevenin
do-se âest'arte, os directamentc responsaveis no caso par'l 
que nl'io se deixem levar pela labia dos economistas e fin:.cn
eistas formados na Avenida e nos Gabinetes bm·ocratieo~ e 
ouçam de preferencia os homens praticas, acostumados á Ja.
buta dos campos, á vida do inlérior, e affeitv1> aos Pl'tJble,.
mas reaes da economia brasileira. O fazcndcir·o já não [JórJe 
planta!' ·café nem canna c jã tem w'il;,. frente novo e te
meroso phnntasma, qual o da perda tio.> mercados internos 
para o milho, o qu~íjo, a manteiga e outros proGucto;s. 

A silunçõo da lavoura do ~kasil e especialmente a do 
mell Estado natal, de Minas Geraes, e~lá em plena decaden
cin e o desanimo come~;a a produzir os seus funesto~ effei
los. Fac o. IJoís, os mais ardentes valo:; rara que o pobre 
lavradOl' nacional, o jéca do interior C:o Paiz, cotn a sua 
roça de milho e a sua vaquinha de lei~c. não seja esqueci
do ·no meio das festas extraordinal'ias com que vue ser ho
menageado o honrar.io Sr. Getulio Vargas, Presidente. da 
Republica, na sua viagem ao Druguay e á Argentina. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Oswaldo Lima - Sr. Presidente, peço u palavra, 
pela ordem. 

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

O Sr. Oswaldo Lima (Pela ordern) .___Parece-me, senhor 
~residente! que D? momento, e~ qu_!) o Chefe d(\ Nação vae 
l'~proscntnr o Pntz, numa l'etrJbUIÇao do corleztn, seju es
canlndoso um Deputado brasileiro aproveitar a opportunldn
de para fozer censura á sua administração, 

O SR. Jos& Auous'l'O ·-- Quando o Presidente Justo se 
preparava para vir no Brusil, as maiores i'igurns do Pat'líi
mento argenti~o levantaram orilicas acerbas ao seu Governo. 

O SR. OnTAVIo l\1ANGABI!:InA - No Brasil ignoram-ge es
~;as ooisas. 

O SR. OSWALDO LIMA- Os nobres Deputados, n. todo 
momento, oitam exemplos de paizes estrangeiros. Estou ha
bituado ás liccres de direito de SS. EEx., mas devemos li
bertar-nos de taes licões, evitando essas invocações de cada 
instante. Temos um direito adeanlado, .a ponto de vermos 
aqui, me~mo entre os representantes ·dn minoria, cultm•es da. 
scienoio. juridicn, do porte dessa illust!'& personalidade que 
~~ o nobJ'ü collegn Sr. J(lüo Manpbeirn. 

Mas, St•. Prosldenll), como ia dizendo, nffigurtHie-nos 
esoandnloso que no momento em que o 'Presidente do. Repü~ 
bllom vae vlsllal' Palz eatranroiro re sobrf!cnrrcgue ·o seu 
espirilo com llS ~ombt•ns de erros, que nlio silo talvez delle 
sóment~, mns erros de seus comp(mhelros de Revol\.u;:ão ..• 

O Sn. Jost AUGUSTo- Q.uanto 11 Isso, npolado. 
· O SR~ QSWA~DO LlM.A _,.. ••• qu~ndQ deverlalJ)os con

oorJ'er para que f01~se cqm alma abe•·tn. e aorridente, com o 
o~pir~to. ebei() ij~ c9~í~1lnça e e~~hqsil~~mó; ~;~~resentnr nossa 
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Patria naquellés Pai~es ihnlibs ••• E', póis, desolador o que 
occorre. 

: . . . . . . . . 

0 SR. 0CT.AVIO MANGABEIRA....;... Escandaloso é qUI'! O Pre;. 
sidente da Republica tenha escolhido tn()mento como o actual 
Para se aúsentar do Brasil. . · . . 

O SR. OSWALDO LIMA- O argumento do momento 
nctual e da crise brasileira foi repetido varias vezes .por .di
versos oradores, mas a gente sente a improcedencia da argu
mentação, porque ha crise em todos os Paizes do . mundo, e 
isso não impede seus estadistas de irem ás conferencias in .. 
ternacionaes, · 

Ó SR. DANIEL DE CARVALHO- De avião e sozinhos, 

O SR~ OSWALDO LIMA- De todas as maneh.•as; e ao 
contrario, essas crises mesmas os impellem a taes conferen
cias e discussões porque nesse momento é qua os interesses 

que rep1owenlnm, reclamam uma voz mais alta e mais uobre 
pilra defendei-os com propt·iedade. · 

O SR o W ANDERL&Y PINHo =.. Isso no caso das grandes 
crises internacionaes. 

O SR. OSWALDO LIMA - Assim, não em nome da 
maioria nem da minoria, mas em nome do Brasil, devemos 
repellir tJssas censuras, essas criticas na hora presente, pedin
do a lodos os brnsiléiros que cubram de flóres e de estimuló3 
os pas~os do Sr o Getulio Vargas, para que o Brasil seja digna
mente representado por sua pessóa, como tem sido até aqui. 

Não go!lto de fazer accusações, nem vou faze l-as. Tenho 
pela opposiçilo, sempre tive; g~ande admiração, 

O SR o BAnRos CAsBAL - Então V. Ex; venha para o seio 
ôãlln. (Risos) • 

O .SR. OSWALDO IJMA - Nüo posso porque vejo no 
grande Sr. Getulio Vnrgns \ün pacificador providencinl. 
(Apoiador e nllo ap~>iados). 

Quando sii:nples jornalista de rol,la, acompanhava os pas.; 
sos da ndminlstraçito do Sr. G~tulio Vnrgss como governadoL' 
do Rio Grande do Sul, e o.ntos que se falasse nn Alllanoa 
Liberal, eu jA dizia pel!l Imprensa que esse homem estava 
ifllhado pnra govern!lr o Brasil. AcompRnhei seu governo, e 
de certo nüo eonoord11rei j11mnis em minha vida com os erros 
de alguns de seus repcresentnntes nos Estados. Ninguem 
pens.e que eu, nos meus enthu!'itt~mos. de jurista, talvez re
tardado, (não apoiados) approvasse, por exemplo, as vlolen~ 
cias e desmandos .do Rio Grande do Norte .• ; 

O Sn, d.o\FÉ FILHo -'" Isso é exploração partidartno . 
O Sn. SouzA LrcÃo - Nem oi! ao tos ·do Interventor ile , 

.Pernambüliô. 

ú SR. OSWALDO LIMA~ ... nem os do Pará. 
Continuo a vêr. no Presidente Getulio Vnrgas uma per

sonalidade· ~xcépolonal, no BrasiL. · 

O SR. PnEBlDENTR -. Solicito do nobre orador a gentileza 
de falur voltado pat•a a Mesa.. · · 

O SR. OSWALDO Ül\IA - V. Ex. sabe, St< Presidente, 
que desejo falar voltado para a Mesa, onde V. Ex. avulta 
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. com .a .sympathía que todos nós,. de · Pernambuco, lhe. devota
mos,·· (m!lito bem). Se eli . ine virei para as bancadas, foi 
p!lra melhor encarar a insinuante personalidade dos· que me 
-honraram com os seus apartes. 

Dizia eu, Sr. Presidente, qne o Sr. Getulio Vargas tem 
sido, no Brasil, um governo providencial. 

O SR. AcURcro ToJ\RES :...;. Tem s.ido a grande figura do 
despistador. 

o Sn. BARP.OB CAssAL - Principalmente para São Paulo, 
foi providencial ••• 

O SR. OSWALDO LIMA - São Paulo não podia ac.cusar 
esse governo. 

O SI\. BARRos CASBAL - Ateou a revolução, desmnntc
lou o Estado, humilhou e desrespeitou a aulon•)tuia da uni
dade leader da Federa<:ão Brasileira. 

UM SR. DEPUTADo - POL' culpa exclusiv~ dos revo~u
clonnrios. 

O SR. OSWALDO LIMA - Cabe á minoria, de preferen
cia, a responsabllidnde dos erros do governo, no que toca a 
Silo Puulo. 

O SR. AO~ROio ToRRIB --- V. Ex. acha IIUil n miüelria é 
x·esponsavel pelos erros do governo em Silo Paulo ?I 

O Sn. CAI\LOB RBIB - Em compensação, o Sr. Getulio 
Vargas deu a St\o Pau.io dois minlsterios ~ lia. .Tu~tiça G do 
Extel'ior, Quer dizer que o Estado "abafou n t:mcu". · 

O SR. OSWALDO LIMA - Foi de uma bent!Yolencia 
excessiva para com aquelle Estndo. 

0 SR. AOURCIO TORRES - Pedh•ia a V, Ex., t;eio amor 
dl! Deus, que l'ecttricasse a parte do seu diMUl'SO em que 
empresta a nós, da minoria, a l'esponsabilidado dos errôs do 

·· Ooveri;o. 
O SR. OSWALDO LJMA - V. Ex. sabe que o St·. Ge

tulio Vat·s-as nllo tinha inteL·esse am fazer umo. revolt1ciio em 
Silo Pauio. 

O SR. BARROB 0.\BBAL - A bnncada rte Silo Paulo res
ponderá l\ V • Ex. 
. O SR. OSWALDO LIMA ""'" Nilo erll posc;ivel qne E~l\e 
nilo cncnrna~:~se a bravura da terra de onde proveio, para os
magar aquelle golpe, aquelln manobra reMiona1·ia, que, vi
otoriosa, seria evidentemente a desgrlll,la do Brasil, do que os 
propi'io11 paulisL"H estiío convencidos. 

0 Sn. BARROS CASSAL ~ Como diz V. Ex, ? 
O Sn. Acunow Toi\RES - Seria o desgra~:a do Sr. Ge

tulio Vargas; do Brasil, nunca. . · 

O SR. OSWALDO LHIIA - Seria .a re.;LaUL'aQão daquel
les principias, no dominio dos qunes o po''" não tiuha o di
leito do eleger os SE\US representnnlell, ele~en<;Ja o Qoyerno 
os elementos da opposlçüo nas Cnmaras do P~t:z. 

O Sn. BARaos CAssAr. ~ São Paulo elevou-se uoima dos 
parHdos politir.os, ·para pugnar eis principias cb justi.;a o do 
direito dll ·sua Utllonomin. . 
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... , o. SR. OSWALDO LIMA -- Essa questilo .de autonomia 
Jâ nll.o merece no mundo moderno esse enthusfasmo com qu~ 
V. Ex. se expressa. . 

O SR. BARRos OAss.At. - :Principio! · de autonorr.iu. de 
llberdode e de justiça. · . · 

O SR. OSWALDO LIMA- Liberdade e J~sti;;a niio po
dem vh· do partido qu(l V. Ex. representa. 

O Sn. BARRoS CAssAi, - Po1· que não podem'! 
O SR. OSWALDO LIMA - Porque quaudo dominnv~ 

esse p(lrtido todas as liberdades foram conspurcadas. Acàl .. 
eanhara!Jl-SB todos os direitos ..• 

0 SR. BARROS CASSAL- V, Ex. está llD8'anado. 
O SR. OSWALDO LIMA- .•• e o povo não pôde ele~ 

ser os seus representantes. 
O SR. BAPTISTA LUZAI\Do - Bem vejo qui\ o nobre !!Ol

Jega representante de Pernambuco ignora a que partida pe~ 
tencemos. Por certo, V. Ex. não sabe, mas preciso dizer 
que, aqui, nós dois, ainda hoje, como hontem e como amn
nh!l, empunharemos a sagrada bandeira dó I":n·tido Liber
tar.(lr. 

() SR. OSWALDO LIMA. - Entll,o, veja V, E:~. : o Par~ 
tido Libertador nãó quer se confundir oom o Partido Repu
blicano Paulista. E' 8 este que me queria rE'ferlr. 

(Trocam-.te numeros<M apartei), 
O Sn. PaBSlDBNTP.: (fa;endo roar oa tvmp'lnos) - Att~n

c!lo I Está com 8 palavra ,o Sr. Oswalda Llmn. 
O SR. OSWALDO LIMA - S~. Prosidenl~. preciso 

terminar, d&vo terminar. 

O Sa. AaVRoto ToRRBB '-V. Ex., oo.rn OGtrozil, no mo
mento não ignora · gue a minoria parlamentar d canstttuida 
de brasileiros de Ma +rontade, vindos aqui dos diversos re
el!Jntos do terrltorio

1 
naolonal. 

O SR. LAIR'!'l'l EISTUBA.L - ~ o nobre oradot• insiste em 
criUoar os erros do actunl Governo, empra:r:o S. Ex. n sfgnf
f!cnr d minoria que farã opposloilo conetructfvo, do acr.ordo 
com os altos ideoes do BrasH, pela liberdadG e just11,1a. 

O SR. OSWALDO LIMA- Qu!z aoredilar, mas. no mo
mento em que vi o Sr. Arthur Bornnrdes subir t\ tribuna 
para impugnar a .concessllo da Ucenc;a , • , 

VozEs- Não impugnou. 
O SR. BARROS CABBAL - Criticou apenns :'\ exoitnção do 

luxo. · · . . 
·O SR. OSWALDO LIMA - As esperanças qne cu Unha 

nessa opposlcão como que se dissolveram. Dell.o esperava o 
Brasil. pelo menos, o silencio neste instante. (Nilo apoiadn~t.)' 

· o Sn. Oc:TAVIo MANaABEIM - Nilo cumprlri:J. 'o ileu 
dever. . 

O SR. OSWALDO LIMA ..._ O que não eómprehéndo ~ 
que se queira incutir o desnnlmo D;>!l embJl.i:tntlores dn almà 
brasileira e que' nossa nrlmltUI" a minoria. dnntro da qual hn 
n fina flor dn Jntelleoh.iaHdndé gnúohn, que um filho rio. Rio 
Grande QO .Sul Iillo se.ia. não possa ser, o ·~eprP.s(1ntant.o mais 
!Ultopizndo e digno do ·lJrnsil nessa .visita do cordit~lfd;ltJf;l 
"~ nações do Pra tn. ( Palma.t. )" . 
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o &t. Jia;líi$â Lueardo · ..;;._ Bt\ ·P.te!\i<Íerite, i>eoo a 'p~l!.\7' 
-v ta, tJela· ordem.· · · · · · : . 

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

ó Sr. Baptista Lusardo (Peta ordem.) ..:.._ Sr. Presidente, 
mais cedo do que suppunha, as oircumstancias me ·obrigam ·a 
vir á tribuna. 

Era meu .proposilo guardar ·silencio emqu1nto se não 
ouvisse a ora·ção do Sr . João Neves, leader .da minoria par
lamentar, que, dentro de dois dias, dirli li Camara e á Nação 
quaes as direótrizes e qUaés os proposltos que nos · :mimnm 
neste momento, com relação á vida nacional do Bra3i1. 

O SR. LAUDELINO GoMES~ Os melhores possivcis. 

O SR. BAPl'IS'rA LUSARDO - Obrigado u V. Ex. . 
. O debate, entretanto, aceJ•ca do pedido de licença para o 

Presidente da Republica se ausentar do . Paiz faz que eu ve'
nha á tribuna especialmente para explicar o aparte dado a 
meu -illustre collega, repl'esentanle de Pernambuco, que s.~a
ba de me precedr. 

Senhores, a minoria parlamentar não eom.bate pelo 
simples desejo de combater o . projeclo que ora se discute. 
Nenhum de nós, nenhum da opposic;ã'l seria calJr.z de . julgar 
das altas conveniencias políticas, dos altos interesses qu~ 
despertam para o Bras.Jl a r..pproximaclio cada ve% rillli9 es
treita de nossas l'elac;ões com as Republicas do Prata.· 
(Muito bem.) 

Mas o que se debate nesta hora, o que cs representantes 
da opposiclio precisam dizer clara~ente i Camara e ao Paiz 
é o motivo por que somos contra ena vlilgem. 
. . Senhores, a minoria pa~iamentar valerA contra .o pedido 

do licenca, porque julgl! inopportuno, tóra de PL'oposito a 
ida do Sr. GetuJJo Vargas, neste .instante, ais Republioa'J do 
Prata. 

E,_ po;r que, ~r. Presidente 'l Simplesmente pelBs rulles 
de que éstá., o Braall a . braoos com . a r.rlse economica e fi. 
nancelra mais acerba de qua ha memo1•1a na nossa hlstoria 
politica; de que estl\ o Brasil nesse estado de eãlamidade, de 
que ainda hoje Uv_emos a prova · pelos jprnaes dli · manllíi, 
RChando-se o Governo diante do seguinte ditem ma; ou R si
tunçlio financeira do Pai:t ilão comporta inaiorés degpesas t-, 
por isso, vetou o augmento de vencimentos dos civis; O\t en
tão, Jorcoso é confessar, pratica um neto de covardia diante 
clà espada. do Exercito ·e da 1\larinhà. 
. . . O l;)n. LAUDELlNo GoMES - V .• Ex. acredita quo ~a :thna 
da gente do pampa exista covardill.? 
· · · O. ~. BARI\os· CASBAL - Quem está falimdo á ·uni ra..:. 
presentD.nta do Piünpa. O oi·adór representa a gt•andc alma 
gaúr.ha; · · 

O SR . LAuoELINo GoMES -A alma gaúcha· não conhoco 
a covardia. . . · · ... 

0 SI\. BARROS OASSÁi.. -. S, Ex. fala com tóda a auto~ 
ridnd~. .. . . . . .. , · . ·, : . . : . ' · 
· . · O. SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr . .. Presidente, .· todos 

nós, pela Mensagem do Presidente da ·l\epublicn, ficamos -sa-
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=- rs·• ~ 
•bflüdo qtie·•• ·deficft"ortàmentarlo ·de 193( foi de ·óento·(! tati
tbs mil contos; mu ·o TtlbUnal ·de ·eontas acabidie liilüunctar 
núe ·ene importa em ·cerca de 800 mil contos ••. 

O, SR: ALVBB PALMA ·- Revelando a mystifieli.ção. 
. O SR; BAPTISTA LUSARDO ...,.... ... revelando a mysti· 
flcil.cão, · como diz. muito bem, o nobre !'6presenl!lnte de Siio 
Paulo, a que c5lá rédüZida a palavL'iL olfleiali na expressão 
·Dia?tima do _Presid~~te dQ. Republicn, ·que, !a ando â Naç1\o 
Brasileira -no seu Corpo Legislativo, nílo se pejou de dizer 
·uma inverdade, que havia de ser, dias depois, oontrndlotada, 
de maneira insophismavel, peló mais alto tribunal c3paz dl! 
conhecer destes assumptos., 

Sr. Presidente, a anarchla ·impera em todos oll ramo~ 
da administração' publica. O Paiz ainda ae nAo consutuoiona
lizo~ e ainda está estatelado diante de!!a manifestação do 
Chefe do Governo ua Republlca, mettido, como qualquer 
ohefete de aldeia, nas confabulações dos gQvet•nos e3tadoues. 
. v Brasil alndn tem diante dos olhos o papel qtl~ o Chefe 
da Nação representou na qu~da. do major Barata, o\> Paré ••• 

o SR. ÁllfAR.~L PEIXOTO - v. Ex. affirma qne (\ sew 
nhor Presidente da Republica repi·esenlou algum papel na 
quéda do major Barata ? · · 

O SR. BAPTISTA LUZAnDO- Afflrmo. 
· O SR. A~unÁL PEIXOTO - Reptaria V. Ex. a que fizesse 

.\\in a prova, ·· 
O SR. BAPTISTA LUZARDO - Affirmo à V. Ex., se-" 

nhor Presidente, e atfh•mo á Camn•'a que o Sr. Presidente 
da Republicn tàve pnrte Raliênte (muito bem) na derrubada 
do_ mojol:' Barata, · 

, O SR, AMA"Af· PRIXOTO - Nlio basta a t~ffirmação. 
ExiJo as provae, a dooumentaono . A banoacja do Pa1·ã, que 
poz em baixo o major Barata, nl1o fo.z tal aUlrmaliva. 

O Sf\. Aouno•o TCii\1\u:s _... Desejaria que o riobl'e orador, 
relativamente no major Barata, atlendesso no ap11rte õo se• 
nhor Mario Chermont. · 

0 SR. DBM!t't'nTO XAVIEt\ - 0 nobre Oi'ac!or perinitt~ Urll 
nparte? · 
. O SR. BAPTISTA LUZAlU>O -~ H o um outro na frente: 
chegnrã a vez. de V. Ex. . 

Pediria ao nobre representante do Parã, SI:' . Mario 
Chermont, reproduzisse seu aparte porque não ouvi. 

() SR. MARIO CHERMONT ---: Disse que, se o Pro3Ídent.e 
Getulio Vargas assim o fez, segundo a declarncão de V. Ex:. , 
praticou um neto . de beneme1·encia, que o Estado · do Purà 
nunca mais esquecerá . · ' 

. O Sa. AMARAL PEIXOTO ,..... Perdão; mas V. E~. iniciou 
seu apatre com uma condicional. . . 
~ . O SR. BAPTISTA LUZARDO - O nobré Deputado l)a~ 
raense é o mais autorizado a :falar. 

O Sa. MAJUO CHERMONT - O caso do major Barato foi 
l'ésolvido pela Justica Eleilol'll.l. 

O Sa. Aouamo ToRRn:B - Núo estou em oau:sa, mas pe
diria que o S1' , Mario Chermont' explicasse !\ Cnmarn onde 
a benemeroncin da intervençüo do Chefe de Estado ou s!l eB!a 
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benemerencia está no facto de haver S. Ex . impedirlo que o 
Deputado .Mario Cherwont ----: jA apoiado pela mai.Jri!l . da 
Asseinbléa Constituinte Estadoolb a qual, por sua ,rcz, obteve 
habeas-corpits do Superior Tri una! Eleitoral - chegasse 
no governo do Estado, como urbi ~t orbe et•a conhecido. 

0 SR. PRESIDENTE ..,.... Atlenção ! PéCO nos Srs. Dept.. 
tados deixem o orador proseguir. 

. O SR. BAPTISTA LUSARDO ~ Se V. Ex. me permjt
llr, Sr. Presidente, manterei ot·dem nos apartes . • • (Risos.} 

Desejava oU'I.-ir agorn o meu nobre collega represen
tante do Rio Grande . dó Sul. 

0 SR. DEMETRIO XAVIER - 0 nobre Deputado Baptista 
Luzardo, artífice da Revoluçll.o de ao, e que, por certo. reco
nhece que á Revolução devemos o Codigo Eleitoral, qu'3 diga 
se o Sr. Getulio Vargas, entregando o caso do Pará á Jus
tiça Eleitoral, teve nelle intervenção I (Palma1 . ). 

· O Sa. BARRETO PINTo - O Presidente da Republica re· 
cebeu ás quatro horas o accórdíio do Tribunal e ás -4,15 man
dava telephonar avisando a nomeação do major Cai.•neiro d.e 
Mendonea para Interventor no Pará ;_ Fui eu quem recebeu 
o telcphonema. E a Justiça Eleitoral nilo recebe ordens do 
Governo. E um simples pedido de politico seria x:epellido. 

o Sn. Acuacto ToRREs - Nilo devemos 63tilr osqtiooido3 
ilo que o ilhi.stre majór Carneiro di3 MendonQa pal•tiu desta 
Capital para o~mprlr . habeas-corp"'' concedido t\ maioria dl' 
Assembléa do Pará, que tinha contra o Sr. Barata um oan
dldt~to unlco A governança daquelle Estado, o Sr, Mario 
Ohermonl. 

O Sn. BhJU\ETo PINTo - Isso pouco import.a. Não foi 
o PresldenLe Getulio Vargas, portanto, quem contribuiu para 
n deJ,'rooada do major Barata, Os seus amigos da vi!spera é 
que o abandonaram • 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente," não 
foi o caso do Pará que me troux~ ã tribuna. 

O Sn. CAi\tos Rfi18 - Esse caso é esoabt•oao , Toda ve& 
que se o discute aqui, dá. nisso . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Diz bem o nobre col
legn : é muito escabroso. 

O Sn. MAnJO OHERMONT - Mostrarei a V. Ex . que não 
~ tanto assim, pelo menos de nossa parte. 

O Sa. PnEStoENTB- Atlenoão I O_que está em discussii.G 
nlio é o caso do Pará, mas a licença para a visita presi-
dencjal. · · 

O Sn. CARLos 1\ms ~ Foi uma pequena variação. 
O Sn. PRESIDENTE - Precisamos manter ordem nos de

bates. Do contrario rtiio chegaremos ao fim da discussão. 

O SR. BAPTISTA LUSARl>O - Dizia eu, Sr. Presi· 
deole. que não era o caso do Pará que me pt•eo.coupava ne;st~ 
instante : mas. antes de abandonai-o para vo!Lnr ao assum
pto que me trouxe á h·ibuna, preciso dizer. parlamentar com 
&!!rum o longo misté1• da opposição e dos torneios da pa .. 
l.avra nesta tribuna, • , . 

O Sn. AMARAL PEIXOTo - Sempre em defesa da Revo
lução. 
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O SR. 0..<\RLOs RKIS .-:- Bl·ilhante tribuno • 
. O SR. BAPTISTA L USARDO _: • • • que aquella condi~ 

l.'iona!' do Deputado ~ario Chermont Nsl o Presidente icler,; 
veio, ••• ,. ' 

O SR. MAnJo CUERMONT - Ma:; nilo interveio. 

O SR. A::\IARAL PEIXOTo - A condicional destró~ '1 
accu~acão . . 

0 SR. BAPTISTA LIJSAROO - ••. e que só foi emen
dada mercê do ·aparte do representante carioca, Sr. Amaral 
Pei:tolb, que nisso tinha interesse, ..• 

O SR. AMARAL PEIXOTo - tnt.eres~e unioo d"' t>st3belece~ 
a Yerdade do~ factos. · 

O 8R. BAPTISTA LUSARDO - . . . bastou-me corn'l 
d~poimento comprobatorio da minhB essereiio. 

O Sa. MARio CJtER.MONT - Protesto. 
O S.f1, . AMARAL PEIXOTO - Ouça V. Ex. o protesto di1 

Deputado Mario Chermont. 

O SR .• BAPTISTA LUSARDO- Com 13~0. Sr. ~residen
te, volto. ao fio da minha oração, para dill!r dos m.Jli\'Os pelo! 
quaes a opposicão nesta Casn, volal'A contra o pedido de 11· 
cenca do Sr. Presidente da Republicâ. 

Sr. Presidente, deante do panorillliA pOiilico em qUe se 
encontra o Bra!il, em face dn ~iluni;i\o financeira e eeonomi
ca, · expostn pelo grande mestre que é Clraolnato Braga, que, 
ainda ha dois dia!, nsaomba·ll\'a a Camarn e alarmava verda
deiramente a naçi\o b!•Bslleira, ante a anarcbla QUB impera 
em todos os ramos dn adrnlnistrnoAo publlaa - e ainda hon
tem descia as escadas do Mlnlslerlo da Guerra uma da:J 
maiores nsura11 da RevoluÇilo de Outubro, multar a quem 
o Sr. Getulio Varsas deve, se nllo tudo, pelo menos cinco 
!lextos dn vlotorla que lho deu a proaldenola da l\epubUoa; 
quando, alnda J•epercute nna converaua dns t•uas e ainda está 
no consolencim dO.!! St•s. Deputados, quando ainda brada aos 
C.éos a attitc.do do Prealdonto da RI1P\tbUca, provocando o 
dls~fdlo entro ms clmsse! armadas e a Nncllo brasileira, dlssl
diil prorunifo, dlssldló que ahl esll\, e .oujns cousl:!quenclas .•. 

0 St'l. ALVES PALMA - Ningut~m pódo prevêr. 
O SR. BAPTISTA LUSARJO - .•• nlnguem póde pre

vêr, como bem diz o nobre collegn, porque o que se preten
deu com o reajustarilento foi indispô:> o Exercito com a Na"' 
cão brasileira, •.. 

O SR. Do~r.rNoos VELLAsco ....,- Muito bem. 
O SR. BAPTISTA LDSARvO .:.._ ... diante de tudo i~o. 

e ainda depois do véta ao reajmlamento dos clvis, como jus .. 
tificar n viogem presidencial? 

Já htmtem sil. procnrou indispõr o Exorclto com a Naçã() 
Brasileira, Aliás, o projecto Waidemnr Falcõo outra ~ousa 
não visou, senão es~a indisposição ~lagrunt,e, !rrjust~. 

0 Sn. AMARAL PEIJtOTO - V. Ex. está fazendo uma 
accusaçllo ao Deputado Waldemar Falcl'io, 

UM SR., DEPUTADo - E' um processo machiovelico. 
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O SR. BAPTISTA LUSARDO - Perdão, nobre oollega; 
V. Ex. deve conheoe.r mui to bem o meu ()assado.. Por isso, 
sabe que quando sUbo a esta tribuna, ou á. da. l'U&, não uao 
de qualquer processo machiavelico. 

O SI\. JosÉ AuausTO .__ O "maehiavelico'~ do nobre 
Deputado é endereÇado, com <:erteza, ao Presidente da Re
publica ... 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, nós não 
podíamos votar o project() em debate, deanle das razões que 
a minoria acaba de apresentar. Não é opportuno nem seritl 
p:llriotico estarmos aqui combatendo com estes 'argumentos 
para, depois, concordar com a approvacão do projecto. 

Ainda ba pouco, alguem se referiu A viagem do Presi
dente Justo ao Brasil e á celeuma. que so levantou na Ar
gen~ina. E' verdade, que tal succede'J, e eu o digo porque 
estive exilado rmquelle paiz. com os meus companheiro~ rio
grandenses e paulistas. civis e militares, E.':dlado~ pm• termo.;~ 
dndo.nosso apoio, nos5o esfor~:o, nosso dedicacão e at~ me~mo 
expo~to no~~as vida:; em bem de uma revolü~liJ qüe e~lalara 
em Sfw Paulo, em i932, e assim pro~edemos. nós, rio-gran
dense~ da ·Frente llnica, confundidos, nl!o com partido~ ....... 
ouca bem o nobre Deputado por Pernambuco, que ainda hn 
pouco ignorava qual a nossa attitudc, quando eu lhe disse 
l]ue pertencia ao Pal'lido Libertador _,; confundidos n'llo oom 
o P. R. M. ou P. C., mas unic:n e exolu&lvamente com o povú 
de São Paulo. O Partido Liberhdor, meu nobre ~ollcga por 
Pernambuco, não dissentiu: juntou, sim, ~ua ~orle A. do povo 
bl!ndeiranle, nilo no P. R. P. ou ao P. C., lnrts n sete mi
Jhõe$ de paulistas. 

0 Sn, ADALBERTO ConntA - V, E~, nllo pMe fn illt• em 
nome do Partldo Libertador, qlle rundnrno~ em 1!8. 

O SR. lJAPTlSTA LUSARDO - Sr. Pt•e•ldente, o no
bre ri!presenlnnto do Pnrlldo l.lbercll dlz bl!m: nllo foi o flor
lido Llbm·ladill'. 

O SR. BAnnos CABRAL- Fot a Fr·cnle Unl~a. o povo gnu
cbo que esteve com Sli.o Pot,lo. 

O SR. BAPTISTÃ LrlSARDO - O Parti rio Llb~rlador 
gáuoho, n que o ·humilde orador deu, durnntc t f mc1.ca n rio. 
e nsslm como todos os llomponhch•os. nn~ luta'-" !ncruentll~ 
que supportâmo~: ... 

O SR. ADALBSnTo éonnêA. ~contra quem? V. Ex. 1•es~ 
pondo â Camara. Os acontecimentos nilo estilo bem eluai
dados. Isso foi ha tmis de dez annos e contrn o Sr. Borges 
de Medeiro~. 

O SR. BARROs CASSAL- E contra o Sr. Fióres da Cunha. 
(Trocam-se numerosos aparte" entre ot Srs .. 4.dolbe·rto 

Corr~a e Barros Cassal.) 

O SI\. PRESIDENTE ~ Attençiiol Está com a r.alavra o 
Sr. Deputado Baptista Luzardo. · 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. President.e, ha pou
cos. dins1 dizin··me, jocosamente, illush:e rep1'esentanle de ,Silt? 
Paulo: 'Tenho a certeza de que no d1a em que vor.ê subtr a 
tribuna, será comó que uma pedra allradn li · 1:m11 nbe~ 
lhelru." 
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' Sr. · Presidente, essa não era a .minha inteaciio: mas, 
V. Ex. viu como os apartes me '6VIll"llll a mexer na ttb~ 
lheira... · ·. · 

O SR. JoÃo CAI\LOS ·- 0& apartes ao Sr. ~~~ thu1• Der
nardcs foram em' maior nurrier<.•. 

O SR. ADALBERTo CoaRtA ---' O meu protosto foi em h~ 
mimugem.ás viclimol! da rev.oluçlio de ~3. V. Ex. ha de esta1• 
lem~rndo da bravura e . dos socrificios dOs nossos Mmpa.
nbeJros de lutas nas. cochllhas l,io Rio Grande do Sul pola 
conquisla da liberdade! E V. Ex . esq'Jeceu tudo isso, es
queceu eslie passado de tradição honrosa pnrn o Rio. Grando 
e de m·gulho para todos nós, abraçando-se ao despota ao 
lUa Grande, ao. maior tyrano da Amez•ica . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, acabo 
de dar as razões da nossa attitude, votando contra o projecto 
que· ora- se dis<Jule. . 

Antes de concluir minha rapida oração, devo dizer 4 
Camara que, neste gesto ·da· minoria, ninguem, no Brasil, e, 
mUito . me·nos, DllS Republicas do Prata, verã qual que:- atli· 
tude menos àefereilêiosà oü que possa sei.' interpretada como 
descorle~ia . da parte da min01·ia parlamentar !.!•) Brasil. 

Niio, Sr. Presídente. Dizia eu, hn pouco, que. com . os 
demais exilndos da l'evoluQi!.o de 32, assistimos no parla
.meuto argentino o acceso do debato nas duas Cnu~. e bem 
me recorda da magistral oracD:o do Senador AUredo Pnlacio, 
princlpe dos oradores parlamentares dnquelle p[111l, IJlltl du· 
rante qunsl duns· horas discutiu o nssumpto, . fazendo llm ap
pcllo no chefe do Poder Executivo para que nAo rcalizassil 
naquelle momento o visita annuhcindâ ao Brasil. 

E ns. razões apresentadas pelo eminonte Senador argen
tino oram de ordem propr-iamente politlcB. O Senador Al
fredo P'-'laclq niio concordava que -~ chefe do Execulivo de 
seu pniz vle!Se ao Brasil estando este em regime disorlclo-
nAL·Io. . . . . ' . . . 

Sendo n Argentina patz constttuolonalizado, dizia ello 
qúe -nAo .. flea•;a bem, uo nu ·Presidente, no· ll)omento, :1 an
nunoiada visita; melhor seria aguardar mala alguns me
Zés .a v~lfa do Brasil á vida coniltltuoionnl, Ali, entllo, teria 
Qablmento a visita \lo ohete da naoAo amigá. 

Abordou tambem a qtlestlo tinanoetl'a. ·A Republ ica Àl'
rentinn; como o Brasil, so debatia numa. dat orlses mais tre
·mendas que já assolaram aquelle Palz. 

Neste particular, entAo, n argumentaoão do Senador ar
renlino foi justa, melioúlol!a •. e.xlraordinl.lrin, e a Car~o1·~ devô 
sAber que n opposiÇ!\ci, que, no começo, era ápenao; de sete 
membros, alcançou, se ni\ó me · engano, mercê daquelln ortlcão, 
q1.uitorzc . ou qulnz;e Senadores. . · · 
· E . ninguem, Sr .. Presl~ent(l, . ousou, como dizia_ o SenaÇI.or 

arg'entino, ~nxergar . ni.sso 1/.~a· d~sc9rtezi~. · 
O SR. VJaToR RuseoMA~o .,.,_ EffecUvamente, não me

li~drou o Brasil. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO ~- Niil'guem mai8 do que 

elle amigo do . Brasil; nJngliem mais do que ellê desejosõ de 
quo as relpçõe~ entre a sue. ~.tri~ ê nosso llniz se esLreitns
sem, se tornassem 'mata· amistosas e l't'd\lndassem em g'rnndu 
p1•ovelto para n vida continental sul-americana. · · 

Mu aa raz&a' por ·elle apre·een~rlae : dlctavani·. IYO seu 
p.a~io~ismo que votasea oontr- o p,edtd~ tl~ UCQj\Y~ do mais 
alto magl's~rn.dq ~Q. Paiz. . ' · 
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o SR. SALLES FILHO - Dese.iarla di8si!sse V. Ex .. se o 
Senador Palncio considera que essa visita nllo deve ser re
tribuída. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Preside~te; a mi-:
noria. parlamentar não 11vançou 1lQUi QUil era conh•nria d 
retribuição da visita. Agora, o que a minoria parlamentar 
contesta é a su!l ppportuilidade. 

O Sn. JoÃo CARLos- O momento poliUco bt'a.sileiro nii.o 
~ igual ao momento politico da Argentina D9. occasião da 
visita. 

O Sn. ALVES PALMA- E' muito peor. 
·o SR. ·BAPTISTA LUSARDO -Vivi dois annos na Re

publica Argentina; vivi dois annos exilado nacpelle paiz I! 
outra coisa nAo fiz senllo estudar, examinar e procut-&r co
nhecei", através dos seus maiores homens, o estado verdadeiro 
de civillzaolio e de ordem poUUca na Republica. Argentin:l. 

O Sn. ADALBERTO Cmmh. "":"""" A vi~itá estã pl'omettfda e 
marcado ó dia da partida do Chefe do Governo. A Repnblloâ 
Argentina jli preparou carinhosamente a recepoli.o; '"V. EEx., 
enu•etanto, ainda se prendem a questiunculas de píJiiUcagem, 
para provocar na AI"gen(ina uma sitüaçlo diffioi: á- nossa 
Patria. Os gast~s estão feitos, na Argentina e no Uruguay, a 
recepção está prepa~ada e no Brasil, a minoria oiod11 discute 
ninhadas, .• 'o motivo não é apropriado para oppoBiQilo ••• · 

O Sn. ALVB& ~ALMA - A minoria apenu apresenta suas 
razões de voto eonti"ario. 

O SR BAPTISTA LUSARDO- Sr. Presidente, o nobN 
representante do Rio Grande do Sul declara que estamos 
questionan!Jo em torno da ninharia de deapt~sa Que vae fazer 
o Brasil. Mas, pergunto: a quarilo monti eila nlahad&t 

o Bn. ADALBERTo Co natA - Depende da vot.acil.o da Ca
mara. 
. o. SI\. AMARAL PEIXOTO --- v.&e a 1Õ mil e 400 oontõil. 
Permitta, a8'ora, V. Ex. : attlnge oos& quantia, porque nAo 
podemos retribui!" a visita sem ser em igualdade de condi
ções. o Presidente Justo veit:. a bordo do maior dos "dread
gnouts". argentinos, acompanhado de dois cruzadores, o Se
nhor Getülio Vargas deve ir a bordo do nosso maior encou
L":J.çado - o "São Paulo'' - aoompanbado também de dois 
cruzadores. 

O. SI\. BAPTISTA I~USARDO __. Sr. Presidente, poderia 
responder ao nobre representante do Districto Federal, lendo 
um tópico do "Correio da Marthã", tópico este que até hoje 
nilo foi contestado pelo Governo, (lnde sa estabelece o par.al
lelo .entre o gesto da Argentina, mandando aqui um Presiden
te, Secretario e quatro ou cinco outras pessôas, emquimto o 
·Brasil não vae retribuir n.a mesmn igualdo.de a visita do 
Presidente .Justo, mas realizo.r, como disse o. "Correio da Ma
nhã", uma legitima invasiío daquelle territorio. 

0 Sa. AMARAL PBIXOTO - Uma invasii.O ? I 
O SR. BAPTISTA LUSARDO -· Sim, senhor; umn fn

vasiio. 
O Bll. ..b~J.n.u. l'llXOTCI .,.. lnvMie dlplomailaa. , 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- Leio. V. E:x. a nota do 

•correio da Manhll" a. que me estou refe1•lndo ••. · 
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O SR.- 'VIOTOI\ RusaoMANo - Isso de invasão foi força. 
(To ~xpressi\o •.• 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... e, como eu, V. Ex. 
ficará por cedo estatico e ba de se convencer da procedeii.Ci:l 
do qualificativo, usado por aguelle grande matutino, da ver• 
dadeira invasão da Republioa ArgenliD!i, 

O nosso gesto, Sr. Presidente, não é impalriotico. Quan• 
do aqui protestamos, fazemol"'o ·na hora opportuna porque, 
.se, ha dias, tivessemos levantado semelhante questão, por 
certo o . nobre representante do Rio Grande do Sul seria o 
primeiro a .dizer que cstavamos discutindo esse a!sumptG 
féra do Regimento e, portanto, não mereceríamos a alténç!i.1 
da Casa. · 

O SI\. ADALDBR'l'O Co~tab - So estlves!em falado nos 
primeiros dias, o resultado teria sido o mesmo, pois a re
cepção já está preparada e a Argentina e o Uruguay nos es
peram com enthusiasmo extri\Ordinario, como todos os jor
naes dAo noticia. A invasão a que V. Ex. se referiu é a 
invasão da amizade 1eiln com o applauso dos povos do Rio 
{ta ?rata. 
. O SR. BAPTISTA .LUSARDO ........, Com o nosso voto n 
Br. Presiâente d.a Republica niío irA agora é. Argentina. As 
ruões são as mais plausíveis e justificam nossa altitude. 
Como já disse h a pouco, a minoria parlamentar, com· esta 
aetuaçl!.o, nlío visa, de leve· siquer, desmerecer os nossos 
irmãos. platlnos, que, por certo, nl'io a tomarAo como dee
r:ortezla, nem como tendo a significaollo de que o nosso 
patriotismo não veJa. oom o mais alvoroçado dos .sentimen
tos, essa approximlloAo cada vez meia estreita enlre o nosso 
P~iz e as duas grandes Rcpublloas sulina!, 

' Não, 13r, Presidente! Nós - especialmente o orador -
temos razões pan esguer hosanas, iJaildag!Ses ao povo ar
gentino. 

Filho do Rio Grande, Estado Umitrophe com estas duaa 
Republ1cas; filho de Uruguayana, ·oldade que se debruça 9U
í.re o Uruguay e o Qual•aby beijando o eol que amanhece 
na.quellas duas grati.dee liJlQ~es ; mais do que ieao, exilado, 
durante dois annoa, nesses paizes, onde tivemos as mais 
dlsUnDtas oonsideraoões da parte de todos, desde os· mala 
modestos até li.s mala altas personalidades do mundo offt
olal ••• 

o sa. · ADALBERTo CoRRRA ........ AUb, desde 1923 tive.tnos 
exilados no Prata. 

O Sn, AMARAL PEIXOTO - Reoebidos sempre com o 
maior carinho. 

O SR. BAPTISTA LUSAJlDO - •.. eu ~;~ó tenho pala
vras de saudaçã9, só tenho palavras para exaltar uquelles 
dias felizes que vivemos nas Republicàs dq Prata. 

O Sá. DBIIIETiuo XAVIER."""" O Presidente Getulio Vargas 
levará, em nome da Naçiio Brasileira, todas as nos~as sau
dacões aos povos Argentino e Uruguayo. · · 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Desejaria que esta vi
sUa se fizesse em momento mais propicio, quando o Brasil 
nllo estivesse U'lo at01'do11do pelas desgracas Que pesam sobre 
nossas cnbecas; quando todos nós . brasileiros, viesaemos á 
rua bater palmas no emlesario da Naollo és Republloas ami· 
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gas - quando todos nos p_ubessemos congregar. EnU1Q; sim, 
o Sr. Getulio Vargas seria o verdadeiro expoente da· Naçl'l.o, 

O Sn. DEMETRIO XAVIER -E o é. 
O SR. BAPTlSTA I,USARDO - Nesta hora não o é; nllo 

vae como representante brasileiro, pois não está no cora
ção dos 9.5 milhões C.ie patrícios; elle vae por um capricho 
da sorte e por uma dessas manobras politicae, que lnfeli
citam a historia dos povos, e que o levou á Presidencia áa 
Republica. Por is~o, só por isso, é que . elle vaé fazer essa 
visita. 

o 13a. RAuL BI'ÍTENcoua'l' - ouço com grande attencii.o 
e admiracão excepcional a V. Ex., mas não posso . acoeitar 
tenha dito que o Sr. Getulio Vargas foi eleito por me.nobras 
politicas. Nós, os Constituintes ' de 3-i, foinos eleitos .. com 
voto secreto e com magistratura eleitoral. 

O Sa. OOTAVIo MANGABEIRA - V. Ex. permitte um 
aparte? · 

O SR. RAUL BITrllNCOURT ~ Consinta V. Ex. que con
olua meu pensamento. Além dessa origem, Unhamos na 
Constituinte tal independeneia de altitudes que, cjnco ou 
seis dias antes de elegermos o Sr. Getulio Vargas,. derrota
mos a opinião do então Chefe do Governo Provisorio numa 
questiío que politicamente estava fechada tlOr S.: Ei., qual 
~ dos de~retos-leis. E foi essa Assembtéa Gonstítuínte qua 
o elegeu com liberdade; não por manobras politioas, · 

0 SR. ÜCTAVIO MANOABRIRA - 0 meu aparte era O se.; 
guinte: a manobt•a política consistiu em haver o Governo 
suspenso, por decreto seu, os direitos politlcos dos adversa~ 
rios, afim de excluil-os da Assembléa que o haveria de 
eleger. 

o Sa. RAur, BlTTENCOURT- V. Ex. estl\ enganado, e a 
·· a prova á que o oandidato du opposicüo, o Sr. Borges de 

Medeiros, obteve grande numero de votos. . · 

O SR, OaTAVI·o MANGADE!RA - Isso não infirma mtm 
aparte . 

. O Sn. ilAUL BI'M'I!!NcooaT - A Constituinte, podemos 
alfirmar, era a expressl\o do ~rasiJ. 

· O sa. OoTAVto MANGABEIRA- Não apoiado. Houv~. pra:
silelros que não tiveram o direito de ser candidatos á Consti
tuinte, inolusivo chefos da rêvolucllo de 30 ._ A Constituinte, 
portanto, não representou integrahnente o Pr..iz. 

(Trocam-se outros apartes entre os Srt. Raut Bitt,en.,. 
court e Octavio Mangabeira. O Sr. Presidente reclam,a at
tcnçao.) 

o SR. BAPTI$'l'A i.UZARbO - Sr •. Preside~ te, concluo 
aqui as c.onsideraç!jes que devia fazer. em torno. da nossa nt
Utude, negango Q n,osso volo ao projecto que perrnitte ao 
Presidente da Republica auseuta1•-se do Paiz, · · 

N:ada mais preei~·o aocre;centar para dizer dos altos so~t
till11llltos que nos ~nspira:ram . es~a attitu.de, oqm relaoão ao 
Y9W. qu,e vamQ$ proferir, e ·espeoi~lf!lÇ1lte ~om;. J;"~speito â~ 
~YmP,~.~d~ias e e11~h,\lslll.Binos COJA. q;ue .t;ostwn.nmo!! trat~r 9.$ 
~o"<)ÍI · ·. ~ ~!irlfen,~ · d ,() ,})rlli~a •. · . · . · . · 
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. Sr . . Presidente, a minoria parlamentar nada mais pre
cisa acr:rescentar em defesa dos seus pontos de vista . E, com 
esta manife5lação, temos reali:tado aquillo que a consciencia 
nos dictou e o patriotismo nos aconselhou nesta hora. (O 
orad~r é . vivamente cumpri'IJWntado.) · 

O Sr. João Carlos - Sr. Presidente, precisamente quando 
o eminente estadista uruguayo, Dr. Luiz Alberto Herrera, 
ped!l au Parlamento de seu paiz a abertura de um ct•edito 
pwrn que o Uruguny possa concorrer á exposição que, em 
Setembro, será realizada no meu Est.ado natal; just.ament~ 
no momento Pm que governo. socieüade e povo uruguayo~ 
articulam suas actividades no sentido de tornar expressiva 11 
bri!hari\.e a recepção que vai ser feita ao mais alto ma.:. 
gistrado da Nacão :S1·asileira; na hora mesma em que o go
verno argentino mobiliza suas Lropas para .a oon~inencia a 
ser prestada ao Presidente da Republicn e no glorioso pavi
lhão nacional; na occasião em Que milhares de moços argen
tinos, trepidantes de enlhusiasmo, se preparam para bome
riagenr o Brasil; - neste instante de affhcçílo universal, em 
que todas as nações, apavoradas ante o phanlnsma da guerra, 
esperam doa estadistas solução de paz e de ooncordia; em 
que a .humanidade, ainda de olhos mal enxutos das lagrjmas 
vertidos ! e~ tantas tragedlas successivas, aguarda uma pa
lavra de equilíbrio dos estadistas responsaveis pela plll d'l 
mundo. 

O SR. PRF.BIDRNTE - Lombro ao nobre OI'ndor que est :1 
a se esgotar a hora do sessão., · 

O Sr. Victor Runomauo (Pela ordem) ...:.. Sr. Presin,mtc. 
requeiro V. Ex. eonRulte a· Casa sobt·n Ro oonsentc na proro
snciio d,a sossiio por .m11ia meia hora, Ilnt•O: que 11 Camara 
possa · terminar a ·discussão da M·ensngcm. 

O Sr. PrerlfdeDte - Peco ao nobre Deputado que m(mdc 
á Mesa o seu re(]nerimento por esct•iplo. 

O Sr. Aouroio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidonte. 
tal'la toda razi\o o uobra D~utado pelo. Rio OrnndA do Sul, 
pedindo a prot•ogaQilo da hora. Dese,laría. porém, Q(le V. Ex., 
no submctter á consideração da Casa o seu requcrlmelltO, 
indioasse noo Bt•s. Dfrpul.ados qual o artigo do Regimento 
que permitte esaa prorogaçüo e, ainda, que pormitte á Cnmartl 
dt~lilwrar sobr~ qualquer materia, desdP que já foi dt!oln
rada finda n hora da ·sessão. 

O Sa. 'PR~filtl!SN 'r« - O r equerimento niin ~ -para qu~ à 
Cumara delibere é · ~im para que se oonolnn u discussão. Snbe 
o nobre Deputado que a listo de presença accusa numero 
regimental. 

O SR. ACURGIO TORRES -:- Com o. devido noatnmento, 
pediria licenC!l para ponderar 11 V.· E,.'f. que níio hu dispositi0•o 
algum · no Regiment.o QU(; permittn a prorogaclio da sessao 
Ha apon!ls um arti!{o que · pin'm"itte :a npre5ontaÇüo de pro~ 
Jec'to prorog~~ndo a sessão legislativa. 

· O ·sn. PR'f!8JD~NTE - O nobre Depnlnrlo chnbee11; ante~ 
de t.udo, a praxe que sf!mpre permitUu Sl3r a llóra prorogndn. 

o' SI\. RAUL Bmi!:NOOUJ\-i· :.:.. o iliu!ltre Oepu(ndo' senhm· 
Aourclo Torres multas vozos pediu a pt•orogaono da hm•n. 

(J, D, -...- "OLl.IMJA 11 .,.. i 985. t 2 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em OB/101201 5 10:15 - Pêgina 138 ae 148 

-- 178-

O SR. PRESJDE:NTE- Vou citar, em todo o caso, ao nobre 
Deputado o artigo ao Regimento que estatúe · que a hora da 
sessão pode ser prorogad-a a requet·imento de qualquer Depu-
tado. E 'o artigo 90. · · 

O Sn. CrNCINATo BRAGA - Esse · requerimento pooo ser 
feito antes de finda a hora da sessão, não depois desta ultra
pa!lsnda. 

O SR. VICTOR RussoMANo ...... A sessão àinda não está le
vantada. 

O SR . CINClNATO BRAGA - Mas a hora já está esgotada. 
O SR . .-\CTJRCIO TORRES - Continuo a pensar que o 

requerimento não póde ser submettido á Camara. . . . 

O Sr. Sampaio Corr6a - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. · 

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

O Sr. Sampaio Corr•a (Pela ordem) - Sr. Presiden
te, nenhuma discussão poderá ser travada ·no seio desta 
Casa, nilnhuma volaçuo (~e lln consequente poder!\ .tnmbem ter 
lognr, após a declaração feita por v . Ex. dMs" cadeira, 
avisando no nobre Deputado Sr . .João Càrlos Machado qúe es
tavn finda n hora da sessll.o. Nada mais poderá ser votado. 

O Sa. AMARAL PGtxoTo - V. Ex. sabe que existe a 
px·axe. 

O SR. SA~lPAIO CORRtA- Nlto ha praxe neste oa,o. 
V. E:t. conhece mui~o h<'m o as~umpto . 

O Pt\. VICToR Russo MANO - Na caso, a prorosaoão serll 
qucslüo de éót·tezia . 

O SR. SAMPAIO CORRll:A - O nóbi'o Deput.ndo estA en~ 
gano do. DClfentler um itlretto á ser oortez, e ao tempo em 
que se pedf rospoilo no direito proprlo, dcfont\e-se o direito 
alheio .· 

V. Ex., · Sr. Presidente, o 011 meus· !ilustres ooUeaBs I!O.
bem da minha set•enldade. 

O que n!lo desejo é um exemplo que nmanhl\ possa sor 
noolvo nté d propria maioria da Camara. 

O SR. AMIIRAL PsrxoTo - Essa exemplo vem de longa 
da. la. 

O SR. SAMPAIO CORR:tA --' Perdão; requerimento!!, 
pedindo a pL·orognçilo da hora, só teem sido votados antes de 
findo o tempo dá sessão. ' 

Vem á mesa o seguinte 

RBQUBRIMENTQ 

Requeiro a prorogaQfio da sessão por meia bora, .até que 
termine a dii!Oussiio. 

· Sala· das Sessões, U de Maio de 1985. - Victor .Ruuo~ 
mano.. ". · 
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o Sr. Presidente - O~ nobres Deputados Uo de permit· 
tir que a Cosa se manifeste sobre o requerimento. Será uma 
prova de tolerancia e consideração aos companheiros . 

Submettido á Casa, é approvado o requeri~ 
manto. 

O Sr. Presiden'e - Continúa oom n palavra o Sr. Depu
t atló João Carlos .• 

O Sr. loio Carlos - Dítia eu, Sr. Prasidente, que, exa
ctament.e na hora ~:m que a~; duas Rcpubiicas irmãs Ido Prata 
se preparam para prestar ao Sr. GeLulio Vargas. e pl?'rsonali
zada nelle, á Nação Brasi\eil'la, ao Povo que, reiteradas ver.es, 
lhes tP.m significado o seu alto apre~;o. precisamente nessa 
bora a op}Joslcão com assento na Camara dos Deputados 
tenta vetar essa viagem de eortczia, invocando razões mais 
que di:>cutivei~ quaes !ls adduzidas, ha momentos, pelo illua
tre Deputaqo :sr. Baptista Luznrdo. 

Não me posso furtar. Sr. Presidente e Srs. Deputados 
no prazer de evocar· nesto lnslante, 11 figura do grande esta. 
dista argentino, Dr. Joaquim Soarez. Occorreu-me ·o inoi
iftlnte passado com o insigne pensador nrgentino justamente 
quando o illustre Deputado Baptista .Lusnrdo referia o pro· 
lesto feito pelo brilhante tribuno portenho Alfredo Palnoios. 

O Dr. Joaquim Sonrez, desejando significar,. l\ntes de 
· sua morte, o npreco que n' sua nnoilo deveria, pelos anno~ 
.. u: tora, tribulnr á nossa naoiOJlo1}Jidade, concebeu idén lillt 
poueo dramat.icn, t\onvenha!DOB, mas em que se l'efleote uma 
almn de pnn-amerioanJsmo. desejoso de reali%ar o ideal que 
lnspl!'ou todos oa aclos de suo. vida public11.. 

; tlavendo profes.~ot•as brasileiras feito quo os pequenos 
alumnos da no!sas ascolns publiei18 reml!t.tessem é.s cren~
oas .da Argentina uma bandeira naoiimal, ns qu.ues. por sua 
veal, a Ievat•am ·ao D•·. Joaquim Soar&z, 'late !olioftou que, 
qutmdo morrollse, sob a t~un cabeQa e parll seu .repouso t>t.erno 
puze.;sem essa bandeirn. 

E disso que, eo po1•ventura o povo do seu paiz nilo nora-. 
dit.naso na slnot~rldade de seus sentimentos de aympa~hia 
plli'il oom o Bl'àsll, que oao menos no sBU leito de morto, vendo 
repoue1~1· a sua cabeoa sobre a .bandeira braslle1ra, enxergas~ 
sem no aspecto augusto daguella soena o voto ardente quo 
fnzll!. pnra que, peloe nnno11 em fdra. sempr& se estreitassem 
cndrt vez ·mais os Jaoos de Ma amizade entre a grand!' naoiio 
~latina e o ·Brasil. (M"ito bem .. ) . · · . 

O at•gumento addu~ido pelo illustre parlamentar, Sr. Ba
tista· Lusaroo, apenas prova a 1'avf}r do Governo. 

Pois, so apesar do ~esto, um homem eomp o Dr. Alfredo 
Pnlacios, que é uma clava em· oujn palavra se retleetem 
todas as ardenoias do temperamento vibra til ·de seu povo, 
pnhvl'a .de larga. repercussão. e de. alto pl'l\stigio, ainda ha 
p-ouco viotorioso nas eleições de seu paiz; se, apesnr dos ar
gumentos invocados por esse brilhante parlamentar, ·o Ge
neral Jusl<> ·fez n viagem de que todos temos conhecimi'lnto, 
por que não o . ha de fazer .agora, em retribulcíío a. essn es
plendid-:~. demonstraollo de· amizade oontinental, o President~ 
da Nnolio Bra.sileh'af .. . . 

Neste Instante, o Dr. Getulio Vargas, visitando a Ar
gentlnn, quein ou niio quoln a oppoalo!\o, á pertoltaruonte 
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o authenlico reprt'sent.ante do Povo··brasileiro . .(Muito b~m. 
Palmas.) Vai em missão de paz e de concordia. 

a· SJl. LAEI\TE 8ETUDAJ, - A ~mbaixada. de paz custa
nos um Lribnto do guerra. O soffrimento. as angustias, a 
pobreza do Povo brasileiro clamam contra isso. 

O Sn. DEMETRIO XAVIER - Por isso mesmo, ainda mais 
nobre se toma eo>sa Vi!!ita. 

O SH. JQ,i.O CARLOS - Minhas pnlavrns, meü caro e 
íllustre c:ompanheiro, podem impressionaz·, sobretudo se li
vermos em vístâ qu~ t.nnto o Uruguay como a Argentin~ rea
liz"m despesas como as que vv.e fazer o Governo brasileiro. 
E' preciso l.ovar em conta a mobiliza~;ão de tropas do int.e-: 
l'ÜJl' para as ·capitaes e que ar. $lOiennidades que lá se vão 
realizar são das mais expressivas na vida social e diploma
tica do conlinent~ sul-americano. 

O Sh.. SouzA LE.\o - Dá um aparte. 
O SR. JOÃO CARLog- V. Ex., meu illustl'IJ coilcga, 

fala coino Dl"putudo da ot>:PmH~:ilo. 
O SJ\, DEMETRIO XAVIER- E fala diflonge. para ninguem 

(IUV!r. . . 

O SR. JOÃO CARLOS- De mim, posso dizer a Y. Ex.. 
que hn um mez e pouco percorria o Uruguay e a ·~eiJu
blica Argentina, em viagem de repouso untes de vir para a 
cndeiru com quQ me honrou o mau partido, e lá tive oppor
tunidade de ver qu~ as ufflíccões nüo são privilegio de nossa 
DaJla. Nem ncredito quo um homem da cultura do illustre 
aparteante, nnturnlmenle versado sobre a situacüo E'CDiloii1i
ca o finnnceil'n dos demnis p11lzos da America, possa julgar 
.quo nclllo Jn~tnnt.e. em que n Ill'OPl'irl Belgioa, nncüo pol' e:x
colloncía do controlo do suas fin11ncas, tem necessidade de 
tom!lr modiclas oxcepcionnes, inotlilns nos annaes de sttn vida 
financeira, viva no estado de dcsnfogo que está apontando. 

E' nccessat•io que eu far;n um appello á Camara dos 
Sr•e. Deput.tldo.s. Neste momento, o Presíttento da Republica 
nlio VIIC• ovtdon~omen~~. pelos simplé$ requinte do uma sa
ttsfnQ!lo· vaidosa, lovnr umD. Domltfvli pal'a passotu·, uprma1:o 
pot• orgulho, 11P.Ius Roti\lblicns do Prato. (Muito bem •. ) 

Não sílo só os trntn<1os oommerciaes, não é apenas a 
Conferencia do Commoreio que IA se vac reunir; presidida 
paln mais altu oxprossD.o drt diptom,c2a llraslte)ru, () Em
bui:cadot' Mncr)do Sotu·es. (lllttiro btJm.) E' 11 proprln situn
ofio agradeoida do Povo bro.sUelro que essa embalxadn leva 
ao úruguay o A Argentlrta• · retribuindo a visito. dos Presi-

. dentes Justo e '!'erra. (Apoiados.) 
Como. h•iumos permanecsr nu apathia, no silencio de 

uma indifferença. que envolver\a uma b·emonda desoortezia, 
se deixassemos os .::mnos pnssarem sem corresponder á gen
tileza da ordem da que foi praticada? 

Pergunto, Sr. Presid-ente: o proprio Povo <lo Rio de 
Janeil'o, que tevê ensejo de vibl'ar. trepidante na sua ge
nerosidade, nas suns · expansões de ·enthuaiasmo, quando -por 
aqui passnr11m -cs~ms altas :figuras d-a vida americana,_ 'per
gunto sll este Povo, no momento, niio comprehende perfei
tamente a necessidade que o Governo brasileiro tem · da 
praticar noto rudimentar da vida diplomntica, qual o . de, 
protocolltu·menle, ràtribuh• visita que foi ,umD. honra. para a 
Naoão Brasileira e ·que ficou in5eripta nos annaes de· nossa 
histeria como polj~oa superior, como coroilarlo togico da-
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quella politica de paJ;• amor ~ .concordia aqui estabelecida 
pelo nunca assâs louvado e . sempre aaudos0 Barão do Rio 
Branco? (Muito bem; palmas). 

Somos, ·neste momento, a continuacão dessa politica be
nemerit.a. Através das palavras que o Presidenta Getulio 
Vargas lá pronunr-íar hão de se rr..flectir, frt'.mentes no seu 

. desejo de m!lnter ininlerl'upt.a essa politiila, os anseios do 
Povo brasil(.'iro por um entendimento cada vez mai8 com
J?lélo com os nossos irmãos do Prata. 

Já se tem dit.o e repeLido que nã~ tomos razõe~ para 
cultivar espírito de hegemonia: As nossa situações eco
nomioas se completam. A produccão do Brasil terá de en
contrar cada vez mercados maiore.9 no Uruguay e na Ar· 
gentina, e vice-versa. · 

Pois bem: por. qut> não tia vemos de realizar essa poli-
tica? · · . 

Se- quizermos. porém, pôr a margem a situação material 
consequentl' a essa visita; se quizermos pôr á margem todas 
as vantagens que nos advírão, ainda assim ficaria de pé o 
imperativo a que a Naçfto Brasileira não se poderia furtar: 
é que seu Presidente, deante do aoto nobre .. e generoso de sa~ 
bia politicn praticada pelus governos do Uruguay e da Ar· 
gentina, tinha o êstricto dever de retribuir o gesLo de corte• 
zia, levando lá nosso;> generaes e nossos soldadós, e, sobre
tudo· a calorosa .l' fraternal saudação do povo brasileiro. 

O SR. DEMETRIO XAVIER - Esse o mais nobre idealismo 
amerioano. ' , 

O SR. JOÃO CARLOS - Sr. Presidente. tenho segu
rancà mesmo {!e que a minoria, onde encontro figuras de 
tão alta l'tli!pomnbilidnde nu vida diplomatica. do Bt·asil - e 
desejo declinar, com o maior respeito, '() nome do· Sr. Octavio 
Mangabeira -nutro absoluta certeza de que essa minoria, 
que, no momento, tem ainda ao seu lado o. figüt•a de ·u·m ex
Presidente da. Republio'l, o qual smbe, perfeitamente, o que 
representam ns injuncoões diplomaticas e prot.ocollares desta 
-natureza,. ha de comprehender que a Nação Brasileira não 
pode1•ia spparecer diminuida aol! olhos do mundo e níi.o ha 
de .reousar a nós, Deputados, a nós. governo, a nós, Povo 
Brasileiro, o direito. da levar o -nosso frnternal amplexo á 
Argentina, rett·ibuindo uquelle tão espontaneo qne nos trou
xera seu Presidente, espelhando na sua generosidade as ins
ph·aoües .nobres e superiores do povo do Urw::uay ~> do pov& 
da Argentina. (PQlma..• prolongada&.) 

o Sr. Alloanlo 'tublno - ·Sr. Presidente, Srs. Depiltados, 
nllo venho participar do debate, mas apenas, oomo. humilde 
representante da Gommisslio d.e Constituição e Justicn (fado 
apoiados?~ emiltlr parecer sobre a mensagem do Sr. Pres.i
·deente da Repu..bllo!l; solicitando Hoenoa po.ra ausentar~se do 
Pail'.O por dois mezes, afiin de retribuir li visita dos Presiden
·tes da Argentina e do Uruguay. 
. Sr. Presidente, a Commi~são. unanimemente e ainda obro 
a coonerncão do illustre representante da minoria• St·. Depn
.Lado "Arlhur Santos, resolveu, aUendendo a que essa. vlsita 
.de l'etribuioão é um dever imp"stergavel de oortezla ·inter
:nacional (muUv bem)., e aLLeridemlo, ainda. a que. doa· enten
·dlnientos pesso.aes ·e amistosos entre os Presidentes d_o Ur~
guay, da Argenti11a e do Brasíl híl.o: de advir beneficios, · na 
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ordem politica e na ordem economlca pnr11 o êontinente ame
ricano. naturalmente objectivados em novos tratados ·de paz· 
e de commercio - a Commissão resolveu, ummimemente, 
repito· conceder a lioenea, ®e ê tambem objecto do requeri
mento de urgenoia donobre Deputado. Sr. Joilo Carlos Ma
chado, e outros honrados collegas. 

Sr. Presidente, este é o parecer da. Commissão de Con~ti
tuição ~ .Justiça. 

Quanto a mim, cabil-mll dizer que os illustrês opposito
rea poderão ficar tranquillos, no tocante á ausencia do Sr. 
Gei.ulio Vargas. S, Ex. nui1ca foi um prisioneiro do Cat
Lete (apoiados); S. Ex. sempre viveu e passeou, calmamente, 
por entl'e o povo que o estima. (Muito bem.) 

o SR. VICTOR RussoMANo - Foi sempre pelo Povo. 
o SR. DEM~'TI\Io XAVlER - Foi c ó visto. 
O SR. ASCANIO TUBlNO - O St•, Uelulio Vnrgns parte 

nessa embaixada cie paz, indlffen•tlle t'l IIIJitncllo q.ue aqui 
se faca, por saber que ella é propt•la ~to l'Clllme de liberdade 
qt.e gozamos. O Sr. P1·esidente do RBpubllca vae despre~ 
occupadamente ao Uruguay, ccx·lo de que dolxn aqui um di
gno ret>re~entnnte na pessOa do Sr. A!JlODIC. Carla~. íllustre 
l)re~ídcnte desta Ca$8. (Palma!.) 

o Sr. Acurcio Torres - Peoo a pol11vr~, S1 , Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palaVL'll o Sr. Deputado 
Acurcio Torres. Lembro, porém, ao nobre Dl!putado, qne lhe 
restam apenas cinco minutos. 

O Sr. Aouroi.o Torres ~· ::~~ Pr~!lidtmte. começarei di~ 
zendo a V. Ex. que os cinco minutos niio bastarão parn que 
eu diga á Camara o que pretendo. 

O SR. AMARAL Pmxorro - Pedirei mais uma p:·orogação. 
O SR. Aauncw TORRES - Nilo cURo qüe nllo a~l!eitu.sse a 

suggeslão do meu digno o iltustre col\ega, f:lr. Ptesi
dente, discutindo, pela minoria, a mensagem uo ·se
nhor Chefe· da ·Na cão, na qual S. Ex. pede que o licenciem 
por dois meze!\, afim de visitar as Republlcae do. Argentinr. e 
do Uruguay, 

Não quero suscitar uma questilo em torno da nossa po
lítica inlerna, porque ·11ei q\iAo tumultuoso fie~ o recinto 
quando alguem avança na linalS'Be do que ·se vem !lBSsundo 
nestes ultimas quatro annos em todos os Estados da Fodera
aõo. Yênho, não susclitar essas questOes de natureza rolitico
·pnrtidarin, mas declarar, repetindo talvez o que nqui já dis· 
seram illustt·es e eminentes membros da minoria parlarnon
. ta1·,. que a Oamsra não. deve dar tal llcenoa ao Sr. Gotul.io 
'Vat·gas. porque julgamos· inopportuna essa visita. no mc.
mento em que o proprio Sr •. Ministro da Fazenda confeasa 
que os vencimentos do funccion.lllismo civil, e q,uicl\ 0111 dos 
militare<>, pão podiam ser majorados de um oentil sequer, 
por ser de ·verdad.eiro desbarato a nossa sftuaoão economica 
e financeira. · · · · · ., 

Com· esta restricç!io, a minoria não age 1mpatriollca
~ente, nlio age co'nti"'a a Nação Brasileira, nlio &lé descor~ 
tezqu!nte para com as, Republloaa do Prata, porque, se c1 
certq ·.-:-. como disse ba' pouco o eminente e Uiu3t!:'e lttader 
da bnnctda Libel'nt !lo· Rio Grande do Sul, cujo nome declino 
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com a sympathia que s. Ex. Inspira a todo.~ n.SA, o. St·. Jo!lo 
Carlos Machado - que não devemos retardar a retribuição da 
visita do Chefe da Nação Brasileira aos das nações do Prata, 
não é menos exilcto que, conforme accentuou ho~e da tribuna 
o nobre Deputado Sr. Arthur Bernardes, as vtsitas do. Rei 
Alberto e do Presidente de Por~ugal foram feitas em t922 e 
Já nos atrazamos nessa retribuição, de 13 annos I 

Pergunto: póde o Brasil, na hor.a presente, gastar com a 
visita faustosa do honrado Sr. Getulio Vargas As republicas 
do Prata a insignificancia- e "iosignificancia" é do Senhor 
Deputado Salgado Filho - de 10.400 contos ? Não. E não 
póde porque se é bem verdade que o de(icit orçamentario ... 

. O Sr. Presidente - Peço a attonçilo dos Srs. Deputados. 
H a um orador na tribuna. 

O SR •. ACURCIO TORRES - Estiio dando attenção, Se
nhor Presidente. Devo àeclarar a V. Ex. que estou sendtJ 
auvido com · religioso respeito, porque V. Ex. sabe que a 
Cairtara se divide sempre e:n dous grupos: o dos que ouvem 
e q dos que conversam. 

O Sa. PRSSJDBNTE - Não obstante, compete á Mesa ohll~ 
mar a attenoão. 

O SR. ACURCIO TORRES - Be:n sei, Sr . Presidente. 
· O de(icit orcamentario de i934 ero. de 128 mil contos, o do 
~xercicio de 1935 -:- ctmf~ssado pelo Governo da 1\epubHca 
cujo chefe vao visitar a Ar~enl.ina e o . Uruguay, gastando 
nessa visita faustosa. dez mil e quatrocentos oonlos - Jâ 
attingia n quinhentos mil contos, accre:mido de mai:l duzen
tos mil e tantos contos de credltCis vot!\dos peja Cnmarn, de
pois de organizado o orçamento, e augmentado ainda dQ mais 
alguns milhares devido oo reajustamento do;;; milital'es . 

V. Ex. não deva estar esquecido de que o nobl'"! Depu
tado pelo Rio Grande do Sul, o meu eminente amigo se
npor João Simplioio, defendendo u reaJustamento, daquella 
t.ribnna, depois de o ter feito com galhardia e coragem, qne 
todos lhe reconheoeinos, nõ seio da co·mmis~ão de Fimmoas, 
o augmento para o fu0cciopo.llsmo civil, S . Ex . declarava 
que a mu.ioraQiio não passaria de US mil contos, para o se
gundo semestr.e de 1935. E S . . Ex. diacutiu., moslr!lYtt á Ca
mat·a que as despesas .oom o reajustamento importal'ia an
nualmente em 25li mil contos. E assim o fez, Sr. Presidente. 
procurando desfazer a lmpres~ílo co. usada · com as notioi~~ 
vebiouladas por alguns .iornnes que affirmavnm qu"l o au
gmento de vencimentos de civis e militares atting\ria a som-
ma · superior a 400 mil contos . • 

O SR· •. PIIF.SIDENTB - Advirto ao nobre orador quà eslâ 
a expir;u· a hora. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, V, Ex. com 
a <léclnrnciio de que ni'io expirou, com a- deolaraçllo de qne 
está n expirar, e sem dizer (Jual o tempo qua 1evo esporar 
peln expiraci\o... • 

0 Sn. PnESID~N'I'B ·...,.. Do•õ minutos. 
O SR. ACfJRCIO TORRES- E não é só, Sr. i'reside'lto. 

Ha pouco, o nobre collegn da minoria, Sr. , Souza LeBo, apar
teando o Sr . Joilo Carlos Machado, lllustre teader rla ban
cada Liberal· Sul-Riograndense, declarou que o de(icit actuar 
era de um; mllhüo de contos . · 
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V. Ex. vae ver, Sr.· Presidente. Qu~ ei'!Sil ilnp(lJ:'lancia 
;.ão está, em absoluto, exaggerada. 

Verá V. Ex. que existe tim ''dcficit" confessado de qui
nhenlos mil contos; ha creditas votados ·posteriormente â 
organizacuo do orcamento, na imporlan~ia de duzentos e 
tantos mil contos; rtajustaménto ctos militares foi avaliado 
t>lll oitocentos mil e tantos contos, quasi, novecen!.O>' mil; 
e:tist.em cred i tos de trezentos mil contos para acquisicão de 
material bellico. Por ahi se verifica, Sr. Presidente, que o 
nosso ·"defir.it" é mperior a um milhão de contos. Isso no 
que diz l'espoito á nossa situação orcamentaria. Agora veriÍ 
V. Ex. - e isso demonstrou á saciedade. com o brilhantis
mo de sempre e autoridade que nunca lhe foi negada, o Se
nhor Cincinnlo Braga - que a nos!!a divida. Sr. Presidente, 
a da Nacão Brasileil•a, isto é, da União. dos Estados e dos 
Municipios, está avaliada em oito milhões de contos, e quo 
a divida externa do paiz -quando S. Ex. ainda a calculava 
pela libra a 75, a menos t3$000 de sua colação de hontem -· 
~ra de dezoito e meio milhões de contos. 

Pois bem, Sl'. Presidente. E' um paiz que não p6d9 
mitigar a fome dos seus servidores; é um paiT.. repito, que 
não pode socconer ao.s seus honrados funcciona•·ios, é um 
paiz onde se vê o Presidente da Republiea . vetando a me
lhora de vencimen~os de serveotuarios fle~armados, em
Quanto a concede áquelles que Lêm as armas da· Republica 
na mão; é um paiz que, devendo viole e seis e meio milhões 
de contos e tendo um "defioit" confessado .de mais · um mi
lhão,· que organiza uma caravana quatrocentas vezes maior 
que as dos dois Presidentes sul-amel'ieanos juntas, quando 
aqui vieram visitar o Povo do Brasil e seu governo. 

Sr. Presidente, podíamos, em ooeasiiio opportuna, de 
fo.lga de nossa situação eeonomico-financeira, retribuir essas 
visitas, com caravana que fosse lgual em numero áquella3 
rios President.es da Argentina e do Uruguay, mas nunou com 
soquito tão numeroso como o qutl o Sr. Getulio Varga~ já 
QI"ganizou para o acompanhar nessa excursão. 

O SR. PRESIDENTE - Esgotado o prazo, a menos que 
algum dos nobres Deputados requeira prorogflçiio. 

O SR. ACURCÍO TORRES - Peço a V. Ex. me com~i
derar inscripto para proseguir La sessão de amanhã. 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. será attEm1ido. 

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da · prorogação, 
vou levantar a sessão, designando para· a de omanh1i 11 lie
guinte · 

ORDEM DO DIA 

Contimmcão da dis~ussiio unica do projeoto dll resoluç!io 
n. i, de 1935, primeira legislatura, nutot•iznndo o Presi
dente da Republica a· se ausentar do Paiz' por dois ·mezes 
·(em virlude de urgenoiu): 

s· 'dis'ousslio do projecto n. 2, de 1935 (primeira leglsla
t.ura), abrindo o credito exlram'dinari'o d·e L 000 :OOOIOOO, 
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para. soccorros á população da capital do Estado da Bahia 
(um virtude de urgencia); 

Votação do projecto n. 36-A, de 1935, dispondo sobro o 
provimento dos cargos do t.Iinisterio Publico Eleitoral e fi
:xand{l o subsidio e outras vantagensdos juizes e IJrocurado
res, com parecer da Commi:;;são de Justioa rejeitan'.lo os ar
tigos t• e 2", da Reso\ueão Legislativa, vetados pelo senhor 
Presidente da Republica (discuuão unica); 

Votação do pl'ojecto n. 43-A, de 1935, autorizando a re
formar e ampliar o Hospital Nacional de Psychopathas e as 
Colonias de Engenho de Dentro e de Jacarepaguá; tendo pa
recer com substitutivo da Commissiio de Sauda e parecer da 
Commissão de Finanças, t'avoravel ao 'subsUtutivo (2" 
dúcussao); 

Vot.aclio do projeclo n. 228, de 1935, autol"lzando a abrir 
o credito especial de 310 :000$ para attender a despesas com · 
os estudos preliminares para a. construccão da ponte inter
nacional sobre o rio Uruguay (20. dí~cussão); 

Votação do projccto n, 274, de i935, estabelecendo a 
oompeleneia do Juiz de Menores do Distrieto Federal para 
julgar as infracções de leis e regulamentos de assístencia e 
proteeçiio a menores, é dispondo sobre os exames a que de
vem ser submettidos '?S menores processados {2" discussão); 

Votac;ã0 do projecto n. 277, de 1.935, dando á Liga Brasi
leira contra a Tuberculose (Fundação) a plena propr1edade 
do. tel'reno onde ·está construido o edificio de sua séde social 
nesta Capital, tendo parecer com sUbstitutivo da Commissão 
de· Finanças ao projecto da Commissão de Justiça (2" 
dilcu3al!n) ; 

Votação do parecer n. 3-A, de 1935, devolvendo ao Tri
bunal de Conl.as o processo relativo & reousa de registro do 
conlraclo celebrndo, pelo Mínislerio da Marinha, com a Ca;;a 
Mayl'ink ''eiga (discuuao unica); 

Votacão do parecer n. 27, de 1.93'5, approvando o neto 
do Tribunal de Contas que recusou resislro no termo de 
rescisão lünigilvel do contrâcto celebradó entre a e:-tlirtcta 
Direcloria Geral de Pesquisas Scientifioas e o Sr. João Ro
bles Pereira (dücus9ão unica) ; 

Votação do parecer n. 28, de 1935, approvando o aoto 
do 'l't•ibunal de· Contas que recusou registro aos cont~aclos 
celebrados pela COmmissiio C .. de Compra.s, eom as firmas 
Marco F. Bertéa, Pereiru Araujo & Oomp. e The English 
Electric Co. Ltd.; eom declaracão de voto do senhor La
cerda Werneck ·(discussão ttnica); 

. . 
Votacão do parecer u. 29, de t93!>, approvnndo o aoto 

do Trjbunal de Contas que recúsou registro ao aceordo fir
mado na 'Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado 
de Minas Geraeil, entre 9 Fazenda Nucional e a · Prefeitura 
Municipal de Sacramento, para arrecadação do imposto de 
energia electricn (di8cU81Jiio unica); 

. Votação do patailer n; 3i, de 1.9::15, approvando Ci acto 
do ·Tribunal dó Oont.ns que recusou regislrQ ao conlracto 
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celebrado nn Directol'ia da Defesa sanitaria Internacional 
com Joaquim José Teixeira, para locação de um predio de 
propriedade deste (discussão unico.) ; 

votação do parecer n. 32, de i935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro aG contraet.o 
celebrado pela Commissão C. dd Compras com a firma Wal~ 
ter & Comp. (discussllo ttnica) ; · · · 

Votação do parecer n. 33, de 1935, indeferindo reque~ 
rimento do DI' . João Francisco de Lacerda CouLinho, pe
dindo pagamento de vencimentos (discuuão uníca); 

Votação do parecer n. 34, de 1935, approvando o · neto 
du T t• ibunal de Contas que recusou registro ao contracto eeo. 
lebrado entre n Commissão Central de Compras e a Interna
Uonal Machh1cry Company (fornecimento ao ·Departamento 
de Produccão Vegetal); com voto em separndo do Sr. Abreu 
Sodré (discussão unica); 

Votação do parecer n. 35, de i935, approvaudo o a.: to 
do Tribunal de Contas que recusou l'egistro ao contracw ce
lebrado entre a Commissão Central de Compras e a firma 
Lutz, Ferrando ·& Co-tnp. L td . (Ccrneciinent.o ·ao Serviço de 
tnspeccão de Produc.los de Origem Animo, I do D. N. · de 
Prodtteção Animal) (discussão unica); 

Votação do parecer 11. 36, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao termo de con
venio inter-administrativo, celebl'ado entre .a União e o. Es
tado de São Paulo (di.scussão unica) ; 

Votação do parecer n. 37, de 1935, i\pprovoudo o acto do 
Tribunal de Contas qu~ recusou .regist.ro ll!) contraeto cele
brado entre a Commissão Central de Compras e Lutz, Fer
rando & Comp ., Ltda. (fornecimento ao Hospital de S. Se
bustii.io) (discus.r4o unica) ; 

Votação do parecer n. 39, de 1935, approvnndo o acto do 
Tribunal de Contas que recusou registro no oontraoto celc
bra.di> entre a Commissíio Central dé C.omprli.e é S. A. Wlilté 
Martins, para fornecimento de material á Direotorin de Na
vegnçiío, subordinada no Ministerio da Mar)nha (di.t
CUNá1 tmica): · 

Vntaçüo do parecer n. 40, de i935, approvando o aeto do 
Tdbunnl ele Contns q•JC recusou registro no contraoto cole
tn·ado com a Clisn Lulk Ltdn., para fornecimento de material 
no Instituto de Chimiea Agricoln, bem corno no additivo do 
referido eontrlicto (di.,cursao unica) ; 

Votaoiio do parecer numero 4i, de 1935, approvando 
o neto do Tribunal de Contas que • recu!IOU registro no con
tracto celeb1'ádo entre a Commissiio Central de ~ompras e a 
Cnsa Luik Ltdn : , para forneci mento de matex•ial no Instituto 
de Biologia Vege.tal, ·bem como R\1 additivo do referido con~ 
tl'ncto (discttssão mtica) :· · ' : · . 

Votnciío do parécer numero 42, de Úl35, approvnndo 
o uc(o do Tribunal de Contas que recusou · registro ao oon~ 
tracto celebrado en tre . a Commissão Central de Compras e 
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as firmas Office Français des Pnpiers Fidueiaires e Lutz; 
Ferrando & Comp. J.tda., para fornecimento de material â 
Casn da Moeda e á Directoria de Armamento) (di.!cussão 
unica); 

Votação do parecer uumero 43, de 1935, approvando 
o acw do Tribunal de Contas que recusou registro aos con• 
tractos celebrados enlr~ á Commissão Central dê Compras e 
a Companhia Jolm Jurgens, Lutz F'errando & Comp. Ltda., 
Casa Lohner S. A. e com a Casa Luik Ltda., para forneci
mentos a repartições subordinadas ao Minisf..erio da Agri
cultura (discu.Jsáo unica) j 

Votação do parecer numero H, da 1935, approvando 
o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
tracto celebrado exitre a Commissão Central de Compras e a 
firma Oscar Flues & Comp., para fornecimento de material 
de con~urno ao Departamento Nacional do Trabalho (dis
cussão unica) ; 

. Volat;ão .do parecer numero 45, do 1935; approvando 
o a~lo do TrJbunal de Contas, que l'ecusou registro ao con
tracto celebrado entre a Directorla Regional dos Correios e 
Telegrapbos e o Edificio Ceará S. A., para arrendamento 
de uma loja, et(,}. (diicusããó ünica); · · 

Votação do parecer nume~ 46, de 1935, npprovando 
o acto do Tribunal.de Contas, que recusou registro !lO ;)ju.ste 
celebrado entre o Governo l•'ederal e o Estado do Rio de Ja
neiro, para a execução dos serviços relatives á organização 
e defesa da Produccão (discussá(J unica) ; 

VQtaçüo do parecer 11. 47, de t:l35, approvando o acto 
do Tribunal de Contas, quo recusou registro ao contracto 
celebrado pela Commissüo Central de Compras com a Com
panhia r'ie ElacLrioidâde Siémilti! Schücili:ert B. A. (dWfü.ssãõ 
unica); 

Vol.nç!i~; d~ parecer numero· 49, de 1935, !lpprovando 
o neto dü ·rribunnl dé Cont11s, que recusou registro ao con
tracto celebrado 'entt•e a Commiseõ.o Central de Compras e a 
Companhia Agra do Brasil, 'l'he Enslish Electric C. Ltd., e 
11 Casa M11yrlnk Veiga S. A. (diiCU!stlo unica) ; 

Votllcno do pnreoer numero 50, de 1935, RPJJrovnndo 
o noto do Tribunal de Contas,. que recusou registro a"o con
tracto celebrado entl·e a Commissüo Central do Compras e 
Fonseca, Almeida & Comp., Ltda., Companhia Finlandeza 
B. A. e Stah!union Ltda., etc. (discuulfo unica); 

Volaçllo do parecer numero 51, de 1935, approvnnCio 
o aoto do 'l'ribnnal do Contils,· que recusou regisll'o ao con~ 
tracto. celP.brado pClla Commlsslio Central de Compras, com n 
The English Electric Comp, Ltd. (discuullo t'nica); 

Votação do parecer numero. 52, de t935, approvando 
o aolo do Tribunal do Cl'ntas, que l'ecusou registro no con
traclo celebt•ado entre a Commissüo Central de Compras e 
Lutz, Ferl·ando & Comp. Ltdo.. (discussão unica); 

Votação do parecer numero 55, de f935, approv!lnclo 
o aoto do Tribunal de Contas, que recusou regist.ro ao con-
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tracto celebra·do · entre a Com missão Central de Compras e 
Casa Luik Ltda. (ái.Jcussáo ~nica); 

Votação do parecer numero 56, de :1931), approvundCJ 
o neto do Tribunal de Contas, que recusou registro ao con
tracto celebrado entre a Commissão Central de Compras e a 
firma Lutz, Ferrando & Comp. I.td. (:liscu8sifo imica): 

. Votação dó parecer numero 57, de 1935, approvnudf.) 
o· acto do Tribunal de Contàs, que. recusou registro ao con
tracto celebrado entre n <.:ommissão Central de Compr,as e a 
firma Lutz, Ferrando & C(Jmp. Ltd. (discussão unictt); 

Votaçõo do p~recer nuiltcro 58, de 1935, approvando 
o acto do Tribunal de Contas, que t•ecusou registro ao con
tractõ celebrado enll·(' a Cornmissi\o Central de Compras ·e a 
Amet•ican Bank Note Cornr,., e as firmas !\lngalhães Sucupira. 
& Comp. e Lutz, I<'errur.do & Comp. Lld. (clisc1usão 1mica): 

Votação do requerimento n. 2, de i935, do Sr. Nogueira 
l>enido e outros, no sentido de ser nomeada nma Commissão 
Especial de i 1 membros parn proséguir ilo trabalho de ela
boração do Estatuto dos Funccionar ios Publicos (rli.~cu.rsão 
nnii:lt). · 

' Levanta-~>e a sesslio é:. :18 hoi·as e ~:; mi-
nut~s. · 
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9" 8l'§são, em 15 de Maio de 1935 

Presidencia dos Srs. Arruda Camara, 1• Vice~Presidente, 
e Agenor Rahello, 2" Secretario 

1 

A's 14 horas comparecem os Srs.: 

Arruda Camílra, Euvaldo Lodi, Pereira Lyra, Agenor Ra
bello, Generoso Ponee, Caldeira Alvarenga, Claro de Godot, 
Lauro Lopes, Café Filho, Ribeiro Junior, Mario Cbermont, 
Aeylino de Leão, Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, José Pin• 
garilho, Genaro Ponte, Godofredo Vianna, Democrito Roeha, 
Fernandes Tnvorn, Pedro Firmeza, Olavo Oliv.eira, Humber
to Andrade, José Augusto, Mathias Freire, BoLto de Mnnezes, 
Souza Leão, Arnaldo Bast,os, Adolpho Celso, Antonio· de 
Góes, Mario Domingues, Domingos Vieira, Heitor Mailk, Se
verino Mariz, Emilio de Mayn, Valente de Lima, Melchisedec, 
1\lonte, Pedro Lago, Luiz Vianna Pilho, J. J. Senbrc, At'nolrt 
SiNa; Wanderley Pinho, Ubaldo Ramalhete, Nogueira P9nl
do; Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Candido Pes~ôa, 
Sampair. Corrêa, Acurcio Torres, Cardillo F.llho, Bias Forte!!, 
"Pinheiro Chagas, Martins Soares, Clemente Medrado, Lev•ndjt 
Coelho, Augusto Viegas, Furtado de Menezes, Carneiro de Re-

. zende, Christia.no Mnohndo, José Bernardino, Matta Machado, 
Simão da Cunho, Joaquim S!lmpaio Vida!, Oaf!t.ro !Irado. AI-

· vos Palma, Gomes Ferraz, Aureliano Leite, Fab1o Aranha, 
Domingos Vellnsco, Vioonto Miguel, Arthur Sant011, Ootavfo 
da Sllvelrn, Ilauln Soares, Franolsoo Pereira, Dlnlz Junior, 
Dorval Melohindes, Baptista Luzardo, Vesp;Jclo do Abi•eu, 
Fnnfa Ribns, Eurico Ribeiro, Ennnno Gomes, Francisco di 
Flori, Abillo Assis, Antonio Carvalhnl, Arthur d1\ Rocha, f.m
va Costa, Adalbcrto Oamat•go, Alberto Surek~ ChryaJ;,tomo de 
Oliveira, Mortinho Prarto, Ferreim Llmn, Albertl.l Alvarag, 
Lima Teixeira. Leoncio Araujo, Abelardo Ma,·tnho, Salgado 
Filho, Paulo. Martins. (95). 

O Sr. Presidente - A list!l de presen~.a al)IJUB:l o com
parecim~nto de 95 Srs. Deputados. 

Está 11berta à ~e~são. 

O Sr. Agenor Ra.bello ' (2• Secretano) procede á leitura 
ela Acla da ses,no o.mtecedente1 a qtJal é posta êm discussão. 

. . 
O Sr. Domingos Vellasoo (Sobre a Acta) - Sr. Presi

dente, quando ot·avn, hontem. o St'. Daptüncto Baptlstn Lu
:uu·Clo, eu, no conLestar aparte de collegn, de !lujo nome nlio 
me record·o, ·uve occasiiio de aUirmar que fôrà o Goverp.o 

·®em pro!lurára envolver 11s forças· armadas nns suas mano-
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bras politico-partidarias. Devido li confusAo do momento não 
foi I'<'8'isiraoo pelá Tach~·graphia o aparte que tive ensejo 
de dar; .ruas, e por isso meemo, quero que fique consignl!d.o 
em acta o meu pen,;aroento a respeito. Valendo-1m? da dia
posição do Regimento, envio, pois, ã Mesa, por escripto, a se~ 
guinte rectificac;ão da Acta: 

"Quanda aqui se discutiu a lei de segurança, tive oppol'
tunidade de fazer ao Exercito .e á Marinha uma adverLencia 
qu~. tomada na devida consideração pot• numeroso,., offi
ciaes, foi por elles distriLuida em boletins por qua3i todos os 
corpos do EJ:et"Oito. 

Disse. então; Sr. Pre.sidente, que o govet·no est.ava fi
xando a altençii.o das classes armadrui com a qu9stão do 
aug.m~nto tios vencimentos, pa.a quu elles mio· reparassem· · 
nos golpes profundos que a Lei de Seguranca ~esfer\a nas 
garantias tradiciona&.> do officialato. 

App1·ovada a lei de seguranoa, nós vimo9, St•. Presidenta, · 
as tergzversaçôes, as negações e os Ya<!-vons que marcar~un 
o andamenlo do projecto de reajustameiltu. Fm•om augrnen
tadcs os vencimenhis dos militares; mas por que ;Jret;.l)'/ 

· Ante·s não houvesse o Sr. Presidente du Republioa l'ealizado 
a pt·omessa fetta, seguidas vezes, de que r,rovidellciarla 
junte ao LegiHativt1 para que t'Pssem :mgm~mtndos os ven
eimento~ das classes armad11s, que S. E:r. considerava exi~ 
guo!!. 

Por que a maneira lu•bil, diabolicn e d~JPi·.;;ladoT"n pot•u 
a qual o Governo conduziu a questão do reajustamento, fez 
nascei' no espir!to popular 1\ convicção llo Ql.ll) as !orcas il'r" 

. macias exigiam o augmento, sob pena de perturbarem $ 

Ol'dem. Os temores malioiosomente sussurrados pelo!J oon· 
destaveis dn Republica e levadoo á pubiictdwlo oor pr;>rlns 
travessas, um supposto levante do 2° Resimento de Infanta-
ria, a reunião de Generaes - tudo isso vt,;"va incompatibi~ 

·· lb:ar a Nação com as foroos armadas.. raz')n:fo acreditar quo 
o soverno, apestlr de nossa precaria siLuaollo rlnanceil·a, era 
obrigado a nttender ás e"Xigenoiaa dos militares, atim de r$1-
trUardar a ordem publica. 

E hoje, quando o 'Brasil souber q~e o Sr. 1\t es1dente da · 
Republioa vetou apenas o augmento dos olvi!!, es :s. falsa 
idéa sEJ arraigará mais aluda da aonsoienoia naoioual. Os mi
litares passarão aos · olhos do povo co1~0 abutr•' i que c.orve
jam sobre o Thesouro Naólonal o a elles caberá o. l'espontla- · 

. bili!iade das aperturas por que vae passar e est.i pas!fa.ndo 
a Nação. Serão a oausa da elevBo!lo do ouslo da vida e da 
coMequante T>enuria das claeses pobres. Foi, po;:ttt.nt.o, á 
cuRta da desestimn do . povo que as· mill.t.ares oou.segtliram a 
melhoda de seus vencimentos. Foi a um preN, que os at
tendeu o Sr.· Presidente da Republioo,. 

E nós 3ahemos que isso é falso, Sr. Pt·rlsidente. As ela.;;-
. ses armadas nada pediram ao Sr. Getulio Vargas. l!"oi S. E:s:. 
que, e.xpontaneamente em di~curso proferido na Vilta Mi
litar, offereceu o augmento aos militares. Foi S. EX. qtie 
incentivuu o trabalhQ da Commissiío enOi.\l'l'egada de orga
nizar as tabella<3, depois de háv.er concordado com a sua no-
moo~~ ·. . ·· · · 

Os officiaes que passam .. _vida· de nooe'saidade! aceita
. raro ·O offereoimento qua, lhe& foi .feit.Q po1· . quem tmha a.u-
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toridade para fazeJ-o, por ser o chefe das foroas armadas e 
ó conhecedor da situação de nossas finanr;as. 

Falasse o Sr. Gelubo Varga.; a linguagem franca do:. 
ratriotas e declarasse ás .classes armadas que não saria pos
sh·el tnajtlrar-lhés os veilõirruinti:is porque o thesoJuro estava 
-em sítuação de u.ão eupport-ar tamanho accrescHJo de cles
pes[l. ~ e tenho a certeza de que nenhum militar dtl hünt'':l, 
nenhum úfficial do Exercito ou da Marinha, fai"1a qualquer 
objeccão. 

Em vez disso, o que observamos foi o despistamenhJ da 
mensagem, que a proposito dirigiu S. Ex. á Camara dos 
Deputados, pela qual os militares ficaram sem saber ouem 
estava com a verdade, se os araut813 do governo q;ue • aos 

·pintam no melhor d<>s mundos ou ;;e os que lhes e:~:põem 
nossa real ~ituação economico-financeira. 

Desse methodo confuso, desse despistnmento o que sur
giu a .sihi.acão nclual, em que vemos os militares envolvidO! 
na mancibt·a governamental de atirar-s-3 contra clles a Naçüo. 
incompatibiii:!:ando-os, impntrlotíca e cri.minosnlllent~. com 
a opinião publica," 

Era. o que tinha a diier. (Mttito bem. MtHto bem.) 

O Sr. Bias Fones ~.Sobre a Acta) - Sr. Presidente. 
na minha. ausencia, o. Deputado por Minas Get•tte~. cujo 
nome declino com a devida vania, Sr. Vieira Mat·ques houve 
por bem ocoupar a attenoão da Casa., ospecinlmcn'e para se 
referir ao discurso que eu havia proferi!lo nest~ recinto, 
congratulando-me com a Commissão de Tomada de Contas 
por constarem da Ordem do Dia em que falei, doze parece
res deilsa Commissão, approvando aolos do Tribunal do 
Conta~;. que .negava resistro de ao.tos co Governo.. 

S. Ex., se teve o proposito de ~nvenenar as minhlls pa
lnVl'8!.!, nã" oons~guirá, porque toda n vez que ha,la de d~!
bnter. assumptos no plenario desta Camar~t eu o farei, não 
esperando que o meu adversario se ausente do recinto, mas 
frente a frente com elle, na hora em que ootJUpar a tr1buna. 

AffirDJOU S. l!!.t, que tillha o l'l''' posito de destruir eqni· 
vocos porventura trazidos pelo meu dlscuNo ao . plenario. 

8J". Prosidente, a Garoara inLstra assistiu com que se
renidade eu me r,.ongratulei com a CommissilCl dn qunl fn~: 
parte o Sr. Vieira Marq;~ee, p,or ter ella uo exame meticuloso 
dos a~~umptos que lhe tinham sido ['Ubordinados, veriflcadQ 
que os mesmos deviMD merecer a .,sua npprovaoão, porQUf) 

. o'! contraotos hayiam sido feito.l'- ct'm nugas e defeitos. 
Nilo flDtl"oi, ·Sr. Presidente, no merito doB oontractos, não 

ae.cusei partes· contraatantes; consra~ulei··me, apenas, com a 
Commissilo, affirmnndo que aqu.iilo Ara, pelo menos, pre
nuncio de. que .se tinha a preoccupacão ·de e.~aminar e ana
lysar minuciosamente todos os acto's qnc fossem submettl~ 
dos á oonside1;ação da Camara dos Deputados . 

. o SR. CARNEIRO' REZENDE - v. Ex. fez considerações de 
ordem geral. · 

O SR. BIAS FORTES - Fiz apenas, como bem affirma 
o meu illustre oollega, Sr. Carneiro de Re.zende, uma apre
oiuçfio de ordem· geral, e até com profunda gen-tileza, pois 
foi d~ oongratulaoões -com a Clommis5iio da qual faz parte o 

. ~r. Yieira -Marques .•• 
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O SR. HENRIQtiE Dovswon'l'H - Que não· teu'l feito 
mais do que cumprir o seu devei;. 

O SR. BIAS FOR'l'ES - . . . e que Jliio tf;lm feito mais 
do ·que cumprir o seu dever como bem sabent\\ o illtU!tre 
C(lmpalibejro, Sr. Deputado Henrique Dodsworth. 
· Se S. Ex tem, entretanto, outros propositos de, ·em 
torno das minhas palavt·as, fazer explm acõe~ politicai! em 
]Jroveilo seu, não <3erei eu que tne prt;sLal'ei a isso, porque 
~GU decidido e decisivamente adversat"io da situação federal 
e, nes~a qualidad~. tenho de dar combat.l:i a Luti..:: nqui!lo que 
considere projudici:\l aos interesses da mmha Fn.tiia. 

Era o que tinha a dizer. (]fuito bem.) 

2 

o Sr. Presidente - Pnssa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lyra (i• Secretario) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

· Ofhcio~: 

Do Sr. Depu! ado Lauro f•nssos, de; ·H do corrente! nos 
seguintes termos: 

''lllmo. Sr. Presidente e demais membros da ~amnr.a 
.dlls Del)u lados." 

Tendo sido hom·ado com . o convite para repr·esentnr o 
B1·nsil nn Conferencia. Pnn-Ameríeana cie CommeL•cio que lle 
reolisor{L em Buenos Aires, requero a V. Ex. licença p1~·a 
ncceitar l\ refet·ida commissiio e ausentar-me do Paiz. 

Rio, H do Maio <.le i935. Attenciosamenta Subs. ~. 
Lattro Passos. 

- A' Commisslio. Executiva. 

Dos Senhores Deputados Alt11mirando Requiõ.o e Pedrf) 
Vorgnrn, nos seguintes .teL•mos: · 

"Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Dep!ltado~. 

Os abaixo asaignados, Deputados Federaes, respectiva
mente, pelos Estados da Bahia· e do Rio Grande do Sul, tendo 
sido convidados para. fazer parte da :omitiva que acampa:.. 
nbnr:í. Q Exmo. Sr ,· Presidente da Revubliea, na sua vingom 
_á Republica Argentina . e á .Republioa do Uruguny, "em. na 
t'órma da legislacão em vigpi.", pedir licenQa. parn se dusen
tnr do Paiz, por tl·inta dias. 

sala das Sessões, u de Maio de 1{}35. - .A,lta.'lllirar-49 
Requiiio. - Pedro Vergara". 

- A• COmmissiio Executiva. ··, 

Do Minist'E!rlo dn Fazenda, da 1,4 do c~rrimte, . remettencin 
doi' dos autograpboa da resoluclló wgislattva, que dispõ_e 
sobre o reaJustamento de veneimentoe di)S 'militares' e dos 
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funooionuios ehris em pral e dá outru providencias, que 
fói negado sancção, em .parte. 

1\MÕES DO VÉTO 

Em Fevereiro do corrente anno, foram encaminhados à 
consideração da Camara. dos Deputados .os trabalhos orgaoi~ 
zados pelo Ministedo da Guerra o da Marinha sobre o rea~ 
justamento âos vencimentos das forças armadas, para que, 
examinando devidamente a as:mmpto, deliberasse a respeito. 

As razões justificativas do · reajustamenLo projectado 
trad\iZem, de facto, a realidade de uma situação que estava 
a reclama!' a aitencão dos poderes competentes. o Governo, 
reoonbeeendo-a, não . podia orientar a sua act.uucão em sen
tido diverso. Assim o manifestando. fez resnltar, entretan
to, a necess1dade de se conciliarem "os justos fundamentc.s 
da medida pr·opos~a oom as possibilidades financeiras do 
Paiz"; 

SubmetUda a matei'Ül. ~o estildo da Commis~ão de Fi
mancas ·e Orçamentos, pl'Onunciou-se o relator pela appro
vação das tabell3s, suggerinda; ao mesmo tempo, diversas 
medidas tendentes a produzir augmento de renda capaz de 
cobrir o respectivo excesso de despesa. 

SemslbanLe proposta não obteve approvaçã() . dos demais 
membros da Oommissiio. vindo posteriormente a constitui-': 
objeoto de iiXi!.ni6 outro tra·balho que foi approvado, subin~ 
do a plenario para · fiunl de_liberacão. Esse subsW.utivo, mo
dificado ainda uma vez em virtude de emendas apresentadas 
dispõe sobre a conces~ão · de um abono provisorio a oi vis ('I 

militares e estabelece•.· outras providencias que visam re
gularizar posteriormente a. situação determinada pela mea~ 
ma: c.once.ssão. 

; Com as modifioaçôes introdu~das foi, afinnl, o pro. 
jeoto o.pprovado pela Ca~qara dos Deputados. 

1. A revialo geral dos venoimentos do funooionalisino 
pubHoo tem constttuido oonst.ante preoooüpaoiio do Gover
no. Conhocendo as dií!iculdades que assoberbam grande 
parte dos ~erv!dol'i!s. da Naoilo, não · Sl:l- explicaria. que fosse 
contrnrio a qualquer iniciaLivn destinada a. I"'medio.l-as ou 
oorrlgll-as. . . 

Mesmo collocndo dentro desse ponto de vista, niio lhe ~ 
possivel, porém, · CJonoordar oom a Corroa pela qual o pl'ojcc(o 
approvado pela Camara dos Deputados pr{)oura melhorar• a 
situação do funooionalismo civil. · . 

O problema nAo é dos que pódem ser solucionados par: 
cial e improvisadamente, dado o numero e differença. d9 
funooões, a· fla&Tant& disparidade de v~noimentos e a ano
malir. · decorrente da ·má distribuição dos funccionarros pe.lo!i 
'Val'ios departamentos publicas. -

O verdadeiro reajustamento àe· vencimentos dos funccio~ 
nal'ios oivis .Precisa ser leito cuidlidosàmente, mediante uma 
revisão dos quadros existentes, de modo que as remunera. 
(lões eor~spondam ., oalv~ria ·dos oargos, aeabando"se ct'm 
a dlversidade de vonoimentos · para cargos de igual cat.~
gorfa. E'tn vaa: · de quadro·s 9]:cesefvos de lunooionanos mar 
pagos será . neccSBar:io. organi~r' outros mel_l.o.re.s € methoJ 
remunerados: Por · outro lado, Impõe-se oorr1gtr o abuso ~e 
IUnóllfonllrioe oontraotndos aetn oontrOfe- do Governo, eem:1. 
formalidades que provem habilitaolo; constituindo quadrot· 

O. D, ..;.o. VOLUMB l1 - i9S5, i a 
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parallelos aos effeotivos, ·que permanecem irr.eduoth·ei.i·· 
quando não crescem indefinidamente. 

É esse trabalho, de revisão e reajustamento ao meumo 
tempo, que incumbe realilm.r ·á Commissão instituída . pelo 
artigo 1o, do projeeto. Para completai-o, deverá ainda exa· 
minar as novato íonte~ de . reeeita capazes de attender ao 
augmento de despesas, em face ~a nova <11stribuição de ron .. 
das estatuída pela Constituição, que oomeÇàra a ~igorar no 
proximo anno. 

O trabalh.;~ que a referida Çommis~íio elaborar sei'virã 
então de base para o projeoto de reajustamento a ser Sllb
mettido ao Poder Legislativo, lego que se _encontre ultimado. 
· 2. A medida consubstancíada no artigo 3°, da presente 

Z:esoluQão lcgislativ& não se processou pela forma estabele
cida no § 20, do artigo ~a CollStituioão da Republica. 

O referido artigo ao concede augmento de vencimentos 
a todo o !unooionalisrno crvzl da União sob a formula de· 
abono provisorio, sem attendar ao vulto da despesa, nem ás 
possibilidades do Tb.e~ouro. · · 

O acto legislatiVo (artigo !7) aPe11as subordina o cus
teio das desp11sas autorizadas á realizaoão de operações ·de 
credilos até a · importancia de ULOOO contos de réis. 

. Tr-a.~a-se, pois, _(,)e dis,Posição eY.identemente inconsti
tucional. .Nestas condi~t~s. nio é d.ado ·ao ·Governo sancoio--· 
nal-a. · 
· Alóm disso, está corto o Governo d e que, assim proce~ 

dando, melhor defende os interesses naoionaes e, consequen
temeulo, os daquelles n quem ~e pretende benefic.iar, pois, 
~m cvuhecendo as condições flnanoeira!l do Paiz e o im
Dossibilidade de obter n~ momento Tecursos · sufi'ioientes. 
entende do seu dever nio concorrer para precipitar a adopçãu 
de uma medida de execuoiío prob1ematica. 

3. Dispõe o paragrapho unico do ãrtiga eo: 
"Os quadros oivis, fixos e moveis, .sóffrel'ão gra

dativa reducoão. · Os cargos das repartl\lÕes que, à 
Juizo do Govet'Ilo, possam .ou dovam ser supp~:imidos 
nilo sorllo preenohldoa. Nas demais reparMcões, pre
enchidns \lmn voga a aubsequente nllo o será'', 

~til assim oonslgnado o pr·lnoipio da reduocão grada
tiva dos quadros do funccionalismo civil. O dispositivo, !l-O 
mesmo tempo quo di"!ixa a juizo do Governo pr~oncber ou 
I.1üo as vagas abertas nas . differentes repartições, estnb~loce 
I.J.U() ·''nas demais repartições, preenchidas uma vaga, a sub~ 
sequente não o ~ol'á ". Firmam-sf.l deste modo dois oriterios: 
de accordo · com o primeiro, o pràenchimento da vaga iica 
a juízo do Gov~mo; pelo segundo, torna~se obrigatorio o nílo 
preonchiment.o de uma vaga Qnàndo .a antel'ior houver sido 
provida. A segunda hy_potheso, além do se contra pôr á prl~ 
meiru, · não pdde pre•;a!eoer., ds voz que irin àeterminar si~ 
tuacões de embf!ra~~o â adminislrnção publica, s<Jndo' dê no~ 
tar ainda gue o precnchim(lnlo da segtlndn vaga talvez se 
aubord!ne no oriterio' da antiguidade, oaso em que a appli
cação do ,P"tecéilo . attentaria . contra um direito adqmrido. 

A . e"iccepcií.o estt\belecida librunge pequeuo nwntlro C!e 
cargos, quando muHn,s outros e:d.i!lem . que dP. modo alg"UJl"l 
·podem-. PQI'Wil.l1ec!li.' vugos. . 

• .. . · . \ .. , :· -. 
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'/ De tnl . sot•tc, é de ·se · negar ·sancção u esse dispositivo, 

pela impossibilidade de se 1-he dar execução. 
· 4. O art. 7° · está nas mesmas cond~cõ•?s, pois se em ai,... 
·guns casos é viavel a adopção do cri!.3rio e-tlabeleeidv, o rc
~~~r~amento das promoções ou acée~;~sJ púde acarretar, em 
outros; serios prejuiJ~os ao serviQo publtC'~. como, por exem~ 
plt•, no c:.1.so de collectcre·~. e escrivães; . 

Esse mesmo dispositivo prescreve tambem que o falle
cimento ·do funocionurio a que caib:J. a Pl·omocãn ou ace1~sso, 
occoL·rido fóra dos mezes de janeiro, maio ou selembro, nüo 
prejudica o dn•eito adquirido, o qual, em beneficio da rcs
'pectiva familia, se effectiv&rá posthumamcnt~. desde a data 
do falléoimen'fo. 
. Salvo a hyp.othese da promoção ou aooos~o por ant.igui-

'dade. unica em que poderia ser invocado o direito adqull'ido 
á promoção, não se verifica o ~aso figurado. 
· Além disto, pelos termos ~m que está redigido, niio se 

apprehente a exacta finalidade da promocão ou accesso pos
lhumo a partir da data do falleoimento. 

5. O art. iO autoriza o Governo a organizar o quadro 
do pes~oal da F..strada de Ferro Central do Brasil dentro de 
determinados limites; 
· Dessa autorização deoor1·em a creaoão de novos cargos 
·em serviços já organizados e um augmento de despesa de 
mais de mil I! :,seiscentos cóntos de r6is. São areados mal@ 
'dois logaN>..a de ,chefe de secção, iO de primeiro escript.ul·a
rio, ·50 de segundo esoripturarlo, 65 de terceiro escripturn
rio, 200 de quarto escripturario e 3U de escrennti} de pri~ 
meira. O numero de escreventes de segunda é reduzido 
de 640. 
·. ·E~sa redue(lão não justifiça o augmento ou creaoão d~> 
lagares das QUtras :categorias, é, ainda que razí'lt1s houvesse 
para essa radical modlflcaQão, a iniciativa devia partir do 
:Presidente da Republioa, nos termos do já referido § 20 du 
art. U da Çonstttuioão Federa,!, o .que se não verifloou. 

Portanto, além do "ugmento de de-spesa, a medida tam• 
bem contraria preceito coniititucional. · 

6. No art. H trata-se tambem de augmento de venoi
men~os, procei:sildo ·em oondioões identieas nos que vêm da 
ser referidos . 

. · Cumpre salientar ain~a. que a adopçiio desse disposltl- . 
·vo detorminaria um ~rande augmento de despesà, que so 
poderá ElStimar em mais de to.ooo· contos de réis. 

7. P~lo art. 13 do projecto se d~termina . que, mantida 
a forma actual de lançamento do imposto de rend::t referE~~te 
·aos funooionarios federaes, pensionistans, nposetllndos e lle~ 
·mais lnnetivos pagos pela Uniiío, a sua robranoa será mertinn
.te desconto em folha. divldlda n sua .tolalidudd pelos 12 me-
zes do exeroioio seguinte. · - · 
· Manda o dispositivo igualmente que 'li. Dir.l)ctorin do Im
'J)ost.c de .Renda. expeQA ordens pat·a qu9 se effectnem os des
nontos pelas repartioões pa.s.adqr·#s; _que fjoaríio obrigadas a 
Mmmünltinr' meriSahiiente a realização dos descontos e reoo
.lhor aR lmportanoln~ ao 'l'hl!souro, por msio de guhl mensal. 
6'l!'pedldll Jloln citada Dlreotoria. · . · . 

O diiiJlOBitlvo violo os principias de igunldnde o df} ju's
ttoR na dl•trlblllol'lo doa onoarsos publiolos, J>orque !JOnce~e a_ .. 
·lima· t'llallo do oontl•lbulntes faoi.lldad98 o va.ntngons. ·QUe •nli~ .. :· 
rnoultn n outrn11t om oondlotso• .ldontioaa, como n dos empre .. 
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gudoa pnrticularos ou da.s empn~S.as pr.iv~dils e 11 ·dos servi
dores do · Eslado3 e Municípios. Accr\'lscn · que não IJOUcos 
tierveutuarios federaes percebem, além do~ vencimcnti)s, pro
\lentos de fonte diversa, taes como divlclendoi!, juros, alu-

~~· ' Segundo o regulamento em vigor, no cat'lo de entrega da 
declnravno .ióra do· prazo legal l)u no caso de lancamenLo 
ex-o(ficio pot· falta de declaração, não ~e pei."mitl'3 o :paga
mento em quotas, cujo numero, aliás, não excede de quatt·o 
aotuaimente. No emtanto, a concessão de pagamento em 12 
p1-estacões se estenderá não só aos empregados une, ulém do 
estipendio aufermn renda de outra natureza, c,,mo ta:n~ 
bem aos que não fizerem a declaracão em tempo habil (lU 
forem $ubmettidos a lançamento e:J;-o(ficúl por faltn della -
o que agg1·avará n desigualdade e a inju::~~i~:a dccor~ente do 
acto · legishltivo. · 

A medida toruan\ ainda muito demorudl\ a cobrança. 
Com efleito, parn que esta se . execute; nt:ce:::sario é. tJUo os 
funcciql,larios t'edera.es apresentem suas declnt·ações de .renda 
e se effectu~ o !ancnu'lento do imposto em todo o tet>t•ítJrio 
nacional, pelas repa.rticões oompelent~~- Estas l'CNL'tlções 
muitas vezes se acham em local dislaute, que r clii. r~sidenoia 
do intet·essado, quer da est~ci\o que terá d~1 faier os tles~ 
contos. Ora; depois de recebidas D!l declaracões, qun si\o en
tregues até 30 de junho; ·-é que ellas pOderão iniciar o lnnlia
monto, qu6 não raro exjse e.9Clareoimentos que só se obtérp 
tardiamente. Assim, ni\o é provnvel que se vossa imeiar em 
janeh·o ·ou fever~iro do ea:ercida seguinte o desconto ·do tri
buto $Ltinente a grim~e parte dos funocionarios, seguindo
se dahi que porc;lio considel'avel do imposto pertinente a um 
exol•oicio só podel'â &er l'eoolhida 15, 18, 20 e mnis mezes 
·cJe{}ois de ~neerrado esse exercicio - o que dt~ modo algum 
convem aos interesses da Fazenda Nacional. 

Releva finalmente ohservnr que difficulda.des e emba~ 
racos sem cont& advirõ.o l}ertapiente do processo de cobranc.a 
em i2 prestaoões1 Principalmente nos casos ue transferenoiàs, 
aposentadorias, hoenças, suspensões e demissões . de empre.. 
gados, e nos casos em que o pagamento dos vencimento& ti-
ver de ser rea.hzado pelas co1fectorfas federaes. · . 

N~stas oondiçêles, nlio pôde o Governo sanoolonar um 
di~po~ itivo C]ue, nlém de. injusto, por vulMrnt• 11. regra da 
llriiformidada e igunldado de irnposi toúo, trará cc.nsequencias 
damnosas ás finanç11s da Uniiio e aos proprios sex·víços do 
imposto sobre a renda, 

8. O a1·t. t5 tnmbem não' póde s·er sllnccionado. 
Quem, no tro.f.o diar1o com os misteres do. adm(nistru

çiio publica, bem oonhoce as sua~ necessidades e os dover)B 
que esse m!stcx·es impõem, ha <!e \'econhecer que não se 
póde nem se deve exigll· do funccionario que, IU~l'a desemp4) .. 
nho do suns fuucoões, se serve rte autQmoveis ofíioiae!!, o 
saórifillio de uro desClonto mensal de - 300,000 ~m s~uiJ 
vencim"Bntas, mesmo porque, .se <1 US<J do au~omovel é deter
minado pela nl\tureza do. servioo O\l tunc®o; in!üa\o ou ·in
el':plicavel seria estabelecer,.se tat. obriiac4o,. tanto mais. O(H'to 
quo em muitos casos oE proveitos. dos oaJ'BOil ~o J!etmitt.l .. 
riam t.ão ~nsi";al desconto, ·. · · .. · · , · . 
· O· quo ae. deve: oo11ri1Jir é.: o- ·abuso. mas p.or ·outros meios 

~NJqtle nio importem nu.ml)· ilúpoaiciio.' ~u,)Os• ilf>Yeitos J)Qdóm tra;-
zer s6rioa prejui~O:S t.Q. '96!'\"ioQ p~bliao. · · · 
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. D • . quanto â disposição do art. :16, pela qun! se maDdÍj 
conceder aos funccionarios civis e mi litares, ap'o8entados ou 
reformados anteriormente a Jun~o de t927, um al/ono men
sal correspondentt~ a 20 % das 1mportancias dos vencimen
tos que actualmente percebem, é aos vete~anos da guerrt'.c 
do Paraguay uin ab61J.O mensal de 200$000 tambem não me-
rece sanccão, por inconstitucional. ' 

O decreto .n. ~.853, de t2 de Setembro de 192i deixou 
firrnad:J. a ~eguinte r egra em t'elacâo ads pi·ovetito; dá in
activMade : 

•os funccionarios, civ.ls ou. militares, stí podem ser 
aposP.ntados ot1 t•eformados em um só cargo ou posto 
não lhes sendo concedida, em caso algum, aposenta
doria ou rl.>forma com vantaBens pcouniat•ins ou ven
cinumtos excedentes dos que l•cmtmerav:un o cargo ou 
post-o por cllcs exercido no momento d•J serem apo
sentados ou reformados." 

O principio contido na segunda parle desse disnosiLivo 
figlH'n agora ent.re os . consagrados pela nova Conslituição 
(arí. 170, n. 7, e t65, § 4°). e, nestas Cõii.díÇões, o aügrnt:'ll
to das vantagens dos inactivos indicados não póde ter ·Jogar 
sem quebm desse mesmt• principio. · 
. ·Á vista do expo!'lt.o, . f!' u~anào da facnlda-àd ()OnCeridu 
P!llo at·t. 45 da Constilui~o . FodeJ.•al, resolvo ot)J}Ôl' o mou 
vél.o 1\0S arts 2Õ, ria parte l'&fel'ODle aos funccionar)os civis, 
30 e paragrapho unico, 4·o. 6° ~ parntrraph!J unico, 7t:. 100 
e parllgrapho unico, 11°, 130, ~ parattrapho:o unico. 1.5° ~ 
par~rapho unioo, i6o e : par"'1r11pbo unioo, .; sanccionnr as 
delllai-s disposições da presente re.\1{\luciio. 

J 

Rio do Janeiro, :U d~ Maio de i S3S .. 

GRTtiLlQ v .AROA8. 

- A' (jom r.+.!'iio de Flnançlls ~ Orçamento. 

Do Ministerio da Justica e Ne8'0Qios Interio:-as, de H 
d:· ro!T~l'lt~:". em,iando fiS BeJuintM 

1NP'Ol\)tAÇÕR8 

E'xmo. Sr. · t• Secretario dn Cnmara dos Depulad~: 
Em Nlsposla ao officio n. 36.5, de 5 de Abril ultimo, em · 

que sfio. solicitada!' . informncOes acerca de. um requ<Jrlmento 
do Deputado Thiel'::-: Perissé, tepbQ n bonra de levar !!O '!o~ 
.nhecimcnt.o de v. Ex, que. segundo declara o PresllJt>nttl 
da Côl'te de Appellnciio do l)istrioto Federal, nenhuma pro-. 
·videncia foi tomada para que voltassem ! pauta cl~ .iulgn
mento da mesma .Córle os reourso_s. que n~o fora~ J!llgados 
no seu mel'ito, por ler sido consttlerndo meonsht\lclonnl o 
nrt. 30 do decreto n. 21.228, de 31 de M&;rco de 1932, o as~ 
elm procud~u aquello Presldenela porque as deeisO~s que .re
pelllrom preliminarmente t.acs re~uraos, por aquel\e mot1vo . 
. 11Ao · ilóffrert\m reto1•rna nenl foram . dê nenbum modo lnvllU-
.dadn!l at.S a pre1t1nte d1ta. · 

Reltero a V. Ex. os rtteu• protestos de o.lta -,sttml\ e 
.oorulderaQio, · 

ô Mii\Wo da Justtot·oe Nêgocio~ lnteriorea, Vãcsn46 Rdo. 
· :· ...__ A qtierft fê& l nquiaioflo, = · · 
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. Do Min!slerio dn Víaeii.o e Obras P:ubli68S, ·d@i ~~ do 
corrent-e, enviando a séguinté 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Poder LegisJativo: 

Em consequencia das chuvas torreneiaes que recente.:. 
mente eahil'am l'm extensas regiões do Estado da B9bia, ve
dficnram-se, como era inevitavei, grandes damno~ nas li
l!has ferreas e .. do l'elegrapbo Naciónid, hem como noli ser-· 
viços a cargo do Departamento de P~rtós e Navegação. 

A exposição annexa, feita pelo Sr. Ministro da Viação e 
Obras Publicas, demonstra a necessidade lnadlavel de um 
credito especial nn importancia de 5. 000:000$000 {cinco mil 
contos de réis) , sobre o qual rogo vos digneis deliberar. 

Rio de Janeiro, 14 de Maio de i935; H 4• da Indepen- . 
dencia e 47" da Republica. 

GETULio . VA!i\lt\S. 

BXPOSJCÂO DI$ MOTIVOS 

Exmo. Sr. Presidente da Republica . 

· Surprehendido ·o Estado (la Bahia por chuvas cataclys
maes, Vieram .soffrerélbe, em· Oheio; .88 f'ataes e fti!lestas OOll
sequencias os serviços" federae!l! ali mantidos 'e . custeados 
pelo Thesouro. · · · . 
· O Telegrapbo Nacional, em treóhos e:x~cnsos, entre a 
Capi~l e a Cidade de Alagoinhas, foi arrastado pela caudal; 
em dtversos outros Jogares ficou sob os escombros das ter~ 
t•as de montante desmort:;~na!las no e~rso do temporal: ~ em 
nã<> pequenas eAlensõee impõB~se até a mudanoa do traçado, 
como mt.>dida n~auteladora contra novos aoridente~. 

Só nos pontos onde foi possível avaliar a extensão dos 
damnos e orçar as despes~ de restnm·acão, serã..> e1titl'idos 
cerca de quiltrooê'ütoi! conto8 de réis. 

Na Estrada · de Ferro Bahla-Alagoinhas· foram mais de!
astrosas os oonsequenoias. Eetâ oõrtada em dezenove pontas 
differentes. com saorificio de obras de arte oorronle& ~ e!
peciaes, e dentre estas ai! pontes· mcl:l.llicaa sobre o rio J!l
mJhype, ·em Mntla de 8iio João, e sobre o :oannei, no$ sub-
urbios da Capital• · : 

A desob~trucção dos oortes em. mnter_1al argiloso, de. dit'
fioil elevação e transporte, .a reoon.slruooão dm>· aterro~. 
_gràndes é pequenos, arras~ados pelas aguas, o reoalçamcrii.o 
àa linha -e o nevo lastl'eamento,. 11 repara~ão das. obra~ de 
arte. n sua reloca'=ão, toda a preparação provisoria de emer
g,~noia p1u•a que mimos demorada seja a pat•alysacão do tra .. 

· r~go, o encat•eoim.ento de tu.do pQra venoer-:-se rapidamente 
o sequito de diffleuldades qui!, Inseparavelmente, a.:l<~mpanha 
_os momentos dessa natureza, a necessidade de trabalhos no~ 
oturnos, pagos pelo dobro, as inatallaçl5es provisorias - du
"pllcarlio\· na m.elhor das . b.ypptbeses, os oroamento$ de quaal 
dot·s · ml contos, em que até ·agora se avaliam iliil ilamnoe 
a:oenas ci!'cumscriptos aos Ul4 kilqmetros dos q•te con!oti• 
Lu~m . ~s. linhas de Bahia ao Baixo Silo- Franoisoo, em Pro-
pl'lá. e ao medlo om J'oaz.eiro. · .. . . . 

A' Estrndo de Ferro Oentro Oeste qüe percorre o t~onP. 
de terrenos mais: .Inseguros ·do r.eeottoav.o · bohillno; não lhe 
foram ainda or~:adns as-. reparaçlfes ·.preciaas e de qne_.o tre-
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·n:Pnl;lo temporal foi causa, pela difficuldade de je vencerem, 
mesmo a trolley . e a pé, O! t~mivei! lamaçaes de n•assnpé. 

Tudo e&tâ a indicar a necló'ssidade indlspensavat de um 
oredito que seja, pelo meno5, v dobro do eomput::~do para o 
tr.?rho .Bahla-Alagoinh8!!. · 

As obras do reconcavo dirigidas pelo Departamento de 
Portos. e Navegação tiveram o seu contingente de saerificio 
devido á forte. agitação do .mar e orçam as despe;;as de sua 
r~pnracão em cerca . de .600:000$000 . 

Deante do exposto, Exmo. Sr . Presidente, ventH> soli
citar de V. Ex. as prov idencias que possam habilitar o 1\li
·nistcrio da Viação a oecort·er ás despesas que assim se enu .. 
Q:eram: 

i . • Departamento de Correios e Telegra-
pbos - Pessoal e Material.. .. .. 100.!!(10$00() 

2 . · · Viação Ferrea Federal Leste Brasi-
leira - Pessoal t1 Material.. . . . . '. 000:000$000 

a. • Deparhment1:1 . Nacional de Portos e 
Navegação - Pessoal e MateriaL . . • . . 600 :000$000 

A abertura de u~ credito especial exigirá. por maior 
que st>ja a solicitude do . Poder Legislativo, lnpso de tempo, 
durante o qual muito se resentirão os relevantes aerviCil s 
publicos que elle acudirá, . sendo obvia a necessidade de se 
iniciarem, desdt> logo, as obras de restauração e r~posição a 
quP. .nos temos referido . .. . 

Assim sendo, permittirá '~l . Ex. que lhe f!Olic ile um 
adtoantamento, pélo Banco do Brasil, da quantia de mil con

. to~ de rêh1. (L 000 :OOO.OOO) , de que esse estabelecimento 
será reembolso.dn aSsim. :que l!e wrne . disponível o menoio
ttRdo erodilo que . o .patriotismo. do podet· competente e a 
exaot.a comprebenslo da. gravidade dos factos nll.o permit
tirão seja reeusadó . · 

. Rio de Janeiro,· t2 'de 'Maio de i935 . - MarqUe$ do& 
Rei& . · · · · · · · . .. 

- A' Commlssllo de Flnnnças e Orçamento. 

Do Sr. Govern;dor do Estndo do Amazonas, de B do cor
rente, remettendo ·as segúintes 

rNFORMAÓI:IBS . . 

Sr. Secretario da Secretaria da · Camara dos Dep:utndos: 

Em attencão ao vosso officlo n. 271, de 27 de Fevereiro 
ultimo, transmitto-vos os annexos com as informaçõe~ so-
licitadas. · 

Cordeaes s~udações. - ·Alvaro Jlaia, governador do E!!
tado. 

Dado~ solicitadoa pela Secretaria da Camara dos D..:smtados 
- o(ficio. n. 27i. - pura effeito do ·estabq!edmel&to da 
tci do• 1alarioi minimos.. · · 

lnformaol!es·: 
· t) - a) A r.aolio media. diarla, de onda alumno do 

·Aprllndizndo Agr!cola do P.nredl\o, .em. ~•ooo. 
. Rt>Íeicilo· dinriil (oafé .oom · p~o, almooo . o Jantar). . . . . . . . . 
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.uma cbiollra .com eafé e pAo, almoco compo.:;to de dois 
pratos e sobremesa; jantar :oomposto de dois pratos .e so-
bremesa, sendo um prato de s0pa. · 

b) O custo nnnuul da vestimenta de cada ah.lmnt:l'. 

3 macacões de mescla a ·~0$ ......•.•..•....••.... 
6 toalhas a 51 ...........•..••• • ......•....••..•. 
2 par'es de botinas a 22a ...................... . 

120$000 
30$000 u,ooo 

194$000 

2) - O preço med1o de alugue! de casas de trabalha
dores: 

60$ roensa l ou 720' annual, 

3) - o· preco minimo, por unidaoo, dos seguintes ge
neros, ~ o sllgúittte: 

Carne fresca, kilo ..............•......•... · .. · ..... . 
· X~rque, kilo (do -R. Branco - estado) .•.. ''/ •••.•.. 
Pao; um ..•..•..•..•.. , .•.•..... , ••••.• , .•.•• · •.• '• ..•.. 
Asssucar, ltilo (assuear :esouro) ................. .. 
l.eit~. litro., .... , .... , ............................. . 
:Farinha . de mundioca, litro •.•..••.•..•••••. ~ •..•.. 
Batata ingleza, kilo .................... ·, ........ : .. 
.Al-roz, kilo . ......... t·• ••••• 41 .. , ••• ••• 1·•· ...... , ••• ~., •• .••• 
Lenha {cem o.cha11) ........ ,., ....• ; ............... . 
. Sa~ •. A kilo.,. ..•.........•.•..• , ....................... . 
FOIJRC, kllO .............. ......... ' ••••••••• ' • ' • ' •••• 
·Massas, kilo., ......•...... , , ..•..•.•..••.•...••...•.• 
Azeite, Htro (de patauá) ................ • •••.••••• 
Banha, kilo •......... , . , ••.......•.... , ••..•..•.•.• 
'l'oucinho, kilo ................ , •.•..•......•.•......• 
Cnfé moido1 kilo ......•............•.....•.•.•..... 
Vinag·re, litro ...............•..•.. , •...•........... 
Phosphot•a., caiu ......... I I •••• I I I. 41 ••••• , •••• ,. •, ... .. 

Bacalhau, kiló .... ......... , .. 41 • •••••• 1 •• ~ ••••• , ••• 

i$000 
2$400 
·1·00 
,t\00 
·~00 .,200 

itSOO 
1600 

2tOOO 
f200 
.400 
~·600 
s•ooo 2eooo 
U800 
~uno 
1700 
f.200 

SfãOO 

Como complemento, e em sub.etituioAo ao bacalháu, o 
ph•nrucú secco, n i t o kllo. . 

Visto, i2-~-35. - Attmar Thurv, director. 

- AtlminlstraQiio da Casa de Detenot\o - Attendendo n 
SQliQitaoão do Gabinete do Governador. do Estado, {)Om refe
r.enoia ao officio n. 4'1!, de 27 àe fevereiro do corrente anno, 
do Sr. Secretario da Secretaria da OaÍnara dos })eputados 
Fedoraes, tenho a informar o seguinte; i •) Ração media 

·1linria de oada i)l'eso, oom 11. eapeoificaQã.o da olasse de ali
mento, quantidade e custo: carne verde 350 grammas, 500 
réis; peixe 300 gramrnas, 2!JO réis; arroz, iOO grammas, 70 
'l'~is; assuoar, too grammas, ·~50 réis~ sal, i O grammas, 5 
réis;·banha, 1.0 grammo.s, t.Oo 1'~is; fe.ijl!.o, '100 grammas, tOO 
réis; farinha de mandioca, !50 grammas, tOO ~éir;;·pli.o, ·100 
grammas, 150 réis; café, 20 grammas, 50 réis; xarqi,la ama
zonense, 100 grammaa, 200 réis; banana, iOO réis. 2•) Custo 
.annnul da vestimenta -(completa) de oada presidiario, com 
especificação da ,ol&sae de r.oupa e quantiMde: • terno& roes
ola, 2, ohinellos · 2, ·ohopéu de palha 1, frqnhQ. 1 e lancóeH 2, 
ousto. 62$600. a·~ Pli~o iiJ.inim(l, pC)r unidad6, nn Capital, 
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·dos ·genflr{)s ·QUe l!e segUem: Came vt!lrde ·t.·&Oo réis· xarqul!l, 
3.500 réis; pão, t.600 rél8~ aesucar, t.s.lO -réis; lefte, litro, 
700 réis; farinha de maodiooa, 300 réis; :batata ingle:u., 
2.200 réis; arroz, 700 réis; lenha, cento, ~.000 réis; sal, 300 
réis; feijão da. térra,_ i • 000 réis; massa, t. 800 r~is; azeite, 
Htro, 7 .1)00 rêiSi banh!l, t.OOO réis; ~tnioinho 2.500 réis; café 
·moldo, 8 . 000 réu!; -vinagre, litro, '700 réis; phospboros, caixa, 
200 réis; baealháo, UiOO l'él!l. · 
· Casa de Detenção de Manáos, 8 de Abril de 1 935 . -
Capitão Tri11tão C. Netto. administrador. 

- A' quem fez a requisicAo. 

Convite: 

Da GommissU,o promotora das homenagens a memoria 
do profllssor Benjamin Baptista, convidando a Gamara Dara 
asssislir a sessão solpmne da Academia Nacional de Medi~ 
eina em 18 do corrente. 

- Inteirada. 

3 

Siio, successivamente, lidos e vão a impri
mir os seguintes 

PROJBCTOB 

N. 9 -- i935 

PRIMEIRA LBGIBLATvi\A 

Concede permiattifo ao Pre1idente da Republica para au-
86Rt(lr-$e do Pais 

(Justiça, 2 - Hl35) 

O Sr. Presidente -du Republica, em mensagem de 8 do 
.corrente mez, solicita da Camara dos Deputados autorização 
para ausentar-se do Pàiz, pelo prazo de dois mezes. afim 
de retribuir ns visitas. offlciaes feitas ao Brasil pelo l)resl
dente da Nação Argentina em 1933 e pelo Presidente dã na
publica Oriental do Uruguay em t 934. 

A projectada visita do Sr. Presidente da Republiua âs 
duns nações sul;.nmerieanas, a que estamos ligados J)or es~ 
h'eitos laços de fraternidade, é impostergavel dever. de oor-
tezia int~rnaeionai. · , 

Adernai!!,· dos entendimentos· pessoaes e amisto'lo~ entre 
os Presidentes do Brasil, Argentina e Uruguay, sib de es
para1'-eo os maiores beneficios na ordem politiea e eco
nomica para o l)ontinente americano,. objeetiva.dos em tra
tados de paz e de eomm~roio. Dada a nobre é altg, finali~ 
dade da v5:agem presidencial ás republioas do Prata, a Com
missão de Constituicão e Justiça é de parecer QUt1 deve ser 
concedida a licenÇa solicitada e propõe á deliberncão da Gn
mBrn o seguinte projecto de decreto leglslntlvo: 

Concede permissão ao Presidente da Republica pnril au
. sentar-se do Paiz 

Art. t." E' oolicedida ·permisslio ao Presidente da Repu
blir.a para ausentar-se p11r.a paiz estrangeiro, pelo prazo de 
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dois mezes, afim de relribuh• as. visiÍas offioiaes dos Presi-
dentes da Argentina e do . Uruguay. . : . · · . · . 

Art. 2 .. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões d& Commissão de Constituiçã() e Jus

tiça, -H .de Maio de 1935. - Waldemar Fef'f'tJira. - As.
canio Tubino, Relator. -Pedro Alei:ro. -Domingos Vieira• 
- Alberto Alvare.!l. - Arthur Santo•. - Carlos Gome a de 
Oliveira. ~ Levi Carneiro, c'om reserva quanto á oboõei'vãn
cia do disposto no art. 1-U, § 2" do ·Regimento; por entender 
que o caso é de - :simples resolução - · de accor<io com o 
art. 55 da Const. Federal, e não ·de- decreto legisl!ltivo. 
Homero PireJ. · 

MENBAGF.M A QUB 81!: !UCFERE O P~ICCER 

Srs. Membros do Poder Legislativo. 

De acoordo com o preceito constitucional, solicito ao 
Poder Legislativo !kutorlzaçAo para auseotar.-me do Paiz, pelo 
pr,azo de dois mez:es,, afim de reti:'lbüir as vlsit!UI Offíciaes 
feitas ao Brasil pelo Presidegte da .Ne.oãQ Argentina, em 1933, 
e pelo Presidente da Republica Oriental .do Uru!!Ual', em 
193(. 

Rio de Janeiro, 8 de Maio de i935; 

GBTULJO VARGAS 

N. lO - 1935, primoira ic.gislatura 

Ab1•e o credito e1pscial de i O. lOO: OOG$000 para atender á8 
despeaaa a 1erem ·realisadaa com a vídta do P·re8Writa 
da Republica da Republtccu do Urugtta11 e Argentina. 

(Finanças e Oroamento, " - 1935 - primeira legls!alurà) 

Tendo presente a m~nsagem, ac<'mpanhada dn exposi
cüo de motivos, na qual I) Exmo. S'r . . Preside.nte da Repu
blica solicita a.s necessarias provider:.clae para aberLu•a de 
um cr6dito especiul de to. 400 :000$000, llfim de atendE>r ás 
despesas com a visita as Republi.cas do Uruguay e ;Argenti
!111 __: a Commissãu de Finarioas ~ de parecer, attenta a na
~ureza da despesa que tem em vista · .:·dribuir as visitas em 
tempo feitas pelos 'Senhores Presidenf.e do Uruguay t• da 
Argentina. que a mesQla se enquadra ne oategol'ia ·dos -
C'l~editos ·especiaes - que merecem ser abert-os, em qualquer 
épocà. Pelo que, aprêsenta á considoruci\o da Cama> a, o se-
guinle: · 

I'ROJ'OOTQ 

O Poder Legislativo decretn: 

. . Art. 1.° Fica aberto, desde já, pt~io Minislerio à as Re
lações Exteriores, um credito especitíi de 10.400:000$000, 
· (det mil e qunh·ocentos contos de róis) paro. nU~rider ás 
dospesas. a serem realizadas· com a visita -do · P·residcnta da 
Repllbl!ca,.: ó.s Repu\)licl!-s do Uruguay e . ·Argentina~· 
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. , .. Ar:t. . 2·.o Para occorrer ás despesas ·decorrentes ,do pre
sente· credito, fica o Presidente da Republica autorizado a 
realizar lis necessarias operações de c-redito. 

Art·. 3.0 Revogam-se as· disposicões em contrario, . 
Sala das 13essões, i4 de .,M:aio Je !935. - Jo{io SimpU

cio, Presidente. - Ca1·doao de Melo :'teto, Relator. - Adal
berto Camargo. - França Fillto. - Gratulwno Brito. -
Waldemar Falcão. - Daniel de Car-valhO, fiéando éhlel\di
do que todas as despesas extra orcaml.'ntur•ias que se fizé
rem por causa dessa viagem correrãJ exclusivamente por 
este credito . ......: Arnaldo Bastos. - João Guimarães. -
Amaral Peixoto Filho. - Henrique Dodaworlh, no sentido 
de que todas e quaesquer despesas ::lccorrentes da viagem, 
c que não tenham sido attendidas pelas verbas orçamenta
rins, corram por conta do credito solicitado, fixada .. as
sim, em 10.400:000$000 a despesa total, extraordinaria da 
mesma. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARRCER 

Rr~. Membros do Poder Legislativo. 

Havendo ne.cess!.dade da abertura do um credito espe
cial até a importanoia de 10.400 :OüO$, ao 1\linisterio d11s Re
lações Exterü:Jres, para attender a despesas a serem reali
zadas com a visita do Presidente da Republ i cu, ás Repu-. 
blicas do Urngüay . e Argentina, solicito nesse õtenlido as 
neoessaria:> · pt·ovidenoiàs da Camara do~ DeJJUtndo.9 para a 
uonces!:!ão do mesmo credito. · 
· - ·Rio de Janeirh, 8 de M·aio de 1935. 

:I>XPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A Sua Excotleneia o Senhor Doutót• <;etulio Dornelles 
Vargas, Pr(1sidente da Republica dos E~tados Unidoo do 
Brasil. 

Senhor Presidente: 

Em virtude da honrosa visita que foi f.aila &o Governo 
do l:h·asil pelos ExcellêuUssimos Senhores Presidentes das 
Republicas Argentina e Ur•uguay c devt.ndo no dia 17 do 
corrente, como· foi .fixado por Vossa Ex<Jalh.mcia,' ser Qmpre
hendida· a viagem .de .retribuição áquella demonstração de 
1nnizade do!! .Senhores Presidentes August!ll Justo e Gabriel 
Terru, ·necessario · sli torna providenciar para quo o Governo 
brasileiro pos!ln nttender ás desP~as (;!~correntes da id~ de 
Vossa Excellenoia· e de .sua comitiva official 11 Buenos Aires 
e Montevidéo pelo que n'ie •parece conveni•2nle que, desde ,já, 
pudesse e!;lte .Ministerio dispõr dos recursos imprescindíveis 
pura attender aos gastos a que es.;a vin.;·l.'m dnt·á origem. 

2. A' vista dos motivos expostos rogo n Vosafl Exoel...: 
Iencia solicitar. com a possível urgencia, ao Poder Legi8lativo, 
i.\m credito ·especial de dez ·.mil e quatrocentos .contos de réis 
HP.400 :00,0•)· para ,nttender aos .gastos. decorrentes da al-
lüdida viagem. . 
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Tenho a honra de reiterar 11 Vosaa E1-ceiieneja, Sênhor 
Presidente, os protestos do méu mais profundo respeito. 

Em 8 <!e Maio de t935. - Joté Carlo& de Mtu:eclo Soare!. 

- A' Comrnil5são de FinanQBS. 

N. 11-935 ( tt~ lêgislaturai 

Dispõe sobre a creação de bibliothecas circulantes, etc.; com 
pareceres das CommiSsiies de Educação ~ Cultura, e Fi
tlanças c OrçamP.nto. 

(Vide proj. 176, de 1934 - Ed. 34, de 1936; finanças H, 
!935; !a Jegislnlura) · 

O projecto n. 17&, de i 934, de autoria do nobra Depu
tado Negreiros Falcão, visa uma iniciativa do mais alto. o.l
cam•e para a mocidade universnaria e para os estudante~ 
t:los cm-.~os superiores, em geral . Todavia sobre elle se ma
nlíestou a Gommissão de Educação e Cultur·a desta Camara 
julgando-o inoppo-rtuno, por isso que se estd em via& d! ela
boruÇcio do planó nacional de educação, Quando a · ma~ria 
poderd ur mellwrmente considerada. . 

Nessa ordem de idéas, resta sómento 6. Commi~são tie 
Financu e Orçamento opinar pela rejeição actual dí> oro- · 
jecto. 

Bnla das Reuniões, t5 de Maio {!e 1935. - João Sim.-· 
plicio, Presidente. - lVc.ldemar Falcão, Relator. - Jollo 
Gtdma1•ães . - Arnaldo Basto&. - DaniJl de Co.rvalho. -
Amnral Peí:J;.Jto . - Henriqu~ Dodsworth . - Ad~ttberto C!l
mamo. - Gratuliano de Brito. - França FiU~o. 

PAnllGER DA COMM!S8ÀO D& KDtJOAQÃO 

O f)I'Ojecto n. 176- 1:184, impol'tn numa inlclnllYR sym
palh ica . E' en tl'etnnto, inopportuna, por isso que estnmo11 
em via de elabornoilo do plano nactonal .de !!duoaono, quando 
a mnlerja poderá ser melhormente considerada . 

Snla. da Commissão, 4 de Abl•il de 1935. - fkdo(redo 
Vianna, Presidente . - Mo11sio Filho, Relfltot• •. - Raul Bit
tencourt. - Luiz Sucupira. - l!idgard Sanche1. - Fran
cisco rio: Moura. - Gabriel de A. Ramoa , - Pràtlo Keuv. 

PROJECTo 176, de i934, A QUE Slt 1\EFEI\EM OS PAREOBI\:SB 

Art. i.° F ica . estabelecido nc:i.s inslilulos federaes de 
ensino superior, quer os integ1·nlizado;:; em tJnidnde unive:.-... 
sitaria, quer os mantidos isolr1dos nos Estados, o systema de 
biblioLbooas circulantes, para altender aos. lllumnos dos ll!el!
mos estabelecimentos . 

At•t. 2.0 As condições de emprr,stimos dos Hvros eerllo 
espeoit~lmente r eguladas, de modo a reaalvar o prttriniollio 
nacional . 

. Art. 3.° Fioa o Governo autorizado a 'promover· os mei(lS 
neoessarios t\ MQuisfollo .de livro& didarolioos, de modo n pôr 
1mmediatnmente em exeouç!io o systema de bibliotheca~ oh·-
culantes oreado por esta lei. · · · 
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. Art. 4,Q Aos alumnos do curso secundaria ou súperior 
qu~ forem íunccionarios publicos será concedido o ~bati
mento de 50 o/o nas respectivas matriculas e as repartições 
a que perhlncerem. p_ermittirão que o!! mesmos fL"~I)ltenh~m 
ns respectivas àulas independenleqJenta de faltas. 

Art. ~.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Gessões, 10 de Novembro de 193-i. - Neoreirot 

Falcão. - M. Magalhri.e$ Netto.· 

5 

E' lido e enviado á Commissão de Constituição 
e Justi~Ja a. seguinte 

INDICAÇÃO 

N. 2- f935 

(ia legislatura) 

Inquire sotn·e a vigencia do Godiuo de Minas 

(Justiça 11, de 1935 - 10. legislatura) 

Pede ser ouvida a Commi~são de Ccnstituição e JusLica 
sobre a vigencia do Codigo de Minas, 

Considerando que a ConstiluiQiio de :t6 de julho de t934, 
substHniu, qu11nto á propriedade dos J)epositos naturaes de 
l'ique~as minemes, o systema de aooessão pelo de res mll!ius; 

Oonsidel'!mdo que o art. H9 dessa Carta Politioa faz 
depender de concessão o aproveitamento industrial das mi
nas e jazidas ahlih que de -pt·opl'iedade particular; 

Con~iderand-o que o § ()O desse mesmo artigo dispensou 
de cono!issllo a explm·uoiío das minas em lavra ainda que pro
visot•ionumte suspensa; 

Considerando que o art. i2 clus Dispo!!íções 'l'ransito
ri!ls, pm·ém, sujeita os particulares ou empresas que já ox
Illoruvam n industrin minei't\1, t\ regulumenlaQão du. mesma 
lei, podendo ser revistos os seu~ contrnotos; 

Considerando que o Govemo Provisorio baixou oom o 
Decreto n. 2LM2, de to do Julho de 1034, sob u dcsignuciio 
de -Codig() d& Mimts, um~ regttlamentacão ooropleta dg as-· 
sumpto: . . · ' 

E. que nesn hu (arts, 3., § o iO/ exigiu, para que fos~e 
respeitado o direito de propriedade do dono da jazida (lU 

mina, a manifestação da mesma. dentro do pr.azo de um anno 
PI'estes a find!n'-:se; 

. Consid~rundo a necessidade da prorogação desse prazo, 
_em vista da pouca. pub1icidad11 dada ao Codigo e clas gl'andes 
exigenoias estabeleoidal5 pelo mesmo para a. inscripç1io das 
Jazidas; 

Considel·an.tto a duvid!l. quf.l pe83 sobre a vigeno_ia dc!ls& 
decreto do Governo Provisorio, porque, embora datado de to 
de. Julho, &á foi pubUo&do ·no DiariQ Olficial de 20 daquelle 
me~ isto é, quatro- ·dias_· apos a promulga(lílo da. Oonstituicüo, 
nllo sendo, portanto, c1'ftlheoido pelo~ Constituintes que ap
provaram, pelo art. i-8 das Dleposicões Transitarias, os ootos 
do Gov~l'RI»- Provisorio : 
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Indico que seja ouvida n Commissãó de · Coristituioiio e 
Juf!liça, se o decreto n. 24 .~42, de 10 de Julho de i934 deve 
!er incluído entre os actos do Gov~rno Provisorio· approvados 
pelo urL. 18 das Disposições Transitoril"! e, j)ortan.t.o, devr, 
ser considerado em plen"o· vigor. . · 

Sala das Sessões, 15 de Maio de i 935. - F-urti:ulo de 
Mc11eze3, · 

6 

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

O Sr. Furtado de Menezes (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, oommunico á V. Ex. que o Sr. Polycu.rpo Viotti não 
compareceu por motivo de saude. 

O Sr. Presidente - A Casa fica inteirada. 

O St. Leoilcto Galrlo (Pela o1'dem) -... Communlco a 
V. Ex e A Camara, que nosso collega, Sr. Atilln Amaral 
_não t.em comparecido ás sessões p(lr motivo relãvante. 

· o Sr. Presidénte - A Camara fica inteirada. 

7 

O Sr. Paulo ••rtfns (.Pela ordem} - Aguardei, silen
oiosamente, que viessem a publico as razões do véto, que o 
honrado Sr. Presidente da Republiea oppOz A resotuolo le
ii!!lativa sobre o chumado "reajustamento" de vencimentos 
de milHares e civis, para lêr e . . . aoredl !.ar I .•. Sem estar 
filiado a partido!!, exereendo um mandato que me confiou o 
ftulccionnlismo pub!lc·o do Brnsll, a que .tenho a honra de 
pertencer, eu deslustraria esse mandato se deixasse passar, 
sem o mou protesto, ·o noto injusto e daeelegante, praticado 
por Su11 Ex.calloncia o Senhor Presidente da RepubUoa., con
h·a o funoolonallsmo civil. 

Applnudlria, entretanto, o vét.o proslden<Jial, se elle ti
\'c~se nogado snnccuo a todo o projeoto . .E nem se diga que 
ni\a 'se encontrnl'iam rtuí'les substunolaes para assim l!~ pro
ceder. Quando mesmo nilo se qulzesse lnvoo11r a vretitninar 
da inconstituoionalldarle ·do ·"reajustamento", por vicio ele 
origem ... 

O SR. BARRETo PINTo - Mataria para ser apreciada 
pelo Pofl.er Judiciario, porque nós sabemos fazer leis. 

O Sa. Aounmo ToRREs - E a Camara julgou constl-
tuoionnl a medida. · 

O SR. PAULO MARTINS - . . . bastaria o estado de 
depauperamento do Thesouro Nacional . pill'a justificar, so
bejamente; o véto o.o p rojeclo inteiro. Mns, a preliminar da 
inconst.itucionalidade . é crystalina e não oomporta duvida a 
quem qúéii'a discutir o assumpto de boa fé. 

o s~. H~R!QUE DoD.BWORTH -:- Mas .a questll(} e que o 
Sr. Pl'es1dente da ReP\lbhoa não quer dlsouUr de boa fé. 
. O SR. PAULO MARTINS - Nlnguem poder! aflJrmar 

qua foSse da iniciativa do Senhot• Presidente da Republi9a . 
o projecto de lei do "rea'justamonto" dos militares. S. Ex. 
o encaminho\1 as t~abellas 'de vencimentos militares á Cama
ra dos Dep,lf.ados, fez como Pila tos: lavou as mi\os. 
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E'' a verdade inteira do caso e nas pr-oprios .rázi'Jes do 
véto isso está oonfessàdo. 

O SR. DoMJNoos VELLAScô - Isto é um despistamenlo 
do Sr. Getulio . Vargas, porque elle p1•oprio, ha quasi um 
anno, na Villa Militar, offereoeu ás classes armadas o au
gmento de vencimentos. 

O SR. PAULO MARTINS - Diz o Senhor Presidente da 
Republica, ao ini-ciar aquellas ·razões: 

"Em fevel'eir(l do COrt·tmte nnn() foram encaminhados á 
consideração da Camara . dos Deputadas os trabalb.os orga
nizados pelo Ministerio da Guerra e da Marinha sobre o 
reajustament.e dos vencimentos das forças armadas, para 
q'uo; examinando devi<lamente o assumpto, deliberasse a 
respeito. 

As razões juslificalivas do reajustamento projE~ctadll 
traduzem, de facto, a realidade de uma siLunção que estava 
a reclamar a attencão .·dos poderes competentes. O Govet·
no; . x·econbecendo-a, não podia orientar a sua actunção em 
sentido diverso. Assim o manifestando, fez resnlt.ar, entre ... 
tanto, a necessidade d& se conciliarem os justos fundamentos 
da medida proposta com as ·possibilidades flnanceii;as do 
Paiz" 

. Aqui está: .... "(oram encaminhados A oonsi<.leraçno da 
Camara dos Deputados os trabalhos organiliido• pelo Mi
nisterio da Guerra e da Marinha sobro o reajustamento dos 
vencimentos das forcas armndus", pa1•a quo a Camara de
liberasse a respeito. O Gove!'no, a ULulo informativo, re• 
oonbeceu "a realidade de uma sltuaQllo quo Rstnva R reclama,• 11 attenção dos' potlores oompetentea", Fel tudo. ini
ciativa sua, nenhuma~ Nl\o houve nsslm, projeoto do lei de 
.lnicjatJva do Presidente da RilPi•bli(JU, como CJXI80 o 1 2° do 
art. 41, da Constltulollo Federal, qui! dlr.: 

"Rasalvadm n compet.em:ln dn Camnru dos Dopu~adQ!f "' 
do Senado Fedei•11l, qul\nt.o aos t•ospooUvo!' sorvloos lldml
nlstratlvoa, pet•tonco e;~:cltuívamonte no Pt'll!lldonto dll RI';~ 
publ!on a iniciativa dos projootos do lol quo nugmontom ven
bimonto~. de runcclonnrloa, orlem empregos em sorvloos J.â 
organizados, ou modifiquem, durante o pra:to de sua vigen
ola, a \e I de flxacll.o das forcas armadas." 

Onde está a prova de quo a inioia~iva desse projecto de 
lei fosse do Senhor P·rllsidentll da Republlc11? 

Iniciativa, ensinam os ~iccionarios da. nossa . li.ngua, \l 
. accão ou efft·~ito de ser o primeiro a pôr umu idA~ em 
pratica. a le~mbral-a, a enumerai-a, a propagai-a. 

Ora, o eminente Senhor Presidente d~ Republica, não 
~eve a iniciativa de apresenta-r qualquer projecto de lei, em 
l'eferenoia ao ")•eajustamento". tle VBUllirnentos dos militares. 

O SR. H.r;;NRIQUE DoDBWoRTli - Mns teve a· iniciativa 
de mandar o Sr. Ministro da Justio11 á Commissúo de Fina.n• 
Qas declarar que ou o p.rojeoto et•a approvado, ou não se po
deria responsabilizar pelu manutenção da Ol'dem publica • 

. 0 SR.. LAUDGLINo GoMES.- Mas V. Ex. fazia. parte da 
Oommissílo. 
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O Sa. CANDIDO PitSBÕA- O nobre Deputado- pelo DJatri
\lto Federal quer dizer que a maiori.a ae submetteu á ~ont.ade 
do Sr. P·rcsidonte da Republica r 

o Sn. H.ENRlOtnt Dovewoll'l'H - O que- disse bonletn, '!I 
I'BIJito hoje, foi que o Sr; fdinistro da Justiça veio interessa-r
se na Camara, pela passagem dó projecto, declarando que. não 
sendo approvado, o Governo 11i\o. se responsabilizaria pela . 
manutenção da ordem publíca. 

O SR. PAULO MARTINS- Limitou-se tão só o Sr. P-re~ 
sídenf.e a encaminhar á Garoara dos Deputados os h·abalhos 
organizados pelo Ministerio da Gtierra e da Marinha. 

E' evidente, portanto, que com esse vicio de inconstitu
cionalidade não cnbia á Camal'a o dever de receber esses tra
balhos. mas o di:rei lo de ,..~cusar stta acceitnQilo, uma yez que 
não se guardara a fórma constttucioual prescripta para esee 
fim. Esse, a meu ver, o el'l'O inicial. Mas, conformando-se 
a Camara dos Deputados em assumir a responsabilidade do 
enorme gravame para os êófr~s publicos, do que o senhor 
Presidente da Republiva tão habilmenw se eximira, pr6parou 
o pro,iecto, com a prevalancia de ~m substiLuLivo em que s~ 
oonsediam o~ augtnentos a titulo úe abono pro-vísorio, com 
ailtorizacão para se fazer a despesa oonsequenté por meio 
de operação de credito t 

O Sn. AcuM1o Tonnns - O véto do Sr. PrcsidenLe da 
Ropublica encerra, até, um gt'ande nbsurdo. O que o Pl'esl-

. neg11.r snnoolio a qualquer dispositivo . S. Ex,; porám. voe 
dente da Republica póde fazer. em fllM dn Constituição, ~ 
além : desce a detnlbell. ~ubmelle o proJer.to a novn . radn
oollo, pois que vna no ponto de, num determinado dispositivo, 
usar do vt!t.o pat•alal· excluindo do me11mo nlglNhns oxprcss!Je&. 

O Slt. PAlJLÕ MARTINS- Agrodcoo n V. Ex, o upnrto. 
O SR. Ammoto ToiU11'8 - O válo nAo " parn alterai' a 

lei : é para nogal-n. · 

O SR. PAULO MARTINS- Tudo ll!so, nn vel'dtcdo, fct·iu 
a Const!tülQiio, recantemente t~romulgndn . M11s, todas essas 
l'llZÕtlS de iDCOUBlit\.\CiOnt\lldade, O OUlrt\B ató UbGrt•o,nte-:; dO 
bom senso, qual, por exomplo, a. de se liulorl~ar opornçüos 
do orodito p11ra oocorrer á9 despesas 01'QilrnEmtarins -perma
nentes, justifit~tl.rlam, amplnmento o véto total. absoluto, á 
resolução logislntiva sobre o TenjustBmonto. E , ainda qmm
do nii.o sobrassem todas osPas ruzõos pnra basear a recusa 
presi<iencial, l'eslariu outra. - a ma.is forte de todas M rn
zões: a dn impossibilidade absoluht dE> onerat•, nesse mo• 
mento, {te mais um celtil' sequer as dllspesa;; publioas, ag
@'t'avand<i, aindn mais. o dcficit jí1 existenLet Enlrotanto, ne~ 

· nhi.llna des;ms relevantes r azõas foram sustentadas, salvo a dn 
debilida<:\e dos recursos do '.rhesarn·o, mas só pllra o aug .. 
mento do. . . funccionalismo ('.ÍVíl. 

Pot· qttl'l differenoar o militar do civil quando este, em 
@.'eral, é peior remunerado'? 

O SR. API!lLMAn. RoC\tA - Menos os fulioóionarios da 
Pazenda. 

O SR . . l?AUl·O· MARTINS - Responderei . a V. b . op• 
portunnmente •.. 

o Sn . AD'SLMAI\ . Rocnu. - E!lo· mais . bem remunerados 
qne ,os militares. 
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O SR. • PAULO MARTINS .;...-. •· .•. para acabar com essa 
bailei a de ·dizer que os funccionariois do Thesouro ranl)am 
mundos e fundos. 

Percebem menos que. os funcciC'narios da Recebedoria, 
e; entretanto. . . · 

O Sa. ÚHRISTIANC> MACHADO - o funocionalismo em 
~eral é mal remunerado. 

0 SR. ADELMAR ROCHA --.. Ganham mais que os milita-. 
res. 

O SR. CARLOs REIS -. Os funccion;irios que percebem 
quotas são magníficamente remunerados. 

O SR. PAULO MARTINS - Da Recebedoría, sómente. 

O SR. CARLOS REIS - Muito bem, mas são funcciona
rios publicas .. 

O SR. BARRETO PJNT(I - Os funccionarios da fazenda 
nüo estavam comprehendidos no assumpto. 

O SR. PAULO MARTINS - Eu não deséJo entrar nos 
motivos de . ordem publica - se os houve - que levaram . (). 
honrado Sr. Presidente da Republica a vela\' o "·reajusta-
mento" para os civis. . 

Devo, apenas, declarar· que, no meu entender, talvez er
l'ado, a soluÇão· só poderia ser, no caso, a da sancciio comple
ta. OU .14. do Vé.to ·total;. C)U melhor: . tudo Oll, Df1dll.l 

Porq•J~· Sr. PMsident& as razões invoc.aaas no véto 
parcial, para dEmegar o "reajustamento" aos civis. se applf.
CJariam, mutatir mutahdi, aos milltores. Se, como dizem as 
razões do vét<t em relação aos funccionarios oivis, "a me
dida consubBtanclada nQ art., 3°, da prei;.ent~ reso:uç!io le,
gislativa, niio se processou pela fórma estabelecida no § 2o
do art. .U, Ja Constituição da Republioa". o "reaJuata
m~llto" dos iriilita'res tli.mbe"m não se processou pela fórmu: 
consUtucional, conforme ficou demonstrado. · 

Embora -se . reconheça _que a resolução legislntivà,' que 
foi pat•uialmente' vetada, agjo um verdadeiro aleijão, pelos 
innumerôs <!efeitos. de teclfnioa, de terin1nologia . ll até de 
redocção, o qur:;, realmente, imposaibllitaria, na pratica, sua 
execução, duvida alguma resta de que na rasoura do véto, 
confundiu-se dispusioõ.o interpretativa com augmento de. 
vencimt>ntos. Desejo me referir ã disposição oonoernente 
aos oollectores e escrivl.ef\ fedrti.es. A origilm desec dispo
sitivo tem-se na am~nda 'que .o bl'i.lh'ante dopptndo fluminen~ 

· se, Sr.· Acuroio Tor1•es, pr~P~ afim de pôr termo A ohimo~ 
rosa injus.tiça que se_ vein praticando . co.ntra ,esses ser,von· 
tuarios, que tn.nto tr~balhnm em pról dos rendlJS. publica&!. 
E' quP. o decreto n. 2L502, de· 29 de J1.mh.Q !le 1934, e$tá· 
bela(leu, para essas servidores. d"n Nnol!.o', orde~atto· ou seja: 
a parte. (i::a ·e parte. v!lriav~l . óu perc·en,~auen$. Uniformizou. 
portanto, a fórmil ()e ~gar os cqi!Qctl)res e esori..,ães d~ 
modo n que tivessem vencim.entos que, r.pmo se 6Rbe, se des
dobram em duas p~~ortes• · .ordena~o e gratifi~:a~ão, · ou seJa. 
parte (i~ e parte ,varlavek · . 

O BR. AoUROIO ToRRBS --.No caso dos collectorel· e .eso. 
orlvles o entAo illuetr"e DeputadD, Sr. Waldomiro Magalhlea
deolarou, aqut1 quando defendi no plenarlo esaa emenda, qu& 
o1•a penaameuto do Governo da Rtpuhliea dar &OI oolleoto
Ms ll Morl'\'lea ·aqutllo que lhes 'Vinha promettendo d~s(l~,r 
Junho de f 9llt. · 

O. D, --,.. Vpf,U~IG 11 - i9315. u. 
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O SR, PAULO MARTINS- Não se trata de pensall\ento, 
mas de •.1m dil'eito nssegut'ado, co.mo vou demonstrar.· . 

O art.. 131 do referido decreto, declara que; 

"Paca todos os effeitos Jegaes, cons~dera;,se ooinó 
ordenado dos collectores e escrivães de ·cada classe as 
<Jeguintes importancias, -:espectivamente .... " · 

E no proprio modelo 23, está indicado o pagamento da 
"part.e fixa do.:: seus vencimentos". Ainda no artigo 99, do 
mesmo decreto, ha referencia. á parte fi~i:t e á parte variavet, 
quando estabelece: · · 

"Nos casos 1e substituicões, nos termos. dest9 re
gulamento, vonr.erá o preposto, quando em .exercício, 
sómente as percentagens que caberiam ao substitui
dl\." 

Essa é, de resto, a regra gel'lll dos r(lgulamentos de Fa
zenda. · Mas. se a(J · pl'eposto om ex~rcicio ficam asseguradas 
as percentagens {pr1rte variavel) ou seja o pro-labore, ó 
evidente que ao substituirt_o cabe o ordenado (parte fixa) 
quü se não mandn abonar ao prepoetó. 

O SR.. BARRBTO PINTO - Desde a lei de at. · 
O SR. PAULO MAR'l'INS -'"-'.E' esse direito <ll8r1!1simo, 

indiscutlvel e expresso em lei, que se vem nego.ndti aos col
leot,ores e esorivAes de oollMtorias feder~Aea, apesar de corte• 
tat• da lei arçamental'ill vigente, na verba ~2" - oollectorJas 
....., do Minlsterlo da Fazenda, na eub-consilrtlRtl!.o n. i -
pessoal - o seBUintc: · 

"Pãra ·pagamento ·de. ordl.'lnadol! e peroentaren' 
dos colleotores e esl!riviles~ de accordo com ·o DecMto 
numero 24.1502, de 20 de Junho de t934, cuja tnbella 
deverti . Bar appUoada sobre n totalidadE> da arrecada· 
oilo realizada em cada .Munfclplo, ainda que .. sejam 
dividldu as nollectorins existentes, 15,.\56:400•000." 

. Esse .. àlroHo orystalUnr., que· o Tliésouro Umbrl\. em nl'ío 
reconhecet•; foi que sA esclareoeu, que s" tnterpr~tou, na 
emenda Acuro]e> Torres. NAo havia, pois~ pnra o.\1 · cciUec~o:. 
res e escrivães augmento de vencimentos, E se, por effeito 
de maior arreoàdaoila, fç.sse n verbO. i).lsufficiente, sua sup
plementll.gl.to ~ dj3 lei, como se sabe •. 
. Visav·a, portanto, a 'emenda Acurcio ·Torres, ' 'pôr lermo 

ás vnl'iadas ex:egeses dos .funccionurios do Minieterio da Fa
zenda, deantR. da umh ·interpretação do, Poder Legislativo. 
'E como, no conceito. '!ie . Gabba, .~ ,disposiciío i_~terpr~t~tiva 
se confunde, essencialmente, com a lei interpretada, os coJ
leetores e escrivã,es veriam seu direito·· as~egu·rado,' desd& 
que o Décretu n. ~4. 502. teve vi'8ôr. . . · · · 

Para não cansar· 11 attenQilO ;d!lsta Ca[nara, certo d(), ·que 
muitos o farão com mais bl"ilho ·e 'ni.'ais propriedade, (~CI 
apc>iaàos )·, ·não d~!lco ·ao exnme de. ·outras ra:t:i'íes·, do · v é to. 
emb'ora' ·l'eoonherja,· oómo disse, 'a · procedendfa dl\' maioria des
sas l".i'ZÕes:. · Apenas preferia, ·neste momento. ; estar .. applau
dindo o honrado Sr·:'·Presfden'te·dn Republio!l, ~o tlvesee tido 
ó alto ge~~to · paLrlotioo 'díl negar .snntài!). ti ·deolslo ·legisla
tiva. sobre o "reo.just:omento." de vencimento&' 4s olasses nr-... 
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madas ~ ao fmiccionalismo publico. Sua Exoellenoia . teria 
·merecido o8 applausos enthuslàstioos dá Naolo· inteira, in
clusiye os ·das proprioo classes militares, que saberiam res
peitar o; elevados propositos da negativa presidencial, im
posta pela mais cruel das otises financeiras . por qQe · tem 
passado a Republiea. 

Ó Sn. ACURCJO TOI\I\B8 - As claSiies militares nada pe .. 
·diram . 

O SR .. BARI\B'ro PINTO - Leia-se a entrevista do geMral 
Rabello, de hoje. 

0 SR. CARNEIJ\0 DE REZENDE - 0 véto nãõ podia abso:. 
lutamente ser fracciooado em face da limplda unidade do 
dispositivo const.itueional. 

O SR. PAULO MARTlNS (ezhibindo unl jornal) -Aqui 
.está: "Este dinheiro nos queimará as mãos." 

Sr. Presidente, basto. dizer que, se cumprida rõr a de
sast.rada partilb~ tl•ibnlaria feila pela CoJJs{ituicii.o Federal, 
o oroamento para o exercido de t936, ·.terá de ser votado 
'COm .um de(icít de mais .de ·.um milhlo de contos de réis! E' 
o que .provarei á Camara e ao Paiz, amanhA ou depois, quan
-do .terminat• o trabalho· que, a respeito, estou elaborando. : 
· · Mas;· como o honrado s-r . Presfdénte da Republioa pre
teriu palmilhar caminho dffterente, eu sinto ·a minh'alma 
11ncher-se de tristeza . e · como que ouoo os sinos da mlnba 
patrln dobrarem, do{lrarem; funebremente... · · 
· . Vislumbro, nos easebres lugubres e humildes, o dese~

-pero do pequen«! ttiniloionariQ gue vê, pelos parooa mil réis 
- misnlba!l do venc!mentop O'í'lvadoa .de c()nstsna~ões - o 
'inicio de eBOUs~z do · pilo de cada dia . • . E 4 sua, oaaa-ae a 
'trJeteza das nuven!J, de' um ·do encoberto P am·eaoador QUI 
esphacela a _esperanca de mais um pouoo de pAGI •. -. · 

·Baldadas êsperanoas! DestnusiSet~ cruela! ·· · · · · 
. Pobre .funcoionolismo pUblicu . Por que, tambein, nllo 

:te deram arma·.st (Palm.izi . ) 

O Sr. Barreto Pin~ (Pe'a o't'flem} - Sr. Presidente, 
.pódendo eú ser, por minha .. dt~avalia pesaoaí, o ultimo dos 
Deputados Brasileiros (n11o apoiadóa) , sinto bem entretanto 
.._ e com a maior· seiUranoa o proclamo, Senhores! ...,_. que, 
dentre. todo~, sou o . primeiro e o que mais dire~lll e pJ•ofun
·darnente sortre o golpe, ora vibrado pelo Govet•no sobt·e !l As
aembléa, vetando-lho e da forma por que o fez, a medida 
·relerenLe ao oh amado reajustamento de funceionarios . oi vis 
e militares . · O veto presidencial exclue os civis ·dO · abono 
.que aqui, muito reflectida, muito sincera, muito justamente, 
'f1Ji votado para todos os servidores da Uniãq . . 

. Q 8R. B1AB ~ORTES -'- Ç,onvell\ aocentulir qui:\ a proposta 
·veio da proprlo . bancada liblll't,ü ·do Rio :Grande do Sul, quo 
t eve a iniciativa diiisó. (Muito bem . ) · · · · 

. O SR. AsCANio TUBINo ,.--E a . bancada niio se. srrepen-
-de. (io se'u áoto. : ' :, · · .· :. · · . , .' · , · 

,o SR. BtAs FoRTJ!:B - . Muito bem. , Folgo em ouvil-o. 
: O SR . HBNRIQUB Done~ÓJ\TH _:_ 0 orador peririitte um 

·aparte? v: ti,'. devet1Jt, ·.'~nttto, .. em face da.' attllud~J do senhor 
Presidente da RepubHca· oiintra ··o funooionalismo: retlrar-lh'e 

:a eu apoio poli tloo; ·. • ·· · "· · ·. ·. · · · , ·. 
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O SR •. BARRETO PlNTO- Perdão! Mim apoio politlco,. 
Uva occasiiío de dizer ao Sr. Presidente da Republíca, não· 
significa que aqUi serei um subserví~nte! Terei indeperidên
vin bastante para votar DDliU> entender sobre a viagem de· 
S. Ex. , sobre o vúto, ou sobre qualquer outro assumpto, por-· 
que não preciso ser Deputado lJara viver. (Muito bem.) 

O SR. Ac:c:uacJo ToRRES- Permma V. Ex. um addendo·• 
ao aparte do Sr. Bias Fortes: a bancada do Rio Grande d.J 
Su\ defendeu com galhardia o reajustamento dos oi-vis, pela 
palavra de um de seus mo.is ·.mustre.P membros; que é mi-· 
litar, o Sr. Deputado João Simplicio. · 

l) Sli.. Yt<lTOR RUSBOMANO - A inlriga não medra. 
. O S11... ABOA.Nto TUBlNe - A bancada não pode é con•· 
cordar com as injurfàs qu~ eatli.o sendo atiradas ao . senbor· 
Presidente da Republica, porque S. Ex. usou de úma fa0ul· 
dnde constitucional. · 

O SR. BARRETO P.JNTO- (continuando) ...,.. E....,.. com· 
que amargura o digo. neste instante, Sr. Presidente! __, eu 
sou aqui o repr-esenLa.nte da classe dos funccionaríog pUblioos 
civis ... Odiosa ser!\, para todos os Srs .. · I>eputados, ess• iiles
per~&da delibersoiio do Governo, DI&S, para mhn, ,bem mais do· 
que· isso, ella é demasiado punsente acabrunhadora em ex-· 
cesso, considerado o traço de sarcasmo ·que lhe é p·atente. 
Provada, como lioa., nes~a emerwenola da vida nacional, Uo 
difficultoso., a indifferenea do P$lder heoutlvo pelo funccfo ... 
nalbmo clvU - para niio d~zer a dllferen~a cóm. que, em 
dCJLrlmento seu, 6 a.J)reclado o funeolonallamo rntuta.r - (lese 
véto. m" oruclrioa no meu m•ndatot (!luit(J b•m). Sim, Sr. 
Presidente, nesta tribuna, qu~ me foi culorgadll pela srandQ' 
o nobre elaase dos funceionà·tl~s publlcos civis, lcmre qe aen .. 
tir quâlquel' llnthusfasrno, por l!BO qu~ deUa talo a toda a 
.Nacllo Brsslleira, confranRa~me o coraçl1o dores lnêdU.ne, en ... 
volve-me a alma em sombras, que ~l1mat1 suppu:~~ houveBBil 
tão espossa;s e negraBI Satlro ne.,tv momento, que par11 m!m, 
estreante da tr\buna parlamentar do meu Pa\11, deveria ser 
a maie rarlfoso momento da minha "Ida, $Oitro verdadefrQ· 
aniJustla. E', assim, um til! ,n•o/utwUa 11 minha primeira ora· 
çl\o parlnmentat•, que eu bem deseJara fo!48o um Horannah/ .. , 
(Muito bem.) 

' o SR. B1As Foa111e- E' (J comeoo da cerrelra: V. Ex. 
vne ter multo maia. . · 

O SB. LAUD'RLlNo GoMBB- O nrador nlio diria isso antes: 
~a sua eleiçi(). · 

. o Sn. AO'Ot\OIO Toi\R&B - Antes da eleic.ão nú.· o ha:v. ia. 
w~ . . . . .. . 

o SR, B~NI\IQlJR .Dooswol\TH --.. Nem o orndbr tH>dln di--· 
zer isso antes da aloiçlio; pela símplés rii.zllo de não ástar 
eleito. · · · · 

o sn·. BARRETO PINTO -- Dev~· rêspbndel' .ao se.nhol' 
DeJ)utndo Llludl!lino Gomes, - e cuja candi(latUró. eonbeco 
muito bem os prhnordias,. .:..c que nllo· fui nomeado ll>epu-

, l~do. So,uba. sempre r.esistir ~alba~da~e.n~~. ~.: i~un,ccõ~s ~e 
<Jrdem poli boa e quando,· ~s~üttlo .o~~P~PM~sos, d~lles ,11ao· 
f,uJo, lleja CJll,aJ fór /:t sUuav~o, (MUJ~O .. ~efl't~)1 , . , . . 

( Tf'ocam-alt aparte• vehem~mtes entre 011 Sr11. Acut"cio
Torret e LaudeU~o Gomei.) 
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O Ss. CARLos REis - Aqui nll.o' se diecutem prodromos 
.de candidaturas. . 

O Sa. PRESIDEN'l'B -" Attencão I O tempo de que o orador 
.dispõe está quasi esgotado. · ' 

O SR. AcURmo ToRRES - E' uma injuria que se. '.lstá 
lancando li representacílo de classas, dizer que os classistas 
só.'estão aqui porque o Sr. Getulio Vargas quiz. (Ha outros 
.apartes. ) 

O SR. BARRETO PIN'rO - Sr. Presidente, verifico 
que não poderei ir ao fim.. Ainda estou no principio. 

0 SR. PRESIDENTE - (FazeJUJo .9oar os tympanos) -
Attencão; peco aos Srs. Deputados permUtam ao orador pro

;SegUir. 

O SR. BARRETO PINTO- O véto em questão, Sr. Pre
.sidenl,e, não é um véto parcial: é um véto parcialissimol 
(Apoiado, e ndo ·apoiados.) 

O Sa, RUJRIRo JUNIOR - Pareialissimo no sentido que 
.o orador quer dar, não apoiado . 

.. O Sa. CANDIDo PEssôA - V. Ex. foi major11do em seus 
·vencimentos, 

o 81\. RIIJEIRO JUNIOR - Não rui mil.jot•lído, porque não 
·recebo durante o exerclcio do meu mandato •• , 

O Sa. BrAs FoRTB&- Nas f~riaa recebei 
O SR. RrBEIM JuNron - • • . pOr isso, estou muito 6 

vontade aqui dentr(), · 
O Sa. BIA.S FoRTES - H a um dispositivo do Regimento 

-estabelAOendo que o Dep\ltado não pode intervh· em assum~ 
ptoa de seu interesse pessoal. 

O SR. RrbBJRo JuNIOR .-. Eetd. errado! 
O SR. BIAB FoRTES - Errado est.ii V. Ex. ; o dispos1Uvó 

existe. Pe~o no nobre oolle~ra que o leia. 
. O SR. RIBDIRo JUNioR - A lnlerpretaotto que V. E1, lhe 
dá nilo é ce1•ta. · 

o SR. A'DILMAR RocHA - Interpretando o apat•te do Sr. 
Deputado JJioa Fortes, o orador serla suspeito, visto como, 
s~ndo l'ept•esontante do ·runcoionalismô publ!otl ostá, no onao, 
defendendo o~ proprioa interesaea. 

O SR, BARRE'l'O PINTO -· 1\eplllo energioament..o o 
~~. . 

O SR. BIAS FoRTK8 - S·, Ex. exerce o mandato para 
isso mesmo .. E' representante de sua olass.e. 

. O SR. BARRETO PINTO ..;.... AgradeQo Q aparte do Hlu&
ti·o repl·esantnnte mineiro. Maa, devo deolarar ao digno ool
!eg!l, Sr, Adelrn!'r Rocha, que. ~ou. funocionario municipal. ... 

O SI\. P!lEBIDENTE - Peço ao nobre. orador que ultime 
as suas considerilcões, pois jã excedeu o· J)rilzo de dez minu.., 
tos que o Regimento lha .concedia para falar pêla ordem. 

O SR. BARRETO PINTO- Sr. Presidente, como pode
t•ei ultimar as minhas oonslderaQI51le, qua mal consegtll ini
ciar?. 
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O Sa. PRBBJD.ENTB - Inscreverei V. Ex. para expli-

cacão pessoal • . 
O SI\. RiBEIRO JUNIOR - As decisões do Presidente sio-

irreoorriveis. · · 
{) SR . .BARRETO PINTO - Agradeço ao nobre Depui 

tado pelo Amazonas .. Vou tomar nota no meu caderno. (.Ri~ 
so) • Attendo, Sr. Presidente, a advertencia de V. Ex., reser
vando-me para falar em momento opportuno, 

O SI\. PRESIDENTE - V. Ex. fic~J.râ insel'ipto para falar 
-em explicacão pessoal. 

O SR. BARRETO PINTO - Obrigado a V. Ex. 

8 

O Sr. Presidente - Achando-se na ante-sala os Srs. Elie
zer Rodrigues Moreira, reconhecido e proclamado Deputado 
pelo Estado d() Maranbão, e Aniz Badrã, Sebastiilo Domin
gues, Pedro Jorge Pereira de .MiliiO, Abel José dOi! Santos: 
e Luiz MartjiiB e Silva, do rrupo dos empre1Bdos, convido 
os Srs. 3° e 4° secretaries, para, em commissão, introduzi
rem no recinto SS. EEx., Rfím de PNISt&rem o compromisso 
regimental. 

(Cdmpareoe~ S.S. EEx.,·. aoo;n»._an~ados da 
respectiva commaslliio e, junto á Mesa, D'rílstam O· 
compromisso regimental, tomando aYento, em·· 
sesuida.) 

9 

O Sr. Pre1tclente - 'l'em Q palavra o Sa•. Mario Chermont. 
J)rimoiro orAdor ineoripto. 

O &.-. Mari~ Cbrmont -- Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, antaft de tudo devo esl'llataoer ·um ponto, em relaolo a 
uma áffirmatlva que se fez nesta Oua • 

. 'l'endo o illustre . e diiDe repre1entante do Rio Gro.nde 
do Sul,, o Br. Baptista Lue!lrdo, a quem peoo venta para deoli
nar o Beu nome, oomo prova de attenolo e admlrac!o, feito 
ligeira referenota ao oaso do Parll, no seu brilhante disoureo 
de hontem, aftirmo.ndo que o Brasil otnda tom dee.nte dos 
olhos o papel que o Chefe da· Na~o representou na queda 
do MaJQr Bmrata, aeseváro que 8, Ex. nllo tem razlio. Queffi' 
d.eoidiu o c"&o do MaJor Ba~ata foi a JustJoa Eltitoral. . 

o Sa. HBNRrQu~ Dol>SwDRTH .._Posteriormente á lntPr
vencilo do Presidente da Republioa. 

o· SR. MARIO CHERMONT- A intervenção do Sr. Pre~ 
sidente dn Republica foi em apoio ás decisões do Tribunal 
Eleitoral. 

·Sinto-me no . Q.ever .de dar meu testemunho da conduota; 
impo.roial e rcota do Sr. Presi.déhté Getulio Vargas .neste· 
caso. S. Ex. não fez siuão &!!'ir desapaixonadamente. cum
prindo rigorosamente as decisões. d~ .Justica ·Eleilm:al. · 

Ainda mais, caracterizando a sua lealdade, B. Ex. ter 
soientiflcnt• previamente o major Barata de Que, sa surgls-· 
tJ qualquer 1noompatlblUdada ontre o Governo do Pará a a. 
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;ustiça Eleitoral, S. E~. cumpriria integràlm~nte as delibe~ 
rações emanadas desta. . . 

·A respeito posso falar, porque fui quem levou o pensa
mento do Sr. Presidoente da Republioa ao Sr; major Barata. 

O Exmo. Sr. Getulio Vargas deu, no caso do Parã, o 
mais e!oquente testemunho de respeito ás .nossas leis, pres
tigiando a egregia justica do Pa:iz. 

0 SR. HBNI\lQUB DODSWORTH - V. Ex. permitt.e um 
npart.e?· A ir.terv,jn~o do Pi·esidente dn Republioa na poli
tica de quasi todos os Estados justificava a supposição dt1 
que S. Ex., individualmente, tivesse agido do mesmo modo 
em relação ao caso do Parli. 

O SR. MARIO CHERMON'l' - O Sr. Presidente da Re
publica nõ.o fez mais do que mandar cumprir as decisões 
cman!ldas do Superiot· Tribunal Eleitoral. . · 

O SR. HENRIQUE DoDBWORTH - Mas podia ter havido 
uma intervençllo previa. E' o que faz suppOr a mudança tão 
grande verificada na attitude da bancada paraense. 

O SR. MARIO CHERMONT - Vob tratar do caso, sob 
o aspecto politioo -·que ainda nilo foi nnalysado nesta Casa 
- e mostrar como se tem mentido ã Naolo: 

O SR. HBl'(RIOtiB l>oti!IWÕRTH - Y. Ex, silbe que o.iiidã 
guardo d.e memoria os · dlsoul'sos da bancada do Put•â, con
tradictnndo a minoria da Camara, quando esta accusnva o 
Sr. MaJor Barato... . 

O SR. MAntO CHERMONT- Principio declarando que 
po1• uma quoi~tllo da djsoipli~a Qnrtldaria, fui solidario cr>m 
n admlnlat.raolo do Sr. MaJor Barata, até o dln do nosso 
t•ompimcnto. Quct•o d~ixnt• bem nccontundo c~te ponto . 

. Sr. Presidente, St•s. Deputadoa, venho, m•sle momeuto, 
cump1•ir um dever, esclarecendo os acontooimentos políticos 
dose m·olodos ulUmamente no Pará. 

Multo se tem discutido sobre a oonveniencln ou não de 
!E tralllr, ne~tn augusta ·usembléa, dos caisós politicos re-
glonacs. · 

St•. Presidente, sou daquolles qus julgam qlié a h isto
ria polilicn do Bl'asil devo sot• annlysada sem paixüo, nesta 
Casa, porque, como legltimoa .representantes políticos · da 
Nacno, não podi!mos deixar que olln soja deturpada pela pai
:dl.o pnrtidorin. E' neoessnrio quo se tncn justiça "l fulgure 
n verdade . 

Assim, Sr. Presidente, dentro do:Ste ponto de vista, aqui 
estou. 

Nenhum caso politico lml)roseionou tanto a opinill.o,pu
blicu do meu· Paiz, como o caso do Pat•á, pelos seus multt
plos aspecto:!, muito particularmente polltico e moral, e pelo 
upparente imprevisto dos acont~cimenlos. Não venho burilar 
palavras: · venho eHclarecer factos, numa an~lyse profunda, 
documentada e bqnéstn .. · . 

. E' gt•andeinente lriinen~ãvel -que n opinião publiM e até 
mesmo o espírito de homens da bem se deixem impressionar 
pelas primeiras ·noticias; E' tnmbem vrofundamonle la
ml'ntr.vel que homens, que deviam ·Comprehender a respon~ 
snbilidade de suas posiÇões, nas suas palavras percam a se
renidade que' o oat·go lhes impunha. 

Meus senhores, a deaintelligonoln que ~lnnva óentro do 
Partido Liberul do Pará já vem de algum tempo. Teve 
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1?1la imcw no pleito pam a retn•esenlnoAo todoral do E11Lado 
nesta Casa, quando, por convenienolas POIIOII!I 10 qru
parum varios candidatos, num geslo do Jnd!Jotp\Jnca pcal•li
darjC~, com o objectivo de beneficiar caquelh.tl quo melhor 
'Conviesse a politica domestica do ex-luLtu·vontgr, 

Appello para a dignidade oos meua collllll.ll dn bu·nca
da: peco que proteste!ll, se, porventura, eu rult"r 1\ verdnde; 
appeilo, em nome de E na honra, parn que uulm n fn~:nm. 

Para mostrar, Sl'. Presidente que o~&a ellunol\o não é 
recente, aqui trago urua prova, uma eht•onlça politica do 
Jornal do Brasil, publicada. a 24 de ·Maroo do «lOl'rente anlio, 
na qual já se salientaYa o esbt>ço de uma\ 8Di&llo no Partido 
J ... iberal, a pr-oposito, justamente, de qu~slOo! lrit.lmas do 
Parti.:io. Vou ler alguns trechos do at•ttgo, para que fiquem 
na memoria dos Srs. Depuludos, que podlll'fto, "'lltlysando 
os factos, verificar que 1. verdade está n meu ln.do. 

"DESMANCHANDo UMA 101\li.JIHIIA 

A situação politica no Pnt•il l.l, Jl\ UfOl'l, de in• 
disfarçava! gravidade, compt'omeUon!lo JN'Inmonle a 
pretensão do interventor Ma,plbl\llll DBI'lllu t\ mBgis
tratura sul)rema do Estado. AMm do 01110 dn comarca 
de Obidos, do qual tratamos ha lJOUilUII dli11 uestas co• 
lurnna.!i, chega ao seu termo a efrlli'W•oonoln oileasio
nnda no seio do Partido Libêral do t•al'' pela lnlet'ven
ção inipinada do Sr. Annlbnl Durtrlo, C!Unhado do 
major Barata e Deputado eleito 1\ Oon•tiLulnte Esta
dual. Com a creação da "Lcgll\n MnJIW nnrata" che
fiada pelo Sr. Annibal Dmll'lil m~hOII"Ill llompromet-. 
tido o prestigio do Deputado lrnüt'l'lll Alml Chermont, 
presidenl9 do Partido Libol'lll, flllll tltlil!lo modo passou 
a occu('J:n· uma posicão multo !~nUonda em face do 
eleitorado dtaquella ngE~:I'amlaolln pnlllloll, Scierite do 
facto. o Sr. Abel Chermnnt lt•an~Dtll'lon •. 8e dP. aviõo 
para· Belérn afim de exigir do fnt~rvr.ntor & retirada 
do .seu conhado Annibal Dunrle da llhl!fln da tal "Le
gião'\ sob pena de um !jerlo dlsaldlo no &olo do par"" 
tido que até agora vinha apetfaaclo R oandJd11lua•a do 
Sr. :Barata. 

Ao que parece, _porém, o fnnw~o mlljor não con· 
.cordou com o ponto de vjsta do Sr. Abol Ohet•mont e 
<>S .ulLímos telegrammas de Bcltlm rtno como lmminente 
~ rompimento entre os Sl's. Chermont o Bnrntn, o que 
'significa uma scis5o no partido o cnn~•·Rnlntomentc a 
l'Cduccão dat:~ possibilidades do lnllwvcnl nc• cleger.;se 
p;overnador constitucionrd do Pnt>d. 

A situacão do St. Barata ~. n11dm, llllda ve,1 mais 
precrJria. O 11eu sonho queric'<a pareM om vfnl!l ~~~ des
vanecer-se corno uma · nuvPm fngidiR. . . lll emquanto 
isso acortteoll, tomnm vulto as eanrtlrlalnrns dos ee"
nhores Abel Chermont e Ablllil.rrto Condul't1 napã o 
Govemo d!) Estado. A igrejinl)a tll<i lnborfosnmente 
ndif.ienda pelo oeleherrimo e va.JenUssimo ma.ior Ba
r•atn estli em pleno desmor"anameuto, ameneandr.. lrtms-
1ormar-r.e em uma tr·i!'lte P melnnoolioa tnpérn, em 
benefieln nn paz, da tt'anquiHidade e da ordem do lon
ginquo Estado do septonLriiío brnslleiro. 

Só agora, talvez muito tarde, o ma,lot' oomeoa a 
oonvencer~sl"' de que a melhor nrm11 po!Hion n!io· é a 
arblt,t'nriednde e a violenoin e que nom todns ns mf.lni-
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feslnçiies encommendadas serão capazes de garanl\r 
uma 11Uuaçllo qua nlio se. apoia na sympo.thia e na 
opinUio publlctl." 

Publica a "}'olha do Norte" o seguinte: 

_"Ligeiro bnlanç? da silunçã~ pamen·3e, - E:tpli
cacao da Impacfencza do Sr. :rlaJOr Magalhà~s Bunla 
para ver ut•gentemente convocada a Constitumte do 
seu Estado.~ 

O~de se vel'ifica o fundamento das minhas afftrmal.ivas. 
Amde. transcreve, sob o titulo "Um intel·ventm· cario

ca", um llllegrnmma do "Diario Cat·ioca", ~3lamt1ilJído ca
ricatura em que nppo.rece o Major' B:nata: 

. Par<t mclhot• usclat•ccimento dos factos, darei a ~e,:(uen
cJa na Ol'd(!ll1 lllll quo o MaJOl' Barata t•espondeu ás minhas 
t ntt'2VIslo&. Lnnr.oi.Jbc um re·!>to. 

•· U 111 l'llplo ao Major Barata : 

- Lnnçn um repto ilo major Barata pat·a que 
negue quo, tJcssoalmenle, não tcnlou sübória~· os 
DoputodCl~ o.sylados e pe~o'-lh.e, ao mesmo tcm:;~o, 
qu(! mo dô uma declnraçüo pul!!lica permittindo-me 
mo$ll·nt• dolnlhndamente á Naçõ.ó os processos de que 
S. Ex. se utilizou pnrn a compra dos Deputad::>s asy
hido!!. Negue c ex-int·ervenlo!', que niio lançou mão, 
de 320 contos para obter a renuncia de tres Depu
tados e de 20 contos pai'a dar de premio ao Depu
lodo que servissç de interml'ldia nas negociaçõe5". 

S. Ex. respondeu : · 

......... Nego que haja mandado o.f.ferer;ei' a tres 
Depulndoa trahidores a quantia de 320 cant~s. C?U 
outra oualquer, afim i.le obtl!r delles a r..:nuncw .. 
Desofi() o !31'. Mario Chet•mont a provar o qne nffir
mou. 'l'ol dito é uma infaniiii.. etn primeiro Jogar 
porque, não tenho onde i!• buscar tão elcvátl'l quan
tia, e muito men~ a quem tomal-a; em S"\5Und'l 
logar, porque não set•iâ neeessar1a tamanha ilnportnn
cia pai•n subamar trahidores. I'ropala-sc que elles 
fnllni•a\u IÍ palavra por muito menos, depoia tle tão 
R!ll vU.meule viverem diariamente .iurando-me fid~U
dn.;te, cntoundo-ine as maiores lôas, Qualquer dos ~re-s 
apontados, com iOO contos á vista, teria alé uegado 
n legitima paternidade, se a tiveram." 

E' lnfnntil o St•. Major Barata. . 
Affh·mo, $r. Presidente, ser verdadeit•a a acouJ.:.çiio 

oq~w. lhfl fiz. O St'. Major Barata, pelo tolephone, chamou o 
SI'. Deputado Franco 1\Iartyres e com ello teve uma palestra 
em que in5inuava a. necessidade de voltar ao seio da sHu!l
cão. Prtn'netlin mundos e fundo<; o pedia que aguardaw.l 
umo carlt1 que devúl ser- conduzida ao Qunrtei Geneml pQr 
um gl1arda civil. ·. · · 

De far.to 11 alludida Ollrta foi ás mão~ do r·eferido s.:mho!' 
Ooputudo. tendo cu pt·os.Ancoado n chagalta do porla<hr. Para 
esolut•cccr ainda melhor. devo· di7.er que essa caPta niio fora 
-esoriptn pelo proprJo punho do Mnj(lr Barata nt1m, •,am-
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J)OUCO, assignntia pelo interventor, pois,· e!le nã'o seria üio. 
tõlo nem infantil de appOr num docum.::nto dessa naLureza a. 
sua assignatura. 

MM, de inicio, a sequencia dos factos provam o que 
affirmo. E' que elle declai·áia que a carta seguiria .por um
guarda civil ás 5 horas da tarde e, ás 5,15, cbegavll o por-
tador com a mesma. Mais tarde, tive opportunidade de le!.-a• 
no Quartel G~neral, e, para provar a minha sinMridnde. 
passei o segujnte telegramma ao Sr. L)eputado Franco Mar
tyres: 

''Tratando-se caso honra appello sua dignidad~ 
rP.Sl}Ollder seguintes póntos: ter-rrie dado conbecimeiiió· 
haver Major Barata proourado peseoalmente tll16-
phone tratar suborno; oommunicado aguard~~ll · 
carta conduzida gUarda-civil; se recebeu tal carta. no 
Quartel General; se propunha 120 contos vovê mais• 
cem contos dois companheiros e quaes nomes in·li
cados. Certo merecerei urgente resposta aguardo sua• 
palavra._- Saudações, Maria Ckermont." 

Os nomes dos dois Deputados, posso desde já· declat·ar: 
os Srs. João S.á e Luiz lJarreiros. Ainda informava que o 
Sr. DepulP.do . Souza IJ:ilho não t>i·a e'xtranho ao assumpto. 

A~guardarei talvez essa carta para em outra opportuni-
dade tratar do caso desta tribuna. . . 

Declarei : "E' profundamente lastimav~l que até m.~<~mo · 
os homens de bom senso se tenhatn deixado impressionar 
pela injusta e leviana acousacão feHa aos dissidentes libt:<
raes. Não estranho que o Major Barata nos tenha accus\lriO· 
de trahição, porque é do seu cootume acoimar de lrahidores 
todos aquelles que se afastam do seu convivio em poiW•m. 
A nossa dissidencia, pode .affirmar-se. foi uma questão de 
legitima defesa." . 

S. Ex. ·responde: "Não costumo c,hamar de trahidor a' 
quem se afasta do meu corivivio politíco'' . 

.Meus senhor6i!, todo o mundo eatá canoado de lêr que· 
S. Ex., quei' em telegrammas, quer em discursos, assim se 
refere. aos inimigos, muito particularmente áquelles que o 
abãndonaram por consoiencia ou por Politica. A imprensa 
rto meu Estado, desta Capital e de todo o Brasil pode attes
tar ·3e d1sso, ou não, uma ve1·dade'. Basta correr a vista nas· 
noficias telcgraphica.s dos _cia:rio" para se constata1· a. vera-· 
cidade da· minha affirmativn. Quasi todos os meus ~ompn
tlheiros forll.m victimas desta acousacão. AppeHo para n mi
nha bancada, para que diga, se ó verdade ou nãl). 

Não quero ficar em Plllavr~ · somenle; apresento do
cumentos. Eis um disourso do Major Barata:, proferido na· 
Assistencin Judicirnia. Peco a attençiio dos Srs. Deputados. 

"O Sr. Magalhães Barilta asslstiu hontcm, peJ!t. 
manhã, á inauguraouco do seu retrato na Assistencia· 
Judicinria, e l)ronnnoiou n segninte alloc\]çlio: 

Senhores, agpndeoo esta manif~staciio exponta-· 
nea, esta homenagem que acaba~s de me prestar. EU• 
vos agradeço · oommovido, porque . \rejo que me-:;mo 
trahjdo, ainda sou estimado por vós, povo da minha
terra~ Esta rep11rticllo que ahi ostô. foi orio.da pl'lo 
governo revoluoionnrio par auxiliar o povo despro
tegido da sorte,- e que os bachareis de clisaoa, os b~-- · 
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chareis · · sem causas, sugavam ~:em Uoütes . E aão
es~es mesmos · baohareis, esses mesmos .. aasaoudos e
trahiãores que pretendem a-vancar no meu governo. 
honesto e leal, ma.a eu estarei sempre ao lado de vós,. 
povo soffredor, para garantir os vossos direitos. Esses
villõ~ ~ t:rahidores não ulcar.carão o. que querem. Eu 
morl'erci pelo povo, porque sou do povo. Não ha de
ser o que elles, os trabidores e imbecis querem, Ha de
ser o que o povo quer e exige. !'\a hora veremos!' 

E assim S. Ex. continua o seu m~curso. 

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está" 
a findar o tempo que dispõe. 

O SR. MARIO CHERMONT- Peco a V. E:x:. que me 
conceda mais tO minutos. 

Tenho aqui um telegramma em Q'.le o Major Barata se 
refere a ''trabidores"; Quero salientar a data - 27 de Se
tembro de 1934 : 

"Recebi sua· carta. Con!odaram-me suas pala
vras que imporiam ser outras deve:: que n{1ssos fra
ternaes ideaes niio permlttii:'am outro sentimento de 
um para outro senão este que no:! tem ligado até hoje
e que estou certissimo nos levr,rã até o fim. Por um 
perverso telegrnmma folllt~. noticiando .haver trahi
dor... apresentado sua candidatura gavernador :.-on
ciliação ... e seus co)'nparsas triste aventura ousarnm 
explorar querendo fazer crêr você os acompanharia. 
Niio sentem elles que vooê tem um passado a hom.•:~.r~ 
Ignoram elles dos Jacos nos prendom desde 1927? Enlão 
esses trahidores esqueceram atlitudes você susl':lnta 
desde t922 aqui no Pará 'l Mal ac.;.mpanhados, sem ex
pressão real e valor necessita::·Ia.m apparecer olbos 
seus oonterraneos além algum pudesse justificar sttae-

, felonias~ Aqui oontinual'ei meu amigo defende~do 
nossos ideaes -victol'iosos .i930 ·~ que implantados aqui 
tanta felicidade têm trazido nosso Pará. Ajam eHeB 
como quizerem, tramem a vonlnde po.•em de nada 
lhes adiantará. porque de fact.> qua :1ao arr·ancariio 
esta obra que tanto. nos custcu cr.nquisfat•, Cordiaes 
abraços . - Major Barata", 

E' curioso agora. Declara, ainda: 

"Encontrados, em H'l.30, desempregados, lutando 
com difticuldndes de vida, porq·Je os Governos da Re~ 
pubíica Velha não lhes deram importanoh.,- colloquei 
a todos em bõns posições, que elle~ nllo à!cançariam 
se níio viesse a Revoluvão, se n:io fosse eu o "Intel'
ventor". 

Desempregados I. . . E' verôadairan::mte dolirante oss~ 
Major Baratal. . . Todos sós viviamoa de nossas profissões, 
modestas mas honestas. Tinhall)os af.é dint.eiro po.rà cus
tear as suas viagens clandest.ii:.as de '.\Vilio e para a compra 
de armattumtos. Com o advento da Rovoiução, pelas minhas 
occupnções e responsabilidades fui obrigado n abandonar a. 
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·minha clini.ra e vender a minha pharmaeia, para pode. sus
·tentt.r a minha familhi .e rrie transportar para edt. Ca
·p;tal. 

Comeca que si não viesse a Hevolução, o Majot· Barata 
:não teria sido Interventor! 

QUerem o~ meus illustres collega.> r.!a Camara dos Depu
tados, saher a quem o ~rajor Barata deve a sua nomeação de 
'Interventor Federal no Para 'l. . • A' Segusda JLmta Gover
·nativn. composta do Ú'lpitão~Tenonle 1\ogerió Coimbra, Te
Ilente !smaelino de Castro a a mina, como membro dessa 
,t;..nla. O illustre Major ·Juarez quandv foi ao Norte, para 
fazer n escolha dos loterventor.es, fazia questão de üm nome 

·dvil p[u'à a Iotf:rventoria do Pará e 11Ómente devido a nossa 
·insístencia ret:olvcu nome&r o Majór Barata. 

Com(, prova úo que affirmo, -;ou a.pr.eseat.ar um do
·cumento, para o qual peço a att.ençãu dos Senhores ~pu-
.tat.los: · 

Rio, 12 de Maio de i 935 - Dr. Mario. - Saudações • . 

Niío obstante baver eu decidido :r.anter o · mais disrre
:to silencio, relativamente á pessóa do ex-interventor do Pará, 
por isso que nunca soube elle retribuir, ou, sequer, manter o 
.cavalheirismo que a dignidade e a compostura da no~sa 
.condicão social a~onselhuvam, bem a-iEim o espiríto àe so
lidari Jdade de nossa ol;~.~se exigia, sou forcado r. altendor 
:lO seu pedido verbal, fazendo-o de~t.a maneira, para qu<l 
possa V. usar da presente como e quando lhe for necessa~ 
-rio, uma vez quê, como me declinou, trala-se d?. defesa de 
·sett honrado nome. 

c~ssim, cumpre-me declarar que-,. <.ie facto, o .ex- intcr
· ven~::ll' da. nossa desventurada terra d·)Veu, incontestavelmen
te, sua nomeação á in~icação. que fizemos de seu nome, ao 
ltlajor Juarez Tavora, para aquelle alto posto. Rec.Jrdo

·me per!eitam,:mte e, em l.lem da verdade devo dizel-o, o re
ferido Sr. Major Juare7. muito se oppunba áquella indicação, 
ced:mdo, emfiin, a insisteneias nossas, do Senhor Coma•an
dante Rogerio Coimbra, suas e do signatarío desta, que con
-stituíam .a segunda Junta Govet•na.tiva npós o advento da vi
.ctoria revolucionaria de 30 . 

A proposito do topico dn entrevista do ex~interventor, 
·concedida a "0 Jornal" de 9 do corrl}nte, concebida nos se
guintes termos: "'O germe:n d11 t-r.l1lil)ão se~undo me diz 
hoje o arnigo commum Sr. Fenelon Perdigão",. cumpt'\'~ -
11' • dizer-lhe que tal affirmativa ni1o {:arece absoluta:nente 
·desti~uida de fundamento; e _ o ass•·euro por haver sido 
V .. Dr. Mario, um dos companheiro.; qr.A mais trabalhnrnm 
junto a mim, para demover-me do ~ssso do que eu hnvia 
·dndo, justa, resoluta e irrevogavelmi!nle, e, depois, sempre 
.quo nos enr.ontravnmos; era . V., perdoe -me a franqueza, um 
dos que mais me abot•cciam, tentand0 fazer-me regressar ti. 
·politicn int.erventórial, sob pretexto Je que o ex-interventor 
continunva a estimar-me, apesar do procedimento inqullli-
1iclvel quo tivera para commigo, prC\movendo meu afasta
mento do Par• em 24 horas, M momllnto eni que fü1•a eu, 
á minha revelia a-liás, tornado éanditJilto. á Constituinte Fe
deral, impedindo-me, eo.nscquentemente., do disputar as elei-
·cões de maio. · 
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. E~ i:> que me eabe ·dizer-lhe; . Dr. Mario, · solieitantlo-lhe· 
qriii me dispense. de novas deolaraoões do mesmo teôr; votâ
dó :nteframente .. aos misteres de mio~ a absorvente profis-
s~o. · não disponho de tempo superrtuo, para tratar tle as-· 
sumptos ext.ranhos aos mesmos, tanto mais quando são elles
profundamenle desagradavels e dispe\'Sivos. - !tJmaelino· 
de Cadro. · 

Appello para o ' Sr. Deputado Fenelon Perdigão, afim, 
de que diga se fez ou nã.o tal declaração. (Pausa). 

Estou autorizado a affirmar que !Oi Ex. não a fez. 
b Sn. PI\BSlil.ENTE - Lembro ao nobre Depul,!ldo estar 

esgoladol a hora do ·expediente. 
O SR. MARIO CHERMONT - Ptdiria a V. Ex.; Se

nhor Presidente, que me inscrevesse para, em explicação· 
pessoal, continuar minhas consid~raçõ~~. 

O SR. PRBSIOENTE - O nobre orador será atlendido . 
. O SR. MARIO Ci:lERMONT - Agr,<.Iecido a V . E:x:. 

10 

O Sr. Presidente -!-,Tenho sobre a mesa um requerimento· 
Qúil vae ser iido . · 

E' lidq, apt•ovad.o e posto em discuo;sil.o o se-
guinte. 

REQUERIMgNTO 

N. 3- i 935 (i • legislatura) 

. ·' Requeiro que . se requisitem do Tribunal de Oónta5 in
formaÇIJes sobre quae!! os artigos do GOdigo de Contabili-· 
'dnde qUe majore~ ·embaraços llpl'e!·enlam nn llPProvnção dot. 
contra elos reitlhmdos nos diversos . departamentoe da ~o\dmi- · 
iilõtra~lia Pul:ílicia,· ·de· ·modo que · õ' ·Parlamento ·possa · t.omar 
uínfl deliberação, que corte prejuizas dos diversos intr.res
sados oriundos ~a ·regeiolo ·dos contraot~. como neoessat·ia
mente oocoÍ'J'er~ com 3 ,ilpprovaçli"o dos pareceres da numeros · 
8 A. e 27 a 68 .da Commlssll.o de Tomada de .Contas. , 

. &la das Sessões, t5 .~e M.aio de UIS5. - Dorval Mel-· 
chiade3 · 

' . . . 
EncP.rrada a dlet~usallo e adiada a vot'lclio. 

11 

O Sr. Presiden'e ·- Está finda a leiLura do Expediente . . 

Va.e-se passa1· á ordem do dia. (Pau•a.) 

Comparecem mais os Srs-. ·~ 

Edmar Carvalho, ~!Jstinhu Mpnteiro, Henrique Coutrt,. 
Carlos Reis, Agenor Monte, ·-Hugo- Nlipole:ic; Adclmar Rocha, 
Pires· de Gayoso, w._tdemal" Falcão,: Mont~ Arraes, Figueiredo· 
Rodrigues, Martins Vera!i, ,!lbel'~o Rosell~, Gratuliano Brito, 
Jos-á Gomes, Herooti'áno Zen«fõe-, S$muel Duarte; Otlon Bezer-· 
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.ra, Ruy Carneiro, João Cleophas, Rego Barros, Osorio Borba, 
Barbosa Lima Sob:drtho, Arthur Cavalcanti, . Alde Sampaio, 
"Teixeira LeHe, Oswaldo Lima, Humbert.o Moura, Simões Bar
·bosa, Mello Machado, Izidro de yasf)oncel\õs, Deodato Maia, 
.Amando . Fontes, Altamirando Req~ião,. Manoel Novaes, CleM 
mente 1\fariani, Lauro Passos, Prisco Paraiso, .Alfredo Masca
renhas, Arlindo Leoni, Magalhães Nettô, Franeiseo Roeba, 
Octavio Mangabeira, Pedro Calmon, L~oncio Galrão. Arthur 
Neiva, Ranbael Cincorá, · Edgard Sanches, Homero Pires, 
;Jair Tovai·, Salles Filho, JoãO Guimarães, Levi Carneiro, 
Eduardo Duvivier, Bento Costa, Hermete Silva, Prado Kelly, 
LemgrulJer Filho, Cesar Tinoco, Alhlio Costallat, Lontra Gos
ta, Nilo Alvarenga, Pedro Aleixo, Theodomiro Santiago, Ade-

1io Maciel, João Beraldo, Arthur Bernardes Filho, Juscelino 
Kubitschek, Daniel Carvalho, VIeira Marques, Negrão de Li
ma, Celso Macha«o •. Anthero Botelho, Bueno Brandão, Del

'Phitn Moreira, Waldemar Ferreira, Santos Filho, Oscnl' Ste
venson, Carlota Queiroz. Barros Penteado, Moraes Andrade, 
Cincinato Braga, Macedo Bitt.encourt, Laerte ~etubal, ·Jorge 
·Guedes, Jus!,{, de Moraes, Laudelino Gomes, Generoso Ponee, 
Arthur Jorge, Plinio Tourinho, Rupp Junior, Carlos. Gomei 
de Oliveil·a, João Carlos, Renato Barbosa, Demetrío Xavier, 
Annes Dias, Pertro Vergara, João Simplíoio, Frederico Wol
fenbultel, Victor Russomano, Raul Bittoncourt, Ascanio Tu-· 
·hino, Barros Cassal, Dario Crespo, Adalherto· Corrêa, Fran
cisco Moura, Damas Ortiz, José do Patrocínio, Rlcardíno· Pra
do, Vieira Macedo, Ricardo Machado, Oliveira Coutinho, Pe
dt•o Rache, Gastão de ~rito, Vicente Galliez, Franca Filho, Ar

: lindo Pinto, Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Vicente Gou
veia, Baeta Neves, Sylvio Leitão, Moraes Paiva, Barreto Pin
to, Thompson Flores. ( 125.) 

Deixãm de comparecer Oii.! Srs .• 
Antonio Cm·los, Lino Machai:lo, Plinio Pompeu, José de 

..Bot·ba, Jebovah Motta, Motta Lima, Orlando Araujo, Sam
paio Costa, Pinto Dantas, Attila Amaral, Francisco Gonc;alves, 

:.rulio ue Novaes, Henrique Lage, -Raul Fet>nan~es, Bandeira 
Vaughati, Arthul" Bernardes, Carlos Luz, Noraldlno Lima, 

. José Broz, Polycarpo Viotti, José Alkmim, Jollo .Penido, Re
zende Tostes, Jlliio Henrjque, Jacques Montandonr AQreu So- · 
~ré, Paulo Nogueira, Pereira Lima, Theolonio Mo11.teiro de 
'Barros, 'Vergúeiro Cesf,r, Gama Gerqueira, Cardoso de Mello 
Netto, Bias Bueno, Hyppolito do Rego, Teixeira Pinto, .FaUx 
Ribas, ·Robel'to Moreira, lllitanda Junior, Horaoio Lafer, Jn.iro 
'Franco, José Cassio, Trigo de Loureiro, Corl"êa da Cos~, José 
·Muller, João Neves, Paulo Assumpçlio, Roberto Slmonsen, 
'Gastào 'Vi diga I, Moacyr Barbosa. ( &9.) 

12 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente ....... A lista de presença aocusa o oompn
lrl:'cimento de 220 Srs. Deputados. 

. . 

Oontinuaçlto da di8cU8~ão unica do projecto 
de 1'esolução n'. t. de i935, primeira ~giSlatura, 
.uitorizando ·à Presidente da Re.publi&a a ·&e . au

. 'Stmtrtr do 'Pqi; por dóiS m~zes (em· virtude ~e 
:urg~l!i.~) ; · · ·, 
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O Sr •. Presidente ,...... Tenho sobre a mesa e vou. submet-
1er a votos o següinte 

J\EQUERIMENTO 

Requeremos o encerramento da di&cussão do projeeto de 
resolucão em debate e que, annuneiadn a respectiva indica
i}ão, · seja o mesmo retirado, entrando em debu.te o projecto 
·numero 9, de 1935, sobre a mesma mataria e para o quul re
-queremos urgencia. 

Sala das Sessões, 15 de- Maio de 1935. - João Carlos 
Machado. -Pereira Lira. 

O Sr. 1osé A~IJU&to (Pela ordem) - Pediria a V. Ex .• 
Sr. Presidente, que me explicasse, pos~i.ivamente, do que se 
trata. 

O Sr. Presidente - Cogita-se de um requerimento, pc
·dindo o encerramento da primeira diseussão do projecto de 
resolução numero i. 

O. Sr. Acareio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
~ o projecto que concede licença so Sr. Presidente da Repu
bliea? 

O Si\. PR~aJDRNTE - Pel'feitameute. 
O SR. ACURCIO TORRES - Ma::;, Sr. Presidente, eu 

~stava ínscripto para ralar sobre o projecto~ 
. O SI\, PRBBIDENT~. ·- O nobre Deputado desejave. falar, 

innmediatamente? 
O SR. ACURCIO , TORRES - Dcs'ljava que V. Ex. re· 

.solvesse a questão· e 'esclarecesse o ponto. Fa~ava eu, bon
-tern, quando V . Es:. levantou a sessão. Fiquei, na :Mrma do 
Regimento, insoripto paru. prosegulr na de hoje . 

. Sr. Presidente, V . Ex., nnelhor do que eu, sabe de
t1lr minar o Regimento não possa ser ~no errada a discussão, 
rle~de que J111ja un.. (Jrador inscripto para proseguir em con
aidernoões ínicili.dns na sesstl.o anterior. 

Desejava, portanl.o, me fosse mantida a palavra, como 
.orndm· inacriptu, n11 &egunda discussão, afim do abordar o 
;assumpto. · 

O Sr. · Bita for&ea (Pela &rdem) - Sr. Presidente, dese
tavn de V. Ex. um esolareclmento: pela leitura do raqueri
·mento, feita po1' V. Ex., nestl3 instante, parece-me que se 
·pedo o encerramento da dlscussi\o do projecto,... · · 

0 SR. PABBIDBNTR - Da 18 diSUU35ãO. 

O SR. :BiAS FORTES- • , • que concede autorizncii.o ao 
Sr. Presidente da Republica para. retirar-se -do Paiz; e, pa
reoe-me - se é que ouvi bl!lm - que ha, !gualll'!ente, nesse 
requerimento, urri pedido de prefet·encin paro um outro· pro
ject.o. 

o sn. Pnm9'1DENTE -.Não ha pédid·o de preferencin, mns 
.retirada do proJ~to do d~.bate. })pi', eri,qU.an~o, terei do sub
, metter â de.liheracão· .da, Casa .. o' .reqnori.ment~ d!l encerra-
mentO dl.l .discussão.. ' ' . 
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O SR. BIAS FORTES -Desejava ~abe"r; Sr. Presidente. 
se se Lt·v.ta do projccto de resolução numero t. 

0 SR . PRESIDENTE - Exactamente. 
O SR. BIAS FORTES - Mas V . l!~x. falou lambem mun• 

m·ojecto, de numero 9. 

O SR. PRESIDENTE - E' mater1a de outro requerimento
que, a seu tempo, subme~terei á coasideração da Camara. 

o requerimento estâ dividido em t.res pades e nssim: 
vou silbmeltel-o a· votos. 

E' I!Jiprovnda a primeira parte . 

O Sr. Presidente - Declaro encerrada a discussão unica· 
do t)rojecto de resolução numero f, de 1_935. 

Vou ouvir a Camarn sobre a segunda uarle. 

O Sr. Jliaa fortes (Pela ordetrt) ·- Sr. Presidente, a dis-
cussão do projeoto de re!loiução n. 1, acaba de ser encer
rada, afim de que, em seguida, seja submef.lido uni reque
rimento solicitando a retirada da mesma prouosicão e a. 
sua substitucão pelo projecto n. 9 . · . - . 

Tenho eu, Sr. Presidente, a impressão de que esse ata- 
balhoamento com que estamos a votar a concessão da licença . 
ao Sr. Presidente d<i Rcpublica para se retira\' do Piliz, fer~. 
positivamente_. dispositivos regiml!ntaes. 

O projecto d.9 resoluclio n. t, que está em ordem do dia,. 
· foi offerecido á consid-eraçíio do. Càmara 1101' um grupo de· 
Deputados que, tia mesma hora, apresentaram requel'imento 
de urgencia para sua immcdiatn discussão. 

Na dota, se me nã,. engano,. de. 9 do corrente, enll·ou, 
nesta Cas11, uma mensagem do Sr. Pt•eeidente rln Republlca,. 
solicitando duas pt•ovidenoins : · umu, o direito de se ausen- · 
tar oo Paiz; ouLt·n, a abtn·Lm·a do credito de t0.400:000tOOO. 
Ouanlo A primeit•a mensasem, V. Ex., no oumpl'imento de 
determinuQões regimonlaes, fez quo n mosmn seguisse pat•a á. 
Oommissãe do Conslituloiio e Justion; q\lanto é segunda, 
V . Ex., ainda obedecendo 11 lei que re«e os t-rabalhos da· 
Casa, distribui~,~ á Commlssllo de FlnntiQIUI e Orçamento . 

O Pl'Oj~olQ um .ntll'eQ~, pot·tnnt.o, sUí'llu por iniclntivn de · 
um gi·upo de Doputlidos que, lendo oonhecimenlo de que o 
St•. Pt•osidente oo Retmbllcn havia solicitado lioenca· pa1•a 
so ausentar do Pnh'., •·esolvol'llrn, ooda a urgenctn dn mataria. 
t.omar tal iniciativa; mas õómo o Regimento d~t.et'mtna que· 
nenhum projeoto de . resoluollo ae~a dndo tlat·a ot·dem do-1 
trabalhos, 8em que sobro elle se manlfe~te n Commissl\(1 com- · 
p~tente, V. Ex., na aeaalo em que dleoutlu ll reaoluoAo nu
moro i, appellou pnt•a qur. o Commissi\o de Conslituiollo of~ 
fercoesse seu pnre"er verbal. Eeea Cornmil'lsllo, cumprindo o· 
preceito rerlmental, deu-o fnvornvel à approvaclio do pro•
jeclo, que nl\o foi de sua iniólativa. mas repito, da de um 
crru~o de Deputados - projecto oujn diuoussão acaba de eet• · 
encerrada. . . 

Vamos, r..Jorn, tet• ooilheoimento, ou, por outra, vae o
p:.:!r.UI'io le1· conhecimento de um projccto, a meu vêr, novo, 

·porque nilo foi impresso ~em distribuidn: novo, porqu<' em 
r~lacüo a elle nào. se sol'icitou· urlie'nchl. Tenbo a impressão• 
pessoal de .que serã contradf. ilo' Réghner.to da.· ~~ ll sub
stituit.ãi> de um proJeoto, cuja diseussíio estlt encerrada, por.-
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Jub·o que não foi impresso,· que o Dio.rio do Podef' Leaúlati1)0 
não publíoou1 de que nenhum Depubado teve conhecimento, 
além de ser projeoto da .Propria Commisslió de Justiça. No 
fundo, apesf.r de identioos os dois projeetos, é uma surpresa 
: j phmario, o que fere rudemente a Lei Interna da Camat'a. 

O Sr. Presidente - O Regimento diz que só em primei
ra dis.cussão é que poderá ser retü·ado quatquer projecto. 

I 

I 

O SR. BIAS FORTES- Não, porém, para ser substituí
do por outro. 

O Sr. Presidente - Está em discussão sómente a reti
rada, e, de accordo com o Ref!imento, vae ser posta em vota
ção. Os nobros Deputados que requereram a retirada do 
projecto estão no uso de l.trn direito, 

O SR.. BIAS FORTES - Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
Y. Ex. acaba de dizer que vamos cumprir o Regimento. 

O Sr. Presidente - Vamos cumpril-o. 

O SR. ACURCIO TORRES - E' para ajudar V. Ex., 
que nenhum auxilio me pediu, que eu levanto a presente 
questão de ordem. 

Quero, sinceramente, coadjuvar V, Ex. ne"sta tarefa. 
Vamo~ cumprü· . o Regimento, toas vamos, Sr. Presidente, -
tomo a liberdade de convidar u V. Ex . - cumpril~o por 
inteiro. 

Sabe V. · Ei\ · Ci\le os projectos não ox;iul_ldos das Com
missões, não enviados pelo Poder Execu~ivo e não vindo! 
Co Senado soffrern tres discussões: que a cada .dlsouSllÜO 
corresponde uma votação . V . Ex. nlio ignóra · tnmbem que, 
se o projecto cuja discusslto ba pouoo encerramos, nAo fosse 
rotil·ado agora pelo requerimento que V. Ex. submelte t\ 
Casa., terin de ser votado e só na . proxima l!essl1o - na de 
amanhã, ou numa ·nocturna que V. Ex . so óignnsse oonvo
cnr - poderia. vir á. eG8'\\nda diSDUBello. porque n urgenillà, 
dl:ll o Regimento, noompanba o projecto em to-Jos ll& seus 
tx•amites. 

· o Sr. Presidente - A urgeno!o dll!ponsa todas as for~ 
mn\id~~odes regimenl:les menos o numero,,. 

O SR. ACURCIO TORRES __.... Monos o numero~ e- mala 
umn, que, no caso Jlresente, é importante: na mesma sessi1o 
nno pode ser o mesmo projeoto votado duns vezes, 

o Sr. Prtstden\e - O Regimento (\ eJ>presso: a urgenolo 
dispensa t.odas ns formalldoades, menos o numero legal a o 
pnreoor. O lteglmonto é claro. Vamos oumpril-o. 

O SR. ACURCIO TORRES - E, oump1•indo o Regimento, 
não posso cont.inual" com · a minha questlio ·de · ordem? ·· 
. o SI\. Pl\EBIDE~.fs ..:...· Pode, tendo apenas ooi~ minuto~ 

pnrv. concluir . · 1 

O SR. AOUROlO TORRES - Agradecido a V. Ex. 
C. n. - \'OLUMR H - 1935 15 
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·:Sr. •.PrtlsÍdéhte, ob'amb oa •at18DQ~o •dós 'nobres 'ooll~n. 
~e ;n todo ·inslal!te .Hdl!.r'! '.o6m l\.•l&i •.tnteTn_a, ·eiJbrs · 'ésee ·re
ttüel'íi11e'ntô, ·que •apetr~S VUW. 'O ·segu~te •rf!liUltado: ·'o lptO
j'Mt'O, 'Que =só !poderrn 'Vf1' 'em -t• •disoussAu 'na •Sessão •que "Por:.. 
ventma se oorwoqoe •pan •hoie "i tnoite ·cu ·na. de ·-amanhã, 
entral.'á daqui a pouco, com outro requerimento oo ur2'encia 
em •20 ·turno, • 6 • ~réttllls 'al!sim ·tt~o ·a ·ill1frolía 'Nl~ixnentàl da 
propoiliçlio, 'rn.!l.s ·'a pressa, ;o "acadamento, pol'qtla 'o ;p~éa~o 
que vlrã da Commissão sará o mesmo, apenas· com a reda
ccilb .• triodifiel\da, tpOr :mio. tei' ''Sido >êl~ript"ó ,Por faqUêlle que 
redigiu a primitiva proposição. · 
· O que se quer é furtar á Camnra o prqj~cLo em f& dis
eüss!io, 1 rà · <tüe ' ·' · ·..-r, cismb, ein ,·ez ·de 'IJeéídfrfuos ··em P.rl
n\'eiri> ·turt!!>. · decid:iliios •at::ne, ·1rescre 'lQglJ, . "em ·segundo, '~;.. 
rthRn~ 'ilssim têmpb ·pára ver ~e 'o •Pi'esrtHmte '·íill :Repubil8a 
a i7 dCl eorrenle .id "o1Jerl1 :n- 'b'ári.'il 'éth 'f!Jrll, ;96c@g'a'llo ~e 
tr:ansquil!o, certo .le que foi lieenclado pelo . pc.:!cr ;ompe
l.cnte. . ~~ i . ,......, .! 

E' · datDl. 'ifômb 'lippr·crvlfdh 3. ·~h1f.da l'J}arte do 
1rl-~éritn~ntb. 

o Sr. Acurcio ~ YPtífu•:c7'rcmn? ~~r 'vétllrf~acão 
~a votação. 

:priJbeiltmtlo.:'se :11 "terifl\faollo, ;i'ébonn'éb'e·.:so tt'e;. 
rem votado a. favor 161 Srs. Detiti01<io5 e 'contra 
37·: ~otlit i 98 • 

· . ·'b 'lfr. 'tresldânte ·=- ~ "sê!üíiàa ;p\trte Jdo ·reqnérrm~nto 
fol ::.pprovad·a. 

•De~l~ro f.'. ~l,ràdo ·da ordem . do dia o rprojooto 'de ·l'e!olu-
Qão n. i , de f9M. . 

vou ·stil:íriiatter ·n 'vótlf~ la ·8" rp!frtê dO 1tfé~ueriii'lentb 
.ÀpproV~áJra ·Íl 'sa 'pàrte 00 rtquêrinien~b. 

16 'tr. taf•ístden\e ::.;. tõü ~.1Hi~m~f.là a hiime<ita'ta Mfll-
cussilo 6 vôfli'Çiío ó ~:Pr().JOOto n. "9, í:le Í·lrn5. . . 

· ~. ·~u.s··vsé'iio 'do 'lirSjedf 'h ·~ 1re 'i1i~5 ·~r~
'meh1a le ·· r~niturn) oonoMàn~o 'her\nrslilto ·~~ r~ 
sidente :fa Repu~ 'ioo. pára ausent.nr-se 'ao lll'z 
:(em virtude de tt.r@'enGlil) . 

o Sr. Aonrclo To~r'l ·:.::.... lgr . '~~~td\!nt'e, 'tsb'diria 'b v. ltx. 
que m·o fizesse vir ás mãos, u ·pr()jeóto ·n, -9. 

·õ Sr. ltlliatü•utte ~ ~'t· '!x. ·W~A ·t(ti\mítUra •ciori1 'tl ijôn;.. 
sldora~iio que ·morebo Jn Meso. • 

., .. ~. s.R. Â(füfüifo Tdtlt\'Ills i..1túuo à'i'rabie'dJiJo a v. Ex. 
\lJilusa.) · . 

(O orado,. é attendido .. ) 

o 'Si'. ·'l\onrblo +cmw ::..:.; ·sr. Prmden~. ·quando, •bontetb, 
~i~~ e~ej_q de d.iscutJr ·!Lh1dioap~o n. tl.l1Q.onoedendo~lipên.oa, 
ãfíWl 'd'e i:i,.'<io o ''S'r. 'Frtl'sltt~rlt'ó ·(fu lfetfóofi'dt& "á~ a~~en1á .. do 
Pniz, em v iagem ás R;;publicas do P.rata decl!ltfli ·lt.üa tafu:.. 
bem •éktván11!1.v.a, : 'ljdth'b · ~"llntes ·~o' t.hefa, 1ffiilfnellh ti{ibúna, o 
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·sr. Depulado A:ttliur 'B~!üli'dés, 'a. !prHs~a :na '1-ettil:tüioãb "dak 
visilas aos Chefes {)e Nações do contiinehlie •qua'n'do ta~ ife'i'
iils ao Brasil ·pelo soberano ·d:t Belgica -e .peio -P.residaiJte da 
Republica portugu~a. o '8ran<le 13 saudoso estadista 'Qr. An-:
tonio José de Almeiàà, ~inda não haviam ·sido retribuídas 
pelo Governo Brasileiro. 

. •se me ·hão falha a merooria, ouvi -de um dos ~~bret e 
~Os 'C<rHegas um -api!Jrt.i:! em -4:1ue. ·ehamava minha atten•JS:O, 
dli1endo •que . eu ·f!SI.a'Va ·equ'ivooado, .-J)orque ·as visifl!,s ~e 
~ . MM . os Reis ·da >BE'Ig'ica e do ·inttsc:ruecivel •Pre!'identb -dll. 
1t~publioa •Port:ngU"ci!!l dá "'aliam ;por uma ·retr•ibüiçãl} ·ás "fi .. 
Siêt'à~ 1citas ·liquêlles dois ·plrites e á~elles ·dais govornos rpelo 
-emiMnta •brllsi'l!!iro, ·Sr·. ~taoi'o ~e9sôa, 'qmtndo, ainda na 
Europa, fôra eleito Presidente da Republica. 

O Sa. DIN.IZ •ITu!'liO!t ·:..:...:.. ·:A11sim foí ·intePpretlldo, 'iiaquella 
opportunidade ; que as visitas '8 SS. 'E'xas-. sel"iam 5paga-s-. 

·o •sR. AOV'RCI0 T0Jt'RES -........ Sll amm ·r~i !inl~rpretado 
ita411Min otcas'illo como •cl:i'firma ·l!m apln·te oorn que 'óra me 
honra, o nobre representante de santa ;eabbarina, meu ·Pt'e'
·zado amigo, .Sr. Deputado Dinlz Junior-•.. 

0 sn. DiNI:Z. ·JUNIOR - ·Nilo •dígo oqilc 'Se •ajuste ·bem •a() 
caso, mas assinl foi interpretado. 

Q 'SR. ·AOURCIO '1'0Rf!ES - . ·• . nlo foi ·íntei.'fll'étadt,, 
de modo ~etnEJihante, 'à Vi9iia feita ·ao 'Governo 'e ao Povo do 
Brasil pelo Presidente 'do •Paragll'ay. 'Â:te lif)je n~nda niio no~ 
lembramos de retribuir alo visita desse illustre Presidente, 
côíno 'tà'mbêm 'b ''B!'ii~il ·~'iílaa ·nuo se ãêu pres!iiil etn 'pa~r a 
ql\e nos f'ez o Presidente da Republioa Ntit'te-Xmet'it!'ah:il. 

b Si\. 'biNÍZ iu'Nton - Wüo erà 'pós§'ive't ÍlO Pi'êsiàeute 
da 'Republioa fazêr YllfUe. a :om jpai11 'tlm ~~err~. lpÓis •a mesma 
poderia ser · en~anda •oomo quob~ 'de •neu\fflliltaroe-. 

0 ·8&. •AI:JUR{'.le T@R~ ·w... ·Nãb 'll'l'a pos~i'V'el liJnaa dit 
o nobre repre~>entante de Santa Ca.lbarina ;qita ·o O'tià'fe •1111. 
.~aç~o .Bt·asileir_a ~aqui sabi~e . Par~ y.isitar ~ ·~re~l~ent~ d~ 
um ptuz i! sm guerra . -'Para •sim. falaD, :pr.oo1sP. -S. ·Ex-. ·t.t:n'
bem me demonstrar ·a'fns(anào-·se úm 'poúco do caso .(>!lra
'ltôa1o'(1Ue 'Ei'm'r:1ehh!ilioa 'e'ttt i~túlt'rà ·e'!ltt-.Jlltn 'o~ !Esfàdo~ ünldo.s 
da Amerioa do No'.'te, que nos enviaram, em visita, ·o ~eb 
.primeiro · mligistrado·. 

O Sa. LBMoaua.~~:a FILHO - O Sr. Julio Pt•estcs '\ifgftoll 
ro '81'. 'HdWet>, •tendo •tlaCju'i lfi\l'i'fido 11 •btirlio ·do !'A'lfnlil•anLe 
Jaceguay". · 

o 'BR. A:OURdfO T('jRft'ES -~ Eriflo o~ :iiobr:.tJs ·cotle ·as 
·aa tttaiórln :hllo ·ae cO'rifeli!lti~ que •o :st-. 'Getulio ~Yatl~~. ·'tio 
Govet•no Pt•ovisorio, niio foi nem me.i's·'néfu mêrios 1Qu'e •uõh 
.~.u.r.padot• ~P. ~poder _. legitimo -~apoiados f! ·nfío. ,apoia,do&,') quo 
havia !;ido eleito, ,pelo voto p.rooJdente ·da Nai}ÍÍO Bt>aeileira.. 
. . Sr. ·Pl·esiQente; , I)a hpP~ em ·que o~:dà :r~voluoão osc.J.lo.
ram ·posições de · I!\~ndo, diaium que ·O Sr .. ~!Jti.o Prestes ,~1o 
h~via s.ido elaHo •. t~n.b~l'Q !lpona~ a, .:su,a. ca.ndidaturn como !i~ 
'lhh 'do fr~uióe 'el\!itl:il'bl. IND moml!ttto, ·por\~tn. érn QU•• ~· · ·.•• • 
·tifi'é :·o IGl/Véi·no 'Hb !Btl~~il 1b\ljá ·'re6rrlnrfdo 'ii :.ylfijffa ·ao ~ 
·détlt.~ Ida l\:mêrica 1i:lb . Norfo, 'os 'rlmlt-'<111 cto ;~h'e.fo cta 'H!l~ílo 
'YIJfu·êllzel.- 111-.l bü~Ute 'fepi'IM'~tiU\te 1lin fJri!Iiôrle. 1títie ·o lSr. :rtr
Jio Prestas, acceíto, portanto, oomo legitimo representmita ::.i'a 
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Republica - nessa qualidade, havia visitado a grande Ré
publica Norte-Americana. 

o sn. RtàEIM JuNttm - Elle era, no momento, féto do 
regiiilE'; estava em gestar;ão. A personahoudc JUnuH· 
Presidente da Rcpuhlica começa com a posse. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, instant.9 a 
instante, vou perdendo o. encantamento pela vida pollticn. 
Essa perda de encantamento eu a sinto, s sint.o ·bem, quando, 
querendo falar no Palurmento da minha. ter1·a, aos meus pa ... 
tricios, procurando defender as minhas ideas, que podem 
ser erradas, mas são honestas, venho receber, ·cheio de magüa, 
de tl'isteza e, quem sabe, de horror, apartes como o .que, 
talvez erradamente, acaba de dar-me o nobre representante 
do Amazonas. 

O Sn. RIBEino JUNIOR-- Apartes que ratifico e dos crune.s 
assumo inteira responsabilidade. 

O SR. ACUR.CIO TORRES- Mas que eu pcrmittn, corno 
determina o Regimento, ;;egundo o qual o o.part.e só póde se~: 
dado com o consentimento do orador. 

O Sn. RIBEIRO JUNIOR- E' tactica. do V. Ex. para evi
tar que os adversn.rios exponham suas ideas. O aparte é do 
direito parlamentai·. 

0 SR. JOSE AUGUSTO - Quem tem o direito do USal' da 
palavrn ó o órador, . O aparte ó concessão, e o nobre Depu
tado abusa do seu direito de apartear. 

O Sn. RmEmo Jmncn - A praxe pal.'larnentar inst.ilúiu 
o uso dos apartes. 

O St\. JosR Auousro - Niio se póde abusar da praxe. 
O Sn. Rumtno JUNlOl\- V. Ex., entretanto, no momenl:), 

esta em desaccordo com a doutrina que prega. 
O Sn. PEDRO RAcHE - Os apartes devem ser dados i)~:r

quc si\o beneficos. 
O SR. JOSE AuoUSTo - Quando não esclarecem ~:í.o 

inopportunos e, portanto, não devem ser dadós. 
O Sn. PEDRO RAtmE- Do llOnlacto de idêas só pode sahir 

a luz. 
O Sn. Jos~ AuaUSTo - Ha apartes que obscurecem a 

discussão. 
O SR. DINIZ JuNIOR- Agora é o nobre Deputado qUe não 

deixa o orador falar. 

O SR. PRESIDENTE ..,..- Attencão! Está com n palavta o 
Sr. Depu lado Acurcio Torres. Peço aos Srs. Deputados quo 
dllm ordem aos debatas. 
· O Sn. BrAs FonTES- Note-se que quem está obsh•uindo 
a licenca ao Presidente da RepubHca é a ma.iodn. 

O SR. PRESlDEN'I'E -- Peoo então aos nobres Deputados 
da maioria tóléranoia para os seus collega.s. 

O SR. AdU.ftáiO TORRES- Pediria a V. Exa., Sr. Pre
sidente, ·t·e.ctificasse a sua ultima expressão. Não Pl'lll.'iso, 
.sem que com isso haja offensu a V. Ex., éfii. situaoiío ltl!
guma em que meus adversnrios me colloquem, da tole::anoia 
delles. . • · 
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O SR. PRESIDENTE .- E' a Casl\ que precisa da tolcrart
cia de todos. 

O SR. ACUROIO TORRES - · •.. porque sei até onde 
vão os direitos do meus adversarios e até onde posso ir, Qbri
ttando, a quem me falto com o respeito, a respeitnr-me. 
(Apoiados.) 

Quero apenas respeito dos meús adversarios. Quundo 
üa pouco me referi aos apat>les do nobre Deputado pelo 
Amazonas, o il!ustre .Sr . Ribeiro Junior .•. 

O Sst. RIBEIRO JuNIOR- Obrigado. 

O SR. ACURGIO TOI\RES - . . • foi apenas lJOrque, 
lendo passado nnno e meio na Assembléa Nacional Consti
tuinte, onde mn envõlvi em mais serias debates que este, 
nunca tive uma palavra de desGorlezía ou desconsideração 
purá com qualquer dos homens publicos do Brasil, cuja vida. 
a actuação procm•asse anatysa1' no momento; j:imttis usei de 
expressão menos delicada, menos gentil, em rclaçüo áquelles 
quo commigo fizeram, nesta Casa, a nova Constituição da 
Republica. (Apoiados. ) 

O Sn . CARNEIRO DE R!!<:tENDE- E', aliás, o respeito mu
tuo entre os Deputados . 

O SR. RmEIRO .toNIOI\ - Pcor que isso foi hot1lem lan
çado dn tribuna, onde se disso que o Presidente da Repu
blicn vetám em pute o Projecto do Reajustamento, por ser 
um covarde. 

O SR. AOUROIO TORilES - S. Presidente, no mais 
acceso dos debates nesta Casa, nos maiores tumultos, sempre 
procurei conduzir-mo com ínexcedivel gentileza para oorn os 
meus companheiros, e, dahi, a estima que conquistei, e da 
qual tive a prova mais g1•ata naquelles momentos em que os 
que commigo hnviam feito u Constituição du Republica sup
punham que não me fosso r enovado· o mandato pelo Estado 
do Rio de Janeiro. 

O SR. BARRETO PINTo - V. Ex. já grtmge.ou tambeui a 
sympathia fie todos nós, que agor a ingressamo-s na Cnmara. 

O SR. ACURCIO TORRES- Dizia eu, llontem, e repito, 
que julgo inopportuua a visita do hotu'ado Sr. Getulio Var
gas, riest<> momento, lis Republíons do Prata, porque -. pl'é
ciso repetir pnrn quo o!! meus collcgas guardem betn estes 
nume1•os - n situáçúo do Brasil c dns su!ls finanças; si
tuação quó é penosa, nüo pe1•mitt.<:~ Ql.lo se conceda um eTc
dito de dez mil e qualroccntõs contos para uma villgl!m 
faustosa. nn qual il·iio navios da esquadra que, só em r.arviio, 
duvem con~umi1' quas1 cinco mil contos de !'tHs. 

O Sn. nu]mno JtJNIOn - Viagem fauslosu do Chefo do 
Governo é umn cxprussiio ploonastico.. Todos os chefes da 
governo do nações que se prezam têm a obrigaçüo de se apro
s'lnlal' com a dignidade que o cargo impõe . 

O SR. JosÉ AuousTo - A dignidade não exige fliuslo, 
o, sim, simplicidade . E' . do regimcn republicano. 

O SR. ACUROIO TORRES - Diz o nobre Dllptttado 
Sr. Ribolro Juniot· que a. a.ffirmaçlio que fiz é pleoun.<;tioà; 
dir. que quem se refere a viagem de Chefe dn Nação se ro
f e i'C 11 f.~;nsto ; porque - proscgue S. Ex . - não prcz:J. o 
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~~ ~ll~a ~ d~~!\~e d,~ !i\l;!. I!;It~ ÍI\V.est\f;f.~~. quQn;t , ~t-ndo 
Presidente ou dliefe de NaQao, vae a uma outra s,e~ f&:Us~o ... 
~~ri\ ql,\~ os Preside~tes J~sto ~ Tez:r.a n~o tenha_m guardado 
·a. djgni~nde da sua 1nvesLtd_ura, uma· ve3 que. nao quu;eram 
fazer uma. exhibicãq de fausto?' . 

· · o Sa. AMARAL PE1X01'0 ~ Nas mesmas cortdi,cõe'-'! e~ 
que aq_ui estiveram, irá o Sr. Getulio Vargas. ' · 

O S(l.. ~\G:URCW. 'I;'OR;(\E~ .,.,.., l:S:r:: I!I;e!?j,de{l_te, o Sr._ Depu-
tado Amaral Peixoto n!l.o, qu.er- ve~ a 'l(erd_a!)e das cottsils. . 

o SR. AMAl\AL Pll:lXOTO 7"' V. Ex, ó que não a está 
querendo ver . · · · · · . · - · 

0 SR. ACURCIO TORRES ~· S . .Ex., no. emtanto, enMrga 
bem, e, el\Xet•ganoo bem, terá VÍSto que O .Presidellt(l Jnsto 
nila- veiu- oo-m cadetes nem com. .. JI,nfarras, nem coll;l b~n~~~ 

· de musíca. Pelo o(lntrario, S. Ex. ve.iu ao B~·asil com .w,or; 
deãl.a comitiva. 

O SR . AMAI.\AL Pii:txo'I'O - Veiu a bordo do eilt:iouraQado 
"~ol'el;lo,": '.. ' ·· · · · · · ·· · · 

O SR. ACÜRCIO TORRES- Quat!s os, ou.~r;QH I:t~:vio.s. q~~ 
cot_nboiar~ ess~ c~çou_raçad.<;~? · 

O SR. AMAI\AL PEIX(Yl'(J - Dois ~~~os;~_a!i~~es. . 
O SR.. ACURClO TOR~S -=-1il_ ~. c.o,!llitiva pres~dencial 

~tos irá lev.a,.:.?. · · 

0 SR. AMÂRAL PBIXOTO - Tombem (}OiS cruz~dcres. 

O SR. AC.URC~O ~ORRES - Q.l,lal)~o. ir~rnos gast~r de 
carvão? V. Ex.; que é official de 1J1a~inha, potierá infÇ>rmar. 
~· o encouràÇad,o ··~"to Paulo'! recebeu s;ooo · toneladas d& 
catvã'o, e cada· tonelada 1n~sta 290$0.00-. 

Q SR., ./),N;~lAJ,.. Pa~<n;o. ~ ~:- E~. ~~rtl,litte m_Rh ~I~ 
aQ~rt~? A ~a'l;l'fi~ br;as1len'9, pre~nsa, mo;Vuv.entar-se P e!ls~ 
l;JIO~it;llent~((ão se realiza,t'Ílfo mesmo, que u~o tivesse Iogas a. 
viagem do Presidente Getulio Vargas ás Ba{l~b!~co.s -iÍrge,_~ 
tina e Uru~ua)_'n. · · 

. O. ~. \VA):.m~Ll:Y D'- ~INKO.---, Mas. ~ h:ipulaçi\o dos 
navios niio passada a percebei,' em ouro, tendo, ainda uma 
ajuda de cus·to. O. argumento do :nObre Deputado, ·porlnnto, nn.o· 'colhe. . . 

O SR. R.tJiiElllt> ,fuNwn - O. oradol' pensa que um na~i_o_ 
~ã;o í\~d.a s.e~ carvão.~ 

O. SR. ACURGIO TORRES --:- EstQu até aqui, levando os 
apartes do nobt•e Deputado a serio. Quero vtlr ile os CO!lsc..., 
1uirei leval' assitn Bté o fim. 

O SR. RIBEIRO JtJN!OI\ --V. E:c disse uma heresia. 
O, SR. ACURClO TO.R~J:;S - Ora, meu collegal Entn.o 

po~szi \'. E:L. que ou ~ilo sej que. hn, · ri.tW\~s ~ovido~ a vela, 
ã o\·eo n motor, a cnrviío'l O que est,ou à,iz_endo é que os ua,..: 
v i.os que vr1o com o Prcsidente Get.uHo Vargas são navios que 
o~nsomem carvão . · · 

O Sn. RIBEIRO JUNIOR - .Mas estranhou que o nnvio Je
vnsse cnrvao.. Poqeda. deixai' d.e le-v.av. 

0
0 

Sl\
1
., A.OV~GIQ 'J:'ORIIES 7 Es~e ~~Vl9 étil qu~ via,j{lrt\ o 

$r. .otu _1.0. Vai'g~~.~ - . · 
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V, Ex. ncba. QtHl os navios da nossa esquadra podem riis
pen.llar o onrvão? O ··São Paulo" já recebeu oito mH tonela
das. 

O Sa. VICTOR Russ&:M:ANO - O orador está bem infor
mado. 

O SR. ACURCIO TORRES - Estou porque procuro in
teressar-me pelas causas Pai1., 

O Sa. VIOTOR RussoMANo - Principalmente na matez·i11 
politica. 

O SR. BIAS FoRTES - Se o assumpt() des~a natureza é po
líLico, não sei ó que não é politica no BrasiL Discutir um 
credito de de:~; mil contos não é fazer politica. 

O SR. RIBEIRO JuNioR - V. Ex. sabe até etymologica
mente o que siguif.ica â·scieneia da politioa. Não é o mesmo 
que politicar, fazer politiquice ou politicaria ••• 

O SR. BIAS FoR.TES - Devo dizer a meu prezado col~ 
lega que dispenso suas licções, porque eUas podem trazer ao 
meu espírito confusões sobre verdades que sei. 

O SR. P.RJ;;BJDEtlTE - Attencão! Peço aos nobres Depu
tados que consintam ao orador proseguir. 

O SR. ACURCIO TORRES - Dizia eu, quel julgo in~ 
opportuna a viagem do honrado ·Sr. PresidenLe da Repu
bHcà poorque o Brasil, tendo em 1934 ~ como hontem, já 
tive occasiiio de afirmai' ne~t!l Casa - um de(icit orça.men
t.arlo de 12.8 mil oon~os, o de(icit confessado pelo governo 
da Republioa para 1935 foi elevado para 500 mil contos, 
cifra que tanto alarmou o 81•, MiQistvo da Fazenda, que 
levou S. Ex. ao ponto do d-eclarar ao Sr. Presidente da Re
puhH!la, segun~o annunoiam os jornaes, que era radicalmente 
contrario ao .reajustamentu de venl'imentos de civis e mili
tares. 

Pois bem, é~se áeficit confessado, de 500 . mil oontos 
foi augmentado de maia 300 mil contos, credito aberto paí'a 
acquisições de matel'ial bellico e ainda de mais ~00 e mui~s 
mil contos, credítos especiaes concedidos pela. Ciunara, de
pols de organizado o orçame-nto para i935. - E este deficit, 
- qne já vae acima· de um milhão, quasi so abeirando ao 
de um dos. exeroioios financeiros da diotadura, que attíngiu 
a um milhão e duzentos tnil ~ontos - ainda tem que soffrer 
um augmento com n importancia destinada ao pagamento da 
mujoracão dos vm~óiment(}s dos militares. 

O Sn. RtaEmo JUNIOR - Dá lícénco. para mais um aparte? 
, O SH. ACURGIO TORRES - Se vier nos Wl'~os do Re

gimento, não posso rleixar de conoedel-a. Quero apenas que 
eatl'e Y. Ex. e o orador seja <lolloca.do o R-egimento; peoo a 
V. Ex. que o respeite por inteiro, porqne, ás vezes, no ardor 
com qnc me aparteia, póde rasgar uma de suas .folhas. 

O SR. RIBEIRo JUNIOR - Tenho pratica de ler sem ras
gar. Pedirià-a V. Ex. que informasse ao plenal'io o se~ 
guinte: atíribue o nobre Deputado as angusLias do regime de
ficitar-io, a que acabou de alludir, á ncção ..• Poço ao nobre 
orador que me preste attenQãol 

O SR. ACUl'WIO TORRES - 1,fesmo não olhando para 
V. Ex-., minha attencão é inteiramente sua. 



Cêmara dOS DepLtadOS- lm~esso em 0811Dn015 10 18 - Página 44 cJe 116 

- 232 ·-

0 SI_\. RIBEiRo JUNlOR - Obrig-ado. Servir-me-ei della. 
V. Ex. attribue .esse regimen, ,; defioitario A acoào do acttial 
Presi<i-ente da R-e publica? . . 

· () SR. AOURCIO TORRES - Sr. Presid-ente, eu ago1·a 
reclamo a serenidade do nobr~ Depuliado. 

O Sn. RIDBlh.O JUNIOR - Não estou exaltado, _tanto que 
propuz servir-me della aproveitando a generosidade de V. E~. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, pergunta-,
me o nobre Deputado Sr. Ribeiro Junior s-e attribuo os 
ma!es que affligem o Brasil. .• 

O Sa. Jost AuausTO - Males financeiros. 
O SR. RIBEIRO Juruon - Sim, males financeiros. 

. O SR. ACURCIO TORRES - . • • ao aotual governo dà 
Republica. 

· .J))m rins- de 1929 e em 1930, os homens da Allianoa Li
l>eral; alguns dos quaes, homens, mais tarde; da Revolução Ou
tubristá ... 

O SR. DÚuz JUNIOR - 'Muitos dos qua.es em ·volta de 
V. Ex., neste momento. 

O SR. AÇUilCJO TORRES - . . . ~ muitos dos quaes 
ern volta de mim, arrependidos, de oerlo, ••• 

O SR. RIBEmo JUNIOR - Eu não tenho arr~pehdim~nto 
algum. 

ô SR. ACURCIO TORRES- ... pelo mal qu~ fizcr·am ao 
Pai:t - em 1929 e 1930, Sr. Presidente, tliziám os homena lia 
AIHanca. _LiberaJ que o candidato Sr. Getulio Vargas. pre
cisava cbegar á prcsídencia da Republíca --. o que 'maia 
tarde fizeram pelas arma~ - porque S. Ex. t1•azia uin pro
grama de t'i!novações. E o proprio candidato da Aliança 
Liberal, em sua plataforma, na (tunl annunciava a regene
raóão de todo o paiz, <iechm~va que· tinha remi!dios pata 
ooncertar a nos.!'a situação economioo-finanoeira, para t.t•a
zer horas tranquillas e de felicidade ao povo bl'asileiro. 

Que vimos, Sr. Presidente? 
A quanto eslava a libra em 1930? 
0 SR. SouzA LEÃO - A 43.000. 
O SR. AGURCIO TORRES ..,_ Informa Q nobre Deputado 

Sr .. Souza Leão que a libra estavà a tatooo . . 
A quanto c~;tava. a ilbra hon~m? A mais do dobro: ao 

dóbro e mais SfOOO do que estava em i930l 
· b SR. 'nroEmo JtJNtQI\ - V. Ex. vae deixar de lado a 

ljbra, porque não inlere~sa, rigidamente ao, equillbrio da 
vida ·namonal. 

Vozes - Ohl 

O Sn. WANDERIJEY PINHo - Que interessa, então? · 

O SR. RIBEIRO JuNJOR - Não interessn, e demonstrarei 
que não interessa: O orador deve-ria lliscutir a esoala do 
preço da vida Interna do pniz. 1.'e.rei oooasião de ·nefrontar 
aqui as oarcassas da· economia e das finanças brasileirn~. 

O . SR. AOURPlO U'QRRElS - A que ICh'ilmlll V. ~. 
"oaronssas da economia e dali fina.uoas"? 
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o Sa. RIBEIRO JUNIOR - VV. Exs. estão ahi a discutir 
economia, quando na Europa se cuida da uma soiencia eeo· 
nomica denominada "econometr ia", que o orador, estou c13rto, 
não conhece. 

O SR. ACURCIO TORRES - Não conheço 1 ... 
. O SR. BtAS FoRTES - Essa nova se iene ia salvnrâ o 
Brasil? 

O SR. ACURCIO TORRES- Não conheço, repito, c não 
sei se os meus doutos collegas da minoria a conhecem, mas, 
procurarei dóra avante, em todos, os jornaes, encontrar o 
:mnuncio da abertura do curso regido pelo illustre repre
sentante do Amn;~;onas, para vth· se a.o menos aprendo alguma 
cousa. de "econometria". · 

O Sn. Rmtttno JUNIOR - E' porque VV. EEx . têm ou1-
tura de jornaes . · 

O SR. AOURCIO TO!lRES - Sr. Presidente, o momento 
não . é de revide ao apal'le do nobre Deputado Sr. Ribeiro 
Junior. 

Quando, Sr. Presidente lá fóra, os que acompanham os 
debate~ travados ncsté recinto souberem que o Sr. l.lepu
tado Ribeiro Juniot' classificou de homens de cultura apenas 
feita pela leitura dos jot•nues, a Sampaio Corrêa, Arlhur Ber
nardes, Cincinalo Braga, Pinheiro Chagas. José Augusto, 
João e Octavio Mangabeira, Daniel de Cnrvalho c tanto;;; ouLros 
- terão o direito de perguntar: a que chamà de cuiLut·a o 
digno t·cpresentantc do Amazonas? 

Desejava que S. Ex. , r.fú.'áhdo invocasse a sua cullura, 
o fizesse para defendet• o· Brasil, ao invéz de procurar di
minuir e irtjuriar os grandes homens da Rcpublica, que não 
per tencem á urcy a que .s. Ex. se filiou, · 

O SR . RmEmo JUNIOR- Grev, nãol Tenho opiniões pes
sônes, corno V. Ex. as tem ; c, desde o momento que um cf
dadüo transpõe os humbraes desta sala, acha-se na ohriga
cão moral de estar em dia, conscienciosamente. com todos os 
pro!Jlemas das sciencias politico-sociaes. Nüo é vir aqui ins
pirar-se nas leituras de jornnes, nem nppellar para as pet•
sonalidndes que não estão no debate, deixando sem re!PQsta 
uma pcrguntll singclll que fiz a V. Ex. 

O SR. ACURGIO TORRES - Que pergunta? Todas cs 
q·ue me !ôrnm feitas jâ ns respondi. 

O SR. RtnEmo JUNIOR - Se V. Ex . conhecin a origE'In 
do regime deficitario em que vive o Brnsil. 

O SR. ACURCIO TORRES - 'l'v.lvez seja o nobre Depu
tatlo a unioa pessOa que, vivendo no Brasil, a inda julgue que 
os m~les financeiros do actunl momento não são devidos á. 
admi~istracão do governo vrcsento da Republica. 

O S1L RIBEIRO JUNIOR - Em face da affirmacão de V. 
Ex ., p ediria que lesse a "Historia Financeira P.o BrnsW, de 
Cnslro Carreira, onde V. Ex. verificará que, Só uma vez, 
durante n vida do Brasil, se pagou emprestimo feito po1· este 
Paiz. O livro, apesar de ser da Cátegot·ia do "Almannck da~ 
Senhoras", 6 escripto por algucm que rlevemos respeitar . 

O SR . AGURCIO TORRES - O nobre collegn ne me 
dar esse livro de presente? 

(Riso) 
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·Q. ~-· &I~P.: J.t;~'pà· -.- .I?o~~~j1 ~~~~-o~ 1J1ftS se 

"\(·. E~;· ~~unpr. com~-~~Q, o çom~F-~m·~R (J#, w;q 't.~~qJ~.q~.·. 
O SR·. ACBRCIO TORRES· - Então; por.aue. V.. :Ex, não 

abre um curso? · · 
o SH. RIBEIRO JUNIOR ~ Não preciso, porttlie já tenho 

um. cursa , F:iz 11 V . Ex . , ba. pouco, uín!J. p !lJ:tNn~~ :·. !l.'l co
nhecia econometria- do gregó: medida dos valores e.""'i(, ~~ 
l'liiP rp~ respoq.pau •. 

Q. SR>. ACUR.CW. '1'01.\IRES ~ Respondi• que. .. não cQnh~rua. 
mas peço a Y. Ex. que, abr.iíldo um curso, para eus..in~ 
econoinet,ria, me. inscre:va como um dos primeiros al:umnos .. 

O Sn. RIBEIRO ,JUNIOR - Não; convidarei V. !%.· para 
meu assislenle. · " ... " ' · · ·" ' · 

(Riso) 

O ~~ • .1?/lo,lf!HRJ!f'(~E - Attenc;ão.! O que e.stá. em 4ebate 
~ a. l,i~enç:J., P~t:f!.. ~. ~i.agerp, 1?1-:esid,enci~l.. · . 

O 8R. ACURCIO TORlU<:!S - Sr. Presidente, des~j.Q.J.lÜI. 
q.ue, o Sr. Deputado Ri,ij~iro ,"funior appl~casse tor.Ja. ·a. sua 
c1Jl~uun em favor do, ~rasil:. · · 

o s~. Rtmpao JUl\UOI\ """:':' Tenho a ufania de h_aver Pl'()S~ 
tado. não () cónot.i.r.so de. minha. cultura, mas o· dn dignidade 
revolricionaria, f(lzend<i, np "Esta~ó do. Am~ZOJlliS, o qll(l 
mmlm:rp. de VV. Exs. já teve a, corag;lln de taoor:. '· 

0 Sn. WANDERLRY DE J?~HO. ""7"": Que (Q.i ?, 
n SR. RtnEtRO JUNIOR - Tirei aos ladrões c. restitui aos 

roubados. · 
.. O. SR. ACURCIO TORRES- J!Uiga V·. Ex. que nenhum 

de nó~ tenha coragem?. 
O. Sa. RIBBil\0 JuNIOR ..,..... Não- ma, ref.ed â b1•nvura phy-

sio[\,_ mas á coragem moral. · 
O SR,.

1 
2\CU~C~O. '.rORJ,\ES ~ V .. }i:.1;. nps. n,e~. cor~-. 

gQm mçwa '!. 

O. Sn. PRBSIDENTB - Peço. aos. nobl7es Deptltados se 
cinjam uo assumpto em. discussã.o. · 

O Sfi. Rmmao JuNton - Se o orl\dor tomou ·orno ofrl;\n
sivas mirihns expressüe~~o, devo declarar-lho ~úo n6o o forarr1. 
Fo; nma ironia muito leva, muito fina. 

Q SR. WA'NOEI\LHY DB PINHO- Muito grossa. V. Ex. 
vae retirar a expressii.o? · 

O.· SI\. RIBEino JuNIOR. - Se VV, Exs. o deEo.lnm, reti
ral'-e-h!ll. 

o SR. .A,ÇUR.a~o TOJ,'\ll.Ji:S. --:- Nã,o me sen.t.i o!fçncüdo,, 
porque se a.ss1m ma Julgasse; n!ío perguntaria u V. Ex. ·a 
qae se referia. E' "Yerdaclé nií.o estamos aqui para 'mt~a sabba-
tma, Dem para aggressões physioas. . . · 

O ~n. Rmi;;II\~ ~ÇNIQR, ~ ~ão ~~ria, Q~o J?/lt'l;\, ta~to .. , ., • 
O 1m. AOtJ S. CIO TOJiH\ES ~ Mas se ou touulsse. eo:mo. 

oHel)s~ as palavr.a$. de "V'. Ex. """:7" re~ito ....., t~ria a attH·U.iJ.~ 
d,e. rev1dal-us, ~ altu.r~. 

o Sii.. RIBEIRo JuNIOR - V. E~. h~ rttt 111e perwH~ir. 
que lbe diga: em nenhuma hypothese o debute, c.f.~ J?inha 
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I1..f-t~tre~v.~1N'},I!r- P,~~ .~· t.~~t.~J)q. f!6.~~~n.h t~~~ª!fl.l'Jl}~ll,d() o 
J;~.,~JHL o ~m. r;mq- ~ qoz, . . 

O SR. ACURCiO TORRES - Não ha necessida,(.{e cl~· ®ll 
V. Ex. me diga que não teve. o intuito de me · ofrender. 
Ouenó a.ffJ.rmw:·a V.' Ex-.· que O. faitO' da v,:• EíL não ter me 
oM~ndiGI~ qtt> 'de· n!i<J. 6&!'>. eu visl~mltc~o offeD.sa nas pal~ 
vraa. de Y.. Ex-., e.sitá- em laa.ver. eu pe11gunf.ado. a V. Ex. a 
qt\e se re1eria . ' · · 

O Sn .. Rl~EII\o J_UNIOR - ~este caso, tollitu'r questío ... 
O SR. ACURCIO TORRES -E é até bonitll ... 

0. S~.· Rtmp~p- .Jtf_~~p~ - ~,SJ;&~I}Cil,l~. J?~,l.~. ~~~.l,ÇZ!! ..•• 

0 SR. ACU.R.€1(:) '1'0JUES :.,.,_ O. ~fieU~ é-, po~;tl).nto, d~. 
mais de um milhão de contos; a divida externa <;l;3 Uni}io 
J;Jrasil~i~a -=·disse-o hq~~em - é de f.~. ~· ~p.e!.o. millJões. de 
contos; a divida interna é de B milhões de oontos, O Brasil 
deve externa e internamente 26 e meio milhõi!s dil contos e 
~em lltn deficit de mais 'ile um milhãol 

Nessa. síLuacão, o Presiden~e da Republicu pede t\ CJ.Ill4·
I:J. um cued.it!o de. :l0.400,;QOQiOQQ ••• 

0 ~.· Pl_lliH~!~,q. ÜH,A.0.1~.- E· f!.fi?.l?.a~Jar~.·. 
o, SR. AGUR€10 'l!OR.RES ••• para. sua viagem ás RP.pu .. 

hlicas do Prata, c já se. IDUl'llUll'a que esse cned\!.to nflo. bll.'i·: 
tar.á. 

l)ois bem; 6 o Governo. da B.epubtica, ~.ue, no. mesmo. di$ 
em 11~~ a Carpara dçs D.eputa~os. U,ljPiA o deba.te. sot;we o. cr~
C:i~ J Jile~ido pal'a es~a visita_ f.'li.ustosa, __, ha r: e V. Lx, p<!r
duar o pleonasmo. . • ' · · · 

O Sa. Ru,miR,o JuNIOR - ~erá "bis i~ idem." 

O SR. ACURCIO. TOR~~- - .... 'ICé~a. a. melb,ori'!- ~ v~ 
:Oirneotos do t:unooionnlismo eivH, sob. o, fund~m.çnto, Õi~ 
S.. Ex·., d.~ niv: comporta~ o Th.eso:uro, Naciopal J;~emel~.antl~ 
tlesp.esa. E B. Ex .. , emqu~nto "~ta. o UUgu;Jl'!Jl.lO ~9S1 íu.upc;.i8:·, 
Jl)j.l;'iO~I. oivi.s, cleí'f;mdido J;lriiQ.autemente, na Gowm,;1,ss~o. 4~Jlflf', 
IM:~. pelo .. e~Lilo . ~leadtlc" da ban~ada su.L-t'WIJPI)nt;il}~. 
il{~~,jitJi~ . oíf:il:u:.l dp nosso .Exe:cito, S1· . .)'oã,o, S~mplioio,, ~~-. 
a~~JDa essa proposiçijo JegJ~latwa ~11 pa.rte. e~. Q.t.J..~ mlljpra, ~11: 
venoimontos dos militares, al,)e.sar: de. al&l,l11& dat).çll e dos II).!U~ 
autC'riza(!.os o condemnnrem. O Sr. Genet'lll Manoel. Rabellu 
J,lor exemplo, um <tos· baluturtea do S~. Getulio Vuri!ls, qe
legado de sua conf1anoa em uma das Importantes reg1ões. do 
palz, em palf'stra oom o Chefe do GoveL'DO disse a S. Ex .. 
q1.1c, o. vét'l a,o a~,~gmento. do.~ miUtares. de~h s.er uma vet•dnde, 
~urcsoentaudo Qf$S~ G,ener~l ~\la. "o, di.Wieiro do ongmcu,~o 
Q.\lehn:nria a~é ns mil.0/3 dos. mih~lll'es que (t, ·recobtl.S!Jilm''. · 

O Sn. Rnmmo JUNlol\ - Permitto, V. Ex. ur ~· apal'to?. 

O, BR. AOURCIO 'l'OHRES - Perfeitamentr 
O SI\. RJBEII\O JuNIOR. -~ A. ~s~ Genet·nl ~n.l,tn intolt•ez;i, 

mo~al. . . ( Não apoiados e l?rotestos·. )_ 

O SQo, • .l:os~ AuoUB"I:O·-:;-:-: ~· W,lJ:I:I; d.~ gran~es, ~iguga,~ d;J1 
E:xeroiLo Brasilen·o. 

O Sn. RtB!lmo JuNIOR - ParQ.W;l .• ._ .. 
O- f;\,~· J;IIr~~. FQl\TE!jl -;- Só podll ser. um pÇJpLo de ,.;~ta 

pessoal do apn1·teante. · · 
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o Sn. RmErno JuNIOR - Perdão r Creio que tenho o direi
to de cxf)ehtler minhas opiniões. Ao Sr. General Manoe! 
Rabello ... 

O SR. ACURCIO TORRES - Impntriotismo, Sr . Presi
dente, nua está Ii.o faato de sé di!!c'Utir no Parlamllnto o cre
dito para a visita do Presidente da Republica a paizes irmão~~
impatriot.ismo será u::-1 Deputado, na dupla qualida~5 de. re
Jlrcsentnnte do povo ... 

O Sn. Rnmmo JUNIOR- Não ha dup!'a qualidad-e . 

O SR. ACURCIO TORRES - ... e de militar, vir dizer, 
em pleno Parlaméfito Brasileiro, que um homem com as insí
gnias elo generalato de nossas forças de t('rra, 11iio tem intei
reza moral , 

O Sn. LEMOI'IUBER FILHO - Contra o pensamento da 
Camat•_a. 

O SR. RmEmo JUNI OR - Peço lic(mca para lembrar â 
CilSa qur.l tanto se exalta na defesa do Sr. General Rnbello, 
elle, em enh·evista, atirou sobre nós a falta dessa . mesma 
idoneidade moral. Pessoalmente. repillo e repudio a offensa 
altivamente, sem procurar a solidariedade de quem quer 
que clle, em entrevista, atirou sobre nós a falta dessa m esma 
socialls com1> ~e fossem virgens pudie~:~!l. 

O S11. BIAS FoRTES- E V. Ex. exalta -um gover no que 
é apoiado iJóJ' "lazaros sociaes" ... 

O SR. ACURCIO TORRES - b Sr. Manoel Rahello 
exerce fuilc(iuo de dirccla confianca do Presidente da Rer,u~ 
blica. 

O Sn . RIDEIRO JUt'iiOn - Dou pleno direito nos nobres 
éollegas para antepôrem seus argumentos rí minha opinião. 
Quizéra, porém, que o Sr. General 1\lanoel Rabello me ex
plicasse por que, durante o tempo do Governo Bernardes, 
emquanto se fantasiava de revolucionaria, exercia clandos
tinamenle emprego ria Prefeitura dó E!lt.ado do Rio do Ja
neiro. Onde está a dignidade, onde esliío as vestns talares 
desse puritano que escondem nas suas pr6gns a duplica per
sonalidade de fervoroso i.nimigo do Governo e, no mesmo 
tempo, de auxiliar do Góverrio'l 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, nüo tenho 
a fortuna do có'nhecitneiltiJ pessoal do Sr. Gene1·nl M11noel 
Ilabello . 

O Sn. BARBOZA LIMA SOBRINHO - Quero trazer o teste
mtmho do todo Pernambuco: ó General Manoel Rabcllo, pelo 
seu altr.uismo, merece o respeito e a oonsideroc;üo da nncio
nnlidatle brasileira. (Apoiados; muito bem) • 

O SR . AMARAL PEIXOTO -E eu, como seu companlleiro 
de r evolução, estou inteiramente solidnrio com ns paio \'1'!\S 
do i'lluslre lcadcr de Pernambuco. 

o Sn . RIBEIRO JuNion - o Sr . Manoel Rabello fui o 
revoluc ionni·io que combateu mortos n metralhadora. 

O SR. ACURGIO 'l'OI,l.RES - Não conheço, repito, o 
Sr. General Manoel Rabello, .•. 

O Sn . RIDBmó JuNtoR - Se V. Ex. o nüo conhece, nao 
pó de definir sua p er-sonnlidnde. 
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0 SR. ACURCIO TORRES- • , , não sei,- até porque 
ignoro tanta éoisa da Revolul)1io de Outubro ~ de qile ma
neira haja combil.Lido o illmtre commandante da Região Mi
litar do Pernombuco. Não conhecendo pessoalmente o Ge
neral 1\lanoel Rabello, •.. 

O SR. RIBE!J\O .TuNroR --'" Mas eu o conheQo. 

O· SR. ACURCIO 'l'ORRES - . • mas, conhecendo, e 
muito, um homem de bem, que ne;;te inslanle leadera a ban
cada pernambucana, Sr. Deputado 'Barbosa Lima Sobrinho, 
só posso 'fazer daquelle militar o mais elevado dos juizCIS, de 
vez que o illustr·e Deputado por Pernambuco, em aparte dar\o 
ha roucos inslantes, o declara credor, pelo séu altruísmo. do 
respeito e da consideracão de todo o Paiz. (Palmas. ) 

O SR. Pr:nRo RAcmn:- Credor do respeito da Camua, â 
qual diz faltar autoridade moral, na entrevista cilada ha 
pouco?! 

O SR. ACURCIO TORRES - De uma feita, Sr. Pro~ 
siderite, uma attitude sua foi criticada por mim da tribuna da 
A~sembléa Constituinte, quando S. Ex., em entrevista, fazia 
restricções aos nomens que o Brasil aqui havia mandado, afim 
de organizarem a Carta Constitucional. 

Nada, porém, Sr. Presidente, conhcco da vida do illus
tre militar, depositaria; neste momento, da tonfiança do 
Chefe da Naçíio, que . entregou á suo direccão um· dos depal'
Uu:iiêntos muis importantes do Exercito; nada conheço desse 
eminente soldado. que me autorize a acompanhar â Si". Depu
putado Ribeiro Junior no juizo que faz de S. Ex., de falta 
de integridade moral. 

O Sa. PAULO MARTINS -· Està fa:>:endo obra nottr.vol em 
Pernambuco. 

O SR. ACURCIO TORRES - Não Mredito, qu<1 as ban
cadas que düo apoio ao Sr. Presidente da Republica deixem 
de &eompa.nhar, no julgamento do General Rnbello, ns pala
vras do nobre leader de Pernambuco, Sr. Barbosa Lima So
brlnho, pata adGPtnr a opinião Que C:ess~ iiluslre ~. bra-,·o 
mnitat' te.z o digno repre!!enlante do Amazonas. 

O Sn. RIBEIRa JuNion - Concedo sur&is ao Sr. General 
Rnbello. 

O SR. ACURúíO 'l'ORRES - O Sr. General Manoel R a~ 
beiJo nüo precisa de surais, e quem o diz não sou eu, mas o 
Chefe da Naoiio, que tem o apoio do Sr. Ribeiro Jnniot·. Em~ 
quanto o. mustl'e Deputado dá, na Catnnra, apoio ao Sr. Ge
tulio Vargas, deolara, nesta mesmn Cama.ra, que é falho de 
idoneidade moral um General do Exercito a quem o Sr. Ge~ 
tulio Vargas reaffirJl!a sua confianca, deixando-o na dire
ccão da 73 Região Militar, com séde em Pernambuco. 

·O Sn. PRESIDENTE- Peco ao nobre orador que se cinja 
ao assumpto em debate. 

O Sn. Vid'l'OJ\ RusaoMArm - O · nrador está f6t•o do ns
silmpto. 

O SR. ACURCIO TORRES--'- O Sr. Deputado Vietor Rus~ 
somano é um ingrnto: retribue com tnnta má vontado aquel-. 
la vel~a sympaLhia tantas vezes por mim affirmada e 
re~ffirma.àa .•. 
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.. . 'o sn ... A~ANI«), 'T:uBi~o ~)~úâs, ·s,e:ri~ . 'jj!D~ ... f~Pílca â 
fa'itn dê .gentileza de V . . Ex., no dehat.é lle bontem. 

O SR. ·Xt::URC'IO 'TORRES ...::... (luailtlo? 
0 Sn, ASCANIO TUlliNO - Quàtido 'V. 'Ê:x. se 'ôppb3 ·~ 

prorogação d~ ·~~t~Uo. 

•O ;SR. ·ACURmO TORRES ;w.;. Sl". Presidente, o 'àparte do 
nobre Dé{lUtado, Sr·. rAsoa-qio Tubino, ·só ·POSSO tômal-o ·eoroo 
mlrls l:lrlla 'pro,va da. 1sympatbia ·que nos une. ·Sou oincapaz . de 
·um ·gesto de déseorl~ia (para quem quer ·que se~a e, .. ·m~ito 
·rneno~. •pare. ·com :o lt-'llder da bancado. ·liberal do ·Rio ·Grand(} 
do Sul, 1que só :póde, .pelos ·seus talentos, ser ·ln"edor de ·minbl\ 
adm1racão. 

O SR-. VJCTOn RussoMANo -V. Ex. não. teve a inten-
Ção, mas, sein · quêrei-. . . .. 

O SR. ACURCIO 'l'ORRES - O Sr. Deputado 'vicUfto 
}lusso~.at111 • que ;tanto. ·çhama :f. ·a~t~çAo •qa. ·M~s~ :par~ IM 
~jzer I}Ue. es.tou 'fóra ~o ~~s~mP.to, ~P~~e~ . nio . quer~r . que ·:a~ 
~.tre np 'lls.sumpto, pojs já •S. ~~ .. como ·que ;me.:ch.~~a P!lJ'Il 
~Qtro,s debe,te, -com : qutros apartes. ~el't.ltmente S. Ex. ;o ·faz 
pela forca de sympalbfa •... 

O Sa. VIO'l'QR ·Ruse<iMANt'l ·..:.... ·Ntio ~arleei V . 'EII: . . • 

. •o $. ·xcu'R.'ciQ 'Tokl\)ls ~ '!1. t:ânth es"ses 'aplirtes ·ve'e~· 
api!' as ·p~la ,'syínpath'f'à; que v. E"x. ~ê 'que, ·na 'i:Jan"â a 
,ao ftio 1<1rahile 'tto S~l 'o 'iiôsstJ &rsrfticto 'i:fonlfgu, ·sr.. i~a -
llê~tO c&~ba, ·s~lli~re ~lrb~4uleto 'rio'- l~üs 'll''iir'tes, : if~~fuà . "s~ümptds, 'conserva.,;.se qÜedo . e 'müiio. ·. . (Rfio .) · 

-~ .• 
1 
9.1~-~;.AMd ~d~·v!?BIJ.O'l'O .:-.bA }l~~.oa.d~ 9.~ .. 1;\,ig_ GPanóe do 

i:)U es .. OJU an o . Ex . a o s~ru 1r o proJecw ... 

O SR. DaNIZ JUNIOR - Todos ·estAo ·aá-udando .• •. 

i() SR. A:'OOíun't) ·~~e •....:. ~llb é 'e~t~ meu ·nittittb . 
. :o ·SR. A:o~IJIIJIR.'rtd~o~t~tf. -'v·. • ·· .pet'tn.ibte <úm ·aptrr· 

-te? Defxoi, •PI'O~sl~me~te, •que . V•. •Ek. :falaes.e, :P"f'4ue 
era de sua prOPrl•. ·oon~p~encia e\otlittr ·o 'fJeneral Dabello, 
em vez de tratar d.o asaumplo en1 P.ebate, qpe é a mensa
~m presltlimoio'l. · 'l>llr'a •a ·minoria tia à diúltir cóhvebien
oio., r~piLo, em elogiar o& Jenermes do Exercito . 

. o si\. -ictft\QtQ;1o~i\~s . -7.'$r- . ·Presidente, ~nilo •ehegaGi 
a ·elogiar o 'Genettal •Jianoel 'kàbeUo. 

O ·sn: 'Xlil~hAL 'P'Brxo'io ..!!.. Aliá~, 'V·, ~., ·na ·mtttüH\ 
pà!~ndn, J~ 'litàcon ~'eWe rtlesitlb Gêh'ei'al·. 

·o -sR. ·ACL~RDlO TORRIES '-'- ·E o ·tteofurai, alfli 1pouoo. 
o 'Sn. 1\MÜAL ]?l!!llfil'to ·;:::... N'dCiü~ftn ·'oêô~~lão, tive 'ãh=

aWo de ·de1ender o 1Gener8'l ·Rii.belló, lóõtnó llifndll. · H(.'je o 
faço . · 

O SR•. ~OURt:JIO r:rOI\1\ES ·.:.!c 'AtíélÍas 'tU~s~ -á :camara 
que era levado a fazer o melhor Juizo desse General·.• .•. 

·o •Sn. :Ntflrl1:.nR"+o ·&k'R.b. ~ ;l'>'e :ttítlíJi'b :aec018b eoxn 
V-. •E'!I:. 

Jb ~~. ~fflHtciO '~(mliEs - .. . 'i>cii\iiiie '.ti.ü.~fu ~#íf~~-
va á Casa ser o General Manoel Rabello homem oe a'bsolu~ 
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ta ~titegiil!11ldé mtfral, era :o leadi!r ·da. ibalica~a 'de PeHtam~ 
bnco, o digno deputado St. Barbosa LHnà ~lilii'fn'ho. 

·0 SR.. PR"l!:~tD!i:"N'I'E ·..:"'"" .A:ttetti;iWI RerÍtivo rttetl. appello ao 
nobre O'rilllOi', pil.i'à 'que 1discüta o ·hsS"umpto, ·e tão sóm'ente 
elle. 

oo· ~R. ACURulO TDR'RE~ -·- A ·minoria 'partamentfH· 
· aqui !!e eneonti'\1 ,P~ra, ~iscalizando, criticar ou, talvez. ata

car 'tiEtds tla 'J.}UI:IH!lfl. 'ntlmíntstrrâclió, mas ntinJa para •dene
·grir 'OS noS!!os ·homens .publicos·. (Uttito bem ) 

fO '~it. As'c\\N'io ·~VBilir'O ~ V. Ex. ·'êsfá .de accôrdo ·coriHI~ 
ê~1!rl"~i~ds ·~~ .~errritt$a o Sr. G'Elíürrall Mn'ndsl -R:abeHo li rE!s:.. 
t!efto 'dt. )..~embléh'? 

.. o sR.. ·AGÜiioto T.'ôRR·ES - 'V . . Ei. não era Dépir:. 
htdo, ·r:omo ·eu, ·á Constituinte? 

'O SR. ·A~eANio TttBlNb '!..:.;.. Era, ·tnns ·não 'l'uda á >pcngt~n
ta•. !Eú, 1iféclírro. ilfto í!stou 'de :nccDrdo ·com taes ·conceitos. 

'h 'sn.. N'êü1tcm ·!fditlitEs -....:..... 'Ou ih' o 'r'e\itli:Htaer, fu'as 
V. ~. ili'o 'qtier ·(ru:vir.Jnterl v·. EX. ·era :ou 1trfín 'D~p'ut'ado? 

O Sa. AscANIO TUBINO - 'S:ibe 'v. 'Ex. perléÚàment~ 
iid!! 'b 'ef11;. 

b · s'k. Ãctiiícfo ''roa'kEs __..:. lbeve ·sàbcr ehtã'ó '~ue u\o 
posso estar de accôrdo com quat<)üor '!ita~tie oü ,,_léstric~mi'!. 
á ·eamlíra, •e. ·deve. ~lembrar-se ·tl~ 'QUI;l, QU!ii-P.4ó.;J1 C!!n.stituln
te f.oi :atacada. •pelo Sr .. General 'M!I'noel. Rabello, ·(\.li . o se
P-~I:W .. ))EJ{:ÍÚlado .;-.'ilo~f!Íl.~ o 'i~~!lJl~rro foi., ó )i~ .. ~e~g~p
ber Filho - a 1r á trtbuna combater n attl(ude dilciuelle 
General. · 
, , •J ·ç. slt,. ~EtJ~q 'R.-.cijl!i: '+- ·~nttr~ v. h. J~ cbn'hédia as 
athtildes ao G'eneral ~lknoel Rltbeno ... 

-ó. ~R:. fa.ChRé.It;> 'iíôiiitEs ... "- ·.P.e~dãp. :'!'· ':E~"- ·ssll~ qn~ 
uma .simples entrev1ata _çonced1da ·por nlgllem a quo.lquel.' 
jornal, não Iova qu~m quer que seja n o.juizar se esse ill
~em ftem '6u 1iilfo 'int~ldade 'mDraL 
."' ~b ~~R.. "P~lio 'kA.:C.id: _;_ 'tn't~o. b 'q\fe b aeriilrnl 'lilunol!ll 
'itn'l)~Üb dis~'e 'tíada vble. 

O SR. ACURCIO TORRES- ]liüo lgnorn o lll'ezlldo col~ 
l~!t, 'Sr. ·PMrb 1RI1ohe, que, pór 'õccàsillb da entrevtnla ctue 
julgârtt~s ôflten'sf:va ;11. Cdn~tltul'llte, _1hdu"e nt~ :h\dlcaollb ~PRt't\ 
(iul! lo ·ctt~re ·lià 'Niicúo tpunlsse ·nqueUI! ~~eu attbbrdfnntto, ctue 
fâitt\va 'á 'botlitlilêrncllo •a 'dltl 'IJo~ pot:tbiles •!la •kdpubllca. Psr;.. 
~Hto: 'Wi ~eue lin.mtdo't ·;rtítra v. 'Ex:·. o ·aen~tlal M1u1oe1 R11,:.. 
·bijUO 'horOI!tn 1ft e I rtte.rrl<iade ~morld ·ou s~tn ·lntê!rldade 
morttl? 

~o :sil. ~iu!.siinsN'i'K . - Atténô~o't na'ltero ·o ·meu · ap~t:Jllo 
nos 'Srs. Daptitados, ·ilar'a (Iüe 'V,otf(lín i1o·a~sümpto. 'eln 'deba
te': a 'liceríca i;iara a 'virikem 'do Sr. PL;esidente da ·aepuolioa . 
. _, . Q S!t .. AC.URQIO -~9R~~.s ~ v. ~ .J~r .. y~,--~r:. Presil:lent:>, 
pelo _silencio da ma torta, que eUa n'io acompan~.n .· u~uel,led 
que JUlgam o. General Manoel Rabello homem falho dtJ m
t'é~lidiià'~ irtftrlll·. '-!'Mos 'Os thomeiik11:1a.lniâilli1la '.(1ênSiíin, ·oomo 
11 1ftiiiil1~fa, ·i:iü~ :o 'Getfe~l •lW!ititle.t 'R&~tiimo -.ré turn 1ôidiítti\ô ·tt~ 
é!U\tb 'pli!'Shdb ~itfio 1se lpóiie i!frl\1' fll"ljãb '\ílgutíiil u6n~ra a \lifa 
fiftegrt!fnüe ~morltl. ·tMuito ~&~In·.> · 
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0 Sn. AMARAL · PEIXOTO - E' O pensamento de . tocta a 
C amara. (Apoiado,) 

O SR. ACURCIO TORRES- Folgo em registrar o apar-. 
te do nobre Deputado, Sr. Amaral Peixoto, de ser eese o 
pensamento de toda a Camara. 

0 Sn.. DINIZ JUNIOR - V. Ex. permitte outro aparte? 

O SR. ACURCIO 'l'ORRES - Com o maximo prazer. 
O Sn, DINIZ JuNIOR - Ha muito o que distinguir nesse 

.:Jaso. Não li a entrevista do Sr. General Rabello. Devo dizer, 
entretanto, que tenho no mais alto grau as virtudes do H
lustre soldado, mas qUe a Camara, se ha, nessa entrevista, 
qualquer expres~ão que pareca diminuíl-a no conceito pu-

. blicu, necessHa desmentir o General, pela unica iórma qu<l 
a resguarde: é evitando debates, v"rdadeiramente estereis, 
como esLe, soerguendo-se ao nível dos authenticos interes
ses nacionaes, honrando e desempenhando, constitucional• 
mente, o mandato que nos foi conierido. Se assim não fize!', . 
todos terão po1' que bater palmas ao General .que, segundo 
se diz, offendeu seus melindres. 

o SR. PRESIDENTE - Attençãol Lembrem-se ás Senho
ra~ Deputados de que o que se eslá discutindo é a licenç'l 
para a visita preRidencial. 

O SR. A C URGI O TORRES - Sr. Presidente, V. Ex. 
vae permitLir qüe me afaste apenas um minutn do assumpto 
eoncernente á visita d<:> Sr. Getulio Vargas ás Republicae 
irmiis. 

V. Ex., i)or certo, ouviu o apal'te com que me· hom•ou 
o Sr. Deputado Diniz Junior. S. Ex. terminou-o como 
que levando as palmas de uma victorin, numa oontenda que 
não exisl.iu e que nilo existe. Disse S. Ex. que preol~a· 
mos acabar, que não devemos tratar disso ........... , .. , 

O SH. DINiz JUNIOR - Nlio estou dizendo que devamoa 
ou não truta r disso ou dnquillo. Devemos ficar estrlcta
menle no no:;so pnp~l constituclonnl, pnrn que meracnmos o 
respeito de todos. 

O SR. ACORCtO TORRES -.... ... como se eu houvesse 
iniciado a unnlyae da •tidn do Oencrnl Manoel R!ibello. 

Fiz nponns roferencla fiO Oeile1•ttl Rnbello declarando 
que S. Ex., falando, hcje, no 1'Dinrlo dn Noite", hnvln dito 
que, em palestra oom o ,sr. Presidente dn Republlou, oplna 
rn tanto qunnlo lhe ·cnb1a, pelo velo ao RUgmonlo de ven. 
cimentos dos militares. Tudo o mn!s quo occorreu depois. 
sobrtl a porson111idado daquelle General, foi por conta do 
aparto que tive a honra de receber do Sr. Deputado Ribeiro 
Junior, que dizia não ter aquelle chefe do exeroito naoional. 
integridade moral. 

O SR. AMARAL PEixoTo ...;... Estamos discutindo a viagem 
presidencial. . 

O SR. ADAi.BERTo Coanll:A-- Se n~> declaraçõas feitas pelo 
General Manoel Raliello e menoionadns pelo Sr. Deputadtl 
Diniz Junior, são verdadeir·ãa, cabe o elogio feito por Vossa 
Ex. áquelle General, como soldado, como . militar, mas, nã·J 
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éomo pótitico, edmo citladão, purque, no mínimo, o General 
dlssé uma lolil\e . 

{Trocam-se diverso~ o.parie3.) 

. O Sa. PRBSJDBN'l'E '- Attenção. Permitlam os nobrM 
deputados que o orador continue com a palavra. 

O SR. ACURCIO TORRES ._ Sr. Presidente o que me 
trouxe a tribuna, não foi o estudo da personalidade do Ge
neral Manoel Rabello. Se S . Ex. dlfendeu a Camara dos 
Deputados; .. · · 

O SR. RraEii\o JUNfol\ _... Offendeu o injuriou bal'bara· 
mente. 

O SR. :AOUROlO TORRES :_ ... se S; Ex. o!feitdeu 
a um dôs poderes da Republica, não ~ a mim que cumpt'e 
pUníl-o, mas &OS setis sllperlbres bierarehlebs, o SI:'. Pi"e.o 
siderite da Républioa ou o Sr. ministro 'da Guerra , 

sr-. President~. o meu mltndato nilo vile ao ·ponto de 
tomar coilta. dos Oenerai!S. 

Para encerrar o caso lfanoel RabeÜo, devo declarar â 
Camara: em i934, houve uma enlrevjsta .aUribtiida n eãse 
General; !ui dos deputados que oooui>ai'am a tribuna para 
defender uma indicação em que pedlamos informações no 
Sr. ministro da· Guerra e, quiçá, a punioão do General Ra
bello. O Deputado Domhigos V~lasco defençleu esse mili
tar, declar!'Íldo que a Oainara nilo poderia fazer. jüizo té
merarlú, nilo poderia julgar da conduct.a desse general, antes 
de ~aber se a entrevista er'a ou niio verdadeira. 

Mais tarde; o Sr. ministro dá Guerra inform~va que o 
General Rabello :declarara que nao havia concedido IUIUel
la entrevista. 
. o sn. RmsiRo JtiNior& .._ E nesse mesino dia, ao · passi:l 

que se . mandavn esse offloio, dava nova entrevista nns mes.;., 
mns oondio~es. . · · 

O SR, ACUBOIO TORRES - Os nobre~C~ collesns sabem 
melhor que .eu que ao Executivo é que t)Unlpre punir os mi
ULarell . de ter~a e mar Qlle !altal'em com o respeito a qual
quer . dos poderes eonstituidos da Republioa. 

O que eu queria dizer, Sr. Presidente, c que V. E.x. 
devia ter percf!bido, mas. que nllo me dei:r.arnm dizet•, é qud 
o SI". Presidente da Republlca, na mesma ocoasifto em que 
pediu. A aamara um oredito de dez m!l .e ~uatrocentos oon- · 
tos para esta· visita As Republlone do Pratti, deixou de sane
clonar o augmenLo dos civis . Oomo sabia. que os civis nli<t 
se poderiam . ponformar eom eatll altunoão de desegualdo.de, 
preparat'll ante8, muito a~tes - · porque o res.tustamento 
tambem foi obra de .S. Ex., em discurso proferido num 
banquete que lhe foi offereoldo pelo~:~ militares - prepa~ 
t•ara a Sllll aeçiio, mas procur2.ndo evitar a repetioão da 
greve dos. Correios. e Tel(lgraphos; que talvez maia .sa alas
tras~, delineo1,1 a. Lei de sesu1:anoa. . . 

.. Sr. Presidente, o Deputado . Paulo MArtins, oomo ín.ex
ee~ivel bondade IJBr.& . oommi~o. teve ooeasiilo d~, no seu dis .. 
curso, faller refe_relleia a. ,meu ;nl)fi\e por. alsum&$ vezes, 11-
galld0-0 d emen.da que !av·or.eeltl ·aotc eolleelores e esoriviies 
fedet•aes' 

·. ·fi sil. -Biks li'Oh'rttb .:.:.:. ·Aul!s. r~z~di:l JiisU~a a v. Et. 
O. D. - VOLUMJ: 11 - f 935. f O 
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O SR. ACURClO TORRES -' Pois bem, a Camara vae 
ficar csta!'recida diante dO velo opposlo pelo Sr. Getuli·J 
Vargas ao dispositivo do reajustamento que beneficiava os 
exnctoz·cs federacs. 

O SR. VIc'i'on Rüs!OMANo - V. Ex. conlinúa fóra do 
assumpto em discussão. 

O SI\. REGo BAnnos - Está diseutindo a siLuação fi
nanceira do paiz. 

O SR. AGUROIO TORRES -- Vou nan·ar o que se pas~ 
seu com os colleclores fedm·aes. 

Os coHeclores e escriVães i'edet·aes for!lm, ·em maio da 
34. á presença do então chefe do Governo Provísorio e fi
zeram ni'llar a S. Ex. que não ganhavam o sufficiente para 
sua manutenção; pois que viviam apenas do rcgimen da~ 
percentagens. O chefe da Nação, ouvido o Sr. ministro da 
Fazenda, achou razoavel a ponderacuo dos exactoros fe
dct•acs - c que fez, Sr. Presidente? Baixou o decr'3to de 
29 uc junho de M, que tomou o n. 2-i. 5i2, em que, divi
dindo as colleclorias fedet•aes de todo 0 Bt·asi1 em cinco clas
ses. nllt•ibniu aos col!P.clores e escriviíes de cada qual d~
terrninr~õos vencimentos. 

Quando da cont'ecção (lo orçamento - nu vprba 12e. clfJ 
i\Iinistel'io da Fazenda - ao· envr;r, da r.ommissão do Fi
nntl\:US rlesln Camnra votar dtH\s dotaçüe~ - L1mu para PC!'·· 
cenlngcns c outra parn ·vencimentos dados aos colleotores 
pelo chefe do Governo Provlsorio - esse orgão teohnico, 
levado talvez por informações menos exactas de um dos 
seus assessores, alto funcc!oonrlo da Y.'ozenda, apenas esta
beh>cen, na vel'bn pn1•n collectores, a parte percentuaL 

O ministro da Fazenda, Sr. Arthur Costa, discursando 
no Congresso de Collectores. reunido em Nictberoy, Capital 
de meu Estado, declarou aos collectores e escrivães que ti
nham inconcusso direito á pet·oepcão de vencimentos, poi.3 
que essa dircilo emergia por inteiro do decreto de junho 
de 11~. expedido pelo cntiio chefe do Governo Provieorio. 

Nu dtscussüo do projecto de reajustamento, Sr. Presi
dente, live occnsl!l.o de dl1.er 11. moue dignos ]lares que em 
favor dos collcetores e eal!.rivlles eu poderia vir pedir unm 
molhOI'ln. Mas proferi ouvir o tllusLre, digno PJ eminente 
dc[1ntndo pelt> Rio Grande do Sul, Sr. Joüo Slmplicio, que 
moslt•ou desde logo grande sympathin pelo ~Jali'o dog e"acto
res federaes. 

, O SR. BI\RRKTo PINTo - E' gt·:.mde nmigo dos funo
cionarios pub!icos. 

O SR. ACURCIO TORRES - Procurei o ex-leader destn 
Cnmara, .o meu eminente co-eslaclonno Sr. Raul Fornandill:l. 
pnrn pedil· a S. Ex. que dissesse ao llnLão Ceader, Sr. Wat..: 
domi!'D 1\iagalhiies, o Qtie S. Ex. pensavR, e!i'ludioso que era 
do a~sumpto. sobre a situaciio dos collelltores e escrivã'ls. 

Fui, i)Or nimia gentileza do Sr. Waldomiro Mngathiius 
e tolcran[)ia sem par do Sr. João Simplicio, admHtido a de~ 
fender u causa dos collecloi'CS fedel'aes em plena· Commis
são de Finanças, da qual não tinha a homa de fazer .parte. 

A Com~issiio de Finanças, por proposla do então H
lustre leade,. do Rio Gt•firttle do Sul, Mceitou unanimemente 
a emenda, a qual veiu a plenario, E agora, Srs. Deputados, 
estarrecido, eu vejo com pezar que o Presidente da .Repu-
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hliea, que, cotno Chefe do Governo Pmvisorio, havia deci
dido a favor dos collectores, havia fixado s·eus vencimento~ 
e achava, pela palavra do ministro da Fazenda, que apena~ 
havia erro no otçament(), veta e veta com a deotaração de 
que mil e tantos contos é dinheiro de mais para pagamento 
de escrivães I . 

Sr. Presi<iente, emquanto o r.hefe da Nação dêolara no 
véto que mil contos rep1·esenlam dinheiro de mais para pagar 
a col!cctores e escrivães em decorrencia de direito que Sua 
Ex. mesmo criou, como 'chefe 'do Governo Provisorio, Sua 
Ex. n1anda á Garoara dos Deputados um pedido de credito 
de 10.400 contos para levar fanfarras, cadetes e uma comi
tiva enorme ·ás Republíca~ do Prata, para que lá possa o 
Bl'asil dizet• ao Presidente Terra e ao Presidente Ju~to: 
Somos caloteiros, mas gostamos de ll!xar. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Acurcio •.ro!-res, o 
81·. Art'uda Cãmara; 1° Vi ec-Presidente, deixa a 
cadeira da presidencia, qus ~ occupada pelo Se
nhor Agenor Rabello; 2° Sec-retario. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o St•. José Augusto. 

O Sr. José Augusto - Sr. Presidente, cedo minha in
scripcão ao Sr. At·lhm· '.::iantos. 

. O Sr. Artllnr Santos - Sr. Presidente, venço, neste mo
mento, o natural constrangimento de quem, pela primeira 
vez, tem a honra de se defronta•· com a Camara do.;; Depu
lados, no desempenho do mandato polilico de que se adl!l 
investido, para fazer uma declaral)üo i\ que me julgo obri
gado, como tnembro da. Commissúo dl" Conslllulção e Justi
ça, posto ao qual fui olevadfl por indicaçiio honrosa da mi
noria parlamentar desta Cas:l. 

Assiguei, Sr, P1·esidente, naquella Commissiio, o pare
cer do eminente collegn, rep1•esentanlP. do Rio Orando du 
Sul, quo concluo pelo deferimento do pedido feito, om mun
eugom dil'igida a estn Casa, pelo Sr. ill'esidonl.o da Ropubli
on, o.Um de afastar-se <to Palz POl' dois mo~es. Outt·o nno 
podm·la ter sido o meu pt•ocedimentu naquellu Commissüo, 
Sr. PI•esidenle, porque ali só Cl'n poo>l't!vel o lll>rooinQíl.o do 
tuHwolo Jurldlco-oonstilu~lonnl. do pedido do choro do E:m
cufivo federal. (Mtr,ifo llcm.) E nllo se poclo nognt• quo esso 
vmiido tenha perfeito onqund!•nmonto no inoiso cons~itudo-. 
nnl ljllO regulu a mar.orln. 

l\fua, Si:•s. Deputados, se.la-me lloito, agora, como Depu
tudo, dlscuLir, niio mais o aspecto jJ.tridico-constitucional tln 
quuslii.o, mGs o politioo e moral da solicitncüo foílu pelo 
81;. P1·osidente da Republicu. 

Nestas condições, eu, humilde Dn~;JUtado estreante, (nüo 
apoiados) deseje fique consignado que me enfiloi.':'o, nii.o 
como membro da opposicüo, mas como Deputado, consciente 
das suas t•esponsabilidades do t•ept•e.;ontante do Puiz e d~ 
sua t.erra. alist.ó-me entre nquelles qliE ,julgam absoluta
mente inopportuno, sob qualquer pont.o de vista, o afasta
mento do Sr. Presidente dn RepubH.,a, pnra uma viagom 
as Ii.epublJcas do Prata, afim de co!'r611'ponder, segundo .Sl! 

diz:, ús visitas feitas ao Brasil, pelos chefes do Executivo 
dos paizes p\atinos. 
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Sr. Presidente, seja sob os aspectos Interno ou exter
no, essa viagem é, não só inoi>Portuilà, como iilju::~tificãvcl • 
Sob ú aspecto externo, porque vae dn:r âs outras nações a 
impressão da nossa pouca sensibilidnlle, porque, . emquantb 
o Brasil foge ao .pagli.mento das sUI\5 dlvidaà, nós propor.:. 
cionamos ao Presidente da Republioa uma jornada ás re
publicas amig~s, cercado de fausto inaudito, aoom[Janha
do de luzido comitiva; comt~ j~mais se viu no Brasil, c;x:ac~a
mente na hora dos noss!)s maiore::! embaraços economieo-
finançe.iros. (Não apoiado). . . . . . 

. Q~&n~ ao aspecto interno, é Un;l'l . inJur.In atirada á po
breza do. Br~silj porque, neste momento, o Sr. Presidtntf.l da 
Republica ac~ba de vét~r, abroquela~lc em · razões de quo
tiliquê, o al~gnie~to . ao funccionalismo 4esarmado, quand~ .ll 
Cámara sabe, perre~tamente, - e . mel!lor , do que R C~mara, 
a Nação - que o que levou S. Ex . a vétar esse augmcnlo 
de ver:cimenf.os ás çlnsses Qj:Vi!! de.:$protegj!la~ •. foram a~ aper
turas da situaoão ~inanceira, . e . ª·iDd!l, ~r .• ncipal!Jlente, a ne
cessidade !le attender ,ao ,iuiperathro das obsàrvacões que 
lhe fôram feitas,. COQl fral}queza , ~, hQ~~stidade, pelo honra
do e eminente Sr . Ministro da Fazenda. 

o SR. BÁRI\ÉTO P):N·ro ·...:..... o Sr. Presidente d·a Reptihlioa, 
só poderia appOr sou vélo, glbalmente, afim de evitar dc;
igualdades. 

O SR. AR'rHUR SANTOS - ExMt~meilte. 
ó SR. VtCTriR Ruliso:M:ANo - O SI'; Presl'dénté d-a Re

publfca vétou a parte do projeêt'o e 'que in'éorria em hi.:. 
constitlir.ionalidldE! • 

. ·o SR. A.tTH.UR .SANTOS - O. ft::p~c~o constituoiônal é 
razão de quotiliquê, visto como .S. Ex.. não teve esses àn"e
plos cons~ituciona.Jis.ta~ quan<fo nãq vétou. () augme~to de ven
cimentos dos militares, querepdo ,fazer crêr. ã. ~mara que 
aquella simples remessa. d(). exp~i~nte .ás .Commissões in
~icando o estudo ~o aügmeiito «:fe ve,~rim.en~os, fosse à ini.
ciativa. a que âe . refere,. i~per;ativa . e to:J:ativt.mente, o inciso 
constituoiona\ que se refere â ma teria. 

o SR. VxoToR RuesoMANo - o Sr. Presidente ·da Re
publica não ne8a a just.eza da medida do t•osjustamonto dos 
vencimentos dos olvl!!. Discutiu o aspecto o.:lnslltuolonal. 

·o SR. AR:t'HUR SANTOS - A Comara, Sr. Prllsidehte, 
teve oc(iasifio de. o'uv'ir, . dita pelo . eslifn.onte Deputa4o Se
nhor sargado Filho, ·que tem a dupla l'CSJ)Onsnbthdade do 
ter sido Mini~;tro do •.rrabalbo do Governo Provlsorlo e dí' 
reptéâentante, nesta cnsn, do produocfLo nooit~nal, - ·i de
claracão de quo a viSito. do Sr. Presld•:.nte da Republlcn nlo 
tinlm, como se lizéra a·entlr, oquello ohjeotlvo - a retr.lbul
ciio das visitas feitas no Brasil 1)elas presidentes das re.:. 
publicas sul-americanas, mas que eila se .justificava, oomo 
umn necessidade, partt assignatura de 'Contraotl)s oommer
ciaes ou para ratificação desses oontrnr.t.os. Se assim é, Se
nhor . Presidente, a viagem .do chefe dó Executivo nacional 
não é .mais inopportuna e, ·sim, absurda, porqu'e; para ·o es
tudo, discussão, assignatura ou ratifioaoiio de tratados corn
merciaes, não sé tornar!a nooessaria a v.isfta dó Presidente 
dn Repubt.ioa, ou o ·afastamento de sua patrla, eni mom·énto 
tão •ngustioso ·para a .nacionalidade brasileira, Niio era nc
cessnrio que S. Ex, fizes11e essa viagem se~ido de umá 
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eomiqva numerosa, ou ceréndo. de um fausto que e uma 
injuria á miseria nacional. (Muito benr.) . 

Sr. President~, para isso ha, acreditudqs nas republi
pas sul-americanas, embaixadore.s de S. Ex., . os repres~n
t!ll\tes plenjpptcnciariOS, OS ministrOS, C()m poderes el--pres
SÓS para funcções 'dessa natureza. S'l isso não fosse suffi
~iente; S. Ex., o Pt_esi<ienle da Republica, pOd!Jria. enviar, 
como aconteceu com os Estados Unidos, um dos s9us Mi-
nistros de Estado. · 

O SR. WANDI!RLB"Y OE PINHo - A não ser que a exis
lenpia dos 1\fini~tros e Embaixadores, acreditados· em paizes 
éstra-q.~eiros, torne-se desnecessaria. 

O SR. ART.HUR SANTOS - Exacla.mente~ 

O Sn. DINIZ JuNIOR - O Sr. PrP.r.ideule da Repuqlica 
va.e em ccmdícao muítõ especial.· 

O SR. 1\,RTHUR SANTOS - Em condiçúe& especiaes, 
rn~s q~e s~ Il~O ju~tif,icam opportunas, ao Pai~~ num mo
mento como este, prmcJJYâlmente cerca,Jo do luxo e rio fausto 
que ~. Ex. faz essa visita; ju!llnmc.nte quando acaba de 
\'~tar o ~ugmento de vencimentos ao funccionalismo civil. · 

. Ante essas razõ~~. Sr. l'resident,f', eu; coTÍio De pulado 
da opposição, mas do que isso, como· representante do Povo 
de minha tert'a, ainda., ·como brasileiro. creado e formado no 
amor entl'anbado á terra do meu berco, ,-ejo, Srs. Deputados, 
sem entbusiaslllo a partida do Presidente da Riiptiblioa, por
que ella não objeotivb. os· interesses :úacionaes e serve, -
quillá, para attender á diSplieenciq, o~ á vaidade dos deten-
tores do' POder. (P~~, ) · · · · · · ' · ' 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Augusto. 

O ~. JR1~ .l.UJJJII$õ - Sr. Presidente, cedo minha in-
§crjpi)Aq ·~to sr·. 1lias Jfort'es. .. . . . 

q ~· Pr~~44lllnt• - Tem a palavra o Sr. Bias Fortes . 

. Q ~- :WW• .Fqrte• - &r. Presidente, não tive oppor
tmtJqod~ dl.l ~:,~~~~stir aos debates que s~ travaram hontem 

f!'pl)re" o pecH~o i!e licetiçt:. do Sr. Pr~sidente da ·.llllPUblió~ 
para se ausentar do Paiz; Nilo vou austentar debate de na
tureza polition, neste instante, porque considero que o Íl!i· 
sumpto sujeito á' meditação da Camara é da.queUes que niio 
~om{iot•tnm il'BQd~a dis~U$si$98 polit~eas, palas complioacões 
jotcrna~·ionaé~ que pod&r~~Hl 14dvJr. · ' · . . , 

O SI\. BALLBi Fíi..Ho - Até aqui nlio se tem f~íto cutra. 
coiea liertDo úm debate· poliUcio. · · · . . . . 

p SlJ. ~JAS FORTES - l'4eu iUu~tre 09llega, .how~m 
!!U.ltP ~ cop~~Qe~or !la altUI\Il~9 · d!l ~ps~Q ~ai.~ econoq~ie~a 
emJI'lente, nãó pod'l, ne~ta ~ltura d~~ ~cont~.ollil~ntos, cons1· 
dernr que a minoria parlal'nét\tar esteja fazendo do podido 
de auseucia do Sn; Preliidente da RepUblica um oa~:~o poli-
~~"Q. 
· · · ~m cpn~cienoia, · t~n}lo !) pl}rteZI,l, a m~iori~ da C<lmnr~ 

~st$ sinQQramente ~PI!Yenoi.â& jjª hiQppQrtuoid~~e da \'isiê 
ta po QMfa qa Nação- ás rEJP\tl:llica.a· do Pr~ta, 11ijo lliil coQ-:
tJtlquenci& d~ ~t·gum~ntos a~iduzid~s ou ded~~idos pela mi
norin parlamentar, mas de ~QC\lJ!lt:lDtCJ$ off1c1a~s que têm 
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sido dados ao conhecimento da Casn pelos honrados homem' 
dil governo. 

E' o Pr(f)idente da Republica quem traz o nosso ~spi
rito ensombrado com a .situação financeira do Pau;; é 
::;, Ex. <Juem, na sua ultima mensagem, chama det.idameute 
u atttmção do Congresso para os gastos excessivos, exaggera
dos, c acima de tudo, para o equilíbrio orcamentario. 

O SR. SALLES l!'rLHO - Collocada. a questão· no terreno 
político, ~e .iá e&tá annunciado. a vi~íta, parece que a onpo
siçflo deveria reduzir o debate a um so discumo, nos mÓides 
rlo que foi feito pelo ex-chefe de Estado.. Assim lavrariu 
seu pt•otesto, sem necessidade desses debates prolongados. 

O SH. IÍIAS FORTES - Sr. Presidente·, o ponto para 
o. qual me chama a attençção, com seu aparte, o illu~tro 
Deputado pelo Di;;triclo ~,edcral, é justamente a razãv de 
ser de minlm presença na tribuna. V. Ex. sabe, e ·a Camara 
não ignora, que, pela Constituicão da Republica, o Cbeft~ da 
Nação só se pode retirar do Paiz com a aquiesccncia do 
Poder Legislativo. Est.amos coílocados, neste momento, - e 
é isto que faço questão fique consignado nos Annàes da Ga~ 
mara, - em face de um dilemma: ou domínio do Podo.: Le
gislativo, IJU sua relegação á inexi>3lencifl. 

O SL'. Ministro· do Exterior confabulou uma visiL:J. de 
rctl'ilJUição com os Presidentes das Republimls Platinas, sem 
que o Chefe do Executivo tivesse solicitado do Congr·•~sso 
penníssão para se auaentar do Brasil. 

0 Sn. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. queria QUe O Poder 
Executivo pedisse a licença sem que houvesse antes tal en
tendimento? 

O sR. BIAS FORTES - Respondo deste modo no apat•!.e 
de v. Ex.: ninguom pode negar ao Parlamento Brasll~iro 
impol'l.aneia nntavol, especialmente no regime republioano, 
nus rclacüu.~ rliplomaticas. A Camnra é quem declara guet•ra 
o•.1 aulorizn o Executivo 11 deolnrat-a; a Camara. é quer:, faz 
n t>az oLt uutot'iza o Executivo a fazel-a; a Camara, pelo 
voto de seus represcmtnntoo e do Senado, é que npprova as 
nomcuçõcs dos plcnfpotenciarios que representom o Patz. O 
papel du Camnrn na vida diplomatioa do Brasil é da mais 
nlfa relevnnciu. 

o Sn. OcTAVlO MANO.\Ul!ill\A - Multo bem. 
O SR; BIAS FORTES -- No caso, acre'sce ainda o se~ 

guinlc: o 81', Presidente da Republica não é levado PO::' um 
imperativo de rélnliões inlornoc:lonaes, porque estas sí\o as 
mni;> estrBitas c· cordiacs possíveis; S. Ex. parte para a Ar~ 
gentina e para o Ut•uguay R.fim de agradecer visitas. E quem 
deve ser o competf.nle para julgar .da opportunidnde do 
afm'-tnmento do m11is alto magistradü da Nar..fio ê, lnques
tionnvelmente, o Congresso Nacional. 

O SR.. Om•Avio MANGABElnA. - Apoiado. 
O SR. BIAS FORTES - O Sr. Pt·esidente da Rep~hlioa 

devia ter, primeiro, suggerido ao Congresso o pedido de li
cençn, pnrn, depois, devidamente autorizado pelo P0der, 
constitncionalmente, outorgado a permissão, enlnbolur Oo)Jl) 

os representante-3 dessas duãs· nacões rtêgociações nb sentido 
de fixar a data de sua partida. 
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O SR. ALDERTo ALVARÉs · ....._ Pediria n V. Ex. a gentileza 
de perguntar no nosso grande ex-Ministro do Exl.eriO!', ao 
tempo do honrado governo do Sr. \Vasbinglou Lui:>. se 
S. Ex. concorda com a theoria do nobre Deputado. 

O Si\. AMAR.AL Pmxo-ro - Tambertl eu desejaria ouvlr 
a opinião de S. Ex. 

O SR. BIAS FORTES -- No ex.oroicio do mamlato de 
Deputado Federal pelo meu Estado não peco licções a rlin
guen:i e dou as interpretações que o meu espírito de ,\dvo
gado ou de jurista julgar Ol)l)ortunas, sem me pre<>c !upat• 
de modo aigum com a mnneit·a de pensar · d(}.3 dem,1is ci
rladãos Qúe fazem parte da Oamnra dos Srs. Dep ulttdos. 
(Palmas nas tribunas.) 

D;m, agora a palavra o Sr. Oclavio Mangabeira. 

O Srt. ÜCTAvro MANGABIWlA - Estou de ac:Jordo cem 
V. Ex. F;' uma diminuição para o Parlamento que só tt·e!l 
dia~ antes da partida o Sr. Presidente da Republka wnh~ 
dizer-lhê ql1i3 Voe viajar. 

O SI\. AMARAL Pl!llXOTo ·- Mas não é essa a que.:stiio ... 
O Stt. OcTAVro MANG,\BEinA - Pm·dao, .. 
0 Sn . . AMARAL . PEIXOTO - • • • lrala-ae de sUb<'r se 

B. Ex. poderia pedir licmca á Cnmara pa1·a se ausenlnt· ant.es 
de haver entendimentos diplomnticos. 

O Sn. OCTi\VJI) MAI'iGABErnA - Factos como este diminui
riam o Brasil, a rcpresenlaciio nacional e impopula!'izat·mm 
o regime. Não devemos proseguir nesse éaminho. 

O SR. ALBERTo AL\'Aitli:s - S. Ex. não respondeu minha 
pergunta. 

o Sn. PMsro&NTE - Altençüol Quem tem rt IHilavt•n é o 
St•. Deputado Bias Fortes. 

·O SR. BJAS FORTES ~ Precisamos rnpôr aa CO\l!'IM om 
seus proprios Jogares. O Sr. Presidente, Getulio V1u•ga~; \tüo 
vne no Prlitn aflm do c&tabolecet• qualquer tt·alndo do C:l'llcm 
int.ernncional, pnl·a o qunl hn.ia nooessldado urgentu c inu
dinvcl; S. Ex. vne com o objecltvo de agrndccer visitas do 
cortozin o cordlnlidtlde feilns nu Bl'asil. Ni\ó. haveria quobr·a 
no prolocol!o diplornatioo se S. Ele. solinilllsso pct•mis;;:io 
do Poder Legislativo, quo, por fot•cn dnr. nt•f.s. 55 e ~ t, J~tt·n · 
h, da Constituição, e o competente pnra conceder ;to tnllil 
alto magistrado licen~n afim d<:' so ausentar do Palz. 

Em nada qucbrmrla 8 . Ex • . os pl'inciplos dn diplomacia 
brnsil{'ira; no contrario, t•ovot•enciarln o Podot• Legislntlvo 
Fcdornl e cum[lrtr!a, P.olma do tudo, o pt•ooolto da Cnt't!l de 
i6 de Julho. · 

V. Ex., Sr. Presidente, e o. Cnmnt•o. toda devem tombrnr
so do quo se pnssou com a visita do Sr. Dt'. Campos Bailes 
ã Argentina. Exeroill S. Ex. a Presidenoia da Republ!ca 
quando aqui .veio o General Roccn. Tempos depois, sem que 
o Presidente da Republica houvesse solicitado do Congresso 
a necessaria licença para corresponder a essa visita, o Par
lamento, pot· sua proprin iniciativa, do motu provrio, con
siderando neoessa1•io se retribuísse essa cortezia, apresentou, 
Pela pnln.vra do Sr. Montenegro, Deputado de então, pro
,ÍP.cto autorisondo o Chefe da Nação a ausentar-se do Pruz, 
por um mez, para esso fim. 
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Naquelle tempô, forca é reconhecer, o Impet'io nos ha-via 
legado nma que~tão séria, qual a de limites entre os paizes 
vizinhos. 

O Sn. DINIZ JUNIOR - O Imperio não legou. 
o SR. BIAS FORTES - Legou, porque nunca a re

·solveu. 
o SR. DINJZ JuNIOR - O lmperio já encontrou essa 

questão. 
O SR. BIAS FORTES - I~egou-a á Republica e foram 

inqucstionavelmente n patriolismo e a sabedoria dos homens 
daquelle tempo qU€ destniirarn as duvidas existentes entra 
os dois paizes vizinhos. . 

Na época aclual, não. E' numa hora em que se annuncia 
que u miseria e a fome bllt.em a todos os lares, - apesar da 
opinião do Sr. Ribeiro Junior, sobr.e não ler importancia 
o facto da libra estar a 88$000 papel e 150$000 ouro, ~ é 
no momento em que 3. situacão attingiu taes proporções 
em nosso pai~ forçando o Presidente da Republica a vétar, 
como fixaram os oradores que me antecederam, a lei de au
gmcnto dcs ver..cimentos para os civis, nesta Iwra é que 
S. Ex., dcsprcsar1do as ponderacões dos membros d:. minoria, 
que o querem mais que os maioria, por isso que o não do
sejam longe, se retira do paiz, acompanhado de grande se
quito. com os applausos e os enthusiasmos, acima de tndo 
dos seus !lrnigos mais dedicados desta Casa, aMiosós por 
vel-o pelas costas. 

Nilo, Sr. Presidente, .l:'reoisainos, pelo menos nós, os 
da minoria parlamentar, deixar consignado nos Annnes da 
Camara, afim de que no futuro os que para aqui vierem 
não pratiquem .actos dessa natureza, que isso é a deturpaclio 
do regime, a violação do Regimento da flli.sil., o desappareoi~ 
mento do Poder Legislativo, partidos de um hometn q·Je fez 
a Revohtcão para restaurar a autoridade de todog os Po
deres da Republica. (Pa~mcu. O orador. é cumprimentado). 

O Sr. PPesldente - Tenho sobre a mesa e vou sub
metter a votos o seguinte. 

RJ!QUERIMRNTO 

·Requeiro encerramento 'da dlseu~slio do Projacto fie 
Decreto ~egislaUvo n. 9. 

Sala das Sessões, f5 de Mah do 1935 .~ Aacanio Tubi11o, 
1il' dado como approvado. 

O Sr. Aourolo Torr.ea (Pela or!àem) requer verificacão 
da votuçiio. 

Procedendo-se á verificaçi\o de votacüo, l'econhece-se 
terem votàdo a favor H5 Srs. 'Dep~tâdos e oontra 25; 
total· 170 · 

O Sr. Presidente - O re®erimentq f9i npprov~do e 
deoliú·o ei)cerràd~ a· di~c~!B.~Q ~o PrQ.ie~to n~ 9, qe 1995. 

O ·sr. Presidente - Vou sub~1o~tor a votos o projecio. 
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Approvados, successivamente, os seguintes 
arts. do 

PROJECTO 

N. 9-1935 

Art. 1.0 
- E' concedida permissSo ao Presidente da 

Repu~lica para a~sent.ar-se .Pn~a paiz. estrangeiro, pelo prazo 
de doJs mezes, af1m de retribUir as vJsitas officiaes dos Pre
sidentes da Argentiná o do Uruguay, 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em ~ontrario . 

13 
O Sr. Presidente - O projecto passa â a• discussão c 

figurará na proxima orçlem do dia, 

a• discussão do projecto n. 2, de 1935 (pri
meira le(lislatura) , ab,·indo o c1·ea"ito e::ctraor
dinario de 1 • 000 :000$000, para .sor;corros á popu
lação da capital d" Estado da Bahia (em vir-
tude de urgencia); · 

O $r. PJ:esidente - Entra em discussão o projecto . 
~I\ sobre a Mesa emendas que v~o ser lidas . 
São, successívamente, lidas, apoiadas e postas conjun

tamente em discussão as seguintes . 

J!MBNDA8 AO PROJBCTO N . 2, de ~ 935. 

N. 1 

(3• discussão - primeira lt>gíslatura.) 
J\.rt. 
Para os effeitos da presente lei sómente serlio comi

derados desvalidos aquel1es cuja propriedade destrutda pelo& 
t.empo~es oooorridos na Bahja !ôr immovel unlco do pro
prietario e. de valor loeP.tivo não superior a i :200f0PO . 

. Art.. Sl!.o estendidos o.s fa:vores da presente loU\s Pre- · 
feituras de Camassacy, Pojuca e Cnill. 

S~la da!! Sessões 15 de Maio de 1.935. - Luiz Vimt11tl:· 

N. 2 

EM&ND~S ;\Q éUBSTITU'I'IVO AO PROJGCTO N. 2 A, DE f935 

Ar. 7.0 Substituam-se ns palavras "as pessoa~ desvnl!
d!l.!l" por "eJ]!pregados, operar! os ou respectivas fnmilins." 

Art . •. o Le''HP-se "Qa empr!)gados, operarias ou re.we
~~~Y~• tamili~~ · Ql,le pjlQ mQravam em casas d~ sua propr le
~!'~~ aeriio lnde1111,1i~ados d!)S mQyels e uten!IIio~ perdidos. 

Jusli/icaçlio 

· ~iiQ h1JVflll40 valor. fixado batll as casas a reconstruir u 
~endo vagas ·~s e~pressõ~( "pe~soas ~esvalid~s" que poje~ 
abrange~· indiyiquqs P!':lrnJctosos á soptedade, é da '?onventen-
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cir~ restringir a nssisfel!óia úquellea que cooperam paz•n o 
engrandecimento do Pah. 

A pal'lc r:! o n. IV do art. 2, cuja suPpressão !i'C Proplje, 
tomaL'ia o credito illimi lado. 

Quanto ao art. 4° elle iria abranger obras pub!H:as. que 
cabem ó. municipalidade. . 

Sala das Scssües, 15 <i e Maio da 1935. - Salgado Filho. 
- Ch1·isostomo de Oliveira. - José do Patrocinio. 

N. 3 

(Substitutivo da Oommissão de Flmmcas) 

No llt't. 1°: Onde so lê ''inundações da 1"' quinzena de 
maio no municipio da Capital da Bahia .. - lé1a-~c: '"ítnt!l
dacües da ta quinzena de Maio em varias Municipios do Es-
larlo da Bahia." · 

Nos demais !!rUgas: onrle se lê - "Prefeitu;·a rla er
dade do Salvador" c "Prefeitura" - leia-se: "Pref~ituras." 

Augmenlc-se a importancia do auxilio para mil e qui
ntH!n los contos (1. 500 :0000$000). 

Sala das Sessões, 15 de Maio de 1935. - Octa1Jio llfan
oab..;;ira. - Ped1·o La(Jo. -Wanderley Pinho. -João Mmi
Qabeira. -Luiz Vianna. -Pedro Calmon. - J. 1. Seabra. 

Em seguida, é enc.enadu a discussão o aTJ.
nunciada a votação. 

O Sr. Presidente ~ Na forma do Regimento, tem a pa
lavra o Sr. ClemonltJ Mm·ianf, Relator, pura omittir ram~ 
eet' verbal sobro as emendas. 

O Sr. Clemente Mariani (Pela ordem) - Sl•. Presiden
te. dois dos propositos nortcadores da Commissíio de .!!'1-
mmças foram: em primeiro togar, fazer desapparecer hlda 
distincçtío entre os elementos proletarios e não -prol~t~rios 
victimados pela catastrophe occorrida na capital bahinna e 
merecedores da nssistencia o do auxi!io do Governo Fp.cjerul; 
em segundo, estabelecer a possibilidade de l'Igol'oso eon~ 
lrole desse auxilio. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, trocamos a pa1avra 
"r:·oletarios" do projecto primitivo, pela expressão riil "'\li~ 
climas das inundações" e estabelecnmos que a Prefeitura 
Municipal devorá apresentar a relação de todos os ;mrrióveis 
destruidos e n estimativa rla sua reconstruccúo, para ser 
appt·ovuda pelo Governo Foderal. 

Em consequenoia dos principias expostos, a d·Jmm1~~ 
siio de Finanças não pode concordar com o 2° artigo da 
emenda n. 1 rio Sr. Deputado Luiz Vianna Filho; o qual 
manda oxtender os favores da presente lei aos municiptot; 
de Camaçary, Pojucu e Catu'. Approval-o seria determir..at• 
u rcconstrucçiio de todRs as pequenas casas espalhadas pela 

zonu rural de tres extensos munlcipios, habitações n!io re
lacionadas pa1•a o imposto predial, não constantes do cadas~ 
tro da propriedade immovel, edificada, e rolativamentto ás 
quues, . portanto, difficil seria, senão impossivel, o ocntrole 
da veeacidade dáS informações prestadas a respeito. 
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o Si\, WAN'bEilti'l'Y o~ Püo~ito - Isso nlló sBrln motivo 
para se deixar, com iniquidacto, de acudir, com um nu~i!io, 
as victimas iguaes ás da capital. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - Qütli'ito M nu;:dllo, rtiM~ 
sa parte, a Commissão de Finanças resolveu cfolxnl-o pnrn 
a esphera de assistencia do Govorno Estndunl o !lO Oovorno 
Municipal. 

o Sn. \VANoEnLEY DE PrNHo - Mos, pot• ttnu UHMn ,urre
rença entL'e as viotimas da capital e rio lnlol'lo•·· 11110 sofh•tl
ram a mesma oatastropbe? 

O SR. CLEMENTE MARIA!'[- Bem Rt•l qtlt• nllo l.111 tlil'~ 
fet·enca cnlr~. as · victimas da capital o elo lni•Jl'icll', 11\•l:tl i
varnente, porém, :\ recons trucciío dos irmnovol~. 11 t.:omm is
·são de F inanças procurou cingit·-sc ;\ pn~~lhll hhulP rio rou
lrôle das casas dtslruidas pela inunduciio. Nn entlfl.a' t:xi;;
le o lançame!lto predial. 

O SR. \VANDERLEY DE PINHo- Como no~ ouU·os mum
ciptos. 

O SR. CLEMENTE MARIANI- Nos oult ' ll>~ ui\o, Muni
cípios htt que apena!> têm o imposto prm.llnl t•r•lnlivnmente 
ã construcção urbana, mas, cssc.s mnnicipius Rllo l'Ut·nns, c a 
extensão delles é muitas vezes superior t\ Ul'bnnn. •··•prt1srm
tada, apenas, por pequenos nuoleos do poJHtln~·~n, 

Nos termos da emenda do illustro DoJlllltHh, ~t·. Luiz 
Vianna, teríamos de cuidar de todas ns poctu"nt~~ CU!Itls $l· 
tundas em inumeras propriedades l'l\l'liO~ dn~ nmnlolp los. 
a que se refere. 

Ora, só no município de .Catu', ando MOI\ pt•!lfJi'tiilllrio, 
existem cerca de 2 . 000 propriedades; ollt.ll\ illl\1\, tom nlgu
mas pequenas habitações. Seria portrmto, lnnottt.rBlttvcl, ve
rificar-se o numero das casas desküldn~ (1110 lll!'l'L'Ili!!!SCm o 
nuxilio da Uniilo. 

0 SR. WANDERLEY DB PINHO - E~~l'll !ll'lrl lllllllllO)l OI! 
v. Ex. são onbiveis. Tambem o mun!oiiJio iln CUIII~ul lem u 
sua zona rural. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - A 1.Uilll l'lll'fll d<J ••!U
nicipio da capital é reduzidissima o V. F:x, lwrn J ~tnbc. 

O Sn. W ANDERLEY DE PINHO- Nl\o d Lnl: VDI) nt~ o 
rio Joannes . 

O SR. CLEMENTE MARIANI - Mil!! d mn ll•'l poq\icil:i 
ri.'! ativamente ao nucleo urbano dn COl)ltni. 

0 Sn. \VANDE!U,EY Drn PINHO - As dtrr\olllrfnr:1ri, SilO as 
mesmas, e a iniquidude tl grande. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - TodnA AM ll(ll!olns rela
tivatt aos nccidentes verificados nn Bnhln dtr.nm L'lM(l rdto t)X• 

clusivamente :'L zona urbana. 
0 S!l . WANDERLEY DB PINHO - AbsolulnnWI11Cl. Dutr•Os 

municípios soffreram igualmente . 
O SR4 CLEMENTE r.IARIANI - Quando digo llnhfn, Cnoo 

alusão ao município da cnpilal do Estado, o nosto, t•opito, 
só mente succederam desabament.os na zona urbnnn. V. Ex. 
não apontará um ilüclêõ fõra du zona urbana onde tenha, 
segundo noticias, occor1·ido qualquer desastre. 
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Se o illuslt·e Deputado Sr. Luiz Vianna disse:~si!, na s1.1a 
emenda apenas ''a zônn urbana desses municipios", nlo éí!
taria longe de acceital-a. 

o SR. Lu1z VtANNA -Desde que restringi para as pro
pdedades de valor locativo de um conto e duzentos, ó pre
ciso que o proprietario viclimado pela catastZ"Uphe apre~ 
sente á Commissão ou á Prefeitura incumbida dessas re~ 
con~lrucções, o recibO de decimas .• 

V. Ex sabe perfeitamente que uma das localidades mais 
attingidas foi a de Parafuso, gue é zona urbana de um dus 
municípios. Em Parafuso, pqr exemplo, temos um cada~li'O 
perfeilo. As casas de Parafuso são lançadas pelo muüidplo 
de Camassary. Alli, seria controlavel a reconstruccão da~ 
habitações destruidas. A zona rut'al; onde ainda não hoLtve 
o lançamento de ctecimas, flc~l.'á cxcluidà pela emenda. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - V. Ex:. tem razão 
quando no seu pensamento. ~las não quanto ao pensamento 
que transcorre de sua emenda, que fala em valor I )Cativo 
nüo superior a 1 :200$. Ella não estabelece que sejam abran
gidas sómente as casas lançadas no imposto predial. Pórle 
a !lasa uão ter valor locativo superior a 1 :~ooe e nio estar 
lançada no imposto pl.'edjal. V. Ex. não determinou ainda 
que este valor locativo deve ser provado por recibo dl Pre
feitura. 

o SR. WA.NDI!;RLEY PINHO - Mas é claro! 
O SR. CLEMENTE MARIANI --:- Se o pensamento do no• 

bre Deputado é este, a Commissão de Financa~ acceital-o-â, 
em vistn de sua declanoiio nctual, que servirA de fonte in
terpretativa, para a rf!daccão final do projeoto. 

0 SR, WANDERLEY PINHO - Mas nlÍ.o SÓ para esses ma~ 
nicipios, eomo para outros. 

O SR. CLEMENTE MARlANI- S. Ex. ncoreseentou: 
"outros municipiosn .. O debate eerve para esclarecer o as
sumplo. O pensamento da Oommissão de Finanças foi evi
tar imprecisões, falta de controle, relativamente ás proprie~ 
d~des s1lua_~as ·nas zonas ruraes. Desde que o Sr. Luit 
Viunna e o Sr. Wanderley .Pinho, QU!l sul)screve~am umA ou
tra emenda no mesmo sentido, assignaà!l. por varias oo\legas 
de representacrio, concordam oni que ·esse benetició seja ex
tendido apenas ás r.asas situadas na zona urbana, a Com.mis
~íio de Finanças nüo terá duvida em e.mpliar os beneficios 
da lei á l.'econsti'UCCâú das casas situadas nesses DUO!~OS ur
banos. 

O SR. WANDERLEY PINHO-:- Desdf,) q1.1e V. Ex. daria pa
rec-er contrlu·lo, sa "lUa ho1.1vesse essa no~sn concordanci!l., e 
urna yez, qúe, CO~v' v. Ex. "sa~e. ps parecere~ da Commi~
sãó de FinanQas süo sempre approvados pela maiot•ia, con
tenlt~mo-nos com o pouco, uma vez que nllo nos é poseivi!l 
cblt?r maü:. 

O SR. CLEMÊNTE MARIANI - Renffirmaudo, a Oom
mi;;siio d.e Fin:moas dá parecer hvoravel A. emenda n. 1 do 
pcp!lln!f~r L).li:z; Vianna, cofll q~ restriccões !lnnunDiã.dns n~s
~;e 1neu v.arl!cer e CJUII constnr~o da redaécijo" i"ipal. 

A emenda n. 3, que repete o ealubelecido na de '"l. 1, 
dE! uulo1·ia do Sr. Luiz Viannâ, acha-se prejudic!l:la, em 
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consequencia desse parecer, salvo a parte fin~ai, onde manda 
auginentar a importancia dos auxilias para 1. 500 conto.;. 
lJe Meôrdo cotn as informações de que é depositaria, a CJm
missão de Finanças acba ~ufficiente o credito de mil oun
to!l; aberto no projecto primitivo. 

O Sá. WANDRRLifY FiNito- Mesmo extendendo a outros 
municipio's? 

O SR. CLEMENTE MARIANI -· Sim. E por isto a Com
missão de Finanças dá parecer contrario a esta p 1rte final 
da emenda n. 3. 

A emen~il P:· 2 se qompõe de dois art_igos: um, restabe
lMendo 11 expressã«;> "empregado ou operaria", em 'l;cz de 
"victifua". Pelos motivos aqui éxpàstos, demos parecer 
conLrario a esta proposta. O outro artigo estabeleca que os 
empregados, operarias e respectivas familias que não mora
rem em casa de sua pi"opriedade serão indemnizados dos mo
veis e utensilios perdidos. E' absolutamente incontrolavel o 
damno soffrido que se manda I"éparar com esta. indemni
zação. 

0 SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA- Na opiniã.:> de V. Ex, 
O SR. CLEMENTE MARIANI - Na minha opinião, na 

da Commissão do. Finanoas e, espero, na opinião de toda a 
Camarn. Seria impossível que se apurassem, depois de de~
truidas as propriedades; os .valores dos moveis nclla.s con
tidos. Se existirem taes prejuizos, como é natnral, tenho a 
certeza de que os go\•eriios.do Estado e dos ~unicipios repn
rarão. taes prejui:l:'os na obrà de assistencia que lhes incumbe. 

São estes os .objectivos das emeo das, Sr .. Preaidente, s 
creio me ter deso})rigado de minha ínissão dando parecer 
sobre todos s.eus itens. 

O Sa. WANDERLEY PINHo -Em synthese ... 
O SR. CLEMENTE MARIANI :.:...:. Em synthese, o pare

cer é favoravel á emenda Luiz Vianna, e á primeira parte 
da emenda Octavio Mangabeira e contrario t\ parte !inR.l 
desta ,e á 'em'enda n. 2 d'O Sr. Gtírysostomo de Oliveh•a. 

0 SR. WANDERLEY PINHo - Eu achava que V. Ex., in
vertendo a ordem dos pai'êcares, acudia·· melhor â quest~u 
de redaccão relativamente á emenda n. 3. 

O SR. CLEMEN'.rE MARIANI ......_Era o que tinha a dizer. 

O Sr. c:lhrysostomo de Oliveira (Pela. ordem) - Sr. Pre~ 
sidAnte, o projecto apresentado pelo meu companheil·o ôe 
bancada, Sr. José do Patrocínio, regulamentava perfeitamen .. 
té o beneficio 'que era int'encão se dar ao Proletariado. · 

Infelizmente, verificámos que o relator da Commissrto 
de Finanças não admitte o termo "proletarior no projecto. 

Uma vez que os trabalhadores se fazem representar 
nesta Casa, tem-se de acceitar o termo "proletario", porqne 
de facto existe e não me parece que seja anti-constitucional. 

Vê-se que o projec,to, cuja intencão era exclusivamenta 
beneficiar. tt·abalhadores, deu motivo a um caso politico. 

Pediria, poi!J, a V. Ex., Sr. Presidente, destaqull para 
o prôjecto em votacão. Em vez de ser votado o substitu
tivo da Oommissíio de Finanças, solicitnrill que V. Ex. pu
tesse em votlição o projecto apresontado pela bancada trA
balhist-a na Cnmara. 
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O Sr. Clemente Mariani (Pela urdemi Sr. Presidente, 
oomu viu V. Ex., a acceilaçâo da emenda do Deputado 
Luiz Vianna o foi, em parte, para ser modificada pela Com
missão; de modo que, deante disso, ~ p~n melhor ordem 
no andamento do projecto, pediria a V. Ex. que elle fosse 
retirado da discussão até a prox:ima sessão, dando-3e praz.o a 
6;Qmmissão para redigir sub-emendas no sentido do que ficou 
assentado em plenario. 

O Sr. Presidente - Defiro o pedido !.lo nobre Depu~ 
lado. 

Comultada, a Camara concede o pr~~ozo reque~ 
rido para a Commissilo emittir parecer s•Jbre as 
emendas. 

O Sr. Presidente - 'l'cnho sobre a mesa e vou submet
ter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos ut"gencia para ~ votação do Projecto n. 2M, 
de 1935, e que seja assegurada a preferencia regimental pan 
o substitutivo contido no parecer da Cotxuníssãó de Finan1;as 
e Orçamento relativo ao mencionado projecto. 

Sala das Sessões, t4. ode Maio de 1935. - Joao Carla! 
Machado. -Pedro Aleia:o. -Martins Soares. - Juscelino 
IúJ.bitsckelc. ~ P. Matta Machado. - Delphim Morei1·a. -
Diniz Junio1·. - João Beraido. ~ Negrão de Lima. - /o.~e 
Bemardino. - Vieira Marques. -..... Anthero Botelh.?, -
.4.uyusto Viegas, -Nogueira Penido. 

Approvado. 

O Sr. Pi'&sidente - Em obediencia ao voto cta Camara 
submctlo a ümncdiata discussão e votacão o projecto. 

Vota·çãv do projectQ n. 7, de 193 5, (pl'imci?'a 
legislatura). autat•izandn o Poder .E:cecutivo o. dis
pender os recursos constantes da verba 22a, sttb
consignaçiío 1, do orçamento Jiigente (lo Ministerio 
da Educaçtlo;. com parecer fia Commissão de F·i-
1W'Il('lls, sob1·e as emendus em 3a discttssüo (em vir
tude de 1womwia.) 

O Sr. Presidente - Vou submeUer a volos em pl'imei
ro logur us emendas, 

E' dadll como aptlro,·actu n scgulnto 

Ad. 1.0 ·Os nJOUl'SOs constantes .da verba 221', snh-con
signaçüo i, dó orçamento vígente do 1\linisterio (}[\ Educaci'i.o 
e Snude Publica, serão distribuídos de nccordo com ns dio.
posicões dos decrolos mencionados 1'1a alludidu sub-consi
gnnr,;üo, aló quo seja decretada lcgislacão espécinl sobr•e a 
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materia prorogado para 31 de Julho o prazo de habilitaoão 
de que cogitam os rcferid.os decretos. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Furtado de Menezes (Pe!a ordem) - Requeiro 
ve!'ificaoão ·da votação. 

O Sr .. furtado d~ Menezes. (Pela ordem) -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados: Fm apanhado de surpresa pela votação da 
emenda substitutiva da Commissão de l~inanca.:. sobrE- as 
subvtJnções. Tendo me retirado do rec1nto, afim ~e mu
nir-me. de um numero do Dim·io do Poder Le(}islativo, n~o 
puc'•3 pcmebet• o assilmpto de que se tratava. Pot• isso, haviu. 
[lcdido verificaçí.'\o; como, porém, o Presid-ente, dignou-se 
conceder-me a palavra, pela m·dem, desejo dizer aos ·se 
nhores Deputados que se tl'ala da capitulação dos direitos da 
C amara dos Srs. Deputadós, capitulação (]ti e não passal'á 
sem o meu solcnne proLe~>lo. A Commissiio apresentou um 
substitutivo, pelo qual o Presidente da Republica fica. uuto
rizado a distribuir a verba de loterias a seu bel prazer, até 
que a Camut·a estabeleça uma legislacào, ou norma. pela qual 
·possa S. Ex. se óil'igit• nessa distribuição. A directriz, a 
ser tomada, Srs. Deputados, encontra-se na emenda poe mim 
apresentada e que a propria Commissão declarara seria, de
pois, di~ cu tida em projecto á parte. 

Se se trata de delegação do. poderes, tanto é criminoso 
fazer-se uma só d elegação, como varias. Se a d.islribuicão 
das subvenções cabe. de direif.o, ao Sr. Presidente da Repu
plica que tique S. Ex., de uma vez, com essa. attribuição; 
~3 é um direit.o da Camara rlo~ Deputados, não do,·o esta a~rit· 
mão delle uma só vez, pot·que. neste caso, iríamos ra";;nr a 
Coustiluição Qllê nesta Casa nssignamoe. 

Não posso compreender qlto o Prcsidenlc da Repub1ica 
feça a distribuição de subvenções, esl::mdo nós, aqui, em p!P.
nos trnbalbos ]Jat·lamentarcs, se essa funcção é ulldbuí4;ãu 
no~sa. Se as associações bt.nefic:J.das tiverar.1 doi;~ anno> 
sem subvenção podet•üo fi cal' mais h·es ou quall'o mezes. Nüo 
vejo razão para que a Camat·a, pm-te int.crcs8u-ia l;elo a~~um
pln, se.in npanharla ca surpresn. sem ~:1br-r fln Clll!' ~f' tratnwt. 
Não culpo 11 Mesa, porque fui, justamente, munir··me de 
um exemplar do Diario do Poder Le(lislativo, :tfim de podet· 
tlefender os interesses, que julgo sngrndos, da Cnmara dos 
Srs. Deputados. 

No momento foi r~queridn a urgcncin., e conct:'dirla. sem 
que IJS Srs. Deputados soubessem do que se tmtnvu, sc:;do o 
nssumpto vot.a!!n de nfogndílhü. 

Mais uma vez, Srs. DcputadM. tr11tn-s.o fio uma cupi~ 
lulncüo de nossos direitos e cada um dos representantes d::t 
Nacão deve estar sciente dn' questão 11m fócob porquo ú umil 
responsabilidade gravissima que cahirâ so ro ns nos ~a~ 
conscicncias. 

Pela primeitn vez, o Pm·Inmento que nasceu de um1l 
revolução com o ohjeclivo rle fazer !I iildét)endehCin do Poder 
Legislativo, tem occnsíão d-e mnstrm• se está disposlo n li
',bertnr·-sc ou a escravizar-se co nevo ao Podlll' l!:xecutivo. 

O Sr . .Presidente - Tem a palavra o Sr. Pcdl'<i Alcixo. 
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. o Sr. Pedro Aleizo :__ Sr; Presidijhté; dêsejo também,; 
já approvndo que se encontra o subStiLiitivo dil. Goti'imiesib íie 
Finanças, dizer alguma,s pal.í'vras á Ca_m11ra, no. in\uito de 
contraditar ás qi.te ·acabam de ser proferidas, de bôa fé e 
sinceramente, embora, pelo nobre (} mustre representante de 
Minas Gernes, Sr. Deputado ·FuHàdo de Jlehezl!s. 

Não vejo aqui presente, nesta boi'\ ó iilustre relator da 
Commíssão de Finanças, e, corno sou um dos signntarios do 
requerimentó que, stibs~rlpto desde hóntem por . vâriós eolle
gas da bancada ínhi'êtra e athdà pelo utu!itre l~adêr dã banê\1.:. 
da riograndense, Sr. Deputado Joio Oll~ló~ ~aél18do, s~ efi.:. 
con_tra so~re a Me~á, . si~~o-fu.~ .nó. ije.;e:: . ·~e. asse~~.:· 'Jtie .~ 
Camara, borrto bontem eonscJent'eiiient'D votava, amda a~Or-3 
concieuteméilte votou . 

Não foi a Camara ap~hbada .llé àfÕgatlÚhô, porque '811& 
pode oontinüar descailsái:Ja . na V.igUaiuiia .. do~ membros . (Já 
Comiriissli'o de Finanças; ~ódo aeseli.DS'rif àinaa na vi~iúi
cia de illustres Iheilibi.'os da maioria 9 êie. iliústres represen
tantes da minoria que se veÍ'!iam no ~stuíio das matérias se
gUndo a voóação e a conipetencia de. câdá um; o sUbstitüti- · 
vo que acaba de ser vótado tein á 'súâ origem mesmo óuma 
einllnda do bi'ilhant~ e .ilhistre parlamentar, repr.f.l&et;ltant.e da 
minoria denlro desta Casa, o Sr. Deputado Wtúlderley ae 
Pinho. 

Effectivamente, encontramos aQui n etntnda. nun!ero ti, 
subscripta por S. Ex. emenda esta que foi aprqveHada peJa· 
Commis8ão de Finanças,. ô que valê por Uma .denión!ltracio 
de que a maioria desta Cl!.sa está sémpre disposfa a accei\ar 
a collaboração honrada, honesta e sinoerà da minoria . . . 

Aqui estâ o dispositivo, Sr. Presidentt-, que a Ca
mara acaba de approvar : 

"Os recursos constantés da v~rh 221', êubscripção 
do orçamenl'> vigente do Mlntst.!do di\ Eduónolto e Sau-. 
do Publica, serão distribQidos d~ aoeol'do oóm as di!l
posições das verbas mencionadas nn ailudtda sub-con-

. signaçfio". · 

• Até_ .aqui n en~enda .. do. nob~.e pe~u~~do, ~Van~erjey. ,d~ 
l>mho. o final · tlessa 'éihenda, ehti-'1\tint'õ, nlio t'oi aeeêtto 
pela dommissiio, e a razão da reous!l adiante vlie e~posiu. 

Temeroso de que a Camara nAo f.rômov.Jsse . legislno:lo 
que n regra flonss{l especial sobre a dhh•ibulollo de subv.on;.. 
çôes, o Sr. Wanderley de Pinho Jtmihva ao vigente ex~rcicio 
financeiro a autorizaçlío do Poder Exooutivo pilra distt'ibutr, 
nos termos da legislação já em vigor a verba oror.mentarta 
destinado. a institutos de benefioíenoilt Ei casas de eduoaoil.o. 

O SR. WAimtmLRY PrNKo - Mtl:il porqu~ a Gamrnisslo 
não opinou pela npprovaoiio de . lhinhli emenda nesta UIUmn 
parte~ :Porque hão limitou Mssa ·a\ltól'U!!Çilo 'Que a l!istrib\i:t:.. 
çõ.o, no presente exeroioio, fosse feita d1• aooordo oom certos 
dc.orotos que r:esolviamos se tornassem c.om foroa da lei sim
plesmente neste. éxtil'oic!o? 

O s ·R. PEDRO ALElXO - V. Ex . vêri faoilm&nlc a fa· 
ziio. Se a Comni!ssão de Finanças ácbt~itando o fJnal :do suil 
emenda, live5se proposta que no vigente .exerpicio ftni\.noolro 
pfóVtdócéssefu as nórfuas e BC! regras ila 1~8-lsmoâ'o efu ~igor, 
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estaria impedindo que, olindu para prevalecer na segunda par
te deste mesmo exer:i:icio financeiro, a Camara dos Deputados 
viesse a votar legislação espécial pela q~al todos nos interes
sámos , E, dando um passo á frente, a Commissão de Fi nan
e as propoz desde já a approvaoão, pura constituir j.!t'ôjoct.o 
em separ~do e, por conseguinte, sujeito a uma discussão es
pecial apenas, a parte da emenda subsctipta pelo meu nobre 
collegt~ de bancada, Sr. Deputado .Furtado de Menezes, e 
composta dos artigos t a 20, isto é, em conjuncto de normas 
que deverão presidir á distribuição da \erba de subvenções. 

O Sn. FURTQno DE · MENEzr.:s ·- Porque, enUio, a Commis
são não acceitou de uma vez esses artigos i a 2G? 

O ·sa. PEDRO ALEIXO- Não acccitou; pol:que deseja a 
Commissão receber a collaboracfio do pl~nario na modificação 
clC' varias disposições; da emenda a&~resentada pm· Vossa 
Ex . emenda que, com ligeiras alterações. é o teor de um pro
.iecto aiLda em segunda votação, transro.·m:ldo por V. Ex. em 
substitutivo de um pt•o,iecto j~\ em terceira discussão. A Co•n
missão. port.nnto, restitue regimcnlal:nente ao plenario um 
termo regimental para rJovo debate sohre tão relevante ms
teria. 

Sr. Presidente, o substitutivo proposto pela Commissão 
e approvado pela Camara vem impedi • Igualdades profunda
mente injustas e amargamente ~niqu:!s na distribuicõ.o da 
verba de subvenções. 

O SR. FuRTAóo bB MENEzEs - Permitta -; . Ex. dizar 
que essa distribuic1io foi feita , em grande pat•Le, na sua 
maioria, justament~ pelo Sr. Presidente da Republica nos 
ultimos nnnos: apenas ha rntldifioacões prorostas pelos Sr;,. 
Deputados na segunda e let·ceira discussões do Oroamento. 
Mas essa clamorosa injustiça praticada pelo Poder Executivo 
a . qu~ a Oamara quer dar de novo aLlribuiçãt~ de dístNbUil' 
as verbas, foi que me levou a proplk que :-. distt'ihuição foJse 
feita pelo Legislativo. 

O Sl\. PEDRO ALEIXO - Aeceito o uparle e l> t::ÇO pata 
elle a atteução da Ca8a. O nobre apartcante reconhece qniJ 
essa distribuição constitue chun m'tl!>l\ injusLit,:a . PonhumP" 
então, todo o nosso esfori}O para impedit· que essa : njusU1:a 
se repita; j amais nos acumpliciamos com ella, jam::is con
cot·ramos com o nosso voto para que coittiinicm m·evalet•otuJu 
injustions e deseg~111ldades, cuja . vet!fieação se faz ati·avés 
de consignações que a emenda dl) S\" Furtad'> de Menezes 
contem e que, para edificação de quantl>~ me ouvem, eu posso 
n ler . · 

Começo exnetnmente pelo meu E•,tadó - <' Estado de 
Minas Geraes - porque assim t1inguem me podtlJ'á suspeitar 
de defensor de interesses de c l icnte la eleitoral. interes3etl 
esses que nüo julgo suscepllveis rle r!efesa quando so trr~t a 
de amparar casns de cal'idndo e institutos de educação. 

A Escola Normal de Lambary - cujo profcssorodo devo 
ser remunerado por outras vel'bas, tem um subvenção 
de 30:0001000 ... 

O SI\. FURTADO DI!: MENEZES ~ Dudos polo 81·. Pre·
sidente da Republica que naturalmente dará de novo. 

O SR •. PEDRO ALEIXO- ... emqmn•to o Asyio S. Vicente 
de Paulo, de Parnizópolis recebe um auxilio de 800$000. 

C. D. - VOLUME li - i 935. 17 
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Os exemplos de 5emelhnii.tes disparate:; são innumeros. 
Leiamos as verbas consignadas para u Ccarã. 

O Sn. ·LAtino LOPEs - Muito bem. 
O SR. PEDRO AL~IXO - Yel'ifiear-sc-ú ahi que Ai;;,o:;~ 

ciaçõe:; de Empregados de Commer·cio, de cidades do intm·ior 
c cujo,: meritos não quet•o discutir,. , . 

0 SR. FIGUEli\EOo RODRIGUES- M&8 que mantêm escolas. 
O SR. PEDRO ALEIXO - ... recebem suhvencões mm

ca infet·iorcs a 20 :oooenoo. 
o SP .• LAuno LoPES- No Ceará enllOntrará V. Ex. a 

Associa'"5o de lmprensa e a Casa de Estudantes com aub
vencões de 100:000$000 além de meia duzia de Escolas Not'
maes subvencionadas; c vae encontra. no Paraná sociedades 
de SOCCOITOS e assislencia aos necessitado~. qUe I'CS!llvernrn 
ali o problema da mendicancia, pois no Estado não ha men- . 
digos, com subvcnçõP.s de 5:000$000. Isso é simplcsmentr: 
odioso. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Vejo que a emenda do 
Sr. Furtado de Menezes, por mim cumhatída, ó conhecida 
dos 81·5. Deputados. Vou, pot•ém, cH~n· ainda um exemplo, 
para o qual peco a attencão do illustre representante do Rio 
Grande do Sul, Sr. Asoanio Tuhíno. Ha uma instituição, gaucha 
sem duvida alguma digna de auxilio, mas não :nais digna 
do que outras, a Bibliotheca Publica de uma cidade do interior, 
a cidade de Pelotas; com subvenção de cem contos de réis, 
omqu~nto Casas de Caridade bn para a~ quaes :;e consignam 
verbas mínimas. . 

E' contra essa emenda, que reputo crimino5a, que me 
venho lmlencto denodadamente. AppJ•ovar n Camara, como 
fez,-· ú si.tbstitutivo e rejeitar as clamcrosas iniquidades que 
a emenda por mim combatida contem, não constitue r.a
pitulacão do Poder Legislativo em face do Podcl' Executivo. 
A Camata dos Deputados está, sim, dignamente reagindo 
conll'a o malbarato dos dinheiros publ!oo~ (Palmas. Muito beni 
mu-ito bem. O orador é cumprimentado). 

·o Sr. Prea.iriente - Vou submetter a votos a emenda 
n. 1 de plenario, de accordo com o parecer. 

Approvada para constituir proj!:'cto em ~e
parado a seguinte 

Bl\"l&i:IIDA 110 i>i:\o.lEG'l'o N, 204, Dll 1935, A QUE. a& 1\El·'EI\11 o 
PARBOP.R 

(ao. discussão) 

N. t 

EMENDA SUBS'rtTUTlVA AO PRO,TECTO N. 264, DE 1935 

Regula a distribttiçilo de sv..bven~-Qes a lf1stituições de Assis
tenda, Educação e Cultura 

Art. f.O A distribuição das subvenções e auxilios a que 
se referem os Decretos ns. 20. 3"5i, de 3i de Agosto de 1931, 
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·20.597, de 3 de Novembro de 193f; 21.143 (art.. H), de tO 
de Março de t932 ; 21.220, <:le 30 de Mãroo de 1932 e 23.0~1 • 
. de t4 de Agosto de .i933 e de outros reddítos publicos que 
se destinarem a Instituições Particulares de Assisteocin, 
Educação e Cultura, obedecerá aos preceitos da presente lei. 

Art. 2.0 Só poderão ser contempladas instituições que 
se destinem a amparar os desvalidos, ou enfermos, a ma
·ternidade e a infancia, estimular a educação euseniéa, soe
correr as famílias de prole numerosa e proteger a ;uven
·tude contra toda exploração, bem como contra o abandono 
physíco, moral e intelleclual (art. 1.38, letra a a c, da Con
stituição Federal), animar o desenvolvimento das scien
cias, das al'tes, das letras o da cullura em geral, proteger. os 
.objectos de interesse historico e o patrimonio artístico do 

· Paiz, bem como prestar assistencia ao trabalhador intelle
.ctual (art. 148, da Constituição). e incorporar o selvicola á 
:communhão nacional (art. 5°, XIX, letra m). 

Art. 3.0 As instituições que tiverem de receber sub
venção pela primeira vez, deverão habilitar-se perante o 
'Ministro dn Educação e Saude Publica, provando com do
.oumentos: 
. t 0 , que se acham legelmente conslituidns com perso
·nalidadc jurídica e com funcciouamento permanente ba 
·mai~ de um anno; 

2°, que o !ICU fim se enquadra em um dos C!l&os pr~
·V1stos no art 2o; 

3°, que não .recebem Olitrà qualquer subvenção OU au
·xllio du União, nem dispõem de- recursos proprlos surti
.oientes para o nusLeio das suas despesas e desenvolvimento 
.dos seus servíoos; 

4°, que prel.'tam sf'rvlços gratuitos, ~egundo os tina a 
.que se det~Unam, indicando o numero de beneflolados du
rante o ultimo aono . 

§ t.o Além dos documentos acima indicados deverão 
aa instituições Juntar ao! respectivos requerimentos: esta
·tutos, relatorloa, rcsulamcnlos, balancetes relativos ·ao ul
timo semP.sh·e de sua actlvidude, t. outro"S quao3QUer ele
:mentos quo oornpt·ovoltl Cuncéloi1amento regulai' e utll, in
clusive allcslndos àns autoridade~; judicl11rlos ~ adminialra
tlvas a cuJll Jurl~dlccllo ou flscallznçlio 9stojam d ircclo-
mentP. subordindns. . . 

l 2.0 .Em ~o tràtnlldo de instituições de protecono a me
.nort~s, provarllo tombem QUil\ o numet•o de llllOlhldos no se
.mestre anterior por solicii.acilo dn autortrtndc lurllcial'ia 
. competente. 

~ 3.0 As lnstHuiQiles dl' ensino, de qualquet• gL'áC> e t•amo, 
·provarão mala: malrieuln, frequencla aproveitamento do 
-pessoal discente, ldone1dade do pessoal .docente, annex:mdo 
.~xemplnres dos progrummos, quadros de movimento do todu 
.as suas dependenoins e ouh·os quaesquer elementos deinoil
·etrativos da efficioncia e normalidade dos seus frabalhOY . 

§ 4.o As provas· exigida~ pelos .numeros i, 3 e 4 podem 
.consistir erú altestado!$ con1 fi t mns t•ecorthecidn~; de autori
.. dndes judiêiarias ou administrativas da comurca ou muni
.cipio em que tiver séde, sendo necessario que, para vaU-
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dndc dcssc'.l nttestados, taes autoridades não facam parttr 
na Directoí•ia de instituição interessada. 

§ s.o O requerimento para a habilitaçàtJ oodeda taml.lenr 
ser cncaminhad<1 por intermedio de qualquer autoridade fe-
deral, estadual ou municipal. 

Art. 4.0 Aquellas que já tenham sido contempladas aa 
anno anterior deverão apresentar, apenas, os segu inles do
cumentos: 

1°, relatorlo dos seus trahalhos no anno anterior, mos
trando que conLinuam a prestar servil,los gratuitos, devendo
declarar se progride, se se acham estacionarios, ou se de'" 
caem. 

2°, quadro demonstrativo dos beneficios prestados, com 
indicação do movimento mensal dos beneficiados gratuita
mente (pessoa ou famllias), em se tratando de instituição
do educação ou beneficencia; 

3°, balnncete do anno, que demonstre a applicação . da 
renda, com a di~criminacão do destino dado âs subvencõ~· 
anteriormente concedidas. 

Paragrapho unicc. Todos esses documento; deverão ::cr 
visados por duas autoridades judiciarias ou administra~ 
Livas da localidade C'm quo a in!!tituiciio t.ivet• a sua séde· 
ou, na falto destas, pelas da localidade mais proxima. 

Art. s.o Umn commissí\o nomeada pelo Presidente da· 
R~p\\hlica, c<m~tiluida de det pessoas <t~rdade\.ramen\.e de
votadas á asslstcncia ~ócial e de notot·ia compe-tlmcia nesoe 
::ssumpto. examina1·á os documentos e emiltirã o seu pa
rc;:et' · sobre as instituições a serem beneficiadas, indicando· 
quanto .ittl~rtt devcr-s€i conceder a cada umli. Nessa apre
ciação devem set· tevndos em conta a extensiio e a lmpot•
lanCio social dos beneficios prestados pela instituh;i1o. Con
cluido pelo indeferimento, deve o parecer ser fundamentado. 

Arl. G.o Tomando conhecimento' do pa1•ecer da Com
miuüo, o Ministro fot'mulnrá, de aecOrdo com elle, a pro
pos.tn · defl.nilivn de recusa, reduccão. eassociio ou augmenlo · 
de subvenci\o, c a t~ubmolterá á delíberaciio da Camnra dos
ncputndo3 . 

Art. 7.o A p:·oposla do Ministro abrangerá llil inslitui
ções qne, em virtude de contracto ou lei aoterlor, tenham 
di re ito â pereopcllo do auxilio, mencionados, explicitamente, 
n natm·czn desses compromissos e os aclos que os deter-· 
minaram. 

Art. 8.0 Nenhuma subvenção nnnual pode1·á exceder ele· 
200:000$000. 

A1·L. 9.o As subvenoõE's só podérllo ser pngns a institui
ções de iniciativa particular e que· se achem habilitadas nvs· 
~ermos da presenLe lei. 

Pnragrnpho unlcõ. Os serviços officiaes aéLünlmente· 
mantidos por qunesquer verblis cuja npplicaçíío ó regulada. 
pelo presente lei, e que não hnjam sido atteodldos no Or
çamento da Despesa para o exerclcio dP. 1935, podef'üO ser. 
exclusivamente para este exercício, incluldos na distl'ibui 
cão dos au:~:ilios. 
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Art. tO. Não serão concedidos auxilias a imlitutções 
res tringi rem os beneficios .aos seus assoolãdos. 

Art. H. Os pagamentos das ~;ubvençõés serãó feitos em 
dnas prestacões ;emestrae~. · 

Art. f2 . :.lo seu pedido de pagamento, s h13lltuição dt!
.Yel'á declarar se este deverá ser feita directamcnte pelo 
Thesouro, ou pela Delegacia ·Fi~cal r:o Estado em que ti
-ver séde. 

Art. 13 . A's insUlulcões que em qualquet· tempo ba
iaxil sid-o subvcnoionarJas, niio podet•á se.r concedida outra 
-subvenção sem que hajam prestado conta.a da applicnção 
do auxilio anterior á Commissão de que trata o art . 50, 

Art. U . A distribuição dos auxilias e &ubvençõe~ d·J 
,que trata a presente será feita obrigatoriamente; dois ter
Ç05 da sua importancia total, a instituições particulares de 
natureza das indicadas no art . 2°, e nas condiçõ~,; estabele
cidas pelo art. !3°, o terço restante poderá sez· lambem ilp
plicado em auxilias ás assooia.;ões civis, CJ'ltl se encal'l'~
~uem de serviç.os officiaes de assistencia e cultur:t. 

Art. 15 . O Ministro da Educaçiio e Saude Publica, tt!ndo 
em vista a natureza da instituição beneficiada e de accordo 
.com o pa1·ecer da Com missão a que se refere o art. 5°, fixará 
annualmente o numero de vagas que devem aer postas á dis
poslcíío das autoridades judiciarias ou administrativas en· 
carregadas dos serviço!l de nssislencia social, devendo ser 
para isso !evadas em conta a importancia da subvenção 
~onccdída e a capacidade do estabelecimento. 

Art. i6. Não será ptlrmittido com os recurso:; das ;,ub
\'cnçõcP. t'ederaes o pagamento do pessoal superior da ndmi
nish·acno do eshbeleoimento e das despesas í eitas com a 
acquisição de propriedades destinadas á rent..!a, apolices, 
acções. títulos, ou com gratificações, rcprestmtações, festas 
e homenagens. 

· Art. 17 . Poderão taes recurso,; .;,er despandicto:> em am· 
pliacuo de lmmoveis, acquisições de material, desde que vi
~cm augmentar ·o numero de benefleindos ou :1 effiGienr.ia 
do~ serv1ços prestados pela instituição. 

Ar~. 18. O Governo estabelecerá meios je inspecc:onar 
as ins tituições beneficiadns, baixando para tal os regulameh· 
tos e instrucçêles necessartas, de 11ccordo com n prc;;ente lei, 
A fa lta de inspecçiio, del!de que não se vcr!fiqnP. por oulpa c.Jn 
!tdministraciio Jln sociedade, nilo serA causa de se lhe niio 
~onccder ou não pagar subvenclo. 

Art. i9, Os saldos pot·vcnlut·n vel'ifiondos no fim do 
exet·cicio ser~o transferidos e Incorporados no cxel'Clo!o ae
guin~e. de nocordo com o disposto no nt·t. i8d da aon!ltltut~ 
l,'ào Federal . 

Art. 20. Serão incluídos na dlstrJbutc~o 11 ser ,Jroocdlda 
em i935 os saldos dn. Caixa de Subvenções, as rtmda;; da taxa 
sobre embarcnoões e das quotas dé loterias nõo npplicadas no 
exercício de t 934 . 

O Sr. Presidente - As demais emendas ficam prejudi-
cadas . ~ .tl 
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Esgotada a hora, vou levantar a sessão, convocando uma· 
oub·a, nocturna, para ás 20 horas e 30 minutõS, com a sf:.'-
guinte 

Ol\DEM DO DIA 

15 

3' discussão do projecto n. 9, de 1935, (primeira L('g\sla
lura) concedendo permissão ao Presidente da Republica para 
::.usentar-se do Paiz (em virtude de urgeneia) . 

Votacão do projecto n. 2, de t93l> (primeira iegisla-
tura), abrindo o credito extraordinario de 1. 000 :000$000, 
para soccorros á população da capital do Estado do Babia
(com emenda), (3• discussão) (em virtude de urgencia)-

Levanta-se a sessiic ás 18 horas. 
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10" sessão, em 15 de maio de 1935 

{EXTRAOI\DítURIA- NOCTURNA) 

Presidencia dos Srs. Arruda Camara, t• Vice.Presidente, e 
Euvaldo Lodi, a~ Víco·Presidflnte 

1 

As 20 hora~ e 30 llJinuto~ compa.receL·am 
os Srs.: 

Arruda Camnra, Pereira Lira, Agcnul' Rabcllo, Generoso 
Ponee, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, Café Filho, Ribeiro 
Junior, Mario Chermont, Acylino de J"eão, Fenelon Perdigão, 
José Pcingarilho, Henrique Couto, Adelmar Rocha, Pedro Fir
meza, Monte Arraes, José Augusto, Alberto Roselli, José Go
mes, Mathias Freire, HeL'ectiano Zenaide, Samuel Duarte, 
Botto de Menezes, Ruy Carneiro, Arnaldo Rastos, Adolpho 
Celso, Ba1·bosa Lima SobrinhoJ Antonio de Góes, Mal'io Do
mingues, Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitot• Maia, 
Teixeira Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura, Sirnôcs Bar
bosa, Emílio de Maya, Valent~ de Lima, Deodato Main, Mel
cbisedeo Monte, Lujz Vianna Filho, J. J, Seabra, Pl'isco 
Parais·o, Leoncio Galrão, Raphael Cincora, Homei'O Pires, 
Uba~do Ramalhet8, F;:r.ancisco Gongnlv.es, Henrique Dods
worth, Sampaio Corrêa, Prado Kelly, AHpio Costallat, Acur
oia Torre~. Bandeira Vaughan, Bias Fortes, Pinheiro Cha
gas, Martins Soares, Pedro Aleixo .• Clemente Medi.·ado, Adelio 
Maciel, Augusto Viegas, João Beraldo, Juscelino Kobitschek, 
Danie~ Carvalho, Carneiro de Rezende, Vieira Marques, Na
grão de Lima, Celso Machado, José Bernardino,. Simfio da 
Cunha, Barros Panteado, Cincinato Braga, Castro' Prado, 
Laerte Setubal, Alves Palma, Jot·ge Guedes, Gomes Ferraz, 
Fabio Aranha, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Arthur Jor· 
ge, Arthur Sant.os, Octavio d~ Silveira, Paula Soare5, Fran
cisco Pet•oira, Rupp Junior, Jaão Carlos, Vespuoio de Abi·eu, 
Demetrio Xavier, Jolio Simplicio, Frederico \Volfenbultel, 
Barros Cassai, Dario Crespo, .Fanfa Ribas, Amiz Badta, Er
mano Gomes, Sebastião Domingues, Abel dos Santos, Pedro 
Jorge, Francisoo di Fiori, Heitor Assis, Antonio Carvalhal, AL'
tbti.r da Rocha,· Silva Costa, Adalberto Camargo, Albel'l\} Su
rek, Damas Ortiz, Edmar Carvalho, Chrysostomo de Olíveíra, 
Rioardino Prado, Ferreira Lima, Ricardo Machado, Alberto 
Alvares, Vicente Galliez, Leoncio Araujo, Aügusto Corsino, 
Cardoso Ay1·es, Vicente Gouveia, Sylvio Leitno. Barreto Pinto, 
Thompson Flores (H9). 
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O Sr. Preatdente - A lista de prcsenca accusn o com~ 
pareoimento de H9 Srs. Deputados. 

· Esllí aber~a a sessão. 

O Sr. Agenor Rabello (.2• Secretario) procede á leitura 
da neta da sessão anlecedenle, a qual é posta. em discussão . 

O Sr. Barteto Pinto (Pela ordem) - Sr. Pre..sidP.nte, 
quct:o ver se,_ agora, serei mais feliz, do que na primeira 
Sessão de hoje. 

E' do rito e V. Ex.; Sr. Presidente, melhor do que nin
guem o sabe, que, nas grandes festas religiosa!\, antes d o 
sol'm âo, o p1•egador vae rendet· suas homenagens no dignita
rio da Igreja, r ccebondo .ah1 n sua bençâo, para set· bem sue
cedido . (Riso). 

Peca, p~is, que V. Ex. com a sun infinita bondade, con
ceda-me o auxilio o a ben~ão, para que eu possa concluir ll-3 
l ige it·u~ considcraoões, que os etlartes e o tumulto, não me 
permittiram. . 

Mas, Sr . Presidente, antes de retomar o fio dessas 
minhas consíderacõcs, eu deveria responde!.', em detalhes 
n apnrtes com que me distinguiram nobres collegns, notada
mente os Srs. Adelmar Rocha, quando 1,1llégoú que estou 
contra o véto, - . porque sou funccionarío. e, portanto, inte
l'essauo na questão, - e ao Sr. Laudelino ·Gomes. meu vel>·o 
nmigo, meu medico homéopatha . 

. 'l'ambem, toxia muito prazer de responder ao gru11de 
cau..iil11o do Amazonás, o integro Deputado, Sr. Ribeiro 
Jumor, que se n1io cansa. de falar p at riot icamente mal dos 
generacs, Góes Monteiro e Manoel Rabello (Riso .) 

Profit•o, entretanto, agrader.er ao meu illustre amigo, o 
nobt•e Dermtudo · fluminense Sr. Aourcio Torres, que veio 
um meu auxilio, no momento em que ia nnufragando na-. 
qtlolle temporal de apartes, para não dizer de tumulto. 

O Sn. At;OMro ToJtn.ES - DefendJ, porQue V. ~.x. nem 
podia. falat•, devido aos apartes. 

O SR. BARRETO PINTO - Procurarei, agora, Sr. Pre" 
&idcnte, ver se posso pt•oseguir. 

Quando pedi il palavra, aooentunva que o véto é par-. 
cialisslmo. De facto. Em rigor, elle é mesmo, por exoel
iencia, o Yéto da paroialidad(l. Vciu crea.r, quem sabe, um 
conflir.Lo de zelos e despeitos, en~re militares e oivis, isto ó, 
ent.re os cidadíios armados e os desarmados de nossa Patria . 

O SR. BrAs FonTES ~ Este véto, examinado ·até em face 
da Lei de Seguranca Nacional, talvez envolva o Sr. Getulio 
Val'gas, porque impoda numa incitn.;ilo de classes - cfvi.,; 
contra militar.e.a, .. 

O SR. D1ts1z JuNtO!\ - Nilo vá o illustre orador utral: do 
nobre Deputado. Sr·. Bias Forles . . . 

O SR. BARRETO PINTO ""- Bem sei que as cancões da 
oppoaiciío suo houilns, mas eu prefiro estar onde as•.ou. 
cn.:sos;. 

J>m· quo f'í!~n dl1!1igunlilnd<' orf'Rrln polo véto~ Se as ola~
ses nrmadus, Ulo lJem vlstuB, no momento, pelo uovcrno, sao 
uma l}equenn part.o 11a Nuono, n L•·ohnllinl' nos qunrLeis., a 
cll\sso d~snt·mudn dtl~ flllll'l'hllll\l'in,. tno lllUl vistn no mo-
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menta é uma grande parte da Nação, a. trabalhar nas repar
:tições. Esta e aquellas <llasses não se desconhecem. (Muito 
bem.) • 

Os proprlos militares não ficaram satisfeitos cot'rt a so
lução. A éntrevtsta do gtmeral Mam>"i Rnbello, am1go do 

,:governo \l commandnnte da Região Militar do norte do Paiz 
constitue edifieante exemplo. (Trocam-se apartes. / 

Tenho, porém, a firme convie()ão ô.e qUe a Camllra vila 
oppor o seu "véto ao vélo" presidencial. 

Ainda hoje, em brilhante editorial, a "Vanguarda", bem 
traduziu o que ·se está passando nesta Casa . As d iversas 
manifestações nos debates da nossa primeira sessão, aliás 

· niio nos dão outra impressão. 
Coube a pt•ima:z.ia do augmento ao iUustre, ao integer

rímo Sr. João Simplicío. Foi S. Ex., que, · como "leader'' rio
·grandense, defendeu a emenda na Commissão de Finan~.:as. 

Pois bem, para felicidade do runcoionalismo, é o senhor 
.João Simplicio que, neste momento, preside a Commissão que 
·vue julgar o véto. 

E as declarações feitas pelos dignos representantes da 
bancada gaúcha, na Sessão de hoje, sã.o as mais significati-
vas, em favor· . do funccionalio3mo. (Muito bem.) . 

Comprehendo que já estou abusando da pacienoia dos 
meus Ulustr es collegas (não apoiados) que áqui se enoon
tl·am, nesta :Sessão nocturna, para votar a licença do Sr. Pre
sidénte da Republica, que está de malas promptas para via
jar. Terminarei, portanto, reservando-me para estender-me 
na critica do projecto, quando elle for incluído em Ordem 

.do dia. , 
Atenbo-me ao protesto que esta minha. ot•ientação re

Pl'esenta á injustioa que VP.m de ser feita á grande e hon
rada dnsse que aqui represento. 

Filiado ás hostes governistas, acredito que cumpro o 
meu dever, transmittindo o pensamento de todos os tuuc
oionarios quo acabam de ser l;'Uilh-otinad011. () Governo, bem 
sei, tem desejo de conceder o augmento, ffi[lS de outro m odo, 
·eomo se vê das rl\zões do véto. 

Essas razões demonstram que . organizadas a<; t.abeUas 
de reajustamento, immediatnmente, serão sanooionadns . De~· 
vemos entrar em aotividade, sem perda uo tempo, filzetido 

·um trabalho, p erfeito e definitivo, mas isso sem prejuízo da 
rojcicfió do véto, até que as tabell11s oomooem n vigorar. 

Era esta, Sr. Pl'esidente. u minha declarnclto sob1··~ o 
:easo do reajustamento na sua phase nctunl. 

A vehemencia que a cnracterfsa é, antes. uma exacor
bnçiio da sinceridade de um amigo do governo, de quo Qual
quer >Segunda intenção do politioo de opposiçlio. 

Fala o meu patriotismo, não o meu partidat•ismo, qui! 
n existh· esle, só poderá residir na fidelidade que devo uo 

·meu mandato, incompatível com qualquer desrespeito á di
·gnidnde do Gove!'U01 que é de algum modo por sem du-vida, 
·a da classe dos funccionarios publioos, a que pert~ncn. 
inte1• pares, o Sr. Presidente da Republlca, (Mtdtr, ln:m; 
·muito bem .. Palmm. O orado1' c cumprimentado.) 

O Sr. losé do Patrocínio (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
a proposítu <lo comp1·omisso prestado por um dos Srs. Depu
tados, pormitta V. Ex. que faQa umn observaQão sobre a 
Acta . 
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O Superiol' Tt•ibufl:ll ~c _Justiça Elciloral, por Q~;.casião · 
dõ ;iülgamento da eleição do Dr. Agrippino l\a~aret~. annul-
lou-a allegando que aquellc candidato, como JOrnahsw. nãG 
podia pert.encer ao grupo da Industria, pelo qua1 .tôra eleito, 
e, sin1, ao das Profissões Liberaes. Não obstante o immediato• 
em voto~<, que tambcm pertence á me~>ma profi.ssõ.o, foi o 
diplomado. 

Onde, S1·. Presidente, a jurisprudencia? 
O SR. BAnnE'I"o PINTo - V. Ex. está cril.immdo a deci

são do Tl'il:mn:1l Superior Eleitoral? 

O SR. JOSE' DO PATnOCTNIO - Não . estou fazendo : 
nenhuma critica; apenas reprodu?.o os acontecimentos, o que · 
o Superior Tl'ibunnl fez. 

o sn. BARRl!:'I'O PJNT(J -v. Ex. não ignora que, l)t;las ins
trucções de i i de Setembro, amplos eram os direitos de im-· 
pugnação nos diplomas. Entretanto, V. Ex. não apr&·mtou 
Qllalquer impugnnciío no devido tempo. 

O Sn. Cl!RYSOBTOMo DE. OLIVEIRA - Isso não impede dJ-. 
reito de critica, que o ot·ador está exercendo contra uma de
cisão do Tribunal. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO ~ Apenas comment:> o · 
aclo. Niio é uma questão pessoal; trata-se de \tm ponto tle · 
Yisla legal. Seria o caso, Sr. Presidente, de Caligula r91lUS
cltar ... 

O Sn. DAIIR'ETo PIN'fo - Quem foi Caligula? (Risos). 
O SR. JOSE' Dó l?ATROCINIO - ... c trazer o seu. 

Jncitattts, ag1•adeccndo-lhe uma condecorac;ão superior á '"(Uil 

lei foi dada em vida. Por que razão o Supct•ior Tribunal vn
nullou um acto sob a justificativa de não esta•· o mesmo do · 
accordo corn a lei, ll, ao mesmc tempo, concede igual direito 
a outro candidato que se achava nas mesmas condições'/ 

0 SR. BARRETO PINTo - 0 fundamento é outro. 

() SR. JOSE' DO PATROOINIO - Se o fundamente é· 
oull•o, fical'ia grato a V. Ex. esclarecesse esse ponto, P""-' 
meu conhecimento. 

0 SR. BARRETO PINTO - Sé V. Ex. tivesse assistido ds · 
~s.sões do Tribunal, teria verificado quues os motivo<~ cte
terminantcs desse acto. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO - Sr. Presidente, á do 
exl.l·tmhaJ' tal altitude du Superior ·.rribunal Eleitoral. J!\ 
que o m"'u iUusLre collega não que1• -:::o-clat•eeer, serei forçado'· 
muito a contra gosto, a dizer que o 'h íbunal errou ou, teve · 
pJ•opositos outros contra o rcpresentai:te da classe trabalhls
t.a. A minha opinião não ó pessoal, co::nc. já sali~ntei. Apenas· 
encaro ·esse caso pelo seu aspecto legal. 

O Sn. BARRETo PI.NTO - Cornquur.to rcoonhe.;;a a opero
siclade do il\ustre orad.or, nego-lhe aul.oridade juridica para · 
dizer que o Trib\lnal Superior errou no êa~o do St·. Aggl'i
pino Naznreth. 

0 8n. CHJ\Y808'rOl\lo 1>~ 0LIVEint. - 0 llluslro Doj)U- · 
tudo nllo csh\ dbcutlndo th~J!.'!Nl, mi\S u.ne.lysando actos. 

O SR. JOSE' DO PATROOINIO - Mlnha quesUio nl\o é 
indlvlduul; cl legal, porquo Aggrlplno de Nazareth 6 um sim- · . 
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pies funccionario do Ministerio do Tr:tbalho, eomo tartàrrril~ 
deou Já um tagarella que foi fazer accusacões nesse mesmo 
tribunal. S. S. tem empregado toda sua vida em pró! da ca•.t
sa trabalhista. Todas as leis adaptada~ pela Constituição nl!.o· 
lhe são surp1·eza, porque, na época em que a questão traba-· 
lhista era tida como caso de policia, S. S. se empenhou. 
desinteressadamente pela causa do trabalhador . 

. Como b·abalhador, tenho o dever ·11E. fazer daquelle que,. 
no Brasil, foi o primeiro a arriscar-se em favor dos proJeta- · 
rios, tendo sido até ani.éaÇado dé vida e éleportado de seu 
proprio Estado natal. Sei· disso poraue naquelle tempo eu 
eru um d'Js soldados · que delle recebiam instruccões. 

Peço portanto, Sr. Presidente, como trabalhador, que 
seja inserto na acta de hoje meu protesto por essa falta 
commettida pelo Superior 1'ribtmal de Justiçn Eleitoral, pri
vando-nos de ter ao nosso lado um grande defénsor dt> nos
sa causa. · 

O Sr. llartins e Silva (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
tendo meu nobre co\lega de bancada tnbalhisla se referido• 
direclamente ao meu nome, preciso dizer á Camara que O· 
Sr. Aggripino Nazareth, a cuja,; intelligenoi:.a e 11 cuja Cui"
Lura rendo as minhas homenagens, não foi çórtado pelo Su
perior Tribunal de Justiça Eleitoral e privado de occupàt: 
Jogar de destaque nesta Casa, por ser jornolista ou perten-· 
ccr ao Syndicato dos Trabalhadores do Livro e do Jo!'Dal. 
Seu diploma foi cassado, conforme consta do Boletim Elei
toral, por exercer S. S . rel~vante funcciiiJ no Ministerio do 
Trabalho e por ser funccionario publico desde f93t. 

O SR. CanYsosToMo DB OLtVEtRA- S. s·. era commis- · 
sionado. Se tinha dois deveres, por que não podia ter um 
direito? 
. O SR. MARTINS E SILVA - De t11l forma, Sr. Pre
eldente, o Sr . Aggripino Nazareth deixou de se sentnr como 
representante trabalhista nesta Casa, porque, na . qualidade. 
de funccionurio publico deveria vir pelo grupo respectivo. 

0 SR. CHRYSOSTOMO DB ÜLIVEli\A- E V. Ex. como jor
nalista ... 

O SR. MARTINS E SILVA- Não nego essa minha qua
lidade. V. Ex. sabe que , o meu Syndicalo está ~lassificado· 
uo grupo de industrins. Juntei attestado de cinco nnnos de 
serviços graphicos na "Folha do Noi'te". 

O SR, CHRYSóSToMo DB OLI'VSJRA - V. Ex. não é pro
Jetaria . Protesto contra a apresentação des8e '8ttestndo. 

O SR. MARTINS E SILVA - V. Ex. niio estava nesta 
Camara c já eu, na Assembilla Constituinte, defendia os in
teresses dos trabalhadores brasileiros . 

O SR. Canysos·t'OMo Dll: OÚ\I&ii\A - V. Ex. não é tra
balhador . Ne8'o-lhe o direito de falar em nornc dos traba
lhadores, que têm legitimos representantes dentro desta Casa,. 
aóã quaes cabe, hoje e sempre, falar em nomA do prolelorindo. 
nacional. 

0 SR. MAI,\TINS E SILVA - Dou a resposta !lo nobre 
P1·esidcnt.e da Federaollo do Trabalho . Possa V , Ex. re
presentar nes ta Cai'la a expressao proJetaria como eu; possa 
V. Ex. fazer o que fiz em meu Estado reunindo 30.000 h•a
balhndores numa greve paoiflca. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 10: 18+ Pág ina 80 de 116 

-288-

O SR. Cfin.YSóáTbMo ·DE ÜLIVBIRA- Não 6 este o dever 
·do bom trabalhador. O bom trabalhador devê coopemr· pan~ 
.0 br!ru nacional e não promover greves, que só são PNju
.d)cíal!s aos propl'íos trabalhadóres. 

O SR. MARTINS E SILVA- Sr. 'Presidente, sabe rst.a 
Camam que fui sempre um espirito constructor. comba
tendo a anarchia e a dissolução entre as classes trabalhado
ras. Desta tribuna, pm· varias ve~es affirmei . que 1~0S5as 

.tJuestões sociaes seriam resolVidas sem necessidade de ex
tremismos • 

. 0 Sl\. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - No emtan~o, V, Ex. 
invoca üma grevl' que promoveu no Pará. 

O SR. i'RESJDEN'l'E - Attenção I Lembro aos Sr,;. Depu
·tados que o tempo para falar sobre a acta é limitado, e os 
apartes não são pei'mittidos sem autorização do orador. 

O SR. MARTINS E SILVA -Aqui estão representantes 
do Pará qufl sabem quanto tenho feito em prol dos traba-
·tbadores. · 

O SR. MAnto CHERMONT - E' muito ao inverso: foi c, 
.Major Barata quem fez a greve. 

O SR. MAR'l'INS E SILVA - Como representantes da 
bancada trabalhista só temos um rumo a seguir, que é a 
divisão das forças pro1etarins dentro desta Casa. Assim. nado. 
podt>remos conseguir. 

Q SR. CHRYSOSTOMo og OLIVEIRA- A divisão quo:~ exi;;te 
é ser V. Ex. o unico excluído da bancada. 

O SR. MARTINS E SILVA- Desde que V. Ex. me ac
.cusa de ser falso trabalhador direi que V. Ex. entrou aqui 
pela porta do Ministerio do Trabalho, depois de muitos con
chavos. 

O Sa. BARR&To PINTo- V. Ex. parece que não conhe(la 
.a dignidade do nctunl Ministro do Trabalho, para fazer de
claracões dessa naturez:a. 

O SR. CHRYE!Ol':TO~o D!l: OLI\'EIRA - J\'ão é exact.o o que 
affirma o omdot•, 

O SR. MARTINS SILVA - Terei oocasião du trazF.•r a 
.el!!a tribuna proYas do que estou afflrmando. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pt!esidente. 

Em seguida, é npprcvada a aota da sessão 
antecedente. 

2 

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

O Sr. Pltlreira Lyra (1° Secrcta7'io) procede á. leitura do 
·seguinte 

EXPBDIENTE 
Memorial: 

Do Banco dos :Funo11ionarios Pttblicos referente a aoqui· 
.slçi\o de oaso.s de residem· ia para suns familias. 

- A' Oommissllo de Finaocas. 

O Sr. Preafd•nie - Estri. finda u leitura do Expediente. 
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Tem a palavra o Si'. Mario Ohermont. 

O Sr. Mario Chermont- Sr. Presidente, Srs. Deputados:· 
a fatalidade do destino fez oom que eu subisse a esta tribuna· 
já com arnbínte de agitação e com o nome do major Barata 
nella ·envolvido. · ·· 

Quando interrompi minhas considet·acões na sP.ssão da 
tarde de hoje, tive opporLunidadc do deixar pl'Dvado do-· 
curnentadamente, com o testemunho de · um co !lega da Junta 
Governatíva do Pará, que o Sr. m!t,im• Barata ficou devendo· 
a sua indicação para a intervenloria do Estado a essa mesma 
Junla. Salientei, então, que o majot• JUitrez Tavom, repre
sentando a gpinião revolucionaria do Paiz, impugaara, a. 
pl'incipio, o nome do Sr. major Barata, insistindo pela apre
sentação de um nome civil para o cargo. Trouxe a esta ple
uurio documento insophismavel a respeito. 

EnLl·o agora, Sr. Pt·c~idente, na questão mm·al do caso 
paraense- a traição. Diz S. Ex.: "Miseravel traição . Não· 
houve dissidenoia no sentido eXEloLo do tet•mo; ·houve apenas 
mísera vcl tt·aição." 

)fiseravel traição, Sr . . Presídent.e, é aquel!a que S. Ex •. 
vinha, fria e traiçoeiramente, pr11ticando contra os compro
missos politicos partidarios, contra nós, do Partido Liberal, 
contra aquelles qne defendiam ' o~; ·compromissos da sua' 
agretniacão pOiitica . . 

Aqui está, flag1•atüemenle constatado, o caso da sena
toria federal, em que foi ~acriflcado o St•. José Malcher, em 
beneficio do seu irmão, Mario Barata. Vou provar, como· 
tenho feito até agora, com documentos irretorquiveis c com 
a propri apaluvra do major Baral.a, que o quo acabo de 
dizer é a expressão da verdadA. 

Mostrarei a rasteira politioa praticada !!ele horas antes 
da eleição e iildicaçlio do léader, quando este já estava ha 
IJ!8{3 de oito -~ezes. definitivamente escolhido; a . indicação· 
do Deputado Pires Camargo para a Mesa dn Assembléa. cuja 
incompll.tibilidade oom o Partido Liberal ct•a t•adloal, e quan
do sabinrnós que essa :ndica;lió obedecia iL plano domestico· 
de traiçilo UQ Partido. Vem ainda o fll.mos(l caso da-s con-· 
centraçõt'l&o Magnlhlit~s :Rnrnta €' muitos ouh·os. que unalysu
rei um a um. 

Diz, ad-iante, S. Ex. : 
"Ha muito estou informado vinham confabulando com 

hlimigos ... " 
Jamais confabulei com adversa1•ios. Puvido que S. ltJx . 

o p1•ove; invoco, mesmo, o testemunho dos representantes da 
opposiçiio acerca da minha lealdade )}artidarin. Appe\lo para 
o Dr. Agostinho Monteiro, como delegado da Frente Unica,. 
afim de que se manifeste a esse respeito. 

O Sa. Aooa•riNHo MoN'i'EIIlO - - Dóu o nieu testemunhO. 
O SR. MARIO OHERMONT - Aqui está, .pois, a opinião 

d_e meus proprio~ a~versarios . Não é exacto, Sr. Deputado· 
Agostinho Monteiro, que V. Ex. ouviu, de mim, na vespera 
dn partida, qua- eu iria para o Pará pleitt!ar a eleição do 
mnjor Magalhães Barata? 

O Sa. AoosTINHo MoNTEIRO - E' a expressão da ver
dade. · · 
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O 8R. MARIO CHERM.ONT - Declarei, ainda, ser si'n
•cero adcplo do Pad.ido Libei'a\; disse, mais, que era um 
·homem de co1·acão grande, mas de consciencia ainda maior. 
·o!l tal dei prova, deixando de acompanhar um amigo para 
oumpril' o meu dever de· homem publico e de politico revo
lucionaria. O nobre Deputado 1\ testemunha do que affirmo. 

Continúa o major Barata: 
"Por que niíc divergiu antes do dia 4 ?" 

Chamo a attenção dos illtt8li'BS collegas para este ponto. 
S. Ex. mascarou as suas intenções e seus golpes, desferin
do-os contra nós justamente nos dia 3 e 4, como provarei 

·da tribuna. 
Nós sabiumos quaes eram seus processos e as canse

. quencias. Nossa vida era para S. Ex. causa sem imporlan
cil\, como se póde VCl'ificar pPla covarde aggressiio e atten
tados que soffremos quando nos dirigiamos á Assembléa 

'Estadual. no cumprimento de um dever oivico. 
Quero ainda mostrar aos Srs. Deputt~dos qual o ambi~ 

-ente em que se vivia no Es~.ado do Pará. Aqui trago um do
;cumento. "A Folha do Norte", de f5 de março. A eleição do 

Sr. ma.ior Ba1·ata se realizou a 5 ou 6 de abril: 

A~ macJLinaçõcs ttanginarias - Os servidores in
condicionaes da situação estão ca'rphitejã.ndo, com 
febril ansiedade, a obra de "iolencia que t.em por 
fim manter o ambiente de terror que ha de forcar os 
constituintes da .. maioria a investir, quâsi automa
. Licamente, o Sr. Barata na magistratura presidencial 
e, ao mesmo tempo, permittir os actos de selvageria. 

· annunciados contra ·Os adversarios do Governo e con
·tra este Jornal.. 

Ir-se-á ·até o recesso do lar destes, se fór neces
·sario, conforme, não foz multo tempo, em discursos 
inflammados como pan1'lrícios, avisou o Sr. Barata 

. dando redea solta á sua eloquencia barbara. 

Pal'a cornbinar as soonas da comedia trasica 
·tem-se effectuado, noctür:ilil.mente, reuniões em va

. rios bairros da cidade, frequentad&s pot· as~alariadCIS 
do crime, presididas ora pelo Sr.· interventor em pés

' sú, ora pelo chefe da sua policia especial, ora por ele
mentos da maior confianca poitica, é o que nellas 

·se ha resolvido é objecto de cochichos confidenciaes 
nos reservados dos botequins e ás esquinas das ruas. 

A mashal.'Ca está projecluda para as vesperas do 
·dla am que o ·Sr. Barata se terá de eleger, debaixo 
dessa ntmosphera de pavor sem a qual lalvez .não lo~ 

· grasse o seu inlei.llo. 

As autoridades ·da União fictl.m, J)al' esta noticia, 
scienles de que se trama, afim de que possam, se 
Tôr cnso disto, 'informrir ~os altos podares federaes da 
infame rnllOhinuÇão que 'se está urdindo para lB'nCt\l' O 

desassocego senão o luto no seio da família paraense. 

Eu proprio tive de pedir gal'antias para uma família d~ 
;corto Deputado exilado, POl'<Jll(l dentro do seu lat' nao· se res • 
. peitou m!:lsmo ·umll indefesa· mulher, uma santa mi\el · 
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Pois bem: o qUe aqUi se dli; succedeu! Eis a prova fla
;grante do attentado: 

"A FOLHA DO NORTE" 

'DA THEORIA VERBAL DAS AMBACAS Á EXECUÇÃO PRATICA DAB 
VIOLl!:NCJAB 

Estava escripto que se não operaria sem tragedia e sem 
sangue a mudança da situação política dCJ Estado -
Aggravoram-se até o attentado á mão armada os acon
tecimentos gerados ante-hontem pela inlolerancia do go.~ 
verno. - Ainda hontem, apesar da~t gârantias da força 
federal, não (oi possivel reunir leaalmente a Constituinte 
para eleição do governador do Estado e Senadores da 
Repubtica. - Como ·decorreu o dia na cidade. - Bo
letins sediciosos incitando á de$ordem. - O Presidente 
do Tribunal Eleitoral requinta a (orça do Exercito. -
O commercio e as repartiçt1es não (unccionaram no .~e
gundo e:~;pediente. - O que 1e passou no Quartel GtJ
neral. - A aggreuáo e tiroteio contra os Deputados 
da Frente Unica e dissidentes liberaes e contra a /o1"t;a 
federal. - Varios mortos e numerosos feridos. 

"A cidade assistiu hontcm a um acto de selvage
ria que não encontramos epithet.o para qnalific&r. 

Estava determinado que os Deputad011 di9sidon
tes oo Partido I.iheral e os represent.anlE>S da Frente 
Unica, que constituem a. maiorm certo. e liquida da 
Ass~mbléa Constituinte, se reunissem hol).tem, sob 
as garantias de um -habea.~-corvu" e a protecoão d11. 
forca federal, devidamente t•equlsHada, para eleger o 
~eu candidato ao governo do Estnr.ln e os dois Senado
res da Republioa . 

. VInte e quatt·o hm•as nntes, o S1·. Major Barata 
se apossara (á o lermo), sem o quorum legal, desse 
cl'lrgo, s~béndo i.iüil nüo oslüvii ~lelln, e foz eleger os 
Seuadot·e~. convocando supplenlcs dt' Deputados que 
ni\o linhnm nem marrido nt>m J'P.mtncindo, pam com• 
pletar c numero fic!.lcio que lhe permiUirtn aquolle 
paSSe dt> M0(1ffi0\!fJaga". ne!\Rmp0!'9.d(l dO! teXtoS !egOeS, 
o noto n11o poderia como nlo póde p::-evaleoer e hon· 
tem se faria n eleicllo vàrdlldelrQ, esoudnda na !tll, do 
primeiro goYernndor constitucional do Eslado. 

E' notorio que o Sr. Ma.ior Barata tem pt·ocla
mado em discursos, artigos de jornal e avu!sos de rua, 
já directa, já indirectamente, n sua disposiciio de 
animo de niio entregax· o governo. sem luta e sem 
sangue. e, sob este !Witerio, espalharam-se hont~m 
boletins na cidade, oriundos de fonte official, convi
dando o povo a eslar na pmca onde funcoiona a Ca
mara dos Deputados, jüstanienle á hora em que ali 
deviil compat·ecer, para n sua funccão eleotiva. os re
presenlalltes da maioria. Era claro o intuito c ad
mira-se que M autoridades federal e eleitoral não o 
tivessem visto na sua clareza meridiana. 

Que iria lá fazer a gente que o Sr. Barata, nos 
sPus boletins e telegrammas, chama povo? Qua es
pncie de "povo" era ess(•? Soube-se logo, n. partir de 
meio ·dia. Era· o mesmo "no"o" de trabalhadores da 
Limpeza Publica, do Ourrô Maguary, da Estrada da 
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Fetrõ, dos servir;os, émfim, da Münicipalidade c do• 
Estado, e que, ~ystematícamente, se tran~>porta para 
os Jogares onde tem de figurar nos caminhões ver· 
mclhos da Prefeitura, onde passam dando vivas ao Se
nhor Barata e morras ao resto da humanidade. 

Pois foi essa gente qu!! se mandou reunir, p.or· 
aquella fórrna, no largo de· Palncío e nas ruas adja·· 
caules, e á qual se juntaram os lagionarin~ elo Se~ 
nhor Romariz. 

Desde o largo do Quartel, antes de sahirefil os· 
Deputados, acompanhados do contingcnt~ federal, ella 
comcvou a dar de si, apedrejando aos de~affeíçoudos 
do govci·no c, mais adeante, em frente ao quartel de· 
Bombeiros, l't'ocando a pedrada e os apupos pela ba,ln, 
num rude ataque que alvejava de preferencia os· 
Deputados, resguardados velas tropas, e 11 cujos pro
jecleis sahiL·am feridos, com gravidade, o digno moço 
Sr. Abelardo Conduru', e em estado sério os illustros 
Srs. Drs. Samucl Mne-Dowell c Antonino de Benza 
Castro. A chacina fôrn projectada, P.ra a realização elas· 
promessas tantas vezes repP.t.idas 'do Sr. Barata, que· 
se consummavam afinal, sem embargo de e~tnrem 
tiça eleHoral e caminharem no seu dever sob ~ guat·
esses Deputados garantidos por um mandado da jus
da de forças da Nação. 

Os assalariados niio respeitaram nem a presença· 
do Sr. Presidente do Tribunal Eleitoral, quê lan1bem 
acorr1panhava os Deputados e cnja vida preciosa cor
reu risco iinminente. 

Era a orgia do sangue. Era a volupia da chnoíua. 
Era n immolação de tantas existencias preciRI'as ou· 
obscuras, a uma tremenda ambioão, ·que jlimals so 
apresentara, em nossa terra, sob o aspecto do s1mgue, 
da morte o do luto, vibrando sobre tantos brios e in
condicionnlizando tantas conecienoins. Pnreoe inorivoll 

E' evidente que o Sr. Barala nllo s~.~ umbnt'll!Jll. 
com medidas de ordem letJ&l, para Implantar o seu 
dominio. !sto nlio quer dizer Amor ao beroo, que dl} 

. outra fórmn so poderia manlfeetnr, quando. S. Ex, 
verificou Qt1<-' a sua candidatura abrir& ~msüo no. 
seio do sE!U l'nrtldo e pod~ria levar o Elllado â triste 
situacüo em que so encontra. com n sua vida de lra· 
bnlho quasi paralysada lm dols dias e o sangue de St:!ll!· 
conterraneos jorrando por sua culpa. 

Não pense o Sr. Barata que esse sangue lho dará o 
poder; ao contrario, lh'o tirarâ, mesmo porquo bom 
sabe que legalmente não o tem nem o podel·á mais
ter. O limito de sua onrreira politioa aoaba S. Ex. 
de tracal-o, definitivamente, com o aoto de houlem. E' 
11 custa de quantas lngrima&?" 

Aqui tem uma. prova insophismavel, de como o Governo· 
:foi connivente no~te nttcntado: 

"Como exe~:utora das ordens do Governo, a Policia: 
Ci·vil p1•epa1'ou Q ataque do dia 5 contra a força. do 
E:;cercito e os Oomtituinte" 1>0':' eua. garantiavs -
Na e~tação Central (oi qtte sfJ twncent1•atam os ata-

. cantes para receber arm!UI e U'Uniç.5es. 

Depois da uma bom da tarde de 5, vat•ios cami-· 
n~~es, alguns da Prefeitura e outros partilmlares, vn-· 
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·rãvam i1 porla da :eslaQão central de Poiicia, desem
bar·cando homens, muitos dellee .iá armados de pistolas 
collocadas á cintura e â vista. os quaee, á medida 
Que chesavam, iam sendo levados para o intórior da
quella repsrtição. . 

O transporte desses homens para ali erll. fflito 
de ordem do Major .Chefe de Policia, conformo affir· 
mavam os ~eus conductores. 

Como os .c:~minhões da Prefeitura não ll.islassem, 
pois tran!;portavam, como de costume, o "povo" do S~.>· 
nhor Bnrata para o lnrgo de Pa lacio, fõrúm utilizados 
caminbõe~ porticulare~. 

Um · destes vehieulos, que descia a éStl'ada d1 · 
Souza, foi intimado a mudilr de trajccto para ir á 
Pedreira. Em frente ao posto policial daquel!e locl!l 
teve ordem de parar. 'On eshtQão da Policia sahiu (J in
·dividuo José Aladias, assassinado depois, que se di· 
l'ight ao "chauffeur", determi)]imdo-lhe que, de · ordem 
do Chefe de Policia, ia transportar muitos homens 
parn a Central de Policia. O "chautfeur" :IJbmetlcu
se á ordem, porque não tinha outro geito, e dabi n 

. pouco tempo sabirnm do posto cerca de 40 p llssôa~. 
inclltsive qtialro mulheres, sendo que uma dellas. 
am~tnle de José Aladias, ostentava um revólvet• á 
cinta. 

Alndiàs · tràzin chapéo de· aba )lem larga, blusa r· 
calc;a de ·knki e presas no cinturão, á most.ra,. dna~ 
pistolas nutomilticas, vendo-se na perneira direita, 
com o cabo pat·a fórn, um punhal. 

O caminhão partiu dali levando aquell~s 40 in· 
dividuo~. desceu pelo Reducto e quando esta,·a pro
:"'imo du trn\'essa da Piedade. José Aladias detoi·nunou 
que entrasse na rua 28 de Setembro. O "chnltffcur" 
observou-lhe quo n rua era estreita e que nssim o 
cnrro trafegaria .em sentido conh·ario ao dos bondes. 

rdas Alndias observou autoritariamonle quo essa 
ordem ern do Chefe de Policia e uue seguisse a todu 
pressa. E, nssim, o co.minhü\1 entrou na ~g . d~ Se
tembl·o, parn logo dobt•iit•, pela direita, na trnvessa 
Santo Antonio o depois parar A porta da estn~3o ecn~ 
trnl de Pollcla, onde realmente os homens ::lesembnr-
carall). · 

1\lals tarde, cerca das 2,30 da tarde, ess'l!! im:UvJ. 
duos 6 outros eram conduzidos em caminhões da Pre
feitura para o !rugo de Palncio e nd.Jncencias." 

Está no conhecimento dfl todo o Rt·t,sil 11ste crime pra
ticado por elementos officiaes do Estado contrà os rtJpresen~ 
lanles do LegislRlivo, a Forca Fedet•al o em rlP.srespeito . á 
Jusliçn. · 

Não respeitaram nem o Presideute do Tribunal Elei~ 
tora!, que foi ,. com sua presanoa, dar maior g!t.'antia 'l or:lem 
de habeas-corpus concedido, sendo urun das pt'imeirns victi
mns desse ntl en!ndo. 

Estive lá entre ns vidimas. dandll-lhes minhn solidarie
dade, niio sou covarde. Trahidor e covarde é aquollc que 
ficou em pnlacio esperando as consequcncia.s do seu mando, 
do nltcnl.udo .premeditado. 

São por demais conhecidos os methodos a l)!'ooessos ba
rntistas, sobt•.etudo; de pilo.to!'ios e snnguinarios. 

O; D. - VOLUME 11 - 1935. i8 
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Aqui tí\m, Sr~. Deputados, algumas provas dos crimes e 
attentados praticados por elementos dessas famosas "Con
centrações Magalhães Barata": 

"Homicídio t•evoltante e barbaro - 11111-ividuos assa
lariados, sedentos de sangue, eliminam a vidiJ. de 
um pobre Jwmem - Depois do morticínio, o u
questro de ttm commerciarlte patrão da victima -
Providencial encontro que revela os autores do 
delicto. · 

O bairro da Pedreira, zon:t populosa e pacata, foi 
sobt•esallnda honLem oom um bnrbaro homicidic, pra
ticado ali em circümstancias tfío curiosas quanto se:
vagens. 

Cerca das 3 horas da tarde um grupo de indivi
duas penetrava a casa do commêrciante José Pedro 
da Hora, á travessa Maurity n. 332, proximo A ave~ 
nida Pedro Miranda, e manietando um seu empregado, 
de nome Raymundo Damaso da Frota, o as.;assiuam, 
covaz·de e friamente, com um tiro d& revólver. 

Per(lêtrado o ctelicto sangrento, os faoinoras ba
lem em fuga, levando; porém, sequestrado o commer
cianle José dn Hora. 

A f)rimeira versão 

Aqnella hora, mais ou menos, os referidO$ indivi
duo\! invadiram a·· t•esidencia particular de José da 
Hot•a, avíslando-~e logo com sua es],Josa, J 1. Maria 
do Carmo da Hora, 

Um delles manieta immediatRmente a pobre se
nhora, de quem, sob amsacas de morte, in:iagam pot• 
e:eu marido. 

Maria do Carmo rgsponde que seu espo~o repou
sava no interior da ·casa, pnra o·nde os outros faci
noJ·as se dirigem. Decorridos minutos, a consorl& d!l 
José da Hora ouve um disparo do revólver e om 116• 
guida viu sahir de C!l.sa. seu marido, que de rosto \'Oi1-
dado, era arrastado pelos cr!minosoli. 

Posto. em liberdade, aQuella senhora cor.re e de- , 
para estendido ao sólo, ngonisnnte, esvnido ~rn !lllllBUe, 
num quadro doloroso, difflcll de relralnr, o empregado 
do confiança dn casa. 

Não tendo assistido, de visu., o acto. lllariA do 
Carmo acredita que este se déra quando o mnllllgL·ndo 
Raymundo Damo.so tentara soccorter seu patrão. 

Encontro revelador dos autores do crime 

Decorridos poucos minutos, o automovel n. 513, 
guiado, segundo informações, pelo "chnuffout·" Aman
dlo, que serviu por 11Jgum tempo na Saude Publica, 
vindo dos lados da Pedreira. encontrava-se, nn en
cruzilhada da rodovia Arlhur Bet•nardes com a Ta
vares Bnstos, com o auto-omnibus "Attencioso", ()tle 
urocedin do Pinheiro. 
- O primeiro dos vehiculos conduzia varies indivl
duos, notando-se entre elles um homem de tt•ajes ca
seiros, pés descalços e rosto vendado. Todos qua via
Javam neste carro desceram rapidamenttJ e, de re-
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vólveres em punho, apont11ram as armas para o 
"chauffeur~ do ~ Attenc1oso", obngando-o a pamt• u 
aulo-ommbus. 

FeHo issl?, dirigiram-se a cada um dos passagei
ros, amea~;nuao-os db morte casv r(neiassem aqueile 
encontro. 

Pf'OtJide'tlcia.s policiaes 

Pouco depois do praticado o crimf>, a Central de 
Pclicia recebia communicaoão do que occortera." 

Esse altenlado se fez· ao mando das concentra~,;.ões Ma
galhães Barata, que tinbn por chefe o seu ~unhado e arni
~o Annibal Dual'te, Deputado Esladoal. O que affil'mo con
sta de inquel'ilo na Policia de Belém. Desafio a que me 
provem o contrario I 

Como este, poderia enumerar muitos outros attentados. 
Ainda sob1·e este assUJnpto peco o testemunho do nobre 

Deputado Sr. Agostinho Monteiro, no senlillo de IJUe in
forme á Camara se é ou não verdade que o meu ex-cha:u(feuf' 
teve oppm·tunidade de evitar atlentado contra S. Ex., che
filldo pellls concentr11ÇÕe.s M11galb.ães Barata. 

O SR. AGOSTlNIJo MoNTEmo - E' verd;:u.le. 
O SR. MARIO CHERMONT Alli ltlm a Cumai'à a 

prova . 
. Poderia lambem appellnr pnra o Sr. n~~pulndo Martins 

e Silva afim de testemunltat• u minhu. interven-Jiio junto ao 
Mnjot' Bat•atn, para que o nobre collegu pudesse v isitat• sua 
senhora, enferma, qunsi á morte. 

Pois hem, os tclegrammas que raoebi, niio asseguraram 
no meu oollega 'possibilidade para chel!'nl' até lá. ·s. Ex. está 
~wosenle e vóde confh•mar so é ou nüo verritHle o tii!e digo, 

Tive opportunidncla, pan coordeuar• os facLos e as ac~ 
cusaclles que fiz ao Mnjot Barata, de formular itens 11 que 
S, Ex., ot·n innoccntemente, ora candidament-e, <•ra men
tindo, qu!z me t•esponder. 

io Hem: "S. Ex. &em consullnr o 11artido Liberal afas
lvu ti cnildldnturu do Sr. Josó Mnlcher, para próvoito do seu 
mano Mario Burat.n, quando havia o compl·omlsso de suffl"a
lllll'mos o sou nom11 pnra govel'Uildar, e os doa Srs. Abel 
Chermont e Josó Mulcher para a sehtttoria federal. 

Pois bom, S. Ex. queria quo, desse oomptomlsso, .fosse 
llPClnas cons~n·vado o delle, par11 o governo. S. Ex. tramou 
contra os dois compromissos do Partido,. lrnhindo-o, por
tanto. Vou provar: 

Sr. Presidente, o major :Baratr. rcsponde!l a t)sse i tom, 
mentindo cynicamente, - desculpe n exprassão; Sr. Pn•si
denle, - declarando textualmente que tinha cert.eza do in
successo do meu Hem. Que, "quando o Sr. ~lario Chormont 
affirmou ter elle afastado a candidatura do Sr. José Ilinl
ciH!l', mentiu". O Sr. ma,iot• Barata é um desmemori::1do 
ou um audacioso ment.iroso, tendo a ·coragem da r.lizer aue 
não afastou a candidatura do Sr. José Malchor á senatoria 
federal. Provarei que o fe~. 

S. Ex. quando veio ao Rio, uttimamenla, lroul':o oomsigo 
essa idéa, tanto assim Q:tle, em uma d,s suag vrimeh•l.ls pa·. 
!estras, em que se achavam presentes os Srs. Dr. Abel 
Ohel'monl, Clementino Lisbôa e eu, S. Ex. manife.~t.ou esse 
proposito, com surpreza nossa, pois, até ontiío. narJa .fustJ. 
floava essa nova attitude e resolução. E' que o Major Barata 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 10: 18+ Pág ina 88 de 116 

-276-

mascara v a a pretensão intima de' amparar .. o . irmão, dizendo 
que a vaga seria para de qualquer modo servir o des~tnbar
gador Juliu Costa. No emtanlo, nós sabíamos que o supplcnte 
era o irmão Mario Barata, e que csie não renunciaria uma 
v~z convocado. -

E tanto isto é verdade que o nome do de;;embargador 
Julio Costa não mais foi posteriormente lembrado em qual
quer cogitação_ ·O nome do desembargadOL' Julio Costa foi 
sempre para despistai·. Até ahi fica o càao parado, aguar
c:Jundo deoisiio final do egregio Tribunal Eleitoral, mas este 
tribunal manteve os diplomas dados pelo Tribtmal Regional. 
Assim fugiu a primeiL·a possibilidade_ Quando o Deputado 
Abel Chermonl partiu para Belém, .iá de()ois da decisão do 
Tribunal Eleitoral, levou a declarm;ão do Dr. Olementino 
Lísbõa, minha c a sua pessoalmente, de que os nossos nomes 
não serviriam para tal fim, que com o no;;:;:o concurso r.•ão 
devia contar no sllcrificio e nfast.nmcnt.o tl!l randictaturn do 
Sr. José Malcher-. 

O Sr. Agostinho MonLairo, meu i! lustre collega de ban
cada, sabe porque o informei m•teriormente deste fncto. 
Não é verdade, Sr. Agostinho Monteiro? 

O SR. AooSTINHo MoNTEIRO - E'. 
O SR. l\IARIO CHERMON'.r - Eis a provi\. 
I~nh•etonto, o mn,iot• Barata r>crsistia no seu in lento, 

Veio o caso dos renuncias, cuju:; consoquencias, ningtwm 
ignot•o, todo o Congros~o o snbe. Aqui cstiío as victimus 
deste trabalho bnrntlslll.: os Dl'putados José Pingnrilho, 
AbgUiu; Das los. Oenol'O Ponl.e de Sonzn e Acylino de Leõo. 
Appcllo pnr•n osso!! Deputados para clizerr.m se estou men
tindo. 

O Sn. JosE' l>INMRILl-!:o - V. Ex. está rorel'indo n "·er
ilndo dos fnet.os, mns peco llconcn pnrn dizer quo a tl·nhicllo 
t1 11 vilnnln do mnJot• Bnt•nla comocnl'am commigo, que ern 
vleo-pt•esh.lonlc do pnrtldo. Gomocnrnm com n Invasão do 
meu im• pa1•n. eo.r soqnoslt•ndo o depilado o DI', Gennro. Foi 
motivo put' qnn mo dosllgnoi do partido, POL'QUO rcconberi 
t•ilo lm· ollo Jdoncldtldc' morul. 

.O Bl\ .. C~IlLo~ llJtts - Admiro que nest~ listn oltndn por 
V. J~x, oslojn Inclui do o nomo do Sr. Acylino de Leão. 

O 8R. MARIO CimRMONT - S. Ex. está t•reseitfe e 
pódo ri izer ~e 6 vordudo ou nüo. 

O Sn. AaYI.INo PE Lm!o- Nilo ouvi ns pntnvrns de S. Ex. 
O SR. MAntO CHERMON'l'- Pergunto n V. Ex. se i'oi 

ou nüo umn das viclimas no caso dns L'enuncias. 
O Sn. AcYLINo DE LEÃo - E' "'erdade. 
O Sn.. CARLOS Rms - Não estou pondo em duvida a pa

lavt•a de V, Ex .... 
O SR. MARIO OHERMONT - V. Ex. até mo ajurlou. 
O Sn. CArlLOS Rms - Estou apcnns e:>~rllnhando a in

clusão do St·. Acylino de Leão. 
O SR. MARIO CHEHIIIONT Pasmem- se, ~onhore~, 

com o que vou lc•r. Aqui eslú um documenl.o do mnjor Bo
ratu: 

"Eu necessitava do duas renuncio~;. umn, [H'Irrc 
ficttr nqui commlgo, porque mo ó umn de.gcQnsidern-
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çao, uma prova de dcscortezia e mesmo um apêgo 
censuravel a um cargo que me foi dado sem esperar, 
tirado t!entre os meus mais intimas amigos e compa
nheiros; a outra, a segunda vaga, pat·a o Sr. desem
bargador Julio Costa. '- MagaUtães Bnmto.." 

Pois bem. Só existiam dois supplentes: um, o Sr. Ma
rio Barata !! o outro o St•. Julio Costa. Eslá ahi a ínno
cencia do Major Barttla que diz que nunca pleiteou, como 
se verá adiante, a candidatura para o irmão, 

Pasmem ainda, senhores Deputados! Vejam onde chega 
a audacia desse homem! Francamente, é de espantar a :!Ui
·tude do Sr. Barata. E' não ter o menor respeito ao culto 
da verdade, affirmar que não afastou a candidatura do 

·Sr. José l\lalcher. O que, então, tratou na conferenoirJ. qué 
teve com o Sr. Mnlchel' em sua residencia, insistindo para 
que desistisse de sua senatoria. E isto é tanto verdade que 
o Sr. Malch~r tornou publica em nota essa declaração do 
Major Barata, aproveitando a opportunídade para se doe .. 
ligar dos compromissos políticos. 

O Sn, PRESIDENTE - Advil"lo ao nobre orador que dis
põe apenas de cinco minutos. 

O Sn. CARLOS REIS- V. Ex. ainda pode aproveitar esl(! 
tempo para. continuar o historico do caso do Pará, Tem au
toridade para fazel-o. 

O SR. MARIO CHERMONT - Appello para os meus il
lustr~s comp11nheiros, para a impr!!nsa desta Capital, qu.~ 
certamenlo já terá publicado a l)Ola do Sr. Josó l'i!nloher. 

~Ientir assim é não ter escrupulo, é ser audacioso! 
Adiante adduz S. Ex.: ~'Allegou-se muito sua indifte

rença antes c depois do pleito de 3 de outubro, afitn de jus-
tificar a sun substituição." 

Ouvi do Sr. Barata e!lta "ta.pcnçllo". Ouvi dos sous 
proprlos lllbios e sorri, porquo sabill qual n sull lntencltu, 
Nessa occnsii'l'l fiz sontlr CILU! me era dlffiell ncoollnr o seu 
offt"reclmonlo por uinn quéillio dõ consolenola Jadils ne mi
nhas relações pollllcns com o Sr. Mulchor. S~llentoi até a 
lnconvenhmcia de flcn·•·em dois Oherrnont nn rept•osent~cllo 
do Sonndo: Mario e Abol. Fl1: sentil• Isto no M11jor Bnruta 
que, persistindo em ob!.t'r urna das vogus dos Doputoctos 
eleitos pllt'n nprovoltnr o lrmll.o, me declarou: "Isto nllo tem 
Importunei a''. 

O Sn. CA!lr.os REIS - Nilo podia ler, porque se elle que •. 
rln. os Bn.rnt.n, crn natural que entrassem os Chermont. 

O SR. !\IA RIO CHERMONT - Ml:'u gesto :foi differenl,-:, 
no que teve o Major B11rntn. Mais ndennte d~z o Mnjor Ba
rn!.u: "A .jgnominin do Mario Cher:nont, homem ,sem pa
laVI'a e falso amigo ... " , 

Pasmem. senhot•es Deputados, com a hypoorisia do 1\Ia
jor Bnrnln. Mandou-me o seguinte telegramma: 

"Deputado l\lario Cbermont - H de Dezembro de 
1934 -- Regressando hoje Salinas, li tua resposta u 
Ulila das verrinas de uin pasquirn da nossa terra. 
Niio necessitava responder a esses escravos nojento, 
do dinheiro (vejam como o Major Barata trata o. im
prensa) entretnn.to, a docopcii.o venho soffrer aqui de 
possoa que prec1sou nté agora de meus favores, oon
sldernc,:õcs e collocncões remuneradas. Illns é consola-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 10: 18+ Pág ina 90 de 116 

-278-

dor constatar aLtitude sempre re<itilinea do teu ca
racter, indiscutivel lealdade de companheiro revolu
cionar i o. Saudações. - Magalhães Barata." 

O SR. EDUARDO DuviVIER - Acho que só com uma to
nelada' de flit em cima do Major Barata .•. 

O SR. MARIO CllERMONT- V. Ex. tem razão. 
O SR. CARLOS REIS -Esse pasquim a que S. Ex :;c re

fere é a "Folha do Norte"? 

O SR. MARIO CHERMONT - Perfeitamente. 
O SR. CAnLos REIS - A "Folha do Norte" é dirigida por 

um dos mais nobres, altivos, dignos e brilhantes jornalistas 
do Brasil, como, incontestavelmente o é o Sr. Paulo Ma
ranhüo. 

O SR. MARIO CHERMONT - Vou lêr como o jornal o!
ficial se referiu á minha pessoa: 

"Quem leu, honlem, na "Folha" ve~pertina, um 
telegramma do moleque Martins e Silva, atinou logo 
com a perfidia, em face da redacçiio capriosa desse 
despacho. Tal como está, empavezado com o retrato 
do DepuLàdo Mario Cheriiiófil, pCJdéi'â parecer ao! in
cautos que este nosso illuslre amigo teria, na rP.all
dade, feito no birbantli' trabalhista as declarações que 
se lhe attribuem. 

E' uma infamia que precisa desde já ficar pul
verizada, para qUe, fiem por nuvem, possa medrar .. 

Todos que conhecem ê privam com o Deputado 
Mal i o Chermonl sabem-no incapaz de uma desleal
dade, tão rectilineas e perpendiculares que têm sido 
as suas attitudes. 

Perfeitamente idenmicado com o seu Partido. 
esse digno e estimado parlamentar, em quem a lea:
dade é um dos traços mais expressivos do seu inqu~. 
brtmtnvel. caracter, nuncn teria esse gestõ de :relonlu 
com que o procürnm nvlltnr os seus Inimigos na an
s!<l de estabelecer a confusão no ambiente e Íh•ar al
gum proveito." 

Dsi.xo de ler outros trechos do mesmo orgüo úfliclnt do 
Estado por falta de tempo. 

Agora, Sr. Presidente, ó lntr.rcssnnte esta qu'd~Ulo, 
S. Ex. mexeu em cnsu de mnribondo. 

"Por que nüo me falou elle de taes nssumptos 
depois de aqui chegar; vinj!lndo do avião, aliás á 
custa do Estado?" 

Aqui está a excepoão pat·a constituir a regra. 
O S1L CARt.ós REIB - Está em moda essa pratica O go. 

verno é o melhor freguez da "Panair". 
O SR. l\IARIO CHERMONT ~ E' a unica verdade Mste 

amontoado de mentiras e de infnmias. 
Realmente, viajei á custa do Estado e, sé assim fiz, foi 

para aUender a seu convite e lambem ãs conveniencias de 
sua Vllidade. 

O Sn. PnttBIDttNTI!l - T.embro no nQbre orador que esl.á 
finda a bot·n do (]Xpcdlen!c. 
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0 SR. MARIO CHERMONT- Sr. Presidente, perrnitla
me apenas concluir este item! 

"Deputado Mario Chcrtriont - Dia 9 de Marco de 
1935 a 1 hora. 

Eu teria grimde· quüo sincero prazei:' além honra vêr 
meu velho amigo e l!!al companheiro ideaes revoluoio
narios presente minha posse. Será provavelmente dia 
vinte; Seri-a sensivelmente lamentavel meu acto deste 
após tantos annos viclorias revolucionarias nosso Pará 
não estar presente maior lriumpho revolucionario 
nosso vocô decano rebeldes Pará para ct:Jm setts applau
sos tornar insophismavel sua solidariedade obra vevo
lncionaria aqui. Estado paz e ordem entre nós. Sauda
ções cordeacs. - Mãjor Barata." 

Concluindo este item, tenho agora a minha revanche: 
por este documento se verifica que o Major Barata foi eleito 
no (]ia 9 de Marco e a. posse marcada para 20. Como poderia 
eu chegar ao Pará senão de avião? 

Foi S. Ex . , o major Barata quem me offereceu essa . 
viagem. 

O SR. CARLos REIS - Quet· dizer: V. Ex. viajou á custa 
do Estado? 

O Sn. BIAS FonTES - A' custa do Estado?! 
O SR. MARIO CHERMONT .._ Respondo nos nobres 

Deptlllidos: Cónfcssó este meu pecc11do, ••• 
0 Sn. lhAS FORTES- Nõo tem a lmporlanóia que V. Ex. 

Qtt<!l' emprestar. Prcsentemenl.e, ha peccndos maiores •. . 
(Ri!O) 

O SR. MARIO CHERMONT - ... porque sou pobre a 
n!lo posso estar fazendo viagens de aviiio. 

Sobt•o este assumpto de avião nüo conv•~m falar muito. 
O illush·o co Ilesa e companheii·o St•. Clernentino Lisbôn re. 
clamõu n quanUn de vint.o contos para custear sua repre
senluciio em uma daR suns ultimas viagens . 

O Sr. Deputado Fllnclon Perdigão testemunhou a de
clnrnciio do Di'. Glomentino LlsbOn. 

O Sn. PnEstoENTB - Lembro ao nobre Deputado estar 
c8goluda a hora destinado no Êxpectlenté, quo é improro
gnvet. 

O SR. MARlO GHEnMONT - Neste caso, Sr. Presiden· 
te, peço n V. Ex. inscrever-me par•n uma cxplicnciio pe!
soal . 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex:. será. attendldo. 
O SR. MARIO CHERMON1' - 1\lnilo grnlo a V. Ex. 

4 

() Sr. Presidente - Hn sobre n mesa e vou submetter 
a vol os o seguinte 

1\ICQUEI\ll\I!i:N'J'o 

Pelos telegrammas cbegndos de Recife, somos infoL·mn
dos ·do que nli acaba de falleoer o Coronel Lu i~ de Fnria, 
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direCtot' e proprietar lo do "Jornal dó Recife'', folha de bri
lhantes tradiecôcs e de consideraveis servioos f1 obra da 
civilização c .cultura, que se deve á imprensa pernam
bucana. 

O Coronel Luiz de Faria era; muito prova\o·eimente, o 
clecano do jornalismo no Brasil. E' de supor que lhe cou
besse esse titulo ná America Latina, pois contava mais de 
meio seculo de actividade na imprensa pernambucana. Ra
dicado á terra em que viv ia, esposando-lhe as causas, en
lhusiasmando-sc com os seus feitos, o Coronel Luiz de Faria 
se impuzcra á e!'!tima tJa popi.IIMfio, dando á folha que di
rlgià o sentido d<?ssa pet·feita eommunhão com os interes5es 
pernambucanos. 

E is porque requt>r~mos seja lançada na acta das sessõea 
um '\·oto de pc~ur. por motivo do fallecimento, em Pernam
buco, do Coronel Luiz de Faria. 

Sala das Sessõe's, 15 de Maio de 193!5. - Barbos1, Lima 
Sob1•inho. - Adnlberto Camar!JO . - Ostvaldo Limo. -
FCI'I'Cira Lima . 

Approvado . 

Durante o discurso do St'. Mnrio Chermont, 
o Sr. Arr uela Cama r a, 1o Vice-Pre:>idente, deixa 
a cadeira da presidencia, que _ é oceupada pelo 
Sr. Euvaldo t.odi, 2o Vice-Presidente, e nova
mente pelo Sr. Arruda Camara, 1° Vice-Pre
sidente. 

5 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada no Eltr 
pedienle. 

Vae-so ;Jassnr ó. ordem do dia. · (Partsa.) 

Comparecem mais os Sra.: 

Euvaldo Lo!fi, Caldeira de Alvarenga, Lauro Lopes, Agos
tinho Monteiro, Oenaro Ponte, Carlos Reis, Agenor Monttl, 
Pires de Oayoso, FernandAs Tavorn, Olavo Olivolra, Flguel~ 
redo Rodr igues, Jehovah Motta; ·Martins Veras, José Augus
to, Gratuliano Brito, Souza Leão, Rego Barros, Osorio Bor
ba, Severino Mariz, Manoel Novaes, Clemente Marinnl, Al
fredo ·Mascarenhas, Arnold Silva, Magalhães Netto, Octavio 
l\fangabeira, Wanderley Pinho, Pedro Calmon, Arthur Nei
va, Edgard Sanohes, Nogueira Penido, Amaral Peixoto, Joüo 
Guimarães, Eduardo Duvivior, Bento Costa, Hermele Lim!l, 
Lemgruber Pilho, Cesar Tinoco, ·Lontra Cesta, Cardillo Filho, 
Nilo Alvarenga, José Braz, Theodomlro BanUngo, Carnuiro 
de Rezen-de, Dolpbim Moreira, Waldcmar F erreira, Oscat' Sle~ 
venson, Cnrlota Queiroz, Moraes Andrade, Joaquim 13nmpaio 
Vida!, Aureliano Leito, Domingos Vellnsco, Plinio •rourinho, 
Diniz Junior, Dorval Melchiades, . Carlos Gomes de Oliveira, 
Renato Barbosa, Annos Dias, Pedro Vergarà, Victor Russo~ 
·maíló, Raul Billencourt, Ascanio ,Tubino, Adalberto qqrrê11, 
Francisco Moura, Martins e Silva, Josó do Pntrocinio, Vieira 
Macedo, Olivoh·a Coutinho, Lima. Teixeira, Pedro Rache, Oae
Ulo do Brito, lt,rnnçn Filho, Arlindo Pinto, B&etn Neves, Abe
lalldo Marinho, Paulo Martins, Mornes Paiva. {75.) 
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Deixam de comparecer os .Srs.: 

Antonio Carlos, Abguar Bastos, Lino· Machado, Eliezer 
Moreira, Godofredo Vianna, Hugo Napoleão, Waldemar Fal~ 
·elo ·Plínio Pompeu, Democrito Rocha, Humberto Andrade, 
José de Borba, Odon Bezerra, João Cleophas, Alde Sampaio, 
Motta Lima, Orlando Araujo, Mello ~{achado, Sampaio Cos~. 
lzidro de Vasconcellos, Amando Fontes, Altamirando Requião, 
Lauro Passos, Pedro Lago, .Toão M:mgabeira, Pinto Danta!!, 
Arlindo Leoni, Franois.co Rocha, -Attila Amarál, Asdrubal Soa· 

· ·res, Jair •rovar, Francisco Gonçalves, Julio de ~ovaes, Catt
dido Pessoa, Henrique Lage, Raul Fernandes, Levi Carneiro, 
Arthur Ber nat'des, Carlos Lu~t, Noraldino Lima, Levindo Coe-

. .lho, Arlhm• Bcrnal'de~ Filho, Polycnrpo ViotU, Furtado de 
Menetes, José Alkmim, João Penido, Malta Maohado, Rezen~ 
de Tostes, João Henrique, Antliero Botelho, Bueno Br andao, 
Jacques Monlandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Pereira 
Lima, Theotonio Monteiro. de Barros, Santos Filho, Verguei
ro Cesar, Gama Cer~ueirn. Cardoso de ·Mello Netto, Mace
do Biltent}ourt, Bias Bueno, Hyppolito do Rego, Teixeira Pi!}
·to, Feli:x Ribas, Roberto !\foreira, Justo iie Mor.nes, Miranda 
Junior, Horacio Lafer, Jairo Franco, José Cassio, Trigo de 
Loureiro, Corrêa da Costa, José MUllei", Baptista Lusnrdo, 
João Neves, Eurico Ribeiro, MarLinho Prado, Paulo Assum

. pçiio, Roberto Simonsen, Gaslli.o Vidigal, Moncyr Barl1osa, Sal-
·gado Filho. ( iOG.) 

6 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P1·esl{!ente - A. lista · de presença accusa o com
parecimento de f9:l Srs. Deputados. 

sa. discussdo do projecto n. 9, de 1935, (pri
meira Leoirlatura) concedendo ve1'11~isslfo ao P1'e
ddente da Rcpublica para ausentar-se do Pai: 
(em virtude de urgencia). 

O Sr. Presidente - Entt•n em dlsoussllo o Pl'Ojooto ,, 
Hn sob1•c a mesn, c vou sttbmoHet• a vótõ~, o seguinte 

RHQUJ(R!MENTo 

Rcquct·emos eojn o projoclo n. 9, do '!935, rcmottldo n 
Commissüo de Diplomncin c 'l'rntndos, nfim do omlltir pn
r ecct•. 

Sala das Sossõos, 15 elo Maio de 1935. - Em•lco tle 
Sou:·a Le(to. - Laerte Selttbal. - Actt1'cio 1'orres. _: Alb~rto 
Rosseli. - .EMas Fortes. - Pin·heiro Chagas. 

O Sr. ·Presidente - Em diseussüo· o r equerimento. 

O Sr. Souza Leão - Peço n palnYra. · 

O Sr. Sou!'.!!. Leão (Pela ol'llem.) - Sr. Pt•osidente, o Ro
gimento da . Casa, regulando as atLribuicões dn Commissíío 
de Diplomncin e '!'ralados, diz : 

''Compete á Commissüo de Diplomacia o Tratados 
manifestar:.se sobro todos ·os netos intornacionues de 
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que a Nação h~uve_r~ ~participa~()_ ou ~i ver de partici
pai', sob a or1entacao do Mm1ster1o das Relações 
Exteriores." 

Ora Sr. Presidente, nenhum acto tão caracteristicamente 
internac'ional, wmo a visita do Presidente de um paiz a.o de 
outro. A Camarn, entretanto, faltou ao eumprim!!nto. dessa 
formalidade essencial, não mandando ouvir a Commissão de 
blpiomacia e Tratados. Aindn hoje aquelle orgão technico, 
cedendo ás observações justissimas de um de seus membros, 
fez con,signar na acin dos seus trabalhos sua estranheza por 
este faato. 

Em far.e destas considerações, ainda em tempo, pedimos 
a V. Ex., Sr. Presidente, mandar ouvir a Commissão sobre a 
hypothese. 

Era o que tinha a dizer. 

E' dado aomo rejeitado o requerimento. 

O Sr. Aourcio Torres (Pela ordem) - Peço a verifica
ção dn votação. 

O Sr. Renato Barbosa (Pela ordem) - Como Pl'esidente 
da Commissão do Diplomacia e •rrate.dos, sinto-me, Sre. 
Deputados, no dever do prestar esclàrecimentos sobl'e o as
sumpto, os quaos serão - espero - plenamente acceitos 
pela maioria da Casa. 

O Sr. _})residente da Republica enviou ao Poder Legisla
t.ivo uma Mensagem em que solicita licença pura retirnr-sa 
do Paiz. A Mesa da Camara encaminhou o pedido 1\ Com
missão de JusUça, visto como a Constituição por nós votnda 
assim o Impunha no seu art. oiO, na parte relativa áa nttri
buições do Poder Legislativo. 

Tl'nta-se de uma licenoo e eu nilo sei CC\mo, nem com 
que dialectica ou logica pro'\,.nt•emos que uma licencâ ao Pre
sidente t:la Republicn par11 retirar-so do Paiz seja, a rigor, 
um acto inlernaci611D.l. 

o SI\. SOUZA LEÃO - Quer me pal'ecer que nuo ha um 
neto mais caractorislicamonte internacional do quí3 a visita 
do Presidente de um paiz n outro. - · 

O SR. RENATO BARBOSA- Se da visita de S. Ex., o 
Sr. Presidente da Republica, ai Argentina e ao UrugUay re• 
sultlu·em tratados ou convenios que inlel'essem á nossa eco~ 
nomia ou ú nossa politicn intet•tmcional, perfeitamente, a seu 
tempo, n Commlssilo de Diplomacia e Tratados da Oumara 
terá de ser ouvida, como orgüo technic·o que é da Casa. 

O SR. SouzA LEÃO - E' uma das finalidades da visita do 
Sr. Getulio V11rgas á. Argentina, 

O SR. RENATO BARBOSA- Um pedido de liccnca, sim
plesmente, niio é um ado internacional, mas, sim, consti
tucional. 

Pouso, por conseguinte, Sr. Presid9nte, que 11 Mesa re
'solveu muito bem, a respeito, enviando o projecto á Com
missão de Constitu!Qiío e Justiça, não so fazendo mistér que 
a de Diplomacia e 'rrntados venhn, neste instante, par pa
recer sobre nquillo que não lhe compete o acerca de ns
sumpto no qual nã!l foi .cllama~Ja a opinar. 
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Vne-se proceder n verificuoão da 

Procedendo-se á verificaoiio de votação, reconhec&-se 
terem votado a fa,·or 25 Srs. Deputados e contra i53; to.
tal 178. 

O Sr. PreaideDte - O requerimento foi rejeitado. 
Continua em discussão o project{l. 
Não havendo quem queira usar da })nlnvra. , • 

O Sr . .José Augusto - Peço a palavra. 

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

O Sr . .José Áugusto .- Sr. Presidente, nós, õs da minoria 
parlamentar, no exercicio de um legitimo direito e no cum
primento de um rigoroso dever eivieo, combatemos aqui, 
desde hontem, a proposição de lei cuja segunda discussão 
V. Ex. no momento annuncia~ Combalemol-a porque, do 
ponto de Yisla em que nos eollocamos, pensamos que eU:~ 
collide Mm os interesses n::acionaes peta ~~a inopporlunidade, 
dó mesmo passo que consideramos tumulluar:o o pi·occsso 
j:;u·:amentnr em íni:e oo qual ella transitou por esta Casa. 

Poderiamos ~inda chegar até sua inconstitucior.:llidade 
tendo . em attençiió o que diz expresc;amente o arL :183 da 
Consti tuir;;õ.o Federal. 

Estabelece este dis:_:~ositivo; 

"Neullum cnc:lrgo se ureará ao Thespuro sem at·· 
kibuioAo de recursos suffioientes para lbc custcal' a 
despesa". 

A propositc da lei que estamos votando eollide, franc-a e 
lrl'cctotqtih'óltnente, com essa disposi<tlo úaativa da Con-
stituiçiio. . . 

Este, Sr. Presidente. o ponto de vista em qus nós, dll 
minol'lu parlamentar, nos collocámos para negar nosso voto 
ao projcclo oujn votação em terceiro turno, dentro em pou
co, Lenho a certeza, esta Casa ultimará. 

o SR. DEMETnlo XAVIER - Mas cslumos volanoo n ll· 
cença. 

O SR. JOSE' AUGUSTO- Essa licença, entretanto, Nn", 
plloa as despesas oorrospontlentos, pat•a ns quacs foi l'O'iol-
t&do o credito. · 

O SI\. V1croR RussoMANo --' A Coos~Huiciio oo.;Ha do 
onus permanente no orcnmento. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - 1.. Conslituioílo nfio dístin· 
1:. ue õnde V. E.,;:. quer distinguir. 

O Sn. VICTOR. I\OssoMANo - A distincção ó clara. 
O SR. JOSE' AUGUSTO - Niio quero, porém, reabrir o 

debate nesla hora. Aqui estou pura ajudar os nobres coll'lgns 
' encc:·ral-o. 

O Sn. AcuROio ToRREI! -O que ba de mais cslranl: _:vcl 
é Quo se peca credito para attendel' a despesas já. feitas. 
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o SR. JOSE' AUGUSTO - EfÍ:eetivamente, e com :fla
grante violação do:; pl'incipio3 constitucionaes que 1·cgulam :.\ 

· msf.eria. · 
o' SR.. VICTOR RUSBOMANO - A acr.usação não está pro

vada, 
O SR. BAr.Ros CASSAL - Não é .accmacão, é aile;;ação. 
O Sll. JOSE' AUGUS'l'O.- Estou aqui, ne~t.l hora, não 

para reabt•it• o debate, mas exclusivamente para deix:n: bem 
nítido e preciso quaes foram as razões de ot'dem superior 
que inspiram a minoria, nesta Casa ao negar seu voto á 
proposiçüo de lei a ser approvada·. 

O Sn. DE:.\tETRio XAVIER - v .. Ex. esLí ataca:ido o 
credito. 

O Sll. JOSE' AUGUSTO - Estou firmando, ~b:ando os 
·pontos de vista em que se postou a minoria. 

Esses motivos, Sr. Presidente, são, em synthese, ·).~ 
·que estou e:xpendendo neste momento, tiio brevemente. Quero 
conforme disse, apünas precisar as nossas posiçóes, fixar ·os 
nossos modos de ver, dizendo aos nossos collegas da maioria 
que estamos animados, da mesma maneira que SS. EE., do 
sentimento do mais puro patriotismo (apoiados), batendo ... 
nos em nome de interesses superiores, Eoxnctllmente como 
SS. EEx., que se collocam em campo opposto. (M1tito L.;-m,) 

Núo quero distin~~:uir maioria nem minoria. Reputo 
SS. EE::~:. tão amigos do Brasil, lii.o sinceros patriotas corr: J 
os que mais o sejam, (.Muito bem.) .Somos homens pom:. 
co!l, e ainda lia poucos dias d·cclarei que nosEa missão na 
Camarn, tanto para os da opposiçüo como para os purtidarios 
do GovernO,, deve ser mostra ao Pniz que os hcmens Imhli
cos não siio inimigos c.a Patria, mns que aqui r.os enP.ontru
mo.> para defendcl' os inlet'esses supremo~ da nacionliC:.:.de. 
c;uer este.iamos na direita, quer na esquerda, que~ rio ce~tro. 
ou onde quer que nos sentemos, 

O SR. DEl'IIETnlo XAVIEn - Essa a opposição que deseja
mos nesln Casll, 

O SR. BARnos CAsB,\L -E essn e 11 que cslv.mos fazendo 
e hnvemos deo fazer, 

O SR. JOSE' AUGUSTO...:..._ E é a que estamos fa::cndo e 
h:..yemos de fazer. 

Aqui se doclllr·on. Sr. Presidente, nllo e em bom som, 
que, em se tratando de questão de caracter internaciona\ 
não em licilo no Parlamento disculil-a, Perguntaril\ on aos 
r..o!Jt·cs Depnll\f'os quo suslcnlnrn essa. ctontrin:i qual o !'nr
lamento do mundo om que n~ Q\WSf~I'S de ordem :nternncion:ll 
nüo são disoutidus, ... 

O SR. DoMINGOS VELI.ABCO - Esmerilhadns. 
. O SR. JOSE' AUGUSTO - . . • estudadils a esmeri

lhadns, ponto por ponto, porque affectnm, untes de tudo, n 
integridade nacional? 

O BR. DiNr:r. JUNiol\ - Não se deve augmentnr a co
mitiva do Chefe da Nacão, ~ue váe em visita ao estt•angeiro, 
com um rol de injurias, 

O Sa. BARROS CABSAL- Nonbttm repre~entanle da mi
noria ns articulou. Data venia, não é oxll.cto. 
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O SR. JOSE' AUGUSTO·- Tenbo bllsla.nte tirocinio par
lamentar ... 

O Sn. Dnm JUNIOR- Nilo 11! trata de V. Ex. 

O SR. JOSE' AUGIJS1'0 - , . , pois ha vinte annos per
lustro o Parlnmenlo, (1 ll\IMR rlo!l meus labios partiu qual
quer palavra de lnjurJn .~ontr•n mt:tua a.dversnrios ou contra 
meus companhcJros • 

O Sa. Acuacm 'foiiiUIII - A comitiva é tão grande, e, 
no entanto, ndmit•n que pnt•n alln nílo tivesse recebido aon
Vite um parlamentar. 

O Sn. Vm'l'On RtJI!I.!IOMANO - Ahi está uma in;;jnuacão 
para convite. . . · 

O Sn. Acunoro •rommH - Seria natural fosse convidado 
o Presidente dn Commisgno •lo Diplomacia c Tratados. 

O SR. JOSE' AUGU8'tO- Sr. Presidente, quero, reto
mando o fio das consldnr•nç0fl!l que vinha fazendo, declarar 
Que nossa nttitude nl\o VRI!, nrn hypolhese alguma, a affit·
maç:lio ou a supposh:no rio quo ni1A, da minoria, nos oppomos 
a essé contacto com os pnvos clns Ropubllcas do Prata. Ao 
contrario, somos dos rjllo lllll'l'f'm, dos que pretendem maior 
approximacão com es11os Jllli1.0!I, 

O Sn. BAnnos C AliSAI. - lmrmgn11mos apenas a oppor
tunidadc. 

O 8R, JOSE' AUrHJSTO - Divergimos, porém, quanto 
á. opportunidndo dn villilll. Somo8, repito, dos que mais es
treitos, mais frale>t'nl\lrn•,nh! o~h·eitos, desejam os lacos que 
nos. pl·endcm ás Nncnoe do l1t•ntn, nfJssas vizinhas, nossas 
amigas, ás quaos oslnmo11 ll1ndos por affeição irrestricto, ab-
soluta. · 

O 'SI\. DEMF:Tn~o X"VIftll - Para isso sempre ns occasiões 
são opportunns, Nuncn 11no lnopportunas. 

Esse o llO$SO llDUlo tJovlslu, quo c:xpendemos com elevac!lo. 

O SR. ÚARLOB Rim! - Au R mlnot·m assim pensa, não ho. 
de querer que o St•, llt'oeldll!llo da Hepublica viajo sem verba 
para representacilo, 

O SR. JOSW A'UO US'l'O - E, ll.SSitn, não estamos em
bat•açando a noçílo fia mnloi•Ja, mas com olla collaborando, 
po1•que infeliz do Govot•no Qll(l, no regime democratieo, teme 
11. critica de seus nd,•et'!IILI'ios, 

O SR. BtAS FORTI~B - V. Ex. deve nccentuar quo esta
mos defendendo o progt'llmmn do Sr, Getulio Vargas, IJue 
é de econotníns ... 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Ou os to governo é suffici
entemcnle domoci'ntico e uilo tom modo da opinião rio povo, 
ou, então, foge no debato publico, il.() exame de SU<JS ncço.ões, 
de sun conduota e, neste caso, niio merece, absolutamente, o 
t•cspeilo c a consideração de seus concidadãos. 

Dentro .em poUco o Pt·osidcnto da Ropuhlica vao pm·Hr 
pat•a, em nome de. no~sa Palriu, visilp,r: duas gmndea nações 
irmiis. Elle irá, c se votos posso formular, em meu nome 
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pessoal, estes são para que S. Ex., n<:'e dois grandes paize3 
--.·izinhos e amigos, demore seu espírito de homem publico 
sob1'C a sna evolução e coP..dições p·-n·iiculares, em que se 
opet•ou. Verificando que se elles são p1•osperos, felizes, tran
quillós. ricos, respeitados e demócratJcamente organizados, é 
porque nos seus homens p11blicos estava fil'mada, desde a 
hora primeira. de 8armiento, na Arg.~ntina, a P~:dro Varella, 
no Crugnay, a nocão de quê para ·lmvet· uma democracia· 
pel'feüa em i;uíz qualquer, imprescin.'.i1tel se torna que os 
hvJllens de e!<tUdo se nfastem um poucr.· d08 combates mera
mente partidarios, dedicando-se, lambem, â questão funda
mental, á grandeza e á prosperidade d-l Palria - a da edu
cação nacional, que teve naquellas duas gt•andes figuras os 
dois nH\Íot•rs npo!llolos da America dJ Sul. 

Que S. Ex. recolha dessa vlagem :10 menos essa li~ão, 
afim de que. quando voltar no Brasil, venha disposto a exe
cutar o_ p1·ogramma dé reconstrucção nacional, o qual, para 
ser solido, firme e duradouro só se póde firmar numa cousa: 
na educac5o de todos os brasileiros. (Muito bem. Palmas). 

O Sr. Presidente - Ha 8obré a mesa uma emenda que 
vae 8er lida. 

E' lida, o.poiada e posta em discussão a ~e
guinte 

EMENDA A() t>I\OJEC'rD N. 9, Dll i 935 

(3a. discussão - Primeira legislatura) 

Substitua-se o art. 2 pelo seguinte: 

Art, Este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Sala das Sessões; .. f 5 _<I e Maio de :1935. - W aldemar 
Ferrei!•a. - Ascanio Tubino. - Pedro Alcixo. - Homero 
.Pites. - Domingos Vieira. - Artltm• San!os. - Carlos 
Gomes de Oliveira. - Alberto Alvares. 

O Sr. Presidente - Não havendo mais quem queira 
usar da palavra vou declar!H'. encerrada a discussão. 
(Pa11sa.) 

Está encerrada. 

Vou submetter n votos n enlenda em primeiro Jogar. 

Approvacla n emenda da Commissiío, fican
do prejudicado o nl't. z· do projeclo. 

O Sr. Presidente - Vou submctter a votos o projecto. 
Approvndo o projecto. 

O .Sr. Presidente -- Achando-se sobre a mesa a roda
cciio final ao Projecto, vou submeltel-a a "o tos. 
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E' lida e, sem observacóes, approvada a se
guinte 

REDACÇÃO 

N. 9-A -de 1935 

PIUMEII\A LEGlSLATTll\A 

Redacção {inaZ do projecto n. 9 d~ 193!), que autori:::a o Pl'e
sidcnte da Republica a se ausantaJ• do l'ai;; durante o 
p1·azo de dois mezes. 

PRIMEIRA LEGISLATUilA 

A Camara dos Deputados decreta: 

Art. 1.0 E' concedida permissão ao Presidente da Repu
blica para ausentar-se para paiz eslrllr..geiro, pelo prazo de 
dois mezes, afim de retribuir as visitas officiaes dos. Pt·e
sidentea da Argentina e . do Uruguay. 

Al'l. 2.0 Este decreto enlrat•â em vigor na data da sua 
publicação. 

Sala das Sessões, 15 de Maio de 1935. - Vale.nte de 
Lima, Presidente. - Mathias Freire. - Bcitol' Maia. 

O .Sr. Presidente ~ O Decreto L~gislativo va~ a publi
cação. 

O Sr. Aouroio Torres (Pela ordem) ~ Sr. Presidente, 
pedi a paravra para significal' a minha extranhez.a .,elo qua 
acabo de obseryar. Não sei extranhar sem qutJ manifeste de 
publico o meu .:;entimento. Elle, agora, envolve t.JHaítacõ~;, 
calm•osas á Commissão de Redac~;.âo, por saber da apresen· 
tação futura de uma eme11da e d<J iiiUa approvacão l' ter an
tecipadamente preparado a l'ednccão final· do projecto que 
ella mesma não podia adiantar se seria ou não acoeito pela 
C:>.sa, no todo ou 11m piirle. 

Com &. !llinha ext.ranhez.a; 1'1!1)1~0, quero que \'. Ex., 
Sr. :Presidentt.!, seja o intel'pl·ete, junto a•:>s illustres e dignos 
membros da Cornmissão de Redaccão, das effusivas j'elioita
ções que a S:5 . .EEx. envio, pela presteza com que servem 
as ftmocões que lhes foram ccmmettidas pela Camara. (Muitc> 
bem; muito bem.) 

7 

O Sr. Presidente -- Continua a votacão da matm·ia 
constante da Ordem do dia. 

Votação do Pl'ojecto n 2, de i935, (primeira 
legislatura), a&rindo a cr<J4ito e:~:tra.ordinario de 
:1.000:000$000, pm•a .~occorrus t.í pc>pulaçã :J da ca
pital do Eslado da Bahia (cont emendas) (em 
~irtude de m·(lemna) . 

O Sr. Presidente - A's emen!las offerééidas a Co.mmis
síio de Finnnças e 01·çamento aprosPnta uma sub-cmcuda, 
que va!.' ser lida. 
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o Sr. Pereira L:vra (1° Secretqrio ) ·procede á leltura 
da s~guinte 

SUB-EMENDA 

Sub-orneuda da Commissão de Fimmcas, consubslancJan
do as emendas que tiveram parecer t"'voravcl: 

Ao art. 1o, diga~se: " ... nos municípios da Capital, e 
oul.z·os intE.>iramonte aWngidos, no Rslado da Bahia, rE.cons
lruindo-llJes os lares demolidos" . 

Ao arl. 20, - diga-se: ..... QUtl, residindo em casa de 
sua pt•opl.•iedadc, do valor locativo não s:upeJ·ior a 1:200$000 
e não dispondo de outro bem immovel, a tiverem demolida, 
em conscqucncia dos factos nelle mencionados" . 

Ao :ut. 3°, - diga-se: "O Poder Executivo encarregará 
das rcconstruccõcs as prefeituras rcfel'idas no artigo 1°. sob 
as s~guinleE condicões: 

Ao nrt. so n. 1 - diga-se: "NI) prazo de 30 dias, as 
referidos Prcfnituras apresentarão ao Minislerio da Viação 
c Obra~ Publicas, por intet·mcdto do Govemo do Esl.ado, e 
ctovidnmcnte informada pot· eslc, a rc!acõo das casas des
lruidas, situadas nas suas zonas urbana.; 0\1 sédes ue dis
tt·ictos e devidamente at·roladas nos :;eus registros pre<iiaes, 
e que preencherem às cxigcncias iio ai.'tigo 2o, assim como a 
estimativa de sua reconsl.ruccão" . 

Ao art. 3°, numeras n e IV - ondo sé di~: "Pte1'eitu
ra", diga-se: ·'Prefeituras". 

Ao nd. 50 diga- se: " ... as PrefGiturils ás loctlllSa
rão .. . " . 

Ao art. 50 § 10- diga-se: "Do mesmo modo agirão as 
Prefeituras ... ". 

O Sr. Presidente - Vou si.lbmetlcr a votos a sub-emcn
dn du Com missão. 

Approvnda a rcrcridn ~ub-crncnda di". Com
missíío. 

O Sr. Presidente - Ficam prejudicadas: n emenda nu
mero 1 e as priméir&. e segunda p'lrtes da . emendas nu
JllN'O 3 . 

Rej eitadas, successivamenle, a emenda n. 2 
e n terceira parte da ·emenda n. 3. 

O Sr. Presidente - Vou submeLtc1· n votos o projccto . 

App1·ovado c enviado á Gorr.mis~üo do Rada
cÇüo o seguinte 

PIIO.JJW'I\) 

(Primeira le_!!ülatura) 

N. 2- 1935 

O !Jt~er Lc;;islnllvo dccrcln: 
Arl. i.0 l~icn aberto, do nccórclo com o diSllosLo no § i 0

-

do art. :lSG do. Con~titl.Jiçüo, o credito exlroordinnrio doe réid 
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t. 6~:()0(Jf000, destinad() a soeeorrer a9 vietiinas do3 tam
poraes e inundações da primeira quinzena de- mc.io, no muni
cípio da capital do Estado da Bahia, reconstruindo--lhes os 
lares !_lemolidos. 

Art. 2.0 Sómente goaarl:o da assilt~ncia estabelecida no 
art. f 0 , as pessoas desvalidas, quo, residindo em casaS de SU'l 
propriedade, as tiveram demolidas em consequencia dos fa
ctos nelle mencionados. 

Art. 3.0 o Poder Executivo- encarregará dã! reeon!t~ 
eeões a Prefeitura. da Cidade do Salvador, sob ae seguintes 
eôndiCõe$: 

I. No prazo de 30 dias, contados da publicaçll.o <:esta 
lei, a mencionado. Prefeituról apresentar~\ ao Mínist.ttrio da 
Viação e Obras Publicas a relaoão das casas d~truidas, que 
Pl'ecncherem as exigencias do art . 20 e a estimativa de su" 
reconstrucção. 

II. ADlli:Ovada a P.l!timaUva, será feito li Prete:Lura o 
aõialllmilento da quantia correspondente. 

m. De&l.ro de quatro mezes do reeeJi·mento ·desse 
adiantamento deverão- esta.r conel.uidas- as obra:r e- apre_,... 
tada a.o Min.iater-io a pre&t~~~ de- contas das qu~ntias reee-
bidas e empre~tDs. · 

IV. Se n quantia ~stimada. para a reeonstrt1cção t:ôr a .. 
cedida,. na ueeuç~ ~s ob~~s. por motivo Justo, a ~uiw do 
Ministeri(), iéd paJI) o eXcesio á. Prefeitura, dentro dos ti
mites do credoito aberto no art. i 0 • Havendo sobra, serâ re-
ceihida ao Theaouro Nackroal . · · · · 

Art. 4.0 A reconstrucção comprehende"rá, nara as: oa
ens que oecupavam terr'éno proprlo, as obras de defesa can
tra consequencias de novas inundacões. 

Art. 5.0 Relativamente ds casas que occup:l.Vam terreno 
arrendado, n Prefeitura as locallzará em grupos, raspeitan
co apena!l a. discriminaollo de bairros, salvo consenllmento 
expresso do propriet.arJo benofi"oiado. Para essA f im; poderá 
adquirir ou desapropriar a ArEia neoessaria, por conta dd 
credito abert.o 1\0 art. i~, incluinw o seu V1Uor na cJtimat.!-
va a que se refere o art. ao, n. t. . 

t t.• Do mesm~ mocfg 111giri a Pretelf.ura relatlvnmeiata 
h casas re-feridas- no- Bl!t. •o deBde que haJ:\ con.sentimesa
Lo expresso dos seus proprletarfol-, e transfereneias dos ter .. 
reoos !.bantlonlldos ao patrbn~mll) da. l'nuidade de MediR-
na da Bahia. , 

§ 2.o Os proprlelnrlos da~ casas ree-onetruidlll nas t\'Ofto
't:fçôett d~ete arUgo receber~ o· oomini:o- utU do terrenoo po1• 
elles oceupadas,. pagando· 11 União. um !6ro corresponden'
ao o.rrelidunento a que estavi!Jn: sujeitos, Os que ~~ en.eou
trarem no .caf!ICI)- do I fe> reeeberAo- o- dom:lnio· pleno oo t.,.._ 
reno. 

Art. !1.0 Ftca o· Podler Encutlvo aut01'Íi!:ado a realflar; 
pnra execucão desta lei, a neoessaria opel'aollo de m-ed1to. 

Art. 7~ :P.evoga-m-se as dtsposf~es em contrario. ·, .. 
8 

O a-. PrntllfiiiCe - A~fta-sa-- sobro a mel!a e .~ sub-o 
m-etteT" a vofios tl' redaçfto fhrn1' do p1'0'jeeto n~ 7' A; de· f9~. 

O. D. - VOLUME Jl - i935. f9 
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E' lida e, sem observações, publicac}.a a se
guinte 

RliDACÇÂO 

N. 7 A- 1935 

(ia. legislatura) 

Redacção final do projecto n. 7, de 1935 (ia legislatura) que 
autoriza o Poder Ea:ecutivo ~ dispender os recursos 
constantes da verba 228 , sub-consignação i, do orça
mento vigente do Ministerio da Educação. 

(Vide proj. 264, de 1935 - Finanças 1.0, de 1935 - 1a. le
gislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.0 Os recursos constantes da verba 22a, sulJ.;.consi

gnacão 1., do orcamento vigente do Ministerio da Educação e 
Saude Publica, serão distribuidos de accordo eom as d.isposi
cões dos decretos mencionados na alludida sub-consignação, 
até que seja decretada legislação especial sobre a materia, 
prorogado para 31. de Julho o prazo de habilitacão de que 
cogitam os referidos decretos. 

Art. 2.0 Revogam-se as ~lsposicões en contrario.- Va
lente de Lima. Presidente. - Mathias Freire. - Heitor Maia. 

O Sr. Presidente - O pi'ojeeto vai ser enviado á san
c~ão. 

Esgotada a materia constante da Ordem do dia dou a. 
palavra, para uma e~Iicação pessoal, ao Sr. Gomes Ferraz. 

9 

O Sr. Gomes Fe!'raz (Para explicação pessoal) - Sr. Pre
sidente, foi uma providencia bastante salutar, de elevado al
cance politico, de consequencias desastrosas ao bem geral 
do Paiz e que rnúito recommenda a capacidade de trabalho e 
o alto patriotismo dos honrados Constituintes brasileiros, 11 
determinação _contida no artigo i3 das "Disposições Transito
rias" da Constitui~ão Federal, impondo aos Estados a obri
gação de soluc.ioriar suas contendas oriundas de limites ter
ritQriaes; quer directamente, quer por meio de arbitramento, 
dentro do prazo maximo de cinco annos, contados da publi
eaoão do Estatuto Fundamental. 

Esta obrigação, Sr. Presidente, avulta de importaneia e 
de significação, quando consideramos que, se alguns Estados 
já têm suas divisas perfeitamente delimitadas e demarcadas, 
se.m perigo de turbações ou reivindicações, outros ha, como 
São Paulo, Mina$ Geraes, Espirito S9.nto, Bahia e Sergipe, 
e6 . para eitar alguns, que ainda têm, litígios ou eonf1i13tos de 
fronteiras a dirimir. 

0 Sa. AURELIANO LEITE - Entre São Paulo e M~nae Ge
raes não ha conflictos. Ha um decreto ~ue adaptou o laudo 
Villeroy, pondo infelizmente termo á questão. O que falta é 
apenas a demarcação em processo es9ecial. Os limites de 
l5ão Paulo e ?.Iinas estão,. b.em ou maJ, fixados e- resolvid:-s, 
~~r l~i, no laudo a qüe me referi •. Note~se <iue não· applaudc; 
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esse laudo até certo. ponto infeliz; sdmente obedeço ;i te~ 
que o ·adoptou. · 

·O BR. Pmno ALBixo - Alh1s, os providencias. estão 
sendo dadas para que se resolva em definitivo a questió da 
demareacão dos.Umit&t do Estado de São Paulo •. 

O SR. GOMES FERRAZ - "VV. EE:c. estão antecipando 
meu pensamento; pediria que esperassem, pare. ver u. eon~ 
()}usão da minha expositjão. · · 

O SR. AVRBLIANO Llfl'l'B - Julgar.me-ei felfz se V. Ex. 
chegar á connluslo a que1 penso, ahegarA, pelo seu patriQ~ 
tismo. . ·' · 

O SR. GOMES FERRAZ- Quera dizer, Sr. Presidente, 
que, por !alfa, em outras épocu, de um dispositivo, com 
forca punitiva ou Imperativa, quan~o aó tempo, no corpo da' 
nossa legíslao\io federal, antes de .Julho de i 934, as questões 
jle limites, entre os varias Estados, etal'Dizando-se nas sub
stanciosas prelecões de direito que muita enalteoem o saber 
de peritos ou arbitros, da compostura de um La!ayette e 
da envergadura de um Ruy Barbosa. • • · 

O SI\. DrNrz JuNtoR -De um eonselhelro Mafra. 
O SR. QOMES FERRAZ- ••• de um conselheiro Mafra, 

o o mo multo bem letnbra o meu prez!ldl) oollega Br. Dlniz 
Junior, e, não rsro, descendo para o terreno mtrioso, quasi 
nunca ohegava a uma soluollo paeifloa, a um reattltado lll'&· 
Ueo, · conciliatorio, que merecesse ou Uvesee a npprovacllo dofl 
Congressos Legislativos dos Estados, muito embora, fol.'ça ê 
declarar, o elevado patrfoUi!mo que ln~plr~va sempre os go
vernos d~ respeoti'vcs Eetadoe contendores. 

Ao appro:rimar-se,, BP. Prestdente, R ~pooa da oomme
moraol!.o do primeiro centenarlo da amanolfJaollo polftloa do 
Bra8U, tarvez como homenagem eape0fal a tllo elevado IMlon
teolmento bfstorloo, foi tanoada, e acolhld!J oom grnnde sym. 
paf.hi&, a. id~a. por todoa 011 tftulog bemfa'l.e,la e patrioUca, de 
se pôr um oplloso, um remate a e!jt.as quest~e!! de limites 
entre os Estado!!. 

O Sl\. D1NJz lUNtol\ - Idéb., a.Uiis, do Sr. Oommandaute 
Thior!l ll'lemlng. 

O SR. <J0Mlll8 FERRAZ _.. Isto pari\ maior proffouldade 
das proprias admlnlstra~es estadoaes e m•mielpaes e para 
mato!" trQnquiiUdade do Povo Braallelro, ld~a da autorll\ do 
Commandant.e Thlere Fleming, oomo aocentua o nobre Depu• 
tado Sr. Dinis Junlor. E 6 da lembranoa de todos os oolle
gas 1\ Oonf'erenola de Lln1ites Interestndoael, oonvoeada nelo 
e:r~Presfdente da RepubUca, o emtnente Sr. Epltaclo Pessoa. 

Maie tarde, após triumphar o movimento revoluciona
rio de Outubro de 1.980, oomo prelhnlna~ i oordtalidatla. en• 
tre os EstadoB, o mesmo pensamento anhno.u os repr~!!eri
tantes do governo dictatorlal, os quaes qmzeram engran
decer e enaltecer a obra viotoriosa da revolnoãD, com " ~ssi•· 
gnalaçlio dessa feitô, aliAs ;1il.o realizado, mas de ,i'qcontes-
~vel vulto, . _ . · . . . 

E, Sr. Presidente, senhores Deputados, c lll!lllo8'17~. . o 
fracasso das· varias tentntlvos feUas no· sentido d~ 'termi
mí.Oão dos eon1llotos entre os Estudos, uortfihitos ori'rindos, ' 'de 
limites t.erritol'iaes, teria, da b.cto1 oausionado prejuizoa 
inesUmaveis · ã comrilti:~h~~ .. n~ojo\}al,. sa . . a. ·nos'a'.lfi:JJ . ·~eqü., 
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a nllSsa lei basioa, nio Viesse, como vefo, em hora feliz & 
apropriada, trancar a porta á.s protelações infindas. 

Sr. ~iden·te~ Srs. Deputados! ef.re . . a& qu~ de 
limites: agitadas- no im~nso· seeaano d& ~- pol:itica> na
cional, merJl(le rele:w- especial, peba. e:m1pcional importanoia 
dos interesses. em jogo, a. que e:x~ ent~e. os dois. grandes 
Esta:dos da Federa&.ão Brasileira - Minas Geraes e São 
Paulo . 

O Sa. AURELIANO LEITE - ·Não ba, propriamente,, uma 
qaestã'o de · Umitelr :entre Minas Genes e São Paulo. EStá-se 
apenas- ã espera da- demarcação-... . 

O SR. GOMES FERRAZ - Estou fazendo o b.istOrieo. 
V. Ex . terá. a. bondade de eS"",Jel'8!' . 

O. SR ... ~ ~ - Espera.11ei eom gr.ude in
te~esse. Tenk0: o maxi~ pmzsr em · &UVi.r' V. •. E:li:. 

O SR. OOM-ES FERRAZ -V. Ex. me applattdiri no 
fim •. 

O Srt. CARLos· REis - Por oceasião da C.Onstilu.int$. !oi 
debatidissima aqui a questão de [imites da comarca de São 
Francisca~ entre Pernam:bneo -e Bahia, tendo havitk!J. grande 
tumulto. 

O SI.. GOMES FERRAZ - E, PO!' Isso, a Constituição 
estabeleeeu. prazo })61'8 lerminaçio duses· conftictos. 

. () SR. DrNtz· JUNIOa - A. questlo entre.. Pa.tUá. e. sama 
Cathatina f<ti facilllma de ~esoiver, de.vião. ao pwi.otismo 
d~> Sr. Wenceslau Braz .. 

O SR. GOMES FERRAZ -DeTido, J'l'ino{9alm811te, i me
di&Ç,áo do commandante 'l'.b.iel-s Fkmmills:. . 

O SR. BtA:S. FoMss - O orador está historfaudD muito 
betn. 

. O sa .. GOMES. FERRAZ - Prosigamoa- DM·. premtesaa 
para tirar as· eonolu5Gea.. 

Tendo essa questão de limites - appel{o· J1lift os iHm-~ 
trados representantes mineir.os - tendo. essa qu.estAo de li~ 
mttes mais d'e dois Peculos de existencia, nas.oida, por assi.al 
dizer, em 1720, quando se decretou a separação de Minas 
e de• Sfta. Paulo por alvará de 2 de Dezembro desse- anno: e 
tendo, ll prú:Jcipio, ~ divisae. oonst.aotee do auto de demar
~clo de 16 de· Setembro de i7U para a! enUlo comarca dl. 
ouvidoria de Slo Pauto e eom&l'ca da otnridori:t. dO· R~ das 
Mortes· - esta questlo, entretanto, ainda ni., eatá detini:tl
v.meuta resolvida. 

<). SJ&... &:aaLIANo. LBITB. - at.á ~as. aujeita. a um 
P,~oqesso de· dsma~G-.· o. lanào. Vilel!&y.,·bem, ou. 1llal. ~ 
rmuD.. a. qu.es\Ao. e "f4lL adoptado I)Oll decreto do· ar. G~ 
-~· 
· · o a.. · lilt!BRm ~ - v'.· "Ex. · Sdopta.. o lamio 
-~itlel'o,~ ·. . . . . . . . . . ' .. 

. 0.. s-... . ÃfiR~, LJa:T& ~ Que r.emedi9< temos . senão 
~r!: Nial .fUi eu-. CP.lPm, ~~--.. to i. a w. Ha um. ct. .w:etd. us&e;·~ .. . . 

L.:·. ·:·,.):._. :~ ~ - .M". amea- ~, recur13oa: ~ 
.a. 'lleiea doa- iatereae&. e Si&· J»a.. · · · · · · · 
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.O SR. GOMES FERRAZ.- DeseJo ttq!Je ·registrado · o 
aparte do Sr. Aureliano Le.íle. que entende ;deve lel' ado-
ptado o laudo Villeroy. · 

NObre eollqa; a Con&t.if:•iqlo uão nepeítou o .cteoreto 
qú.e · o approvou • · 

o SR. AtJJmdANo Lii:ITB - Ao aon~ario: a Constituinte 
ratifiMu todos os decretos dicLatoriaes. 

O SR. GOMES FERRAZ - D1z a Canstituiç~o que essas 
ques1ões podem ser resolvidas por accordos dil'eotos~ lembro 
isso a V. Ex. 

Não é, porém, minha intenção levar o debate para eese 
nivet. 

o sa. PBDao ÂLEIXO - Estamos ouvindo v. Ex. c.om n 
mnioi' a.ttencão, á espera de esclareoimenlos sobre o as
sum.pto. 

_O SR. GOMES lt'ERRAZ - Além do laudo Villeroy, 
eJ:iete a Ot)llaboração preciosa dos mineiros. 

O Sn. PEDRo ALEJXO - E é. muito preciosa, tambcm, a 
dos paulistns. 

o SR. GOMhlS l!'ERR.AZ --- Pàr.a essa 0illtatoraoão -/o;,, 
appellar. . · · 

Gomo dizia, essa famósa questão foi amplamente cliscu~ 
tida e conv6m a~ignalar desde já que os debatés em to1•no 
della, muito embora referindo-se á poose e dominto de lm~ 
portantissima região sobre .a qua.l os ·-dais Estados se julialll 
com direito,. sempre foram . oonduzidoa eülntro 4os prluoi
pios, dos argumento& . e das prova.5, acima . daa ,paixões, . pai
rando num elevado nivet de vista que muito enobrece a se
rontdade e a Mmi)etenoia dos peritos QUe nella trabalbaram 
.1)01' detegação 'dos interes&af!os. · · · 

O sa. PIEDI\o ALEnto - Isso demonstra o empenho em 
qu, ee encontra:n mineiros e paulistaB vara aohar uma eo
lu()llo concilfatoria, honreaa. 

O SR. GOMES FERRAZ -- MuU.lssimo bem. E" par& 
eesa oonoillao~o que quer9 appetlo.r. 

O SI\. LÃEI\TE · SimiiiAL - Né'sae caso. o laudo VUlero)" 
deve &o!fer uma DloditioaççUt>. 

O SR. GO~IES FERRAZ - Eua moditioao!o vlrt\, ee 
tiVtl' o apoio dos ilhistree l"epresentantes do E'tado de 
Minas nesta Casa e do seu Governo. 

O SR. AuRtrt.JAI!fo LII't'lll - Allás, existe J4 nm eorupr~ 
misso entre os .dois Estados para . uma dem~aQão que .aten-
0,. tanto qttallto pa,ssivel os desejos daa ·d~ popul~O(ifJe 
amilill!l. . 

O sn. GOMES FERl\AZ - De~ alib, oon"Signal" elo«io
&amenta, que· V. Ex. reoebau do ESta/lo de Sfto PauM, dtl~ 
gnçüo de poderes. • • · 
· · b Eia. Au*wio LI1Ta· ·- . ócillllirt ·. 'wn dever \1lltQ .oe>m 
·Üma iolioitaoiQ reooblàa· do , benemeritQ., I(O'VBI''iiD de· aa(l 
Paulo v. EL não me dev~ elogiar. Fui ao Estndo de M:lna&, 
'0orno · envin<!o PQliU® e ill(J nà Q'uaUdade de ··adYug~do ou 
arbltro ·na causa. Nlló aoétlnris ·esse enoárgo. • • . 
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O SR. GOMES l"ERRAZ - Perfeitamente. V. Ex. re
oeheu delegncão do Go-verno ••• 

0 SR. AURELINO LE:lTE - , , , porque, embora seja. PII.U
lista por .sentimento e sa.ll!fue, ali esteja radicado por 1acos 
de familia e interesses, nasci no Estado de l11inas. 

O SR. GOMES FERRAZ - Não pomos em duvida <seus 
sentimentos. · 

O Sn. Pl!DRu ALEIXo - A honorabilidade de V. l!Jx. o 
p5e acima de qualquer' duvida. 

O Sn. AmtELIANo LEITE - Sou paulista de sentimento e 
raça, mas me orgulho de ter nascido em Minas. 

O SR. GOMES FERRAZ - Não esLou ferindo este ponto 
de Viõlta. 

· O SI\. Dil'IIZ JuNIOn - O nobre Deputado está desGutin-
do muito bem a questão. 

O Sfl. GOMES .FERRAZ - O Estado de São Paulo e:l-
tava tão ce1·to da justiça àe sua causa que a confiou a um 
mineiro. 

O Sn. AURELTANo LEITE - ~las, como disse a V. Ex. não 
funceionei como. arbitl'O ou advogado do Estado de São 
Paulo. T1·ata-se de' questão em que, mais ou menos, pertenço 
ás duas partes litignntea. 

O SR. GOMES FERRAZ - · Ninguem affirmou que 
V. Ex. fosse o perito do Estado. 

o sa. AURGLlANO Ll!:rr.t- Perfeitamente. Esclareço, en
tretanto, que apenas acceitei a missão politica de aplanãit· 
as difficuldades que, porventura, existissem. 

O SR. GOi\!ES ~'ERRAZ - V. Ex. poderia axeroer a 
missão, em virtude das relações de amizade com o governa
dor mineiro e pelo facto de .sar mineiro e paulísta de Ol.l • 
racão. 

O Sa. AtinBLtANó LEITB ...... Obrigado a V. Ex. 
() SR. GOMES FERRAZ - Entre os peritos, Sr .. Presi· 

dente, que tomaram parta nesso. questão dtt~ divisas enll'l?> 
São Paulo e Minas, nii9 posso deixar de mencionar, uóm:J 
homenagem postbuma de minha sautJade para uns e da 
minha admiração para outros - os nomes respeit"weis 
d' OrvJne De1•by, de Augusto de Lima, de Rumos de ~V:evedo, 
do Conde de Frontin, de Prudente de Moraes Filho, de Jol\u 
Pedro Cardoso ••• 

O Sa. AUI\IIlt.IA'No LEiTS - De Manoel Villaboim. 
O SR. GOMES FERRAZ - • , • de Manoel Viltaboim, 

Mandos Pimentel e de muitos outros que me escapam da 
memoria, neste momento, os quaes, oom trabalhos exh~us • 
tivo, dignos Je meditaçõe& e de eatudo, cooperaram oom 
zelo, dedicação e patriot.ismo, na soluQio da velha OO!l· 
tenda. 

Gomo disse, porém, no prineipio, oom n installacão da 
Conferencia. de Limites Interestadoaes, os dois Estado.s -
continuo fiJzendo o historico da questão - ó!l dois Estados 
a:oi::brdaram em entregar á sabedoria de Epltaeio PessOa, 
então primeiro magistrado do :Paiz, a deeislio do importante -· ' 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 08/1012015 10:18- Pág ina 107 de 116 

-295-

Senhor Presidenie, SenhoreB Deputados, ou porque o 
arbitro escolhido excedesse dos limites que lhe foram traÇa
dos no compromisso; ou porque decidisse ultra petita; oa 
porque a linha adoptada não exprimisse uma solução conoi
liatoria por não ser a "linha. natural em toda a sua extensão 
facilmente reconhecível, por accidentas geog1•aphicol! de im
portancia", como determinava o compromisso, o facto é que 
o laudo Epitacio não foi approv'ldo p~lo Congresao Legisla
tivo do Estado de São Paulo. 

O SR. AURELIANO LF::ITE - Desgostou profundamente as 
duas põpulãções, a de Minas como a de São Paulo. 

O S.R. GOMES FERRAZ - Infehzinentt>, não teoliO o 
.parecer elaborado pelo illutsre parlamentar paulista, de 
saudosa Iílémoi'hi, Deputado Flaminlo Ferreira Pinheiro Ma~ 
cbado, Relator dessa questão no Congresso Legislativo de 
São Paulo. Por conseguinte, não posso dizer de seus funda
mentos: acredito que, tendo o arbitro decidido tt!tra pctita, 
descontentou o proprio Estado de Afinas, que com olle se ba-. 
neficiou porque esse laudo foi além do que illinas desêjava 
ou tencionava . 

Rejeitado esse laudo, após varios annos de interregno, 
foi feita a nomeação para perito, já no domínio do GoVerno 
Provisorio, do illustre engenheiro militar Ximeno de Villeroy, 
a quem a dictadura confiou a grave hu:·efa de estudtu· e re
solver a questJo. 

O Sa. AuRELIANo LEITE- Lembro a V, Ex, que, depois 
dlsso, houve uma tentativa de conciliat~ão no ~overno do be
nemerito Sr. Pedro de Toledo, tendo sido nomeado; por parto 
de São Pa\llo, o engenht~iro João Pedro Cardoso, que estP.ve 
quasi .a. chegar a um àccordo razoavel, dentro do laudo Vil
leroy, a que não chegou devido á nosg:o guorra de !932 ..• 

O SR. GOMES FERRAZ - Não oonhecia essa circum-
5tancia. 

0 SR. AURELIANO LEITE- ••• que O apanhou justamen
te no momento em que as conversaí)ões sa ultimnvam. 

O SR. GOMES FERRAZ - . V, Ex. podel'in inform11r 
qual seria esse accordo ? 

o SR. AunELlANO LEITB - Mail:l ou menos aquelle de 
qu~ se cogita boje, com às mesrllns bases, o mesmo ori
Lerio . .• 

O SR. PEI\EIRA LYRA- Ho. uma memoria. expoBitiva, fir~ 
mnda por esse teohnioo. 

O SR. GOMES FERRAZ- O faoh é que o Sr. Xlmeno 
Villeroy, num periodo de tempo relatlvamentA oudo, apre
sentou o seu laudo c agora vou chegar no ponto principal 
àa questllo •• • 

O Sa. A.tlRm.I.ANo LEITE - Num D)Omont.o inopporluno. 
O SR. GOMES FERRAZ- ... para tirar ns oonolusões. 
O Sn. AURELIANO LmTE - Não npplaudo o laudo Ville-

roy, mas o obedéoo porque tem íoron ohrigat.oria, uma vez 
que foi adaptado por um decreto da diotadura, ratificado 
pela Constituinte. . 

O SR. GOMES FERRAZ - As 8URS conclusões foram 
adoptadas PE!lo decreto n. 2t.329, de 27 de abril de t932 . .. 
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0 Sa. AtmELtANo Lm'i'B - Sendo esse demoeto l!&tifjoado 
sllás pela Oonstitui'nte, qna'Ddo appro'VDU os ~~etos do Go
verno Provi:sorio. 

O SR. Plmao ALErxo - Alilis, mineiros e t'llU!istas, deviw 
damente representados pios respectivos Go-vernos, Jâ assenta

ram nonnas no sentido de $e fa:z.er a e'lt:eeucão de~me l1t11do, 
dirimindo duvidas que de sua execução pos!!3m resultar. 

O SR. GOMES FERRAZ-Esse o ponto a que queria che
gar. 

o Sn. AuRELIANO LEiTE - Permitta V. Ex. m~is um 
aparte. apenas para esclarecer. Adianto que, neste momen
to, pol' parle de nosso 8. Paulo, est~ enearregado da resolu~ 
ção do assumpto o eminente professor Francisco Morato. 

O SR. PEDRO ALEixo -E por part.e de Minas .a repr&-
sentação está entregue ao Dr. MHton Campos, nome que 
pode ser invocado antes como o nome de um magistrado do 
que como o de um advogado. 

O Sa. AURET,IANo LE!TE - Subscrevo as palavras de 
S. Ex. o nobre Depntaáo Pedro Aleíxo. 

O SR. GOMES FERRAZ -E' justamente o pont(l que 
queria ferir. Não obstante a existenoia desse door.eto, os 
Governos dos Estados estão animados do firme :Proposito, 
nô desejo resoluto, de solver essa contenda. tiara. tal, foi. 
á Minas o Sr. DeputMo Aureliano Leite, e veio a 13. Pa.u
ld o Sr. Milton Campos, 

.<\sradeço, Sr. Pi'Elsidente, a preciosa attencãó rom que 
os nobres Deputados me ouvem. 

O SR. ÁTIRJ:LIANo LEITE - Attencão que V. Ex. mu\
.to merece. (Apoiad<M). 

O SR. GOMES FERRAZ - E' preciso que· se terminem 
essas famosas questões de limites terri!.oriaes, para bem e 
1railquiUidade da fa.tnilia brasileira e para a grandeza do nos-. 
so Brasil que desejamos cada vez mais unido, leonlnamentc 
fortfl e coili:l.oreiaramento livre, 

O Sn, AurmLIANo LEITE~ De pleno accardo com aspa. 
lavras de V. Ex. 

O SR. GOMES FERRAZ- E' precisó que se tel'minem, 
de vez, com essas chamadas zonas contestadas entre os Es
tados, que têm sido o flageUo, o tormento e o diisàilsocego 
das fl}milias que têm a infelicidade de nellas 'Viver. 

Neste assumpto, Sr. Presidente, dou o me\i teste-mu ... 
nho pessoal, ou melhor, falo de seiencia proprill. Eu,· e mais 
.alguns. Mbres ooUegas de represen~aciio, entre os quaes 
peço licença para doolinar os noms respeilavets dos Depu
tados Waldemar FP-rreira, Al\'es Palma e .Torge Gu.edea, somos 
e . vimos duma regiiio onde a pupulaciio de suas fronteiras 
vl'Ve em const~nte 3oi>1'e!nito pel& instabilidade e insell:uranca 
.de seus direitos. -

() SR. A\JR~n<\.\No LEITE- E' um d<Js grandes argumen
tos em nome dOS qunes a qaeatão deve ser resolvida imme

. dl.alru:nente, 

O 13R. PEDRo ALEixo - E' exactamente o motiVo pO\' 
·flUe os Governos de S. Pnul.o e Minas .e!>l~ empenb•doa em 
sua ~nlução. 
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O St. GOMES FERRAZ --. ·Como VV. 'EE1:. sabem as 
populações que habitam ·as :h-onteiras contestadas são, -a. 
eMa instante, chamadas pelas Governoe dos dote E&tados, 
ora para pagar impostos, fazer caminbot! e aet"Vlr no jury, 
ora para dar bena a inventario. prestar depoimentos e satis
fa~r ouf.l'al! obriga!(õe!l, aem .s&ber ao .certo a que autori
dade obeliecer. 

O SR. AURELIANO LElTE - Como as obrigações do re
gistro civil. 

O 13R. COMES FERRAZ - Essa situação resulta da 
confusão nas lindes· existentes nessa zona que mencionei, que 
é a de Soccorro, Braganca, Oacoude, ..• 

O SR. AuRELIANo LEITE -E Espirito Santo do :Pinhal. 
O SR. OOMES FERRAZ - ••. e Espirito Sa!lto do Pi

nhal, representada aqui pelo dignissimo collega, Dr. Henri
que .Torge Guedes. 

Essa questão de limites, como sabe meu prezado colle
ga de representacão, Dr. Aureliano Leite, agita no mo
mento, o Estado de S. Paulo. Em todos os recantos, nos 
clubs, nas associações, na imprensá, dêlla se trata, tal o em
penho que h a em yel-a resolvida. 

. Ç SR. AURELIANO LEITE - O nobre .collega ha de per
mltlttr um novo aparte. Essa n.gltat;ão nãõ ~ feita nos 
('lU'bs, na imprensa e nas assooi&ções, ·como V, Ex. diz, mas, 
exclusivamente, no Club Piratininga, de São Paulo, que é 
sabidamente sepàratista. O que ba ~m todo São Paulo é um 
um vivo interesse pela ·conciliaoão, nunca uma agitação, 

O SR. LABRTE S!.lll'UBAL - A questão interessa toda a 
J!opulação paulista, ·exeitada com a possivel perda de uma 
parte de seu ten·it-orio. 

O SR. OLIVEIRA CoUTINHO - A população de Minas Ge
raes, conforme disse ha pouco o Sr. Deputado Pedro Aleixo, 
tainbem se interessa vivamente pelo assumpio, ~e5ejundo 
vel-o amistosamente resolvido. Mas, é innegavel que é 
questão a resolver. 

D SR. PEDRo ALB.Ixo ~ Qunnto a Minas, pollemos dizer 
que niio hl6 l\gitilcão. H a interesee na boa solução do pro
blema. 

O SR. GOMES FERRAZ- Eu não disse que havia agl
toclo em Minas. 

O Sn. PEDRo ALBIXo - Mas V. Ex. falou em agitação, 
d& sorte que me apresso a declarar que em Minas não 
existe. 

O BR. GOMES FERRAZ- Ha interesse em que saja so
lucionada quanto antes a qnestll.o. 

O nobre Deputado Alll"eliano Leite declarou ser o Olub 
Pil•.atininga separatista. E' bom registn!.' a declaracão, 
porque desse Olub fe~:em pnrte altos expoentes ·da inte!le
etualidade paulisia, como Guilherme de Almeid':t, Alfredo 
EUis, Qesar 86ltJ!I.dO e O'lltrO!!. 

O Sn. AURELJ.ANO LEtT.Iil - Não importa. Podem ser se
paratistas. apesar de grandes espiritos. 

o .'SÀ• OLrvmRA COU'I'INBO ....._ Não se trata de separa
tismo. 
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o SR. GOMES FERRAZ- Quem alludiu a separatismo 
toi o nobre collega, Sr. Aureliano Leite. 

Quem faz as deolaracl'íes que acabo de fazer não pode 
estar aqui vebioulando idéas separatistas. 

O SR. AuRELIANo LEITE- N!l.o digo que V. Ex. o seja, 
nem lhe att:ribuo esse conceito, pois sei que V. Ex .. é em i .. 
nente nacionalista. Não attribult tampouco, .a qualquer. dos 
collegas, representantes do Partido Repubhoano Pauhsta, 
idéas separatistas. Más, ha em São Paulo um grUl)o sepa
ratista, theorico, sem aoção, e seu reducto está no Club Pira
tininga. 

O Sa. LAEl\TE S!n'UBAL - V. Ex:. está distillando um 
veneno que uão podia ser trazido ao seio da A.!lsembMa, pOr 
um Det)utado de São Paulo. 

0 SR. AURBLIANO LElTB -A diSCUSSãO leva a isso, meu 
caro oollega. 

O Sa. LAERTB SE'l'UBAJ, - A discussão deve ser mantida 
num terreno elevado. 

O SR. GOMES FERRAZ- O Club Piratiningll, que foi 
acoimado ·dê agitador e separatista, dirigiu á imprensa um 
protesto, que peço licença para ler. 

(!trocam-se vehemente8 apartes entre os 8rs. Au
reliano Leite e Laerte .Setubal;) 

O SR. GOMES FERRAZ _.. Sr. Presidente, se el.\ sou
he~se que a questão ia descambar para esse 4lrreno, não til
ria abordado o assumpto. Peço aos nobres oollegas que 
aguardem a conclu!!ão do meu discurso. 

Dizia eu que ia ler" o protesto ou, melhor, o appello 
que o Club Piratininga fez, no sentido do. soluoão desse pro
blema, afim de que todos meditem e vejam o elevado al
cance que dit.ou o pensamento da -referida agg.r!;lmiaoão: 

(U:) 

"Havendo sido p\lblioada uma noticia provinda de 
Bailo Horizonte, na qual o Sr. Milton de C11mpos, · re~ 
presentant!l de Minas na questllo de limJtes com São 
Paulo, declara que o. htlglo entra os dois Estados terá, 
dentro em breve, uma sati@factot•la soluoi\o, visi.o que 
os governos respectivos estilo animados do deseJo df:l 
adopli:U' n linha prescripta pelo decreto n . 2t. 329, de 
27 de abril de i9S2, o dlub Piratininga, por dacisãrJ 
do seu Conselho Supremo, resolveu dirigir um appello 
a todos os paulistas que realmente amam a sua terra 
e desejam vel-a tratada oom justioa para que secun
dem · os seus esforco.'! nesta oruzada de elevndo . pa
triotismo. 

O decreto acima referido nada Irials é senão a 
qonsagraelio do laudo Villeroy sobre a grave questão . 
O Sr. ViUerqy, cujas conclusões ee acham approvadas 
pelo decreto 2L329, para emitt.ir parecer, considerou 
unicamente a8 ''a:óea mineira•. Allegaodo S. S. te1• 
recebido a defesa dos paulistas a 10 de abril, quatro 
di~~& depois, sem tempo material de estudar com crl
torio as nossas ·razões, apresentou o aeu relatório ao 
Governo ·ProvisorioY" 
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"Por esse laudo e de aecordo com o estudo do En· 
genheiro Guilherme Wendel, publicado no numero 103 
do Boletim do Imtituto de E'lt(lenharia (junho d~ 
1934), passariam para a ,iuriediBçAo de Minas, de 
accordo com as oonolusõe9 do Sr. Villeroy, mais aa 
segtiintM â~eas, ainda em nbsso poder: 

Do munioipio de Patrooinio de Sapuoahy, 268 al
queires de terra, com 150 mH cafeeiros; de Caconde~ 
f .428 ãlquéirés, com 550 mil oateeiroll, além de 2ô8 

. alqueires, com 60 mil cafeeiro~, (óra da ::ona contes~ 
tada, e isto para afastar a divisa c;l~ povoação mineira 
de Santa Barbara. 
. O municipio de São João da BOa Vista perderia 
2. 784 alqueires, 110 mil cafeeiros, e mai1 168 alquei
res, com 100 mil cafeeiros em :zona 11ão conwstada. 

· Espirito Santo do Pinhal perderia 200 alqUeire,;, 
com 360 . mil cafeeiro!!, além de 992 alqueires não 
contestados, abrangendo 15 fazenda!.'. Ficaria tambem 
aquelle município sem .usina eleetrioa, de 3.000 oa· 
vallos, bem oomo · privado do mananr.ial d.e abasteci-
mento de agua da oidadel . 

. Soccorro perderia t. uo alqüeires, com 80 mil 
cafeeiros, tem terras não contestadas, e isto para nfllll• 
tar as divisas sei~ kilometros da pequena povoação de 
Monte Sião. · 

Mocóea perderia 64 alqueires, oom 120 mil ca
feeiros e S. Bento de Sapucahy perderi!l cerca de 400 
alqueires . · 

O município de Bragnnca perdet•ia na Vargem 
f • .&80 alqueires oom 200 mil cafeeiros, abrangendo 

. uma ·centena de pequenas propriedade.~ ruraes e ooroa 
de i50 edifioios urbanos, bem ôomo uma usina ale
ctrioa de 4. 000 cavallos, que !ot'Ceoe eriergia exclusi
vamente a Silo Paulo. 

A povóac!o de Santo Antoni? da AIC!gria SAt•ia 
cortada em duas partes, passando t~~róa de 50 casas 
para Minas l . 

Em resumo, São Paulo ficaria sem 10.000 al
ql.leires, além do que já foi àxpoliaC:o. perderia dois 
milhões de cafeeiros, duas usinas eleotrioas, com · 
7.000 oavailos, 200 predios e cerca do 330 proprie
dades paulistas passariam a sor mineiras. 

Do expasto, deduz-se que a oRusa abraçada pelo 
Piratininga, é mais que justa e bem meraoe a pon
deraollo · dos dirigentes do nosso Estado . " 

O SR. LABRTB SETVBAL - Como so vê, exoit.n a popula
ollo de São Paulo a idéa da perda de grande axtensíio terri
toriBl. 

O SR. GOMES FERRAZ - Sr. Prasidente1 subscrevo 
as eonsfderaoões do Club Piralininga. 
. Apesal' de nAo ser separatista, oomo bem disse o tllustre 

oóliega, Sr. Deputado Aluellano Let\e,, . . · 
O SR. AUI\BLtANo LIITJ- Reoonheoo lsao, 
O SR. GOMES FERRAZ- • , • czuero, entretanto, dlrlslr 

desta t:ribuna um appello fervoroso aos governos dos dols 
Estados - de Minas a de Silo Paulo - para que resolvam, 
mesmo direotnmente, dentro dos limites da justiça e da 
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eq'tddade, ·essa cawa, QU& nAo é s6 del!.es, .porque interessa 
• Naçio . 

.Minas e .Sôo Paulo, .pelas afiu..Mades mulüplas e com~ 
munhão de interesses, hoje, mais do ~~~ nunca, devem estar 
unidos. E t0da 'Vez que fal0 na cordalidade que deve reinar 
entre Minas e. São Paukl, nã-o posso ;leix,ar de -citar, com 
grande prazer, uma phrase que não .é ininha, mas que re
pito, neste momento - "Mineiros e paultst1!1s, pessuindo es4 
maltes e rele"1>s communs, se sommam -como -quanthiaqes ho
Ifiõgeneas no seio da Palria. Brasileira. " 

Minas, que é grande . pelo seu psssftdo glorioso, por ella 
eonquista.do ~aças -ao v&lor e 1\ tenaeidnde nunea deementi
dos de seus filhos, ••. 

O Sa. PEDRo ALEIXo - E cuja hist\lt'ia, em grande parte, 
é a historia dos Bandeirantes paulista!.,. 

O S1\. GOIIIES FERRAZ - • • . Minas, que tem seu nome 
ligado aos aeont~cimentos historicos mais felizes. do nosso 
Pai.z:; Minas. que, ao lado de São Paulo, deu ao Brasil essn 
trnjectoria immensa e intermina~ de .gf.racões que daquelles 
~ois Estados têm ,partido pa.ra as ct•uzadas santas. do patri
tismo, Minas, Senhores, ilr~scerá na admil•aoão, na sympathia 
e no respeito df'l todos os pnulistas se qui.z:sr solueionar, den
tro dos limites do justo e do honesto, este bi.;.;r,ecul&r con-
flicto. , 

São Paulo, cuja capitania já foi t·to grande ao ponto di\ 
na affirma~ão erudita de Toledo Piza, inserta na Revista do 
Instituto Historico de São Paulo, aba•a•ltrer todos os sertões 
que occupnvam a cxter.sa costa brasileira, desde lAguna, em 
Santa Catharina, cujo Estado aqui so acha brilhantemente 
representado pelo nobre collega Br. Duiiz Junior .... 

O Sa. DINlZ JuNIOR- Bondade de V. Ex. 
O SR. GOMES FERRAZ - ••• at~ o Maranhão. n terra 

illi.1atre do meu prezado collega Sr. CariGB Reis. que me hou
ra com a sua atteDQâo, Süo Paulo quer entretanto viver em 
paz com oiS vizinhos e contenta-se 01m1 ú limiLe legal entre 
os dois Estado9, pela linha Luiz Diogo, linha esta qtie D.E;nhum 
prejuizo trar' a Minas, por isso (llle além de lbil deixar to(IS 
a zona historioa do Contestado, satisfM melhor o "' po,sideti8, 
eendo " mais naturai porque seiJU& 03 melhores aooidentes 
geographieos, divisorios de quas e rios. 

Para terminar, appellamos, na soluçfio honrosa desse oon-
1ticto, que qualifico de urgente necessidl\de do momento, po.ra 
fl collaboracll.o prooiosa da oonspicua. e b\•llhant~ bancada mi
neira, a qual, aindo. h.a poucos dias, o eminente Ginoinnto 
Braga, no seu memoravel discurso, pronunciado numa das ul
timas sessões desta ·aamara, chemou, com os applausos gernes 
do plenario, de salvadora da lavoura cateeira na Constituinte. 
. Oxalá, Sr. ProsidentG, Minas ao lado de São Paulo e com 
o apo~o de todas as unid~es da Federacãp b:rasilei~a, realize, 
mais do que isso, a felicidade e a salT&oio do Brasil (P'"mas) • 

O Sr. Pedro Aleizo · - Sr< Prealdente, nlo tenho nesta 
hora o mnndato dos meus Jlluslres oollegas de representa
oiio de Minas Geraes, mas sinto <1\16 no final d11. prosen
te ~ssllo-, !deante . do appello lla.lol'Ot!O. ·&mil'o e ·fraternal 
qlle nos -vem d~ illustre representao.le de S. Paulo_ Sr. ·Go
mes · Ferna, não l!omos oó~, .~ mineiros, que devemos .. at'
tender .a es.se a-pp.eU~; porquanto antes de le!nr aes IKl.SIIOS 
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eora-eõe~. efle fala hem a()S eo~ões d&. todos os !lnsilei· 
ros. (Muito bem.) 

As- qa:estlies de Hmites, a secular questão de limites. 
entre as antigas prtwincias do Im~rio e os actuaes. Esta
dos da- Repu})lica, preeisa realmente acabar, precisa tB'r o 
seu terme definitivo. 

Foi esse o pensamento alto, elevado e uobre :ios- Depu
tados á Cons.tituinte BrasHeira de 1934, quando im:puzeram 
preceitos obx:igator:ios fixando-se um prazo determinado 
ímprorogaver para que se solucionassem tocfas as ~tt~estiun~ 
culas que vinham eternizando odios e ct"eando anfmosidade! 
e::ttre povos irmãos. 

D.e oossa ~. :Sr. Presidente, o CV:le podemes dizer é 
tlllle não viemoS' aqDi debater o laudo ViHeroy. nem suscitar, 
no plell3iri9 da -camara.,. todas. a:qtrellas questões. que oonsti· 
tuiram o arrazoado de minejrOs e paullitas perante ss 'Com
missões de Arbitragem.. e não viemos fazel-o, Sr. Presidente, 
porq:ae confiamos iotei'ramente na sineeridade, na sereni
dade e no esp-írito. de ju:stica que preside os acrtoS' dos Go
vernos de São Paulo e de M.in.as, nesta hora, 'QUando se trata 
de dar solu~o definitiva á famosa Ef"Cle!rtão aqui tão hem ex
posta pelo illustre collega de São Paulo, Sr. Gomes Ferraz. 

E) ®e viemos dízer, ~. Pre.sMente, é que este appello 
fa:la tanto ao.s OOSS$ corações de, mineiros. eoma aol5 oora.
ções de: brasil-eiros (11W:'!Ítc> bem), porqua.ntn sabe toàa. a Ca
mara-. como oert~e sabe, a na.çã;-o bnsileira, niro ~em~ 
nas H:D:àas: fronteirieas. e nas, Lides da. u.m Esta>do para .outr~ 
traços de separação entre populações dhu~rsas e differentes; 
o que vemos são apenas demarcacões de natureza fis.,at, por
q~, mineif'os do lado da linha Vílleroy e pa'l!l'listas- do lado 
de acolá, brasileiros qtte são, oontrmnind·o· para a grandeza 
e prosperidade dos Estados, sob· ooja jurisdicção se et!WD• 
tram, estão cooperandb deoisrvnnente para a unidade e pan 
a gloria- do Brasil. {Palmas. ) 

O Sr. ~eaiGe.11.ta-- Communico á Casa que amanhã ha
verá. votações •. 

Vou- revantar a sessão-, designando para a de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

10 

Votação do projeeto n. 36-A, de f935, dispondo sobre o 
})1'ovimento- das cargoS' do Ministerio Pubiic() Eleitoral e fi. 
xanoo o· subsidio- e- outras vantagens dos juizes e proeuraoo
res, com pareeer da· Commíssão de Jnst~ rejeitandec os ar.o 
tigas. fu e 2°, da . .Resolução Legislativa, v.etados pelo. senhor 
.Presid®te da. Republ-Wa (discw;s/W. unica).; 

"Votai;ão. rio· pto~ct-o n·. iH-A, de :t93õ. autorizando a Te
formar- e- ampl-iar~ o Hospital NaciQmtt 1fs Psyehopatha.s e as 
Co!onia:s de Engenbo- de· Demtro e de J.a.earepagaá; tendo pa
recer oom substitutivo da Commissão de samte e parecer da 
Cemmiesfio· ti&. Pixumoas,. fbotaYel _, Mbatitlllti:v.o (2& 
.dNc.wda};-

v ota'Ção dO pr~eeto n. ·22S,, de t9S'I5', autçrhando a.llbrfr:' o 
credito especial de 3'11J :006f{IO~ para. attenctér s despesaS" aom 
oS estudos. prelimi'n8T,es' para . a 'eonstraeçla da· ponte inf!er'!" 
llacional sobre º rio Uruguai ('2'1. dfScu!sãot; 
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Votação do projeeto n. 27<l, de t935, estabelecendo ~ 
competencia do Juiz de Menores do Dfst.ricto Federal para 
julgar as infraccões de leis e regulamentos de assistencia e 
prolecção a menores, e dispondo sobre os exames a que de
vem ser submettidos os menores processados (21 ducuullo) ; 

Vot.acão do projecto n. 277; de i935, dando á Liga Brasi
leira contra a Tuberculose (Fundà.oão) a plena propriedade 
do terreno onde est.á construido o edificio de sua séde social 
p.esta Capital, tendo pareeer com substitutivo da Commissão 
de Finanças ao projeoto da Commissão de JustiÇa (2• 
discv.ssão) ; · 

Votao~o dO pa~ecer n. 3-A, de i935, devolvendo ao Tri
bunal de Contas o prooesso relativo á recusa de registro ao 
contracto celebrado pelo Ministerio da Marinha, com a Casa 
Mayrink Veiga (di.Yctusilo unica); 

Votação do parecer n. 27, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao termo de 
rescisão amigavel do eontract..J celebrado entre a ext.inota 
Direct.oria Geral de Pesquisas Scienti:ficas e o Sr. João. Ro
};)les Pereira (discu.uilQ unica) ; 

Votação do parecer n. 28, de i935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou ,egistro aos contraotos 
celebrados pela Commissão C. de Compra~, eom as firmas 
Ma1•co F, Bert.éa, Pereira Araujo & Comp, e The English 
Eleot.rio Co. Ltd. ; com declaraoll.o do voto do senhor La
cerda W~rnock (di.!cus34o tmica) ; 

Votaçllo do ,l!&reoer n. 29, de i935, approvando o aoto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao accordo fir
mado na DelegaBia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado 
de Minas Genes, entre a Fazenda Nacional e a Prefeitura 
Municipal de Sacr&mento, ,I!.&ra arreoad:u;ão do imposto de 
energia eleotrica (rliactuslla unica) ; 

Votaç!lo do parecer n. 3t, de !935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recueou registro ao contraoto 
celebrado na Direct_oria da Defesa Sanitari'l bternaeioni!.l 
com Joaquim José Teixeira, para looaoi\o de um predio de 
proprieclnde deste (di8cuu4o unica) ~ 

Votaolio do parecer n. 32, de i93~, approvando o aoto 
do Tribunal de Contas que. recusou registro ao oontraoto 
celebrado pela Commlss!io C. de Compras oom 11. firma Wal" 
ter & Comp. (diiCUWlo unica}; 

Votaoíio do parecer n. 83, de ~985, fudeftlrlndo reque" 
rimento do Dr. João Francisco de Lacerda Coutinho, pe
djndo pagamentQ de vencimentos (discusailo unica) ; 

Votação do pareoér n. 34, de :1.935, approvando o aoto 
lfo Tribunal de Contas que recusou registro ao contraeto oe
l':lbrado entre a Commissão Centr{ll !ie Compras e a lnterna
tional Machinery Company (fornecimento ao Departamento 
de ProducQão Vegetal); com voto em separado do Sr. Abreu 
,Sodl'é (discussão unica) ; 

__ :Votação do parecer n. 35, de 1935, il.pprovando o aoto 
ilo Tribunal de Contas que reousou registro ao cont.rBoto oe
.lebrado entre a Commisslí.o \Jentral de Compras e a firma 
Lutz, Fel'ral).do & CQmp. Lf.da. (fornecimento ao. Serviço de 
lnf3pecciio de :Produetos de Origem Animal do D. N. de 
}'rodueçll.o Anim~l) (discusfáo unica) ; 

'. 
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Votação do parecer n. ·36, de f.935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao termo de con
venio inter-administrativo, celebrado entre a União e o Es
tado de São. Paulo (discuuáo unica) ; 

Votação do parecer l;l. 37, de :1.9!!5, approvando o acto do 
·Tribunal de Contas que recusou registro ao contracto cele
brado entre a. Commissão Central de Gompras e Lutz, Fer
rando & Comp., Ltda. (fornecimento ao Hospital de S. Se
bastião) (discussão unica}; 

Votação do parecer n. 39, de i935, approvando o aeto do 
Tribunal de Contas que recusou l'egistro ao contraeto cele
brado entre a Commissão Central de Compras e S. A. White 
Martins,. para fornecimento de material t\ Directol'ia de Na-

. vesacão, subordinada ao Ministerio da Marinha (ài.t
cus8ão unica) ; 

Vota~ão do pare!ler n. qQ, de 1935, approvando o acto do 
Tribunal de Contas que recusou registro ao contracto oele
brado .c.om a Casa Luik Ltda., para fornecimento de material 
ao Instituto de Chimioa Agricola, bem como ao additivo do 
referido contracto (di&ctusão "nica} ; 

Votacão do pa:reoer n. U, de :t935, approvail.da o aeto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
t.raoto celebrado enh'e a Commiss!o Central de Oompras e a 
(lasa Lulk Ltdil.., po.r& fornecimento de material ao Instituto 
de Biologia. Vegetal, bem como ao additivo do referido con-
traoto (dbcuuc7.o unica) ; · 

Votaoão do parecer n. U, de i935, approvando o aoto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao c.m
tracto celebrado entre a Con'unlsst.Ao Central de Compras e 
as firmas Offjoe Franoais des Papiers Fiduoiaires e Lutz, 
Ferrando & Comp. Ltda., para torneDimento de blD.l.erlal á 
Caar. da Moeda e á Directoria de Armamento (di•cut88.o 
unica) :. · 

VotaoAo do parecer n. 4:!, de f.935, approvando o aoto 
do . Tribunal de Contas quo rer.uaou reflstro ao oon
traeto. celebrado entre a Commissll.o Centra de Compras e 
fi Companhia John Jurgens, Lutz Ferrando & Gomp., Ltda., 
Casa Lohner S. A. e oom a Casa Luik Ltda., para forneci
mentos a repartioi!ee subordinadas ao Ministerio da Agri
cultura. {cliacuuao unica); · 

Votac!l.o do p11.reoer n: •. .U, de i931S, D.PProvando o acto 
!lo Tribunal de Contas que reousou registro no con-· 
tracto celebrado entre a CommissAo Central de Compras e a. 
firma Oscar Flues & Comp., para fornecimento de material 
de consumo ao D!lparf.amento Nacional do Trabalho {dis
cu:uao. unica) ; 

Votação do parecer n, 45, de !935, approvando o noto 
do . Tribunal do Contas que recusou registro ao con
tracto celebrado entre a Direotoria Regiõnàl diil! Correios e 
Telegraphos e o Ediffoio Ceará. S. A., para arrendamento 
de uma loja, e to. (disctt3slio unica) ; 

Vol.aoão do parecer n.· 46, de t9S5, approva.nclo o aoto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao ajuste 
celebrado entre o Governo Federal e o Estado do Rio de Ja
neiro, para a exeoucão dos serviços relativos li. organizaoão 
e defesa da Produccüo (àiscWJsao unica); 
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Vmtaoild· do ~Jaree!l! n~ 47, de i935,. ~pp:r.o.vaudo rJ ·.act.o 
&o Tribunal de Golda-, qtre r_,usou l'q.iltlto ao. cootnlcte. 
oeiebrado pelr. Commiasiio· t::ent.nl dê ComptM com a Com
panhia de Electricidade Siemens Soàucllert. B. A. (l'lileuulitJ 
unica); 

Votaeã& di~ ,areeer n. 49r de Hl~ a.pp-rovattdã o aoo 
do Tribunal d~ Contas q-ue, recusou r.-J.stro. ao. tcJa
t.r~oto celebrado entt>e a_ Gommissão GeDtral de Compr.aa. e .. a. 
Companhia Agra do. Brasil, The Entrll!lh Elecwie· Co. Ud.,. e: 
a Casa Mayrink Veiga S. A. (di&c?U3ão unica); 

Votaoão dei parecer n, tiO~ de · :1. g~ a;pprovando o aet.o· 
dG. Tribunal de Contas, q,ua recusou registro ao eoo.~ 
traeto cel.ebl-ad.o: entre a Commi'sllão Central de. COmpras ~ 
Foll!eca, Almeida & ~.,. l.tda, .• Companhi& Finland.ua. 

·S. A. e Stahlunion Ltda., etc. (dircus.tO:o unica}~ 
Votacão dD par.ooer n. 51, de 1935, approvando o. aoto 

® Tribunal de Contas, que r~usou re1iat.ro ao oon
tra.cto c.elebrado pera Commisslio Ceutr.al de Compras eom a 
The. Engllsh Eleotrio Comp. Ltd.. (dflcuucfo umc~) ~ 

VotaQão do parecer m. se, de' ~935,. a))1)NY1lndo o .cto 
do Tribunal de Co~tas, que recusou registro ao con
trMto oel'ebnldbt mtn.•e· a Coinmissllo rnmtral de Uompr.aa e 
Lntz, FerraDd'o & Gmnpaubia Lim·itlllfa (cHtcufl'tb ""ioo~: 

Votaoio d~ par.eoer a. 65. de iOSI, r.ppliO"iBilde· a aolo 
do Tri.buual. de Conta&, 1iJU4t reouiOU re&iati'o. ao aou
tracto celebrado entre a CommissAo · flealr&l da Comvraa • • 
Casa Luik Ltda., (dircuullo unica); 

VGtaollo do· pareeer :a.. 1511 de i!~Sii, approvando o ao.\o. 
do TrJl).uual de C(mt.u,. que reo~so.u :~~eai!Rl.'a ao ocm
traclo oelehr-.do· entre a Commiulü Central de· Qompns e • 
tlrma Lut.l, Fernndo •· GQznp., Ltd.. (dt•cw.l4o aic.l.) 

Votaoflo do parecer n . 5'7', d'e t995, appl1)vando· o anto 
do Tribunal de Cont.as, que i'ecusou reslsLro ao oon
traoto oelobrado entr.e a. Gommiaa!G Central de Coo.lDI'ai e a 
fil'ma Lutz. Fenando &:. C:omp "" Lkl• 'dl'•c.uaao. ·'"*-> ; 

Vot.aollo do ps~er n. IHJ,. d.e f9S5, approvando o aotD 
do Tribunal . de Contas qus reeueou "fl&tl'o ao con
tra1rto eelebrado entre a éommissll.1l Central de Compras e il 
Amsrican Bank Note Gomp., e- a'B' firmas :M:-Bsalbll.es Suo~pl'rll 
& Comp, e Lutz Ferrando & Comp. Ltd. (discuJs4!·o umea); 

Votaoiio da rE!querimento · n.· 2, d~· i:935 {prime'h-a le
si!!latut'a), do Sr. No!Ueira. Penido· e· outrrm; n~· seRotíd'o de 
ser nomeada wna· Commisaiio E!pecial de ·i i ' membros PB·rll 
proeegaoir· no trâb&lb·o de eiabora.Qikt do Estatuto d'os F\m-
eei;onarioe· l'lt~blieos (,(ft,wus,ão· umcn} ;· · 

Votacão do requerimento n. · 3, de 1935 · (pt'illleira· le
IP&oaturah do ft:r·. · DOrval Mefêhiades,. de iufoomaÇõeal sobre 
ar~ow do ·e~, de· Qmdabidlidarle· · ~cfiBaun~o !Miea)'; · 

3"' discussãn dO p~rojeeto, 11.- i2~.A. de 1.93li, que .ceguJa, 
a desped~dll. dos empregados da inàusfrin e do eODimetcia .. 

Le.~ae· ~ 9!8sãa át 231 horas~ 
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11 n Sessão, em 16 de Maio de 1935 

P1·esidencia dos . Srs. Antonio Carlos, Prêsidente, e Arruda 
Camara, i• Vice·!»residente 

1 

A's :14 horas, compal'Cccm os Srs.; 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Euvaldo Lodi, Pereira 
Lit·n, Agenor Rabel!o, Gene1•oso Poncc, Edmur Carvalho, Claro 
de Godoy, Lauro Lopes, Café Filho, Acylino de Leão, Abguar 
Bastos, Fonelon Perdigão, Agostinho Monteiro, Gcnaro Ponte, 
Eliézer Moreira, Godofredú Vianna, Adclmar li.ocl1a, Hum
berto Andrade, Monte Anaos, :Figueiredo Rodrigues, Martins 
Vérns, Josó Augusto, Grululiano Brito, Jo~é Gomes, Matldàs 
Fl·oil·e, SumLU!l Duarte, Bo~to de 1\It'mezes, Souza Leão, Ar
naldo Bnslos, Antonio de Góes, Domingos Vieil·u, Arlhur Ca
valcanti, Heitor Mai!1, Teixeil'a Leite, Humberto Moura, Si
mões Barbosa, Emílio de Maya, Valente de Lima, Mello Ma
chado, Deodato !\faia, Malchisedcck Monte, Amando Fontes, 
Laut·o Pa's!!OS, Pedro Lago, Luiz Vianna. Filho; Prisco Paraíso, 
J . J. SeaLra, Octavio 1\lungnbeirn, Wanderley Pinho, Homero 

· llit·cs, Ubnldo RnmaliH.•te, Jair Tovar, Henrique Dodswo!·lh, 
Amaral Peixoto, Cundido Pessón, Henrique Lage, Levi Car
llilit·o, Bento Cõsln, Cardillo Filho, Arthur Bernurdes, Pinhei· 
J'n Ghagus,. Pedro AI eixo, Clomento MertrBdo, Levinüo Coelho, 
Augusto Viégn!>, Polycnrpo Viottl, Furtndo do M~mczes, Car
neiro de Re1.cnde, Cht•istlnno 1\fnchndo, Josê Bernardino, Mntta 
Machado, Simiió da Ctinhn. Antliero Botelho, Delphim Mo
reira, P.:lreira Limn, \Vnldomnr Ferreira, Borras Penteado, 
Jnoquim Sampaio Vida!, Cnst.ro Prado, Macedo Bittcncourt, 
LaElrte Set.nbal, Alye;; Palma, Jorge Guedes. Gomes Ferraz, 
Atn·oliano Leil.e, Justo do Moz:.nes, Domingos Vellnsco, I"nuàe~ 
tino Gomes. Vicente Miguel, Corrêa dn Costa, Plinio Touri
nho, Arthur Saqt.os, Octuvio da Silveirn, Paula Soares; 
F rancisco Pereka, Diniz Junior, Baptista Lusardo, Vespucio 
d~ Abreu, Renato BarbQsn, Demetrlo Xavier, João Simplicio, 
FredHrico Wolfenbuttel, Raul Bitl!;!ncourt, Barros Qassa!, 
Dnl'io Crespo, Adalbcrto Corrêa, João Neves, Fanfn Ribas, 
Aniz Badra, Antonio Garvalhal, A'!'~hur da Rocha, Franoisco 
Moura , Martins e Silva, Adalberto Camargo, Alberto Surek, 
Damas Orii?., Chry.~ostomo de Oliveira, José do Plitrooinio, 
Ricnrdino Prado, Ferreira Limn, fticardo Macha,do. Alberto 
,Alvares, Pedro Rnohc, Vicente ,Gnl!iez, Salgado Filho, Paulo 
Mart.ins e Thompson Flores (f28). 

O Sr, Presidente- A lista de presença noousa o compn
reliimel\to d~ ·122· Srs. Deputados. 

'Está àbertu a Sessíio. 
C. O. - VOLUME li - 1935. 20 
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O Sr. Agenor Rabello (2" Secrett:U'io) procede á leitura 
da Acta da Sess1lo extraordlnttria-noeturnts antecedente, a 
qual é .posta. em discussão. 

O Sr. Tbompaon Flores (Sobre a Acta) - Hontem, Sr. 
Presidente, quando falava meu íllus!Jl'e collega de represen
tação, Sr. Députado ·Barreto Pinto, em aparte, que hve l>p-· 
portunidade de dar, declarei a minha integral solidariedade 
á attllude assumida por meus companheiros da representação 
classista pelos íunccionarios publicas. 

· Como, na balburdia que houve naquelle instante, não 
fosse possível aos dignos e operosos tachyg-raphos desta Casa 
registrar meu aparte, faca agora esta declaracão, para que 
conste da Acta dos trabalhos de hoje. 

O Sr. Presidente - V. Ex. serâ a f. tendido .• 

E, em seguida, é approvada a Acta da Sessão 
extraordinaria-noctuma antecedente. 

2 

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

O Sr. Pereira Lira W Secretario) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

· Do Minislerio da Fazenda, de 1. 5 do corrente, enviando 
o parf:ccr soliciLado pela Commissiic de Financas ~ Orca
menta sobre o projecto n . 107, de !935. 

=- A' Commisslio de Fina.ncas 
Do nlE!smo ministerio e de jgual data, t•emeLlendo as 

\llogulntes: 

Ir\ FORMA C :illS 

81·. 10 secretario da Camara dos Deputados: 
Em refercncia ao offiilio n. 2!7, de 19 de Fevereiro ui~ 

timo, com o qnal V. Ex . se dignou transmiUir a este Mi
nisterio o teor de um requerimento do Sr. Deputado Mozat•t 
Lago pedindo informações sobre se et·a verdadeira a noticia 
de que a Afandega do Rio de Janeiro suspendera ou tornara 
sem effeito a isenção ou reducçáo de direitos aduaneiros 
para a importaofio de artigos desportivos concedida ha tem
pos a diversos clubs de football, tenhO a honra de prestnr 
a V . Ex. os seguintes esclarecimentos: 

a) não é verdadeira a noticiâ de que a Alfandega desta 
eapit!Ll haja tot•nado som effeito as isen~ões de direitos con
~odido~ aos olubs de football "l~lumine.!lse", "Flamengo", 
"'13omsuccesso,. e "Ainerica" e ao "Tijuca Tennis Club"; 

b) esses olubs gosavam· de .isencão de direitos de impor~ 
tucíio pura consumo desde a vigencia do decreto n. 24.023, 
-(!e 21 de março de i934 i 

c) os refet:_idos clubs . deixaram de gosnr de favores 
-aduaneiros em virtude de haver a "Confederaoiio de Des, 
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portos", por offieio n. f15l35, de 7 de Fevereiro do corrente 
anno, communicado á Alfandega desta capital que os mes
mos não emrn mais seüs filiados, condição neeessaria para a 
concessão de taes favores, em face do disposto no art. f3, in
ciso 22, do citado decreto n. 2L023. 

RtJnovo a V. Ex. os protesll)s de minha elevada estima 
e dislincta consideração. - A. de Souza Costa . 

...._ A' quem fez. a requisição. 

Carta: 

· Do Sr. general João Gomes, Ministro da Guerra, en
viando um exemplar do relatorio apresenllldo ao Sr. Pre
sidente da Republiea, pelo antecessor dnquclle titular. 

- A' Commissão de Segurança Nacional. 

Telegramma: 

De João Pessôa, 13 de 1\laio - Presidente Camara 
Deputados - Rio. 

. Presidente Camara Deputados - Volunlarios - Rio
João Pessoa, !3 - Tenho a honra de communicar a V. Ex. 
que este. Asscmbléa Constituinte decretou e -promulgou, em 
data de hontem, a Conslituioüo do Estado. - AU,s. Sauds, 
- José Macie!, Presidente Assembléa. 

- Inteirada. 

3 

O Sr. Preaident.e - EstA finda a leitura do Expediente. 

. Achando-se. nn ante-sala o Sr. Francisco Freire do An"' 
drado, t•eoonhcc!do e proclamado Deputado pelo Estado do 
Plrmhy, convido os St•s. 3° e 4° Seorolarios, para, em com
missl\o, iutt·oduth·cm no t•ccfnlo S. Ex., afim do pl'est&r 
o compt•omissn t•O!fiirienlal 

(Comptu•ece S. Ex., o.compnnhaáo da respe~ 
ctiva commlssão e, junto á 1\fosn, presta o com
pt·omlsso t•caimental, tomando assento, em se
guida. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, relativos ao 
mesmo assnmpto, e vou submetter a valos os seguintes 

Ri!:QURI\IMENTOB 

Requeremos a insercão na nota dos trabalhos da Ca
mnra de um voto de profundo pezar pelo fnllecimento do 

· geOI.W[ll Olympio da Silveira, uma figura das mnis brilbanles 
do Exercito Brasileiro, e que seja dado conhcolmento á 
Exma. familia do extincto do voto desta Casa. 

Salu das Sessões, 16 do Mnio do :!935. -José Augusto. 
- Demet1•io Mercio Xavier - Plin;o Tourinho. - Domin(Jos 
Vellasco. -Humberto Moura. 
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Propomos que· se consigne na neta dos lt•abalho;; de hoje 
· um volo de pesar pelo fallecimento do General Benedictn 
Olympio da Silveira . . 

13aln das Sessões. i6 de Moi o de 1935. :--- Waldemm• 
Fel"l'eil·a. -Antonio Perdm Lima. -Justo de Moraes. :.:.__ 
Aureliano L eite. - Joaquim .4.. Sam1Jaio Vidal. 

O Sr. José Augusto - Sr. Presidenll~. peço .:-:. valnvt·a . 

O Sr. Presidente - T em a paluvm, p ela ordem, .:> nob t·c 
Depnlatio. 

O Sr. José Augusto {Pela ordem) = Sr. PresidP.nf.e, o r e-· 
qttcrimenl.o cuja votacão V. Ex. acaba -de annunciur está subs~ 
cript.o poi' membros da maioria e pot· membros ela mino
ria . I sto s ignifica que n unanimidade dos membros desta 
Cnsa, se inclina em homenagem t'Aspeitosn e saudosa á me
m ot•in do bt·avo soldado da Republica que foi o St•. General 
Benerlicto Olympio da S ilveira . 

E é este, exclus ivamente. o significad.:~ da manifest açâfJ 
geral da Camara em torno do requerimento de que tive a 

· hom·a ·ctc ser o primeiro subscriptor. 

O Sr. Domingos Vellasco (.Pela ordem) - Sr. Presidertte, 
om nome <la Commissií.o de Segurnnca Nacional e no meu 
IJroprÍ(}, quero us~ociar-mu és homenagens que a Camara 
pt•eslo., neste morné:tlb, á fig'llt'!i CiO gNinde soldado bras i~ 
lciro, quo foi o Gcnet·nl Olympio da Silveira. 

K jus to , St·. Pt•es iden lc, e ~ natu r al, que estn Casa se 
il•nutn r no soffrimonlo mot ivado pelo golpe que a fatn lirl atlo 
dl' ~fet·iu contra ns c las~cs at·mndu~ e. p!'incipalmenle, conlr.t 
o Exct•cilo nnc ionnl. 

!•oi· isso mesmo, St·. Pt·esidenlo, é que, em nome da 
Cornrni!:'súo de Segurunçu Nacional, como disse . me fissocia 
1is homenugen ~; do que t rat.n o presente t·cquet•imcnlo . 

O Sr. Waldemar Ferrllira (Pel(t ordem) - St•. Presidorttê .. 
so ó com mngun que se v i! <lcsupparcccr u m v ull.o ~orno 11q uel

. lo cuj o nomo acub11 de l:ôor sullent.lldo neste momento, é com 
nb~olutn scgurnncn de p ropositos quo ugorn nos reunimo .. 
pum render-lhe usln h omenagem poslhumn . 

T ive n homn de set• signntario de outra mocüo, que ~ ·1 
encontra sobt•c a mesa, concernente ao mc~mo ussumpto, 
sobre o qual se manifestaram lüo bt•ilhuntemenle os orado
re~> que me antecederam. Quero, portanto, a penas commu·
nicar á Casa que n bancada paulista associa-se. de todo 11 

coração, a essa homenagem prestada a um dos officincs ma is 
distincto5 de que se p ode orgulhar o Exercito Brasileiro. 

O Sr. Generoso Ponce (Pela m•dem) - Sr. Presidente. 
n Cnmara acaba de ouvir a pll lnvt•u dos nobres m·adores qnc. 
em nome da minoria e du maiol'ia de~la Casa, pediram a in
setcão c in neta de un1 voto . do pt·o.f•Jtldo pesai· pelo fnlleoi
mento do illustre Genet•a l Olympio d\1 Silveira, Chefe do Es-
lndtl Maior do Exercito. · 

Quero, associando-mo ás homenagens da Cam11rn a esse 
\' ttlto eminente, _q ue ara lombn, f nlundo ·p!!ln banonda do Es
tado de Mntto Grosso, · for mular um nddcndo no requeri
mento, no sentido de s eL' norilendn u ma 'oommlssão de oinoo 
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membros, afim de acompanhar, até a ultima morada, os. 
restos mortaes do twanteado General. 

Vem á Mesa o .3eguinte 

IU.QUERIME~~ 

Requeiro, em additamento as homenagens que a Camara 
dos Srs. Deputados ora presta á memor·ia do illustre Gene
ral Olyrnpio da Silveira. Chefe do Estado .Maiot· do Exercito, 
seja nomeada uma commissão de cineo senhol'cs Deputado:>, 
afim de representar a Camara no tmterrumenlo daqnelle 
eminente militar. 

Sala das Sessões, 16 de Maio de 1935. - Generoso Porzc~; 
Pilho. 

O Sr. Presidente - Os Srs. D<!putados que approvam o 
rcqurt•imento pam que se lance em nela um voto de pesar 
pelo motivo do fallecirnento do Genernl Olympio da Silveir:.~, 
bem assim se nome i e uma commissno rJe cinco Devutados, 
pam em nome da Cnmara. prestar-lhe as d!!vidas. honwna
gens, queiram conset·vat·-sc sentados. (?(lusa.) 

i~oram nppt·ovudos o~ r~que1·imentos, [>OI' unnninddndc 
de votos. 

A' vista do valo da Camai·a, nomeio pal'a rept·escnlnl-n.. 
o~ !::it·s. Depularlos: \Valdemar Fet•rcira, José Augusto, Do~ 
mingos Vdlasco, Generoso Pane!! e Pl!nio Tout•inho. 

O Sr. Presidente - Tenho tumbcm sobre u rncs1t o mu 
snbnwller a votos o seguinte 

Rcquet•omos que ~ejn lnim•lo, nu Ulltn tln ~e8~no úll hoje, 
ltm voto de pcslll' pela mm•le do gJ·nntlll ahofe polono1., Mu
t•echul Joseph Clmm!llt PH~;.uJsl,J, occor•t•iull u 12 do I!OI'l'llliL•!, 
rm \'tu·~oviu. 

Saln c11s Sessões, 10 ri e Mn lo de t 035. - Ncgl'tlu de l .. ima. 
- Pe1•eim Ura. 

O Sr. Megrio de Lima - St•. Presidente, vno piLI'U c~rca 
de cinco annos, se bom m~ l'!!COl'do, o esol'Í!JlOl' l•'t•am1iscó 
Nltti, ex-pt•esidrmle do Conselho de lllinislt·os da Itulia, de
terminou, em nosso Paiz, um ligeiro incidente ligado ao no
me e á vida do Marechal Joseph Clemen~ Pilsuilski, Ci'Ue en
tão governava a nação polonezn. Num dos seus irnpi·essio
nanles libellos conll'a as dicladurns, publicado em prestigio
so m·gão da nossa imp!'ensa, aquelle preclaro publicislu ita
liano desenvolvia a mais asperu critica em torno do regime 
que Vigoruví\ nu Polonia e pric.ipahilénle e!rl redor do seu 
chefe, a quem imputava loucuras em cuja uctuução adivi
nhava o fet•mento pam a nova guerra em·opéa. A tão alto 
gráo subiu a violenoia desse artigo, que para logo se moveu 
a colonia poloneza no Brasil, a qual. em protiJsto col!octivo, 
ropoz a figura de Pilsudski no plano a que fazia jús. 

O tompo decorl'ido veio ctemonstr·ar que Nilti não eslava 
com a razão e que a sua pcmm haviu attingtdo, com eJ~:cessi
vo rigOl', a um nobre exemplar humano, aujos def{lilos eram 
quasi nnC.1 deaute das suns qunlidades. Nem a semente da 
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guerra medrou em ·territorio polonez, nem o Marechal .Pil• 
sucJ-ski foi um louco que se deixasse rodeat· de coroneis 
ignorantes. O· bello paiz do oriente europeu segue hoje, ao 
eontmt•io, o seu novo de.;;tino, por elle moldado, - com re
lativa paz de cspil'ilu, sem fet•menlos de discot"dia conti
nental, e o seu governo, ins taurado no~ quadros legaes e 
entregue a um dos discípulos do graude lióador, acha-se em 
müos tüo sabias c dignas que, a l>t'oposito dessa investidura , 
a -do Pt·esidente Ignace 1\fosciki. houve alguem que escrevesse 
que a Pt·ovidencia velava sobre a sorte da Polonia. 

O facto a que alludo, Sr. Presidente, se de um lado 
comprov:t que os juizes humanos são sempre pt·ecat·ios, ainda 
q ue orinndos dos mais severos estJiritus, por outro lado iu
(',:ca que o chefe nacional da I'oloniu, cujos olhos acabam de 
CCl'l'ni'-Se para sempl'O, foi Uffi dos homens discu tidos do SCU 
tnrnpo, dcntt·o e fóm das t'ronteira.9 da Palt•ia . 

. Mas a ~ritica que a sua a~cão despertava, ou o apreço 
que a sua p ct·sonalidade infundia, vinham de fnclo da influen
cia ai.Jsoluta, que, em dado momcnlo histol'lco, exerceu so
bt·e os seus compalt·iolas, revelando a. medida da sua gt·un
c.ezu. Pilsudski, campeão do r csurgimenLo da Polunin, ho
mem apaixonado, ardente, illuminado, "a fronte sulcada de 
pt•oi'undas rugas como a IHldra bt·ula enlalhac'.a pelo bul'il de 
l.llli at·lista ", foi ne-;;sa quadra histor ie<. a nlmo, o CCl'ebt'O 
0 o cot·n~.;iiu da suu I•Uli'Ht . A luswt•ia do mundo nfao r·cgislu 
a . Pl'<'scnca de muitos dictadorcs (IIH) lcnhum rcnlmcnto l'll
rlN'I ido. na sul1 pt·np:·ia \'Írlfi, os d·e~tino~ l:•'.l um povo inlc it•o, 
E l'il ~ttrl~ki, clnl'ivHenlt-, Pusudo, impeluo~o e :;onhntJot•. ~ur·
gin ll LJ ~!'i O da ô ll:l J'llC.'ll ~ofl' t•cdOJ'U ll JJIUitCll'll dl: ltlllU tJL· :>~ tl!:l 
l'Hl'U::; ftglii'Ull IJI 'IHfe,;ll nadn~ , . 

Nü u JH't'lt•Jll 1• •. !4•·. PJ'csi<!onl c. compt\r-1 h c o t•ctt·nto d!! 
, \,dnd i~ la, tll'lll tl l':'C I'l•\'t•t·-1111• :t vi tln t! n ulll'a <Jlll! J'!•nl i:1.0u. 
Tu•'• 1 i~~o ~~at·ia llltt•'IH'Irt n l• ngln: t~< ;•xl!Jtl~!l", t'•'l1l l'fn,: de ob
st•t·\' :t~·l'ít::o; t•ut·in~nfl. i.\ niif, t:~abr! ·t• J:, · iw:. ltii>ldm, õsll'i'iltíll dó 11m 
rli ~t't l t '~o !Hll !nTiwnl.n•·. Dt• t'l' lnnce, r> tt!t•t• l nnln, !!t~dtt~-nw r·•.•
f'twir· n di'HilHit.icirlufi C' du ~lll\ vidn llllhllt~n " pnr·l ic•tthtr·. ti 
qunl ~!'! <mconlr'tl flhn ilo llcil'c!tulllo nns imnwn~n!-1 J .r•ngndin~ tlú 
quo ~o cmnpüo n hi~to rill da ,o;ttn pl'Ol> l'in !Ht-:iio. (.lnnhecou 1'11· 

· stt~ l!'k i !mhts o;; Hufl'l'inwulus t! tudos lltlllllllus t.t·itlliiJihOll qnti 
m:u·cun1 n Pxisl<'ncia dn~ g r•nndt !!> hct•m•,. l• ·uusru•·mm';t ll'l'~ ·~. 
em bmn 1•oucos cot·tu,:itt·~ litununo~. ü enllo dil \tl11l•üt, doml
undu o lnuuilhnda, Ll.'rú Utln um . albr· l'omo nt[lll.'lle que SI) 
CI'B'll<'l) dl•lt!ru do seu peilo. . · 
. II11milrf•! r. (lt)bl'e dt~ nn::;dmonlo. fui t·ovoiucim~ou·io :101:t 
.1 ti unnot'- tiP 1dnde. Bas!u tlizcr- sc isto poro se ter a irlén 
dt' como lhe dcco t•a•fnl. fluhi por deanlc. n cxi~·!nnciu. Pt·ovou 
o PXilio nas reglõo,; re~rla r:·as ria Sib<•l'in . Hogpetlou-o o cat·
cr~ t·~ l'Ppe!idus VI:'Zr.~ . Ament,:ndo o ncn:l t!gnidtl, pot· mais do 
umn vez lhe foi a cub!!Ca posta a premio . Divcr•sa~. as aven
t.lli'll~ .r_•n\ que se bn!eu no aftlll de rtlcancat· a indepenclencin 
tl:i ~\IH t.e\"1'!1. J~ Cllll$lilnn, [lfJJ' ccl'ln 11m primrn· cln engenho. 
de! mHJaein r dr. bravul'a a nc~:ilo milHar c polilica quo pas
!'OU n exercn na occa~ião do gran(",g gur.rra , cto .c.u.ia for,j~ 
JH'cv in (llll' porlía snhir n m·mmiura com que seria constnl i
da n sohemnin cto sP.\1 poiz. E~ I I\. a pagina mais alln da Stlll 
·Jwb t·o vidrr " q~te doixn, nttonllos e des lnmbt•ados. os nossos 
olhos. Foi pnt• r.lln Qllo a Polonia r ediviva; enll•egou-lhe. 
suLJml11sa. n propl'ifl sorte. qne ellc ~alv(u·n. depois cto muht 
·iftol!il'O.~o rlrJHria ci(' quo o ~ou T•OVO pnrt.ic.ipl\rn. 
. Debmnc!o, ·.rocentcmen!.e, D!l . lnslgnlns do poder, o 1\ln
'rochnl Pllsuc'.~ki não provou elo amargo TIRO do osh·acJ!:.mú, 
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geralmenté reservado aos homens publicos quanoo fór a das 
1uncções de-mando; 

A sombra do palacio de Belvedet•e, em que passou a 
residir, continuava projectando-se sobre toda a politica polo
néza,· e, homem de 70 invernos, aureolado. protegido pela es-· 
tirnn das multidões do seu paiz, erâ conto o carvalhõ edoso 
que, coberto de nevl'. uinC.:~. se dc!>taca sobt·anceiro no meio 
d-a flores la. 

A approvaoão do voto de pesar que, em nome da Com
missão de Diplomacia e Tratados, venho requerer á Camara, 
pela morte de Joseph Clement Pilsudski, heroe, guerreiro, 
homem de Estado, constructor e chefe da naç!io poloneza, 
não representa, Sr. Ptcsidonle, um neto de méra col'tezia in
Lemncional . Emquanto o seu coração v·ae repousar no ataúde 
quo ·guarda os ossos Vf'ncraveis de sua müe. os scientistas 
lh-r• t·cccbet·ão o cet·cbro, para que os laborntorios ve
nham ainda a dizer o estofo de que so constituiu. Render 
homenng·cns á momoria (}essa siugnl::tr figura. parece antes 
l,u:n de,veJ.• que os homens inf.P.lligr.nt.r.s nlio pod{'m rioixar dê 
cumt'lrir com rspP.cial carinho, ntlenlos ao esplendor da sua 
vidu,_ cheia do mnis lni·go int.eresse humano. 
· J~' meu intnilo. no concluir, inscrever nos Annaes da 
Camara estas palavt·as simples com qne o pt·csidrmtc Mosciki 
linn\lnciou nos polonezes n morte do sett ·Mnrechnl, porque 
clla~ lhe lt·acam, em syhlht'!sc eloquente, o vigot·o~o perfil 
de homem de F.slndo: 

· "Aos ·cidadiíos ci.i Republicn Poloner.n: José PiHmdski, 
lll'imEiiro Marechal dn Polonin, encerrou os seus dias. Com p 
:;(•u grande labot· !!dificCi u uma nnoão for te. eom o seu gcnio 
P suu forca de vontade rcsusci tou ·o Estado poloncz. Gr:.u;.as 
ti. imn1!!nsirlnrlc na snn ttccão, foi-lho dado v<ir o nos~o Esta~ 
do como uma ct•eaçiio \'iva n viavcl P. o nosso Exercito com 
as bnndoit·as cobertas do glm·in. Es~c homem, que foi o 
inn!lu· que a no s.~a hhlorin · jã · cõnlt!'étltl, hntll'ln m1 fm·çns 
qtw 11 nnimnvnm nrssn JlrOPl'in hiAlol'in. A soa clarividrncia 
!ll'cvin o fntm·n. Mas não em n s i mesmo quo ellc ahi via 
p.m•qne sctllia htt mtiito que as ~\H.lS fnt·çn.; phystcug ehtJ~ 
gtn-nm ao fim. Pt·ocnroo c oxercit.nn no tt·abaiho i11dcpen-

. r' ... nl r o.~ homens sobro os ·qnnes rccait·üo ns L'llspont;nbilirfn
riP~ rtcpnj~ rio sun. morf.r. Devrrnos lomnr nns~o rl (l tc~stn
m,..ntn qur nns rleixón. Qi\ê o lnl.o 11 r, c!Ot• nproftmdnm em 
mls o ~r.ntimcnto ria rc·sponsnhilirlartr que assnmim~s flP~'lr.lc' 
do· ~clt Pspit·ilo c den;nlo dns gct·n~;,õcR fntttrls. ·~ 

Em r,egn ida. é npprovndc o recr:ol'lmf)nto do 
sr·. Né~lio rlc Limn o outro. 

5 

O,. Sr. ·Presidente ..,... . Von Quvi_r .a Cn~n sobre o seguinte 

nEQ.tJJmniENTO .. 
:~ , . Exino.. Sr. Presidente da Carnnr~ dos Deput.ndos: 

· Nn ~nhin .Jonqnim Nnlmco; rln Pnlaoin Humul'l.y, ronlizou~ 
Fll ·h)tnt.r.m uma !lf'l'imonln rln clovnrln ~<ignificociin no~ rlomi~ 
nfo~ -dn no~Rn polilicn lntornnn!onnl, · . 

nnfh•o-nw 1\ 1.1' 11(\ll rln nnt.nR nnh•o S. F,;t, o 81' , Ministro 
rt1l~- R(11ncl'lu~~ Rxt.oi·lot•f'R, Dt•; JoM flOJ•los 1!11 Macedo Bonrm~. 
e S. Flx. o St• . Embnb:ndoJ', do Uruguny, Dr~ · J. Cnrlos 
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Blanco, relativa á feliz conclusão dos trabalhos. de caracte~ 
dzacão e demarcaçã<? de fronteiras entre o Brasil t1 a 
Oruguay. · 

1'rata-se, incontestavelmente, de um acto ·que nos deve 
encher de regosijo e de orgulho, porque, na ~xpressão do 
nosso Ministro do Exterior, "de man(lit'a feliz e tão auspi
riusa vem encerrar ~- historieo episodio do de:s~iud':! da d~
visoria entre ambos os paizes, onde, mais do que as duvidas 
oocorrentes, propl'Üll'l da indole dessa· ordem de relações, sD 
assignalou o constante empenho das partes em manter inal
tet•avel a harmonia que marca, como um verdadeiro privi
legio. a bôa vizinhanca entre dois povos já tão proximos pela 
identidade de ideaes". 

Em face do exposto, nós, os representantes do Povo 
Brasileiro nesta Gamara, não poderemos ficar indifferentes a 
esse significativo aconLecimento, que veio ainda mais consoli
dar os lacas de amizade que nos ligam â vizinha Republica 
do Uruguay. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. que, 
rlepuis de eo;l~ultnda á CaSá, ~;éja consignado em acta um 
volo de regosijo pela conclusão dos trabalhos do dcm~rcacão 
da fronteira Brasil-Uruguay, bem como sejam expedidos te
legrarnmas de oongratulacões, pelo mesmo uwtivo, ao se
nhor Ministro das Relacões Exteriores do nosso Paiz e ao 
Sr. Embaixador do Uruguay, 

Sala das Sessões, 16 de Maio de 1935. - Emilio de 
Mava. 

Approvndo, 

6 

O Sr. Preaidente - Tem n palavra o Sr. João Neves, 
(Palmá$ no recinto, tribunas e galerias. ) 

O Sr. Joio Reves (Pnl7luls prolongadas oo recinto e nas 
galerias) - Sr. Presidente, as opposicões brasileiras con
gregad'ls vêm dizer ao Palz a sua palavra, no porLico da jot'
nada Pllrlamentnr. 

Nilo se prendem, para isso, exclusivamente, âs regras do 
estylo. 

Inspfm-as, em seu pronunciamento categorioo, o devm· 
de ra.sgur as avenidas, que se propõem o. trilhar. 

'Depois dos fundos e sangrentos dissJdios, que dividir~'ll 
a fnmilln brnsilmra, a impressão do· observadot• imparcial é 
rtc ·~ue nao h ou v~:: apenas subversão de um regime. Todos 
os valores for!lm profundamente alterados na ~ua estruotu
ra. Mas nem só isso, que já sel'ia muito. Parece que assisti
mos a uma transposição de polos. 

As erosões profundas, cavadas na superfiêie do solo, 
ncnhnl'am invertendo posições que se tinham i)Or inamovíveis 

Tudo indicava que Outubro de i930 demarcasse as duas 
margens, entr·e as quaes deslisariam as uguas renovndoms, 
fixllda em cada uma a bandeira symbolica. Conservadores e 
r{lvolucionarios dariam uo Pniz o proveito de amnrlurecer 
as colheitas da nova ordem, guardando em jus~o equilibrio 
os impetos da innovaoão inconsciente· e os atra~os do miso~ 
neismo retrogado. 

Tomaria corpo afinal a velha asplraol\o de todos "ontra 
as unanlmldndes passivas e as olygarobias audazes. 
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Poderíamos navegar pelo mar trevoso, sem o risco das 
rotas desconhecidas. . 

Sabem a Camara e o Paiz qua isso desgt•açadamente não 
acontElCP.U. Em quatro annos de aventuras e sobre.saltos dis~ 
cl'icior.arios, tudo se desarticulo!! na voragem dos imprevi
sos. Apagaram-se . os rumos predeterminatlos, ctl.l.ebraram-se 
compromissos sohimnes, estalaram discordias rematadas no 
guerra civil. 

Confrontando, sem magua, nem rancor, o mappn da 
nct.alidade com as cartas anteriores, quem fugt~ia ao es
panto das mutações imprevistas. H a; como a Atla1~tida, con
tinentes submersos. Paizes desappareceram. Vulcões entra
ram em inaotividade. Onde se erguiam as agulha., de cor
dilheiras imponentes, a chateza da paysagem indica o sen
tido das depressões. Em troca, montanhas inesperada~: or
gvcm-se no logar de valles desapparecidos. 

Precisamos recomeçar com coragem a reconsLrucção da 
casa desde os alicerces, que o terromoto sacudiu. 

Para isso, aqui estamos . 
Excuso-me de dizer quem somos. l\luilos de nós já 

transitaram pelas altmas do podei· e pelo Pat•lamenlo, liga
dos os nossos nomes á rudeza das campanhas. 

·Ma~ não são as pessoas que contam nesta a:tura dos 
acontecimentos . 

Um titulo apenas ousamos exbibir aos nosl'os QOnoida
dl!.os, como garantia do sinceridade na obra de amanbíi. 

E' o nosso diploma de soffrimento. 
Não chega a ser um capital npreoiavel para lucl'os. NAm 

lsso pretendemo·s, dispostos a persistir no trabalho tonnz de 
rehabilitar o homem publico por um longo a.i)ostolado no · 
interesse do bem oommum. 

Não nos enfileirnmos entt•c os immedintistas soffregos. 
Buscaremos recuperar as perdas pela obstinaçüo do dar e 
Qãu pedir. 

Enoontt•amo-nos na encruzilhada das mec;cuas reaisten
cias II.Ctivas. Serva-nos do mínimo oommum divisor de as
pirações publicas o pemmmento de reerguer o Drnsil desta 
crise de inditrerença e desencanto; trãililfundil:\:JO-lhc a vita
lidade necessnria no curso da depressão politioa, social, eoo
nomica e financeira, que o martyriza. 

Niio se percam os nossos ãdversarios em pesqul:r.:u a 
prooedencin de c11da um de nó~. Bastar-lh·es~á, para .justifi~ 
cnr a nossa allinnQa, que corram os olhos pelus proprins !i~ 
leims e verifiquem que tambem lá nem todos provêm das 
me11mas matrizils. 

Que vimos fazer aqui? 
Cumprir a nossa missão constitucional com palriotJ~mo 

e firmeza. Somos delegados de poderosas corrcnLes da opi
nião nacional, inoompativeis com !1. situacãó domin.mt~ por 
motivos que adiante explicarei, 

·Não é uma justa de politicantes desavindos, mas uma 
pugna patril)tica. Não nos divide apenas o poder, matl os 
rumoll a os methodos. -· 

Quanto a mim, niio me eximirei de dizér-vos qtié 8Cjai~ 
tei o posto de "leader" .dos mous eminentes companhGir~, 
apenas, porque nüo me offerecia uma taça de nactat·, m11s 
de fel. 

Conheoo hoje, Senhores, os aspectos lancinantes ela v!dn. 
Creio que n minha propria voz não tem mais o timiln d1111 
campanhas passadas. Vela-a o veneno das amarguras que 
se soffrom, perdOam, mas não se esqueoem. 
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Aqui estou, porque entre n acção de hontem e a da hoje 
não ha um millimetro a modificar. Não me ..lxtgiram a 
eontricção, ·que eu não· faria, menos por orgulho P1'1>fan0 do 
que por l!_ersis\ eucia nas mesmas convicções. . 
· Fico onúc estava em i930, intransigente pela renovação 
necessaria. · 

A Revolução ademais não se discute na sn::t exislencia, 
E' facto consummado. Os homens é que têm de ~e accom
modar denf.ro dos acontecimentos, raciocionaudo com uma 
l'nentalidade plastica, para escaparem aos anacbroni5mOs. 
· Este é o anno da graça de t935. Sejamos, portanto, 
1!l35 e nada mais, cumpl'indo os nossos deveres de brasilei
ros dent.ru lias condições da acttlalldadc. 
· As::~im pensamos todos, aasim nos have1·emos de com-
Dortar enlre a~ fronteiras da realidade. · · 

Ampara-nos o antecedente hislor!co, com Joiio Alfredo, · 
Sa1·aiva, Rod•·igucs AlvP.s, Affonso Penna, Rio Brnnco e· Joa
quim Nubl1Q..o servindo a 1\!'lpublica, ao serviç.> da P'atr:s . 

Não trazemos nas mãos o facho das vinguncas inconrlia
rias, nem pret.endcmos um ..1\justt> de contas pesSQacs nt~ 
o ultimo vintem. 

Quét'êmos ficat• debaixo c só retornar ao podar p elos 
rneios adequados. Não o escalaremos jamais ü desllorns, 
abrindo-lhe as portas com as chaves falsas do :tllllordo. 
(Muito bem..) 

A critica dos erros de hontem VO'l fazel-a já, ocmo jus
tificativa d~s nossas attitudes presentes. Não será iim 1·aid 
do de$lt•uíoõ.o ao territori j inimigo, mas um tontemtmho fia 
nossa bóa fé, acceitando o combate pelas idéas e o~ metho
do~, quando, a preço~ tentadot·es, pod1wiamos nos accommo
dat· entro ns hosle~ da maioria. (Muito bem.) 

Agora, entremos resolutamente na arena. 

Dictadara se·m 'I'Umos 

Con~ummarla ll victot•in revolucional'ia l>lll lls armas de 
i930. n subversão não sl' podia confinat• na su"I~ple~• ntmos• 
phet·a fil• nt>!llllut>Ot~, cmbt'iagnndo-se oum o vinho espmnante 
rto triumpho fulmlnn11to o fnoll, A hora dos heróés o dos lim
cos voJ'molhos niío tnrdarln n pnssnr nom n rapidez de todos 
ns horas hisloricas. O Paiz jú det·a tudo aos qu(3 tudo n1e 
promeUiam. 

Póde-se dizer sem exagero que onminhdmns .:lelJde P<'rto 
Alegro utó ns oxtromns do Pllraná entre duas nlus 110 po\'o 
commovido o cronté; ronovnndO·se no prosaismo destes tem
pos sem arroubos, !\ expedição llturgion das cru:r.ndas . O 
Cenh'o e o Nort e foram como cordilheiras vnluo.nicas em 
nrupção inespeJ•ada. 

:Mas a expectàtiva das massas é ainda mais jmpaclente 
do qnc a dos indivíduos. Não havia desappareoido rlo eéo 
a luz dos ultiDJOs r ojões,· nem morrido o éco <las ttlt:imas 
churnng·as e já n. Nnofio exigiu rumoH, p't'ovidencins e refor
mas. 

Consumml\ra..:se um dos maiot·es anseios da nlma 
brl}sileira, preparado durnnle quasi um deoonnio pela melar:
~oha de tentativas frustradas. A idéo dll tranõfigllracão revo
lucionaria começára na exaltação de Copacabana. Um Sl'ena..: 
riô tle· · belleza atheniense contrastáro. com uma Spilrta de 
bravos.· Parece que Deus 'proparn os grnndes noonteeimentos 
oom usura, com Msi.st.e providencia.h'nente . á lenta. fórmaoi\o 
dos homens c dos"ve~reta'es, nos · cyolos do .. rlilsoimento e dn 
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semeadura, do crescimento e da maturidade, pólos que a vi
da e a morte enlaçam nos élos da mesmà cadeia. 

A eadà desastre .sm•giam novos adeptos fervoroJos . E 
a iMia marchava entre conspirações e levantes, victi·.nas o 
derrotas, sedimentando· no espírito popular a crenç:.~ de quo 
o Brasil 3Ó se purit'icaría pelo fogo e pelo f~rrc. A~ ognas sP.
~uiam o seu curso, ora pm• caminhos un~ucllindll5, vencHn
do obstaclilo:;, ora desapparecendo da flor da terra; ás vez~!: 
com o ímpeto das enxurradas, outras tiumlns, mas Persis
tentes . Houve os que desertaram as bandeiras metralhadas o 
os que a ellas se incorporaram, em longas alternativas de de
pressüo ·e de febre . 

A idéia-força progredia, porém, sob os olhos desavi$ados 
do podet·, que a podia tes· vencido antes da tormenta, adean
tando-se aos seus objectivos. A paternidade das revoluções 
perLence mais á rispidez dos conservadores do que a auda
~ia dos exaltados. 

Afint\1 as torrentes se tornaram irresistíveis e caudalo
s&s com a fragmentação do blóco majoritario da politioa 
l:irasileira, causa immediata e díi·ectn da subve!'sào. Vivia
mo:: nquelle niiimf.o historico em que, para l~ ~flnga·ai .. n, bas"'" 
t.a.va a omoc!io de um grande motivo. 

Mas a J)Osse do poder não ó sufficiont9 P'•l'll legitim:i.l-o. 
Um homem só goYernn verdadeiramente, se encat•na uma ns
piracão tiollc..:tivli, profunda e · detinidn; correspondente aJ 
:>enlimenlo do Pniz. Dcsrhr que se abre um c11nflicto do r;ro
Pl't'l,'•)o;;· immcinsnraveis enlre a Nação o o ;rJW!I'IIll. ou o go
verno se conforma com o imperativo dn Nnoüo, ou trans
forma () mandato publico om abuso de confiança, (Pul111o.~.) 

Já o , ·elho Thier<> exclamava no parlnmenLo frnnr.ez: 
"O~ govct·nos t.õm um juizo infnllivol u mani)l:l~lavl!l. SalJois 
qual é? E' " nll,ontcclmonto. E' preciso quo n politioa saja 
ronf.irmnda pelos factos . Quando eUce niio a confirmam, não 
~ra . applllUSOS QUO lJOS$0m infirmar CSSO juiz supremo." 

·ounl foi, · pot•ém, o· espectaculo que a oplniüo conl~m
plou · nos primeiros uias dl\, roni>vncl'iv promeLLirln? Um ep i
logo demnsincto modiocre para o gr:md~zn do dromn. 
· Esp2rnvn-se o tliMmismo do providenQios fnigm·n tül!:.;, 
mnt'oadns d(.' autoJ•idnde inoontcslnv(.'l, rapidos comJ a uci)ÜtJ 
inlllltu•, ncet•!.ndn~ no . alvo das necessidades trul1spat•entus, 
cortnnrlo o fi o do todos ne hos il:u;.õos, prov(lndo t\ todn!-i os' 
di ffiçulr!nrlc!!, nhedlonlo 1\ systcmnl.icn do um plnt•o lnspir'o-
do no bem commum . · 

'fl'islo dcsillusi'io. Os constructores nuo Yalhtm oomo 
at•lificcs o qno demonstraram como destruido1·es dn ordem 
esl.nbolocidn. Só oito dias depois é que n Revolucüv l!Cl! l'(•luva 
a Sl..\:1 Lei Orgt~nica, quando o primeiro governó pi'ovisori() 
nuo ' tt>rminava . o cyclo. das 2~ h,orãs sobre f5 '1'-' :;"~;oyombro 
para lnnçar li acto inicial, apesar rle lá se haVCJ' d emuliclo 
mais de um sqculo de monarr.hin., com todas as J'f1ipnldade,s 
llo rxpatt'ia('ií0 dP um jmpet·ndOl' venerandO ]J•~I <> Jl OVO, l rope
ga. imagem dê um gl'ahde Mtéiiío, que caminhavu t\s pnl'tn~ 
do. tumulo pnt•n· us t.l'is.tezas. do cxilio . · . 
· ~m· ~9, ó Bs·asil ern· n~ Pniz quas i !>em communicacões, 
servido pt·ocnl'iamen~o pm• algnn~ ldlo~eLros d-e e~tradn do 
ferro c uns vagos · fws telegraphtcos ao ·longo do httoral. 

Em 'iOSO, ostavumos nn ópooa trepidante dO outoanovcl; 
do oviilo a do rndlo, RPJ,JI'Ox'lmundo n enot•mldndo dns dts.: 
tnnoins. · · · ' · · 
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Aquelle tempo, tratava-se de um gplpe mi,Itnl' vihmdo 
de surpreza no coração do Paiz, com escassa repel'oussão na 
peripheria. Em 30, o movimento era 'de larga_ euvel:garlura 
e partia de Lodos os extremos da Patria, sitiando pratica
mente em tres semanas a capital da Republica. 

E assim os mezes passaram entre o pittoresco d:1s en
t.revistas jornaHs_tiCas, a den·ubada dos funccionari ,~, num 
motn conlinuo de decrelos em safra de super-pr•Jdur.~:fio aiar-. 
mante, entre discursos mais ou menos incendiaria!', flora
cão de elubs jacobinos, pactos de estacões de aguas, tentati
vas, legionarias, inoóúidadé de denuncias sem provas, entre
dilaceramento de ambições, retalhado o Paiz entre procúmu
lados castrenses, disputando-se civis e militar~5 o primado 
sob1·e a soberania, divididos ~ separados os autores da cam
panha, num conflicto das rivalidades latentes. (Apoio.tlos.) 

. Se a política trazia em pm·petuo dissentimento os indi
viduas, nem mesmo se cuidava com methodo da economia 
da casa devastada. 

O governo entregara de inioio a adminlsLracão das fi. 
nanças a um technioo laureado. A sua gestão foi menos uma 
batalha com as difficuldades apremiantes do qUe oom os 
companheiros de governo e conselheiros colateraes. 

Tudo seria pôssivel admittir e tolerar na liquidaoilo do 
balanço revoluoionl\rio. E' da indole dos g1·ande3 movhntm• 
tos o tumulto entt•e os vencedores. Mas, se um departnmento 
devesse escapar ás marchas e oontra-marobas. doa domina
dores, esse seria certamente o das finanoae publicas e da re
gularização da vida eoonomica, profundamente pertUl'bada!l 
pelo accumulo de erros, de causas nacionaes e unlv9r!IO.o!~. 

Não se justificava siquer que a Dictaciura se oonvertcsee 
sob todos o~ aspectos num oampo de hesitações l>abylonlouil, 
A Revolução não fõra vagamente o triumpho de um gouel'lll 
sobre outro pouco mais fraco no volume das tropas ~~~ münos 
inexperiente no segredo da guerra: 

Não. A Revolucüo fóra um movimento nlt.ido o prorun
rlamente popular nas suas origens - vnss. que ventos favo
mvois encresparnm de todos os qundrantes, atê destruir ~ 
murnlhtt vnoillante de 40 annos do exlstenoia. 

() Sr. Getulio Vargas contou na primeira hor:~ com 
uma Naoão qunsi inteiramente masnetlsada pela ell[Hlranon 
de rosm•t•eições milugt·osas o enLt•egun som t•esm•vlls t\ disoi'IN 
poilo da sua vontade omnipotentc. Nenhum outro homem. 
em qualquer trecho da historia do Brasil, aloanouu jamala 
a glm•ia do chefe do Gove1•no PTovisorio, Nem os prdcCL'ell 
d1.1 IndependE!rwin lograram reunir ~m tot•no du idêa el!'U!Il 
somma de àsdioacões. 

Tanto era o seu podor de rasoinaçiio !!Obre toda~t as oa
mndns da opinião que elle nos levaria, com poucos Pl'O~eslos, 
para extl'ema direita, ou a extrema esquerda, natar!.le, de 
!I de Novembro de 1930. Dispondo de uma mataria plasticl\ 
insuperavel, tudo se resütnia em engenho e tenacidade .para 
que aquelle bloco granítico se convertesse nas perfeicões 
dn estai.lwrin. 

Mas todo e>Jse capital foi criminosamente dh;.;ipudo num 
tal delirio de r•rõgillidade que· õ historiador imparcial ~stro
mocerR. de espanto por não se lht> ter deferido em tempo 
a curatela adequada. 

A oterna desculpa· para os udiamenf.os consistia na re
lemhrnn()n rios erros passados, repetindo-se estrihilhicamen
te n onda passo a monolonia .dos libellos, como se t~reoisa
mente o vulto desses desvios não houvesse sido n CilUMl do 
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movimento, que hauria a sua justificativa hlstorioa. da naw 
cessidade índeclinavel de se corrigirem os equivocas, l'epa
rando as faltas e res~abelecen.do o imepr10 do horu senso, da 
ewnomia e da lei. 

Não .me perderei no emaranhado do~ factos, a;jonttmdo 
omissões e deslises. Os acontecimentos sãO de hontmn. Au
tores, victimas e testemunhas, aqui estamos todos os bra
sileiros nesta dolorosa contempornneidade da ciuonica, in
capazes de nos deixarmos ludibriar pela cegueil'a das vin
gane;as ou pela desenvoltura das paixões .. 

n. meu parecur, na hot-r. em que tombava cDm 0 gover
no deposto o regime, até a maioria dos que o sustentarclrn no 
desmoronamento final sentia a necessidade de se Pôr tet•mo 
ao syslema e aos methodos, que o haviam long-amente por
vertido. 

'l'oda questi:io entre vencidos e vencedores t•cduzia-se no 
fundo á escolha do pt·ocosso de tt•aJMformação. Quasi nin
guem mah: cSCI)ndia os dcl'cilos quo empenavam a machinll 

·do Eslndo 1: divOl·ciavum a Naçiío il'recom·iliuvol dos goveJ·
llOS desamparndos, 

'l'i nhamos chegado uo divisor das aguas. De um lado, 
cstnvu a uxtJericncia dos ft·ucassos a c cumulados, fi confissão 
intiitm de qu >, vivi amos dn l'icçiin dns fót•mulas. Sem elei
ções vcrdndci r•as, a Democracia implantada mr Carta Poli
Li cu mal disfur!)avn n nudez oligm·chica. 

~ó cct•llt~ 6pocas do prosperidade economica artificial 
mnntinh~irn u cuplmrin publica. 

Hnj{\, como hontcm, 1:m ph•na tltlgna Plll'larnentat', 
niio esconduroi n immcnsa scl'ic de bennficiog que a primeira 
Repnblicn tronxu ao llt'asil, ~oi.Jroludo na ordurn malet·ial, 
nom regatearei a justiça n homer1~, quê, no meio dos erro~ 
inovitnveis 1í contiug•mciu hnmuna e n falta de m·gauizncão 
busicu du vida nacional, deram á collectividade excmJJio do 
~ll!ll'''iuridndo i1uliscu!.ivcl. 

Bnslnriu mencii"lnur, como floriio de lonvor•)s. a circum
stnncill de tet•em sido todos os RUtJl'Cmos mugistL·ado> deste 
Pui~. do Deodul'O n Gotulio Vtu•gas, impressionantes padt·ões 

· do honorabilirladtJ pc~soal. (Palmas.) 
Nijo vnlerin isso, 8enho1·cs, no Lunmlto dns nossas diver·

gonciE\s o uo quuu1·o da nossa miscl'iu ch•ica, um titulo uo uxal
la~;õo, quando outros paiws do conl.itwnle assi~lit·arn, nas cri
ses d1t E!lHlltll'lll,;iio r.onlot\Ul'iu. da suu vida puhl i cu, no P~JH•cln
culo deB·t•nclanle de caudilhoJõ sem l'StWLIJlUlos, confundindo 
o lll'urio nnciomll com a propriedade pl'ivada? (Palmas.) 

Mns sem duvida o tronco uprodecido estava candemnndo 
· no de~abnmonto. 

Uns prefel'irinrn, UlJcgndos no preconceito da ordem ma
trll'i!ll, tentnt· u enxortia evolllcionista, vitnlisrmdo u~ ultimas 
seivas mm•ii.Jllndn8 pelos processos dn cultura artificial, abri
gando sob entufus cautelosas o vegetal in extr·emi.Y. 

Quantos eram, srmhoret=:, os que nssin1 pcnsnvam? · Não 
<Jl'am quasi todos os que partilharam, nu Uniilo o nos Estudos 
dtl~ re.;;ponsabilidado~ do podet· nos unimos .20 armas? 

o problema como que aterrava os conductores poliliooe 
vucllliüitiis entre empimhar o nl'viilo da derrocada ou caiu~ 
fotm· us fendas, que desciam das cimulhns, ameaçando a ustn
bilidntie dos nlicerces. 

A propria rovisfio eonstHucional, at•vm•ada ontro ns 
cnmpnnhas de Ruy Barbosa, enconh·ou obstaculos intrans

. ponivois ·no miaoneismo nggressivo do mundo p:lrti.durio, te
. mel'oso de que o nperfoiooamento do systema pudesse fazer 
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a•tfit• u Cllstcllo de c;ll'Lail, sustentado na. inetabilidl&db do• 
uquHibi•loa tuspeito.s, mantidos á cust~ dos grandes reglonil· 
lt!!IIIUil, 1111u HO r evesam uo poder para a correccão artificial 
du ll(llllhhu.l•: das prerogati v as federali.>las. 

' Jh,.~llludldu a Nação da coragem renovadora dos seus 
tlil•lf••rrlm•, entl'incheirados no l'igorismo das fórmulas, t'C
lJUllltiVIL~u o~ levantes episodicos, forma~do a. ·cadeia das re
buhl11t8 11\\cocsslvas, que remataram na v1ctorta de 1930. 

Ne:m uquollns explosões dramaiicas conueguiram desde 
h.IIJU o milugre de sensibilizar os cenll·os do commando e 
l'UIIIllllllmi.lll id ltde. . 

Uul!ta liUC se rememore nesta assentada a opinião emH.
lldl\ uqul nes tn ti·ibuna pelo então leader da bancada sui
J•Iugi'UillliJnSe, o Sr. Getulio Vargas. 

Ainda ti'Oavam os canhões revoltosos de ~9U D09 muroi:! 
dt> l':\1\o J,nulo, quando o futuro chefe da Revolução de 1\130 
u~~lm tltu•ument.e estygmutizava o neto de muitos daquolles 
qtH•, tiOI>Ols, dentro dQ cyclo revolueHmario, haviam de com 
ellu )llll'lilhul', numa fragmentação paradoxal, os compt·o~ 
mi~Hilll e lu poder discriciona1·io : ''Esla sedição que acaba 
til! IWI' Jutrtrludu não tinha um fim constructor, um intuito 
do nuiJt•t•j!n nem a flamma justificativa de um ideal. Nildt! 
di H~{', J.~r·n, por sua natureza, pelos seus fins, pu'ramont.c 
nutcnllvu, Um dia esses home11s que illudiram a Naçüo con
ilflll'llllfltl puru assaltar os poderes P\lblicos, ludibriando a 
r.mtl'ltmt.:tl quo nelles se depo~;itara, como encarregados tia 
1111\IHIInn\li\O da ordem publica, de guardas vigilantes das 
hlllllhthli'JO~ oonsLitucionaes, um diu violaram o seu pncto de 
IUIIII'II; jiiii'U vo!Laretii. a·s arii:~as contra essas propriw; insti
tltll)t'\tt~ . umut.ulados em .uma revolta de quartels, unidos ape
nuw r~uh hllso commum do insLincto de destruição." 

O !>In, SALLES FILHO- Mas V. Ex. ignorava essa opinião 
du 1'1', C1~lulio ·Vargas quando prcconisava sua candidalut•J 
1\ Jli'HMifl~•uoln da Repl1blica? 

n Mtt. AMARAL PEIXOT-o - Desej{wa, apenas, saber n 
O(ll••lnn tio 81·. João Noves na época om que o Sr. Getulio 

Vtll'illf4 tiXJlOildi a essas oonside!'açõcf: na Camat•a dos Depu
hulu", 

O 81\, JOXO NEVES - Respondo ao nobre Deputndó 
quo me• nilllba de interrogar, como r espondo ao illustre col
h•ltt, oujn nome declino, Sr: Salles Filho; respondo a lodos 
dl?.lllltlu tllln formei entro aquelles que preferiam a evolucüo 
u t•uvotu~nn: o o fiz conscientemente, r.eceios.o dos dcsbor
damontnl! (f(l movimenLo r ovolucion nrio, sempl'e confessan· 
do dllt~la ll•ll.luna que nunca pretendi tor os antecedentes his:-
tol'h!OH 1111 l'l'\'Oiuoionario. Sou homem que se inoo1·pol'OU :i. 
rovoluçal\, (lCH'qlle a revolução estava feita na& conscienoias 
Nno I'IUH, JllW!llll. como o Sr. Getulio Vargas, qne a trtllnvn 

do "mot.lnoll·us de qum·tel" e que depois chamou de "pu· 
titanlsmo oivioo da Patria"l (Palm.as) . 

0 SR. AMAIIAL PBIXO'l'O - Em 1026, V . Ex., na cidade de 
Caohoeh•n, reuniu O,!: provisorios do Rio Grande para inves
tirem conh·a essa mesma revolução . V. Ex,, por conseguinte, 
anoinvn integralmente a opiniii·O do Sr. Getulio Vargas. 
(Pahnas.) . 

O SR. JOÃO NEVES - T enl10 pot• já l'Ospondido o 
aparte com que me distin.guiu o nopre DeputAdo da. Capital 
da Republfoa . Ne'nhnm pl·azcr maior, senhor.es, poderia 
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neste momento vir ao meu encontro do que travar com 
'meus dignos adversar~os um daquelles debates coloridos do 
tempo da jornada pt·e-revoluoionaria. 

Não ó de meu feitio por as minha:; idéas dentro do uma 
ordem syslematica. Prefiro fazer ó discurso com os apaí·tes 
e fazer que as .idéas repontem do tumulto da discussão. Se 
escrevi o que queria dizer, foi porque desejava imprimh· um 
caracter de serenidade ao debate e pesar nun1a balança de 
precisão as palavras que deveria proferir. 

Não tardarei, porém, a voltat• a esta 'tribuna u lerei, 
então, a honra de entreter com motts nobres adv>Jrsarios o 
dcbalt!, no ponl.9 em que {l dcsejat•em co!locar .. (Pa~mas .) 

Pouco importa que a incoherencia do Sr. Getulio Var
gas, sete annos depois, viesse a esta mesma casa c taxâsse R 
I'evolta de 1924 corno élo de "urna cadeia de puritanismo 
civico"! 

1\fa~ ·O principio já se transformara em sentimento, com 
todo impeto d.e uma velocidade inicial verdadeiramente do
minadora. O sangue, que tingira as at·eias de Copacabana, 
crcára. a primeira categoria de martyres. A mystica da pu
rificaQão pelo sacrifício despontava de toda.;; as almas in
quietas pela sorte do Brasil. O centro, o sul, o norte e at~ 
o hinterland selvagem reoebHnn a contaminacão t'cvolucio-
narin, semeada entre lances de abnegacão e btbvura. 

Quando uma di!'eclt•iz succumbe na chater.a dosllarnbU.h\• 
chos, os heróes se desfigui·arn rto eüti•emez. Mas, •quando u 
t·esistencia se aprirnot•a no sacrificio, creado o cydo do he

roismo, cedo ou tarde a vidoria transforma as victimus em 
santos e os vencidos em vencedores. 

Tudo conspirava para esse desfecho. 
Bastou que se accsndessem as controversins entl'e as cor

r~ntes politicas a proposito da successão presidenci:J.l de 
i929, para que se fragmentass9 o bloco majoritario dn poli

. tíoa brasileim. 
Estava virtualmente triurnphante, desde cssn hom, a 

subverslio d<l regime. E1•a sufficiente que alguns homens in
transigentes e tenazes niío afrouxassem o combate, recom

pondo ligações a cada descalabro, insensíveis ao dc~encartlo a 
á fadiga. · 

Niio sou decididamente seclar·io do criterio marxista na 
interpretação materialista da historia. PensO que não é ape
nas o facto r econvmir.o a causo. das revoluções. Aliás, o pro

Pl'io Lenine o disse. Ao lado daa. solicitações da )IIisel'ia, creio 
que as paixões humanas, quando attingem cedas tempera
turas equa.toriaes, pode levar de l'oldão instituições e gfl .. 
vernos. 
. 1\Ias, ainda ahi, forcoso é reconhecer qu-o a crise do café 
o..ccorrlda em fins de i92!l, C·Onlribuiu poderosamente paru o 
desenlace pl·eparado. 

Ademais, a rajada da revolta esLava dando a volta ao 
continente, rebentando por toda parte, desd·c as Republicas 
· do Pacifico até a grande dt>mocracia platina, todas ellas sa
cudidas por abalos in'ófundos. 

Instauraóo o Governo Provisorio, desde as primeiras se
manas assistimos confrangidos ás manifestnçc•as da sua in
capaoidadc para construir. O::: ma ter ines sol1ejava.m nos al
moxal'ifados da bôa vontade. Faltava, porém, quem. com mão 
firmo no volante, imprimisse dh·ecção á rnarchn. O homem, 
que recebeu todas as tol'rentes bl·otadns das mil vertentes 
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da consciencia insubmissa do Brasil, para · accionar os dyna
mos da renovaçãO. enccrt•ou um peÍ'iodo apto a encher o 
Paiz de reformas e beneficios na monotonia dos conta gottas 
exasperantes .· 

~à{) foi decerto sem razão que o Sr. Getulio Vargas aca
bou por uma confissão commoYentc aos que tudo lhe aliena
ram em troca ele melhores dias. · 

A 14 de Maio de 1932, depois daquella série de ensaios 
c decepções, referida por um dos comiJntcntcs de primeira 
linha, o Diclador pl'Oclamavn ainda nP.sta casa com uma 
i'i•án(Ttteza digna de t'egistro: "A t'éilccão pelas armas nfjJI 
antecipou programmas para. impor-se ao· Povo bnsileiro, 
nem isso seria imprescendivel. Movimentos desta naturez~ 
se ol'ientam menos por clausulas previamente ossentadas dr 
que pelo inslincfo da realidade posterior a{)S aconteci
mentos." 

Entreguemo~ no juizo da posteridade essa espantosa de~ 
clarnção fi~! neutralidade na escolha dos meios com que sl' 
([cbclusse os descalabros, que affligiam a Patria. 

Um homem ussumc o commando dos exercitas, subverte 
a ordem mal·criul, sacrifica a vida e bons dos seus concida~ 
d~os e espera que os acontecimentos se incumbam de mos
h·nr-lhc os caminhos do reconstrucçãe> reclamada! 

Não sou, s~nhot•es, fetichista de biblias políticas _ nem 
. creio que a v<mlade humana possa conter dentro de um leito 
imlesviavel as vagas que a revolução accumula. 

Mas seria a primeira vez que alguem depuzesse uma 
ot•d,cm rln coisus estabelecidas para agtlal'dil.i' tia volubilidad,j 

.dos factos as rtil·ccf.I'izes snprern{lS, hoje para a esquet•da, 
amanhã para a dircitn, oscillando pendulnrmente nns 24 ho
ras do dia. 

O Sn .. JULio i\oVAES - Mesmo porque a rflvolução foi 
feita sem progrnmma meditado e pre-estabelecido. 

O SR, J0,\0 NEVES - Chegarei lá. 
Acccito que o determinismo d·os successos possa fazer 

variar n conctucla dos governos dentro do certos limites fle
xiveis, mas sem. quf)bra da unidade de acção nas gràndf1s 
linhas fundamentaes. 

Que pensaria o mundo de Lenine, Mussolini ou HiUer, 
so fundassem na loteria dos acontecimentos o exHo promet

. tirlo ao~ ~eüs eoilcitltidão~;~ em troca das liberdades ptlblicas 
sacrificadas? 

Hoje já nem são os programmas Uworicos que regem a 
ac~:ão administ.l'ativa com todas as características da coriti
müdadc indispensavel ao triumpho. Tão premente é :1. im
posiçã') de realizar que se substituem os programrnas vago~ 
pelo pragmatismo dos planos. 

Nada disso porém pt•eoccupou o chefe da llevolução, en
tt•eguc ao orientalismo da ineroia, contlértando allíancas a 
tmgando companheiros, como se o Brasil tivesse transigido 
com a quédo de um regime pnra que o tempo se gastasse ew 
intrigas palacianas, competições e veraneios. 

Nüo negar.Ja eu jámais - nem o poderio fazer - ao 
S1•. Getülio Vargas o desejo intimo de acertar na escolha de 
soluções. 
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-o mal irreparavel resultou, porim, da inaolividade· 1nfe
~unda, que o perdeu, e sobretudo da lamentavel e encyclope~ 
'dica falta de conhecimento dos ptobtema.s, ·que a Revotuçiio 
encontrara e creara. · · · 

Já o velho Munt.a.igne, sempre subti! nos ensaios, ·aoon
.selbav.a a que se não encommendassern sapatos grandes para 
pés pequenos. . 

A verdade é que os dlas se consumiram nas soluclícs a 
retalho, improvisadas á pressão das necessidades irnrnedia
tas, gastando-se o tempo· usurario em <il1Mtiunculas me
droores. 

Nunca se viu semelhante contraíac~ãu ll1clatorial, Se 
o gov-erao timbrnva em declarar que não tinha objectivos 
determinados, os programmns ·espoucavam de todos os ladot>, 
estranhos c contradiclorios numa audaeia de indisciplina que 
1embravn as épocas torvas da confuSã() e da ünare-Ilia. • 

Cedo n descrença invadiu os mais opLimistas e as ques:. 
U'les do Eslado rccahiram nos concílios da rua, sonegando ao 
Govcmo o alimento da confiança popular. 

Surgiam a cada passo os curandeiros felizes, manipu
lando receitas milagrosas ou pariacéas infalliveis. 

Perdida a noÇiio de commanda, pulvct•isada a autoi'idade 
'discl'icionaria, as ameaças pairavam no at' e as consph·acties 
brotavam dia a dia. 

O connict-n entre os res!Jonsavcis eternizava os casos 
pe;~soaes, ccm\o- se uma polit.ica de genoraes chinezes a cada 
momento logi':i.Ssc explodir nas scoccssõos e desforras. 

Retratando d~as·, bo!l'lo· ·aqu<Jllt's, poder../Se-ia ·>appJicar 
ao consulado da segunda DicLudura ll.epublie-àna a morclaci
·-do.de de 'fi·otzky ao govern{) de Korenski: ''Desse governo 
pode-se dize1· em summa que ai~ os dias de· Oul.ubro .P.assou 
por. crises dífficeis e só, no intorvallo da!:' crises, e~istia." 

Urgia sabir quanto antes do cipoal. A fallencia da con
strucção estava :definitivamente deo11el.ada pela opinião pu-
hl~. . . 

Ainda ahi, não soube ou não quiz o Sr. Getulio' VnrgàS 
encon~rar a melhor das soluçéles. 
. Para. que recordat· o -dramu da constitucionalizacão? 

A r,rise chegou ~final ao e})ilogo amargo na gloriosa in
surreição de S. Paulo, sugmentandú as divergecias profun
das. Qualificou-a o Sr. Getulio Va.rga.s em dooumenlo pu
blico de ''motim de po!iticos decahidos" esquecido de que 
assim ultrajava. a quasi unanimi-dade de um povo em armas. 
apoiado pela opinião dflsarmo.du da maioria dos brasileiros. 
. o·s fllctos pr<ivaram mais cedo do. que se suppunha que 
nquelles amotinados não eram n. escoria de um J)OVo entregue 
á' flll'ia do despeito e do odio. · 

~ verdade que os nossos ndvorsarios a taxa[·am de ~>on
tra-I·evolociio, afim de tirar partido occo.sioual dos noontel.li
mentos . . Nito disculirei a clnssit1oaçuo, mas s(l ·a acceito p.a;
dindo d.e emprestimo ao velho· ;De Maish.1e um conceito ad~ 
mh·avel - "uma contra-l'evolução, nil.Q pol' ser uma revo
luoüo con1nrin, mas por ser o contrario de uma revolu~áo /~ 
· A verdade, senhores, é que ella se des~inou a paralysar 
os es~ragós de um gr11nde movimento, que a falta de rumo 
dos seus executore·s transfçrmara de l"eacçílo salvadoro. em 
lento· suioidio de todo o P-ajá, · 

C. O. - VOLUMI.l: li - i 935. 21 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 0811012015 10:22- Página 16 ae 72 

....... _ 
VP!út~ HPJIJW)I_i~ · B!ltl@lS. 'OJijJII; .tlfitl.\i P~~ as 

~r-." tJ!l ~r!stft~ f,_wwid.•· 44fJJW. tmt~ iJM MtQf!HI 8ffJr-.. 
~~~ dA po~so ~l*IJI'IM" de ~~rqjfim~ f' ttMri(jfiq, tli&i4~ 
dida de lado a lt!do pelos brasileiros, !IP.t !il.l IJlftDIIWINU 
Ql jpt~. 

O SI\. BRi!&rolli'!f'l'E - Advlt'te ao nebre Deputado lflle 
está fio(.)a a hora qo expediente. · · · -

. 9 ~Jl. J{)M) N~VEa ......, Ji)m vifi.u~ 4.~t MV.iJFte.MfA I:JI! 
Y, E~. pf}QÇl ~~rvi\r-~~ ,a pqla.vrª •firq. ~ P19MIUJr QJ).>. 
portunamente . (Palmas no recmto e nas galerias . O ~IJf/..tlf' 
4 VitlttmmtP flY'IT!-prt'JMimf1Ãq_. > · 

7 
. · o f,r.. Pr~~i4.~nw ..... YQ11- ,sqJnn~t~r .a9 YP~ d!t G!i~i o Hl}~ 

S'!-J~J;l:~B: . 
llKOUDIMSN'I'O 

l!l'J!:mQ, f2\l1, PraaidantB t A banoada pa1•anaen66, p.ola una~ 
nimida.de d~ ilj3Us membros, :Pequer que, n11 &eta dos trabalhos 
parlamentares de hoje, fique Mnsignado um voto dil regosijo 
~e!~ p;·ç~u)g90.ÍÍ91 ~~~IA ~~31 ltí\ C,o~~ti~l,l~Ç-~ .dQ l!I!I~.Mo do · 
. h~~n~, ~~J?.d9_-si• ç!e~~ ~g~~n~em, ÇQ~JleQiiJWQW ;tQ/1 ~ .. 
n ores ~overnallOres do Estado ·e Pr~si4~nta 4• ..U~.embf~• 
Oo)lstitumt~ ~~t~P.;tl, 

S~tl~ 4~ ~s~fif!l!, ~~ d~ ~~l!J lfe Ul8[). - lAuro LQP61· 
- Pa~ So1Jr~s l'fP.tQ. :-r. 4rtl~yr ~ll'J~QI. ,;. F~ilett Pf!., 
t:t:i?f~, =- 9M~Wi!! ~ Si§pt~fr~. -,.,._ P~~nto f~yri~/t,Q, 

it $rr :t.~ro l-PJI'!i ,..--- ~r, J'reei4ent.e, ~,. J)e~~QII: 
Duu palant~.s, ape9as, para en~aminl}ap ~ veta9Ao 4• 

requar.imenta ~a a ~am~ada paraanense 'Vem ~e mangar ' 
Meaa. 

lfella aa pede u)a eoaaigàãdo na ata dos lPabalboe po,~· 
lamentares de hoje, um voto de regosijo pelo auspiei&M 
lae.to da p~amttlgaçAe dli Uonatitui~o do ilil~ ·de taranA 
e que ·des!'a homenagem se dê eephMimanto IAO Br. Oovema• 
doi· dQ Kilt.ado a ao 1111. Rtteaidenle <1' Aetembléa Co!lstitutnte 
il.tadoal. 

6 taMo wm alta slpifloaolQ, &r. l!trestd.ente. 11'1, clfl 
napeit.o apenas aos pturanaansaa, mas fala atwetamet1te t 
alrpa do Brasil, ~e YH que ê o ulUmo pa•o· q~o eetamo• 
daado nessa "rpBde •aminhada pua o neseo deltniUvo N~ 
tnat~e•so ao Ntime da l.ei. 

Em :vi•or de!ld& Julho do auno passado a Oarlil Magna. 
da Uepllbh&ll. passam lambam oe lil'laào:! a licJ uo1•Lilt~l' ~diPi 
seus estatutos politicos, e já podemos apree~mtar, 11os doi• 
o•U't!IJWII uu ..;1u.z, a 1\ll~·~ij.:Vba e o .ll&u·tna ogtll .ltUilll bl.ln.itll
riOl da lt~i El~sfral4-.daa QOI veP,to1, 'offlprf)~n!lo • esillt4a. 
ot4 413 ~ffit fi~P.(Ofll\ltdJtlf~ v~H IJW~ s!J ~Jtmitht ~. ~gimn at 
fp~~ e 4B §t~Urll'l J!'!tJ\!!1~. a,~JJ~e. ft, ~tl m!-<' ~ r.~'"'" 
b~Jleni~~!l.~o ~~ q~«o~ JU)]id.l~ll. fPrll ~~ qu_~l Q.lio pófl~t !l!iP 
a~g~ @• fiijfJ qp~!' vj~e,r, . 

. · 4P.rurovamto ·A N~DjffiJll!\~ q_u~ ~~m fl~ ~@''· $l~m!J .. ~~ ... 
iJfl. • · ~~Sl\t ll Cl\_yq!IJI§. {!!r~ q~~.-!1~ ~-YH~Il ~ 1!4 ~.l'MHiftlt'-""t 
lttlCal#t@ !J{llA PIJIP.~fii dft · erttb~.J~MfP-.9 ·I 1J.JI} PfMl fll.Jit: JlOQ~I 
no~a Pntria por um oompleJÇ.4} !la, Qlllli4f<lt!t ._Vt\Mg 
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UJJJA: ll'i'-VA M' ft filt !loC~II!fllilllfll MB ... ,UJlletrJ;- d" gente 
lt!U'l!.flM»H IP}e tr-llblt.lhi,. !W'tamtl~'' Pfll~ ll'!I.M4H ((e lfll.l 
terra, por amor de sua P~tri~; e w~M!Ul41l o ~sUm~I9 ®i> 
Yf.ll~ 4#. li{~.&l,o, aa QqejQll!iUdR<1~ ª4 ~1aJII~ ll»flllr'Jí~ !!BL"la 
111M ~ll:i. ;~ppeJ\Q$. 

1!.' tt.~l ).nt~~Q Q prQP.Q.!Jj.f,.Q 4Q~ PJI.~ilfliUlruii:.S ~ trab!l
~Jiilr ~JJ, ifl'lllld#J~~~ ~em~~·~ (}~·q~~e»~li li.Q. •~u JWAd~J, Vi..$ID!~ 
um Brasil maior, que os seug répt"esenta!)~ poi!~Pl. nom 
~J'~1Jlho1 111o~trar á Çamar11 a unapfO)id.~de do qqs!W l\ffecto 
para eom a· terl'a natal, e!!queeld6!1, IIÓ me~ento. quaeaquer 
di-ssídios, postas á mar~m quaes'ltle!' dlvel'gencias 'poUUeas 
P'*l'& que, numa tó 11M> rept'ill!l#ntaotel da Parana, teQtlaans 
a 4ireito dQ pedir ao Bra•il, que WdoB n6a, il'il. DsputadtlS; 
repv.!ldflt.Jnoll, uma palavra de eothusiaamo, de fé e de 61\
rinbo para o Estado, oujos sentimentos pela ,falria pod8~ 
~I)J.' Ill~di4.o{! yelo diipQs!iivQ Q,a Ço!}atituiçiiQ1 J:!Qje promul
gada, determinante de que o PanJ.lii. ~dOI>tí\, çomo SIJIJ~, o 
escudo, o hymn& e a bandeira da Patrja, 

Uli!:>IJ. it,U UI'U<.Wr fJ Ull·'lR,t•i1.et~tuaD.J 

Em seguida, ~ approvado o requerimento. 

8 

O Sr. Presidente - Tenho sobre i1 mesa um requeri
mento de infot'JllliÇQe~ q\l~ v~a S9J:' UdP. 

E' lido, apoiadp ~ po~~Q eU) IJiac~!(I~!J o s~
guinte 

N. 4- t98~ 

1\eQ~'!l'~fllOII que 6 <J~Wcwno Jnf'qrme, por lntermedi~ !lo 
MIHisl!li'io QIJ Gut~rra, sebre aequi~iolio _,.., avifi!ls-esBol'• de 
~11qtar~erH lnidal e (lé Aperfeiçoa71PI3nto de Pilotagem. 

!'C) Oll~:tes o!J ~rmo~ do ltliit~J q~ !J~rvtu ~~ i,JBl!Q ~· ',lPQ
jlür~;>f!m~i4\ pftrn q~:quj:.J~i, l:lit nvi.õfl,th·e)lll~l!J; d~ PiloC~tJm 
lniçi~~ e 4• ÃPiirleivtJamtmt(} dfl f.iJQfPUlfm, Pl.Jra ~ p;roo~Q-
rin "' 4v.i~Ail l\l.lut~r. . 

bl Ouses as lns~l'UOCilfll fixando ae o•raeteristice.s " que 
deviam satisfar.er oa avi.Jf,la da ootB~oria "B.Mola" das el11n~3 
"Inialal de Pilotagem" o 11 Aperíeiçoamentos d~t PiiQI.affem" 
e Pl'ettOripçôes !Jeraes oomplementlu'ea relaUvn11 ao11 mesmos. 

ç) Ql,la) p Protsre.mma de 'rrabalho do Oopo~.lrl!O t;fe 
AV~~,:ls ~~çp!~. orRan!:.;I)Qo pelo S.!lrvJ~Q 'J'!')Ciml9o d1;1 Avin9!lo. 

4i) 0\lll~~ fonJP ~ a'iiO~• Bi]flf,Qntadofl 11 QOnQurr~n!)tU, 
el Como tm•am r.alizadoa aa p!!OVII, se· toram Ol'8''U.Ii

•ados boletins parotlles da oada vrova, e 1e foram cr8'aniza· 
dos qundros ds quaUfioaoll.o em .Yirt.ude doa bollitlns oa,·ciaCJs 
anteriores. · 

f) ~~ .ror~m QJ'SOJlh:;giQ~ o~ liº~~~~~~~ !'! qt,Hl(lrq! ~e «J»e 
trp.ta n •ittf~ e. q\llll ~ 9 ter.~ r rJfilql}~lJ9:, '.!;:.y~4Plepio~ ll qoq~t o 
r~sult!JOO ~in a! q~ cl aSJ?J tiC!l\1~ . 

tJ} S, ~9f'!·Jll 00Jlll!~t9~ {J!f J!IRf.f,lQeJ'4'B ~M~~ CQ.!J.P~~i:!IO ifiW~'
J}IJ.Ci.Amª'' ti po ~lii!IIJ C9JM~rii;, QQ~l 4l r•~t•!) por QWl fQ'I.'II>m N~ 
Dll~!JdOt, 
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. ·h) Se foi organizada uma nova Commiasão de Ofiiciaes, 
'co'tn exclusãô' dos .do SàviÇo '7'echnico · de 'AviaçdO, · pnra 
acqttisicão do material ém questão. 

· i) So foram admittidos a ·noyos estudos para acquisic.ão, 
aviões quo não compareceram ás Provas; quaes esses aviões; 

· quaes as razões que justifiquem a· sua preferencia. càm re
.Jaçlio !lOS · que fizeram pro.vas e se +oi ouvido· o 'Serviço Te-
·chnico' da AviaÇão. . · . 

. j) Qual o resultado da coúcurrencia, e se foi annulladu, 
, qual o -teOr -do despacho- que a annullou. · 

k) Se ha uma verba especialmente destinada á compra 
dós 'Aviões..-Escola, ·das classes Inicial de Pilotagem e Aper

. f.:;içoamento àe Pilotagem e se essa verba foi applicada n.o 

. fim legal a que foi destinada. 

Sala das Sessões, 16 de Maio de f935. - Henriqt,te Dods~ 
worth. - Acurcio Torres.· . . 

E'lCei•rada a di.scussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Está finda a horn destinada ao Ex
. P.éQiente, . 

V a e-se passar á Ordem· do Dia, (Pausa), 

· Compn1·ecem mais os ·srs. : 

Caldeira de Alvar~ngn, Ribeil•o Junio1', Màrio ChermonL, 
José Pingarilho, Henrique Couto; Carlos Reis, Agenor Mon
te, Hugo Nnpoleiio, Wnl<h~mal' F11lcão,. Democrito Rocha, 
Fornnnde.s Tavora, Pedro l''irmezn, Olavo Oliveira, Alberto 
Roselli, Herectiano Zennide, Odon Bezert·a, Ruy Carneiro, 

. Jvão Cleopha~, Rego Barros, Osorio Borba, Adolpho Celso, 
Barboso. Lima Sobrinho, Mlu'io Domingues, Alde Sampaio, 
Osw11lào Lünn, .Severino Mariz, Izidro de Vasconcellos, A.lta
mtrnndo Requili.o, Clemente Mariani, Alfredo Mnsco.renhas. 
Arnold Sllvn, Arlin<lD Lt>onJ, Magalhães Netto, Franeisco Ro-

.. cha, Pedro Calmon, Leoncio Galrlio, Arthur Neiva, Raphael 
Oinom•ú, EdgEu;d Snnchcs, Nogueh·n Penido. Julio de Novaes, 
Salles Fllho, S'lmpnio Oorrlln, João Guimarães, Eduardo Du
vivier, Het•mela Silvo, Prado Kelly, Lemgruber Filho, Cesnr 
Tinoco, Allpio Costallat, Aom•cio Torl'86, Lontra Costa, Nilo 
do Alvarenga, Bnndeiro. Vangtum, Bins Fortes, Pinheiro Oho.-

,gns, Mlll'tins Soares, Clemente Medrado, José Braz, Theodo,. 
mh'o Santlago, Adelio Maciel, João :Bernldo, Arthur Berna.r
des Fiiho, Jus~slino Kubitschek, Daniel de Carvalho, Viéil'a 

·'Marques, Neg1•ão de Lima, Celso Mactmdo, BuQno Brandão, 
· Abreu Sodré, Santos Filho, Oscar Stevenson, Co:rlota de 
.. Queit•oi;, Barros · Penteado, Moraes Andrade, Cinoinalo Bra
. ga, Fabio Ararihn,. J·airo Franco, Artbur Jorge, Carlos Go· 
'mes de Oliveira, João Carlos, Annee Dias, Pedro Ve1•gara, 

. Raul· BHtencoUt·t, Ascanio Tubino, Eurico Ribeiro, Erma no 
Qómós, Sebastião Domi!lgos, Abel dos· Santos, Pedro Jorge, 
Francisco di .Fiori, Ahilio Assis, Silva Costa, Mar~inho Pl"ll• 
do, Oliveira CoutinhO, Lima· Teixeira, Gnstão de Brito, Le-

- onriio 'Araujo,·· l!'ranca · Filho, ·Arlindo. Pinto, Augusto Corsino, 
"'C'át'doso Air.es; Vicenle Gouveia, Baeía Neves, Abelardo Mii~ 

t•inho, Sylvio Leitüo, Moraes Paiva, Barreto Pinto. ( i05). · · 
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- Jte~:,:.am . de~:CQfJ!parecer oo Srs, : , . . _ · .. . ·-· · . . 

Li'nô ·~rachado, Plr.es (!e · Ga~::osõ; Plinio. ·Pómr}e-u, j~8.f 
de· Borbn; JehoVãh· Motta; MtJttn ·Limo,· Orlando A:raujo-, ·Sam
paio Cost<~, João Mnngabcira;"Pint() Dantas, Attila Amaral, 
Asdt;uhal Soar·es, F m Millco Gonçalvesi"·Raul Fernandes, Car
los Luz, N01•nldino Lima, .José Alkmin, J oão Penido, Rezende. 
'fostes,. ·JoiiA ·Herwi()\te·, ·-Jacques · Montnndon;. Patilo Noguef ... 
~a: · !l1beot.onio :Monlci-ro·-de .Ba-rros, -Vergueiro Cesar, Gama 
Cêrqueira, Cardoso de 1\lello -Netto,. Dias Bueno, . HippQlyto 
do Rego, Teixeira Pinto, Felb: Ribas; Roberto M'<'reira, Mi
rondn J nnióto-,- H-oraoio---Lafer, José Cassio, --Trigo de .Lourei
rp, 1;\upp J\tnior, :Jqsé. Mt)llnr, Dorv~t Melchiades, Vieira 1\fa:
cedo, Paulo Assumpr,ilo, Roberto Sup.onsen, Gástão Vidigal,· 
Moacyt· Barbosa . (67). · 

•' 

10 

ORDEM DO DIA 

.O · Sr. Pr.~aident~> - A lista de presença uc.cusu o com
parecímenlo de 234 S1•s. Deputados, com o que tomou posse 
hoje . 

· Vaé-sé p!'oceder a vofação ria mataria Que se acha sobre 
a mesa .e da constante da ot·dem do dia. · 
- v~~ ser iuíg~do objecto de delibéracão um projeclo. 

E' lido, considerado objeclo de deiibet·ncii.o e 
enviado n Commissiio de Finanças é Orçamento, o 
~eguinte 

PROJBGTO 

N. 12 - , i 935 . 

( 18 LE<liSLATURA) 

Re~tabelece os {imàoã ae resgate e (JUrá'ILtia dn pclpel-moeda, 
attribrtilldo-llles o~ recurso' nec!!~sUI'tOi 

(Finanoas 26, de t935 - t• legislolura) 

Art, f .° Fi com restabelecidos os fl1ndos .de reagate o 
gnrnnti!l do papel-moeda em clrculnoilo. iustllui!lõ3 pr!la ltli 
n. 58t; de 20·de .Julho de i89D, para servir do lastro do moio 
circulante e opportunamente á aua conversibilidade, na fdt·
ma que lôr presoripta em lei • 

. ~ 1.0 Os referidos fundos serão oonstltuitlos, em propor· 
cfio a ser fixada pelo Po-:Jer Executivo. do oul'o jl\ ndquii"ldo 
f:- . do Qtlfl vier lA sel-o, de accordo com o Gdll!'eto n. 23. f.i3li, 
de 4 de Dezembro de f933, e 11 aujos depositas !loa vedada 

Qualquer outra ·npplíGaçAo. · 
§ 2.0 Para reforoo dos fundos a que · se J•ofere a presentb 

lei. fica o Poder Executívo 11ulorizado a .tPPlicar. na pro-
pórç!iô e .na fórma qile fõr maill oon~enil!otu, . recursos dos 
fundos instituido3 nos arts. 20. e 3° dn --tei n . i>St,•: da 20 
de Julho de -1899. · . · . 
... -Arl. 2.0 · A , prosenle lei e.ntrnrá em· ., ·igot• logo após n 
~un . reRuiament,noão, dentt•o de 30· (tr:inta) · diàs, cQntdos .. d,_ 
dà.tn da respectiva publicacão. ·· · · · · .... ,- · · 
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---Art. 3.° Fioam.re.v~ ~-~ ~a. -5,l:Ofr·OI ü de 
De~embro de 1926, e demais dispos!cões em oontraTiQ. 

Bàlà dali Seas6és, H de Maio de i9~5. - ~âlle1 Flao. 

LBelB~· CPNOA 

.t.&i · n • . 6811 d~ 20 4e Jutbo d• ifgg - drea um tundo es~ 
«Slal .. @ll~vt)l H tesp\é ·e OUkO · P!lrll garanLi$ do 
papel<-mQflda ·em uireulavio 

O Preaideot. da i\epu.blica des lilstadD& Unidos do J3rasit; 
F~~~ ·~a bel' <\UI! o óonrressô Nllciôti:\1 détltetau é eu 

~lótib li !K!tUifl«~ lél! 
Art. 1.0 E' constituido um fundo espec1õt àpplicavel ao 

resgate do p~tpel-moeda, com ofl seguintP.s recur:Jos: . , 

L Renda em patrel J>MJVeníente do arrendamento 
das estradas de ferro de propriedade da União, 

It. Produot1> da . oóbranQa da atvidll aótil'n da 
União, qualquer que seja a &ua natureza, ~nolusin ll8 
sommas pl·ovenientes da liquidncão do debito dos 

.l:)ll.ilcos é dos emprestimos feitos ás industrias sob a 
tórrua de bonui . 

UI . Todas é <tUb.Eisqtiét' rendàe eventtitiC!s per!ie• · 
. 'IUdà$ em paliei ·peló Tbllsburo I 

IV . Os saldos que se apuraram uo Orçamento. 

At\, t.- Patê gliràhtiü dü papel-lnÓ.ei:l~t t!tn círculat ão 
é oreado um fundo com os recursos scgulutot: 

I. Quota de 5 <?:., óliró, sobre tl)dos os direitos de 
importaollo para consumo, que será péroebida a ptu•-
tir de t de Janeito de i 900. · . 
. li. O saldo das taxas u.rreeadadM em ouro, dedu
zidos os serviços que m1sta especie o Thosouro é ohri
aadQ a custear, 

lU. O pr oduoto ·JnlelJI'al do arrendamento das os
traiJns de f'et•ro da União que tiver sido 0 11 fõr esti
pulado um cmrd . 

IV. Todas e quaesqueL· rendae cvont.uaes perce~ 
I:Udas ent 6tttà. 

Pifb~àplio tlftÍdd, Fleâ elfdltaldé db diMfiOIJ04llll dl 
pt'é8efl&e Jjjl t1 ~tlMuâW dfl ap4!ra~M qu& !;lor\'f!tlt\lt'' ee 1'eu
lizar llobre a Estrada de Ferr& defttl'ol dó 'Brasfl . 
- At1. s,o semtsN~ ttt~e a &ttuaono c1mb1tl v c:1 P'8ttdo da 
CIIJ:itmlll~ll() b ftattnstitb,'f't!tn, J'Dtlél'4 tJ Ga-ve,.," l!nlPtegat . o 
flRRJIJ de N~l~ M dU(Jinebté· dü fflndt> ClfJ @'Arfttnia ti me• 
~tl'ill· . . 

O fundo dê garnntin nunca pmlerâ· ""' redllllklo a tml., 
nos da metafle·de t~eu v-ah~rj -Ji)ecM!to n 1 iB1D891 QtJ t de D6tembro ~e i938 -- Dlspf)e 
«>'bté n ~pftl • ·v•dtt fto ·otfto. 

tJ~l'l;lti íi; &.'108', d~ i8 de b~zé'J\\bffl tle UM _, ·Aiter& 
t;· af!l6itiil mobijta.Ho ~- ~st'fttl{'lf~M lh~tlldA!I ~dlttftlh't~ '() 1J.:. 
nanoeira!l. · 
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O Sr. hesidente -Tenho sobre a mesa e vou submet
i.&r a "Yotoe o 1epiDN 

MJ:)UII\Ut•llfftt 

~o§ tm.tiM do trt. ft2 l1t1 ft~fftlettt<t, Pédhn~ ~l!lk 
par!' a volaQ.ão immediata do requerimentq n . 2, de 19;18, 1tt .. 
ehtldo em Ultittia fl1P.r di !Jtchmi dô diM, .a~ bdje, é tefe-ren•.e 
a fll1ttleacft6 dé titnã (j(ffl'J!Íifàdtl ~tttJt!hd d~ t 1 ti:t~ttlbt'tts 
fitiffi ifroS'é'giJií- M ttllbídtit~ de l!lâbt:lt'uCil(j do l:staWtd dos 
Funccionarios Publicos; 

Sa la das Sessões, 16 de Máió dê tM~. - 1i:dmufldo Bo.,.
reCo Pinto . .....,. P~ Mariíti3 • ..._ NP~~ueira PenitkJ . - Viê'· 
ra Natq"e' . - Demetri9 Merci9 Xavi•r • ..._ Prado líeUv. 
- Moraes .PmtJa . - tevi Oãrnt~iro. - Salgado l'ilho. -
Thompson Ji'lores Netto. 

APJJl'OVado, 

O 8r. Presidea ... Em obetli:moía á deliberação da (la .. 
mara submeLto a votos o requerimento. · · 

Velta~!!li dd tt(Jfitritrtent6 ft. ~. de f935, (prt
»iéit'«t le(listqtut'aj, dó St-. Noguei:o-iJ. Panfdo e. ou .. 
tNi!, na 3ent~do ile ~~t nómeada \1111<1 Commb.tlto 
Especial àe t j tnhtAbrol pa1·a prl1$eoui r no tr:~bit .• 
lhr; ile · ela'IJOMC(JtJ ild Bltátflto flóJ Fttncaionariol 
Puflt(cbl ~ai•ll"-itlb fitii~a) • · 

App~ovàdo. 

o Ih. :flrlllllliettlé ~ Nómldo pura óonstiLuír 11 Cortunis
siío os Srs. Vieira Marques, Pnulo t.Iflrtlrts, AeUr!Ho Torre~. 
Moraes Plifn, Nô~Ueit'á P~ttldtl, Detnetrlu XlryJttr, h!llTe to 
Plntõ, Henriqúl! D008'Nottfl1 'fli9thp!!(ltl Fioré!l, Nilõ Al111\o
l'àt'lga ~ Prtsoo Parâi$0 . 

Tenho sobre a mesa e vbu submetLel' a votos o sesul.n~e 

UEQUFRIMENTO 1>11 UI\OBNCIA 

nêq(ttll'emti~ urtcMia pari!. a t'Jfs(;Ussdo e votuç!o tfo 
_ pruj~t:ló ti . t~m .. A, 6.é iff!J&. 
. Saia dos _SessÕe!!, ill de Maio do 1985 I - rrancisca th 
Notlr,n . ~. Alllerlo 8r..rfll•, -.. DanttU OrtiJ . - Anis bocCrs • 
.- Cltl"lJIOiltOf1l(l de O!iv1fr~ . ...... Adalberlo Camargo, -. lo•~ 
do Patrocitlio. - Arthur da Rocha. - Antonio Carvalh.al. 
- Abilio Af'11 . - .rm\la Co1ta. - Ermando d.h1c.t Gome~. 
- ltfcarmhó Prado. -· Eur ico gtbeiro. - AM&a1'do lt,l!iri-
rif~o. ..A- 1Jómin;o4 Vêlliuco. - ~:tsít'ii teité, - 1lumbéf'to 
Jtotim . - ó~wOJ.ilõ L~ma..:. - . .tono Borbà, - 1Ji11nirlrlo 
Mercio !àviet. - Ndmar ~a~álho. · 

Approvado . 

O lt. Jln.H••• ~· Bln ·bbodhmuin á deliber"cií.o d~ C!111!a 
. \'ÓU SübmeUél: t. disetlelliio fi 'Yótiaoio O . proJéoto. 

3" discu8são cio projecto n. 125-At fl• !931i, 
'"" rogutq a de.tp41fliâa .áe1 :emprei{&(lol tia in
dtt.dna 8 di> connn~rci9 {em ilirhidr â11 urg;ncUI) . 
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O Sr. Presidenté - Entr11: em discussão o projecto. 
Tem a palavra o Sr. Vicente Galliez. 

O Sr. Vjcenta Gallitll - Sr. Pr~sldente, o ·projeêto nu..:. 
mero 125-B, de 1935, que .. ,ora. occupa a attenção da Camara 
dos Deputados, em terce1rá · discuasííl:>, encerra, na realiJade, 
materia da mais alta. t•elevancia para as aclividad~s nacio-
'naes. · ,. ·· .. · · · · · 
~ O {)I'op:· \o· ti tu lo des~e projecto mostra . desde logo a 
:indiscuLivel importanoia ·do.· assuinpto, que, aliás, envolve 
~um dos mais complicados problemas que podem ser suscita
dos ein Yirltide de looacão de serviços. . 

A. despedid11 dos empregados dà induslria e commercio 
:i.cha-se actualmente regulada pelos dispositivos do llclus:LI 
1Jodigo· Civil, rio QUe respeita aos empregados das nossat. 
usinas . manufa-clureiras e- no capitulo correspondente do Co
ctlgo· Commercial e "ll.rtigo 90 do decreto ·n. 183, de 26 de de
zembro de 1934, para os commerciarios . · 

Não se trata, essim, de mnteria .absolutamente nova. 
Apenas o problema é encarado sob aspecto diffe~ente, alte
·rando, em certo!! pontos substnnciálmente1 o que até agorn 
tem vigorado. · 

.Antes de a.preelar, de maneira mais .meticulosa, o pro
J~oto em ,discus.~ã .o, não st!rá me~os ~oe~tado salientar, em
.bora succmlamente a forma como tOm s1do estudados, o1ntre 
·!iÓS· os assumptos de caracter social. 
, . · Até o advento da Revolucõ.o, o · Brasil só possuia qaatro 
leis sooiaes de relativa· imporlnnoiâ: a lei de acCident.as de 
trabalho, a lei de nposentndorias e pensões dos ferroviar!os c 
portuarios, a lei de ferias e o Codlgo de· Menores. 

Estavamos, realmenl9, um tanto estacionarias em- rela-
.;iio á legislação soeial! . . ' . : .. 
. . Até certo ponto essa s.ituacilo era comprehensivel, pois 

.sendo o Brasil um pai~. P.OVO, extenso e rico, não Unhamo~ 
ainda experimentado aqueUns dolorosa-s occurreneias qtte. 
em outras nações provocarli.m problemas de indisouth·eJ 5o
riedade, que exigiam solu.;ões oapales de r e·solvel-os urgente. 
e satisfatoriamente. 

Emquanto iss~ se" verificava porém, os" empre~dOl'(•S da 
nossa terra, qúe desconheciam e desconhecem pr~conceitos 
ou temores pueris; vinham o·oncedendo aos seus empregad~>s 
e auxillaríls, expontaneamente, · umá son:ama ·npreciavel de 
vo.~tagens e regal~as, que bem demonstravam o · espirito hu~ 
manitarío e justo com que se -procurava antecipar a outen
cl\o de situações que, em muitos paizes, só foram conseguidas 
·após lutas memoraveis. . · 

. Eml(lnlrou a~sim o Governo .. Revoluclonario, no palro-
· nato brasileiro, ·um campo favornvel tlara o estudo do pro·
:grnmn:ia q\lé traÇara·, sob sua exclusiva résponsabilillade, de 
'dotar o pãiz de · uma leg-lslaQã"o social compativel com as mo
dernas conquistas e como as nossas necessidades. 

As nmiocintões patrona9s nõ.o. Se l'ecuaaram a dar á i!UA 
coUaboração e essà obra do novo Governo e o fizeram cons
cienciosamente, ilom · a. maxima"lealdade e sinceridade, orien
tando os tl)abalhos :no sentido de serem evitadas· IE>is inade~ 
ouadns ao nosso meio ou prejurJiciaes aos nossos superiores 
iritêresses :- · · · · · · • · · · 
· : ·. . Ã"s ·notloias detalllada9· que · a· itn-pren8a désta Capital e 
dos "ll:stadós · publicou à proposito das:· ~artndas e repetidas 
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,reuniões de ·commissões designadas pelo. Governo, para es .. 
;tudo de problemas sociaes, com a participação de represeno. 
.tantes dos patrões, sã0 um testemunho eloquente dé flUe os 
j\mpregadores naeionaes não procuraram 'hostilizai' esse. mà;; 
(vi menta que a muitos pareceu verdadeiramente· revoluciüna
,tio, mas. que outra eoisa não era do que a marcha inevit.avel 
;que as questl'ie! desse genero dev<:riam tomar, pdncipàl
.mente num paiz como o nosso, já adeantadamente mdust.rla
lizado. 

E' necessario, entrelanlo, salientar que, nos de.mai's 
paizes, muitas das vantagens exponlaneamimte concedidas .á 
classe operaria pelo Governo Provis01·io, caraclerizaram..;se 
por verdadeiras conquistas, aõ passo (]ue, entre nós, muifas 
de lias nem chegaram a ser 5olicitadas. 
' . Não ~esejo cominentar nerp criticar essa attitude que 
o Governo Revoluoionario tomou, sob sua inteira responsa
bilidade. Trata-se de um facto consumad.o que não compor
taria considerações Pspeciaes no presente momento. Não se 
está cogitando agora de definir qual a melhor orlenl.acão 
nessa ma teria. O programma tracndo foi cumpt'ido e a nós, 
da Camnra dos Deputados, cabe a al'(lua incumbencia de 
sanar as suas falhas e· defeitos, principalmente em faco dos 
ensinamentos obtido~ com o inicio de sua execução. 

O Brasil, ·em menos de quatro annos, passou, de quatro 
leis sociaes, a possuir um ~os mais complétos conjuntos de 
leis trabalhistas, em cujo cumpí'imenlo os empregadores tem 
revelado a maior boa vontade e espirito de harmonia. 

Uma classe que tem procedido de.ssa forma, que tem .de• 
monstràl:lo possuir uma mentalidadg apreciavelmente eq·um

. brada c moderna, jámais poderá ser taxada, como uma classe 
reaccionarl~ ou hostil ás justas reinvidicacõcs sociaes. 

No estudo dosses assumptos, no entanto, torna-se im
prescindível o maiot•· cuid.ndo e criterio, principalmente 
quando a materia ()Óde nftcctar o principio da autoridade e 
a (!isciolina qu1;1 deve scmr,.rc existir em qu:.1IQnt>r casn de 
trf\balbo. Sem hlerarcbin; sem disciplina, não será possivel 
1P.var a hom termo n~nh1•m cmpl·ehllnrlimento. 
.. O patronuto brll~ileiro, que tcrn dndo tuutas e tão ine
quivocns provas da sympalhia com que llPí)lo.udll as iniciuli
:vas que visem melhorar o confol'lo dos seus empragndos, o 
.e~u bem estar physioo, o seu dasenvolvimenlo cultural, a dif
fusão d.às instituições de t•revídcneifl e outras modidas de 
real alcance e pt'OV!)ito pnrn n classe operrlt'ia, se sente no 
dever imperioso de pedir a attencão dn Cnmnrn para n re~ 
)evancin ·da mnlot·iu do projeolo em apreço. 

E' facto que a Constituição Federal, na lctl'll O) do arti
go 1::!1, previu que a lep:isla~,Jiio do trabalho devet•ia conter 
disposilivos que garantam o pagamento. de uma indemnizn
çli,o ao trabalhador dispensado sem justa causn. 

Mas, Sr. Presidente, essa indemnl~nçito t','.)ve. sot' esla
bolecida num ·justo limite, numa base razoavcl, af1m de que 
n sua importauoia cot·rcspcnd!Í no prejuizo ~\1~ not·ma\me~te 
podct·á ler o empt•o~radO QUe soffrer n domtssao ·sem mo~wo 
lustf;). Se t>ssa indemnizilc;!!.o fôt• fi:cad~ em .b~se. exoess1vn, 
poder.ã a t>ossibl!idnàe ·do seu rec~btmento Ol"lgtnnr, em ern
pçegurlos rn!'nos escrupu)osos, ·!! desejo de fom.cntar pretexto~ 
Mpnzes de por em c'onv1dn ·a JUslezn do mohvo de sua de-. 
missão. 
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Aciualmente, 0 empregado da industria demittido sem 
justa causa e sem previo aviso de 1, 4 ou 8 dias, conforme 
se traLe doe diarista, empregado por semana ou por mais de 
15 d·ias, terá di re it o ao recebim ento das importancias cor~ 
re,ponrl ·ntes aos dias em que se devia ter c'•ldo o aviso . O 
em pregado no commercio lerá direito ao recebimento de um 
mez de ord enado , de uma só vez, quando a sua dispensa, se 
tenha dacl·o sem motivo justo e sem o previa aviso de 30 
dias. 

O projecto n. 1'25-B de 1935, porém, estabelece que em 
ambos os casos, a indemnização será de um mez de ordenado 
por um ano de serviço. 

A differença é formidavel. Estou dP. accordo que a si
tuaçã.o aclnal é inacl:\eilavel como o cumprimento definitivo 
do dispositivo conslitucional . Entretanto, entre essa sitúação 
c a que o pt·ojecto protende crear, a distancia é enorme. 

O movimento de pessoal, principalmente nas fab ricas. é 
intenso . Não possui mos ainda escolas profissionaes. Os pro
prios estal1elr:cimenLos fabris elevem ter tambem a incum
bencia ele fazer os seus operarias especializados. Além disso 
o pessoal ele nossas inc'.ustrias se .caracteriza por sua insta
biliclarlc. São rrtras as actividades manufactureiras que po
dem clisvor de trabalhadores de profissão fixa. 

Por todos esses motivos e ainda pe las razões d·e disci
plma, numerosas e fr equentes são as dispensas de operarias 
c empregados. 

O SR. FRANCISCo MoURA - A adopção do3 um projecto 
c.omo esse, que visa garantir a estabilidade do empreg·ado, 
vem ao encontro dos desejos ria classe elos empregadóres; 
porque fa7, que o rmpreg:arlo sr fixe na inrlnstria, em vista 
da g·al'antia que lh e é assegurada para o seu futuro. 

O SR. VICENTE GALLIEZ- Acrec'.ito que o projecto, tal 
como cslá redigido. não conseguirá esse objeclivo. Pelo con
trario: augmentará os motivos para demissões. 

0 SR. FRANCISCO MoURA - Discordo profundamente. 
O SR. SILVA CosTA - Pelo contrario: ir;á dar mais ga

rantia aos inclustriàes, por assim dizer . O empregado, sa
bendo que só não pó ele ser clemiLtido tendo 1 O annos de ser
vi co, t.em sua garantia assegurad•a, porqnr procurará cum.,; 
prir com seus deveres. para alcançar aquelle prazo. Depois 
disso, ha ele querer proceder sempre bem, para não ser cl.is
pensaclo. E' coisa mais elo que justa, porque os comrri.ercia
rios já gozam dessa 1;egalia. Deve haver igualdade. E' · isto 
que estamos pugnando. Os industriaes do Brasil não têm 
80 % do que têm os da Europa e ela Anwrica do Norte. 

O SR. VICENTE GALLIEZ - Se toda . e qualquer dis
pensa estiver sujeita a uma apreciação especial por parte 
ela autm·ic',ade competente, o que será inevitavel se o . pro
jccto for mantido em seus teemos actuaes, serão necessarios 
só no Dislricfo Federal mais de cem juizados de trabalho 
para tomar conhecim enLo desse genero ele processo. Em facé 
elos dispositivos em rliscussão, h averá sempre motivo de du
vida, por mais evidente que seja a razoabilidade ela causa doa 
dispensa, pois o dispensado nada poderá perder em arriscar 
uín peommciamento elo tribunal julgador, a c to esse que cer
tamente o tentará pela possibilidade de reeebimento de tão 
avullada compensação. 
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Essas consi c.crações mostram a necessidade de se es ti
pular um prazo de tempo para que a demissão seja inclcmni
zada proporcionalmente. O período ele dez annos ele serviço 
eí'fectivo, já consagrado em nutras leis para a es!ahilirlucie ele 
empregados especiaes, deveria ser ucloplacl·o. no caso em dis~ 
cussão, para a indemniz.ação proporcional ao Lempo c1e tra
balho. 

Aos empregados que possuam menos ele dez annos de 
serviço, a indemniza(~ão deverá ser ele um mez de ordenado, 
paga de uma só vez. 

Entre os casos justos para despedid-a especificados no 
~rtigo. 5° .do proj ecto, verifica-se a omissão da imper ícia eLo 
empregado para o serviço contracLado. Esse motivo está 
previsto no arUg·o 1. 229 do Codigo Civil, co.(Ilo causa justa 
para ser dispensado o locador de serviços. · 

Realmente, se se verifica que o empregado não tem a 
eapaeidade ou competencia necessaria para a execução do 
serviço a que se obrigou, nenhuma indemnização deverá ter 
d.íre~to em. vi:r:tude de sua. clespeelida. 

O ar Ligo 10° elo projecld estabelece a. estabilidade dos 
empregados que tiverem mai s de~ i O anos de servi co. Esst\ 
estabiliclad•e. na industri.a privada. difficilmenle poderá ser 
ac,ceita, seni prejuízos profundos n\1 organização dos estabe
lecimentos fabris. As nossas actividades manufactureiras se 
acham sempre sujeitas a imperativos de orc.em economica 
que, muilas vezes exigr.m medidas e altitudes que não se 
conciliarão com a eslahilidarle nos cargos que o projecto 
pretende g<}rm;tir para os ein twegaclos que trnham mais de 
i O annos de serviço. 

Accresce ainda a circumstancia que esse privilegio af
fectará fündamente ·· a disciplina dos estabelecimentos, pre
judicando, assim, a boa ordem que deve existir ·em qualquer 
casa c.e trabalho. ·· 

E' um engano pensar-se que os patrões dispensam os 
seus empregados por motiyos futeis . O bom empregado 
constitue um elemento precioso para o empregador. O seu 
jnteressw_ é: · justamente não se cle:;fazer do~ am:;ilíares qu<'J 
tenham dado prov·a de capacidade, competencia e dedicação, 

<. ' Penfiq.'mos,. ,poi~. c qUe' o artigo . i0° do prújBCto- e- seu 
paragrapho unico deverão ser totalmente súpJ,i:rimidos. ·Esse 
artigo se ociupa .de uma questãQ que não se acha amparàd~ 
em r',isposHivo constitucional. E'. pois, uma demasfa "quto de,.-
verá. ser immediatamente corrigida. - · · 

As considerações que. ~cabam de ser expostas, Sr: Pre.:. 
sidente, justificam plenamente- as emendas que tenho a hon
ra de offer.!\cer ao. pro,iecto n. 125-B, de i 935, e que passo 
ás mãos:ae V. · Ex.,'Sr. Presidente.·· · 

Durante o diSCLlr'so do Sr. Vicente Galliez, o 
81~. Antonio Carlos; Presidente deixa a cadeira d& 

:presidencia, .que é occupada pelo Sr. ·Arruda Ca:.. 
mar a, 1° Vice-Presidente.· 

Vêm á Mesa seis eínenclas. 

'O Sr. Presidfl,nte - As emendas vão ser lidas . · 
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·são, successívamente, lídl\s 11, postas conjun
tafilente em discuasão 1\s seg'\li~tes 

\ . 

EMÉl'fD.,S AO PI\OJBC'l"Õ : N •. :Í25 ·i, .'oR. i 925 

(3a dil:'CUSSâO) 

N. i 

Substitua-!e o artigo .. 2° pelo seS'tiint~ ·conservandO-!E' 
os seu c; paragropbol : . 
~- · Art. 2.0 .( indemniznÇãÓ serã de- um mez de ordenado 
p'nrrl os emprt>gado~; que tiverem ma.is de urri anno e meno~ 
ôe Uez annos de servicos effectivos : Os empregados que tive
rem mais de dez annos de serviços ~ffectivos terão direito 
a. uma indemnb;açlio que corresptmderã a · tantos mezes de 
ordena (lo: qu:mtos forem os annos · ou fracção de anno, COI'
respondent.e . á metade, no mínimo, de annos de ~erviços ef
fectivos prestados ao mesmo empregador. . 

Sala das Sessões, em J5 . de Maio. de t935~ · _.. Vtcente dt 
Paulo Gall-iez. -l''rança Filh(} . ..__ Pedru Rache. -A. Al· 
vm·es. - Arlindo Pinco, - Cardo1o- Avres . ..,.. L. Baeta Ne-, 
"es . - Bento Co1ta lunirn". - Lontra Cotta • ...... llef'meill 
Silva. - As.'iig. tllegivel. =- Bandeirc.. Vlluqhan.. · 

N. 2 

'Ao ·artigo 50 aotirescente-se: 

k) imperic'ia do empregado fio serviço contraetado, 
_ Sala das Sessões, em i6 de Maio de ·i935 . - Vicente de 
Paulo Gallie: , -França Filho. -Pedro Rache. -A. A~ 
vares . - Arlindo Pinto.- Cardoso Alire• . ........ L. Baeta Ne
ve•. - Bento Costa Junio,.. - Btutdefra Vaughan. - Assig. 
illeglvet. ----: Hermete Silva. · · ' 

I-í. 3 . 

~tlppr.imam.se o fl'(" tigo 10° a parng!'apbo unico do pro
jeclo. · ·I 
· · 13àla das Sessões, em 16 de Maio de f93~ ....... Vice~te de 

'P.attlo ·Gallie:. -França Filho. - Ped1•o Rache • . - A. Ai
'Va.re•. - Artind~ Pin•<1. - Cm•r.!oso Avret. -L. Daeta 
1\'evet . - Bento .Costa Junicr. - Bandeira Vaughan. 
Aeslll. illegivel. - Ilermete Silva . 

N. 4 
Accrescente-se, onde convier, o seguinte · at.t.igo: 
"ArL. As questões suscitadas entre empregadores e 

.empregados na app-licaoão. dos dispositivos !ia presente lei, 
serão . est.udada.s e resolvidas pela justiQa . do trabalho, que 
deverá e~r lnstit_uida, em fnoe do que _ dispõe o art. . 12-2, da 
Constltuioão da Republica." · 

JtutifiçaçiJo 

As acluaes Juntas de Conelliaçllo e Julramento, crea
dns pelo .decreto .·n : 2-2.'.t.32, , de. 25 de novembro.: .de i032, 
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mostraram, na pratica, a sua. manifesta inefficiencía. As 
questões do trabalho devem ser estudadas e resolyidãs por 
uma j ustica espeliializad"a e essa necessidatle é tão impe
riosa, CJ..t+e .a sua creacão foi prevista na Constituição F.ederal 
de 16 lfe JUlho de iD3~. - . · . 

. Já é: do conh.ecimento publico 'que . o Ministerio . do 
·Trabalho, lndustria e Commercio está· elaborando um pro
-jecto · d& lei· creando a Ju~:-tica do Trabalho que, provavel
mente, será apresentado á consideracão da Camara dos 
Deputados. · 
' · ·A previsão do artigo acima suggerido se impõe deante 
:da necessidade de ficarem as ·questões que surgirem por oc
.casíão da applieacão da presente. lei desde já entregues 1\ 
·eons_ideracão dessa justíca especializada. -A finalidade do 
-projecto em questão ó das mais grav~s para as relações en-
-tre o capital e o trabalho. Os dispO!itivos do proje<lto visàm 
.regulamentar, um assumplo que tem intimas ligacões com a 
disciplina nos estabelecimentos fabris e ·oommerciaes e com 
:a .manutenção da autoridade o hierarchia · que sempre deve 
.existir em qualquer casa de trabalho. 

· Assumpto de tal gravidade só deverá ser apreciado 
.pelos orgõos da just.ica especializada prevista no citado arti
go da Constituição Federal. 

Sala das Sessões. to de Maio de i935, Vicente de 
'Pct!tlo Galliez. 

N. 5 

Redija-se o art. H dn seguinte fôrma: 
. Art. H . Além da cimumstancia pt·evisla no pii.ragrapllo 
.unico do at•L 90, ;do decreto 'il. 183, de 25 de Dezembro de 
1934, só será permittida a reduccãod de salario nos casos 
de ler o empregador reaes prejuizos devidamente compro

-vados. 

lusti(icaç~u 

A presente emenda tem por objectívo un!formltar, no 
projecto em discussão, dispositivo identico do decreto nu

.mero 83, em vleno vigor, oujo texto representa uma medida 
de. absoluta justiça. 

Snla das Sessões, em 16 de :Phio de 193!5. - Vicent€1 dtJ 
·Paulo GaUie:. · 

N. 6 

Acore~cente-se no art. 2°, aos 'vocabulos "servioo", '"Ser
vicos", os adjectivos· "e!fecUvo", "effectivos". 

J usti{ica.ção 

A emenda .visa esol!lrecer- que o tempo de serv1oo com
·putllvel para o empregado poder usufruir o beneficia que 11 
·lei lhe assegura é o do servico effeotivamente prestado, con
'forme .está provisto nr1 LegislaQiio Social vig~nte, inclusive 
·no paragrap h o unic'O do a..rt. 90, do di!Oreto i 83, de 26 de 
'Dezembro de i93~, a que faz refi:rennia o art. iO, do pro
'jecto em dlscussll.o. 

Sal11 d11a SessOos, maio de t935. - FranÇa Filho. 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 08/10/2015 10:22- Página 30 de 72 

-134= 

O BJ.t. Pre!WlsBte ,...,.., 'l'~m a palavn o 81>. ~ão j.'tava;;. . . :. 

O Sr. João Neves (Continu~ndo) =- i$r. JIPI)§i.donte, se 
OflrreJimílS as· ol!los · Ptllo pa.tlai>ttma diot.atf)l'ial, e~ huse" de 
rea~izações, que tP.PD.~Un o epil.oro tiiS'l\o !!~ um gra~ mQ
vimento r~'f}jut:ii~narja. c,.pa2 da mapear. lltlBl tf'M~ indaJ~,... 
~is fl obrfl de umQ. garaoão, i$PtlDUli ob~jgp,pos a reMQ~,. 
cer-Ihes a estrepitosa fallencia. · 

Não me aaímattia a 80Btestar que, naquelle laPgo trato 
da tempa, todos os esfe~os toa~em negativos a t}lle muitu 
das opra.a inieiadns au ultimarlas pão mereoB.fll isoladamefb. 
te os nos!ioa applausas. Nem 111esmo dfu;~jaPia fUl'Uir. ao j.uiw 
~ m~ua paz•e.s a · impai~~ialidade do meu U,stemunhe,: at.
t.elitando que certo Humel'O de a~llabOl'&dnrqs do pQder· de-.. 
cllioionaPi!) WlU patviotiflam~n~e á NaJJíi.e as suas enel'gjas. · 
QQm o Dl'Oilaaito de edifituir a~ma elilea dft &Pi'eeiavQl. 

Ma@, o julpmento da eflltH'ftia '!lio pi,ide. s~n feito em 
departamentos isolado~ ou Mil a~fon'l$ 'P81l!ffl~s in!lanaaveie. 

As Fev6luçõea, que trium,pbam, n~o devem ªell jai)!ais 
uma ehr.a fra.gnumtai'ia nem .se a~ pods ajubar ~I& eompe.. 
netração de auxiliares exactos ou a 81\eqáo topiGa da aJ,. 
Sll!!~ in_stitu~? ll~ll~JPeritO.l?· P~r11- lªso l!~~ex.;q. flt-DÜ~ u~a 
revoluçao. A seotenca. que absolve ou condeiJ.lH~ º~ ~OYl
mentos, não será jamais in:!or:rp.ada na justeza de certos de:.. 
talhes ou no exito de ~l'las. providencias. 

A revolução é um todo. A sua estructura tem linhas 
fundamentaes· inaubstituivài$. Paàem estar inBMPoot6s cer
toa detalnes. ô esseWJial é que o araaboUt~o seja pe..-feito. 
Sysiema de fTontei:rau demarcadas a eompasso, pouco im
POFta a vastidão dos · tel'l'eBOs em que se movem .os seus 
60B!Jtru.ctores. fndispeasaval é fie.finir-.lhe o est:ylo arehite
ctonico, sob pena de não passar a construcção de uma cataplas
ma de remendos. 

Ora, senhores, nenhuzpa. ~oBCepcão defini.da presidiu á 
acção dictatorial. E, não ha um só dos nossos adveroarios 

·capaz da sustentai' · siaceJ.lamepte o eontJ!aP.io. No fundo, se 
& 81'. Getulio Va11!1U pudes~e let~ na eonicienDia dos J!leoqs 
iatimos, Mlla eBeontl'aria a ~is terrjvel das condemnaoões. 

Longe vão os tempos em que os partide•, fOI.'taleeide~ 
l)..e~O~ BJtf.OS !lo ~~r, ÇQJl~8fQj~Q\ daJ:'fÍQ;&) .. C)S !Hl!'~ p~~e ~x
clusiva do Governo, como Instrumento de go!\9 QY d~ V~l\-
gança. . 

Não foi isso o que segur~m~te pretenderam os arau
tos e os deflagradores àa Revolução de Outubro. Não esta
V~ nos. tl()S$P.$ ç~lçu.l{l§ pem nes l1P&ilQ~ ®.mprop.~js!;Q~ o as
sal to ás posições, Q. ~t~ foi de. l<i- ptl"'T qu~ je m'11 mett~, 

A Nacão não tem acustica para semelhante propaganda. 
Se ella. nos acompa)ll:U~~ i\~r~ o supremo sacrif ício, foi 

na persuasão de que os artífice:; não era,m amadores nem 
-~I'#Ijp~mri~ ll(lUí!l!oji. . . . . . 
, ... T(lfiJis ~ .gr;pll4~~ .. cW~~ · Qfl 9f~W ~$~a.belg(1tQ!l, ClM~t~
.t,mJD. :virt»al~~~. 3?tll~ ~~AJW~f.t~o~ ~lltt~. cP.~lWtores 
. ~ ç.qrnJuzidQª'· ~~~ ~Btr~am ~~v~n~s ~m 4lllfll~! d@ cQtt-
naJWa ~m. ~oe~ atJ .,ben~fiÇ~9S pl-ibh~P!l r Só ~ .\)9'/.llS ~tap~
gQ~ '<tq <\~lii'iQ ~l}.!lrclli~.Q. lJ1l Mra ®s crti~es ÇQJDir.l1U!~1 se
rão capazes de enfeudar a vtda, a fortuna e (l fP~\lrQ a eba
fes que não sabem o que querem ou não sabem o que fazem. 
(Muif6·.'l!etfl}.~ · · · · · 
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Revoluções de quaâros e de estructw·a 

Georges Valois classificou bem as revoluções em revo
-luções de quadros e revoluções de estructura. 

As primeiras esterilizam-se na rotação dos homens e 
dos partidos; as ultimas mudam corajosamente á infrastru
ctura política e social das nações. 

A Revolução brasileira, porém, não foi nem uma nem 
:outra coisa. 

Não foi revolução de quadros porque desde os primei
ros passos perfilhou muitos dos que mais acerbamente a 
combateram. 

Quem não viu, senhores, o lenço symbolico cingindo nas 
suas côres escarlates o pescoço de tantos que a 23 de Outubro 
assignavam as listas de presença na ante-sala do Palacio 
Guanabara? (iJ1uito bem). 

Quando o barc-o do regime sossobrava, os ratos aban
-donavam o convez naquella fuga precipitada que em todos 
os lances da historia marcou Jom um perfil indelevel as 
.tibiezas do adhesionismo. 

Não condemno a quem quer que seja. Sou dos que 
.pensam que_ um movimento de tamanhas proporções não se 
poderia manter como obra de exc.lusivismos estreitos ou de 
reservas sectarias, reproduzindo-se no panórama emancipa· 
dor a odiosa categoria de vencedores e vencidos. 

A instancia da guerra estava terminada. Num paiz, co
mo o nosso, de uma lamentavel l)obresa de homens, só um 
desvairado pretenderia crear uma taboa de valóres pessoaes: 
ung-ida com os oleos do historicismo revolucionaria. 

- Dividir o Brasil em dois hemispherios inimigos fôra 
.subverter a necessidade da cooperação indispensavél a qual
quer obra collectiva. 

E, além disso, como apurar os foraes da nobresa rena~ 
vadora na confusão dos ultimas levantes? 

Postos de margem os titulas de genuinidade, só um ca
minho se abria aos responsaveis pela nova obra vigente -
a acceitação sob as bandeiras de todos os brasileiros de bôa 
vontade, dispensando a cada um o tratamento merecido pe
los seus antecedentes moraes é pelo gráo de sinceridaàe com 
que trouxesse ao governo a -sua contribuição cívica. 

A safra dos pudores pharisaicos tinha de acabar, como 
acabou, na esterilidade das colheitas e desgraçadamente nem 
sempre o criterio das adopções se informou nestes requisi
tos necessarios. Os ãominadores nã0 tardaram a introdu
zir nas tarifas do adhesiomsmo isenções curiosos emquan
.to se abriam para a flôr dos inimigos as portas, do con-
trabando . 

Se hoje corrermos os olhos pela alta admistração do 
. Paiz e dos Estados, a verdade, senhores, é que sobram re
volucionarios á posteriori e primam pela ausencia os de
dicados da hora difficil. 

Saturno devorou, em digestões abbaciaes, aquelles que 
pregaram, prépararam e desencadearam a Revolução. 

Mas, se não se operava sequer a transposição dos qua
·dros, muito menos se realizavam as modificações de se
tructura. 
. A Revolução estacionou melancolicamente, sem apro
fundar a raiz das suas conquistas. Não é do meu program
ma analysar nesta assentada a carta política, que ora nos 
.rege. F' orça, porém, é confesar que, rrfóra disposições apre
·ciaveis, ella não passa de uma especie ele confecção mal 
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&justada aos deslocamentos· ideológio'os d.ó per iodo post .. x·e.,. 
voludonario, . 

Não contesto que na. Assembléa Nacional estivessem 
muitos brasileiros notaveis, mas 'a obra não os recammenda. 
senão paroie.lmente e isso devido ao 1Jei.'Íodo de atonia, que 
a Dictadura et>eou, destruindó todas as :t'orcas organizadas 
d~ renQvacão. . · · ·. ; 
· .. Voltamos quasi ao .mesmo systema de governo, rein
cidimos a bem dizer nos mesmos erros. O que é Lom é .velho, 
e o que é novo- constitue uma incognita que. só a expetien
cia dil•á dp, sua praticabllidade. (ApiJiado). 

Quando infirmo de negativista 1\ obra rctiscricionaria, 
não é porque a actual tnmbem não o· seja. ' Quero apenn:J 
dentro do primeiro período, demonl:!tt·ar-lbe o incoutestavu 
fracasso. 

o Problema Educacional · 

_ Sonbore~ Deputados, · ~~~ revoluçôel! têm a.ctm:t de tod.u~ 
urn incHce reveladm· d~ sua e!ficiencia ou do seu mallogr(;, 
'[!! a ~bra. educacional. Sfl ella attinS'a proporções cons1-. 
derave1s na sua modelagem e nos 6BUs resultados, a. re
V?h.tcão está selva, mesmo. qúando tudo mais. sej~ deficiLn
rlo.:_Podem falhar outros ohjectiv!)S. e não se concretizar em 
reahdades o mundo das e,spectativas impacientes. 

Só para aquell~ flm valeria . a pen& pôr em 1'18CU o~ 
~~escuros de uma gnnde \.t$dlção orystaliza.da em decen-
mos de segurança pullllca. . · . · · 

Tudo eu relevaria no Sr~ Getulio Varsns. Absolval-o-ia 
çle todos ÇJs érros e nttentndos, onsarllhar.la até as minhas 
pobres. armas de combate, se S. Ex. houvesse dotado o seu 
Pa1z de umn construccilo educacional;· que preparasse a ria
ciono.lidade po.ru o comhate do incerto -amanhA, creando nas 
ge.rncões, que madrugam nas escolas, a· mentalidade· do novo 
Brasit (Mui~o bem). · · · 
· Sarmieuto, á !alie de cujo bronze S. Ex~ vae passar em 
breve, nos Jardins edenicos do Palermo, só porque reformou 
o ensino pr!mario da sua Patl'la sob bases. ;r.acionaes, poude 
ser um estadista e um aposlolo, a ponto de ter a ousadia de 
exolamat• um dia, em pl"enu re!réga parlamentar: "NilCJ m& 
interessa mais o exerotcfo de qualquer posto de governo. 
Quero ser apenas o que sou: BaTmientG!' 

:Maa senhorM, quando contemplamos o panorama. dicta
tot·io.l no tocante e essa problema doe problemas é que q6 
nós se apodera a mais dolorosa das trlstelll&s. Omal vinha da 
traz. O Imperto apenas llnsaiara tentativas descoordenadal!~ 
'De certo ha de valer, como excusa A galeria dos seus gran:
des estadistas, a circumstancla de termos estado. enllio num 
porlodo embl'~~l)nario quanto á!! possibilidades reas . do Paiz 
l' .no empirismo d~s solucôes em assumpto de tamanha rele-
·vancin. · , 

Os constituintes, de 1891, não ee detiveram, como de
viam, sobre . elle. Nulta foi' a oompreheJ1são da existenoie. dq 
problema educa:ciono.t' :tio texto da carta politiea, nem urna 
só ve~~: figura (I palavra·- educ!lção. Só se ativaram em 
te1:mos genericos ao p·robiema da - · instrucoão - que nlo 
passe de um meio par~ s.e çbtet:. a ~uoaciio. (muito bem). · 

Uma colsa. ê a !!lrtiples. trnn.smtssfio de oonbecimenW.e.~ 
·outra é o' desenvolvimento das capaoldades.. Nilo l~a 001l7' 
'fundit-as. 'A ínet~ko ou o ensino l'esutnem-se . numa· pur~ 
·,tarefa de . transmissli.o de· corihilcfm'entos: ·A· eduoacilo. eq~~':" 
v'are a mria 'obra de conduçll() do . desenvolvimento integral 
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das capacidades physicas, moraes e inlellectua~s no indivi
duo, . ein ordem a prepàral-o convenientemente para n vida. 
(Apaiado8) , 

Ambas - educação e instrucção - desdobram-se em 
duas ordens distinctas: a tecbní~a e a cultural. 

Não vou descer ao mundo dos conceitos dQutrinarios, 
ao coníliclo das escolas, nem ás minucias de ot·ienl.ação • 

. Meu objectivo é apenas aflorar a questão neste plena .. 
· t•io, para que se evidenliiem o inexprimív13l desastre da 

dict.ura no resolvei.' o assumlo culminant-e ao interesse do 
Brasil . 

O Sa.. DINIZ JUNIOR -V. Ex. vae ter uma gt•ande op
porlunidade, na organização do plano educacional, previsto 
pela Constituição. · 

O SR. JosÉ AUGUSTo - Já está tat•dando. 
O SR. DJNJ.z JuNroa - Está; mas. no Brasll m•a pre

ciso, primeiro, educar a elite pal.'a ·que se tivesse nocão 
exacta da necessidade educacional. 

O SR. JOÃO NEVES ...... Não esqueçamos que qualquer 
directriz scientifica neste particular se terá de subordinar 
ás condícões do homem, do meio e da época, sem se avert.a~ 
do senso das realidades. 

éomo finalidad~, a . obra educativa é o fundall)enlo de 
qualquer organização economica, adextnndo o trabalhador 
para o. organização do trabo.lbo. E é, além d~ tudo, um dos 
elementos -da complexa t.areía de' nssistcncià sooial, entro-
s:mdo-se com a eugeuia c a saude. ' · 

Tüo gránde é o seu ralo de acção sobre a vida de um 
. paiz, que nem se resume elle a . uma determinada phase da 
formação indivillual. Alarga-sé o séü horiZonte fllim ésforo~ 
tenaz, para o reajustamento das proprias gerações. 

Nestas hct•as em que o vasio du ideologias políticas 
sucumbe ao peso da equação economica, tnmbem o proble-
ma educacional tem de soífrer o influxo da u!Uma. · 

Lunautsht•ski sustentava que a revolução russa tivera 
uma (rente militar e umu (rente economica, mas que n sua 
rr·ente fundamental fOra a (rente pedagogica. 

O Sn. DINIZ JUNIOR - Frente espiritual. 
O SR. JOÃO NEVES - Isto posto, Sr. Pt•esidentli, não 

lhe parece de uma saborosa ironia •• • 
0 SI\. ALBERTo ALVARES - V. Ex. nllo dt\ seu qpolo li 

reforma univet•sitoriu do ensino l!eoundario, oomo uma · dns 
melhores que se teem feito nos ultiMas ilfinõs, li.ão digo in~ 
na America, mas em todos os paizes civilizados? Posso in
famar a V. Ex:. qua no anno passado, no Congt·esso de 
Bruxe!las, nossn legislaolo foi citada C!)mo exemplo a 
segult·, 

O SR. DANJEL DE CARVALHo - No ~a·pel. 

O SR. DtNIZ JUNIOR - Ern o que ia dizer . 
O SR. JCJÃO NEVES ..- Affirmavo eu: 
Isto, posto, Sr. Presidente, il&ó lhe parece de umll 

salJorosa. h•onia ler-se crendo . nos albores do governo provi
soda um Ministerio de Educação e Saude Publica e ser a 
sua pl'imei.ra iniciativa a approvaolio em massa por de
creto de todos os estudantes de todas ns escolas do Brasil?t 
(Mui(o bem). 

C. O. - VOLVIttE li - f935, 22 
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Só mesh1o para que os úatilas da Republica nova. sahis. 
sem desse caldo de cultUra improvisada e entrassem na 
vida JJCitt pm·ta do favoritismo complaGente.,, (Pa~mas na~ 
ylliet•ilts e tdbunas.) 

Pouco valeram os protestos dos espíritos sensatos. A 
pratic[l generalizou-se e ha 5 amios - tantos quantos tem 
de dut·açlio o cm·:;o juridico - todas as aulas se enctJrram 
sob esse regime desmo1·alizante e anarchioo. 

Não lhe obstou o proseguimento a vedação consLitucio. 
naL · · 

·· .···· . : 

Aqui mesmo, senhores, a vadiagem encontrou patrono:~ 
(man'i(e.~ltlções nas galerias) e dias houve em que as do
pcndencim; dl\ Camara estivera atestaoas de gymnassiaes 
1J univet'silül'íos, C·Obt•indo rle JHlliiiàs os advogados do exame 
por ni,~rlin,;- a jacct da Hl'!lUblica Nova. (Apr-lausos.) 

O Sn. PRADO l(ELI,Y - Devo declarm· a V. x. que a 
Commissno de Educação l' Cultura, foi :contraria a ·esse 
lH'OJeclo. 

O Sn. DINIZ JuNIOR - A Comrnissti.o cu,mprlu 0 seu 
dc\'el'. 

U:\t SR. DIWUT,\DO - E a minoria se bateu no recinto 
IJelo mesmo. 

O SR. JOÃO NEVES - Senhores, o que é mais gravo 
6 que e~sa inJ't•acc,;ão dos deveres renovadores foi sanccionada 
no doce, longínquo EJ búcolico retiro de São Borja, com a 
dadiva ~ymllolica de uma canela de ouro! (Muito bem.) 

O Sn. DINtz JuNIOR -V. Ex. não not\Ju ainda que nem 
s(lquor se sal.w· fo.:ter distinção entre educativo e edur-acional? 

O SR. JOAO NEVES - Nfio attribuo valor sbbi•enatui'il.l 
á ceJ•imonia especlacular dos exames, em que por vezes nau
fl'agam os iimidos o triumpbam os falastrões ousados. 

O crime éonsistiu, em supp1•imidas as provas finaes, 
niio ·su·lel' decrolado um regime racional e honeslo na fórma 
tio~ vrecoilos da pedagogia mode!'Da. · 

É que os detenlores do poder não tinham tempo a per
det• com som.elhunLes i'ulilidndes, preoccupados com a faina 
pulitica dos individuas e dos c\am>. 

Se n hOl'U não corresse tão célere para. I) clebnle do 
ns~úmplo, deter-me-in na nnalysc das duas refm·mas, a os~ 
lu!Jeleci{ln rwlo decrelo de H de Abl'il do t93t e pelo do 
f.i do Julho de 193~, demonstrando que umo. pretendeu, sem 
a altingir, a unidade teolmica e cultUl'al ou unidade social, 
e u outro repudiou todos os fundamentos em que o governo 
acreditou basea1' u m·caçi'ío da universidade hrasileira. 

Não foi mais l'cliz a dictarnra no conoernente á refor
ma do ensino secnndat·io. 

Não enfrcnlou o governo provisorio a reforma do ensi-· 
n.o primaria. Nada fez em ma teria de preparação profissio
nal ão operaria das cidades e do campo. 

1<1is, senhores, o tragico balanco da revolução vencedora 
nô ll'lais impoi·lo.nlo aspecto da vida do Pniz. 

Rendo homenagem de admh·ação no talento peregrino 
te, níio lhe faltariam luzes J!Ul'a uma g1·ande obra renova~ 
dora. Acredito quo S. Ex. Iião . a levasse a termo deanto 
<lo · l.e~·ro:-R::-ierra ~a.s compotições mesquinhas, da falta de 
unidade de commando, da inoomprehonsüo do seu chefe, d11. 
ausencia do dynamismo, que tudo pet~deu para o Brasil. 
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O SR. DINIZ JUNIOR - V. Ex., nesse ponto, não tem 
razão. O pr·oprio St·. Francisco de Campos, nesta Casa, du
ante dos educadores brasileiros, declarou que não tinha pn
dido fixor para o momento uma philosophia de oducaçãn. 

O Su. FnANctsco ltocuA - E a reforma da instruccãn 
em Minas? 

O Slt. JOÃO NEVES - Encert·am·os o problema cco
nomico. 

Depondo pernnte a Nação no processo de responsabilí
dadllS do Gove1·no Pr·ovi5ol'io, não deixarei de mencionar o~ 
crt·o~ il'l'cparaveis que a sua tlesoriontncão causou no urca
bu\H;o economico do Pai:r.. A Dictadura encontrou a crise c 
muito por caus;1 della é que foi jnstitlüda. Tinha de cn
frf'nlal-a com solnções sabias e corajosas. 

Entretanto, sob a administração discricionaria, nacla 
melhoNHi. todos os mulcs ~e aggravaram. 

A linha de rc~istencia da nossa vida cconomica reside 
ainda no café, que representa 70 '.1o das exportacõcs. 

A ol'ientacfto do govm·no em mal.eria de café, ti por iss<>, 
o alicerce da no~sn polilictt cconomlcl\.. 

O Go·vcrno Provisot•io, herdou, nrto hn negar, uma silmt
ção desustt·ada resnltante das valorizações anteriores. 

0 Sn, DIN!Í JUNIOR - 0 CI'I'O vem desde 1903. 

O SR. J0.\.0 NEVES - Cnbia-lhn concentrar toda h. 
sml atlen~iio e ~;;l'oroo na. solução desse pt•obloma. 

Livro do compt•o!l·aissos, inrhlpemlente de anLot·izncões 
lcgislaUvas, t.iuha olJI'ignçiio 1lo l'esolvcr o problema tio café, 
dcntl·o do umo. orientação fil'ml1 n ~egmlí. 

Mns, qnundo mmmin!Lmos u m·ienlar:fio do govrrno em 
mnlt!t·ia do caf(l, só encontt•ámos vnclllacões o conlro.dicçõf!s, 

O Sn. l>INJZ JUJ'ilon - Desejo de ~alvnt· o homom, em 
VIIZ de ~:~alvnt· a nconomin. 

O Bll. JOÃO NEVES - E~se prnbl«:~ma, nprcscnto.vn-!'o 
l'OIII tloil4 n~Jwctos b«lm nitidos o ~islinclos; no extorior. mlln
t('l' Jlt•lo nwl'los a nosso. posiçil.o do stwpt•idm•tJs do tl<>ís ter
cns du con~umo mullclial; no int•n•tor; restnbolocondo eqnl
lihl'lo o~lntis!ico fio prottuclo ncnhnndo com n fot•midavol su
fll' l'- rH•od uc ctill ut•i gin1n•l a das vn lo r Jzo.çú<'~. 

Qual o qmldt•o que se nos {lepat•n enh·rtnnto, hoje de11ni! 
<.lu qwt~i 5 aunos do acLunl Governo? O Ilrnsil perdendo lür
J'cllo nos met•cado~ estrangeiros o continuando olcrnnmonle 
a cumpra!' caftl l)llt'a queimar. 

Ninguem negaria 11 necessid:tde dn creacão de, Consellil'l 
mt Depal'lamento do Café como !lledida de emer'gcncin nc
cc~sal'io. dennte da sitüacão quo o Governo· llrovisorio Sll 
c•ncontrou, mas era urna medida de emergencia que poderia 
thlt'at' 2, 3 c mesmo 4 annos. O que vemos, eoh'etanto, Eí 
um Departamento de Café instal!ado para a cternidadt:>, a 
ndqnil'ir lal'gas parce\las de sufns para destruil-aa num 
pi'oliesso do <J.utophagia, que é uma monstruosidade. eco
nomica iustallada no Brasil como regime permanente de po
litica ecouomicn. 

O SI\. DINIZ JUNIOR - V. Ex. se recordo. do que dizia 
o S1'. Co.loget•ns em 1~{)8, quando se vinha pedir um em
presLimo de traz milhões? Jâ tinha ouvido dizer. não sei 
quantas ve~es, que era a ultima vez. 
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o SR. BrAs FoRTES - O orador era muito Ih€nf,no ••• 
(Hilaridade) • 

o SR. JOX.O NEVES - No exterior, a nossa polUica 
cafeeira tem sido de incerteza·s. Ora sustentamos os preoos 
externos para garantia, de~t'ro de certos limites, do valor 
ouro da nossa exportacão, ora abandonamos o projucto á sua 
sorte e vemos. como. agora, as suas cotações cahirem nos 
mercados externo~ de 25 o/o em 3 mezes. 

E' facil calculai·-so o que repres-enta para o Bra-sil uma 
quéda brusca de 25 o/o nos preços do café. O inic;.o dessa de· 
gringolada coincidiu com o paníco creado pela incrível noti. 
cia que, com todo o fundamento, se propalava. nos ultimós 
dias de dezl:'mbro, de que o Brasil ia falhar ao pagamento 
de seus compromissos externos, mesmo reduzidos ás modestas 
proporcões do schema Oswaldo Aranha. · 

Era a confissão publica ~ antecipada. da derrota cambial 
que estamos presenciando . 

Os compradores desde logo descontaram a desvaloriza
ção do nosso pobre mil réis e reduzi-ram as suas compras para 
poder fazel-as amanhã adquirindo o mil réis por muito 
menos. 

Nem quero imaginar a situacão da nossa balança com~ 
marcial no anno corrente com os actuaes preços de oafé. 

A sttuação /inancetra 

Se a situll()ão eoonomloa é de miseria, oomo o tem de· 
monstrado o insigne mestre Sr. Cinoinato Braga, a nossa po
siono financeira é ainda mais deploravel. . . . 

Basta que passemos os olhos pela realidade, para diss() 
nos oertifioarmos, 

O valor do mil réis no mercado cambial depende da :JS• 
Umativu, do apreço que nós mesmos lhe damos. Um paiz 
que vela pelo equilíbrio or~,Jamentario. que não gasta a sll" 
moeda aettüo oom paroimonia, que lhe dá. valor, pócle estar 
ut.n·to de .t.el-a bem cotad11 no mercado cambial. 

O governo diol.o.torinl fez oxactamente .o oppoató. Gas
tou ~em medidu, nilo equilibrou orcamentos e l'eCorr.eu du
rante 4 anno& 4 moz'pblna da iuflaQl1o. Ajnda não bouye nil 
Jirasll governo que Uveeae tainanbo desprezo pelas cifras tia. 
dospesa publio": mito ~ado n situaQiio de aperturas f!nan~ 
coit•as de :1030, os pt•Jmelros act"os do Governo foram a orea
ollo do mmis dois minisoorlos com todo o vasto apparelha
mento burocraUoo e dispendioso. Nos seetores militares como 
nos civis, só se constatava o augmento da despesa publica. 
Na exposição de motivos de um ministerio (o da Marinhr1) 
na qual se pediam 6. 000 contos para a oonstrucoão de um 
novo edífioio, dizia-se que essa despesa extraordinnria. não 
nffeotaria o cr9dito do Paiz, porque serico feitc. s6?w?nte ~m 
moeáit uar:iona!l! (Sussurra.) . 

o SR. AMARAL PEIX.O'l'O- A construccão do novo edifioio 
do MinisteriQ da Marinha foi feito em virtude d.e senten"" 
judi"iaria. Está aqui presente o Sr. Arthttr 'Bernard~s. em 
cujo governo foi aberta a conourrenDia. para consLruccão d<:> 
edificío do Ministerio da Marinha. Em virtude dessa concur
rencia e, posteriormente, por sentença judloiaria, foi aberto 
o credito para a coustruccão. 

o S. JOÃO NEVES - V. Ex., entretanto, não poderá 
comparar n11 condic6e~ U.a vida. economicf!. e financeiro. no 
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governo ArLhur Bernardes com IU1 da aomrmstrnçi\o Getuli,:, 
Vargas. (Palma,,.) 

O Sn. ARTflun BERNARDES- Podor-se-ia ter tr.itn n. re~' 
cisão do contracto, gastando-sa menos com isso do q·ue com 
a ~onstrucção, corno, aliás, se deu - se não me engano -
com relação no dique da Ilha das Cobras. 

O SR. JOl.O NEVES -- Vivemos quatt'o annos de inflação. 
Não na inflaçã~ do ttUilna rn.tio. que é a d.e emissãQ de p<!.~<:l
moeda, mas na inflação de credito que• por ser invisível. é 
mais traiçoeira. O }'aiz nosLes quatro nnnos rocebeu mais de 
E 20. 000.000-0-0 de emprestimos es~rangeiros disfnr•.;ados 
e sob a discriminar;ão de congelados. Recebiam os por anno 
5, 6 e 7 mHhõcs dt> libras rl& mercadorias estrangeiras qu~ 
aqui ficavam sem pagamento. Foi preciso afinal em 1933 
consolidar todas essas dividas sob o titulo de primoiro!Õ con
gelados, que nos custam mui~ dP. um milhão de libras por 
armo o novumenlc em 1!!35 oulra somma de congelados que 
nos deverão cus tal' per lo <lo dois milhões de librus a mais. 

A machina influciouista foi montada no Banco do Bra
sil com a Carteira do Redcst:or\Los e com a lei do Mobiliza
çfio B:mcarin. A caixn do nosso Banco Central alimenlou-so 
durante quatro annos com os depositos em mil réis, de CE.'rca 
de um milhão de contos, feitos pelos compradores das mer
cadorias estrangeiras, para as quacs o Banco não fornecia 
cambio, mas guardava o mil róis correspondente. Supria-se 
t:om o excesso da caixa dos outt'~s ba11cos e ~:õm o dinheiro 
dos congelados. E que fazia dust11 dinheiro, qu~ poderia ter 
ao menos sido applicudo numa judiciosa órganiznçüo de cre
dito âgrJcola ou de. cr~JdJlo indu!'!Lr;al'l E' simple!> - todo o 
dinheiro, que JJor esses meios arttfici!les affluia ao Banco do 
Brasil, era empregndo no Governo Fcdernl o aos S"b'vornos 
dos Eslndos. 

E, quando n caixa já nlio orn surficionto para rlttcnder 
ás constantes drenngens pelo govel'IIO, d!lrlreton-so, que !15 
letras dadas no Bnnco pelo governo pndorillm ser lovndaa 1\ 
Carteidns do Jl.edesconlos, cujo limiCa ele opcraçúe11 ficava pa
~·a es,f.e e !leito dcro(J(IdoJ !1, • 

O ""Sn. AnTHUJI JlF.I\NAnnss - Era a al1nrchio finnnceh't\. 
O SR. JOÃO NE'VE:::O - Em summn, o govel'J\0 ViVl'U fi

nnnccil·amímLe qlllltl·o nnnos do seguinte: 
1} - Do nüo naglli' a lllvidu oxlorn11 (3G8 mil contos po!' 

~~: . 
2) - De umn omissi'1o ele 400 mil conlo1! -d~ por,~! 

moeda~ 
Sl - DP oorc~ do \1m milhM do contos do congelados 

onlregues pot• JlUl'lioulnros no Banco do Brasil, que os uLi
llzou para ompt•eslnr aos Govet·nos Federal e Estaduaus. 
não dando o cnmbw correspondcnlc. 

h) - Dos defic.its oroamentariOs-. 
A desordem o a incoinprehenoão da situnçfin financeira 

oram taes que. como bom o.ccen~uou o Sr. Cincimüo Braga em 
nm de seus discursos, pouco~ dias d~pois de dizer o Minislro 
da Fn7.enda, em Santo", qt1G n. lSiluaçiio flminm,1ra era pre-

' caria o ;presidente da Rcpublicn declarava em Porto Alegre 
que t.udo in no melhor dos i"ittmdos. 

E ainda ha quem se ndmiro de ver u librn a 90$000 e es
tejo o procurar cxplicaoüo pnr& esse resillto.do, do previsílo 
certa, facil o inevitnvel! 
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Que credito e que cc;m!ianca póde o Br~sil mereprü'. no 
estrangeiro qnando o PresJdenle da Rcpubhoa, no d1scm·so 
de Porto Alegre, fazia uma larga e ~nthusiastic~ dem~nstra
çüo numericn. do~ "Lucro~" qur hnvmmos auferido~ nao pa
gntlflo n riivirla extcnm! 

(Juc r.onfiança p()f!eriamos inspirar no tstrary.gm~o, Stl • CJ 
pr·orjrio :liini~t.:o da Fazen_da do Goycr~o ProvisOrJo í~z~a 
rlecla('.ües public-as uo senttdo do repudJO das nossas <hVt• 
das, ~tommando os juros pagos em comparação com o capital? 

l\"l'í.o J:ou dos LlllC pensam que o capital estrangeir·o s(J 
rif!s Lrar. bnnéficios, llem dos que acrel"!itam que os nossos 
nmprcsl.imml no passado fornm todos irre préhensiveis. l\tas 
para i:-so instituiu-se a Commissão rl~ Estudos Financcir·os 
~ Economicos, cujo objcctivo pl'irnordial de.,eria ter sido o 
rio estudo e da anal~·so ela;; operaoõe~ finnnceii·as do pa;;~ado. 
pam separar :l joio do trigo, e para destacar o qne IOr·a feito 
eom lisura e serlr,drule, da!!! operações duvidosas OH rranrln
lrmt.ns. 

1\ada disso foi feito. Nenhum resultado pratico ou tan
giwl sahiu dessa illuslre commissüo, 

Por fim, veiu a éra dos Reajustnmentos, comc4;'ando pelo 
rea.iuslarncnlo economico, para. o qual so previa uma cmi~siio 
de 500 mil contos em apolices, emissão essa que, pelos dado~ 
jtí. publicados, nüo pode!'á ser inferior ao ti·ipulo da quantia 
fixada. Majoraram-se os vencimentos do Presidente da Re
pub\ica e dos membros do Poder Legislativo. Os miliiurNI 
reclamaram, a seu turno, com fundamento na comparação dl'l 
scns soldos com os dos funcoionaríos civis o agora passam 
ef;lcs a reclamar tambem o rcajustnm4'nlo cln sua remunnt•n
ção, (\Ompanda com o acre~cimo dado nos militnt•e!!. 

O 1·cajustamento 6 nm pnrafll!IC\ sem fim. O "gowr·no qUo 
já mandara ás Camara~ um orçamento pnra 1935 (',om um 
rle("icit r:lc 500 mil conto~. vnn por certo mnnrlnP-llO!I um pt•o
.iceto dn orcamento para Jll30 com nm de(icit •I~ )11'rlo 11•' 
1 milhlio d!' contos. ~em que, mnls nmn YI'Z, so rlignc n nd
mini;;lrnciin indicar ~rHJ\lllr os meios ri11 nU inglr (, l'fJIJIIihrlo 
oJ·~nmenlnPio! 

A vtagCI!' pr•esidrHrciul 

Tu! o ntts 6Uilt! linlms fumluinilnLucs imgustllisu !!lhm
l:iio t>ennomien e financei1•u do Jlnl!t., lllCI'I!'lllhndo nu llllll.ll 
llttll'bJ·osu du!-1 m•isns que jú ussolut•om os dla8 da ~llll ul.l'i
huludn exi~luncia. 

Uh(!gnmos a uma situncúo. de !nsolvnbilldndc, nt•t·a~
[.nndo R!; humilhocõos dentr-o dn moratot•in. Póde tet• crcs
oido o volume da noo::1sn produccüo agr~ooln o rln~ nossns 
!'XJlOI'Laçüt~s. mas n baixa do seu valor foi simplesmentE' 
cousideravel. 

Ning·uem ignom que o mundo se debate nos paroxys
mos da anurchin economicn e quo cansas profundas e com
plcxns J)ól'tttrbarn o rythmo do trabàlho. 

O mal não resulta da PJ'oduccão, mas da distribuição 
da l'iqtwza, e as Nações, insegura~; dos seus destinos, bus~ 
cam bastar-se a si mesmas, na ansia de concentrar o con~ 
sumo sob1·e as meroadoria~ nncionues. 

Quando, para sahir da tJI'iSe, o remedio encontrado ê o 
do uugmenl.o dos salorios e o da diminuição de horas dL1 

trabalho, aindn cresce o deseql.lilibrio, porque n mesma mer
cadoria varia sensiw.lmente de preço oõnforme o preç.o d(} 
brllQO que a produz. 
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. lrislo.Ul'OU-se,. no exaclo dizet• de Siegfl'ied, uma \'ct'-
dadeim competenciu de nações nll. qual as do mundo ucci
dental são bat.idas pelos upet'ül'iüs tios paizcs cxoticos, que 
lt·:1bo.lham mais e ganham menos, a~seguL·nmlu-1 hes a vi
clot·J;t no coucut·so das :w~Í\'idudc-s. 

Podcl'iu o Brasil, se lhe huuvessc cabido a Jol'lUna d~ 
enconlrat' no chefe da revultH;âo d~ 30 um piloto de tor
mentas se!· quasi um edrn Iw meío da aHiicçào unh•cr.:;al. 
QurJ pt·odigios não lm·inmos rer~lizatlo pelo. pt•al.ica de um 
t•cgime de economias scverus c cru applic:v:ao ainda 111ai$ 
sevel'a da.s r·cndas publicas 1 

Não precisava o go\'er·no, do pol\lo Lle visla l'inanct•it•o, 
Henâo ter revisado o qmtdt•o (J'ibll l ai'io com um sent.ido ra
cillnal, decol'l'enl.ll uu ()Xpet•it.mcia do~ no~~o~ tles~'~lt·,,,. Lm
teriorus. 

No entrclnnto, a yct·dnde é qi.tc o csconlmmcnlo tios 
cotlll'ihuihtcs ct·esreu em proport"ões assu~latlot•ns pela cxu
cerba~;Uo dos impostos ua Liniáu o nt\ gunemiiuadu dos Es
tados o MunicipiOõ. Em conlrapm•lida, I\lllll!a os gastos fo
t·um mais immodcrudos do qne nos ull.imos quatL'O annos, 
nttingim!o os limites ela pr·odigalklC!dc. !\"tmcü Lambem os 
orçam em los foram mais ficlicios. O lmpol'io era o dc{icit, 
dizium o::; propagandistas; ti pl'imcira Rl'pub!ica foi o 
de(icit syst.cmatiz~Ido, ~.~ 11 11icfudul'll tlv Oullll>ro ,J,.ll l>l'Opor
~~üe~ .. nstt•onumicas ao tle(idt. 

Ecunomicumenle ein{JOut•ccido-s pot· umt\ Jlolilica de er
ros fimuwcit·amcnto fullidos, 11no s,u sacia o govel'llo t•ons-
tilucional em alargar o ch·culo elas libõNilitludcs. . 

Mas l:egressava o t)l'ovecto Sr . !\!inist.r·o dtí l<'azenda da 
su pel·egl'innçiio precnlot·ia á porta dos noss.os credor'ei'·· tl 
já a sua ncçiio et•n funrlumertlnlmenle annullndtl por doi~ 
nuvoH ucuntcci!nentos conti·istarlur<'s - o r·eajustam.:>n I o dos 
mililnt·cs o a sumptuo,~u viagem do hom·ado 81·. Pr·esidcnlo 
,in RelHtblicn ás nacõcs platina~. E~ta ultima, Srs. Depu
lados, coustitt1e muis do quo lli'l1 nttcntudo conlt·a os inte
rn~ses do Pu i?. prntpPt'izndo. E' um qnn~i rJosafio á pnssivi· 
dtHh• (l:1 tolüt•:mcia collec.fiva. (Pnllnas. ) Ningucm <•oul•J~ta 
•JllO n nuhl'll Chefe do l~stuflo de\'a t•ctJ•ibuir as hom·osn~ v!
~itns dos Pt·csidcnte~ da Argchlina e do lJt•uguny. 

O .re,·et• de Teript'O(!idndc rodow·a-s& com as imrwsii.'Ül!.!' 
dn cnl'lezi11 e os intrt'eS~t~~ dn bLin vizinhan~n. 

~lus nellhum Jll'oblüitm de onlem conlinenlnl r.xig•• o 
nçndanwnto do 110 devulVPI' 11 fidalguia, quo nlls fiZPI'nlll os 
r!Plonlot·es dn supPcmn govcrnnncl\ piai in a. As uos..~us .rr~lll• 
t;Õns tlt• rot'(liulidatlc cnm M dois pnizn8 JWt·mnnoro fell'z
menl<' nos molhol'os teJ•mos. 

Emqnanto isso, a Nnciio Brnflileirn atl'nvos;;!k uma épo
ca de inctw1.rr.as, rio lulas dilncm·nntc,,, de nmcacas Intcnt.os 
!'t ot'c!Prn in~tiluida nn lei fundurmmlnl. Nii.o. o dizemos nós, 
Senhores. Affirmn-o o Jli'Oprio Executivo, que L\rrancou do 
~ens corroi igionnrios. a passo do carga, uma lei excepcio-, 
nnl,. YC11'(lndeit·o est.ado de Ritio pt·cvenlivo, a p1·etexto do do
fenrleJ• o regirno cnrtlrn as amcnças PJdrcmistns. (Palmas.) 
Até aE;-nm só llois R~!adO"<~ rln FPdera~:lio Lermimu·nm a ela
hot·u~'ão cousti l.ucion~ I~ Pnrnhybu o P:uantí. Em varias, nrm 
seque L' s!l ii:iSfnl l11rnm all Asspmblt:as. Sut:\cedem-se as m·i~ 
/ies com umn intéi'ttliUcncia feh1·il c as ptomntidõc~ nos 
Cjuart.eis cnr,ho~m quinzenalmente dl' alnrmo a pncnlez dos 
cidndiTos. 

Niío ~rl·iam cs~~~ motivos suFficentes pnrn o ndit1monLo 
dn omb11ixndn de nffcclo? 
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Qua~do, porém, o. Sr. Presidente da Republica julgasse 
necessana a idl)., nada ju;;Uficaria o aparato da comitiva de 
milhut·es de pessoas e muito menos o custo escandaloso do 
transpu r te. 

O Sn. A RTHUR BERNARDES -E sem p~dido de· credito, o 
que importà .em violação da Carta Constitucional. E' cri
minoso o a c to do Governo. 

O SR. JOÃO NEVES- Não é em verdade a viagem do 
Chefe de um paiz em moratória, atacado de consumpção fi
nnnceita, c.om :i sua estructura economica profundamente 
aHemisutla, por uma crise sem precedentes. E' uma cara
vana de mat•adjah (riso) que vae cusf.ar ao Thesouro exan
gue muitos milhares de contos de réis. Basf.a dizer que o~ 
militares a ella incorporados - e são a sua quasi totali
dade - receberão os soldos em ouro, tanto vale traduzil-t•s 
pela sua qumtuplicação! · 

O Sn. OorAvto 1\fANGABEmA - Representação dessa ge~ 
nero é coisa nunca vista no mundo inteiro. Assumo a res~ 
ponsabilidade da uffirmaçõ.o. (Palma&.) 

O Sn. AMARAL PEIXOTO - Que diria o Sr. Ootavio Man~ 
gabei ta da viàgem do Sr . Julio Prestes aos Estados Unidos? 

O Sn. OCTAVIO MANGABEIRA- No governo do Sr. Wash
ington Luiz, o Sr. Julio Prestes visitou os Estal!os. Unidos, 
levando apenas uma comitiva de tres pessõas. (Pal11lM.) 

O Sn . . AMARAL PEIXOTO --.. Acompanhando a Mmitiva do 
Sr. Julio Pt·cstcs aos Estados Unidos foram os cruzadoree 
"Rio Grande do Sul" e "Bahia" . E a officialidade recebia 
pelo cambio ao par. (PaZm,as.) . 

O Sn . OcTAVIO MANOABEli\A - Não ha c<>mparnção. A 
comitiva era de tres pessôas. 

(Trocam-se outros apartes entre os Srs. Amaral Pei:z:o,to 
c Octavio Mangabeira) • 

O Sr. Presidente (Fazendo soar os tympanos) - . Peoo 
a atleilCão dos Srs . Deputados I Hn um orado1• na t ribuna I 

O SR. JOXO NEVES ·- Os chefes de Estado da EUropa 
vão aos pnizes amigos oom 1.\ma tnodestla compativel oom 
os tempos diffiõeis que atravessamos. 

E vilde o eontrasto chocante ontre o acompanhamento 
trazido pelo general Agustin P. Justo, e o esplendor com quo 
o nosso Prosidente· se funde{\rá na darsena portenà. O ge
neral .Justo vinba no encouracado "~loreno", aoompa)lhada• 
por uma esquadrilha de aviões de guerra . O honrado se~ 
nhor Getulio Vargas leva comsigo uma esquadn de tres das 
nossas muiores unidades, atém de um navio-auxiliar. Sé
guem com S. Ex. os luzidos cndetr;.s das Escolas Militar e 

/ Naval, numerosos officiífes, tres b oilonnves superlO'tadas, 
t rinta e dois pilotos aereos, além de ministros, famílias, fun
ccionarios, convidados, jornalistas, arListas, spealcers de ra
dio (rüo), investigadores n policinos . 

O SI\, Ar.tAF\AL PP:ixoTó- O Sr . Julio Prestes levou at~ 
"maniolll'o".,. ( Ria~. ) 

O SR. JOAO NEVES - o grande m·nt.ulfnq, que ê o 
"Cot•rolo rta Mnnllf\", disso 11om: "Nrio 6 uma visita, mas 
t1mn hwtn,no." (Riso.) 
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O contraste é ·tanto mais doloroso quanto é certo que a 
Republica Argentina é um paiz que até hoje, vencendo todas 
as diffieuldades, mantém em dia o pagamento do serviço 
das suao; dívida-i externas. 

Pediu-se á Garoara um credito de dez mil o quatromm
t~s contos para legalização das despesas já feitas. .l!'icart1 
msso o orçamento da faustosa J)assealt\ ou lorcmos de veLar 
novos credites supplemenlat·es para cobrir os residuos doi'i
cHarios da agradavel exctirsüo'? 

Os portadores das nos~as .obrigações estão á meia t•ação 
no recebimento dos juros dos conpons vencidos. As amor
tizações da divida e:\·:lcrna e5Uio pnralysadas. Oulras ina
diavcis de transporte e de melhoria das condições da vida 
d<J trabalhador urbano e a·gricola niio se cffcctuam por fal
ta de verl1as; navios da frota mercante do patrimonio na
cional jazem no porto, sob mandados de peni.J.ora. 

Regosijemo-nos,_ entretanto, quando soubermos que so
bem as diagonaes da maravilhosa Buenos Aires, ós bravos 
mat·ujos companheü·os dos argentinos num passado de glo
rias, emquanto a flor da juventude militar do Brasil des
lumbl'il. os habitantes du melropole transplatina c trepidam, 
irmanados tlll firmamento portem:>, os motores dos nossos 
aviões de guerra, confundidos com os aceordes dt\s charan
gas brasileiras, que abrem a irnponencia do des[ile. (Palmas 
prolongadas. ) 

l'assado politico de u~ àictadur a.poLitico 

A nnalyse dos acontecimentos, que nos antecederam 
nesta Camara, obl'igTHlos li apt·ecilll' o cl'epusculo diotatorial 
e a candidatura do Sr. Getulio Vargus. 

Vencodoi'a a Rcvoluçuo, t•ecolheu-se S. Ex:. á turris 
cburnea do apoliticismo. Já ora isso uma nognçiio das ot·i
gons do sou mnndnlo. 

De onde vinha a S. Ex. 't N!í.o l:lllhira do céo por des
cuido dos deuses, iéiento do po!:cndo ot•iginnl. 

O SL·. Getulio Vo.rgns, em lodos os lances da sua oar
reiru, som pro resnltnra . n sun procedenoill partidaria. Na 
cnNn enviada no St·. Washington Luis, S. Ex, encarecera 
n suu condiçilo do homem do partido, obediente ao sou 
ohefo Borges de Medeiros, I>Rl'n justificlll' 11, ncceitação da 
Juln, quo lho m·a imposta pelos Bons oorroligionnrios. •roda n. 
l:llll\ ll•nj~Jdoria, dosdo os bancos uoademicos fora feita irre
prelwu~lvelmcnlo dentro do cinmlo da ag!•omiaçiio oasti
ltlislll, cujas doutrinas lho mereceram a incondicionalidado 
dos lou voros . 

Leade'l' da Assemblén Estadual durante largos nnnos o 
da bancada federal em duas legislaturas, Ministro da Fazenda, 
Presidente do Estado, a todos esses IJOstos S. Ex. ascen~ 
deu, não apenas pelo seu valor individual, mas :pela fox·co 
do suffx•agio dos seus correligionarios. · 

Encoutramol-o de armas na miío nos oampo.s da guert•a 
civil e relatando nn Assembléa dos .Represent1mtes o parecer 
fovoravel ao contest{\do reconheoimento .do Sr. Borges dt> 
Modcü·os, em t923. 

Se glorias houve nuquellas jornadas, de todas ollus S. 
Ex. participou na primeirâ linha, como lacerou os pés no~ 
espinhos do soffriment.o. . 

Foi como leader politioo quo o seu norrio repontou nn 
campanha presidoncinl por suggestão do eminente Sr. An
tonio Cnrlob. 
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o povo rnineil·o não foi huscar. pa'ra a luta das urnas, 
um e8lt·uuho á:; intimidades do Puiz, Sagrou em S. Ex. 
um ltunwrn novo, mas já ~illão não só apoiado pelos dii:!ci4 

JHdu:; de Castillws, c eirn tnmbem pelos legionar~os de Assis 
l3rasil. 

,\ ltovolucão, mais ta1·de desencadeada e para a qual S. 
Ex. si'J entrou docislvamente nas ultimas horas, tinha de. 
alargHl' seg·untmcule o leito cavado na opinião publica. pela 
Alli:Hwa Liberal. 

Compr[)hcnde 4 se que o chefé vencedor sommasse a rei
viudicaçfw .dos pa!'lictus aos anseios latcraes. Admittir-se-ia 
que S. Ex. fuilcHtsse um novo EJ gr!lnde part,ido da Revo
lw;üo, cspt·aiario pOI' toda parte, realizando afinal o sonho 
dr~ suh3tantivm• todo~ os particl.llarismos. Sustento que isso 
w·a mais do CJUO um dil'eito; enquadrava-se nos dever·e.s da 
lr'Hil~fonmu;üo operado.. 

Não o entendeu assim o nobre . Chefe do Governo Pro~ 
Yi5orio. 

De~Llc a pl'im~ira. hora, no 0alculo secreto de deter em 
.-;uas mãos o fio das combinações, S. Ex. renegou as ori·· 
gl'lls Lia :;ua formucão civíca, cxcommungou os correligiona
l'ios, :;olapando os nlicerces das ngremiar;ões, que Ih~ tinham 
purmilUtlu em ultima. 1·atio a victol'ia. 

Nüo perdeu S. Ex, opporlunidnde de zurzir os seus 
antigo<~ companheiros. alludindo a cada po.sso ás .f!lccões que 
exploravam o Paiz". 

Collocando-sc expressamente acima dos partidoo, S. 
Ex. irnplüntava a velha taclica de dividir para reinar, ga
l'imtindo-se pelo poder discl'ÜlHmario a funccào de nrhilra 
de t,odas as contendas . 

.'\cceito de lJoa ment.o que a díctadura se desoncarnnsse 
tio~ dGspojos facciüsos e se procul'a~e elevar acima das com
peliçõos e dos grupos. Mas jâmais para se isolar da opinião 
un cnnl.t·aria1-n no.s seus drsignios. Quem a!!6im alijava com~ 
IH'Omissas e rosponsabiHdn.dcs Unha de oranr um l'egimf:' 
~nccedrmeo, como outros dictadores oontemporaneos o fi'te~ 
rum. Podorln ser um erro ou um crime, mas seria uma 

· tlit·rcfriz resp~Havel, desde que o Pniz se· estructurasse em 
nmu no\'a bl'd~m de coisas diffcrentes do pnssp.do. 

A nWtmle official não el'U, entretanto, seniio um méro 
l.t·nc paru prolongar o cyclo do p1·edominio. 

Inutil r·ecoí·dar agol'n o que foi o agitado panorama 
daqueltes vinte e quatro mezcs. Não ha quem o ignol'e, 
Minns. fiel o bntalha{}nrn !ln campanha preaidenciul e da 
Jlevoln~ilo do 30, foi a primeira a soffrer dentro dos seus 
arrai:.v:•s n insirUa, qr~P. scparavu os homens, jogados no 
('Orpo-n-corpo das paixões desvairadas. A purpura do mando 
allioiavn r. dissolvia hastes, nos nc!mos do nosso "fuehrer". 
Dentro da fortaleza, do on,1e partira o lanonmento de sua 
candidatttra. o St•. GoLulio Vargas consl'guiu instaUar ·um 
{lampo de discordias atrozes, ereund()-se e substit.uindo-se 
legiões e parUdos ao sabor de caprichos risonhos. 

Por que falar de São Paulo, senhorM, se o. .Nacão c()
nhece de ponta a ponta o drama lancinante que explodiu na 
noito de 9 de Julho? 

No ptoprio Rio Grande· as tentativas de frnecionamento 
assumiram tues llroporcões qu~ nt~ hoj& nl'ío explico oomo a 
ctivisüo doll meus oonterraneos não se operou nind!l mais 
oedo. 

Assim, politicamente, 11 Diotndura foi isso que vimos -
um!t ohra .";ystem:l.tica de dissoeiâção dos seus oreadoros, 
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um Jogo satanico que aniquila as propriás formaçÕ!!S parti
darias, que lhe pcrmittiam 9 advento. 
. O governo apolitico foi afinal aquella que mais potl-

lioa já . fez no Brasil. · 
Sobreveiu por fim a insurreicüo de 1932, vencida depois 

de um esforço gigantesco. Por todas as razões, niío toma· 
rei il. inictativ;'l de entrar na analyse de suas causas. Só diret 
que pessoalmenlé tudo fiz p'lt'a impedir-lhe a üeflagração. 
Não logrei cons~guh• nos ttltimos dias a formação de um 
ministerio nacional. Conservci-mf!! __ ans~nte da~ eonsplracões 
erilquanto parlamentava com o Obefc do Governo. Nesse 
ponto- não o imitei nos seus antecedentes de 1930; só entrei 
nos ent~dirnentos mi!itat•és. quando se encerraram as nego· 
cia-ções entabolad!ls. Terminei-as, como um méro agente da 
unattimidade parlidaria do Rio Grande. inclusivt, dCJ sou en

. lão Interventor federal. 
Se me forrG ao exnnw · dag causas da nobre rebeldia, 

não posso passar no largo dsas suas consenuencias lmme-
dial.as. ' 

Determinada pJ}Ia pressão dos nconteoimenlos e - jus
tiça se faca - pela intránsigencin de poucos chefes, que 
se bateram contra nós, a constitueionahzncão tinha de Yir 
no prazo determinado. · 

Ia o Pniz snhil' da ~onrusüo l'm quo propilsitalment(j ~ 
haviam lançado. O Sr . Getulio Vargas precisa organizar os 
trunfos dn sua candidatura. cimentando-lhe a -victoria. ltsse 
pensamento nunca o abandonou em todas as phnsos do período 
discricionario. 

O sonho da dict.adura decennuat terminará bruscamente 
ante uma realidade afflir-f.ivn, 

Que fnrh, o Si·. Getulio Vargas, so o seu npêgo no poder 
não lhe turvusso a limpidez do raoiocinlo patrlotloo? 

Desde logo, tornaria. publiCil a sua intransigQnle deoi· 
são de não pel'manecer á .frente do governo. Doi:x~mos de 
ml'lns palavras. Quem nlio quer não vue no pod!lr. Ainda 
está por nascer um homem quo cinJu u cort1u peta forca 
dos y_assalos. O rtlro, sobretudo, no Dn8if, ê o resto de Ama· 
dor BuEmo. 

Talvez n posteridade, se o Sr. Getuho Vr&rga9 nllo se 
cnndidat.asse á sun pt•opria successüo o uh!iólvcsse do · todo."' 
os erros nccumulndos. O tempo tem comptucencins inr.rlve!" 
e o homem é. como dizia ·um esorlptor hespunhol, o unlco 
animai quo trop(icn !fun!! ,.eze11 011 rnesnut pcrlru. reV(•!nndo 
nssirn um esr11mi.u!a cnpncidatle de olvld". 

Não entendeu desta forma o sou dever ou o seu inte" 
rt>sse o honrado Sr. Getulio Vargas. 

Como, porém, ·travesti u-so de detentor dos poderes dis
cricionarios em presidente conslitucional? 

Tal era a grave quesUio que perli.trbnvu o nosso Prin-· 
cipe -da Dinamarca. 

O Paiz estava literalmente cansado do St·. Gelulio Var
gas e ansiosos por vê l-o rendido no posto. O Sr. Getulio 
Vargas, entret'llltO• não eslava cansado do governo, mas sim 
disposto ao sacrifício de um novó per'odo, para bem de todos 
e felicidade geral da Naciio. 

Só os interesses crendoa poderiam l'O{Ilamar a sua per
mnnencia. (]roi o bem que n quasl totalidade dos que o 
acompanharam até o fim não dosejnva a prorogaoiio do con-
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tr.acto. S. Ex. , t alvez. nas suas -horas perspicazes, <liVtsasso 
em muito semblante i:Ie · apparenetas solidat·ias eert-bs 1·ugae 
inQttíetantes, que trahiam revoltas sopitadas. Mas, S. Ex. 
não se deu por avisado. 

o seu primeiro aew prepa-ratorio foi o famoso decreto 
de cassação de direitos aos seus advorsarlos, impedindo-os 
de chegar ao recinto da Constituinte. Só elle valeria a con
demnação de um govceno e enchria <ie opprobri.o a nossa cul
tura politico-juridica. (Appla~o~.) 

O SR. I'INHBIRo CHAGAS - A consoieneia jurídica uni
versal. 

O SR. JOiW N;EVES - Desdb o~ defeito& da teohnica 
até a imprecisão dos ~L'inos, tudo o equiparava a um edict.o 
de Nantes. supprimindo os adversarios brancamente da are
na. Não me queixo como um das suas victimas. Assignalo 
a clandestinidade dos intuitos. 

Nós perdelt'.os e soubemos perder e· pagar a cartada. A 
vida publica como a privada, tem dessas semelhanças. 

Mas não era da imposição de uma pena que all se tra
tava. Por que nos pouparam a sanecão penal e prôfiriram 
ar.rebntar-nos os direitos á cidadania 7 Porque a primt>ira 
não dava .ao dictador proveitos imrnediatos e, subtrahindo
nos a ella, S. Ex. ainda lograva arranca-r para urna pseuda 
magnanimidade, o applauso das almas ingt>.nuas. - . 

Entre a . cadeia e a proscripcão >:livica do11 vencidos, o 
governo preflriu a .segunda com aquelle senso d& utilitaris
mo pessoal imrJresso em todos õs seus aot.os. Era uma arma 
lndispensavel d prep!ll'aOilo do pleito. Consumava-se assim 
o afastamento das urnas de milhares de brasileiros . 

Isso, ttntrctanto, niio bastava para a ohlmio!l da futurl\ 
presldeucla. 

Então o reformador budhlsta, incont.nminlldo das paixões 
. facciosas, deixou oahir o mant-o do vestaUsmo revoluclonario 
e desceu â areM, estimulando a fqrmação dos p&rtidos, que 
em cada unidade .se 111rupavam sob o Tiat dos interventores, 
insuflados pelo sopro diotBtorial e maneJandG a maohina 
BdinlnlstrnUvn sern freios nem contrastes . (Apoiado• .) 

Um ministro de Est"do - por signal o .da Educaciio -
pllssou publioo reoibo telegrnphfco da íncumtJencia do dieta• 
dor. no <JUIII oommunioava que ·o novQ partido estava fun
dado do nccol'do oom as suas ordene. 

Já nüo eram os P .R. do passado. As novas entidade~ 
apparecinm onvornisadas de fresco. com outros nomes sug
gestivo5 brilbnndo nas tubolet.:a~ regenerndoras. A gente era 
quasi toda a mesma, o.s processos inteiramente iguae!l, so 
variavam as nomenclaturas nrrevistas. De todos os quadran· 
tes affluinm christiios e catheoumenos para adorar al:'l dlvm· 
dlldes -recenles. 

O proprlo Sr. Getulio Vargn.; - çurios~ iilversilO bie-. 
rarchica - jurou publicamente bandeira no partido do Sr. 
Flores ua Cunha! 

Estavam, ·pois• montadas a capricho as novas usinas de 
votos e o dictador apoliLico, sem os melindres rovoluoiona
rios da vespera, entrava na -lloa, trazendo enroladas nos bra
oos as novas serpentes, ocmo um domador audacioso, que não 
teme os venenos ophidicos .•. 

Aa elelcõ~s nüo t.nrdaram · a a. viotorla elas listas of:tl
clnes . trouxa á Cnmarn os futuros eleitores do Sr. Getullu 
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·vllrgas, que, sempre cauteloso, não deixou de conservar sus
pensa sobre a cupolu deste Palaeio a espada da dissolução. 
pBia forca• se os delegados manifestassem velleidades de en
tregllr a ()Utrem a faixa auri-vex:qe da presideneia. 

Mas senhores, a compqsic;ão politica. da maioria nascia 
de um circulo vicioso. Os interven.tore:s, chefes de partidos• 
eram .Delegados da confiança do dillt.~dor, demissíveis ad 
nutum. Os parti dós dispunham do poder nos Estados. Oa 
seus Deputados só poderiam estar presos pela disciplina par
t.idal'ia aos seus chefes e, se estes tlependiam em principio 
do diotador, forçoso é concluir que os eleitores da Assembléa 
estavam virtualmente vinculados ao candidato of!icial pelos 
laços de uma solidariedade sem condições. 

Não faço injuria ás pessoas. Assignalo uma altuacfio in~ 
coilt!lstavet 

Armada deste modo a oquação politica, o St·. Getulio 
Vargas, candidato que fOBse, teria de ser lnevitavelment& 
candidato de si mesmo. (Apoiado8.) 

• Não valham as minhas palavras pela eiva da suspeição, 
ou e aa póde infirmar. Peco de empresthr ~ ao meu nobre cal
lega e denodado revotucionarlo, .o Sr. Adalberto Corrêa, o 
t•·eoho da sua oart.a aberta. dirigida no dictador. 

O SR. ADALBERTo OoRR~A - Lembro a V'. Ex. que es
c r avi esta carta ao Sr. Getulio Vargas como cidtidilo. mns 
devo dizer que, hoJe· representnnte dC' povo, sustento~a em 
todos os seus termo.~, (Apoiados. Palma".) 

0 SR., Jos~ AUGUST(} - E' muito nobre à lndepedencia de 
V. Ex. (Muito .bem.) · 

O SR. JOÃO NEVES - A declarac!lo do meu iUustre ad
ver.sa.rio honra sua proveJ;'bial sinceridad,e. (Mu,ito bem; 
apoiados.) 

-Diz S. Ex.: "No!! Estados, o pleito foi dirigido pelos in
terventores e de todos estes, á exoepciio de dois ou t.res, or· 
ff!miz.aram os seus partidos. que, nnturnlmente, como os par
tidos offfoiMl! da. RepubHcn Velha, t-noont;:-arnm us mail}ras 
foollldades . para propagandl\ e nlistnment() eleitoral. Ohe
f'!s de par~ido, qs interventores, como os a~ti~os presidentes & 
governadores. flzernm bancadas do que podem tlisp(Jr a I!BU 
bel tnlnnte . 

Em ultima analyse, temo3 este circulo vicioso: o di· 
cl.ador escolha os interventoras, estes fazem as bnncadas. e 
estas, por sua vez, esoolllem o dictador para primeiro presi~ 
dente oonstituciunal. E' a dioladurn elogendo~se n si mesma, 
e apressando essa eleição com a inversüo dos trab~lhos da 
nssembléa. · 

A opinião publica, aempre attenta. sempre vigilante, en
xer•ga no neto da assembléa uma imposicüo da dicladura. 
Essa, a verdade inobscureoivel." 

Tenho seguranca de que não houve. no saorarfó das 
conscienclss üma. só voz. fa.voi·avel á eleiciio d() Sr. Getulio 
Vargas. · 

Ainda hõje, senhores. - e isso de·ve encher df> amar
gor a alma de S. Ex, - ni'io.lJa um só dos sRus oorl·aligiona
rios que considere vantajosa para () Pniz a sua presem,)a no 
Governo. No meio das demolicõe.s intimas, a m~ioa. justifi
cativa apresentada é que S. Ex .• evita· - ficando.- ma
le~ maiores do que subindo. Triste ~ondicão para um che
fe revolucionario, acabar reduzido á siLua~ão juridioa de es
tado da necessidade. 
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Poslos de Indo os prÓoessos da . sua auto-escolha, ba.stl!~ 
rin para condemnal-ll a oircumstanci'l de ter ~ido preeisa
menlo l:'i. Ex. o homem 9lle, em i929, symbolitava B Nação 
~.:onlJ'a as candidatut·as otficiaés, encarnando o prineipio da 
não intervenção do Ci!.Ltele n a succossão presidencial, 

Pois não foi exactamente V, Ex., Sr .. Antonio Carlos. 
quem, sonL'ldo nessu mesma cadeira, a 20 de Setembro de 
1!>29· abrindo a convencíio · op·posieiollislà, proferiu estas pa
Iavi·ns irumbstitutivcis: "Como, portanto· a não ser por urna 
renuncia. e.,.pressa ou por manifesta abdicaQão da ·sua di· 
gnidnde soberana. lnlVeria o povo b_rnsileiro de oonaentir QUil, 
á sun revelin, .decidisse o Governo actual constituir o Go"erno 
fut.ui·o, indicando o cJJ.ndidato á suoceasão, para assim dê~ 
volver dirrol.amente, por cima da. Nacão, de cUja aequiescen
cla prescinde, ao suecessor arbitrariamente deosiguadv, () 'Po
der e a investidura, cuja devoluoii.o quadr'iennal ao povu 
soberano constitue n propria substancia da sua soberania 'f" 

Coube, entretanto. a V . Ex. Sr . Antonio Carlos. a dura 
conlingencia de po.ranymphar a consumma~ão de um crime 
mnit.o maior, porque já não se tratava da transmissão do 
Go\'erno a um cnndidat() pre!erenciaJ, mas de aJongar por 
mais quatro annos o mandato do mesmo cidadão. 

JJsm avnHo 11s suas tristezas patrioticas. Sr. Anlmiio 
Carlos, tendo de cingir a tiracolo <to dicLador nquella . faixa 
que V. Ex. ilüo admii.tio., pol' a~or aos principios demo .. 
ct·alicó:s, que o Sr. Wasbinglon Lus passasse ao peito qo 
Sr, Juiio Pl'estes. 

Assistimos oesf..o sorte a um paradoxo inaoreditavel. o 
·sr. G"'tulill Yat-gas desb:LliU um regimen em nnrne de uma 
l'Oivindicacão POIJUitu•, assumindo o poder por um vel'dadei
ro plebiscito revolucio-naria. · E a Nação· que com elle coope· 
rliru JJa lucia, Jlelle di\'isava. o seu verdadeiro magistrado, 
apesüt' da procedeMll\ armndn. 

Quatro unnol'l depois. o mesmo honrado brasileiro, de· 
tem as redaas da administrncüo publica. upparentomellte con
quisl.ndas com· o benE>plucito dns leis . Enl.1·~t.anto t1 povo 
considera n nova magistratura um artificio àe usurpnclio. 

o Sn. ÜC'l'AVIO MANOABBII\A- E o é . 
o SR. JOAO NEVES - Tanto pode à forca da realiC:n

do pnngcnÍe COntt•n OS SOllbi~ffillS dil 1\ypooriSin. 
E' . que, senbóroa. entre dois milflões de elegiveis ex:is• 

tcnle!!' no. larde do i 'l O(l Julho dP. 193-\, só haviu um mor~
menlo incompntlbi!Jznão pal'a assllntnr·s~ nn cadeiz-a presi
denoial. 

Esse ht•ns ilci!'O ct·a o Sr. Get-ulio Vurgl\s. (Paltmu no 
!'(Jcinto e TII!S gnteria~) • 

Nem orn novo. nns cogltnçõel!' dt' Governo. o probl~ma tlfl. 
sub~tituição do diotador, quando o P.!li~ regressasse aos qua
dros da legalidade. 

O 81•. Oswaldo Aranha, em torno de cu.iu rr•at·oanto 
nccüo nüo se enccnat•am uinda nem ns crilicas nem os lou
\'ot'es, mas a quem tlão se podo contestar ter sido o centro 
dynumico da pre}laração militar de outubro, (11mitv bem), 
ao dat' posse em 1931 no Sr. Mauricio Cardoso na pa.sta dn 
Justiça, já nffirmára em discurso n sua opinião pei·emptol' ia 
contra a ('legibilidade de qualqtier dos membros do Gover
no. (Apoiado~ .) 

Ohcfe do E stndá pot• esSe condomnnvel processo, q\lO 
tem Jeito S . Ex. senão tornar-se-. como seus · antecessores. 
ohófe dn pclitica nacional 'i' 
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Não descerei a minucias, pela angustia do tempo. 
Outra opportunidade virá em que eu possa iilustrar o 

meu asserto com a precisão dos nomes c dos c:ugo:;, 
A Nação, porém, bem sabe que o dia de hoje reproduz 

para peior a situação que nos propuzemos de-molir. 

p rl!aju~t.amento e o vélo 

. Analysando aspectos fundamenlaes ela vida pólitica do 
Paiz. não poderia deixar de deter-me por um momento sobre 
o assumpto do dia• que é o l'(Úlj ustamento dos vencimentos 
dos funccionarios civis e mililaros . 

Muito já se tem t:lito sobt·o clle, mas nüo sct·à rtemais 
que se o aprecie em face dns suas origens c consequeuclas. 

No fim do quatricnnio Art.hur i3cr mm:ics, foi aprc~on
tadl) á Camara um .trabalho elaborado s obre o assumplo. no 
qual se continha o projeclo de augmentn r os soldos, na pt'll
porção da Labe-lla aclualmenle em vigor. Tal augmenlo, po
rém, só começou a vigorar no Govo1·no Washington Luis . 
O então Presidente da Republicn posteriormente po:r. em exe
cução uma nova t.abela relativa aos v encimantos dos func
cionaríos civis que tiveram os seus Ol'denados majorados ril\ 
proporção do 150 % comparalivamcnte ao que perc ebi::tm 
em 1910. · 

o SI\. BARl\ETo P:x:!i!>ro - 100 o/o. 
O SR. JOÃO N~S - Aoo!lito n correcção. 
O Sn. BAI\1\ETo PINTo ~ Não é .correccüo. 
O SR. JOJ.O NEVES - Essa p·rovidencia cr·eon ctlrln 

despropor~üo entre o pagamento dos civis e dos militares o 
o· propl'io Governo entendeu dever tratar do rea,iustamt-nl.o. 
esta.belecendo um criLcrio de equidade entre os referidos set'• 
vidores da Nnção. 

Acto de estricta just iça, não poude ser elle então Ill'n
tlcado, porque sohrlweiu n· da pt·essúo economica \C finau:coh·:l 
do Pniz, o:ttiilgUindo ele momento as pus~ibilidaues dll . novo 
accrescimo de despesa vara o Thesour o . A reparacão foi 
assim adiada e deveri:1, no pensar dos dlr igent.es da época 
ser ainda vot~da pelo Congresso, afinal dissolv ido em 1930. 

Viet.oriosa a Revolução. n o meio das mult iplns quós, 
tõcs posLas em úlco, e surgiu a do ven cimentos militares. ·o 
ilhtst rc genci·ãl Góes Monte iro, quu foi deo;de a primeit·a horn 
0 conselheiro da dictadurll no tocante aos nssumplos da sun 
classe, fe1. ver ao Sr. Getulio ' 'argas a n ecessidade de fazer 
cc.<;sar a desigualdade chocante cntr~ o~ funccionnrios civh 
e militares. 

Nenhuma opportunidade mais adequada á solução da 
grave difficuldade . Se mos enLnt.ves congL'essuacs. Londo ú 
mão todos os elementos de infot•ma!)uo · Lecl\nica e fln:mceira. 
quem melhor do que o detentor d o~ pode!'CS discricionnrios 
podel'ia. cortar o mal pela rnh:! 

Mas, ainda nesse passo. ltm rudimenUtr sentimento de 
Just.iça obr iga-me a resultar que a conductn do honrado ex· 
Minis tro da Gu errâ fo i pautada num porfe ito equilíbrio entre 
a reolamncl\o procedent(.') dos setts con1panhe iros de armas e 
o ospecLaw lo chocnnte da .doslgüaldndé nila t.abellas. 

O ~eroit.o. poln voz do cbct'e do oslado-maiot• elas for
cas de Outubro, não pedia uma majoração, i;e as forças d.o 
Thesouro não a comporLaBsooi. Limitava-se a accentuar o cr1· 
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terio da iniquldade rei?Jante .• ta~to mais quanto os venci
mentos de alguns funcclOnarws civis. em. virtude das refor
mas no Thesouro e no Ministerlo da Agricultura, tinham sido 
majorados. durante a (!!otadura. 

Fossem, pois, os soldos augmentado.i para os militares; 
se a despeza coubesse nos recursos orçamentarios, ou ae :fizes
se entre todos a equiplfrac;.ão devida. 

O honrado diotador, porém· desde logo se mo!ltrou mais 
favoravel ao augmento pUro e siJnples dos vencimentos mi
litares. 

A questão, entretanto. como quasi todas, nã() tevG a so
luoão immediala, que se impunha. Entrou para o ról das 
coisas esquecidas e adiadas, naquelle systema de protelações 
indefinidas, ã espera de que o tempo se incumbisse de des-
trhtcbal-a, . 

Posta de novo em téla, p()uco antes de terminar o ·:PeriO"" 
do discricionario, o general Góes Monteiro. que já a havta 
i-ncluído no seu pr.:-grama para o exerotcio da pasta da 
Guerra, tornou a esforQar·.se junto d() Chefe do Gover.no Pro
visorio por uma solueiio decisiva, nos termos da promessa 
de S. Ex., batendo-se sobretudo pela melhoria de vencimen
tos dos offioiacs subalternos. 

Mas nem isso foi (!Onseguido· porqUe o então Ministro 
da Faze!i~a .• Sr. Oswaldt) ~'r'ahhà, ~ julg~m incompativel com . 
as possibilidades dó erar1o. A' vista disso. o general Góes 
Monteiro propoz ao Governo que se procedesse nesse caso ao 
verdadeiro re11Justamento, pela equiparação dos proventos 
de todos os funccionarios. pondo-se termo A. desproporção 
entre uns e outros. Era o que se poderia denominar o reaJus
tamento para menos. Applioava-se o craerio da igualdade, 
diminuindo-se os encargos da fazenda publica,. c<Jm apreclavel 
economia . 

1\fas, na forma do costume, a questão tornou a .hiher
nat·· perdida no mare magnum de oi.ttra.s tantas quo dormiam 
o somno do esqueoimf'nt.o á espera do tempo e do milagre . 

A politba do Sr. Getulio Vargas á ~encialmétlte ne. 
gativn. Os mais premf'lntes pl.'oblemas, que os diotadores 
timbt•a~p em resolver <:om dynamismo e coragem, S. Ex. os 
subm~c>tto a uma estatica de governo incompativel . com a 
premencia. das hoi:'ns, fazendo o que S. Ex. mesmo chamou 
"n política doo acontecimentos". Póde sét· tomínodo esse me
thodo de administrat·· mas não será jámais senão um orea• 
dor de crises. 

Inaugurado o periodo constitucional; a questão tornóu a 
explodir, já agora mais aspera pelas impaeienoins sopitada&.· 
Mais do que o Exeroito. a Marinha de Guerra reclamava uma 
deciaão, :fosse ella qual fosse. 

O Generai Góes Monteiro appellou outra Vt\Z para o 
honrado Prestdente da Ret)ublica, pootn<!o o cumprimento 
da promessa feitn um anno antes. Arrastaram-se outros dias 
a oxpoz detidamente au Chefe do Esta-do e nos seu~ ool
até que em um<t reunião do gabinete, o .Ministr~r da Guerl'a. 
legas. 

Concordou. então, o Sr. Getulio Var.roas em que ae no .. 
mensse uma commissiio mi::l:ta, composta de offioiaes do · 
Exoroito e da At·mada. sob a prcsidenoia do General Jollo 
Guedes dn Fontou~a, para organizar um trabalho ad ú~um 
~o Governo .. Terminado ene, o Presidente proporia em man• 
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sagem ao .Legislativo a adopçâo das ta~ellas dB majoração 
dos vencimentos militares. 

O exame profundo da questão foi feito pelos membrot 
d!t. commissão e entr-egue ao Governo, roas o Sr. ·Presidente 
da Republica não o perfilhou. eom:) devia, se com elle e8-
tava o accl)rdo. S . Ex . d~ novo ado})ta;va o eonaelho do pae 
de Sam W~lles a Mr. Pickwick, sempre á procura de um 
perpetuo alibt~ Infringindo os deveres da .\'lUa magistratura 
e Q texto constitueion&l• o Chefe da Nacã.o :reproduzia ~nl 
assumpto de tamanha gravidade o gesto de Pilatos1 limitan
do-se a mandar á Camara. o trabalho da oommissão. .sem 
adoptal-o nem renegai-o! · · 

O resto é conhecido do Paiz nas. suas paripecias a 1llte1•, 
nativas. . · 

Jó. ~ntão, segundo o famoso diaourso do General Odes 
Monteiro ao transmittir ao seu suceessor a pasta da Guerra, 
"as e,.'t\.erioridades; que 'Vinham á tona, ntio ~-rtun outr~ eoÜ!&. 
senão embustes de apparenoias tallazes• dís!aroes para es
conder a malignidade real, que não affloram das muUifo!" 
mas machinacões contra a existencia. do Exercito mutil1kdo o 
enfraquecido até a morte ou desvaido em .falsas direecões . " 

. Se o Goveruj) pretend~u com lU provlttenoias tornatlas, 
gerar uma atmosphera de hostilidade entre a sooiedade Ci· 
vil e as cla!ses militares, cotiunetteu utn erro lamentavet. 

Só o desGOnhecimento dos antecedentes da questão po
derin. motivar inc!;ltnpréhenslies é · reservo.s . 

. Não Precisam os militares da minha defesa. 
Obrigado a examinar O!! mais importantes aspectos da. 

vida do Brasil conternporaneo. ·não hesitei em abordar à deli-
cadeza do ·aasumiJt.o. · 

Valha, para terminar. uma consid~t!lção irretorquivel. 
Pedir~m . as classes armad~s um reajustamento no pre. 

ciso sentido da palavra. Prometteu~lhe.'! v Governo mais do 
que Js8() - o augmento • 

.Oomo poderiam os reclamantes conhecer . . das possibili· 
dades do Th!!souro -se~ pela palavu official? 

Ora, essa, senhores, no dioourso proferido p6lo St•. P·I'é
sidente da Republica em Porto Alegre, em Novembro de 34, 
dizia textualmente: "Todos · e3ses symptomas de cotJ.vales· 
cençn !inanoelra vieram fortalecer. de modo lisonjeiro, o 
credito nacional e e!ltão permittindo a formação de um am
biente profundamente íavoravel nos nossos interesses." 

Mas estava ·esor!pto nos llvroa do destino que ll questão 
do r~;ajuslamento de vencimentos seria mais um t.raco re
veludor da irnpersonalidade do Governo. A camara-escnra 
do ~ét(l fez apparecer velado o film, onda ·a Nação, por uns 
teimosos &altios de e-speran~a. eontava. que o Sr. PrMidente 
da Republica marcasse, com os signaes dã. justiça, a deçlsão, 
quo lhe era imposta pelas ~uns responsabUldades de Chefe 
da Na~ão. · 

De duas uma, senhores · DepiitadÓs. Ou Q Thcsouro sup .. 
port!l augmentos de despesas oti ·ulio os suppo:rta. Se sup
port~. por que ~hd1' dl!o ~dida generosa. os .ftinooionarios 
MVí:S que merece·ram a solicitude da. Camara? Se, porém, as 
condicões do ill'ario são de miseria, então por quo betieti~ 
ciar simpl~sment.o . os mílitares? . 

As razões <lo véto .esLão em oouflioto com a altitude an
terior do Executivo. Nellas assegura o honrado Sr. Getulio · 

O. D. - VOLUM'Jl: ll - i 935, 23 
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Vargas que não sa~ccio?a o augme';lto pa~a os ci:via. porque 
a resolução do Leg1slahvo contrav.e10 o disposto no art. U, 
§. 2o da ConsUtuicão de 16, de julho • .Do ponto. de vista dou
trinaria, concordo qui' seja exacto. Mas pergunto a S •. ElJ:. 
onde está a mensasE:m do Governo, propondo a esta Casa a 
majoração dos soldos militares? A verdade é que a referida · 
mensagem níio tomcu a inioi:Hiva da majoracão. · O Governo 
limitou-se a enviar á Camar•a. as tabellas organizadas pela 
commi~são presidida pelo General Guedes da Fontoura. O 
Sr. Presidente da Republica forrou-se a opinar aeet'ca dõ 
assumpto. ·Se o Leg~slativo infringiu a Constituição,. tam-
bern a infringm S. Ex. 

o SR. ADALBBRTO Col\RtA - o Legislativo não infringiu 
as disposiçile.s da Constitutção, porque volou um abono pro
visaria, dentro de suas attribuições. (Muito bem; apoiados.) 

O SR. JOÃO NEVES - Neste caso, como bem diz o méu 
nobre col.~a. e ndversario, Sr. AdalberLo Corrêa, tratando..,se 
de um augmento provisorio, dentro das forçag do orcamento., 
embora defioitat•io, não ha,·ia. motivo para o véto.· 
' Se houvesse o véto deveria ser total ou a resolução de

veria ser integralmente sanccionada. Dahi não ha fugir sem 
rpanifesto deslise. 

Não é á rqinoria parlamentar que ha de caber levantar 
do. tapete a luva do desafio presidencial. Os meus nobres 
tiollegas da. bancada situacionista do Rio Grande d() Sul, ini
piradores e autores da emenda favoravel aos civis, terãó de 
recolhe l-a, se ·não quizerem passar :p.or grosseiros in:tracto-
res do texto da lel fundamental. (Palmas.) ·· · 

O SR. ADALBERTo floRR&A - A bnneada do Rio Grande do 
Sul continua {)Oherent.:! na sua attitudé, porque attendeu. 
apenas,· ao aspecto da necessidade que tinha atMngido· tanto 
o· funocionalismo militar como o funcilion1tlisrno civil. 

· O SR. JOÃO NEVES - Não teQdo duvidas quanto· a esse 
ponto. . . . . . 

O SR. BAi\RETO PlNTo ·- A dechu·aoll.o do nobre Depu
tado pelo Rio Grande do Sul Yem . em apoio ás minhas 
considerações de hontem, relatl~amente . á bancada gauchs. 

Q SR. JOÃO NEVES- Para. eximir-se a semelhante at
titude de coherenoia, não hí1o ·de seguramente 13S. EEx. in
,~ocar a pressão das injuricgões parlidarins. Foi, entre outras 
coisas, para isso que se consummou a Revolução, pa-ra que 
os interesses do Paiz nl\o fossem· · sacrifioadós nas ara.s do 
ihoondioionalismo, qu,e reduziu o Congresso . 11. uma simples;. 
ohancella dos caprichos do p,lto. · 

·Affirmo. o Sr. Presidente .da Rlepublica que se fal'á 
promptamente a revisão dos qua(lros do :funocionalismo •. 
Temos o direito de diWidar, perdidos cümo vimos quatro ail
nos· do poder discricionario, sem que sequer se desse provi
meut.o a essa necessidade tão. antiga quanto i~periosa. · 
' ''Sr~ Presidente, estou me encaminhal\(lo para 'O fim, 

:Peoi> a m'eus dédicados par.es · mais' alguns momento~, om
bor·a. saiba que lhes estou' infligindo as penas da fadiga. 
(Nãó a~oiados ' o:~ra~s.). . . 

O SR. SAM·PAro CoRRÊA -·.Ao contr!lrio . 
. · O ·.m\. JOÃO NE'VES Referi,r-me-ei, agora, a ciutro 

p(ltttOi' :' . :' 
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A queatão dtu div~dat 

· Si·. Presidente, · tal foi, depois do area.bouco constitu
cional, n vida errante do Governo· perdido entre sobresaltos 
quinzenas, variando de soluções, como no caso da. ·liberdade 
cambial. Hoje, o contrôle ~o cambio, amanhã a sua liberta~ 
cão, que era a vesper.a de nova carceragém monetari11, para 
depois voltar sobre os passos, sob ·a pressão dos credores 
externos. 

Hontem, aquillo que elle ct~amava cortar na propria 
carne, para pagar os juros e as amortizações no estrangeirCl. 
Não escapou da viagem de retorno o ultimo soberano, per~ 
dido no dcsvão d('. uma gaveta. N~ dia immediato, a mol'B-
toria completa. · 

Depois a imposicão aos prestami!l'ta5 de um sohema de 
pagamen~os parcellados, que já era uma forma de concordata 
ex proprtà Marte. . · 

Afimil, de subito ,sem aviso previo a suspensão das re
t;nessns promettídas em documento solemne. O panico na 
pr·aça, uma especie de bandeira em funeral·sobre o ~adaver 
da palavra official. De novo, em horas, a retomada das 
prestaçõe9, a partida no primeiro navio do. probo Sr. Mi
nistro da Fazendal para sondar o terreno banoarlo em face 
do· mundo das novllS hesitações. · · · 

Não digo, senhores, que ·se pague ou não se pague. O 
problema é complexo em face das condlc.ões do mundo pro
funda.mente alteradas· no conceito das obrigaÇões ·do Es-
tado. · 

Creio bem que C'hegaremos á impossibilidade defini
tiva. 

Não temos s.ido outra c.olsa nesses· ai:mos de vassallagem 
ao· ca~ltallnternacional senlio escravos que suam no. eito 
para ~ndeinnizar por partidas dobrada! a moeda que escor~ 
rega da finança cosmopolita com a sobrec~rga de colilnils .. 
sões onzenarfas, a juros do m'ercadól' de .Veneza. (PâlmaB.) 

O SR. JULio NovAEB ~V. · Ex., a h!, tem tO() a ra:cão, 
· O Sft. JOÃ{) NEVES -- Ahi. e sempre, em tudo que 

estou dizen<io. (Muita bem,) 
Som independen<.'ia economica, construimos a nossa oi..o 

vilizncüo nmterial a.. custa da drenagem de dinheirQ sem 
pntrla. Só Deus IH~be quanto np~oveitamo!. de vêrdãde da 
somma . torrencial· que nos emprestaram os tinancindores da 
nos~n miserla • 

. Um governo de sCllucOcs cirurgicns não se perderia no 
labyrlnthó das vacillações. Teria descido ao sub-sólo da 
quest!io, nbrindo galerias através das nossas possibilidades 
effectivas. Nem viria o horizonte sem o l!enso das realida
des. Fnria o balanço dali sacrifícios, que nos custou a volu .. 
pia (lq credito nas horas em que os guicketll da Oity e da 
Wall Street· estivel'am aberto11 ·á ilnpt-evidenela dos governoe. 
Trataria de i8'Uat :para 11uat; pot-que iu1Je nlll8'ueni !labe 
quem ê o .mais forte; se o m'edor ou o devedor. Não sou pelo 
mmc()llomento ·Pnt'o, e simples dos'. oompromissos.· Ha respon
aubiltdades sagradas até· com o mealheiro dos · remediados. 
Votaria por \lma . revisão racional das dlvidas1 dentro das 
nossas disponibilidades .. Não · se equipara no · julgamento ·à os 
hont·ados quem n\'io PlliJa·porque pode n quem·nílo pl\ga por
que não quer. · 

. O SR. DINJZ JUNIOR"- V. EX"., ngora, está àdmlravcl'. 
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o SR. JOÃO NEVES - O eilse?oial seria, neste as~ 
surnpto sobrelevante, tomar uma atbt.ude bones~ e resoluta. 
l:ló e lia lograria impór-se, dentro ·e f~r~ do Pa1z. A medi~ 
cina dos palliativos, como. a dos prOdiJlO!!I, conduz li morte 
mevitavel. 

Pela' unidade do Brruil 

Nestas hora de apprehensões urge, senhores, mudar i'a~ 
dicalmente uu '(lroccs~es. 

Não vem o cartel das opposições enfileirar-se entre os 
ne~ativistas syatematicos, lapidando a patria, para lapidar o 
governo. . 

Aqui estamos para servir, no alto e cavalheiresco sen~ 
tido do vocabulo, animados pela coragem de carregar a nossa 
{l!irl.e no madeiro. . 

Nem um nós pret.enUe exculpar-se dos seus . proprl'?S 
erros, beneficiando com ~ esterilidade dos orgulhos. Fe1~ 
tas as contas, senhores bem sabemos que nenhum de nós 
suhfu das abluções do rio sagrado isento de defeito3 ou 
cumplicidades nos males que atormentam o Brasil. 

Mas não ha dois caminhos que levem ao céo. A elle só 
se chega pelas asperas estradas do sacrifi~io. 

o capital que trazemos para esta pugna d6 horu·a, ó i> 
rtof>so . espirito de resistencia na desventura. 

Já· vemos com· antecipação de mais de dois aunoa de&• 
pontarem as ambiQões !i\l,lCe~orfas. ()s . oraculos polit1cos 
começam a decifrar os primeiros boro:!lcOpoll, apasa1· dali ne
gativas formaes, que apenas augmentam as suspeitas da OlJi~ 
nião desconfiada e descrente. 

Plua çd change, phtll çá c'est méme c/r,ose. 
Não nos interessa, na posição inamovível, em que nos 

collocámos, nós homens da opposioAo, o choque das preten
sões individuaes. 

Deste embate, sahiremoa em formaoões cel'rndas, p11;ra 
construir no Brasil uma foroa insensivel âa aQiioitaoõas do 
poder, purificando~se na absUnencia das combinaQões immo
ues e daR transaçlJes .funestas. (Apoiados.) Por isso mter
vh·e~o:l na pendenoia ·com todas as probabilidades de exito. 
pnm darmos á Rcpublioa um sentido oompativel com a pre
menoia das suas necessidade!! multiformes . 

.Mas nllo · recahlamos no crime de aoirrar o a trio to dos 
regionalismos dissolventes e perigosos. E' preciso que se 
tonha a coragem de dizer que o Brasil não está enfeudado 
1\o rompante nggressivo dos grandes Estados, que se julgam 
oom direito a tutelàr os outros miiMee de brasUeiros. (Bra-
vo~; muito bem.) · 

Revezando~se no poder, Minns e São Paulo cr6aram o 
clima para as fermenlnç~eà do descont.et.amentú. · 

Falo com tanto maior autoridade, quanto estremeço com 
todas ae. foron~ do ooracil() a minha distante e gloriosa terra 
natal. Por ella om horae dlfticeis, def tudo quanto oabJa na 
limite das minhas possibilidades humildes. DeseJo vêl-a pros
pera, feliz e engr~ndecida, ndorm\lüeru:lo ria paz da vel'dll<leiru 
fraternida(Je e despertando· ao rumor do . trabalho feoundo, 
que enche de ruido a belleza das suas cidades e 'das· suas 
oolmeins ·ooloniaes e povoa ·de riqueza ·vegetal e· animal a 
vastidiio dos seus campos,· ~Mu1:to bem.) ' · 

Niio contribuirei, ·porém, para · ba't!lr~me por uma bege~ 
monin particu\aristu e odiosa, insplradu no simples empe.:. 
nho do mando, sem .finalidades nobres, e que lembraria, na 
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miniatura fedet•ativa, ·o especlaculo dêgr~da·nte do imperiao. 
lismo funesto entre as nações do mundo. Se um leva á guer
ra, o outro conduz A revoluc;:õo. 

o sa: JoÃO CARLOS - Neste particular, v. Ex. pensa 
exatamente como o general Flores da CUnha. 

O SR. JO~O NEVES - Posso falar assim, t~enhores, po.-
QU'.l 'é nólorio que os riograndenses só se desavieram po!' 
questões nacionaes de extrema ISI'3Vidade e não se uniriam 
jámaís para impór ao Brasil um predOmirtio local e irri
t.ante. (Apoiados.) Aqui e~t.amos, de um e de outro lado da 
barricada, homens que sáhiram das mesmas f!leiras parti
darias, entre as quaes alvoreceu a nossa radiosa juventude. 
Não nos separa o odio, mas o dever. Estamos hoje divididos 
por principias e methodos de governos, além de razões qüo 
mergulham na! profundezas da ethica politica. 

Quebramos, num dia de luclo, a unidade de uma acoáo 
enallecedora. Batemo-nos corpo-a-col·po, ensanguentando as 
ravinas da nossa gléba. Era o peso dos compromissos acima 
dos interesses da lareira riograndense, despovoada dos deuses 
domesticos na hora em que a3 :&marguras do fraUcidto e do 
exllío nos impunham o implemento de uma divida de honra. 

Quem ostenta os pergaminhos .desta nobreza póde clama!.' 
pela cessão dessas hostilidades chocantes entre grandes e 
pequenos, supplieando um esfot·co . supremo em prói da uni
dade do Brasil, sem donos e sem párias. 

A imagem das nossas angustias recentes exige que nã~ 
se processe mais uma substitúicão de governo através dn 
cbimica das eombinacões de poucos ó. revélía dos demais, 
nem sob os signos íunerios de regionalismos exelusivista3, 
sejam elles quaes forem. 

A crl.1~ renov<idora 

Não poderia encerrar esta orat;Ao, senbore~ Depuladoa, 
se não enfrentasse corajôsiHfiente o 'Verdadeiro acntido pu
litico do Paiz na hora que· passa. 

Enganam-se conscientemente a sl 'proprios os que niio 
situarem a actualidade bral'lileira nos seus verdadeiros pa~ 
reli elos. 

O grave defeito dos nossos homens publicas resido em so 
di'stanciarem dos contornos da rcnlidnde vislvol. 

Em nosso Paiz, ou se talham ns instltuloõo$ pttlos n .. 
gurinos exoLioos ou se ncoeitam como novidades certa& pecas 
de museu. · 

Os thnumatursos ~illam .ent.re a inovaolo tmpondortda 
e as formulas em d\lS\1S.01 que nos impingem os detentores de 
"stoks" ,;em consumo nos meroados j)e origem. 

Não é ahi positivamente que reside· a sabedoria dn es~ 
colhn. 

Praticamos por mimetismo um regime parlamentar sem 
asMnto na Constituil,lão e sem base nos partidos, alternado! 
no poder pelo lapis do imperador, que nos liâlvou da per
petuidade de nma corrente no governo, por obra e graça de 
poder pessoal. 

Recahimos no erro, adaptando quas1 i\ . justa· as institui
ções de . Philadelphia, sem o fundamento de um ideutioo sub
strBctum do melo, da raça ~ do clima e sem as peculiaridades 
quo lá propiciavam condioões de prosperidade publica. Falta-
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nos selllpre sobrepór a geograohia do homem e da .mB!lBB ao 
mapl'la de geographia phyeioa. 

Entrámos na segunda republiC!t sem rumos definídos 
e até hoje o que me causa espan~o é que se tenha dotado 
o Paiz de uma carta politica qua1quezo que fosse ella. 

O chefe da Revolução, não se tendo fixado em direetri
r:es segurãs, absleve-se da crear um ambiente ravoravel :i. 
formação de uma mentalidade renovadora, capaz de incli
na.- ás preferencias collecLivas pelo modelo de organização 
mais· adequado ás nossas .necessidades. 

O proprio ante~project.o elaborado nas reuniões .do Ita-. 
maraty ficou sobre a. mesa como um papel esquecido entre 
os archivos inutcis, 

Era a conaabida neutralidade da dlctadura em faoe de 
Lodos os problemas, STandes ou pequeuos. A Nação embar
cara sem piloto e sem carta para as incertezas do desco
nhecido. 

O nabre Sr. Getulio Vargas ausentava-se de toda~ as 
resoluoões necessarias, presente apenas na hora dos suffra
gios para receber a faixa presidencial, como premio. de in
differença pelos destinos da Nação· no seu pnsso mais arris
oado. 

0 Sa. 01NCCNATO BRAGA .......; 'Presente [lpenas de di~posl~ 
ções transitarias, que lhe interessàva. 

O SR. JOÃO NEVES - Perfeitamente.. 
Tudo desmoronava em volta de S. Ex. - bomenEJ e in· . 

stituições, 
~a hora em que se· deveria formalizar o regime, nin

guem o encontrou a~tento, com a hussola na tnão, apontando 
escolhos ou suggerindo rotas. 

Nem se o louve por essa abstinencia displicente, como 
ind!ce. de respeito á soberania di\ opinião. 

Não passai-ia de soph1sma transparente semelhante pa
negyrico. O honl'ado brasileiro ndo era um mmgii!ltrado com
muro que, segundo os oanónes do systema, se devesse aras
lar das assemblé:,\s deliranws. De modo algum, S. Ex. era 
o chefe de uma revolução "ictoriosa, desencadeada sob as 
suas ord~ns e Mm o compromisso de passar a limpo as in~ 
stituições fracassadas. · 

Corria-lhe o imperioso dever de cooperar na. feitura da 
lei magna. 

,Mas, parece que S. Ex. só teimou em imprbnfr o cunho 
da sua intransigencla. quanto ás dispôs!cões trollsilorlall, que 
permittisaein a sun·' l'einvestidura no govet•no e a approvn
oão olamorosa de todos os aotos da dictadura, sem remoto 
conhecimento dós mesmos, numa :formula atacadista que la 
desde o' ch·efe do gnverno á peripheria dos' ultimos agentes 
de au loridade, (Apoiados.) 

O. Brasil' tinha· a respeito uriul ·Jurisprudencia victorio
sa. O marechal Deodoro perfilhou o ante-projeoto de ·Ruy 
Barbosa é o oogllnho do maior dos nossos 'doutrinadores· po• 
.litioos defendeu palmo a palmo a sun ·obra; com oa primo
t·e).; da sua oloquenoia soberana, prestigiado pelo· conductor 
da jornadu de 89. :, . . . · 

Dasb. · torrnn, a: diotl!dura enc!!rrou o cyolo de sua· aotivi-' 
dada· ·Infecunda; entregando o Brasil ã ausencin das soluQôos 
pi'oiundas; · ' · · · · · · 
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Niió ·creio, senhores, na longa ·cturaçãí> daquelle diploma 
politico. . . 

Cedo vi rio ·torrencialmente as reformas impostas pelo 
difficil praticabilidade· do systema ou pela pressão de cir
cumstancias complexas. 

A crise, que assola os povos, é crise de transformação. 
Nós sahimos da apathia para o mar largo, em que Já sopram 
os ventos renovadores. 

Como decretar leis magnas e praticai-as neste chbaue 
.de mentalidades, sem o esíar~:o de comprehender que a ·fi.,. 
gura do Estado moderno não se pode immobilizar como 
guardião kantiano da ordem jurídica, indifíerente ao com· 
plexo po!itioo, economico e espiritual da Nação? 

O enigma do futuro não póde ser decifrado com a!l chaves 
cartesianas, fundidas em moldes racionalistas, nem en· 
cerrada a CI'eação no conflioto que se resolve pela synthese, 

O engenho humano, inquieto, entre as fluotuacões do 
presente, niio se aparta dos processos de transfiguracil.o, ao
cUJp.ulando dia a dia outras forças de rejuvenescimento, sol
vendo o imprevisto das difficuldades na eterna modificação 
da taboa de valores sooiaes. 

Não é a democracia que está enferma. E' a falsa oon
cepcão dô t•egimfl que o detut•pn na pratico. nctualizada, em 
harmonia C{lm as permanentes solicitacões do mundo coil
tempornneo, (Apoiados.) 

E' impossivel restaurar, senão para 11 vida dos museus, 
os exemplares das éras pre-historillas • 

'I'odos os eystemae aoornpanha.m as flucluuÇões ainhltm
tcs, njustando-se ao !mperio dO.!!- necessidades, areJando r.s 
nocões avellumUtdas pelo desuso. 

· Quando dl:ll!abava o. nbso\uUsino, sob a longa prepara-" 
clio da Encyolopedilt, o Povo alcanoava o podel' r;olitico, ná 
illusão de que, vn1·r!do o pl•lvllogio oivlco, tambem se abolia 
o pl'ivileglo economiM, 
· Os eternos illudido!! confundiam as vantagens da igunl-:
dnda com a pnrtlcipnui\o nas prerogntivas da riqueza, sem 
ntinat• ql\e apenas se processava uma rota~üo de olnssos, 

A carta de direitos nlio passava de um titulo ohlmerico, 
qüo llbornll~nva a todos o dh•ejto no. suffragio e d,eslocnv~ o 
eixo do pode1• do urnn noh1•eza decadente para o 1mp~rahvo 
munct•lco da.a maiorias votantes .. 

. A domocl•ncla adquiria n superficle fndividnulisto e 11 
tnnssn h•nbnlhaclorn Ptlst~avn do feudtllismo para o predoml
nio capHnllstl\, instituindo-se o indlvldunlismo .que ha mal~ 
do "m seculo d ilncm•a a m·gnnizaQúo sotlfnl, levanta greves, 
nttonta colll ns i.Jombns na müo contra a autoridade dos ira. 
vernos, fomenta os rnolins, renega ll ld~n de pnlria, ntaon os 
symbolos de fi! e morre nas trincheiras da communa ou 
tl'i~tmphn nas t•uns de Petrogrado. . . . 

. Exaggerada a Tiocll.o. dos di,reitps do homem até a·s Iron:-7 
teirns da licença o· mundo tornar-se~in ingovernavel, sa as 
necessidades da. vida ~m oommum não instituisstm oriterio 
(la rclntividal,.i() entre os attributos do oidadão e não Impu.,. 
zcssem" o imperativo dos dQveres mutuos contra as in.fri).Q':' 
Çõcs da demagog-ia. Nas nações do occidente aurope~u,_ ref~r: 
madores .. e philosopl!Oki construi:r;am fqr.mu}as .especiqsas pa
t'a a ttendel' uo nppello. das· .. m:!Ssa~. angpshadaf! ~ TJJçlas . el,la~ 
perderam:-se no· vasio das conolu'sões_ theoricns, ,emgplm.to nn 
febre ilo materialismo se .fôrmavn 1\ oty'garohhi dos ricos e sé oshmtn.vn os contrastes da fome dom a" opulenoia dos '\ir.: 
geniarios. · · · · · · · · · · ·. ··: ··· ····. 
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O tr~brlbo humano deixou de ser uma nobre contribui
ção ao progresso, para consistir numa simples mercadoria. 
A tal ponto desceu a condição proJetaria que se chegou ver
dadeiramente ao que eu chamaria ·a socialização da miseria. 
Que vale, scnburea, nas mãos humildes dos sem trabalho uin 
titulo eleitoral sem salario? 

Attingimos o paradoxo de dispor o ser humano da capa~ 
cidade desuffragio sem o reconforto do pão. Não renego a 
fé no systema, enfileiro-me apenas entre os que ihe querem 
dar um sentido social, comprehensi.vo e profundo, assentan
do-a sobre uma infrastruotura economica que .JlOssa evitar 
os chocantes desequilíbrios da fortuna e permiUa sahirmoil 
do atonismo para uma phase molleoular. 

Nem ella póde produzir nos dias contemporaneos as li• 
nbas da sua creação originaria. Por passar de dire~ta a re
presentativa, não se lhe perdeu o conceito fundamental. 
Outras são as rtimensões da aotualidade. O proprio direito 
do Codigo napoleonico envelheDeu para reger as relações do 
mundo jurídico e rienhuma nação deixou de crear o jus syn
dioal, da mesma forma, que o oonceito romano do dominil' 
~offí•eu uma profunda modificacão na substanoia. 

Como estacionarmos, senhores Deputados, intimidados 
~ns forcas que nos propelem para diante, aterrados eiD 
transpor o limiar das synagogas de.sertas?· Só os fanaticos 
das formulas quereriam imoor a esses dias obscuros a bib.i:'l 
de Rousseau. · 

Por toda a parte; subvertidas as regras olassicas, os go
vernos reorganizam a producciio sob bases raCionalizadas, in
tervêm na distribuição da riqueza, estimulam a capacidade do 
consumo, interferem no nivel dos preços, regulam o custo das 
utilidades e o.té descem li manipulação .. das moedas, numa an
ela de salvar do abysmo a armadura eoonomioa. das nações. 

Por pouco mais, as areias entupiriam a entrada do~'~ 
portos pnrn preservar os povos dos inconvenientes da expor
l.noilo, 

A auturchia ganhou direitos de cidade, como providen
cia het>oloa, capaz de ressatat os povos empobrecidos no pa
radoxo da supel"pi'oducciio, do mesmo passo 9ue a iniciativa 
febril inventa obras publicas custosas para alimentar os des-
oc~upados. · 

Nilo acredito que tenhamos transposto as fronteiras da 
depressão economióã, e uma Naoão, como o Brasil precisa 
l)rganizar as trinch·eiras da sua defesa ors·anioa contra os 
asaallos do inesperado. 
. ·Fortifiquemos o Estado, sem cedermos aos governos de 
fqroa. Instituamos uma ordem nova, em que· se acautelem 
os. interesses do Paiz, que niio ~ nem pode ser a somma dos 
individuas. 

Saiãmos corajosamente· do formalismo inexpre.ssivo PB" 
ra a. democracia funocionál, tão bem retratada nas paginas 
de Madariaga. · 

Ninguem deseja alijar a Mnquista das lib~rdades supe
'riores para atravessar a oerracão, mas, sem uma nobre l'e
úuneia das prer.ogativos inferiores, noo escàparemos t\ cer-
teza do naufragio ; · · 
· . O Brasil não supportn a~ <Iictnduras. E' de sua índole 
!l repugnancia. ao disorloionarismo inorganico. 
. , Nes~n oriae do valores, impõe-se a eetruoLura de um re
gime .. que reslab.eleca os imperativos da dia~iplina moral, 
sem a el:loràvizaoão das pessoas. 
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. Sou denididamente partidario ·da suffragio social, orga
nizando-Be o senado das eorporações sob a cupola suprema 
.do poder político, ultima instancía de todas as resoluções. 

A propria Igreja não poude cruzar os bra.;os nesta cor
rida para o abysmo, sentindo que as metamorphoses do po
der temporal seguiam a vertigem do seu curso. Nãll fa'!: 
muito, um eminente jesuíta, o padre Henri Simon, escrevia, 
i:iã Revue des 'l' it1ant.t, estas palavras significativas: "Nem a 
immobilidade nà · ordem, nem a desordem no movimento" . 

Revisemos o pr oblema federativo á base das nossas rea
lidades, e das desillusões da exper iencia, salvando a autono
mia das unidades mas preservando pelo realamento dós .vin
culas nacionaes a unidade polilica do Brasil . 

Tudo c.onspira, senhore!l, para adensar de trevas a linha 
visual do nosso futuro, se não praticarmos a rigor um sys
tema de eooperactlo de valores politicos, ooouomicos e ·espl
rftuaes. 

Não fugirão ns opposicões brasileiras a.o chamamento do 
Pai.z . 

Pela primeira vez, sae das urnas, apesar de todas as 
sonegaçõos <la j ustiça, um gt•upo de homens dispostos a 
persistir no combate sem t.reguas aos desvios do persona
lismo . 

Não ha forçn humana que os degvil: da sua rota . Que
-remos que nos deixem, por amor de Dous, no o~traciml(s. 
Delle sahiremo8 màis cedo do que se pensa para o e3:ercicio 
do poder, imp~llidos pela victotia fatal dos nossos pontos do 
vista. 

A nossa expressão numerioa nestt1 Cnmara nllo c.orrea· 
ponde aos co~ffieientes que lâ for4 repre!lentam a bomogtt
neidade das mesmos dlreetrize:~. 
_ A confusllo inlonoional, que 011 dominadores semeiam 
no espírito publico, vara encobrir a sua permanenoia na.S 
posições, n!ío Logrará exilar-nos da confiança dos brasi
leJros. 

Nenhum de nós ~~ ur:•ednrá doe compromisso!' assumi
dos ou macular!J tnnt.o~ nnnos dll &bncgal:i\o ~om as t r ansi
gelioias do commodtsmo, 

Os campos est11o nltido.mentil -á~marcados, não pelo ()dio, 
mas pelo respeito que devr,motl á Naci\o e a nós .mesmos . 

. Bem hajam as amarguras dá dot•rota, Já que ellns co.n
h•lbuiram para estabelecer entre as tlOl'rcnles poliLlcas uma 
rractura de inCómJ)alibiUdad~8 civlcas. 

Servindo 110 Paiz po1· uma fiscallzaçlto impl&cavel n11 
Cnmara earemos aqui dentro a gua1;da a.vanoada de todo~ 
os bMJsileh•os. · , 

Rehabilital'<lmos a figura oalumnlada do homem publi
co no conceito dos que confundem a !:Jumildn<te <to justo com 
as ft•aquezas do peccador . 

.Bem sabcis que a dictadura f.ez pra~;a de crear· um es~ 
lado nirvanic.o para todas as forcas ntoraez> do Pniz. Reg1~ 
me qúe se propunha á t·egeneração dos éOStumes republi
canos, parece que a possuia o d;)monio do unniquilamen
to na vã esperanoa de desfazer todos as altitudes e tudo 
red\n:ir á uma steppo gelada em que erravam ao téo s&res 
jnvertebrados. . 
. Longa e diífióil vae ser. a obra. Nem isso nos desalen
ta Só valem .os que triumpham das diWouldades supremas. 

• As praticas do governo provisorio conseguiram inetillar 
por toda a par~e os venenos do desencanto. Recebeu uma na. 
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~ão confiante c optimista. Restitue;.;nos um11. h1diff~rnnoa 
polar. 

Havemos de aquecei-a ao calor do nosso enthusiasmo 
renascente. 

Se de mim eons.entirdes que falle, será para dizer-no& 
que eu considerava extil'lcta a minha carraira publica, Ja 
tendo <lado ao Brasil o maximo ·do esforco com o mínimo do 
calculo. · · 

Outros deveres impunham á minha retirada d.o soenario. 
Não pude, poréni, resistir ao appello daquelles com os 

quv.es partilhei o infortunio político. 
Mas só estarei nesta Casa emquanto puder harmonizttr 

as minhas dtrectrtzes com a oonsoiencta dos mandantes e a 
minha propria. 

No dia em que sentir essa imposslbllidade, saberei efl
c.ontrar a porta <la sabida com a mesi1lii altivez com que pe
netrei neste recinto - tres vezes eleito: peiQ meus corre
ligionarios a !4 de Outubro, pelos meus adversax-ios na pr·e
meditada eliminação supplementar (PaLmas}, pelos meus 
companheiros de legenda, no commovente offereeimento das 
suas renuncias. 

Se a minha voz não puder traduzir o~ anseios do Brasil, 
eu a farei calar recolhendo-me ao seio da massa desespe-
rada e soffredora. · · 

Não esperem de mim o hliciativa de campanhas indivi
duaes, alimentadas pelo odio. Anima-me um ideal superior 
no mesquinho conflicto das paixões su!>alternas. · 

0 SI\, ADALDERTO 001\Rii:A ..,- V. Ex. eslâ na mesma si
tuação de toda a Camara, que é ·hoje. tão somente, a repre
sentação nacional. 

O 13R. JOÃO NEVES - Nem o Brasil Wlerll.ria o espe
ctaculo dns taboas de .arl'Úio em que se secõa ao sol a su
jeira das roupas interiores. 

Mas tenho os meus papeis em ordem e os (:lassaporte~ 
cvisados para qualquer zona em que se pretendam discutir as 
attitudee preteritae. 

Não vemos nos nossos collegas .de outra banda inimtgo& 
l'U desat'fectos 'por motivo dlle · dtvergenalas, que irremedia-
velmente nos Fieparam. · 

Cumpro o dever cavalheiresco 'de mandur~Ihes no. pessoa. 
do seu eminente "leader", Sr. Raul Fernandes. a nossa sau,;. 
dnoil.o na hora em que iniciamos o torneio, tanto mais eortez 
quan{jo envolve a rclrlbuici\o de um beau (J~ste. 

Fiao resolutamente dentro da Revolução; Ella se pr()pU'
nha l\ recupel'acão das libe1·dades perdidas pela hypertro ... 
phia do executivo. . 

Fracassada, como obra política, apr:.ofundemol-a na~ .no
vas directrizes, trabalhando para qu() .O· Brasil resurja :do!l 
eseombro&. . .- · · : · · · 

Não conseguiu D hontado Sr. Get.ulio Vargas tranefi:. 
gurar a vida do seu Paiz, Desgraçadamente as suas lncon~ 
ter;tnveis virtUdM prlvMM não ba!Jtaram para empre:ta de 
tanta monta. · · · · · · · ' · · , 

Nas · vespera1;; tio s:olpe· de: estlldo, (ftHl' anteceden o ·se~ 
gundo impel'io, o Duqua de Morny advertia o príncipe BonilL 
'{lar'te: · .. o que é: grave nuni· golpe de estado é que elle equi~ 
vale. a· um •pacto com a· fortuna;"· ·' : 
. ' .·E.o futuro oapttvo· de SédaR moriolognvn: -:fl~·dictadot' 
nlio '!e :IJ6de ·engaruü•. Tem de ·acerLar ~erftl)re,.; · · · · · · 
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O ... Sr .. GetuliQ Vargas não àcertou nunc!l ·ou quMi nun
ca. Essa, -a sua profunda desventura politica. 

A Revolur;l'l.o sucumbiu sem crear, limitando-se a sub. 
stituir sem vantagem e a deprimir quasi lodos os nspeet&& 
da vida economica, cívica e espiritual do Paiz, 

Mas vamos para frente, senhores Deputado~. O pa&!ad& 
jaz sob o epitaphio dos seus erros. O pr;,scnte e, porém. um 
triste cemiterio • 

Só n.os resta o futuro e uma patria. joven. tal a nos! .. 
é éomo á Nave, de D'Annunzio: .. Arma la prora. E salpa ver
so il mondo". (Palmas no recinto e na& oa[eria..•. O orador· 
é vivamente cumprimentado e abraçado.) 

Durante o discurso do Sr. João Neves, o Se
nhor Anuda Catnara; i 0 Vice-Presidente, deixa a 
o&deira da presidenoia, que é occupada pelo Se
nhor Antonio Gnrloa, Presidente. 

O Sr. Presidente -'rem a palavra o Sr. João Carlo!\ 

. O Sr. 1oilo Carlos- Sr. Presidente, a Camara dos Depu~ 
todos, e - porque não fai.er a refercncia ......:. lodo este audi· 
torio de pat.ticias e patrioios nosso~. qüe aqui vieram se
duzidos pelo grande nome do brilhanlissimo parlamentar 
que é o Deputad.o J-oõ.ó Neves da Fontoura, ainda agor~ u. 
vetam !L oppol.'tunidb.de de verificár que nüo ha o meMr 
~xoesso. não !!& lncorft. em demasi• de qualquet' naJ.ureza, 
quando, na tribuna do Parlamento ou nas o.olumna11 da tm· 
prensa, se diz que o Sr. Jôãó Neves da Fontoura, péla smt 
cultura, pelo seu talento, pelo seu maravilhoso poder de ex
pressão, pelo percueisnt.e espírito de oriLica com que aborda 
todus as theses sujeitas ao seu estudo, é uma das figuras de 
que -se póde Ol'gulhm· a Nacão ~ (Muito bem. Palmas no re
cinto e nas galeriat . ) 

Eu1 de mini, que tantas vezes o proohunei, quando ot•.,. 
gu\l1osamente era seu satelite, naquella maravilhosa propa
p;anda pelo Brasil em fóra da campanha libm·al; eu. uue 
tantas ve1.es sofft•i a profunda emocilo de nssis~h· á.s fremen
tes acclamacões com que, etn tantos Estados, sua palavra 
mergulhou fundo nos espiritos, ãeixnndo élthh· n Sflmenle 
fwunda que haveria de germinar, fructifiNu' o florir ein 
Outubro de 1930; eu tnmbem quero, neste instante, juntar 
Oi! meus louvores aos dnquelles que ainda neste momento 
tilm o infinil.o praz:er inteUectual de levar soua nppluusos ao 
grande tribuno bt·asileiro. (M~ito bem.) 

!\las, o Sr. Pt•esident~, S. Ex .. terú. o seu disêurso t·e~~ 
pondjdo, pont<> por ponto, pelos urgumeúlos' que foram cõ· 
pendidos, seja· pêlo eminente "leader" da maioria, seja pe-
105 Deputados que este. designl!.i'. Desde Jogo, entretanto, em 
nomó . dn maioria -dá Camara dos Deputados, desejo accen
tuor o pr.ofundo desrionsolo ·que, tlgorn, fntahnente, deve 
pesar sobr~ o espirito .de qUantos tiveram n opportunidMe 
de ouvir essa magnificn pec;a. oratoria. 

· Ni\o se.I, ·13r;' ProsidMte, s~ deveinos entoin' o De pro
fnndis dn nacionalidade, O quadro que aqui foi pintado n!iO 
pódaria te\' côros 'Ile.ot·es, nem· mais escu::-n,s; . Et· :umn situa,-:
çiio ter.tivel de desgovot•no, de descalabro fmnnce~ro, ·de des-: 
organização administrntiva, de sobresaltos continuas, ·de for-
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ças em promptidão, de ãgitaÇãõ diJ êspiritos, perturban'do 
completamente a elaboraçl\o dos trabalhos que possam resol
ver os graves problemas que são vitaes para a nacionali
dade. 

E na hora em que nós aqui vimos para esperar a pa
lavra luminosa <rue traçaria os rumos para onde a naciona
lidade se deveria encaminhar, continuamos na mesma amar
gura, porque o brilhante Deputado da opposiçã(i não troux!l 
uma unica directriz para corrigir os males que nos affligem. 
(PaCmas.) 

O SR. RAUL BtTrENcounT- Illagnifieo! 
0 SR. BAPTISTA LUSARDO - Não aDQiàdo, Desde O edu

cacional, todos os problemas foram examinad.os sob seu le
gitimo aspecto. Critica deslructiva, com o edifício ao lado, 
é o que representa a oração do Sr. J()iio Neves. (Palmas.) 

O Sn. ADALBERTO Conn~A - O edifici.o estã na imagi
nação, não está construido. 

O Sll., JOÃO CARLOS - Felizmente, para o orador que 
tem a immensa honra de ser ouvido neste moment~::~, o no
bre Deputado apai'teante, o illustrado .colleg-a. Sr. Bapllstrs 
Lusardo, é dos que, apesar de dizerem que só a paixão :Pal'
tidaria poderã negar o senso critico par·a o exame desta si
tuação, que estou pondo · ante os olhos <to Paiz, felizmente, 
para mim, sei, profundamente honrado, que elle proprio é 
dos que têm .dito que nas duras refregas por que temos pas
sado, eu e meus amigos, e elle e seus amigos, sou um dos 
homens que não se deixam assoberbar pela paixão, e tanto 
assirn é, que tenho merecido .o trato cavalheiresco de tão 
bravos adversarios. (Muito bem.) 

0 SR. DEMETRIO XAVIER - Não ha duvula. 
O SR. JOÃO CARLOS - Dizia eu que nâo ehegamos à 

estrada luminosa quo devemos trJihal', afim de vencer "" 
difficuldades oppostas no Governo e ao Povo do Brasil. 

O p1~oblema por exoellencia, e que aqui ha de ser larga
mente discutido, como merece, é o prob.lema financeiro. 

Perg-o1nto á Gamara: qual o g()verno neste Paiz Q'U43 
pude passar sem as mais acerbas criticas contra n sua orien
tacüo? 

Se formos perlustrar as paginas da historio. firlBnceira 
nacional, vamos enoontt•ãr, entre outr,os consti·uctore!! admi
raveis dn nossa grandeza ecom~mioa, Campos SalleB, que teve 
a actuar junto p, si a organização fm·midavel de Joaquim 
Murtinb(t, (Muito bem.} 

Pois bem: esse, que foi considerado o rec.onstructor das 
finanças brasileiras, sahiu apedrejado do Ca.tteLil, (Palmas.) 

O 13R, BARROS GASSAL - Mas reconstruiu ·a Nação. 
O Sn. DEMETtuo XAVIER - F.oi, ántretanto, apedrejado. 
O SR. JOÃO CARLOS - Disse o eloquentis1dmo Depu

tado, Sr. João Neves, que .o Sr. Getulio Vargas tem tido ne
cessidade de manter de p:.-oinptiilãv, n cada momento, sua" 
forcas. 

Mas, que represe11ta isso? Depois de uma revoluci'ío. 
eue~ abalos são fataes. Ainda l'Ja poucos dias, disse eu, desta 
tr~bunn, que tive opportunidnde de percorrer, ha cerca de 
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um . mez, o Urusuay e a Argentina, verificando tambem que 
lá, como aqui, ambora Já vá longe o temp9 em que oos~ 
Republicas. irmãs passaram dias aziagos de revoluOão • •• 

O SR. DEMmuo XAVIEI\ - Muito menos profundas do 
que a nossa. · 

O SR. JOÃO CARLOS - • • • ainda. agora as providen
cias <le caracter grave estão send1, tomadas pelas aulorido.
des para garanLia da vida e da liberdade dtJil cidadãos. 

Se formos, Sr. Presidente, accusar o Dr. Getulio Var
gas, como deseja o grande orador da minoria, pelo facto de 
frequentemente ter as forcas armadas de promptidão, que 
critica, então, se ba de fazer ao governo do eminente brli
sileiro Dr. Arthur Berrtardes, que teve necessidade de pro
longar o estado de sitio por todo o seu periodo? 

O Sn. DEMETRIO XAVIf:R - F.oi governo de quatro anno-9 
de sitio. 

O SR. BARROS CASSAL -· Mas ·M qual VV. EEx. deram 
apojo. 

'0 SR. PINHEIRO CHAGAS - Mas uii.o teve lei de segu
rança! 

O Sn. PEDRO VBMARA - Foi governo que tarnbetn o 
Sr. llorges de Medeiros apoiou. 

O Sn. BARROS CASSAL -· E, igu:\lmente, o Sr. Flores da 
Cunha. 

O SR. JOÃO CARLOS - Por que, Senhores, havemos de 
entrar no debate dessas questões, depois do appello que rez 
o brilhante tribuno da mJnorill 'l 

O 13R. Al\'l'ltUR BERNAJ\DBS - Permitle o nobre orador 
um aparte? 

' O SR. J0.10 CAR-LOS - Com o maior prn~er e honra . 
O 81\, AR'l'HUR BERNAJ\D:&e -:- Aqui niuguem noousou o 

Dr. GetuUo 'Vargas de haver feitos gastos por esses motivo.; 
que V. Ex. invoca. A censura. foi pelo fac~o de S. Ex. estar 
ba quatro annos no governo, gastando a mais gflsto.r alro.vós 
<!e de/icits suwessivos, sem ter tido um plano de reOl·gani
tllCJão financeira naclónal. (Palma.t. Apoiado, e não apoia
do&.) 

O Sn. BIAS Fol\'l'ES - Permitta-me tllmbero o nobre oru
dor um esclarooimento . O deputado Ginoinnto ·Braga, na 
legislatura passada e nesta, por Vllrins vezes, renovou dessa 
tribuna, UPP6llos formidaveis ao Governo. da Re~ublion, no 
sentido de mudar de rumo, em relaciio á potitioa do café, 
suggerindo medidas e. apresentando projectos, que niío mc
reoet·O.m, absolutamente, a minima eoilsideraoão. (Palmtw 
nas galerias. Apoiados e nlio apoiados. ) 

O Sa. ADALDBRTo GoRR~A - Por·que foram oonsiderild03 
prejudiéiaes aos interesses· nacionaes. 

O Sr. Presidente - PeÇo 4s galerias' que nllo se mam
festem, pois se persistirem em o fazer, serei forçado n tnãn
dnr ·evncua.l.:.ns. A sessilo ootá a findar. O Br. Deputad~V 
João Carlos 'SÓ ·poderá permanecer na tribuUb li't~ 1\ sessão 
fOr prot·ogada. 
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O Sr. Thompson Florta ~ PeÇo· a p~.&tavra, pela ordem. 

O .Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, ó Sr. 
Deputado Thompson Flores·. 

O Sr. Thompson Flores (Pela ordem) - Sr. Presiden~·e, 
requeiro a V. Ex. a .Pr.orogacão -da sessão por meia hóra. . 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado deverá mandar 
por es·cr.ipto o seu requerimento. 

Vem á Mesa e é submettido a votos o seguint~ 

REQ{fERIMENTO 

Requeiro a prorogaçilo da sessão por 30 minuto!. 

Sala das Sessl5es, !6 do 1\-laio d!! 1935. - Thcnn.ps(}n 
Fldr~s. 

Approvad.o. 

. O Sr. PresJdente - Está prorogada a Sessão por meia 
hôra. 

Continua com a palavra o Sr. João Carlos. 

O Sr. João Carlos (Continuando) - Sr. Presidente, tenho 
necessidade .de interromper o curso das oonsideraçõeb que 
vinha fazendo, para responder a dois apartes, êoín que fui 
honrado pelos eminentes oollegas, Srs. Arthur Bernarde& e 
Bias Fortes. 

A.o primeiro, accentuando desde logo a honra que re~ 
presenta para mhn " facto de S. Ex. se ter dignl\do do;~ opor
toar-me, direi haver tratado, ipsir verbis. do que aqui al'ti· 
culou o brilhante teader da minoria. quando salientou que I) 

Sr, Presidente da Republica teve necessidade, fl'lcquente
mente, de manter as forcas de prompUdi'l.o. 

Esta a phrase que aqui commentei. 
Em resposta ao iilustre Deputado, Sr. Bins Fortes, pcr

guntm·eí: se o eminente Sr. Cincinuto Braga tem, por ·varias 
vezf}s, offerecido sttggestões qué deviam encaminhar a solu
ciio da potitica financeiro e oaftleira para os rumos conve
nientes, por que S. Ex., que nüo ·é neophyto no nssumpto, 
ao tompo em que era Presidente da Republica o Dr. Was
hington Luis, seu correligionario, não apresentou esse mu
ruvilhoso plano d~ salvacão naoion!\1 ? 

0 SR. BIAS FORTES -V. Ex. hn de pormittir que o in
terrompa, para dizer que a resposta não resolve o caso. 
(Palmas.) 

O SR. JOÃO CARLOS - O que não resolv!l é querer 
apartear· ápenus para arrancar applausos daquelles que são 
contrurios ao orador. 

Digo que precisamos de- uma sol uQão, O. eminente 
Deputado, Sr. Joiío Neves, sabe, tão bem quanto nós, que um 
dós !ll'óblomas ma!)! graves que no momento. têm diante dos 
olllos o Governo o o Povo brasileiros é. o financeiro. 

0 SI\. DUME'I'RIO ,XAVU!,~ . - .A.liás, prob~cmn . mqndial, 
· O SR. JOAO GA·RLOS .;._, Ol'a,.estamos nos·debatendo em 

l.errivel duvida, quanto ás nossas dividas: ha -altas persona"-
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lid~des que opinam pelo seu . pajãmênto, · emquanto ·outras 
pensam de modo absolutamente contrario. 

O Dr, João Neves, de quem esperavumos a palavra sal· 
vadorn, que nos désse o rumo defínitivo a seguh·, declarou: 
não sou nem contra, nem a favor do pagamento das dividas. 
(Apoiados e não apoiados. Pal.mll8.) 

. -Srs. Deputados, desej~ria, sob1·etudo, que a Catnar&. re. 
eebe.!lso as considerações que estou fazendo, não em carilcter 
de contestaQào li peça oratoria aqui lida pelo brilhant.e coi
Ioga, mas como. um vroteslo que a meioria entendeu fazer, 
incontinenti, contra o perfil traoado do S1•. Presirlerite da 
Republioa. (Muito bem.) 

E' exacto que o Dr. João Neves dn Fontom·a, naquelln 
Unguagem que constitue o encanto de todos nós, com aquelle 
poder persuasivo que possue, nllindo á sua palavra arreba~ 
tadora, empolgante e convincente, que reoord.a com saudade 
o grande nome de Pedro Moacyr; é cxacto que S. Ex. declarou 
Que podemos divergir, mas quo os pessonlismos não devem 
perturbar no5sa accão parlamentar e política, e que dentro 
da diversidade de erédos e de opiniões, que processamos, 
podemos nos entender perfeitamente. O que é verdade, tam~ 
bem, é ter S. Ex. entendido traçar aqui o perfil do Presidente 
da Republica do ,r1aneira profundamen.te injústa, quer 
quanto ao carapter, . quer qunnto aos sentimenJ;Os, quer 
q~ilnto ã cultura, quer, emfim, quanto ao seu patriotismo. 
(Apoiado., · 

O Sr. Geluli'o Vargas mantém até hoje a mesma eotlti~ 
nuidadc de pensamento e de acção, que hauriu na sua for
mação inteUectuat ropublica e castilhista; o Sr. Getulio 
Vargas é o homein que talvez tenha tido condescendenoia em 
demasia, deixando-se levar por excessos de bondade; ma!l 
o que · se torna inconteslavol, & que os seus peiores inimigos 
terll.o de confessar, se quizerem deixar que os impulsos ·da 
generosidade e da sinceridade orientem sem1 ~spiritos, é que 
o Sr. Getulio Vnr8'as, no momentc de maior trepidação do 
Bra1il, no instante em que o Pnlz lflm psesndo por commó
ções terríveis, capazes de solapnr o proprio pedeatul das Jn .. 
stituições e da ha1•ntonia tmolat, provocando, quem Bllbc, um 
largo estenda} de Sllngue pelas nossas frontolrns todas - ·o 

· Sr. Getulio VnJ•gas, pt•ocurando harmonizar, concitar e res
peitar as opin.iões, tem sido apenae o grande eong1•acndor da 
família brasileira (Muito bem, paLmas); tem sido 11 homem 
atrnvcs de cuja· pensamento, invar iavelmente, appareeem as 
soluc;{)es br!lndas; tem sido o homem que, aintJa hontem, de
pois da Revolução' de São Paulo, feita contt•a o seu Govel'nO, 
enonrou n situncão .de accôrdo com os altos interesses na~ 
oionaes. 

O Estudo de Slio Paulo é um cx:emplo dentro da Naofio. 
A inlelligencia, o espírito de infointivo., a cultura dos seu:, 
filhos, oe horizontes largos dos seus gOV!Jl'nantes impõem-nu 
pelo . seu civismo e pelo seu t rilbalho fecundo, São Paulo 
constitu~ o or_gulho do Brnsil e o. Sr .. Getulio Vargas be~ o 
sabe . Que fez, enUI.o, S. Ex.? Hostilizou-o? Fez pohhcn 
de odíos? Continuou o desontendiment.o? Cavou mais fundo 
o diseldio? \Absolutamente. 

!.li, entre oe IIBUI!I adveraarlos de hontem, foi bu!lonr ool
lobol•adores parn o aeu traballlo de bo,le, o temos lodoE~ agora 
0 r>rnzer• e o orgulho de ver que 011 cultos estmdtstas duquelhi 
Estado,· cooperam com· o Govern& da 1\epttblica, t.l'azendo, 
esses sim, sugsestões uteis a cada .momento, nqui mesmo 
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expostas, e que implicam na solução dos problemas que in
ttlressam verdadeiramente a Nação Brasileira. 

O SR. Dol\IiNoos VELLASCo ...,.... O Sl'. Getulio Vargas di
vidiu Siío Paulo, para reinar. 

O SR. JOÃO CARLOS - Estou agora apenas tratando da 
questão sob o ponto de vista geral, niio me preoccupando em 
apontar dissídios regionaes; pelo contral'io, entenda que o 
nosso dévêr é o de tranquillizar a sociedade brasileil'a, 
estendermo-nos as mãos com le11ldade, acabarmos com as 
discordias porque nos olham, sorrateiros e cautelosos, o 
communismo e outras tendencias subversivas para se apro~ 
veitarem do nosso desentendimento e, amanhã, obrigarem
nos á defesa e â salvaguarda da propriedade E: da vida dos 
c:idadãos. 

O Sa. Jost AUatJsTo - A iniciativa, nesse capitulo, devo 
caber ao Presidente da llepublica, fazendo uma política larga 
e gene1·osa. 

0 SR. DEMETR!O XAVIER - Outra não tem sido a condu-
ela de S. Ex. · 

0 SR. José AUGUSTo - Não apoiado. S. Ex. tem feito 
uma politica no sentido de dividir a Nação, que já estaria 
pacificada, em todos os Estados, se S. Ex. assim o quizesse. 

O Sr. Presidente - Attençãol Continúa cem a palavra o 
Sr. João. Carlos. 

O SR. JOÃO CARLOS- Sr. Presidente, a melhor prova 
de que não assistia razões ao commentario do meu brilhante 
collega 81'. José Augusto, qmmdo declara que de.veria partir 
do Sr. Presidente da Republioa esta larsa polltioa d& oon4 
graoamento; a melhor prova, repit!J, de ·que S. Ex. nl\o tem 
razã(l, está precisamente no facto que aponto, porque, por 
mais que deseje o nobre ])(lputado, S. Ex. nilo poderá negar 
que São Paulo esteve integralmente contra o Sr. Getulio 
Vargas e que variDs dos seus homens m~tis eminentes, boje, 
oollaboram ao lado do Presidente da Republioa, nJudando-o 
brilhantemente a resolver uma sé1•ie de Pl'oblemas que 
interessam no Palz inteiro. 

Sr. Presidente, essa a melhor prova, que o Sr. Getulio 
Vargas poderia dar, de que não 6 a tlgur11 aqui trao11dn polo 
grande tribuno gattcho. 

Fomos nominalmente, nós do Rio Grandt1 do Sul, oilado~ 
pela palavra do Sr. João Neves da Fontoura; e, jli que 
S. Ex. teve aquella carinhosa referencia ao nosso grande. 
Est~do, tão ao sabor da sua indole affectivn e que tanto 
enobrece os seus sentimentos, eu poderei dizer, sem receio 
algum de demasia, em . nome dos companheiros de bancada, 
quer ao extraordinario orador, que a minol'ia tem como 
seu "batonier", quer á Camnra e ao Paiz inwiro. o seguinte: 
somos devotados ámigos do S1·. Getulio Vargas; apoiamos 
sua politioa. , 

Em hypotbese alguma, porém, lhe daríamos solidarie
dade se S. Ex. fosse o hOmem aqui apontado pelo Sr. João 
Neves da Fontoura. Ao contrario, acreditamos sinceramente 
que no seu· espírito uiio perduram outro!i sentimentos, nem 
outras aspirações .senão. as que se coadunem . com· a ventura 
do Povo brasil1:1iro. (Muito bem.) 
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Não ignoramos as agitações que se seguem ás revolu~ 
~ões. Desejaria saber como se haveriam os nossos brilban
tes confrades da opposioão se fossem elles que, neste mo
rnento, estivessem soffrendo as agruras da governança, De
sejaria saber se, com esta extraordinaria facilidade, appare
ceriam as construcções administrativas e politicas. 

Da opposição, varias me ouvem que já ocouparam postos 
de responsabilidade; varios me ouvem que sabem muito bem 
quanto dóe uma injustiça; varias me ouvem que tiveram 
opportunidade de ver seus nomes atassalhados pela impren
sa, pelas columnas dos jornaes, na. tribuna. do Parlamento e 
soffreram, quem sabe, quanta amargura, todas as vezes que 
o ferro candente os feria injustamente, ao lhes sacrificar as 
boas intenções, offenden<!o-os sem justificativa, para os di
minuir no apreco da Nacão inteira. Não deveriam os mem
bros da opposição desejar isto para o Sr. Getulio Vargas. 

. O SR. SouzA LEÃo - Foi obra da Dictadura denegrir os 
inimigos. 

O SR. JOÃO CARLOS- O illustre collega me perdoarâ, 
se, neste momento, recordo um incidente passado com o 
povo generoso da terra de V. EX.: lá fni ou ter, nos dias 
gloriosos da propaganda liberal, em .compaahia do grande 
orador Sr. João Neves e do ardoroso combatente Sr. Baptista 
Lusardo, em ciirávana dirigida pela extraordinaria figura, 
que níío posso lembrar sem profunda émociio e cujo nome os 
i>rasileiroo guardam· com org'lllho, . porque corutituo uma 
gioria nacional: - João Pcssôa.l . (PalmM.) Ghegâmos á 
terra de V. Ex. O Sr. João Neves escreveu, então, talvez, a 
peça mais rutilante da sua vida politica ...;_ aquella celebre 
e~mferencia realizada no Theatro Santa Isabel. Depois de 
cinco horas, quando o rrande orador, alludindo ao cansaço 
do auditorio, pediu para conolulr, ouviu que continuasse a 
!alar pGis ninguem revelava fadiga. Quando o Sr. João 
Nevas, que ali traoou ~ormidavel paginas de educação ci• 
vioa, sahiü, enoontrémos como que uma praça d!l guena ao 
reóor do Theatro Santa Isabel, e eu, da sacada do jornal do 
Sr. Lim!l Cavalcanti, tive opportunidade do presenciar a 
policia espnldeirando a.s senhoras que tra11sttnvam pelu 
runsl 

O SI\. SouZA LEÃo - Nada tenho com isso, Não era da 
Policia. Que dizer, entiio, do ato.((ue ao Diario Carioca, da 
minba prlsllo e entrega ao advarsario poUtico? 

o SR. JOÃO OARLOS - Aquelles faotos si!.o do meu co
nhecimento, atrav~s da imprensa; eu estava. na Rio Grande 
do Sul. Neste, porém, que acabo de referir, deponhO como 
testemunha ocular. Só affirmo aquillo que posao provar o 
da verdade ou não do que estou dizendo appello pura o 
Deputado João Neves. ·· · 

O Sn. D:sMBTRio XAVlER - E o Sr. Baptista l~iJsardo. 
(Trocam-se numero3os apartes.) 

O SR. PREBIDRNTE - Attencãol Continúa com a palavra 
o Sr. João Carlos. 

O SR. JOÃO CARLOS- Sr. Presidente, não desejo pro
longar nesta tribuna os commentarios aobre a bl'ilhante 
oraQiio do Deputado Neves, a qual, como declarei no iniciG 
destas rnpidas explicações, será respondida a seu tempo. 

O. O. - VOLUME ([ - J935, 2-i 
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Fica feito o prol.est<J dn maioria. At~:avés da tiõsSà pa
lavra falam os amigos da Sr. Oetulio Vargas, -os quaes são 
solidarios ·com seu gove1·no e. os que· l'CConhecem em S. Éx. a11· 
altas condi<;ões rnoracs que cara·cte_rizam seu nobre perfil 
de .csLadista. · 

Não quero ~Iludir a situaoões de Estados, particular .. 
mente, porque nno desejo qne se prolonguem os desinteres
santes debates pessoa.es a que já tenho, lnfelizmenoo, assis-
tido dentro desta Camara, · 

Sabemos, porém, que enti·e as unidades da Federaçilo 
Brasi\eil·a, neste momenlo, ha situações estaduaes ·solidarias 
com o Presidente dá Republica que Ulm sido vencidas. Isso 
demonstro. que o Governo do centro (}6 liberdade á politicl\ 
!los EslnrJos (Mu·ito biJ?ll ) ; isso significa um perfil que ainda 
mais ennobrece as qualidades de politico do Sr. Getulio 

Vargas; islu justifica u protP-sto que aqui estou fazendo n este 
in8tante. (Apoiados.) 

O Sn. DEMETRIO XAVIER - Significa o cümprimento in• 
tegral das promessas da Reyoluçúo: o respeito á vontade 
soberana do povo . 

O Sn. DrNIZ JUNIOR ......_ Tivemos em Santa Catharina o 
governo que quizemos, não lhe lendo seguido os passos .a 
ve!hr. figura do Interventor. 

(Trocam-se apartes.) 

O Sn. Pi\EStDENTE (Fa:endo aoa" oa tt~mpanrM) - Atten· 
cãol Está com a palavra o Sr. Jo§o Carlos. 

O SR. JOÃO .CARLOS - Sr. Presidente, quasi ao ter
minar seu discurso, dec-larou o eminente leader da minoria 
que ficará dentro da Revolução. . 

Palavra alguma poderia -'ler mais grata a mett coraoão 
e aos dos meus correligionarios. 

Acredito na sinceridade com que S. Ex. fala, porqtle 
eile foi o artifioe pr!noipal da .revo.luçlio. Foi através d(l 
sua pa)avt·a incandescente que o Brasil inteiro sentiu a 
necessidade de transformar o rumo das &uns cousas publloas. 

Através de sua palavra de semeador ínfaUgavel, n se .. 
mente democratica o republicana foi e!!palhadn uos quatro 
ventos da nacionalidade. F<Ji atravéí! de seü esforco per
tinaz que se resolveu a situação revolucionar i&. 

Ellé e Oswaldo Aranha representam os duns columnns 
formidavcís que levantaram o edU'Iclo revoluoionario: elle, 
"Pela prégnçiio. pela dirfusno das idéns; e, posteriormente, 
Oswaldo Aranha, pela ncoão militar revolucionaria quo dos
envolveu. 

O Sn. BAJmos CASSAJ, - O Dr. Assis Brasil Jll. havia feit.o 
-il!\sa prégucão civicn .. 

O Sn. CARLOS Rl!liB - Não podemos esquecer n figura 
do nosso digno P1·esidente, dirigindo a Alli~i.lça Liberal. 

O SR. JOÃO CARLOS - Recebo com o maior prazer o 
aparte de V. Ex., e devo declarar que, ·se ha alguem, nesta 
Camaril, que nunca poderia esque!!er n párticipnoão de nossQ 
nobre e illústre Presidente no assumpb, esse dey() s_er ett, 
pois foi através de minha penna, como redactor da A Fe
deração, que S. Ex. iniciou a ca::npanha, lançando- a onndi
natura do Sr. Getulio Vargas, (Muito bem.) 

O Sr. Joüo Neves fico. dentro da Revolucão. Foi ntr3vós 
<\e sua palavra que se fez o apostolado-revoh1cionario, e nós, 
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que estamõs dando a no~;õsa, sãLemos êõii'lo responder a 
:S. Ex. quando pergunta. se o Sr. Get1tlio Vargas havia cahido 
do céo por descuido. 

Poderíamos, Sr. Pres1den~e, declarar que, naquella oc
casião de vibrante prégacão revolucionaria, o Sr. João Neves 
collocou tão alto o Sr. Getulio Vargas, pm· tal maneira de
cantou-lhe os mcritos, a cultura, a capacidade de "mando e 
as prerogativas dtJ homem de governo, que, seduzidos pela 
palavra empolgante do Deputada João NeVI)S da Fontoura, 
não devíamos vacillar um momento, porque ·não acredita.
riamos que S. Ex. quizesse im:p!ngir ao Pai~ um homem 
indigno de reget· os seus destinos. (Pal11].a.5.) 

"Fico dentro d(A Revolução" - disse o Sr. Deputadu 
.João Neve;;. Palavra alguma, repito, é mais grata ~o nosso 
coral)ão. Mas fique S. Ex. pat·a trazer as suggestões de sua 
-cultura, para trazer as suas palavras de orientação, desbra
vando os caminhos que devemos trilhar; fique S. Ex. para 
dar orientação nos problemas que entendem com a adminis~ 
tração e a polltioa brasJiei~as: tique, n!lo para dizer que oi 
Ministros da Fazenda do Brasil Rndam em peregrinação pre
cataria pelo mundo, diminuindo, assim, os aspectos de no
breza e de altivez de nosso povo; fique S. Ex. para dar li

·cões de cultura, de patriotismo e dé capacidade de trapalho. 
E só podel'á duvidat• de nossa slri.Ceridade e da sinceridade 
do Governo quando trouxer para. esta .tribuna ou pãra as 
·Commissões a palavra de orient.aoão, sua resolucüo dos pro
blemas em fóco, a soluci'io das incognitns, e verificar que a 
Camara dos Deputados e o Presidente da Republica se l'C

.cusaram a ouvir suas suggestões. (Apoiados.) 
Até lá, sentimo-nos bem ao lado do Chefe da Nacão, qu~ 

·é um homem honrado e desafia se apontem aqui qualquer 
deshonesLidnde ou actos administrativos que o possam eo-
·vergonhar, · 

o SR. BJAB FoRTE!! - Aliás, o proprlo Deputado João 
'Neves nccentuou 'is,so. 

O SR. JOãO CARLOS - Através dé sua politicn, de sua 
moral, de sua administrnci\o, encontramos em S. E-x., o 
Sr. Gt.ltttlio Vargas, a bondade, a honrndez e o cunho uoeen· 
tuodo do mais elevado patriotismo. (<Uuito bem. Palmru. O 
-Ol"(Uior ê cumprimentado,) 

13 

o Sr. Presidente - Não havendo maie quem QUetra 
msar da palavra, ""u declarar encerrada a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Ha sobre a mesa uma mensagem, que vai ser lida. 

O Sr. Agenor Rabello (2• Sec1•etarir>, ~ervindo de 1") pro• 
·cede á leitura ila !jeguinte 

.,_:(ENSAOJJ:M 

;Setn'etarin da Presidonoia da· Republica, em 16 de Maio 
<le 1935. 

Sr. Presidente. 
Tenho a honra de oommunicar a V. Ex. que o Exmo. Sr. 

,'PI'l'Sirlent<' da· Republica, Dt. Getulio Vargas, de accOrdo 
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com os preceitos vonstitucionaes, ttansmilUrá o mandat'(J·· 
presidencial ao · Exmo. gr, Dr. Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada, Presidente da Garoara dos _ Deputados, ás 14 horas 
do dia n do corrente. 

Aproveito a opportunidade pnra apresentar a V. Ex. OS· 
pr.otostos do meu profundo respeito o 

- Inteirada o 

14 

O Sr. Presidente -- Esgotado o tempo da prorogação,. 
vou levantar a sessão. designando para a de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Votaç!io do projeclo n. 125-A, de 1935, que regula a 
despedida dos empregados da industria e do cornmercio (em 
virtude de tlrl}encia); 

Votação do projecto n. 36-A, de i9S5, dispondo sobre O· 
provimento dos cargos do Ministerio Publico Eleitoral e fi
xando o subsidio e outras vantagens doe Juizes e procurado
res, com parecer da Commisslio de Justioa rejeitando os ar
tigos t• e 2•, da Resolução Le,;islatlva, vetados pelo senhor 
Presidente dà Republica (discu11sao unica) : 

Votação do projecto n. 43-A, de 1935, autorizando a re
formar e ampliar o Hospital Naciono.l de Psyohopathas e as· 
Colonias de Engenho de Dentro e de Jaoarepquá; tendo pa
recer oom substitutivo da CommissAo de Saude e parecer da 
Commissio de Finnncns. favoravel ao substitutivo (2" 

diiCUIIáO } ; 

Votaollo do projecto n. 288, de 1935, autorizando a abrir 
o credito espeoial de 310 :ooo•ooo para nttender a despesas· 
corn os . estudos preltmtnares para a oonstrucção da ponte 
internacional sobre o rio Ul'UgUay (2" dillcu.a.4o); 

Votaciio do pioojecto no 27', de i03l', estabelecendo a· 
oompetencla do Juiz de Menores do Districto Federal p&rll· 
julg.r:~r as infracçõés dé leis e regulamentos de asslstenoia e 
prolecção a menores, e dispondo sobre os exames n que de
vem ser submettidos os menores prooessados (21 discu81lfo) ; 

VoLaoão do projecto n. 277, de i935, dando á Liga Brasi
leira contra a Tuberculose (Fundação) a plena proPriedade 
do terreno onde está construido o edifício de sua séde soC'ifll. 
nesta Capital, tendo parecer com substitutivo da Commissüo 
de Finanças, ao p't'ojecto da Commissão de Justiça (2 ... 
di3 cuulio) ; 

Votacão do parecer n. 3-A, de i935, devolvendo no Tr•i
bunal de Contas o processo relativo á recusa de registro ao· 
contraol.o celebrado pelo Ministeri0 da Mar inha, com a Casa 
Mayrink Veiga (discuuão unica); 

Votacuo do parecer n . 27, de f935, npprovando o noto
do Tribunal de Contas que recusou registro llo · termo de· 
rescisiio amigavel do eontracto celebrado 11ntre a extincta 
Direcloria Geral de Pesquisas Scientitlcas e o Sr. João Ro
bles Pereit·a (di8cus8üo unica) ; 

VotaçA0 do parecer n. 28, de t9S5. 11pprovando o acto ' 
do Tribunal de Contas que recusou regletro aos contractos· 
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-eelébrados pela Commissão C. de Compr~ts. com as firmas 
.Marco F. Bertéa, Pereira Araujo & Comp. é The English 
Electric Co. Ltd.; oom deelaração de voto do Sr. Lacerda 

·werneck (discu.,são un·ica); 

Volação do parecer n, 29, dé :1.935, approvando o aeto 
..do Tribunal de Contas que reousou registro ao aooordo fir
mado na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado 
..de Minas Geraes, entre a· F'azenda Nacional e a Prefeitura 
"1\lunicipal de Sacramento; para arrecadação do imposto de 
energia electriea (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 31 , de f935, approvando o acto 
·do Tribunal de Contas que recusou registro ao contracto 
oalebrado na Directoria da Defesa Sanitaria Internacional 
·1lom Joaquim José Teixeira, para locação de um predio dê 
propriedade deste (discussào unica) ; 

Votação do parecer n. 32, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao contracto 
celebrado pela Commlssão c. de Compras com a tirma Wal
-ter & Comp. (di8CUssão unica) ; 

Votação. do parecer n . 33, de :1.935, indeferindo reque
:rimenlo do Dr. João Francisco de Lacerda C<lutinho, pe
·dindo pagamento de vencimentos (discuuclo unica) ; 

Votação du parecer n . 34, de -i935; approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao contrncto ce
~ebrado entre a Cómmissão Central de Compras e a Internn
tionnl Machlnery Company (fornecimento ao Departamento 
de Producção Vegetal); com voto em separado do Sr. Abreu 
Sodré (discus&rfo unica); 

Votação do parecer n. 35, de t935, npprovnnrlo o neto 
do Tribunal de Contas que recusou rerl!rtro ao contracto ce
-lebrado entre a Commissllo Centrnl de Compras e a firma 
Lutl!, Ferrando & Comp. Udn. (fornecimento ao Serviço de 
Inspt>cção de Productos de Origem Animal do D. N. de 
Producçüo Animal) (dbcu~&cto unica); 

Votaçilo do parecer n. S6, d~ ~935 approvando o neto 
-do Tribunal de Conl.ns que !'OOUsou i·ogtslro ao lermo de eQn~ 
vcm!o intm·-ndmlnletrlltiVo, o~lebrado entro a Unfllo c o E!l
tndo de Síio Pauld (di•cu.uilo Kr&ica) : 

Volnçüo do parecer n. 37, de t935, npprcvl\ndo o ncl'O do 
Tribunal de Cont!ls que roouaoU l'cgistro no oontrnoLo. ceie .. 
brado enLt·e a Commlsslio Centt•nl de Compras e Lulz, Fer
rando ~" Comp., Ltdn. (fQr.neclmenlo ao HQspllal do S. Se
bnstiúo) (disc"w1o unica); 

Votação do parecer n. 39, do 1985, npprovimdo o neto d() 
Tribunal de Contas que recusou registro ao contrl!cto cele
brado entro a Commissão Central · de Compras e S. A. Whlte 
.Mnrtin,;, para fornecimento de material á Directoria de Na
vegação, subordinada no Ministedo da Marinha (dis

.cttssão unica) ; 
Votação do parecer n. 40, de 1935, approvando o acto do 

Tl' ibUnal de Contas que l'ElCUsou ·registro ao contraoto ceie- • 
·brado com a Casa Luik Ltdn., pu.ra fornecimento de material 
no Instituto de Chimica Agr!cola, bom como ào addHivo do 
referido contraoto (discussflo uníc(l); 

Votação do v.arecer• u. H, de 1935, approvando o ao to 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
!lracto celebrado entre a Commissiio Central de Compras e a 
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Casa Luik Ltdn., para fornecimento de materia1 ac Instituto
de Biologia Vegetal, bem corno ao ndditivo do referido con
tracto {discussão ttnica); 

Votação do parecer ll; 42, de 1935, upprovando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
lrucío celebr.11do entre a Commissão Central de Compras e· 
as firmas Office Francais des Papiers Fiduciaires e Lutz, 
Ferrando & Comp. Lttla., _para fornecimento de material á 
Casa da Moeda e á Directoria de Armamento (discttssão 
unica}; · 

Votação do parecer n. 43, de 1935, approvando o a c to
do Tribunal de Contas, que r<Jcusou re~;istro ao co-n
tracto ·celebrado entre a Commissão Central de Compras e 
a Companhia John Jurgens, Lutz Fet·Pand.o & Cornp., Llda., 
Casa Lohner S. A. e com a Casa Luik Ltda., para forneci
mentos a repartições subordinadas ao Ministerio da Agri
cultura (discussão unica) ; 

Votal.lão do parecer n. 44, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
tracto celebrado entre a Commissão Central de Compras e a 
firma Osoar Flues & Comp., para fornecimento de material 
dé consumo ao Departamento Nacional do Trabalho (dü
cussão unica) ; 

Votação do pat•ecer n. 45, de 1935, !ipprovando o e.cto
do 'fribunal de Contas que recusou registro ao oou
tracto celebrado entre a Directoria Regional dos Correios e· 
Tclegraphos e o Edifício Ceará S. A., pai•D. arrendamento 
de uma ll).ja, etc. (discussão unica); 

Votação do pareoer n. 4G, de Hl35, approvando o neto 
do Tribunal de Contas, quê réeustm registro no tijusté 
celebrado entre o Go-verno Federal c o Estudo do Rio de Ja
neiro, pum a execução dos scrviÇ<ls relativos O. orgunizucilo 
e defesa rill Produccilo (di!cumlo IUlica); 

Votacão do pareoer n. 47 de 19311, nPIWovnndo o aclo· 
do '.l'ribunnl de Contas, que reoueou registro no contrnoto· 
celebrado poln dommisl'll.o Central de Compras com n Com
panhia do Electrioldudc Siemens Sohuckez·t S. A. (tUaeussllo· 
ltnica) ; 

Votação do pareeer n, 49, do 1931), approvando o noto
do Tribunal de Contas que t•ocusou reglsll'o no oon~ 
tracto celebrado entre a Gommlssfio Central de Compras e a 
Companhia Agra do Brasil, 'fhe Eng!ish El~ctrlc Co. Ltd .. e· 
u Casn Mayrink Veiga S. A. (discnsscio unica); 

Votll(,)ão do parecer n. 50, de 1935, approvando o neto 
do Tribunal de Contas, que recusou regisko ao con
tracto celebrado entre a Commisstio Gentral de Compras e 
Fon~eca, Almeida & Comp., Ltda., Companhia Finlandeza 
S. A. e Stahlunion LWa., elé, (disctt;são unica); 

VoLação do parecer n. 51, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao con
trac.to celebrado pela Commissüo Central de Compras coltl â 
'l'he English Elcctric Comp. Ltd. (disc'l.4ssão unica); 

Votação do parecer n. 52, de 1935, approvando o neto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro no con
tracto celebrudo entre a Commissão Central de Comlll'as e 
Lutz, Ferrando & domp, Ltda. (discussão unica); 
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Votação do parecer n, 55, dé 1935, approvando o acto 
du Tribunal de Contas, que recusou registro ao con
tracto celebrado entre a Commissão Central de Compt•as e a 
Cas!l Luik Ltda. (di scussão unica) ; 

Votacão do parecer n. 56, de 1935, approvando o ucto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao con
tracto celebrado entre a Commissão Central de Compras c a 
fi rma r.,utz, Ferrando & Comp. Ltda. (discussão vnica); 

Votacão no parecer n. 57, de 1935, appr<J vando o acto 
do Tribunal de Contas, q!te recusou registro ao con
ti·ntto celebrado entre a Commissão Central de Compras e a 
rirma Lu h., Fel'I'ando & Comp., Ltda. (discussão tmica); 

Votação do pàt'ecer n. 58, de 1935, appt•ovando o acto 
do Tribunal de Contás, que recusou registro ao con
tracto celeln·ado entre a Commissiío Central de Compt·n~ e a 
American Bank Note Oomp., e as firmas l\fagalhiics Sucupira 
& Comp. e Lutz Fcr t•nndo & Comp. Ltda. (di scussão 1mica); 

Votação do requerimento n. 3, de 1935 (pt'imcit·a le
gislatut·n) , do SI". Dorval Melchiallcs, de infot·macões sohrc 
artigos do Codigo d e .Contnbiliclade (discussão twica}; 

Votação do requerimento n. 4, de 1935 (pl•imeit·u legis.
latura.latura) , do Sr. Henrique Dodsworth e outro, de in
formações sobre aoquisicão de aviões-escola, dfl pilotagem 
inicial e de aperfeiçoamento do· pilotagem (discttssão 
unica); 

2a. discussão do pr ojecto n. to, de f935 (priineit•a legis
latura ), abrindo o credito especial de i0.400 :000SOOO, para 
attender ás despesas a. serem realizadas com a visita do Pt·e
sidente da Republica ás Republicas do Uruguay e Argentina. 

Levanta-se a sessão tis 18 horas e 35 mi
nutos. 
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12" Sessão, em 17 de Maio de 1935 

~Presidencia do Sr. Arruda Camara, to Vice~Presidente 

1 

A's 14 horas, comparecem os Srs.: 

A1•ruda Camara, Agenor Rabel!ó, Generoso Ponce, Gal
;!Jeira Alvarenga, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, Lauro Lo~ 
.pes, Café Filho, Ribeiro Junior, Acylino de Leão, José Pin
garHho, Agostinho Monteiro, Genaro Ponte, Henrique Couto, 
Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, Adelnlal' Rocha, Pires do 
Gayoso, F•·eiré de Andrade, Fer•nandes Tavora, Pedro Firme

.~r.a, Olavo Oliveira; Humberto And1•ade, Jebovah Mot.ta, Mal·
tins Varas, Josá, Augusto, Gratti.liano Brito, J.osé Gome~, Ma~ 
thias Fr·eire, lierecLiano Zenaide, Samuel Di.tarte, Boto de Me
nezes, Octon Bezerra, Ruy Carneiro, Bauza Leiio, Rego Barros, 
Osl)rio Borba, Adolpho 0Piso, Antonió Llu Góes, Domingos Viei
ra, Arthur Cavalcanti, Heitor Mnia, Alde Sampaio, Oswaldo 
·Lima, Humberto Moura, Melchisedeo Monte, Armando Fontes, 
·Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz Vianna )','ilho, J. J. Seabra, 
.Joí'io Mangabeira, Prisco Paraíso, Alfredo Mascarenhas, 1\fa
sulhiies NoUo, F1•anoi~co Roeha, Ootavio Mangabeira, Wuu~ 
derley Pinho, Pedt•o Calmon, L!loncio Galrão, Ruphnel Cínoot•á, 
EdgarJ Sanohes, Homero PÜ>0>9, Ubaldo Ramalhete •• Tnir ~rovat', 
Henrique t-odsworth, Amnrnl Peixoto, Candido Pes5oa,Henri
que Lng~, Saltes Filho, Sarnpt~,lo Gorréa; Lovi Carnoil•o, Bento 
Costa, Hormelo S/Iva, Lemgrubot• Filho, Casar Tinoco, Aliphl 
Gostnllat, Aouroío Torres, Lontra Cüstn, Cnrdillo Fi! h o, Ba'n- -
rleh•a Vnnghtm, At•lhur Bernnrdos, .Bllllí Fortes, Pinheiro Cha
gas, Clemonto Morlriirlo, Josó Braz, Lov!ndo Coelho, Theodomi
L'ó Se.nlingo, Augusto Viegns, Polyonrpo Viotti, Dmüel Cllrva
lho, f!arnoiro do Rezende, Chri:;tinno Machado, MaLLa Ma
chado, Anthet•o Botelho, Pereil•a Lima, Theotonio Monteh·o 
de Barros, Waldemar Ferreira, Santos Filho, Oscar Steven
son, Barros Penteado, Gama OerqUoira, Joaquim Sampaio Vi
dal, Cincinnlo Braga, Macedo Dittoncour~. Laerte Setubal, Al
ves Palma, Jm•g() Guedes, Gomes Ferraz, Aureliano Leite, 
Fabio Aranha, Jairo Fl'anoo, Domingos Vellasoo, Laudelino 
·Gomes, Vicente Miguel, Corrêa da Côsta, A:rthur Jorge, P!i
nio Tc.urinho, Arthur Santos, Octavio da SilVeira, Paula Soa~ 
t•es, Francisco }lereira, Diniz Junior, Dorval l\felchiades, Car
los Gomes dt1 Oliveira, Vespüoío de Abt•cu, Pe<.lro Vergnt·o., 
João Símplicio, Frederico Wolfcnbuttel, Ascunio Tuhino, Ba!'
r·os Cassai, Dario Crespo, Adalberto Cort•lla, Fanfa Riba~. Aniz 
Budrn, Eurico Ribeiro, Ermano Gomes, SebasWiC' Domingues, 
Pedro Jorge, Frnnoisca di Fiol'i, Abilio da Assis, Antonio Cnr
vnlhnl. At•Lhlll' da Rof.ha, f.lilvn Costa. Franoisco MoUl'a, 1\lnr
·tin~ fl Silvn, Adulh~t·lo Cutml!·go, Alhrrto Smrk, Dnma!' Or~ 
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liz, Chrysoslomo de Oliveira, José do Patrocinio, Martitiho· 
Pmdo, Ferreira Lima, Ricardo Machado, Oliveira Coutinho, 
Lima Teix<!Íl'a, Pedro Hache, Leoncio Araujo, Franca Filho, 
l\fonc~'l' Bar·bosa, Arlindo Pinto, Cardoso Ayr,es, Vicente Gou
Yêa, AbelaNlo Marinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo 
~Ial'L.in~, Moraes Paiva, Banelo Pinto, Thompson Flmcs (167), . 

Deixam de comparccet· os .srs.: 

Em:aldo Lodi, Pereira Lyra, Mal'io Chermonl, Abguar · 
Bastos, l<'etielon Perdigão, Genaro Ponte, Lino Machado, Car 
los Reis, Agcnor Monte, Hugo Napoleão, \Valdemar Falcão, 
Plinio Pomwm. Dcmocrito Rocha, Monte Arraes, José de Bor· 
ha. Figueirr~do Rodrigues, Alberto Hoselli, João Cléophas, Ar
naldo Ba~!os, Barbosa Lima Sobrinho, Mario· Domingues, Tei
xei m Lei le, Simões Bnr·bosa, Severino Mariz, :Motta Lima, 
Emilio d() Maya, 01·lando Araujo, Mello Machado, Valente de 
Lima, Sampaio Co~f.a, Izidro de Vasconcellos, Deodato Maia, 
All:unirando Requião, Manoel Novaos, Clemente Mariani, Pin
to Danla~. Amold Silya, Arlindo Leoni, Arthur Neiva, Attila 
Amal'al, Francisco Gonçalves; Nogueira Penido, Julio de No
vaes, Joiio Guimarães, Raul Fernandes, Eduardo Duvivier, 
Prado Kelly, Nilo Alvarenga, Carlos Luz, Noraldino Limn, Mar
lins Soat·os, Pedt·o Aloixo, Adclio Maciel, Joiio Bernldo, ·Ar
lhtu· Bernardcs Filho, Juscelino Kubitschek, Furtado dé Me
nezes, Vieit•a Marques, Negriio de Lima, José Alkmim, Ct\lso 
Machado, Joiío Penido, J'usé Bernardino, Simüo da Cunha, Re-· 
zende Tostes, João Henrique, Bueno Brlindõ.o, Jacqtie!! Mon
lamlon, Deh)llim Moreira, Abreu Sobré, Paulo Nogueit•a, Gar
lota de Queiroz, 1\fornes Andrade, Vergueit•o Ceslu', Cardoso 
de Mello Netto, Ca!-1tro Prado. Bias Bueno, Hyppolito do Rego, 
Teixeira Pinto, Felix Ribas, Roberto Moreh•a, Justo de Moraes, 
:'lliranda Jttnior. Horacw I,nf~r, Josó Onssio, 'ft•igo de Lou
reiro, Rupp Junior, José Muller, Joilo Carlos, BapUstn Luznr~ 
do. Renfl.to Bn1•bosa, Demeb•io Xavier, Annos .Dias, Viclot• Rus
~<omnno, Ro.ul Bit.ltmcomt, Joiío Novos, Abo\ dos Santos, Ri
t·ardino Pr·ado, Vieh·a Mucetlo, Alberto Alvu1·os, Paulo As
sumpciío, Gaslão do Bi·lto, Robodo SimonRen, VIcente Gnlliez, 
Gnstlio Vi~igal, Augusto Co1;sino, Baetn Neves ( 105). 

O Sr. Presidente - A lista de presencn nccusn. ,.. com-· 
rmrocimonto do iG7 St•e. Deputados .. 

:R~lfl nbertn a !lessllo. 

O Sr. Claro de Godoy U~npplente, servindo de 2" Sec1·e~· 
tm•io) pr(l(~erle á leihtt•n d:1 nr~la tia ~~s~iín ant.er.edente, n qual 
é posta em discussão. 

O Sr. Francisco Pereira (Sobre a A c ta) -- St•. Presiden
te: não me achava no recinto quando; hontem, V. Ex. sub
mctteu á aprociaciío da Casa o requerimento solicitando uin. 
voto do pesar pelo falleoimento do Marechal .José Pilsudski. 

Não me foi possível, poi'lnnto, associar-me n essa home
nagem. o que prolendo fazer agora, como expresstio de minha. 
admímciío a um povo qne sempre mereceu dos parlmnense!i 
uma esthna frãl(lrnill. 

Senhores Deputarias. Se todos vós nprendestes a admt
rnl' o povo polonez, através os lances epicos de sua hlstoria; 
se vos cnthusinsrrmes por essa lula titanioa de 900 annos,. 
quo n Poloniu ~nstentou para edifionr e manter suo indo-· 
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pendencia, para honrar e expandir a civilização christã na-r 
terras mais oríenlaes da velha Europa; se reverenciaes ess•J 
estoicismo com que supportou, cheia de fé e de esperança, os 
Longos 150 annos de captíveiro; se conheceis a obra expan
síonista de Boles!ao, o genio político de Cascmiro, o Grande, 
a odysséa e a empolgante e victoriosa resistencia de Jean Oa
simir, a epopéa militl\r de Sobieski, a gloria espar·tana de 
Kociusko; se veneraes a alma da Potonia impressa na mu
sica immorlal de Chopin ou nas 'paginas vibranle~ de Sien-' 
k~viski; se cultuacs a patria de Madame Cul'ic e de Gopet
nJco; i;e tendes t.antos mctivos para vos associat' tí do!' de lãa 
grande povo - nós, Paranaenses, lemos ainda muito mais a. 
accresccntar, como laços de urna inquebrantavel fraterni
dade. 

P~ll'q~e, Senhores .beputndos, nós assistimos de perto. 
como 1nnuos, a genel'Oiitdadc de coração elos filhos dessa raça 
forte, o seu devotamento ao tl·abalho constl\ntc e fecundo; o 
sou amot· á tern dadivosa o boa, ondtl semJlre encontraram 
as mais vivas demonstt•acões de solidariedade humana t> 
onde se não t•efletiam as circumstanoias quo reta!hat·am e 
ensanguenlaram a sua patria distante. 

Nós nos habituamos ao seu convi'vlo, em lodos os secto
res da nossa acUvidade: desde ao vel-os na labuta diutUl'na 
dos kabalhos rurnes, a!Ó ao adrniral-os no ex:erciCio das fllnc
çôes de parlamenlat•es, engenheiros, medicas, advogados, 
professorPs, sac.erdotes e militares; · 

Nós sentamos com elles nas mcsmús !Junoas cscolut·cs e 
fo1·mamos nos mesmos batalhões quo se preparam pam a de
fesa do Brasll. 

Nós dcspm·tamó$, lá ncs nossos pagos, ao pregão desses 
agt•icultore:,; infntigaveís, que nos vêm t1•azer os produotos 
dt.> sua lavoura hmnensa e fecunda. 

U, n~ cot•aaão do Pat·anâ, ergue-se uma Novu Polonia,. 
que assim <tO chama um dos districlos suburbanos de minha 
cidade natal, onde todas us virtudes dessa rii.oa immortnl se 
vem reuni!•, num amplexo fralct·na\, a bt•asileiros, nllemiles, 
ilalinnos o povos de todo Universo, t'Jtu•a o caldeamento de 
su.ngues o de a.!mas que ha de formai', em futm·o pr·oximo, o 
gt•nnde Pnrnná, livre de pt·coonceilos, vn~io do odios e de 
vinsnncns e cheio de fé nas !lonquislns do lrul,o.\lw l~onsku
ctol' o pacit'i<ld. 

Assim Senhor Presidente. nó!i! sentimos bastante nossa. 
essa dol' q~e di1aoera a alm11 poloneza, quo vll desO.l>pm·cceL' a 
figut·a gigantesca de Pi!sudski, à cxtraot•diual'io c\II~duct~l' 
de homens que vinha durante novo annos, oom sun mlclh·· 
gonte e devotada firfneza, realizando a consolidt~ciío dessa 
obra cyc!opica que é a. restauração, em todo s<>u esplendor, 
desso baluarlü milenar da civilizaciio occ-idenlal. 

O Sr. Salles Filho {Sobre a. Acta} - Sr. Presiclont~~ 
pedi a palavra para informar a V. E;-:. e ú Casa,. ctUé o 
Sr. Deputado Raul Fernandes, por motivo de molcstw, tem 
Jeixudo de oomparooez• á Camara ;mas logo que o .seu ~sludo• 
de saude 0 permillir, S. Ex., t'etomnrá, com subsfaçao, de 

o sn. PRESIDENTE - Será tomada na dcvidl\ considera
ciíu a coinmnnicuçiío <lo nobr•o Dopnln!lo. 
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O Sr. Moraes Paivã (Sobre a Acta) - Sr. Presiden te, 
-em referencia ao acto d<> Sr. Presidente da Republica, ve
tando a resoluoão des ta Casa, na parte em que exteudeu aos 
tunccion:irios civis e aos veteranos da Guerra do Paraguay, 
o abono provisorio concedido aos militares, tenho a declarar, 
na qualidade de representante üa honrada e laboriosa classe 
- e mesmo que o não fosse - que, pela injustiça que tal 
.acto encerra, ã elle sou contrl!rio, reservando-me, porém, 
para devidamente justificar a minha altitude, com argumen
tos, que apresentarei quando em plenario fôr. a questão dis
cutida. 

As razões do véto, giram principalmente em tOl'DO da 
iniciativa presidencial. Entretanto, desde já posso afirmar 
que, pelo menos em re1açtio aos veteranua do Paraguay .•• 

O SR. AMAI\AlJ PBIXQTO - Realmente, os veteranos ·da 
Guerra do Paraguay, não são funcoionarios. Recebem pensão 
d o Governo. 

O SR. MORAES PAIVA- .•. e aos funcclonarios legis~ 
·ta ti vos, ta.es razões não procedem. Quanto aos dema.ls func
<:ionarios, é discutível, tnm:bem, affirmo; o véto de S. E.x. 

Era o que eu tinha a dizer no momento. (Muito bem.) 

O Sr. Souza Leão (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
quando hontem occupava a tribuna o brilhante l~ade,. d• 
:bancada gaucba, Sr. João Carlos Machado, eu me permitti a 
:liberdade de ifiterrompel-o para dar o seguinte üparle: 

"Cassando os direitos politicos do adversarfos que 
se encontravam no exílio, o que objectivava a dieta
dura era denegrH-os e inoompaLlbiliial-os com a 
opinião publica ... 

A esse nparte, S. Ex., que é sempre tio cavallleiro, 
·trouxe n debate, com !l'urpreza mlnba, um velho inllidente 
·uilóorrído com a _ enr:wana da Alllançtl Llbernl, no TheatN 
"Santa Isabel, do Recife. 

O SR. -PEDRo VmoAJ\A - Alit\s, sem fazer qualquer rere
t'encia no nome de V. Ex . 

O SR. SOUZA LEãO - Obrigado a V. Ex. 
Otn, Sr. Presidente, esse facto jã foi largamente deba~ 

t!do a soberanamente esclarecida. Delle tratou a Junta de 
-snncções num dos processos lnstnurnl'los contra mim. E sa 
o lcade,. gaucho vem jorral-o de novo á luz da critioa, ot!O·· 
-rece apenas opportunidnde a que se constate o desacerto, n 
perseguicão e a maldade com que se atirou contra os venci
·dos a revolucúo triumphante, 

E' assim que do processo feito então - fiooü con11tatado 
que eu não era mais ó Chefe de Policia de Pernambueo, 
qu!mdo se verificou a ocourrencia do Santa Isabel. 

O SR. Psono VBROARA - A Rewhicão não visou ataear 
.os vencidos, mns verificar os culpados pelos erros da velha 
1\.epubllca. 

O SR. REGO BA-RRos - Punia-se com G exillO, entretanto, 
·sem a necessarin verificação. 

O SR. SOUZA LEÃO - Mu era entilo deputado federal 
•com nssenlo na Oamara o nenhuma responsabilidade indi-
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vidual poderia ter na mesma oecurreneia. Todavia, · stupeee
qentes, a Junta de Sanccões condemnou-me como responsa
vel. E' esse incidente deploravel para a dlcladura que re
vive o nobre deputado, cujo nome decli no com toda sYmpa-· 
thia, o Sr. João Carlos Machado. 

Mas, Sr. Presidente, a verdade historica em torno da. 
occurrcncia do Santa Isabel é a s·eguinte: o Sr. Estaclo 
Coimbra cedera o Theatro orricial para a conferencia do· 
grande paladino, o nosso brilhantissimo eollega, Sr. João Ne
ves - e cedera com prazer e sem onus . 

Verificadas as depJotavels oceurrencias após ã conte-· 
rene ia, o Sr. Estacio Coimbra mandou abrir rigoroso inque
rHo, demiUiu um delegado da Capital, diversos investiga
dores e apressou-se em telegl'iiphnt· ao Sr . João Neves, ex- · 
pressandoo.lhe a sua rcpi'Ovação c communicando as provi-· 
denclas que adoplara. Assim agiam o;; homens do passado ... 

Como . vê V. Ex ., Sr . Presidente, n invocação das
occurrencías do Santa Isabel não nos deprimem. 

Devo ainda aocrescentar que pareca importuna qualque"' 
referenola ao pnssado, pelo qual todos nós já respondemos c 
d~ cujos pretorlos podeml)s regressar com a fronte erguida 
e de folhn corrida na ml1o. 

Homologando o noerto dá nossa conduet&, temo!' o voto 
dos nossos concidadãos que para aqui nos mandaram, reno• 
vando as honras desta . representaoio. · 

Trago de Pernambuco a maior votaolio conferida a Um 
cnndldnto. A brnvn gente do nqrte repetiu ~om a minha 
humildade o grnnde gesto que tivera oulrtlra cóm Jõsé Ma
r!nnno, arrancando-o da prisão em que se achava oom a 
nlvnrn de um mandato. Pernambuco elegendo-me oom o 
mais· votado dos seus deputados eondemnou a diotadurn e 
fez-me umn repnraçiio . 

O passado já ex ti neto, cJlzfn bonlem o Sr. Antonio Cor
los. Se altJumn coisiL nos resta Julgm· e illumlnar noA olhoi 
dn Nacilo, ~ n noite tenebroso do dlelndura. . 

Nilo quero descer. d analY'se de situaç~es osladuaes. E 
J)lll'li nno me descomedir ~ quo trago essa dcclarecüo escrl
ptn. Mus, alto !i\1 Se vamos por esse caminho, muito teremos
a dizer .. , 

O Sr. Batt.o de llenesee - Peco a palavra sobre a A ela. , 

O Sr. Pre11idente - V. Ex. vne rnzer reotlficnçfio B Actn ,. 

·o Sa. BOTTo o E MBNBZRS - Nüo, Sr. 

O SR. PRBBtoBNTB - Nesse caso, só poderei ~onoe· 
der a palavra a V. Ex., pela ordem, depois de npprovada 
o Aota. 

o Br. Generoso Ponce (Sobre a Acta) - Sr•. Presi'
dente, a ('lattuira, a requerimento meu, nomeou, h(lntem, umn. 
commissão composta de oineo Srs. Deputndos, para levar, 
até sua ultima morada, os despojos morl.aes do Sr. 'general 
Olympio da Silveira, illustre cbef.e do Estado Maior do· 
Exercito, bontem falleoído. 

Em nome dessa. commissão, venho tt·a.zer -á 'Casa o oo
uhecimento de que a nossa mis!.lão foi cumprida. 

Era o que t.inha a dizer. 
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10 Sr. Presidente - A Cam~ra fica inteirada. 

Em ~_:eguida, é aprovada a Acta da Sessil.o 
antecedente. 

2 

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

O Sr. l;dmar Carvalho (Supplente, servindo de 2" Se
C1'ctario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDillNTE 

Officios; 

Do Sr. Depu lado Chry6ostomo de Oliveira, nos seguin
tes termos: 

"Exmo. Sr. Presidente da Camarn dos Deputados 
Havendo sido eleito t•epresentante dos trabalhadores na 
Dc!ega~ão Bt·asileira, :á 19& ·ConfereMili. .fnternacional d() 

·Trabalho, a rcaliz.ar-se em Genebra, em Junho vindouro, te
nbo a hom·a de solicitllr lióP,nça á Gamara para ausentar-m"' 

·do Pu iz, pelo prazo de tres mezes, approximadamente. 

Attenciosns S[ludacões. Rio de Janeiro, i6 de Maio de 
1035. ~ Antonio Chri80I'tomo de Oliveira. 

A' Commissúo Executiva. 

Do Mini8lerio da Educncão o Saude Publica, de. 13 do 
col'l'en te, remettendo dois d1s !llll\>graphos da resolução le·· 
gislativ:.l, $ancoionada, ql}c. autoriza o Gpverno n dispender 
até a importnncin de 231 :600$000 pnru. pagamento nos amti
linr~s da terceil'n olldéirll de cliníca c!rur(fion a da quinta 

· ond,•it•n rle olinicn mediou dn Faculdade do Medicina da Uni
versidade do Rio de Jllneiro. 

lntuit•nctn: Ao Arehivo, remcttendo-se um dos autogrn
Jlhos no Senndo. 

Do mesmo Ministerio, 1'\c 15 e i6 do corrente, enviando 
· ns s~gu i ntE>s 

l:SFORMAÇÕES 

St·. to Sem•etnl'io da Camnra dos Deputados ~ Em ro
. qt\el'inwnlo nppt•ovado por essn Camara, o Sr. Deputado 
· 'l'hicr~ Pel'issé pel'guntou porque não haviam sido expedi
dns, até n data de 7 de Fevereiro ultimo, "as instruoQões 
pnra n t·eulização dos enme~ de que trata o art. iOO da le
gislação actunl do ensino, nas condicões que o Congresso 
·Nacional determinou, !eHas de accoroo ooni a lei 9-A, de 12 
,de Dezembro do 1934. 

Ern resl>Ostn a essa solicitação, cumpre-me informar a 
·v. Ex. que taes in.struccões não se fizerãm necessarias', 
visto Domo a lei 9-A veio conceder u faculdade de realiznr 

·os exames menoiona'd<>s no ar't. tOOi do decreto n. ·2f.2U, 
·de 4 de Abril de 1032, somenle nos R umnos de determinados 
•ostuhele{1!mPntos Q\W, nnh•t•'lot•montt', nilo goznvum rle!;lsn 
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·prerogativa, sem, entretanto, introduzir modificação no pro
cesso de realização de t~es exames. 

Apresento a v. Ex·., nest~ oportunidade, protestos d" 
elevada consideração e estima. - Gitstava Capanen~a. 

A quem fez a regui~icão. 

Sr. 1° Secretario dã Camara dos Deputados - Em res-
. posta ao officio da Secretaria dessa Camara, n. 24:1, de 22 
de l•'evereiro ultimo, tenho a honra de informar a V. Ex. 
quo o o!lldo da verba u~a. -- Subvenções - sub-consignação 
n. t, do orçamento de Hl34, foi de 4.'~3 :500$000; havendo 
a quota de 1. 500:000$000, destinada ao .s~rviço de nacioiia
lizl:lçfio do ensino, Lambem, deixando o snld·o de 942:000$000. 

Quanto ao saldo das quotas Iolericas, somente o Minis
teria da Fazenda poderá presta~· as informações desejada<>. 

Apt•oveito o ensejo para renovar u V. Ex. os meus pro
testos de alto apreço e considet·açõ.o. - Gtrstavo C'apanenw. 

A quem fez a requisição. 

3 

O Sr. Presidente - Est:í finda a leitnm do Expediente. 
Achando-se nn !lnle-sala o Sr _ João Al-..:os Meira Junior 

reconhecido é lll'Oclnmado Deputado pelo E~t.ado de Suo 
Paulo, convido os St·s. 3° e 14o Secrolat·ios; para, em coin
missõ.o, inlt·oduzirem no recinto S. Ex., nfim do prestar o 

o compromisso regimental. 

(Compnrece S. Ex., ucompnnhn.do lln rAs
pecliva commlssão e, junto á Mesa, presta o com
promisso t•oglment.nl, lomando u:ilsiflto em se-
guida.) · 

O Sr. Jlresiden~e 8rs. De)Htlndo~. ~~~~umindtJ n !li-
rec(.'ao dos nossos U·üb~tlllus, nu HIIS!JJH:ill illl nosso !fJ'mHio 

· Presidmtlo Antonlo Cu rios, !l q\.lom tloslil. hoi'a o Dr. Oulu
lio Vnt·gns passa o Go\•orno tln llopuhlieu, Cllffil>l'O o ugm
davlll devei· do congr!ltuh.ll'-me com a ug1·ogln Camnra, pot· 

. este facto, nlntomonte significativo o honi•oso [l!lra a histo
. ria desta Casa. E', com effeii.o, a pl'imoirn Vl'~ que o Pre~í
. rlonto dn Gumat·n rios Deputados passa n ocoupu1' a mnis n\tu 
magi~lt·tüm·u du Naciio. E cubo ho.jo u um fio~ mais pt•osti-

- giosos momb1·os (J dil'igenlcs desta Assombléa Legi.slulivu, ll 
mais legitima que a Republioll já teve até bojo, o Andrada do 
Andrndus memoraveis, fincat• nus paginas gloriosas dos. nos
oos Annaes, osto ffi!lt'CO de gt•ntu, luminosa () immoredoura 

: t•ecorduciio. E isso -em cabal éttmprimeiloo do artigo 52, prt
ragrapho 8 da nossa Carta Mngna. 

Vall10-me da opportuniânde Pllrn significar aos meus 
·dignos )Jar\ls u minha gratidão pela investidura com quo me 
dístinguü·am. Tudo farei para correspondet• á confiança c·om 

. que ri1e hom·aram e aqui está' um homem, escravo do dever, 

. combntetentc nos postos do combate, mas imparcial, quando 
· El1agit>Lrado. 

Do Rito dest.n oulhedra de .juiz, niio enxergo nnl'i iilos 
· nem rac~:.ões, maioria nem minoria, mas apeüns a balanoll 
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ridelissimu do merito e da Justiça e a linha rect.a da l~i, pa
J'antc a qual todos são iguaes. 

A minha defficiencia serâ SUPIJrida pela fulgurante in
Lellígailoia e eelvado patriotismo de todos os represeQLantes 
do Povo, auxiliados de certo, pela critica leal e judiciosa dO. 
Imprensa. Não esqueçam, porém, as forcas da 6' arma, qui.' 
criticar para orientar, é collaboracão, é virtude; criilear por 
dllcttantissimo, é vaidade, é violo; criticar para demolir, ê· 
perversidade e falta de patriotismo, é crime. 

A Imprensa, bem [lrientada, é a alavanca do soergui:.. 
mcnlo e da gran@za das Nações. ·Mas quando mal orientada· 
é a machina infernal, capa!'.: de destruir povos e arruinar ci-· 
vilizat;.õcs. 

Terminando esta breev allocução, eu convido a Camara 
dos Srs. Deputados para assistir a passagem do Governo ao· 
Sr. Antonio Carlos, agora ás 2 i\2, prestando uma justa e 
merecida homenagem a S. Ex. (Palmas.) 

O Sr. Laudelino Gomes - 81·. Pr~sidente, pe~o a pala.:. 
vra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Deflt\ tado . 

O Sr. Laudelino Gomes (Pela ordem) - Sr. Presidente; 
em vist11. do que V. Ex. acaba da expdr, nas palavras 
dirigidas á Cam~ra dos Deputados, requeiro que, como ho• 
menagom á transmissão do governo ao illustre Presidente: 
desta Cnsn, se levante a sessão e a Camara, incorporada, vá 
assistir não só á posse dQ S-r, Antonio Carlos, como ao em~ 
barque do Chefe du Nação, Sr. Getulio Vargas. (Muito bem;· 
mt,ito bem.) 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam_ o reque
rimento que acnha de ser formulado pelo Sr. Lnudelino 
Gomes, queiram ficar sentados, (Pausa.) 

Foi npprovado. 
Em obedioncia á deliberação da Cl1mara, vou levantar a.: 

sossão, designando para a de amanhã a mesma 

ORDEM DO IHA 

6 

Votação do projecto n. 125-A, de :1.935, que regula a
despedid'.l dos empregados da industria e do commercio (em 
virtude de -tW(1e1icia.) 

Votucão do prójecio n. 36-A, de i935, digpondo sobre o. 
pt·ovimetito dos cargos d0 Ministorl~ Publica Eleitoral e fi
xando o subsidio e oturas vantagens doe juizes e procurado
res, com parecer da Commissão de JusUcn, rejeitando os a:r- · 
tigos t• ~ 2°, da ·Resoluoão LegislatiV<a, vetados pelo senhor· 
Presidente da Republica (discttsslio unicll) ; 

Votação do projeoto n. 43-A, de 1935,,.Aulol'it.ando a re-
formar e ampliar o Hospital Nacional de Psyohopathns e as 
Colontns de Engenho de Dentro e ~e Jaoarépaguá; tendo pa.-
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recer com subst.ilutivo da Commisallo de Saude e parecer da 
Commissão de Finanças, · favoravel ao aubaUtutivo (2" dia-
cus8ão); · 

Votação do projecto n. 288, de f935, autorizando a abrir 
o credito especial de 3:10 :oooeooo, para a~tender a despesas 
com os estudos preliminares para a construcção da ponte 
internacional sobre o rio Ui'ugtiay (2• discussão); 

Votação do projecto fi . 274, de f935; estabelecendo a 
competencia do Juiz de Menores do Districto Federal para 
júlgar as intraccões de leis e regulamAnt.os de assistencia e 
p't·otecc.ão a menores, e dispondo sobre os exames a que de· 
vem sr submeLlidos os menores processados (2" àúcussdo); 

Votação do projeto n. 277, de 1935, dando d Liga Brasi• 
!eira contra a Tuberculose (Fundação) a plonn ·propriedade. 
do terr·eno onde está .construido o edificlo do sua sóda social 
nesta Capital, tendo parecer com aubsUtuLivo da Commlsailo 
de Finanças, ao projecto da . Commiasllo dQ Ju•Uoa (2" dü-
cussáo); · 

Vot.ação do parecer n. 3-A, de 1935, devolvendo ao Trl· 
bunal de Contas o l)rooesso ~elativo 1\ t'OOUea do rorletro no 
contraeto ce'ebrado pelo Ministerio da Marinha, com a Casa 
1\layrink Veiga (discusaão unfca); 

Votação do parecer n. 271 de t9SI'i, a.pprovo.ndo o aetG 
do Tribunal de Contas que reousou rerietro 11) termo da 
rescisão amigavel do oontracto celebrado entre .a extincta 
Directoria eGral de Pesquisas Soienti1icna e o Sr. João Ro· 
bles Pereira (discttuão unica); · 

Votacãu do Jl&recer n. 28, de f985, approvando o act.o 
d<~ TriJmnal de ,con.tas que recusou registro aos cantraoto9 
celebrados pela Commisslio C. de ·Comprae com as firmas 
Marco F. BerLén, Pereira ArauJo & Comp. e The English 
Eleetrio Co., LW . ; com deolaracllo de voto do S;-, Lacerda 
Werneck (discu88ão unica') ; · 

Votação do parecer n. 29, de i93õ, approvaiido o acto 
do Tribunal de Contas que recusou registro ao aocordó fir
mado na eDlegaoia Fiscal do Thesouro . Nacional no Estado 
de Minas Geraes, ·entre a Fazenda Nacional e a Prefeitura 
Municipal de Sacramento, para arreoadaoilo do imposto de 
energia electrioa (discuuão unica); 

Votação do parecer n. 3i, de i985, npprovand(\ o aoto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao oont.raoto 
celebrado na Direotoria da Defesa Sanft3rla Internaofon.lil 
ooin Joaquim oJsé Teixeira, pá.ra looaçi\o de um jlredio de 
prop_riedade deste (discussllo unica); 

Votação do p'areoer n. 32, de i 935, approvando .. o aoto 
do Tribunal de Contas, ·que roousou · •registro ao oontraoto 
olebrado . pela Commissão Central de Compras COtl\ a firma 
Walter & Comp. (dircusaão unica); 

Votação do parecer n. 33, de i935, indeferindo reque
rimento do Dr. Joiio Francisco de Lacerda Coutinbo, pedin
do pagamento de vonoimentos \disc«ssao unfcci) : 

O, D. - VOLUMI!J li - i 935, 25 
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Votação ao po,recer n. 34, ele :1935, approv~rtdo o acto 
do Tribunal de CoD,tas, que reo.usou registl'O ao contracto 
celebrado entre a--Commissão Centrai" de Compras e a Inter· 
mento de Producciio Vegetal); com voto e,m separado do 
national Machinery Company (fornecimento ao Departa· 
Sr. Abreu Sodré (àiscv.ssão unica) ; 

Votação do parecer n. 35, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal d() Contas, quê recusou registro no contracto 
celebrado enl.re a Commissão Central de Compras e a firma 
Lutz Ferrando & Comp. l~tc\a. (fornecimento ao Serviço de 
Inspecção de Productos de Origem Animal do D. N. de Pro4 
dljoçüo Animal) (discus8ão unica); · 

Votação do parecer n. 36, dG i935 approvando o acto 
do Tribunal de Contas que recusou regislr.o ao termo de con
venio inter-administrativo, celebrado entre a União e o Es
tado de São Paulo (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 37, de 1935, aprovando o aoto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao cantraoto 
celebrado entre a Comismsão Central ile Compras e Luiz, 
Ferrando & Domp., Lta. (fornecimento ao Hospital de São 
Sebastião) (afscussão unica); · 

Votação do parecer n. 39, de 1935, approvando o aoto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao eonlractó 
celebrado entre a Commissão Central de Compras e S. A.· 
White Martins, para fornecimento de material á Direetoria 
de Navegação, subordinada ao Ministerio da. Marinha (dia,. 
c.ussc1o unica) ; 

Votação do perecer n. 40, de 1935, approvando o noto 
do Tribunal de Contas, que t9<lusou registro ao contraoto 
celebrado com e Casa Luik Ltda., para fornecimento de ma.:. 
teria! ao Instituto de Chimica Agrioola, bem como ao addi
iivo do referido conlracto (disc~ss4o unica); 

Votação do parecer n. 4!, de 1935, approvando o Mto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao contracto 
celebrado entra a ~mmissiío Central de Oomprns e a 
Casa Luik Ltda., para fornecimento de tpaterial ao Inst.ituto 
de Biologia vegetal, bem oomo ao additivo do referido con
truoto (discussão tmica); 

Votacão do parecer n. 42, de :l935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao contracto 
celebrado entre a Com.missão Central de Compras e as fir
mas Office Frnncais des P"n.piers Fiduciares e Lutz, Fer
rando & Comp., Ltda., para fornecimento de material t\ 
Casa da Moeda e á Direotoria de Armamento (discus3ão 
uriica); e 

Votação do pareoel' n. 43, tle 1935, approvando o aolo 
do Tribunal de Contas, . que recusou registro ao oontrMto 
celebrado entre a Commissão Central de Compras e a Com
panhia John Jurgens, Lutz, Ferrando & Comp., Ltda., Casa 
Lohnor S. A. e :com a Casa Luik Ltda., ptu·a fornecimento 
a ropurOçõcs · subordinados ao Ministerio (:da Agriottltura 
(discussão unica); 
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Votação do parecer n. 44, de 1935, appro:vando o acto 
do Tribunal de Cont.as, que recusou registro ao oont.racto 
celebx·ado en~re a Commissão Central de Compras e a 
firma Oscar Flues & Comp., para foroechrténto de 'material 
de consumo ao Departamento Nac1onal do Trabalho (dis~ 
cussão tmica) ; 

Votação do parecer n. -15, de t98~, upprovando o act6 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao oontraolo 
celebrado entre a Directoria Regional dos Correios e Tele
graphos e o Edificio Ceará S., A. para a1·rendamení-o de 
uma loja, etc. (discussdo unica) ; · 

Votação dó par~cer n. IÍ6, de 1.935, approvando o aclo 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao ajuste <Jele
brado entre o Governo Federal e o Estado do Rio de Janei
ro, para a ~xecucão dos serviçoJ relativos á organização e 
4efesa da Producçãc. (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. ~9, de 1935, approvn.ndo o acto 
do Tt•ibunal de Contas, que recusou registro ao eontracto 
celebrado pela Commissão Central de Compras com a Com
panhia de Electricidade Siemens Schuckert S. A. (discussão 
unicà); 

Votação <lo parecer n. 49, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal en~re a Commissão Central de Compras e a 
Companhia Agra do Brasil, The English Elelric Co. Ltd., e 
a Casa Mayi'ink Veiga S. A. (discussão unica); 

Votação do parecer n. 50, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas, G"Ue recusou registro ao contracto 
celebrado entre a Commissão Central de Compras o Fon
seca Almeida & Comp., Ltda., Companhia Finlandeza S. A. 
e Stahlunion Ltda., etc. (discussão unic.1}; 

Vof.acão do parecer n . 5i , de f93~. approvando o acto 
do Tribunal de Contas, que I'CCUl!OU regl.stro ao contracto 
celebrado pela Commissão Cen t ral de Compras com a Tbe 
English Electrl(l Co., (discttSaão unica) ; 

Votaç.ão do parecer n. 52, de 1935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas, que recusou r egistro ao contraeto 
celebmdo entre a Commissão Central do Comp1•as e Lutz, 
Ferrando & Comp., Ltda. (disussão ttnica) ; 

Votacilo do parecer n. 55, de 1936, approvando o neto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao conLracto 
celebrado enLre a Oommissão Central de Compras e a C:~sa. 
Luik Uda. (discussão ttnir.a); 

Votação do parecer n. 56, de 1935, appl·ovando o aoto 
do Tribunal de Contas, que l'ecusou registro ao contraoto 
celebrado entre a Commissão Central de Compras e a fir .. 
ma Lulz Fer•rando & Comp., Ltda. (discussão unida); 

Votacuo do parecer n. 57, de 1935, app1·ovando o neto 
do Tribunal de Contas, que recusou regísf.ro ao oontraoto 
celebrado entre a Oommissõo Central de Compras o a fir
ma LuLz, Ferrando & Comp., Lldn. (dú;cussão unica); 
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Votacão do parecer n. 58, de f935, approvando .o aeto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao contracto 
celebrado entre a Commissão Central de Compras e a Ame
rican Bank Note Co., e as firmas Magalhães 13ucupirJ1 & Comp, 
e Lutz, Ferrando & Comp., Ltda. (discussão unica); 

Votacão do requerimento n. 3, de 1935 (primeira legis
latura), do Sr. Dorvat Melchiades, de informações sobre at·ti
gos <fo Codigo d~ Contabilidade (discussão unica) ; 

Votação do requerimento n. 4, de 1935 (primeira legis
latura), <fo Sr. Henrique Dodsworth e outro, de informacões 
sobre acquisição -de aviões-escola, de pilotagem inicial e de 
aperfeiçoamento de pilotagem (discussão unica); 

2a. discussão do :projecto n. 10, de 1935, (primeira legis
latura), abrindo o credito especi&l de 10.400:000$000, para 
attender ás despesas a serem realizadas com a visita do Pre
sidente da Rcpublica. ás Republicas do Uruguay e Argentina. 

Levanta-se a Sessão és H horas ~ 20 mi~ 
nulos. 
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13A Sessão, em 18 de Maio de 1935 

Presidencia dos Srs. Arruda Camara, i• Vice·Presidente, e 
Pereira Lira, t• Secretario 

1 

As 14 horas comparecem os Srs. : 

Euvaldo Lodi, Arruda Camara, Pereira. Lira, Agcnor Ra
belto, Generoso Ponoe, Caldeira Alvarenga, Claro de Godoy. 
Lnm'o Lopes, Café Filho, Ribeiro Junior, Mario Chermont. 
Aoylino do Leão, Abguar Basto~, F cnelon Pérdígi\{1, Josá 
Pingarilho, Agostinho •Montêi'ro, "Genaro . Ponte. Heprique 
Oouto1 Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, Adelmar Rocha, 
Waldemar Falcão, Democrito Rocha, Pedro Firmeza, Hum
berto Andrade, 1\:{onte Arcaes, Jo&ó Gomes, M.athia3, Frei
re, Samuel Duarte, Bolto de Menezes, Ruy C8rnciro, Ar
naldo Bastos, · Antonio de Góes, · Mario · Domingucs, Do
mingos Vieira, Arthur Cavalcanti, :Ueitor Maia', Teixeira 
Leit.tl, Humberto Moura, Simões Barbosa, Severino Mariz, 
Emilio de .1\faya, ·Mello Machado, Valente de Lima, Tzidro 
de Vasconcellos, Deodato ·Maia, Melchisedeo Monte, Luiz 
Vianna Filho, .. Pedro Lago, Amrmdo F~ntes,. J .. . J. Seab.ra, 
'Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Homero Pires, Jà1i' 
Tovar, Henrique Dodswortll , Amnral Peixoto, Sampaio 
Corr(ln, Lemgruber Filho, Nilo Alvarenga, Bandeira Vau
ghnn, ArLhur · Bernnrdes, Bias Fortes, Pinheiro Chàgae, 
Clemente Medrado, Levindo Coelho, Augusto Viégas, . Po~ 
lycarpo Víottl, Carneiro de . Rezende, Ghrisf.iano I\fnohado, 
Vieira Marques, Josê Bernardino, MaUa Machado, Simll" d& 
Cunha, Rezende Tostes, Anthero Botelho, Bueno Briiitdão, 
·Delphim Moreira, Theotonio Monteiro de Barros, Waldomar 
F.erroira, Oscar SLevenson, Barros P11nteado, Cardoso db Mot.
lo Nett(), Joaquim Sampaio Vida!, Macedo Bittoncourt., I.aerte 
Setubal, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, Aureliano Leite, Fa
bio Aranha, Jail'o Franco, Domingos Vellasco, Laudelino Go
mes, Vicente Miguel, Corrõa da Costa, ArLhur Santos, Ootavio 
Q.a SilVeira, Paula Sollres, F rancisco Pereira, D!niz Junior, 
Dorvnl Melchiades, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, 
Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio X~vier, Jollo 
Sim'p!icio,··BI'ecterico Wol~ft>nbuttel, 'V!Otõr Russomnno, B.ar
ros Cassa!, Dar. i o Crespo, Adalborlo GorrO~, Fnnfti..Ribns, Aniz 
Badra, Eurioo Ribeiro, Erf!!.nno Gomes, Sebastião Domingues, 
Pedro Jorge, Francisco di FiOt'í, Abilio de Assi'S, Anlonio Gur
valhal, Arthur da Rocha, Silva Costn., Adnlbert.o Camargo, Al
berto Surek. Damas Ortiz, Chrysost.omo de Oliveira, José do 
.Palrocinio, l\fartinho Prado, Rioardino Prado, Ferreira Lima. 
l\icnrdo Machado, Lima Teixelrn, Pedro Rache, Leoncio 
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Araujo, França Filho, Moacyr Barbosa, Vicente Gouv~ia. 
Baela Neves, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Paulo Mar
tins, Moraes Paiva, Barreto Pinto (iH). 

O Sr. Presidente - A lista de presenca aceusa o com
parecimento de fH Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Agenor Rallello (20 Secretario) nroced~ ft leítnra 
da act~ da sessão antecedente, n qual é posta em discussão. 

O Sr. Waldemar Faloão (Sobre a Acta) - St•, Presiden
te, não estava eu presente nesta Casa quando. terca-feira 
ultima, orava o Sr. Deputado Baptista Luzardo. Niío pude. 
por isso. ouvir o discurso de S. Ex .. dv qual só vim a ter 
conl1ecimento da inle~m Qtlasí dois dias depois, peln leitura 
do Díario do Poder Legislativo, 

Notei que, a certQ altura d~ sim discurso, S. Ex. fez 
n seguinte affirmação : 

".Já honten. se procurou indispol' o Exercito éóm 
n Nacão Br·asileira. Aliifs, o pro;ecto Waldema~ 
T<'orrdn out"n Nlisn não 11:'Jott senão essa indisposiçdo 
twu~te, injwta." 

Sr. Presidente, querQ suppor qU.e o Sr. Deputado Ba· 
ptista Lusardo foi levad'o a tal asset•Ção por um niéro nr
roubo tribunicio, feito sem maior exatile e ni&Js segura 
meditação. 

Porque, se S. Ex. houvesse estudado meticulosamente, 
em analyse imparcial, lodos os aspectos de minha actuacão 
oomo primeiro relator. perai:lie a Con1mis~;;iio de Finanças e 
OmarP~'ntn .. dn . mPmmv~>m nresiti.,nr..ial rPf~>r.,nta ao "M.1n"
tiunento dos vencimentóii das classes afu:utdas - ohegarl&. 
quiçá a conclusões bem diversas . 

. Já .em longo rllscurso. nronnncindo nn sesslio noc~,urna 
de 25 de abril ultimo; e que talvez o nobre representante 
do Rio Grande do Sul nem tenha lido, antes de formular a 
~ua apressíl.da inerepa!)ãQ, que f~re rudemente oe meus me 
linàres parioticos - jâ em meu .referido di!loureo fui ao 
«mllontro das principa.es criticas feit&s ao meu traballlO, 
demonstrando como elle se enquadrava dentro da boa te
ohnica financeira e fôra feito em rigorosa hurmomu oom 
os preceitos constitucionaes. 

Todos os meus colle~as da Oommissão de Finanoas, o 
OJ meus prezados companheiros desta (]asa, inclusive illus;. 
tres representantes da minoria na Camam passada, pode
rão dar t~stemunho da sinceridade e coherenci-a oom que 
prooedí, do desvelo e do esforço ingente que d.ispendi, até 
com sacrifício ria proT>i'ia. saude, no vivo empenho de vêr 
solvidas definitivt:.mente, d11. man~ira mais ju.sta e harm!l
nica, em ~ace dos magnos ·interesses de nossa politíea eco
nomico-financeira, as aspii•acões de nossas classes armadas, 
ás quaes me sintQ preso . por um passado àe sympathia e 
l\c:wivencia, merc~ de minbàs funocões no magisterio mi
mar.. 1 

O Sn. AliELÁRDó MARINHo ...- Aliás, o pàreoer de V. Ex. 
continún de P:ét porqtie, apéear ile 6\:meessJvus ·repttls pel& 
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imp:-cnsa e ela tribuna, ninguem se abalançou a analysal-o 
c destruil-o. 

O SR. W ALD:ffii\IAR FALCÃO - Muito agradeço o apar
te de V. Ex. Provei da tribuna desta . Camara, e desafio a 
respeito quaesquer contestacões, que a lenda que se pro
curou crear em tori).Q do meu projecto, de que elle enca
receria o custo da vidà, não passava de grosseira pilheria, 

O que encarece o custo da vida - affirmo-o e prova
rei, se fór preciso - é a bohemia financeira das operações 
de credito, autorizaL\as para lmu11eiur folhas de venclmen
tos, facto tnlvez inedito na bistoria administrativa do 
.Brae.:il. 

'R~>pilln. nnk .. m nomP. llfl!> J'11e1l!'l !lentimentos de pa
triota: a assercão feit& pelo Deputado Baptista Luzal'do a 
um meu trabalho, na execucão do qual nãÓ reeebi senão 
as inspirações da minha consciencia de brasileit•o amante 
do seu Paiz c desejosô de vet• sempn' eon,jngnrla,:. num per
feito t·ylhmo harmonioso, todas as forças vivns da naciona
lidade, Mtte as quaes se incluem o glorioso Exercito e a 
invicta Armada nacionaes. 

O SR. Anlit.Anoo MARINHO- V. E:s:. tem livro sobre o 
assumpto. 

O SR. WALDEMAR. FALCÃO- Era. o que tinha a dizer, 
Sr. Presidente, pedindo que c~gste da. Aota. de ·hoje e-'a 
minha declo.ra~:íio. · 

O Sr. immo de :iiQ:ra (Sobre a ActG) - Sr. Presidente, 
a proposito da approvacão do requerimento em que solicitei 
ó Camara f<>sse consignado na Aota dos nossos trabalh~ 'Um 
voto de congratulações com o jornalismo brasileiro, pelo 
transcurso do dia da imprensa, recebi, ant.e-bontem, utn te
legrammo. do Sr. Herbert Moses. Pede-me· o illustre jorna
lista que tránsmltla ao11 Srs, Deputados os agradecimentos 
da Associnçiio Brasileira de Impretisa por ·mais aQ\wl!a si
gnificativo. homenagem por nós prestada aos jornalistas pa
trícios, 

Desempenhafl<kl-me, portanto, dessa. honrosa. inon~.b~n
cln, Pll880 a 1(31' 08 termos do telegramma il ffilffi dll'lgUJO 
pelo Sr. HerLrt•L Moses: 

"Deputt~do Emilio ~laya. 
Assooiacfio Brasileir·n Imprensa r~juhiJa.-se van

do que politico não se esqueceu do jornalista e agl'a
decendo sun ínicili.tivá apre3entar um voto congratu
lações Oamnra pela passnger.1 Dia lmpr·ensn pede-lhe 
ser intet'lnedlnrio seus llgradeelmentos Podei• Legis
lativo pelas repetidas provas apreço tem dispensado 
esta Cnsa e "d!l~il ()lassê. Cordiaêe !ifl.údl'iiJlil's. "'"" Her-
bert M6$es, p'resident&." · · 

Era ·o que titlha é. dimer. 

Em seguida, é npprovudn a Aota d'a S!!Sàii'l) au
tecedimte. 

Passa-se 1\ leitura do Expediente. 
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O Sr. Pereirn Lira W S11creta'1'io) procede 1\ leitura do 
se-guinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Senhores membros do Poder Legislativo. 

Tenho a honra de levar ao vosso alto conhecimento que 
nesta data, ás t4 f/2 h()ras, no Palacio do Cattete, perante 
os Extnos. Srs. Presid~nles da Camara dos Deputados, do 
Senado e c'oa Suprema COrte. Ministros de Estado e· outras 
autoridadea, iransmitti o Governo da Repubtica ao Exm~. 
Sr. Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrnda, de nccordo com 
cs preceitos constitttcionaes. 

Rio de Janeiro, 17 de m11io de i 935. 

G!tTU.úlO V ARSAS • 

Senhor Presidente e mais membros da Camara dos 
Deputados, 

. Tenho a honra de levar ao vosso alto conhecimento que; 
de acoordo com os preceitoa oonstttuoionaes, assuml · âa 
U t/2 horas de hoje, interinamente, as funcções de Presi
dente da Republica, em virludo de haver entrado no gôzo de 
doia mezes de Uccncn, que lhe foram concedidos pela Ca
mara dos Deputados, Sua E:x::e::enofa o · Senhor Doutor 
Getulio Vargas. · 

I 

,, 

Rio de Janeiro, i7 de maio de t935. 

ANTONIO 0ARLOEI RIBEIRO DE AND.RADA. 
- Inteh•ã.tla, 

Do MinMet·io dn Educação e Saude Publica, do i6 do 
cot•t•enl'!, remeltendo dois dos nntographos, da resolução lé
glslnlivn. snncoiouadn, que modific11 a legislnc;llo do ensino. 

- Inteirada.· Ao Archlvo, remettendo-se um dos auto
gr'n[lhos uo Sennrlo Federal. 

Doia do Mlnfslerio dns Relações J!lxteriores, de 14 do 
I.'Orrente, enviando ns segnintes 

MBNSAGBNS 

Senhores Membt·os do Poder Legislativo. 

De acoordo com o preceito !)Onstitucionnl, submetto á 
vossa considel·açito, acompanhada de uma exposiQão de mo
tivos, a copiâ nulhentieada do Trattldo de Conciliação e Ar
bitragem obrigatoria, assignadp, no Rio ds Janeh•o, a 22 de 
agosto de f934, entre os Estados UrtidJs do Brasil a a Repu~ 
blic~ · Ol'iental do· U:ruguay. · 

Rio de Janeiro, i4 da maio de l935 • 

,. . O!ft'ULlO V ARO AS, 
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SXPOSIÇÀO DE M:>'l'<VOS 

LA/951. (42) (U) --Em t4 de maio de 1935. 

A Sua Excellencia o Senhor Doutor Gatulia Dornelles 
Vargas, Presidente da Republica dos Estados l!nidos do 
Brasil. 

Senhor Presidente. 

Tenho !1 honra de passar á;; mãos do Vossa Excellencía 
n nnoexa éopià, devidamente au~henticacla, do Tratado de 
Goncilia.;ão e Arbitragem obrigatoria, entre o Brasil e o Uru
guny, assignado no Rio de Janeiro, a 22 de agosto de t934, 
afim de que, se Vossa Excellencia .iuig,,n• opportuno o con
-veniente, o submetta á alta deliberação do Pod~r Legislativo, 
para os effeitos de sua ratificação. 

2. Este Tratado, que leva as ussignat.ul'ns dos Minis
tros de Estado das Re1acõe!l Exteriores do Brasil a do Uru
gua:r, na qualidade do Pl€nipotenoia!'ios, constituiu um dos 
actos que, por longo tempo, hão de lembrar a gt-ala visita 
com qne Sua Excellencia o Senhor Dóutor Gabriel 1'l'rra, 
Presidente da Republica amiga do Uru~uay, honrou o nosso 

·Paiz. 
3. Não representa este ajuste, como Vossa. Exceilen

ein bem o sabe, nperins um acto destmàdo a commemorat· 
acontecimento de tanta rolevnncia; o •rrntado de Conoiliaçõ.~ 
e Arbitragem obrigntorla vem conda~1·nr, •le fõrma ~olenn.e 
e concreta, os sentimentos e os anseios de dois povos crentes 
da justiça e fieis é.s normas pacific!ls para u soluoilo das 
controversias que entre elles posgam surgir. 

& • Este ajuste vem aperfe!çoRr n lcglslnollo internn
c1ona1 Que regula a vida jurldloa e processual dos clob Es·· 
lados, mnnlllndo e elevando ~ · cntog()rJa de tJr!nolpios ror!lcs 
e de normss positivas IUI re!frlls qUI!; lsoladainonto, ató pou
cos ann·os lltrás, nmbos os Governos consideravam remota 
"ideologia, mas que prognoslicnvnm eomo salutar vinculo pat•a 
_as estreitas, complexas e sempt·o o~:e.~oenlas relações do3 !.'eus 
cidadãos e interesseg, 

Aproveito n opportun!dnde part'l t•eftet•ar n Vossa Ex:cel
lencin os protee.tol! do meu mnls profundo rçspoHo. 

Jo.stJ Carf•>s (le .\tacf.do Sonre11. 

Senhores Membros cto Poder Legislativo. 

De accordo com o preceito constitucional. snbmelto á 
vossa consideração, ncompanhad!J. ·de uma tJ:tpo;;;iç~o do mo
tivos, a co.pin authenticada do Tra~udo de 4.ssistenoln JUdl
oinrin, entre os Estados Unidos do Br~sil e a Rl'Ptlblica 
Oriental do Uruguay, assignndo no Rio de Janeiro a 22 d0 
_agosto de i934. · 

Rio de Janeiro, f 4 do maio de 1935, 
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!CXl>OSICÁO DE MOTÚ'OS 

LA/040. (42) (44) -Em H de maio de i935. 

A Sua Excellenoia o Senhor Do,Jtor Getulio ))ornelles 
Vargas, Presidents da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil" 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de passar ás mãos dê \'o55a E:xcelleneia 
a annexa copia, devidamente auLheiJlicada, <lo Tratado de 
Assistencia Judici:uia, assignado entre o Brasil e o ~ruguay, 
a 22 de agosto de :1934, afim de que, se Vo-ssa Excellencis 
julgar opporluno e conveniente, o snbmntta á alto. delibera
ção do Poder Legislativo, para os eff:~itos de sua ratiíicacão. 

2. As relações intensas e freciU•3nte~. o sempre maior 
desenvolvimento dos negocias de todo genero entre o Brasil 
e o U!.'uguay, a reclamar estavam normns gernes e positivas 
para o encaminhamento corrente e aóiuções expedidas tios 
netos judiciaes iniciados ou praticados em qualquer deUes e 
()Ue devessem ser completados ou ~'39!\'idos no outro. 

3. Nenhuma opportunldade m~ie gr&tn porlería aegf
gnalar a pactuacãô de ajuste de tamanha relevancia que a 
jJroporcíonada aos brasileiros com a v1sit\l do Primeiro Ma
gistrado da Nacão vizinha e amiga, Senhor Doutor Gabriel 
Têi'ra. 

-1. Estando no animo dos dois Governos revestir o 
· ajuste desse acto internacional de um relevo que correspoil· 
desse á amizade que preside as relaçnes entre o Bruil e o 
Uruguay, investiram ambos os Presidentes dQs poderes ne
cessllrills e. bastantes, para a sua il$signatum. os respectivoG 
Ministros de Estado das Relações Exteriores. 

IS. Ficarllo, ~tsslm, ligados a esse Tratado a grata tem
branca da hOnrosa .v!saa do Presidente Terra ao Brasil e os 
nomes de Sua :1\l:ioellencia ·e d!J seu UluDtre Chanceller, cujas 
aoUvidade, inteJUgencia, comprehens!o e f~ nos alt.os desti
nos dos povos do Brasil e do Uruguny; por nós partilhadas, 
Of1netituem a inspiraol\o do novo aooordo, que, qual rt1arco 
principal na rota historfoll da fraterna e t.radloional diplo
macia dos dois paizes, elevar-s'il-á como um no-...o vinculo, 
testemunho irrefutavel dos sentimentos que regem os intui
tos o a vontade dos dois Governos. 

Aorovelto a opportunidade parn reiterar a Vossa Ex
cellenoia os protestos do meu mais próftífido respeito. 

Jmé Carto.! de }f acedo Soarei. 
A' dórimüseiio dll Diplomacia e 'l'ratados. 

i 

Da COrte de Appeilà"ão do :E1stado ae M!l.tt.o Gl'ós~n, 
communioando o recebimento e encaminhamento a cada uttl 
dos membros daquella Côrte dos avulsos do projedo de 
Codigo Criminal. 

- Inteirada 1 
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Teh!grarim'lâ : 
De Curitybá, t6 maio - Presidente Camat'à lJeputadós 

-Rio: 
Satisfação communicar Vossencia, com maior :~olemni

dade e x:egosijo publico, foi promulgada- hoje Constituição 
Politica Estadual, cuja carta consisna as mais sadias liber
dades democraíicas,_ corresponâéndo as finalidade<~ do movi• 
menlo retvindicador de t930. Saudací){>s cordiaes e alt~ncio
sas. - M. Ribas, Governador do Paraná. 

-'- íntelrada. 

E' lida e vae a imprimir a seguinte 

t\EDACÇÁO 

N. 2-B- i935 

(ta Legislatura) 

Redacção finat do projecto n. 2-A, de i935, que abre o cre
dito e~traordinario f]e i. 000 :000$000, de.ttinado a soe
correr as victimas dos tempora~s e inundaçt1es da pri
meira quinzena de maio, no Estado da Ba:tia. 

CFin. e Ore. 1, de 1935- 1a Leg . ) 

b Poder Legislativo dec'reta: 

Ad. i.° Fica aberto, de acoordo com o disposto no pa:.. · 
ragrapho i 0 do art.- 186 dn Constituição. o credito extr.aor
dinario de mil contos de réis (LOOO:OOOtOOO), destinado a 
socoorrer as victimi.s dos te·mporaes e inundrições da pri
meira quinzena de maio, no municipio da Capital. e em ou
tl'os inteir.amentce a:tUngiclos, no Estado da Bahia, recons
truindo-lhes os lares demolidos. 

Art. 2.0 Sómente gozarão da assistencia estabelecida no 
art. :1. 0 as pessoas desvnlid11.s que. residindo em casa de sua 
propriedade, de valor locativo nlio superior n um conto e 
duzentos mil róis (i :200$000), e nãü dispondo de outro 
bem immovel, a liverar.l demolida, em consequencia dos fa
ctos nelle mencionados. 

Al't. 3.0 o Poder Executivo encarregar~ das reconstru
ccões as prefeituras referidas no art. 1°, sob RS seguintes 
llondições: 

I - No prazo de trinta (30) dias, as referidas prefeitu
ras a-presentarão no Minislerio da Vioção e Obras Publicas, 
por intermedio do Governo do Estado, e devidamP.nle in
formada por este, a relatão das onsas désttüidas, situadas 
~as zonas . urbanas ou sédes de districtos e que, devidamen
te arroladas . iids seus registrós pr·e·dfaes, preencherem ~s 
exigenciall do art. itó, é bem assim a·· estiniil:tiva de sul!. 
re·ronstrucoilo. 

U - Appró-vada a- esUmativn, será foito ás prefeituràs 
o adlántnniento da quantia correspondente. 

III - Dentro .de quatro mezes do recebimento . dessG 
adlantnmeilto · tlev~rão esLiit ooncluldas as obras e apresen
tada ao Minislerio il prestação de cô:rHas das quantiás rece

·bidas o empreglidas. 
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IV - Se a quantia estimada para a. recõnslruccão fôr 
excedida, na execução das obras, por motivo justo, a jui~o 
do Ministerio, será pago o excesso ás prefeituras, dentro dos 
limites do credito aberto no art. 1°. Havendo sobra, .ser!\ 
recolltid'i ao Thesouro Nacional. 

Art. 4.• A reconstrucção comprehenderá, para às ca~ 
sas que occupavam terreno proprio, as obras de defesa con
tra cons~[Juecias de novas inundações. 

Art. 5.0 Relativimi.ente ás casas que occupavam terreno 
arrendado, as préfeituras as localizarão em grupos, respei
tando apenas a discriminação de bairros, salvo consenti
mento c.xpresso do proprietario benefiado. Para esse fim, 
poderão adquirir ou desapropriar a área necessaria, por 
conta do credito aberto no art. 1°, incluindo o seu valor 
na estimativa. a que se refere o art. 3°, n. I. 

§ 1.0 Do mesmo modo agirão as prefeituras relaLiva
mente ás casas referidas no art. 4°, desde que haja. consen
timento expresso dos seus proprietarios e transferencia dos 
terrenos .abandonados ao pntrimonio da Faculdade de Medi
cina. da Bahia. 

§ 2.0 Os propriétarios das casas reconstruídas nas con
dições deste artigo receberâo o domínio uli! do terreno por 
ellos occupado, pagando á União um fóro correspondente 
ao arrendamento a que estavam sujeitos. Os que se en
contrarem no caso do § 1° receberão o dominio pleno do 
terreno. 

Art. 6.• Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, 
para execuoão desta lei, a necessaria operação de credito. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Commissão, de maio de 1935. - Valente de 

Lima, Presidente. - Heito1· Maia. - 3/atMas Freire. 

É lido e vae a imprimir, para ser remetLido 
á Commissão Especial de Estatuto dos Funccio
narios Publicas, o seguinte 

PnOJECTO 

N. 13 ~ 1935 

(ta legislatura) 

Dispõe sob1•e promoções de deler:~ados districta(!S, comntis.~a
rios inspectores, commissarios, esc1·iv<ios e escrrmenttJa 

(Comm1ssiío Esp. de Estatuto 1 - :1"' legislatura) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os Delegados Districtnes, commissarios Inspe

ctores, commissarios, escrivães e escl'ovefites, serão promo
vidos de accordo com o disposto nos arts. 45o, 157 e ~58, 
titulo XII, oap .. :1° do Reg~lnmento Policial, approvndo p\Jlo 
decreto n. 24.531, de 2 de .ltllho de 1934, observadas as con
dições estabelecidas no titulo IV, arts. 12 e 16. 

Art. 2.0 ·Ficam revogadas as disposicões em contrario. 
·sala das Sessões, :1.7 de maio de :1935. - No(lueira Prni

do. -Julio Novaes. -Moraes Paiva . . - Saluado Pilho. -
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Abelardo Marinho. - Sa!les Filho. Edmundo Barreto 
Pinto. - Manoel Caldeira de Alvarenga. - Amaral Pei:zoto 
Fíllw. - Candido Pess{}a. 

Justificação 

O art .. 4.56 .acima referidç diz: "As promocôes nas clas
ses de escriptut"aríos sérão fertas metade por merecimento e 
metade por antiguidade." 

O art. .457 diz: "Concorrendo por antiguidade a. qualquer 
promoção, dois ou tnais funccionarios da mesma antiguidade 
na classe, será promovido o mais antigo como funccionario 
da policia e, no caso de empale, ó que mais tempo contar de 
serviço publico federal." 

O art. 458 diz: "Nenhum funccionario das Di reator ias 
Geraes poderá ser promovido por merecimento sem figurar 
nos .primeiros dois terços de antiguidade de sua classe." 

O art. 12 do titulo IV diz o seguinte: "Os Dalegados Dis
trictaes de :1. 8 classe serão promovidos, dentre os da 28 , e 
estes dentre os commissarios lnspeotores e escrivãeb de 
1.a classe que sejam doutores 0u bachareis em Direito por 
uma das Faculdades da Republica e os diplomados pela EIS~ 
cóla de policia." 

O ar~. 15 diz que:· "Oa escrivãli!s de 2a classe Sl1:i'ão pro
movidos, dentre os escreventes, mediante concurso de 2a en
trancla, e estes ainda por concurso, dentt·e os funccionarios 
dã policia. 

O art. 28, abrindo uma exéepçi'io para os funccionarios 
das Delegacias Distriotaes estabelece o seguinte; "A!l pro
moçõ~s de Delegados Dislrictues, commissarios Inspcclor~s, 
commissarios, escrivães e escreventes serão feHa.s por me
recimento ou por concurso. 

Em face do exposto, niio parece equitativo nem do Jus
ti~a. que os funcoionarios referidos no preserHe vroJeoto e 
que por força do Regulamenli.l PoJic.jaJ. sõo obrigados n. per
noittls nas Delegat~ias DistrielM!!, além dóulros serviços de 
caracter permanente, pura manutenGão da ordem e seg-u4 

ranca publica desta capital, só sejam promovidos por mere
cimento quando o mesmo regulamento da polici:l, nos dis~ 
positivos já releridos, adapta o oriterio do "merecimento e 
antiguidade" para os demais funoeionaY:ios. · 

Assim, é de inteira Juslicn que seja approvado o proj~cto 
em apreço. 

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

O Sr. Vieira Marques (Pela ordem) - Sr. Presidente. 
solicitei a palavra para exorar a minha substituicão de 
membro da Gommissiio do Estatuto dos Funcoionarios Pu
blioos, para a qual fui nomflado lior honrosa henevollmoia 
da V. Ex. 

Membro effootivo da Oommiselio do Te tnada do Contas, 
no oargo de ·presidente, por bonevolo11to generos!d11do dos 
meus companheiros, sinto que nllo dlsporel do tompo mato ... 
rinl necessario para uosempeuhar, com a dosojavol ufrlc1on .. 
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cia, o logar que me foi .desi.gnado .na Commissão do Està.t~t~ 
dos Funccional'los Pubhcos. 

Essa a razão, Sr. Presidente, por que v.enho declinai 
da hom·osa investidura, rogando que V, Ex . se digne de ac
ceitar a minha renuncia, p~ra me dar substituto que melhor 
e mv.is efficnzmente possa desempenhar as funccões do 
cargo. · 

Sr. Presidente, valho-me. do ensejo de estar com a 
palavra para desfazer outro equivoco do illustre rl'presen
U!ntl:l de Minas, o Sr. Bias Fortes, a proposito do seu ultimo 
discursõ sobre pareceres da Commissã0 de Tomada de Con
tas, publicado no Diario do P.oder Legislativo do ante
hontem. 

Não aguardei intencionalmente que S. Ex . se ausen
tasse do recinto, quando bordei algumas notas â margem do 
seu primeiro discm·so sobre o assumplo. 

Então, como agora, não procurei saber se S. Ex. se 
encontrava ou se encontra no recinto, para esclarecer algu
mas passagens dos seus discur_sos, . ambos proferidos lam
bem na minha ausencia do recinto. 

Presente ou ausente S. E:;t., nenhuma rectificação t.e
nho a ~a?:er, quanto .. aQ!! esclareciDi.énlos qoe presl~i á Casa 
sobre os pareceres da Oommissão de Tomada de Contas; 
constantes da Ordem do Dia. · 

. O Sr. Martins Soares (Pela ordem) Sr. !'residente. 
communico a V. Ex. e á Camara que os nossos eollegas Se
nhores Noraldino Lirna e Carlos Lu'z deixam de comparecer 
ás sessões da Camara por motivo justo. 

O Sr. Presidente - A .()amara. fioa inteirada. 

O Sr. :Sarret.o Pinto (Peta ordem) - Sr. Presidente. o 
inciso n. 33 do art. 113, da Oonst.ituicão Federal, est.á a!l· 
sim redigido: 

"Dar-se-á mandado de segurança paro. defesa do 
direito, certo e incontestaval, ameaçado ou Vi(llado 
por aoto mnnifestamente inconstitueional ou illegat 
de qualquer autoridade". 

Foi, sem duvida, das ~ais felizes irinóVações da Carta de 
16 de julho, principalmente para garantia !ló direito do 
funcoionalismo, que com o novo instituto ficou resguardado 
do a1:mso o do. prepotencia da aut;>ridade. 

Mat'l, no. pratica o novo remed!o judioiàrió está dando 
máos resultados, pela falta da legislação processual n. res
peito. 

E' verdade que em 27 de novembro de 193~ . o então 
presidente da Commissão de OonsLituiQiío e Justica apresen
tou um projecto que recebeu o n. 197, regulando o processo 
do mandado de seguranca. 

Na justificação desse pr.ojecto, quê mereoéu o apoio 
unanime da Commissíi~\ teve opportunidade o illustre ex-
1e'ader paulista de dizer o seguinte: · 

"Entre as leis complementares, que se tornam 
neoessarias para a execução completa da Constituioão 
de i6 de julho, nenhuma sobreleva em urgenoia e de.:. 
iicàdeza á.. do processo do mandado de soguranca. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:04 +Página 11 de 88 

-399-

:Muitas e grandes são as diff.it;uld~des que não 
encontram solução tel'rninnnte no texto for<;osamente 
laconico do art. 1' B, n. 83, da lei fundamental. E' 
que o preceito constitucional não define com a devi
da clareza os direitos que se propõe a amparar, e 
prescreve uma fórma processual de conceituação dis
cutivel. 

Em materia de tamanha gravidade, são incom~ 
por laveis as vacillações e incertezas," 

Vi11do a plenario, o projecto foi largamente discutido, 
rooebendo varias emendas, havendo voltado á Commissã.o de 
Constituição, em dezembro do anno findo, se me não falha 
a memoria. 

Depois não mais foi incluido em ordem do dja, Ha, po
rém, um preceito constitucional (art. 42) e ainda um outro 
regimental (art. 68) que me permiltem requerer seja o pro
jeoto incluído na ordem .. do dia, independentemente do pa
recer da Commissão de ConsLituiciio e Justiça. 

Prefiro, porém, ahrir mão dessa prerogatíva. Faço, 
porém, um appello áquolla Commissiio - sentindo-me per:
feitimitlnte bem, tanto mais que á frente della se encontra 
() grande jurista Sr. Waldemar Ferreira - para que o pro
jeoto, no mais breve tempo possível, seja inoluido na ordem 
do dia. 

O Sr. Waldemar Ferreira. ·(Pela ordem) ...... Sr. Presh 
dente, agradecendo o conceito formulado pelo nobre Depu
tado Sr. Barreto Pinto, cumpro o dever de informar a V. Ex. 
e a Camara que a Comrnissão de Constituição e Justiça. tra
tará do assumpto com a urgencía que o easo reclama. 

E' verdadeiramente necessario que se trate do nssumpto, 
e a Commissão está. empenhada em dotar o Paiz de uma le
gistaoão processual, nesse sentido, de molde a garantir os 
direitos que devem sel' assegurados perante Oi! Tribunaes. 

O SR. BARRETo PINTo ~ Muito grr.to a V. Ex. 
O SR, W ALDlr.MAR FERREIRA - Era o que me- cum~ 

pria dizer. 

O Sr. CardiUo li!ho (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
oommunico a V. Ex. e á. Casa que o nosso co!l.cga, Sr. J.Jontr~t 
Costa, não comparecerâ a algumas Sessões da Oamaru por s•l 
achar enfermo. 

O Sr. Pr,sident& - A Casa. fica inteirada. 

4 

Tem a palnvra o Sr. Botto de Me netos. 

O Sr. Botto do :Menezes - Sr. Presidente, estão . prefi
xados, em línhàs tersas e magnificas, os rumos e dircctrizes da 
minol'ia parlamentar. Ninguem melhor nem oom maior auto
ridade paro. fazel-o do que esse leader Buggestivo, elegante 
e fnsllirt!ldor, Olljo nome doclino e reverencio com n minha 
humildo homonagan1 clvlcn -.... o Sr. Joiio Neves dn Fon(ourll 
- aquelta conduclor m11rnvllhoso e snblil do inlelllgonolas e 
vontades, que mantem, 6Dm fnvot·, o pl'inclpndo da oloq:uenola 
parhmcntnr, na annlyse e cr!Ucn dos probiemus brntulelros. 
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0 Sr, João Neves, por um desses milagres da sua cerebração 
privilegiada, nos converteu na tarde de hontem em rediviv03 
contemporaneos dos dias athenienses. Sentimos a 'fascinação 
irresistivel da gloria. Acreditámos até, ao esplendor da sua 
palavra, ao calor e limpidez do seu enthusiasmo patriotico, á. 
agitação do seu pensamento, na immortalidade do genio. 

Aqui estamos, depois dessa oração lapidar, pan cons~ 
truir, e oada um, á medida das íor<:as, remove a pedra para 
o alicerDe sem indagar do artifíce nem do preço do saorificio. _ 
O paiz desafia, nesse instante historico, de calamidades ine
nat·raveis, á capacidade de resistencia e á MA vontade dos 
homens publicos. Ninguem se excusará a uma collaboração 
util. A dicladura dissociou a collectividade nacional, creando 
e estabelecendo d issidios perturbadores e alimentando a des~ 
ordem financeira, que agonia, desgraçadamente, o Brasil. Es
postejou situações locaes, em detrimento de valores authenti~ 
cos e minou, subrepliciamente, o organismo da propria insti
luicão. A administração fermentou em longo per iodo de iner
cin official. Abeiramo-nos, portanto, do abysmo, por culpa 
do eminente Sr. Getulio Vargas, por culpa maior desse pec~ 
cador impenitente, desse governo accommodado, displicente e 
üijusto, que .ãrvorou a bandeira dã indisciplina e da rebeldia, 
nas classes, da ingratidão politica - surdo-mudo aos clamo
res, ímpetos e reclamos da opinião - fechado, indifferente
menle, ao rumor dos protestos, á. consciencia dos appellos1 e, 
Sr .. Presidente, para que não affirmar, rindo, rindo mmto, 
rindo sempre sobre as r11inas do Paiz. 

Ah, Srs. Deputados, como nos dóe e afflige o eoraQão da 
brasileiros esse anatbema de fogo, essa dOr fulgurante dos 
:Q.ossos infortunios, ante a glacial indifferenca do poder: (j 

quadro de anemia financeira, de exgottamento eoonomico, de 
depauperamento das nossas fontes de renda publica; o avil
tamento da nossa moeda, o abalo profundo do credito publico 
o consequentemente do credito particular. 

Perdoe-nos o honrado Sr. Presidente (l.a Republiea: sua 
excellencia, no campo das finanças, no exemplo politicoJ das
serviu á Nação, fcmentiu á confiança e t\ fé dos brasileiros, 
de norte a sul, dos que, pela palavra e pelas armas, se de
frontaram e se empenharam no conflioto revolucionaria de 
t 930. A miseria financeira desenha-se e entremostra-se li 
vista de todos e resume o progrnmma da desordem geral. 
O governo nctual bateu o campeonato do de(icit. Aiuda ha 
pouco tempo, o nosso grande mestre Sr. Cinoinato Braga 
inscreveu ás taboas da verdade insophismavel o epitaphio da 
situaoão brasileira, como quem diz: aqui repousa o governo 
federal. "A 2!;\ de dezem.bro de 1889, o Thesouro Nacional 
devia; Div. Ext. (E 30.4f9.500) ao cambio de 27- réis 
270.395:000$. Divida Int. Consolidada, 543.585:000$; Div. 
inscripla, 309 :000$; Di v. Fluduante, 7.840 :000$; Emissüo 
do papel moeda 174 .. 271:000$000. Quarenta e tre~ annos ape. 
nas depois desta data, isto é, a Si de dezembro de 1933. 
a divida do Thesouro Nacional era esta: Di v. Externa em 
E !t0.457.026; frs. 325.17LOOO; $:lU.6f8.500, em moeda 
nacional, ao cambio de 7. 757 . por mil rt!is, . ouro, réis 
9.384. :l.96 :oooeooo; Div. Int. Consolidada a .ote .096 :ooot; 
Dlv. Fluctunnte 1.563.756:000; emissão de papel moedn, 
3.0'0-1.095 :oooeooo. Somma -ou seja em numero redondo, 
i 7 milbões de contos. (Trabalhos na Constituinte em i984). 
Accrescenta o douto Sr. Oincinato Braga: "A Republioa Ve
lha e a Republioa Revolucionaria têm augmentado a Dlvidt~ 
Nneionnl Federal (só a Federul) numa média do quatrocentos 
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mil contos por anno. Pura garantia u nossos credores. já lhell 
estão hypolhecadas todas as nossas melhores rendas f~
dcr·aes." Mas essa voz oracular·, que devêra ser convocada 
para decidit· dos nossos deslinos, não é, nunca foi escutada, 
porque é uma voz que não convém ao canto das set·ias pala
cianas, ao rilhmo desordenado das paixões pulitica~, ao tra
Jlezio do officialismo. 

Por sua vez', o eminente Sr. Arlhur Bernanies = sym
bo\o e reserva da Republica, jú nos advertiu de todas essas 
cnlumidades. H a descontrole na coisa publica. O Lloycl 13:':.1-
:;ilciro rcaffirma a tradição de indolencia elo Governo nctual. 
De somno e de abandono cruel, impalriolico dos affazeres d<• 
Estado, o que implica, infelizmente, num desconhecimento 
rudimentar das responsabilidades do govel'no. Só o comité de 
ndvogaclos reprcscnl.a mais de quinze mil contos contl'a f.' 
Lloyd. E o problema continua insoluvel. (M~tito bem). E a 
ft·ota executada em paize;; estrangeiros, emqunnto a bandeira 
da. Pall'ia longinqua tl'cmula exposta aos commr:-ntarios de
primentes no topo dos navios penhorados. 

Ajuizemos, Sr. PresidentP., por instante siquer, dessa hU
milhaoão sem limites e sem remedio: o Brasil, dos immen
sos latifundlos, que detem e gmu·da a gt•andcza selvagem do 
Amazonas, a civilizacão paulista, o ímpeto ctlvtllheire5CO dos 
Pampas, de Cannabano a Bento Gonçalves utó Bot·gcs de 
Medeiros, preso em plena velhice gloríosll em tt·ajc5 ~~·~ lula, 
por amOr á Patria- tet•t•a qc.e cncobt·e nos penhasco~ c abf\S 
de scrroles do noL·dcslc a infinita N~sistencia nativa elos no;;
sos homens - o Brasil se encontrou acorrentado ao mandado 
judicial, supplice, numa pedintaria da caloteiro ou mendigo, 
nos pés dos meirinhos extranhos, como quem impotra a mise
ricordiu de reconhecer a gloria da sua tradicão de honesti
dade. O Brasil penhorado, por culpa do seu govm·no. 

Estamos, Srs. Deputado;;, em franca decomposicão finan
ceira. Emquanto, á falta de vm·bas, se descuram os problemas 
t'undumeutucs da ordem politica e social, o gove!'llo gasta mt
lhUt'úS llu eonlos na lnt;t eivil de S. Paulo, que, uaquellc mo
mento, rept•escntava o pensamento de liberdade do Pniz: nr.s 
viagens pl'incipescus e cor.timuis dos inten'entór•rs !10 Hio e 
mois de dez mil contos para esse passeio Úi; mnublicas do 
Pt·ata. E o governo nüo define uma política de economia:,; ou 
de ar1•ecndacão mais cuidados[\ da t·eceitn, de molde n conso
lidllr ou uttenuar a rupturu do equilibt'io do C!'al'io. Mas pro
clama, com beutiludo o singeleza, com incrível coragem, á 
puginll 248 da mensagem - "cumpre t·esn.ltar que todo esfor
co que se fizer para economizar será sempre proveitoso o 
pr:üriotico .. o trabalho dE> l'c>constl'UC!;iío financch·a não d!c'
pende exclusivamente do governo." 

Como so podel'á interpretnr·, com sinceridade, isC!nto do 
paixões politicus QUe obliteram, muita vez, o ,;;enso da me
dida e das proporcões, ó pensnmento do Exmo. s .... D[•, Ge
tulio Vargas'! Mas será passivo! que o t.umullo dos interesses 
de ot•dcm pessolll perturbe e desvie o elementar bom semo 
de um governo, a ponto de desajudal-o ita compressão das 
despesas publicas, a umn t•igoJ•usa e indesv.iavel economia dos 
dinheiros do povo ? I E .aihdn p1·egue, em documento de reto-· 
vo, o corto dos gastos o so oriento de modo diverso 'r 

O Sr. Getulio Vnrgns conclue: "o oJ•cumento uotual aocusa 
um deficit de mnis de mola rnilhito de oontos do réis - par
cella quo, addlcionada tl.O montante dns respons!lbilidndos re
feridas, representa sommll consldernvel e rmj11 llquldacuo, 

c. o. - vor,u~m n - i 935. 26 
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cYidcn~clncntc! nfio p~dc:-D. _;J!'occs.sar-sc com os r~cu!'sos o~ ... 
dinarios da arrecadação." 

O Sn. CAFÉ l<,rLHo - V. Ex. esquece que parte dessa 
imporlancia foi gasta no nordeste bí'nsilciro, com o problema 
dns scccn~. · 

U Slt. BO'r'l'O DE MENEZES- Nüo. Não esqueço quo 
o dínl!ciro dcstJcndido com o.s seccas foi em beneficio da sal
vaçfio collcctivu. Essas obras, que h ontem eram dever de hu
manidade e de assislencia do governo, hoje constituem impe- · 
ralivo "co;Jstituciollal. 

O Sn. HtõY O .. mNEIRo - Durante o Governo Provisorio 
não et•nm. 

O Sll. BOTTO DE 'ME~EZES - As obras traduzem es
forcas c providencias patriolicas em br.ncficio da unldaclo 
mlcionnl. 

Entuo, só porque o governo da ncpublica, conlróe qUHI'
t c i~ no Rio Grande do Sul e em Minas Gcraes, S. Paulo, 
Pernambuco, ar;udcs na Parahyba, devemos cruzar os braç.os. 
parar a voz, como npprovação tacila c vet·gonhosa a erros 
da adminh:tra1;ão? Erros financeiros, erros politicos ... 

Essa niió é , Sr. Presidente, a preoccupação dos homens 
publicas; a responsabilidade dos Srs. Deputados. Outra u 
missüo dos que, como cu, foram eleitos pelo povo. Esla será 
a norma invariavel de nossa conàucla, aqui. (Muito bem) • 

A mensagem foi lida e apN!senlada no dia 3 de maio, c 
doze dias depois o mesmo Sr. Presidente da Republica, com 
notavel dcsembaraco, solicita á Camara um credito especiül 
de dez mil e quatrocentos contos de réis para retribuir uma 
\'isil.a de cor-tezin á Argenlina - viagem quo {. apenail inop
porlnná pela situacüo especial do Thesouro. 

Deante dessa incohcrenr.ia palpavel da palavra official, 
quem podet•á conscientemente, patrioticamente, acrcdHar 
nas promessas e affirmncões (lo Governo'l 

Adeante mais escreveu o Chefe d-o Eslndo: "com csSL' 
aec•rvo, resulhmte de despesas exLrn-orcarnentarias, deter
minadas por. (!incumstancias de momento _..... munulencílo da 
rrdcm c calnmidado publiéu e uggrnvado pelo dacrescírno 
na arrecadncão do 1932, de quasi meio milhão de contos, 
em virtude desse mesmo est11do de anormalidade e da sua 
repercussão em todos os seotores das nossas !lctividades pr-o
nuctivns, não podet•in o governo opero.t• o milllgre de uma 
r~stnurnciio ("lnanccil·a. comp~cta c immediata." Oru, o go
verno dá a entender que se opm·ou, na aclministrocão, uma 
restauraç.lio financeira incompleta. Mas as cift•ns dizem o 
oontrar!o . H a seis unno~ .• exet•ce o poder o Sr. GeLuli;:~ Var
gas e o deficit se avo! uma e cresce. 

O Sn. CAFÉ FILHO ~ Admira que V. Ex. eslej a fa
zendo considet•ações dessa ordem, quando juntos defende
mos n candidatura do Sr. Getulio Vargas, 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Defendemos, porque 
tivenJOs em vista o interesse nacional de livrar o Paiz das 
olignrch ias, das violencias c dos erros. 

Mas. Sr. Presidente, todos , no nordeste, em plena 
!õccca, acostumados. ao contado da natureza rude, em plena 
violencia da terra e do homem, sonh(tmos um paiz numil. si
tuacão feliz, rohabilitado das omissõos e falhas do l)D.S
sGdo e n Parahybu integruda nos seus melindres outono
mislns; nunca o que ahi está. 
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O SR. Do.:o.n:-<GOS VELLAsco - Por liiso ;:neiimo, V. Ex. 
tem mais autoridade: combateu os erros do pussacto e esLá 
combatendo os do presente. 

O SR. RuY CARNEIRO ~ O orador nega os grandes be
neficios do Governo Provisorio ao nordeste'! 

O SR. BOTTO DE MENEZES-- Não nego... • 
O SR. CARLOS REIS - E' justamente a Parahyba o Es

tado do norte que tem sido mais aquinhoudo. 
O 8R. RuY CARNEIRO - Não apoiado; os recursos foram 

distl'ibuidos com equidade. 
O SR, BOTTO DE MENEZES - ... não nego esses be

neficios, desde a administração Epitaoio Pessoa e continua
dos· no govemo Getulio Vargas. 

Nego, porém, orientação cuidadosa dos serviços publi
cas, que merecem melhor fiscalizacãCl, e exigem absoluto ri
gor lechnico, nas obras. A' proporção dos creditas votados 
cieve COL'responder us obras executadas. 

O SR. ABELARDO MARINHO - Y. Ex. vae ler, natural'
mente, dados que nos convençam não estar apenas negando 
por opiuar. V. Ex., com toda a certeza, nos demonstrará 
~~so. 

O SR. BOTTO DE MENEZES- Como diz o nobre col-
1ega? 

O Ba. ABELARDO MAniNHO ~ O nobre orador nos forne
ct>rli dados que pcrmittam ajuizar que a verdade estú com 
S. Ex. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Sob que ponto de 
vista? 

O Sn. ABELARDO MARINHo - Sob esse: que as obras 
niio estão em proporcüo com os creditas. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Aplllavro-me com 
V. Ex. c com a Camnra. dos Deputados pat•a provar que as 
obrt~s do nordeste siio necessari!ls, de utilidade fecunda e 
p1·oducUva, mus não tôm sido bem orientadas pelo Governo 
Federal. 

O SR. Conn~A DA CosTA ' ~ O nobre Deputado está sendo 
injusto com o Sr. Getulio Vargas. 

O Sn. ARTHUR SANTOS - Os presidentes tmteriores 
tombem cuidaram das obras do nordeste. Não foi só o go
verno do Sr. Getulio Vargas que ali interveio. 

(Trocam-se apartes. O Sr. Pr·esidente l'eclama 
attençilo.) 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Respondendo aos no
bres colleg[).s, devo uccentuar que nfío nego ao eminente 
Sr, Getulio Vargas esse dever de humanidade do govemo, 
mus aecentuo que o Bt•asil não é só o Sul; o Norte Lambem é 
Brasil. Não nego. - repito - ao. góver•no do Sr. Getulio 
Vargas essa obra de benemerP.ncia. (Muito bern.) 

UM Sn, DEPUTADO - Essa affirmuclio muilo honra a 
V. Ex. 

O SR. BOT'l'O DE MENEZES - Muito grato. 
Venho do norte e devo dizer que não tenho o intuito 

de obscurecer a actuacii.o do Governo nas obras do nordeste 
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- acluação QUe foi de ordem palriotioa, de OÍ'dê:tn CLVLCa, 
de ordem moral. Combato o governo que não tem cumprido 
seu dever financeiro ... (Muito bem.) 

0 SR. RUY CARNEIRO- V. Ex., CbmO nordestino, não 
):ode affirmar isso e tinha o dever de ser grato ao hem
feitor da nossa região. 

O SR. PINHEIRO CHAOAS - O orador, antes de ser nor
destino, é JJL'asileiro, 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Srs. Deputados, como 
nordestino, sou tnmbcm uma voz do Brasil. 

O Sn. Acunmo •rormEs - V. Ex. da !icenca para nm 
aparte? 

O SR. BOTTO DE MENEZES- Com muito prazer. 

O SI\. Acunmo 'fORRES - V. Ex. póde commcntar, 
nesta Casa, as obras do •Nordéstc, levadas n efít>ito pelo 
Sr. Getulio Vargas, ]loi~ nflo Lüm ollns o condiio do hzcr 
cmmudeccr o nosso 11atriolismo. 

O SR. :BOTTO DE MENEZES - P!!rfeitnmentc. As 
ob1'as do nordeste realizadas pelo Governo Getulio Vnrgas 
não h rio de fazer calar a voz da nncionnlidndo; não poderão 
esses benel'icios se transformar num suborno á r.onscioncin 
cívica. do Brasil. (Apoiados; muito bem). Tenho certeza 
quo não foi com esse intuito que o honrado Sr, Getulio 
Vo.t•gas prestou auxilio âs obras do nordeste. · 

O Srt. ABELARDO M,uuNHo - Espero que V. Ex., at
tendcndo no meu desejo já expresso em apnrl!!, offerocm•á 
11 demonslrncão do que nffirma. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Niio ·. podtwoi fuun• a 
provu quo V. Ex. deseja ímmcdintamonte. Dou a rui nhn 
palavra de quo o furei opportunnmenle, rlomonslrnndo á. 
Nacüo que as obrns do nordeste foram pntrioLicus c utezs, 
mas excederam QS limites previstos. 

O SR. Ao"JII.oio TonnEs ~ O Governo nllo foi oreu.do 
npmms para as obras do· nordeste. 

O SR. BOTTO DE l\U'oNEZES - Não foram insliLuirlo~ 
os Gove1•nos só paro. obras do nordeste, como nssovof'a o 
nobre Deputado, mus untos e sobretudo pal'a o bonefieil) 

·di!. Patriu, ·da economia nnciona! o dos interesses publicas. 
Continuai- as é obrigação cori.stitucional. Ninguom mais 1ll} 

que eu podo se referir a esse problema desgrar,;l1do, a en,ja. 
assistcnc.ia tenho empenhado u minha palavra, o o meu es
forco, desrte simples Deputado á Assembléa estadual ató á 
situação de agora. Se não recuo do lu eLas, do conLenda!\ 
Ieaes oomo poderia negar á Naoúo Brasileira, nesLe instnn-· 
te, meu depoimento pessoal, diante das calamidades ou de~ 
feitos dos homens publioos? Não, Sr. Presidente l Aqui 
estou pata fazer a crHica desapaixonada, amiga, patrioti().'). 
t' sincera sobre os problemas do nordeste o da todo Paiz. 

O Sn. RuY ÜARNBino - tsso, V. Ex. nüo est.á fa
zendo. 

O Sn. BIAS FonTES - O orador niio esLá fazendo ouLra 
coisa. 
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O SR. BOTTO DE MENEZES - Estou tratando de 
uma questão fundamental, de interesse pubiíco. 

O Sn. BlAS FonTES - O problema interessante ó que 
V. Ex. não tocou no nordeste . V. Ex. estava analysando o 
Governo Getulio Vargas, no p onto rlo vista financeiro o foJ 
desviado para o ponto de vista do nm·desle e respondeu bt·i
lllantcmente aos apa!·tes que lhe foram dados. O direito de 
critica á administmção do Sr. Getulio Val·gas como Presi
dente da Republica, no que. toca uo orçameiilo o ao inte
resse nacionnl é funcção de todo Deputado, que deve ser 
ouvido~ para depois tel' a resposta immcdiuttt dnquclles que 
consideram o SI'. Getulio Vargas um salvador da Nação. 
(Muito bem,) 

O ~R. BOT'fO l.lE l\ml'iEZL~8- O!Jl'ig:llhl a\'. Ex . IJL•lfJ 
<!!!xilio CJU~.c: 11\(~ JH'e~l.a neste momento. 

O Sn. Acum:.w Tol\1\ES - :\tiú~ V. Ex. ~ai.Jc cru e, IJ'll':l 

rrilir;;.!· o g·ovCl'llO que alu cslli, 11inguorn IH'CC!Sa tlr~ ajuda. 
O SH. BO'l'TO DE MENEZES- !\la,; a palavra elos emi

Ill'!lll•s c:o lle!,n.ls da minor ia me :Jjuda, para <.la l', c umo desejú, 
uma feição desupab:onàda, impessoal c se~·ella, sobt•etudo, ao 
Ue!Jale que lra~·u pm·a esse recinto. 

O Sa. HllNfilQUE Dou~\YOI\'L'll - V. Ex. oey() pro~t'gLÜL' 
~eu IH~uut·so iudiHm·eulc aos uva rles. 

O Sn. l'BJ::J:>IDEN'!'E - AlL()!JÇãol Os ap:u·l•"; só süo per
mitlit.':tl~ com a aquicsceuciu do orador. 

O S11. Ht:NJUQUF; Dooswoll'!'H - O Ot'UdOL' esUi até agnt
dccido aos apa!·le~, 

0 SH. .QO'.l'TO DE iltENBZES - Agnull'ÇO os npat'lcs, 
que ulius não me desviam nem me podem peJ•turi.Jm·, pois u. 
csln ldi.Junu me lt·az u impemlivo c:l~\'t • t· de .:úllscimtt:ia de 
ser ulil á minlta lena e ao J>ai:t. 

O Hn. Jo::;~ Auuuwru- O qut) 11fw '"'da dic-uo (:J :·.u:·t.lr''
lL• é <!llt• l.!lle, Por eslal' ;;aUsfcito, cutas~e. 

O SH. 110'!"1'0 DI!; 1.\.JENJ~í::;E~ - (luu surin do nonl·e~lo, 
Cti\llll\Cido, <]Lwimudu pelas lutas lt·emeudas que lt·ava llJOS 
com u naltu•ezu, ~c uqLn, pot· tuuu ([UlJsliio pet'sunal is~üna, eu 
nlio cdlicasse o governo, eximi~do-o de culpa no norte ou 
nu s ul. De v o r~izer si!wm•auHiiHe a V. Ex . , :Sr. .Presidente, 
e ~·. t:anlllrn, que es ta ó u minha cundueLa imieelinavel. Nüo 
recuo; Júmais ui.H.lico cl3~ mil;l~:ls pn•:·n<;'aLivn~ de I}laralata-
rio do IHIVO pnt•ahybano. · · 

O Slt. GAHr.ns Hms - Os uvm·lcs só tll'OVam (Jllc o dis
curso brilhante de V. Ex:. está dcspeJ.·lando a attencão de 
seu:; fl:tl'e~. 

O P.t\. :\BIIL\1\DO i\L\1\tNHO - Apenas· pedi clcmcntns de 

O SH. BO'l"l'O DE i.\IENE%gs - V. Ex. lenha padeilcin. 
='lliu corra mnito, l!ilo tenha prcss:.. Esse amor de V. E;c 
aos ciados htt do ser menor que o sou interesso pelo Bt·astl. 

O 811. Am~LAlwo l\IAmNHo - Em todo o caso u oomons
lral,!iiu devia ~ot' docmoen(atln. Palavl'n~ e palàvt·tts lodos 
dizem aqui. 

O Sn. llOT'l'O DE llmN 1!~;/,J.I:S - E qllc ó a pulUVl'a senão, 
t jtlalidO sinc~ rn, a imag·em vlva do pensumPlli.Õ? 
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O Sn. IJINHEmo CHAGAS - V. Ex. poderia responu·er 
que, rcalmenLe. sci·in tlifficil offcrecer dados préeisos; no 
momento. pnt·ú illnstral' uma l.hese ... 

O SR. BO'l'TO DE UENEZES - Perfeilo.monte. 

0 SR. PINHEIRO CHAGAS - •• , maximé quando o pro
twin Si.·. l't·::;.,j , )r~E!:, da ftppublien :<onr·gn darlni" no C rmgr~.~~o. 

p01·que, em sua mensagem, declai·a que o de(icit em f934. 
·provadamente excede de um mílhão dê contos. Se o proprio 
Governo nega esses dados, como J)Qderemos; trazel-os aqui, 
de um momento para outro, para illustrur uma these. 

O Srt. AnELArmo IlltlltiNHo - Não desejo esses dados im
n~··di:i! am~nlc. 

O Sn. PJJ'\Tt:.:~o (;rL\GM'- - 1\Io~mn cqm flcmora. Se o 
Gon't'no os nega ao C:on;;t·es~o como vae dal-os a um simples 
J l••Ptl tarJo ? 

O Sll. AnELAnDo l\IARnuro - Peço pelo que me tóca, até a 
UIH'escnln~uo elos c.ornpl'ovantes fico com o jüizo em sus
penso. 

O Sn. CARLOs Rms- O nobr•<J Deputado por Minas sabe 
que o Govct·no tem a ohl'igação de attender ás interpe!laçõos 
dos congressistas. 

O Sn. BOT'l'O DE MENEZES - Nüo E>stou aqui, repilo, 
nu tribuna, animado de inleecssc político, rr~ interesse par-
iidal'io. · 

Alnwessamos, St·. Presidente, umn época d·e transição 
politica a mais curiosa c de contrastes· chocantes: n 6pocn 
do dcspis(amenlo. Despistar é illudir, ~~ cngnnnr no povo. 
A linguagem da moda afina nusse dinpnsüo. Hu despislu
Iiwnlos nas coisas politicas e nas coisas financoh•ns; despis
tnm!'nlo niJ~ eongclados commerchws, no~ numeras, nas r-1-
ft'n:>. no~ Cl'C'I I i I os CS(JC~ille8, em ttidõ. 0 GOVIJrno PI'Om!!tfou 
o rcajuslatn\'nlo rtas c\af;f!CS, mns !le~pisl.nndo os mllifnr·I'B, 
p,<quPernt os md.t>cu servidores dn Nncno. 

O vtHo parcial constituo um capitulo di! vorgôt!hi\.!1 
pnr·n .o Executivo. Esqücceu os fr•\cgrnphi~t.a~ h11mi!tklA, m1 
!' lllflt'('gados dos Gori'Oio~, dos Jlol'los. tlil Ccntl•nl do flt·H~il 
1\ lllll.t·os'. ~nnetmmlo-lltcs n molhorin do tlno, põrquo o qm• 
ellc:; comC'm c.\ o piic da misorin e fin fom<l ,os· rcslos dns 
fcil·as officiaes, dos banquetes dos i ntm•vcnlot•eg, ns egro~~ns 
sobras das viagens elo Sr. G~tulio Vnrgns. 

O SR. DrNIZ JuNIOR - Dá um nparle. 

O SR, BOT'.rO Dl~ Ml~NJ~ZES - Já tenho notndo o hu
mor c~o V. Ex, 

O SR. DrNrz JuNron- V. Ex. está repetindo urna 
''pindn" ... 

O SII.. BO'l'TO DE MP}l'\RZES ~ Nós íod·os répelimo~
Repetir é quasi uma funccií.o da intelligencia .•• 

O Sn. DINIZ JuNIOR - Repetir melhora11do. 

O SR. BO'rTO DE MENEZES - Só quem cria é o genio. 
Nós repelimos seiniJre. 

O SR. DEMOORITO RoCitA - E Ferrer disse que o genio 
é irmão gemoo da loucura, 
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O sn. noí'rO DE l\fE~EZl~S - Pétfcitamente. Já se 
classificou o gcnio como cslanclo cnlt·e a razão e a loucura. 

Este é c panor:nma nucional, qw.:J impcllc, ·sem hypo
c r isiu~, a movimentos de renuncia. A realidade nacional, 
impõe-nos, desta maneim, rar.iocinios alarmantes. Ha mi
sel'ia nos campos e nus r nus. E não se estuda o problema da 
miseria .. Dentro do paiz vive uma população de analphabe
to~. de homens sem !WOfissiio e de doentes, devastados pela 
ignol'nril\íu, bichados pela vct·minose. Um Paiz de maltra
pilhos, por culpa da má orientação dos governos. Ninguem, 
amou ainda tocar ÍL scnsilJ !lidado das r.hnga~ àbcl'las, com 
somma clll podm• publico bastante, ningucm ainda se apet·
cebeu do intenso e desolado ~offrime!lto bl'rtsilei r o, d~ que o 
eslornago do h·abalhador é igual ao do argenlario e qno as 
vísceras daquollc so enlrcdevm·am quasi á falta do nttlriçiío 
sufficicnle, c fiLIO se cs[lregttiça, ú margem dn;; hai.Jitaçiie;; 
rle pn!l1a no interior elo Bmsil, uma considcmvcl energia 
a bnntlonada. 

O polilico de nossos dias sonda e vê o phcnomeno hu~ 
mano e social, age como psychologo e socio!ogo, ausct!ll<ln
do a alma c as real idades lungcrtlcs do meio ambiente, e 
pt•ocw•a esUtbclcccl' o cquilibrio das fO['ças en'l n'lat•cha, 

~Ias o que 1'10 tem feito, nesse ou r:nquellc sector? O 
Gonrno actual ct·euu, !ta seis annos, o );Iinistl~t·io do. Edu
caÇão e dn Saude ·Publicr1, e ellc mesmo nos offercce esta 
nmar·gmrula confis~üo, t\s PMinns da Mensagr•m: "O Mini~te
l'iu cta I<:ducnr,fto e Saudc Pnblica não dispõe ttinda de orgllni
sac<io, que lhe pormitta netual' com segul'ança e proveito 
immcdinlo". Incrivcl confissüo! At6 hoje, cle~p!'nrlidas d(lze
nas de contos para n sua manntenr,üo, esse novo Ministel'io 
nilo pL'ecnchcll a sun finnl idade. 

O Sn, CAnLos RErs- V. Ex. ~abe quo é chapa dizer-;;e 
que o BJ•nsil é um vas lo hospital. 

O Sil. DO'l''i'O DE MENEZES - Dis;;e-o o g\'[t ll do me;
tre Miguel Per•clru. 

O Sn. FnEti\E DI!. ANOI\ADm - Mas, foi erro do mestre, 
por•que ns molestins que se cncontmm nqui süo enconll'nda.> 
rm lodos os pat:~:es. · 

O Sn. AoF.LAnoo MAniNHO ~ A phrnsc é infeliz pot•que 
no Hl'asil hf\ doentes que se nfto tratam, emqunnlo que nos 
llosvilnes os docn1es são tratados. 

0 SR. BOTTO DE MENEZES - E' o Govérno quem 
confessa que o Ministerio da Educacüo e Sauda l)Liblica nüo 
tem ainda orgunizaçrio adequada. 

o Sn. BARRETO PINTO - Tratu-ae ;;!e Min1stet•io novo. 

O SR. BOTTO DE 1\'!ENEZl!JS - A. sua creur;ãó data de 
seis annos. Acha o nobre collcga razouve! qLH!- o Paiz venha 
empreganrlo verbas e mais vct•bas. ha sêi~ annos. com a 
creação de um Ministeriu para não nltender aos interesses 
nacionaes, conforme accentua o Sr. GetulJo Vargas? 

O Sn. BARRETO PINTO - H a varias problemas commet
liC:os ao Ministerio. A orgo.niz.aoüo é radical. 

0 Sn. DEMETRIO XAVIER- Póde o Orador ir.formtn' qual 
foi o Govemo que cr·cou o Ministerio clll EducaQüo'? · 
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O SR. DOTTO DE MENEZES - :Foi o Governo do 
Sr. Geutlio Vargas. 

O Sn. DEME'rRIO XAVIER -A confissíio de V. Ex , é a 
melhor resposta contra a sntl. argumentação. 

o Sn. PIN HEIRO CHAGAS -O Sr. Getulio Vargas creou 
o Ministedo da Educacão para liquidar a oducação na·oional. 

O SR. BO'rTO DE MENEZES - Se o Governo do Senhor 
Getulio Vargas creasse ou!.i·o5. Ministcri~s, qu.e não saLis
fi7.cssem ás necessidades collectiVas, que nao preenchessem ás 
su a:> fi nalid ades, e não conseguissem organização durante 
seis annos, podor-se~ia considerar benemcriln essa c r eacão? 

o Sn. PmHEmo CHAGAS """' Deveria exlinguil-os. 
O SR. BO'.rTO DE MENEZES - A benemerencia não 

r eside na quantidade tios empregos creados, mas na utili
dade dellcs. Isso, Sr . P residente, não é m aneira de discutir; 
não ó elucidar o debate. 

O Sn. BAI\1\ETO P!N'ro - Os Ministl'rios da Educação e 
do Trabalho c ~lão cmbryona1·ios ainda. 

O SR . BOTTO DE MENEZES - Estou senhores, com
ménlallelo a mensagem do Sr. Presidente da ltepublica, ser
vinuo-me do s uas palavt·as. 

o Sn; J oÃo NEVES - Commeli.lándo tom muito b r ilho c 
muita eleva cão. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Agradecido a V. Ex. 
O Sa. LAUt>ELINo Go~u:s - Permilta.-me o nobre ora

dor um aparto. As consequencias decorrentes dos desacer
tos a que S . Ex. se refere são productos da Hevolucüo s 
dos revolucionarias, que não trouxe~·am programma para 
exocuLur. A creação dos Minislcrios do Trabalho e da Edu-

. cucão é fructo dos revo!Losos novos, dos ideologos., ... que pu
zct·am do parte o de que necessitava o Brasil. 

O SR. BO'I'TO DE MENEZES - Quet· dizel' qm~. para 
V. l~x. , a Hcvotuc:ão nada fez, uada realizou o Sr. G3Lulio 
Varg·as, que é prodt.w_to dclln. Gol'lclue , pois, commigo, o no
bre Deputado Laudclmo Gomu~. E col'l'u).)ora as ltffirma~:.õcs 
exactus do St·. J ofio Neves. 

O Stt. LAut.:mr,lNO Go:r.mE:I - E' porque o Sr. Getulio 
Va1•gas ·~e cercou dessa mentalidade nova . 

. O Sll. DOT'l'O DE l\U~NEZES - Mcnlulidnde nova signi
fica regenerar, impellir o Brasll pura a fL·ente, pura o futuro. 
Para o illustrc collega Sr . Lnudelino Gomes essa ~xpt•cssão 
CJUer dizer acabamento, ruiT~a. dovastacãc., deserto ! 

O Sn. J OÃo NIWES -O principal é que o proprio Sr. Ge
tulio Vargas, f'nlando, na aberLm·a do Ccmgresso, pediu á Oasu 
quo olubor:>. ~sc um plano educacional. E' a confis:>fio de que 
fu.lliram, nessl\ ptlrl.icular, os quatro ann'ls de D1c.tadura. 

O SR. BO'.rTO DE 1\IENEZES - D iz muiLo bem o emi
nente D ormtndo, Sr. João Noves: o proprio St'. Gel..:~lio Vargas 
confessa ti. Gainara que IJada fez, em mataria de cducaçüo. 

UM Sn. DEPU'rADo - E' o proprio Govemo que reconh ece, 
t.nnlo a~<sim quo o nffirma. 

O SR. BO'l'TO DE l\1ENEZ.ES - Pelo facf.o do ~·ecouhoce!.', 
nüo quor tlizJr que ostcj u isonlo de n o;;.õa crition. 
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O Sn.. CAnr.os REis - Pediu até a collaboração da Ca~ 
mara. 

O Sn. LAUDELINO GoMES -- Res, non verba. Pergunto, 
agora, no orador: qual o progru.mtna que S. Ex, traz? Quero 
tambem subscrevel-o. 

O SR. BOTTO DE MI!'.N:F.]ZES- Inlcressanle, Srs. Depu
tados, ó que um membro da maioria venha pedir ú milwt•ia 
que apresente um programrna. 

O nosso progt•amma e-3lá. realmente esboçuda, Os projeclos 
de lei vil'ão opportunamente. 

O Sn. Pic-n-rftmo CuAGAs - Pcl'fcitamcntc. Isso cabe á 
maioria, que dispõe de todos os dado,:; estutisticos ú do<> de
mais elementos; cntrctunlo, assim não procede. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Economizar senhores. dtJ
veria ser, neste momento, o ob,j~ctivo rnaximo do Governo, a 
exemplo do t!ÜC fez Sa!azar, em Portugal, sem QLlC haja, cn
tl·etanto, necessidade de um governo forlc. 

Na Parnhyba do Norte, obsct·vui, por excmpliJ, um pllfJ
nomcno político social inlcl'cssnntc, l\L) decorrer da Presi
dencia do St· João P(}.;;sou, o quaL denLl'o da cat:La coustitucio
nttl que nos ngia e dentro ainda dos quadros da liberal dc
democr·acia, realizou um programmu. administrativo Vl~rda~ 
dciramcntc sulvnctor. Creou cllc um cot•po de Iuncciunul'ios, 
para exerce!' maior fiscultzaçiio sobre as remias; lrntoa ria 
poliiica tl'il.mturia e cuidou, t~mliom, do effcctivut• o imposto 
torrilorial. Fni o encat-r~gudo do redigir, nn Asscmbh\ll cslil
dual, o respectivo pt·ojoclo, em nnl<wior administ!•uçüo. 

O Sn. BAnrmTo PINTo - V. Ex. cst.:wa na oppoi!içilo? 

O SR. BO'rTO DE l\mNEZES - l'anho r!~lndo nn OllPO
sicfio, qLtnsi sem pro. 

A protr•cc11o ti mnlct·nlllndo ·o ·~ inf1umla l'tHluz-sc, l1lJ. 
linguagem do Govct·no, a 110/lws l'oallzuçth'~ nm obrns de os
sisl.!•Hcius. 

Ao invt\s do gnst.os Rll\lcwrtuos ilol.ot•mlrtltdos Jlelo. irre
s·nhu· !'uncCiOOI\tnOnlo di\ !lllldlintL ncltninisl;•tti.lva, (l lknsil, 
em nwio t\ clnmot•óM1 duso1·dmn poli Ut:El, 1Jnam:ulra, eco~ 
nomicn o ~oeinl, [H:do, irnpolt•a, 1'igot·m1n Jlnlll.irm r,lcOn!:Jmicn 
c npplicncfio dos snldos em henofit:w tln ,!llsstnn mu._uo d(l 

f)seolas de lolrns o offlcios por Lodo o Pntz, o em outras 
obras de rC\ul utilidade. 

João Noves Ll'ncou-ri.os o cmninl1o rio llOn'lbnle. Bsqua
ilt•inhou-nos a sit.uncão o apontou (, rom(lr!io hm·oico. Gégo 
~- aquelle quo nüo quer ver. Mns a maioria teima em uizel' 
quo o leader niío apresent-ou soluções. A sollll;iio est<i rlefi
llida . Pni'tf'rinmos lomln'nJ• aqnella QUl:· Pandiú Calu;!;•'I'H~ .iú 
11os anledpm·a nos se\.'ls "Problemas de Administruç5o". 

O P.R. DEME'l'T\IO XAYI!ltl - A quem Gnlog~t·ns apontara 
a solução? 

O SU. BOTTO DE MI~NEZES ~ A Llod rigues AI vês. 

ú SR. DEMicr'RtO x.wmn - E P:ll' quo cl!e niío uttendeu? 
O SR. BOTTO DE MENEZES--- Pot• Ler fallocillo. 

O Sn, DllMil'fnto XAvmn - Nu o llt t.)nrl•JU, apavornrio, lrl!
vez, com a solucüo. 
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O SR. BOTTO DE ,\fft:NEZ:E$ - Segundo a opinião du 
nosso emí ncn tll c ollega pelo Rio Grande t1o ~ui, não ha, en
tão, remedio pura o Bras il . Se Pandiá Uillogel'a s e Rodr ij:ues 
Alves não encontraram uma soluçá•) - confcs~a IJ !ilustre 
Dcrllltado - então, n d~sgr·uça do Ht•asH é it·ramcd!twel i 

Dizia Pandiú Calogcras: 

"As economias a SP.i·cm feitas p rovit·ão, é nerl(), das re
rnoclclacõ('l?. 11 das providencias que o Congresso detet·mimn· 
na lei de despesa . 0Utr·a fonte ha. o;ntretanla, dfl não j)CQUC
JHlS r eclucções nos g:J;;tos: a vontade firme, e incxOL·:wel
menlc ohcdcciua. de reduzi:· o pcs5oal sem fe rir ~ir~it.oa ad
q ui r·i dos, eliminando as demasias i.'reada;s pela politicagem 
f'lcif O!'n l, E' tempo que o gove rno fl"Oveme :)ara os cont1·i
buinl•.1s ·~ não PUI'a os protegidos. "La nepniJliq uOJ des Ca
marad<•s '' chnmou Robcrt d•! Jouvencl a u m phenorneno ana
logo em Frunça. " 

Accrc~ccnln o Cl'tldilo P:mdiú : '' li!m uma pnlaVl'll, na;;t.a 
te!' :I ft•cnl<• dos >:c1·v ir,os vontades conscicntüs <' não poli i i
queiras qli~, de cada cnrr;o occupado. ú1zcm trampolim r,u,·a 
ele um pulo galgar p osição mnis <:lcYúrla. Homens e não 
~ombras, energias e nii/J accommod:l(;Õei: ." 

Na hOtú da tlespe rlida, ao abrncn rios vet•darlelt•os ami
gos e no sohtço rtos amigos <lo Palacin do Caltl!le, pen~c e 
medite, nestas palavrns do grande ministro, o digno Sl'nhot· 
Getulio Vargns. 

Cumpre-no~. Sr. Prl)sid r. nlc, a nt'1:; ht' "S iJI)it·o~, uma 
misslio h is toricn n :1s mni.~ ngwlns fl (;1'11\'P.$ : lev:wtaz• lliíO só 
a vor. rias opposições ~>olid nl'i n~. que silo cstt•cmecos dn opi
nii\o popúla[•, já fat.igndrt do nnlicismo deponcnlc c re tnt·dn
tnrio, mns nquelln ouln numol'icn o lnlrllcdnnlmenl (' ex
pressiva qne ó n conscioncin dn maio~·Jn. ntltl'didn de remoz·
sos pelo ucwnplicinmenlo pnrlionr.io o n ocivo. nos .aotos rn:\os 
do Governo Federal. 

Nito hu lt•oguus 1\(lsi.n luln . SonHJ~ de J.•;stuclo e ele ptu•-. 
r idos dlvcL'lWS: e sobt'(!IHtdllm, 1\ J't ut• Iins CUL'L'Ctltes, ulfl no
dons de snnguo. 'l'nmbom pcr·lmu,:.o 1 lllll'l h !l' l'U PL'(ld lsposhl 
n lm·e fns ingentes do sntwlfl cin u pt••.!dcsl.inada ~ecul;n·mout"' 
u quotas do mnl'lyrio roull·u ll fy1·nnnin do podot• .. -fpno s ccen 
que o invo L·n o l.t•tmsforlil!l em ousis de vct·dum o üJrllJll'l'à e 
culcloiu c fundo umn nova nnt\ll'c:t.n lm1v!n, tcmpcst'Josa e 
!'elvngt•m c onrlo cssn bntalhn do )Windpills, 1io t•cg r•as o con
vicçlics, pelo choque violento do hoint'!m o da idóa, ~c nsse
mclhn no narito dns pedras em m ovimenf.o. E tíór i5Lo. e 
porque provei o fel dessa luta. o ~9.bor do desespero sem 
providencias p acificadoras, sinto-me com nntor irhrtf! nn1·n 
falar e olhar sere nament.e o pnin(ll. •:orno 1ruem onbiu a ram
pa da ingreme ladeira do s offrimento politico e se colloca 
nó vm•tice dn montanha da Bot·borema. bem nltn. appJ•oxi-. 
mndo da Providencia p elns alturas ~ encos tas majestosas , e 
proclama que cessaram, nesse instante naeional, os r esêl\ti
mentos largos o fundos, dolo t•os os e tremendo~. embora esle
,iali1 o.~ irromodiavelmente di stanc ia dos, nas p osições oppos~ 
tas, em tHle o processo de lutá nos co!locou . 1\fas nem por 
isso o desencanto do pnnornmn, a visi\v rta dist.nncin no!! cs
cm·ccom o ob,iectivo contrnl dn rnmpanhn, n(~m rliminnem ou 
nlt.(ll'nm o nosso ~onho . o bcllo gonho IJrililih!it'O r.le t'cli cirln!le 
collectivn. E ' est e o rumo dns onj'lo~ ioõo:?. m•ror;;lrncntndas, 
confot·me nos ens inou o Sr . ,Joüo ~aw~, (Palmas.) 
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O Sr. Presidente - Achando-se na ante-sala o Sr. Abe
lut•do Wencesláu da LU7., reeonhecido c nroclamnclo Devulado 
pelo Esl:tdo de Erwtu C<<Ll<ucüta, convido os St·s. 3° e 40 :::=c
ct·elul'io~ pat·a. en1 I'UIIllni~~rro. inll'oduzir nu l'Oc.inlo S. Ex., 
:d'im de pre~lar o ~Ol"ll [>!'<Jltlbso z•cgitueutaL 

(Comparece S. J~x .. acomp:1nhado du t•esve
cfiva cotnmis~rto 1', junlo ú Mesa, pl'c..;La o com
pz·omil'so rC'g:imentai. tomandL• assento. em se
guilla.) 

6 

O Sr. Presidente - Está finda a horn r.iestimula no Bx
[Jedi••nle. 

\'ai'-,Or! P"""'ll' :'1 Ot·dem do din. (Pousa.} 

t:um)l:ll''''''!l<t IIHI is o~ St·s. : 

Cul'lo.;; llui.'3, :\gt'!wz· Monte, )~dtnat· Ca!'\'aiho, Hug-0 il'a
polcüo, Pir'c6 de Guyo;;o, Frcit·c cl0 Anrlt·arle. F••rnandc;; Ta
YnJ·n. Olll\'<l Olivdt'tt, Fi::weit'ClfP !lodt·íguos. · JcdtOvah 1\Io!.La. 
Jo~é Augns lo. AI horto Ro~el\i, CTPalnlinno l3rilo. llm·eclian<l 
Zonaydu. Odoi1 Bl'7,CTl'U, Souza Leão, João Cleoplms. nego 
Hal'!'os, Ozol'ir• Dol'ba, Ac!olpho Celso, J3nt·bo3a Lima SuiWmho. 
Aldc Sampaio, Oswaldo Lima. Man0r•l :No\'UP.~. Clcmonl? Ma
rinní. Joi'Ln Mangabeira, Pdsco Paraiso. Al'lindo Lconi, Ma
gallli'Lr.s Net.to, Francisco Rocha, Oda·de 1\fangahnirrl. \Van
ilerley Pinho. Pr!dro Calmon, ArLhur Noiva., llnphuel Cinco:•ú, 
Edg·arrl Sancllcs, Ubaldn Ramalhete .. Julio de No\'acs, Can
dido Pessüa, Hcnl'iquc Lag·o, Salles Filho. ,João Guimartiês. 
J .. evi Cameir·o. Eduardo DuvivieP, Bnnto Costa. Hermctu 
Silva. Prado Kclly, Cestn· Tinoco, Acul'cio ~l'orrt!S, Alin10 GosM 
tallat, Canlilho Fill1o, Martins ::;ourP,;, .Tllst\ lh·aíl, él'hcodo
miro SnnLiago, Adclio 1\lnlliel. Jofio Bet·alrlo. A rthm Br-t'llUL'" 
eles Filho, Drmiel CarValho, Nr.grfio do Lima, Crlso Mnchndo, 
Abreu Sodré, Pereira Limn, ·Santos Filho, r.artota Qlll;irnz, 
:Mot•aes Andrade, Guina Gcrqueit•a, Cincinal.o Bl'agu. Meir1\ 
,lunior. Jusf.o dr Moraes, Miranclri .T\1 niot'. Arthnt· .Tot·g.), Pli
nio Tourinho, Bnptistn Lu~nrclo, .'\nncs Dins, Raul Biltcn
couJ•t, Ascnnio ~l'ubino, .Toltl) N;)Y<'~, T•'t•tmcisco Moura, Mtu•tins 
c Silvn, Olivoit·n Coutinho, Alberto A\Y~tres, Gaslão dr, Brito, 
Vicenlo Gallir•z. Arlintio Pinto, Angn~!o Cor~ino, Cllrcloso 
AyL'es, Salgado Filho, Thompson Flores '(88). 

Dcix~m de comparecer os Srs. : 

Linn Machado, Plinio Pompeu, J osri de Borlm, MaL•L@s 
Veras, Mo~ta Lima, Orlando Araujo, Sump:lio Costa, Al!~mi
rando RoqUião, Lauro Passos, Pinto Dantas. At•nold Silva, 
Attila Amaral, Asdrubal Soare~, Francisco Gon1;alves; No
~uoiru Penido, Raul Fernandes, Gnrlos Lu~. Nol'aldino Lima. 
Pedro A!eixo. Jnsilelillo 1\ubitsoht,k, Furtu<i'n de Menezes, 
.Tosó Alkrnim, .Toilo Ponido, Joílo HemhJllO, Jacqncs Mon!,an
rlon, l'cmln Nogttcirn, Vorguoiro Cnsnt•, Onstro Prndo; Dias 
BLwno, Alvos Pnlmn, H:\-·ppolito elo Rogo, FrJ!ix: JHba~. Gomos 
l!'l'l'l'll~, RohNto 1\iot•eil•tl, Hoi'ilcio Ln rot•, .Tosl! Cnssio, 'fL·igo 
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de Loureiro, Rupp Junior, José Muller, Pedro Vergara, Abel 
dos Santos, Vieira Macedo, Paulo. Assumpção, Roberto Si
monscn, Gnstão Vidigal (68). 

7 

ORDEM bO blA 

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

Vae~se proceder á votação da materia r.onstante da. Or
dem do Dia. 

Votação do projecto n. 125-A, de 1935, que 
regula a despedida dos empregados da ~ndus~ria 
e do commcrcio (com emenda~) (em t•irlwio> de 
uroencía) . 

O Sr. Presidente -- Vou submelter a votos o tlrojccto. 

O Sr. Secretario vae proceder á leitura do pat•ecer da 
Commissão de Legislação Social sobre as emendas. 

O Sr. Claro de Godoy (Supplente, servindo de 1• Secre~ 
tario) pt·ocede ú lcitu!'a do seguinte 

PRO.TEOTO 

N. i4- HJ35 

(P/\1!1-IEIM LEGISLATURA) 

l~egula a dispensa 1tos empreqados da indush•ia e do aommer
cio; com patecer da Commissüo de Legislação Social, so
bre as emendas em 3" discussáo. 

Vide proj. 125, de 1935. L. Social, 10 - 1' legislutm-.1. 

Em 3a. discussão i'omm apresentadaa ao projecto nu
mero 125-B, de 1935, apenas tres ementlas, subs~riptas: pe-los 
nob1·os Deputudos Vicente de Paulo Galliez, FraDC9. Filho, Pe
rlro Rache, e outros. Visat·am ellas, respectivamente, subsll~ 
tuit !J art. _2", aocrescentar mai:; uma letra 110 art. 5•, e 
sl<ppriruir o art. W e seu p:u·agrapho, no projeoto em apreço. 

Lamentamo~ 'l!io poder concordar com a acceitnção de 
nt>nhuma dessr.o emendas, mas temos pa~·a. isso as acguinies 
razões bastantes: 

i - A substitui~,:ii.o tentada, do art. 2•, oonsiste no se
guinte: emquo.nto; pelo projeeLo, os empregados que perma
necorcni pot• ün1 anno num emprogo delle uã.o poderão ser 
despachados sem indemnização correspondente a um mez de 
ordenado, e, dahi por diante, crescerá a indemnização á ra
zão de tantos mezes quantos forem os annos e fracção de 
snno superior á metade, do permunencia no mesmo emprpgo, 
quor a emenda proposta quê dita indemnizuçü':J, desde um 
vnno completo até de~, de permanencia, soja ap-3naF de um 
mero de ordenado, e só a seguir se conte como 41:) projecto. 
A indemnizacüo proposta para a deSJ?edida até dez. aunos é 
ridicula, bnsttmdo pura isso evidenCiar a simples cons-ide
nwão de quo, já em 1850, nosso Codigo Oommercinl a con-• 
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signava, õ muito se caminhou nesse terreno, depois disso. 
Aa~mais, a sub!;tituição torna inexistente a eshbilidad» no 
(•mprego, após dez annos de permanencia, e nisso se ar~icula 
com a emenda suppressiva, de que falaremos d~ntro em 
pouco. A indemnização, como está no projecLo em apreco, é 
garantig razoavel dada ao empregado contra o3 caprichos, 
vinganoas, ou instabilidade de genio dos patrõas. e não pre
judicará a estes, pois so o empregado é fiel e utiL nenhum 
mteresse haverá no despedil-o, e se o não fôr, dentro de 
urr. anno haverá occasiões de sobra para o saber, e àP.nt.ro 
das "causas justas para despedida", constantes do (U'L 5", 
h:1 motivos de sobra para justificar a despedida necp.:;sa
ria. Nestas condições, aconselhamos a rejeição da primeira 
emenda, conservado o art. 2 como está no projed.o. 

2 - O accreseimo proposto ao art. s•, de mais uma 
letra, dando como "justa causa para despedida" a imperrcia 
do empregado, tambem não é acceitavel. De facto; nos doze 
primeiros mezes de emprego, em que a despedida não obn
ga a indemnizacão algunla, não terá o empregador então 
tempo sufficiente pan aquilatar da pcricia. do 2rnpr·egado no 
officio? Não terá mesmo o tempo sufficiente pa"a ~aber se 
o etnprégado poderá vi~· a s'Jr perito? L .. Evid~nh!mónte ha 
tempo, e tempo lll[lis que sufficiente, pura tud<:> i~~o. Ade
m:,i~. a imperida é motivo por demai~> ~llhjcct!vo il'l apre
ciação, muito elastico no sct· julgado, muito suscepqvel fio 
e.tbitric excessivo por parte dos julgadores, c, ~or tudo i~so, 
r:-mito facil de ascender paixões, levantar iras e lutas. des
ss~ossegn.r as classes e a sociedade. Evitemos ~(,n: cuidado 
e5SE" males. rejeitando a emenda, cuja utilidade é nenhuma, 
a!:a3, como 0 demonstramo~ a principio. Aderwds n.i.nda, 
e~sr. emenda rl"nrodm a de n. ô da 2" discussi'io, rw nar!e que 
~u' rejeitada . · " 

3 - A !:uppressfio .do art. 10 e seu pnragr<l•Jhc·, objecto 
da ter()eira emendo, é ainda inacceitavel. A estainli(iadc n() 
flnprcgo ê, sem duvida possivel, o ideal, sob todos os pontos 
de vlsta, mas, como já. dissemos nüo hn muito, vuia~ causas 
occasionaes pa~sageiras por vezes a perturbam sem vantagem· 
para ninguem, mas com prejuízo principal para os empre
gndos. O art. 10 visa justamente garanUr aquell,l esbbili
dadt', r:Jmovendo essas causas passageirfls e ddendendo os 
mais fracos que citas mais prejudicam. Deve u. l'mcmdu ser 
rr:,ieitada e mantido o artigo em questão. 

Não vimos, nem lemos, ató agora, nada quo nos demovn 
das razões por que redigimos o substitutivo ilO~ projeolos 
miciaes; munlemol-o, pois. 

ADDENDO AO PAl\l!lClll\ SOBRE AS EMENDAB EM 3a DISCUSSÃO 

Fat·am apresentadas afinal mais tres emendas, sobre que 
passamo~ a dar parecer. · 

Quanto á de n. 4, não é de se acceitar por sm! evidente 
desnecessidade. Ella rcprodn"' !l emenda n. li da 24 dis
cussão, já rejeitada. E' "mataria velha" (ju.ris stmsu). 

Quanto á ele n. 5, acceitamol-a, comquanto não atinemos 
com ~t\u utilidade, considerando-i\ igualmente innocua. Será, 
quando muito, explicativa. 

Quanto á do n. 6, finalmente, julgamol-a acoeitavel. 
Já. que se dão garantias deoot•rentes do tempo ds serviço, é 
justo e curial que se condicionem essas garnnt\a~ ao tempo 
offectivo do servico prestado. 
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E' o que no:: cumpre dizllr, quanto a essas íinaes· tres 
t"mendus apl'esentadas. 

Snla da Commissão, 1i de maio de 1935. - Deodato 
Naia, Presidente . - A. C. ,Jloraes Andrade, Relator. -
Olcn.Jo Oliveira. - Salgado Filho . - Vicente de' Paulo Gal
licz, vencido quanto á rejeição das quatro primeiras emen
da!'.- Alberto Surek. -Carlos Reis. - Laerte Sefttbal. 

~. 1 

SubsWua-~e o artigo 2• pelo seguinte, conservando~se 
os seus p&ragmphos: 

Art. 2. • A indemnização será de um mez de ordenado 
pnra os empregados que tiverem mais de um anno e meno3 
de dez annos de serviços effectivos. Os empregados que tive
rem mais de dez annos de serviços effectivos terão direito 
& uma ifidertuiizacão que corresponderá a tantos mezes de 
ordena<;lo quantos forem os annos ou f1·acção d~ anno, cor
respondente · á metade, no mínimo, de annos de serviços cf
fer.tivos prestados ao mesmo empregador. 

Saln dns Sessões, etn :1.6 de mai/J de 1935. - Vicente de 
[>aula Galliez. - França Filho. - Pedro Rache. - A. Al~ 
t•ores. - Artindo Pinto. ·-. Cardoso Avres. - I •. Baeta; 
Nrn:es. -Bento Costa Junior. -Lontra Co$ta. - Hor-mete 
Silva, - Assig. illegivel. -Bandeira Vaughan. 

N. 2 

Ao nrtigo s• accrescente-se : 
'') impericin do empregado no · servioo conh•nctndo. 
Sala dns Sessões, em :1.6 de maio de 1985. ·- Vicente de 

l'aulo Galliez. - F7'ança Filho. - Pedro Rache, - A. Al-
1•are~. = Arl·indo Pinto . - Cardoso Avres. -- ].-; Baeta, 
Neves. ·-Bento Coata Junior. - Bandeira ·vauohan . ...... 
Assig. lllcgh;ol. - Hcrmeto Silva. 

N. 8 

Supprima~so o nl'tlgo :1.0° e pnrogropho unioo do Pl'O
jccto. 

SHla das Se-3sões, em fô de maio de 1935, - Vicente !ie 
Pmao Galli~z. - França Filho. - Pcd1•o R'lche. - A Al
vares . ....... Arlindo Pinto. - Cardoso .lvr·es. - L. Bacta 
Neves. - Bento Costa Junior. - Bantfcü·a Vaughan . ...__ 
Assig. illegi·vel. - H ennete .SilVá. 

N. 4 

Accres.cente-se, cmdc convier, o scguirtle ar Ligo; 

"Art. As questões suscitadas entro empregadores c 
empregados na applicaoão dQ.5 dispositivos da presente lei, 
serão estudadas e r~>~;olvidas pela justita (jo trabalho, que 
deverá ·ser instituida, em face de que dispõe o art. 122, da 
Constituição da 1\epublicll." 
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Justificação 

As actuaes Juntas de Conciliação e Julgamento, cren
das pelo decre to n. 22 .132, de 25 rle noverobt·o dt.! 1:1?.2, 
mostraram, DI\ pratica, a eua manifesta inefficiencia. As 
qu1!>3Wes do trabalho devem ser estudadas e res(llvidus por 
uma jus f iça especializada e essa ncce.>sidade ~ tão impe
nosa, que a sua crea«;ão foi previs~ na Consutuiçao Pedcral 
de 1() de julho de 1934. · · 

Já é do conhecimento publico qüe do Minislcr io do 
Trabalh u, Industria tJ C~mmercio está elaborawi~' um pro~ 
jecLo de lei creando a Justiça do 'rrabalho quP., !)rO\·avcl
mente, será apresentado á consideração da Camai·a dos 
Deputados. . 

A previ-são do arligo acima sugget'iôo se impõe doante 
õa necessidade de ficarem a.s questões que surgirem por 'JC
oca:;:iõo da applicação da presente lei desde já entl·cgue <i 
considerucão dessa justiça especializada. A finalidade do 
projeclo em questão é das mais graves para as relaçõe.3 en
tre o capJ!al e o trabalho. Os di~positivos do projcclo visam 
rogulnrncntar um assumpto que tem intimas liga~;ôes c0m u 
disciplina nos estabelecimentos fabris e commcrciae~ e com 
a manutenoiio da autoridade e hierarchia que s(!mpre deve 
existir em qualquer casa de trabalho. 

Assumpto de tal gravidade só déverá ser npr"Ji'liMó 
pelos orgãos da justiça especializada prevista no citado arti
go dá Constituição Federal. 

Sal~>. das Se<>sões, t6 de maio de Hl35. l•icente de 
Paulo Galtie:. · 

N. 5 

Redija-se o art. 11 da seguinte forma: 
Art. U. Al~m da circumstanc!a prevista no paru~rnpP.o 

unlcc do al't. 9tl, do decreto n. t83, de 26 de llczembr~, de 
t934, só serl1 permittida a raduccilo de salarlús no.:: casos 
de ter o empregador t•saes prejuizos devidamente compro
vados • 

ltJ.di(icaçlto 

A pt·esenle emenda tem por objeotlvo uniformiza:-, no 
projccto em discussão, dispooitivo identico do dccroto nu
mero 83, em pleno vigor, cujo texto l'eprosenta uma .naaidn 
de absoluto. justiça. 

Sala das Sessões, 16 do maio do 1935, 
Pauto Gallie:. 

N. O 

Vicente de 

Accresconte-se no art. 2°, aos vocabulos "serviço". ·"ser
viços" õS 1.\djecti'VOS "Mfet:.UVo", "Mf~cti'vó;,". 

ittstí(icação 

A emenda visa esclarecer que o tempo de serviço ClJmw 
putavel para o empregado poder usufruit· o beneficio QUf! n 
lei lhe assegura é o do serviço flffeotivamenLe oresiado, con
forme está previsto na Legislaçi\o Socfal vigente, inclusive 
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no paragrapho unico do art. 90, do decreto 183. ·de 26 de 
dezembro de 1934, a que faz referencia o art. 10, do pt•o
jeclo em ditjcussíio. 

Srda d~s Sc&Sões, maio de 1935. - França fr'illto. 

Pi"lóJI!]C•rO N. 125 ll, DE 1935, EMENDADO EM 3" DISCUSSÃO (1) 

Art. :1.0 E' nssegUrado ao empregado da industria ou do 
comme1•cio, não existindo praz.o estipulado para a termina
ção do respectivo contracto de trabalho, e quando fór des
pedido sem justa causa, o direito de haver do empregador 
U<ml indemnização paga na base do maior ordenado que te
nha percebido na mesma empre-oa. 

Parngmpho unico. Para os effeitos da presente lei, não 
se admittem d1~tincções relativamente á especie do empre
go e á condição do trabalhador, nem entre o trabalho ma
nual, intellectual .ou teohnico, e os profissionaes respe
ctivos. 

Art. 2.0 A ind~mnizaoão, se o empregado tiver dozG 
mczca de serviço, será de um mez de ordenadoí dahi por 
deanle u indemnização correspoildêrá quantos mezes quan
tos forem os annos, ou annos ~ frac~;õcs de anno correopon
dente a metade, no mínimo, do servi(los prestados ao mesmo 
empregn.dot•. Nos pt•iJneirqs mezes, àté completar o mínimo 
exigido acima, nenhuma indemnizacão será exigível. 

§ 1.0 Sf, o pagamento do trabalho fôr realizado por dia, 
violo e cinco dias sel'Vil'ilo de bnso paru o calculo da in
demnizuçüo. 

§ 2.0 Se realizado por hora o pagamento do trabalho, a 
indcmní:mçiio apm·ut·-sc-á na bilt>o do duzentas hol'US POl'" 
mez. 

§ 3.0 Para os ompregndos on opornrios que trabalhem 
por commissíl.o, 11 indemniznciío será calculada nu. bnso da 
cmr.missüo total. de<s ultimas t2 mezes de set•viço, divldldB 
por doze. 

§ 4.0 Put·n os qno lrnbnlhcm por turefn ott servit;o feito, 
a indomnizucflo será oalculndo. no. baso · dn média do tempo 
costnmeiramcnto gnsto pelo intcrc->sndo para feitura de seu 
scrvico, r.alculnndo-so o valor de quo sol'ia feito ctm·anto 
vinte 3 cinco dias. 

Art. 3.o A nn\danca nn propriedade do estabelecimento 
assim como qunlquet• nltoracüo na fit·ma ou na direcção do 
mesmo, nüo nffectnl'á, do fórma algumo., a contagem do tem
po de serviço do empregado pura a indemnizncão ora esta
belecida. 

Art. 4.o O beneficio erendo por esta lei prevalecerá no 
cil.So de dissol ucfio ela firma, empresa, ou sociedade. Em 
caso de fal1encia ou de concurso de credore-o constituirá 
credito privilegiado, desde que· a despedida injusta tenha 
sido anterior á impontualidade que determinou a fallencia 
ou o oonólii'so de credores • 

. (i) A legisle,cUo citadn foi publicad~ no Ditwio do ,Pode.~• 
~.egislativo, de fO de Maio d.o :1.935. . \ 
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Art. 5.0 São ctt.usas justas para 'despedida: 

a) qualquer acto de improbidade ou inüontinencia de 
conducta,que torne o empregado incompatível com . o ser-
viço; · 

b) negociação habitual por conta propria ou alheia, 
sem permissão do empregador: 

c) mau prccedimento, ou actos de desídia no desempe
nho doo respectivas íunccões; 

d) embriaguez habitual ou em serviço; 
e) violação de segredo de que o empregado tenha conhe-

cimento; · 
() actos de indisciplina ou insubordinação ; 
a) abandono de serviço sem causa justificada; 
lt) aclos lesivos da honra e boa fama praticada n'o 

serviço contra. qualquer pessOa, ou offensas physicas nas 
m&.smas condições, salvo em caso de legitima defesa propria 
ou de outrem; 

i) pratica constante de jogos de azar; 
j) forca maior . que impossibilite o empregador de man

ter o contraClto de trabalho. 

§ 1.° Considera-se tambem causa de forca maior, para 
o effeito de dispensa do empregado, n supressão de em
prego ou cargo, por motivo de economia aconselhada pelas 
condições economica~ e financeiras dos empregadores, de
t.erminadM pela diminuição de negocias ou · restriccão da 
actividade commercial, · 

§ 2.0 No caso da paralysac!io do trabalho ser motivada 
pm• promulgação de leis ou medidas governamentaes que 
tornem prPjudicial n continuação da respe-ctiva actividade 
ou negocias. pre\·aloosrá o pagamento da indemniznção de 
que trata a Presente l!!i, a qual, entretanto. ficará n cargo 
do Governo que tiver a inic-iativa do aoto que originou a 
cessac;ão d~ t rabalho. 

Art. 6.0 O llmpregndo deverá dar aviso prévio ao êitl
pregador, com o prazo mínimo de 30 dias, quando desejut• 
retirar-se do emprego. A falta do llViso prévio suje! tal-o-á 
ao desconto de um mez de ordenado ou de duodMimo do totnl 
das oomml-3sões percebidas nos ultimos doze mezes de ser
viço. 

Paragrapho unico. O empregador, ou seu· represen
tante, é obrigado a fornecer 1mmediatamente ao é!mpregndo 
quo tiver fE>Ho aviso prévio d~ que trata este artigo, por 
escripto, uma. declaruclío de haver recebido essa eommuui
cacão. 

Ari. 7.0 Havendo Lermo estipulado, nenhuma das partes 
pode1•á desligar-se do contracto. sob pena de se!' obri«arla li 
indemnizar a outra dos prejuizos que ?OI' esse facto 'ilie 
resultarem. 

Paragrapbo unico, Os mé>tivos constantes . do nri. 5o 
justificam a rescisão do contracto pelo empregadór. 

Art.· s.o Quer haja termo estipulado ou eontracto es
oripto, quer nlio, o empregado poder.á. deixar o emprego 
ou rescindir o oonlracto nos casos seguintes: 

o. D. - VOLUME Il - if/35. 27 
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I, ter de ~xercer funcoões ·publicaa ou dei~Slnpenhar 
obrlgDções legaes, incompativeis estas. ou aquellas, com a 
aonttnuaçilo do · serviço: · 

11, aehar-se · inhabllitado por forca mofo!:' para cumpPir 
o oon traoto; · 

III, oxigir delle, o _Ioco.tari(), serviços superioree AP suos 
rorr,:ns, defesos por le1, contrario!! -aos bOns costumes; ou 
6llheJos ao contracto; 

IV, tra.tal-o, o locatario, com rigor exces~ivo, ou não 
âll.l' alimentação l:lonveniente; . 

V; correr perigo manifesto de damno ou m&l conslde
ravel; 

VI, não cumprir o looatario as obrigaçõea do contracto; 
VII, offendel..o, o locatario, · ou tentar otfendel~o llB 

honra. de pessôa de sua familia; 
vnt, morrer o locatario. 
Art.. 9.0 O afastamento do empregado em virtude dE! 

exlsencias do serviço militar ou de outro mu>n.&l puthtno, 
nAo constituirá, em hypotlleee alguma, motivo para .IIUI del
pedirá, assegurando-'se-lhe; ao contrario, o direito de \'oltur 
ao seu lagar como se houvesse sido licé1lciado 1em venal• 
mentos. 

. § 1.0 Para que o empregado tenha direito a voltar a 
exercer o cargo do qual fo1 afastado em virtude de 'lXiJen
~lãB no servico militar ou de munu3 publico. ~ indlspensa
vel que notifique o empregador desse seu desejo, por tele
aramma ou carta registrada, dentro do prazo mn:tmo de 
8D dias, contados da data em que se verificar a reepect.tva 
baixa ou a terminacão do eneargo ao qual esteve obrigado. 

§ 2.0 Voltando o empregado· a assumir &!! suas tun-
4lQ0ee, podet·á o empregador dispensar o substituto, sem di
telto este á indemnizacão con8agrada na presente let, !laivo 
•e jl\ pertencia ao quadro de empregados ao tempo em que 
foi obamado á suhstitui~:ão do collega afastado, caso t>m que 
voltará á fum:ção e salario primitivos. 

Art. iO. Os empregados, que ainda não gozarera da es
. tabilidade quê as leis sobre Institutot àe Apo1entadoria! e 
lJcnsões tlim crcado, desde quo preencham as condições doa 
art.a. 90 a 94, inclusive, do decreto n~ t 83, de 26. de dezem
bro de i 93-i, menos a. condição da eapecie de estabelecimento 
a que prestem seus serviços, gozarão da garàntia estatulda 
llessns mesmas disposições. 

Paragrapho ·unico. Os que estiverem nessas eondlc~e~ s se 
incapacitarem para o serviço em que assim ee acham establ
Uindol! ou garantidos, poderão ser 'dispensndos medi11.nte umn 
htdemnlzo.cão dttpla da fixada para a despedida norrnnl 
(arts. :1. 0 e 2°}. 

Art. f i. A reducçíio de salario só será permittir.b nos 
casos de ter o empregador reaes prejui.:os deVidameuta cem-

. provados. . 
Paragrapho unico. O empregador é obrigado a notificar 

·:P<"éviamente o em~:tegado com .urna an~eceder.cia de ao dias da 
dntn err. que tiver de effectuar a :·educçAo. 

Art. i2. Sil.o nUilEla de pleno dit•eito quaesquer convEm
- elies ·entre ·empregl.)dili e empt'egadores tendentas a impedir 

t applicaçlo delta l.el. 
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Art. 13. Os precaitos detta lei ulo aJCIDOim os em
prepdos por o3ontracto de apreodizapm. 

Art. U. Cmriprovado o inadimplemento do contnekl de 
traba:ho pelo empregado ou pelo empresadln', por moUvo 
deoorreote de algum l!lyndieato ou associaQio de ela.~•e, res

. ';:!onderâ esta solidariamente pela lndemnizru;ln daviiiL 
Art. f 5. O direito é in4emnlzacAo cread• nota lei pre

screve em um anno a conlar da data da despedida. 
Art. ! 6. Revogam-se as disposições em contl'ari~. 

Sala da Commissão, 4 da março tle 1935. - Arlud.:~ Ca
mat'a, Presidente. - Moraer Andrade, Relator, - Deodato 
Mata. - V. de T~edo. - Odon Beserra Caualcanti. -
Ewald Pouo.lo.- Manoel Nõvaes. - Oiiveira Pa11or. 

O Sr. Moraes Andrade (Pela ord~ m) - Sr. Presidente. 
depois de emittirmos parecer sobre as eman!Jas que acabam 
de ser lidas pelo Sr. Secretario, fora:n-nos apresentadas trcs 
outras, ainda em tempo opportuno. pelo Sr. Deputado Vi
cente de .Paul~ Galliez. 

Sobre estas tres novas emendas que, aliás, estão pu
blicadas no Diario do Pader LegisZat·iva de houtem, a Com
missão de Legislação S')cial, reunida e tomando dell11s conhe· 
cimento, resolveu o seguinte: 

Quanto â de n. 4, nilo ·é d9 se acoeitar, por sua evidente 
desnecessidade. Mandava que as que8tões relativa~ A. appli
cação. dessa lei ficassem 11,ujeitas á. justiça do Trabalho, nos 
termos da Constituição Federal. Reproduzia a de n. U, de 
segunda discussão, jâ rejeitada. Era, portanto, materia VE\lha. 

O SR. CHRYSOIJTO:Mo DB 0LtvBJRA. - Para J)~putUdo nov? 
e materia nova. 

O 15R. MORAES ANDRADE - Nlio reproduziu senão a 
dispo,sic!ío constitucional, limitando-se exclusivcu:nellte a ei
tal-a. 

Nestas condições, a Commissão re.solveu aooJnselha:- su'l 
re,ieicão. 

Relativamente á emenda. n. 5, a~ccHamol-a, comquanto 
não atinemos com a sl).a utilidade, considerando-11 apen:1s 
innocua - não prejudiciaL · 

O Sa. CHR.YsosTOMo DB Or.IVBII\A - 'Nes9e caso, .!leria 
preferivel rejeital-a. 

O SR. CARLOS REIS - E' mataria previsto em direito ex
{ltesso. 

0 SR. 0HRY80STOMo DE OLIVEIRA - P~de dar Jogar a 
surpresas. 

O SR. MORAES ANDRADE - Não trnz surpresa algmr.a. 
A Com missão estudou a emenda sob todos os pontos de vista. 
Virou-a pelo avesso, pôl-a de frente·. de traz, de toda fórma 
possivel. . 

O Sa. ADALBEl\TO OAMAnao - E fez .1ust!Qa aos trabalha
dores. 

O SR. ·MORAES ANDRADE -Quanto á emenda n. 6, 
finalment.e, julgamol-a aceeitavel. . . 

Manda aocrescent.ar ·o ftdjeoLivo "effeolivo" e o adverbio 
"effectivamente" após a expressão - "serviços prestados" -
nn Tednoi.lão do art. 2°.· 
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Resolvemos, portanto, ·aooeital-a. 
Já que se dão garantias decorrenles do tempo de serviço, 

·é justo ~ curial · qus se as condicionem ao tempo effllctho 
do serviço prestado. 

Adernais, Sr. Presidente, na ultima ré união da Commis
sãa de · Legislação Social foi resoivido, por unanhnidadc de 
seu! membros, qtiã se pedillse ao plenario pequun(na modifica
cão na t•edacção dos dispositivos do project.o err. "'óco, mo
dificação essa constante do seguinte: 

Em todos os artigos onde havia referencia a outra lei 
ou a outro decreto - e esses artigos eram apenas dois: o 
art.. :10, onde a referencia vinha desde o prin~ipio aos at
·Ligos 90 e 94 do decreto n. 183, de 1934; e o art. ii, em 
accordo com a emenda n. 5, do Sr. Vicente Gal1iez, que a 
Commissão acceitou - resolveu-se que essa referencia fosse 
canoellada e, ao invés. ficassem constando as proprias C:is-
posições referidas. · 

Nestas condições, Sr. Presidente. a modificação ctue o 
projecto em debate soffre nesta altura, ao ser \'otado pela 
IJamara, é ap~n!ls a seguinte: n~ art. 2°; o accrescimo do 
adjectivo "effectivo" e do adverbio "effecUvament')", fi
cando a redacção assim eonc~bida: 

"Art. 2.0 A indemnização, se o empr<!garto t iver 
12 mezés de serviço effectivo, será de 1 mez de orde
nado; dahi por deaíite, con·esponderá a tan~os mezers 
quantos forem os annos ou anno e fi'áCCàó de anno 
correspondentes á metade, no minimo, de serviços ef
fectivamente prestados ao mesmo empregador. Nos 
primeiros mezes, a.té completar o minimo acima exi
gido. nenhuma indemnizacão serã exigive!. " 

Ao art. 5° accrescenta-se um s 2°, encer1'ando a ma
teria d-o para~rapho unico do art. 92 do decrel-1 n. 183, de 
1934, entre o§ 1° e o antigo § 2°, que passa a ser o ::1°. 

Tumbem para evitar a refet·enoia do antigo art. 10. o 
novo ficará assim redigido: 

"Os empregados que ainda nAo gozarem d.a estabi
lidade QU!l as leis sobre instituto de aposentadorias 13 
pensões têm .ctéado, desde que contem to annos de 
serviço effectivo. no mesmo estabelecimento, nos tol'
m~ desta lei só poderão ser demit.tidos por motivo~ 
devidamente comprovados do falta gt·ac:~. desobodien
cia, indisci~lina ou causa de forca maior, nos tei'mos 
do art. 5°. 

Assim, Sr, Presidente, torna-se desnece'3saria a refe
rencia aos artigos 90 e 94 do deorl:!lo n. 183. qu.;, passarão 
a. constituir os m·tigos i2 e i3 da nresente lei. 

O art. H, finalmente, fica assim redigido: 

"A reducciio do salario só será permiltida no$ 
~nsôs de ter o ·empregador reaes prejlllzo~. devida
mente comprovados. e nos de forca maior que justifi
quem medida de ordem geral." 

Nestas condlcões, desde que a Camara se digne appl·o
vur, em terceira discussão, o projecto em apreço, com as mo-
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dificações ~ropostas pela Commissâo de Legl!~ação Social, 
o me~mo fiOB;rá c~m ~ seguinte redaccão final,. que podex·á 
ser, amda hoJe, discutida e votada. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas 
em primeit·o logar . · 

Em seguída, ~ão, successivamente, rejeita
das as emendas,de ns. i, 2, 3 e 4. 

São, successivãmente, approvadas as se
guintes 

EMENDAS 

N. 5 

Redijá-se o .art. f 1 di! Seguinte fórma : 
. Art . H. Além da cil•cumstancia prevista no paragrapho 

umco do art. 90, do decreto n. 183, de 26 de dezembro de 
193-i, só será permi tLida a reduccão de sala rio nos casos 
de ter o empregador reaes prejuízos devidamente compro
vados. 
. Sala das Sessões; 16 de maio de 1935. - Vicente de 
Paul o Galtiez. 

N. 6 

Accrescente-se no art. 2°,· áOS vocabulos "serviço", ''sel'-
viços" os adjectivos "eífectivo", "eft'ectivos" . · . · 

Sala das Sessões, maio do Hl35. - França Filho. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. 

Approvado e enviado á Commissüo de Redac
ção o seguinte 

!?ROJECTO 

N. 12u-B - f93li 

Art. i .O E' assegurado ao empregado da lndustria ou 
do oommercio, não existindo prazo estipulado para a ter
minuçüo do respel.ltivo contucto de trabalho, e Gcumdo 1ur 
despedido sem justa causa, o di.l'Sito do haver do emprcgadm· 
umn indemnizacão paga na base do maiOl' ordenado' que te
nha percebido na mesma empresa. 

Pnragrapho unico . Para os eífeitos da presente lei. não 
~e admillem distincções relativam~nte á espeoie de empri!
go e á condição do trabalhador, nem entre o lràbalho ma
nual, int.eller tlltl l, ou technico, e os profissionaeE: raspe-: 
ctivos . 

Art. 2.0 A indemnização, se o empregado tiver doze 
mezes de serviço, será de um mez de ordenado: dabi por 
denote a indemnizacão corresponderá a tantos meze:> 
quantos forem os annos, .ou anno~ e fraccão de nnno corres
pondente a metade, no mínimo, dl' serviços prestados ~~o 
mesmo empregaJor. No~ primeiros mezes, até completar o 
;ninimo exigido acima, nenhuma . indt>mnizncllo será exi-
givel. · 
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' J t.o se o pasamento do trüalho f6r retlilizado por dla,. 
v.Jate . t CiDco dias ·181'V1tlo ele bale ~ o oalcvl~ • in
demnização. 

§ 2.0 Se renliz~do por hora o pagamento do trabalbo, a 
indemnizacão apurar-se-I\ na base de duzentas horas 1101 
mez. 

§ 3.0 Pará o. empregado• ou operarios que trabalhem · 
por commissão, .. a indemnizaçAo aerã calculada na base da 
commissão total dos ultimos i2 metes de aervico, dividida 
por doze . 

§ ~.0 P.ara. os que trabalhem por tarefa ou t~ervico feito, 
a indemnizacão serâ calculada na base da média do tempo 
costumeiramente gasto pelo interessado par:1 feitura de seu 
serviço, calculando-se o valor de que seria feito durante 
vinte e cinco dias . 

• <\rt. 3.0 A mudança na P•'OPriedade do estabelecimento 
assim como qualquer altençílo na firma ou na direccão do 
mesmo, níio a1fectarã, de tórma alauma. a contagem do 
tempo de eerviço do empJ'esado para a indemnizaçeão ora 
é~tabelecida • 

.A~t. 4.0 O beneficio creado por esta lei prevalecerã no 
oaso de dissoluél.o da fírma, empresa, ou SOI}iadade. Em 
caso de fallencia ou de concurso de credores constituirá 
credito privilegiado, desde que a despedida injusta tenha 
sido anterior á impontualidade que determtnott a fal!encia 
ou o concurso de credores. 

Art. 5,0 São oausaa Justas para despedida: 
a) qualquer aéto de improbidade ou inconUnencla de 

conducta, que torne o empregado incompativel ~~re o ser
vico; 

b) negocial)ão habitual, por contr. propria ou alheia, 
sem permissão do empregador; 

c) mnu proceáimento, ou acto~ de desidia no desempe
nho da~; re~peotivas funccões; 

d) embi'iaguez habitual ou em serviço; 
e) violnoiio de segredo de que o empregado tenha oonhe-

eimeuto; 
f) netos de lndlsolplina ou tnsubOrdlnao~o; 
U) ahandono de servtco sem causa JusUflcodB; 
h) actos lesivos da honra e b->11 :rama "'raticados no 

servico contra qualquer pessOa, ou offensa& pb;y.sicas nas 
mesmas condicões. salvo em aaso de legitima defe.sa. proprió 
ou de outrem; · 

t) 'PI'atica constante de J08'<ll de azar; 
i) loroa maior que impoasibUlte o empr31ador de man~ 

ter o contraoto de trabnlbo. · 
§ 1,° Considera-sé tambe.m oau~a de força ma1or, para' 

o effaito de dispensa do empregado, a suppreslldo. de em
prego ou carBo, por motivo de . eoooon:.ta aoonsolllada pelas 
cóndlcõe! eeonoinioae e financeiras dos empregadores de

terminadl\B pelá diminuição · de negooiôs ou restricoilo da 
al'itivldade commerchll. 
. § 2.o No caso da parnly~nC!id do trabal!'ro sor moi'.lvada 
por promulgaQio de ·tais ·ou medid ts governa'inontaas que 
tornem prejudicial a continuação da !'~spootiva aelividllde 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:04 +Página 35 de 88 

-- il8-

óu · n~ioe, pr.&valeeerá o pasamanto da indem111Jaçio de 
que tnta a pre.ente lei, a qual entretanto, fieat• o. car1o 
do Governo que tiver a in:iclattva ·do acto que urlgiuott a 
cessac.ão do trabalho. 

Art. 6.0 O empregado deveré. dar aviao prévio ~o em.;. 
pregador, com o prazo mínimo de 30 dias, quando desejnr 
l'etirar-so do "mprego. A falta do aviso prévio dujeita--.o ao 
desconto de um mez de ordenad:> ou de duodecimo do total 
das commiasõe.s percebidas noã ultimos doze mezes de !!e~ 
viço. 

Paragrapho unko. O empregador. ou seu represen· 
tante, é obrigado a fornecer immediatamenle ao empr•cgar.Io 
que tiver feilo aYiso prévio de que trata este artigo, por 
escripto, uma declaração de haver L'ecebido essa communi
cação. 

Art. 7.o Ha"endo termo estipu'.ado, nenhnma Jas pa1·tes 
poderá desligar-se do coutraclo, sob pena de ser obriglll1a. a 
indemniz.ar a outra dos prejuizoo qu"! por esse facw lhe 
•·esultan.m. 

Paragrapho unico. Os motivos constantes do art. ~ 
justificam a rescisão do conlt'acto pelo empregador. 

Art. s.o Quer haja tel'mo eàLipulado ou contraclo cs
crtpto, quer não, o empregado poderá deixar o en1ptego 
ou rescindir o oontraeto nos casos segninles ~ 

1 ter de exercer funcções publkas ou dHsempenb.ar 
obrig~oões tegaes, incompath'~is ts1.as, ou aquellas, com a 
continuação do servlco; 

11, aohar·se inhabilitado por forço maior pára cumprir 
o contracto; 

UI, e~igir delle, o loóatario, .serviços superiores ás su~s 
forcas, defesoe, por lei, oorttrar1os aos bons costumes, ou 
alheios ao oontracto; 

IV, tratal~o, o locatario, com rigor excessivo, ou nllo 
dar alimentação conveniente; 

V, correr perigo manifesto de damno ou. mai oonside· 
ravel; 

IV, não cumprir o locntnrio as obrigacões do oontraoto; 
VII, offendel-o, o loco.torio, ou tentar offendel-o no. 

honra de pessón de suu familia; 
VIII, morrer o locatarlo. 
Art. 9.o O afa~tamento do empregado em virtude de 

exigencias do se1•viço militar ou de outro munus publico, 
nüo constituirá, em hypot.hese alguma, motivo para sua des
pedida, assegurando-se-lhe, ao contrar~o, o direito de voltar 
ao seu tognr como se houvesse sido licenciado gem. venci-
mentos. · 

§ 1.0 Para que o empregado .tenha direito a voltar ··a 
exercer o cargo do qual foi afastado em virtude de :e:!tigen
cias do senico militar ou de muntu publico, é indispi3nsa
'\'el qu notifique o empregador desse seu desejo, · i;iot tel~-:
gramma ou ·carta ·reglstrada, ·dentro do praz;o' maximo de 
30 dias, contados da data em que se verificar a respectf'vti 
bai:xn ou a terminacíio do encargo ao qual: esteve obrigq~o. 
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§ 2.o Volt~ndo o . !!IDpregado .. a: .. assumir as sua~ fun
cções, poderá o empregador dispensa]." o substituto, sem di
reito este á inuemnizacão consagrada na presente. lei, salvo 
se jâ pertencia ao quadro de empregados ao tempo em que 
foi chamado á substituiciio do collega afastado, caso em que 
voltal'á á· .fcmcção e salario primitivos . · 

Art. 10. Os empregados, que ainda não gozarem cta es
tabilidade que as leis sobre ./nstititto& âe Aposentadorias e 
Pensões têm cread(l, .desde que preencham a:s oondicões dos 
arts. 90 a 94, inclusive, do decreto n . 183, de 26 de dezem
bro de 193<i, menos a condição dà especie de estabelecimento 
a que prestem seus serviços, gozarão da garantia estatuída 
nessas mesmas disposições. 

Paragrapbo unico.Os que estiverem nessas condições e ·se 
incapacitarem para o serviço em que assim se acham estabi
lizados ou garantidos, poderão ser dispensados mediante uma 
indemnízação dupla da fixada para a despedida · normal 
(arts. -1° e ZO) , 

Arl . i i . A reduocão de sàlo.rio só será permittida nos 
~asqs de ter o empregador reaes prejuizos devidamente com-
provados. · 

Paragrapho unico. O empregailot é obrigado a notificar 
préviamente o empregado com uma antecedenoia de ao dias 
da data em Q.lie tiver de effectuar a reduccão. 

Art. t2. São null'ls de pleno direito quaesquet conven
ções entre empregados e empregadores tendentes a impedir 
a applicaçí\o desta te i. 

Art. 13. Os preceitos desta lei não alcnncam os etn
pregado~ por contL·aotc. de aprendizagem. 

Art. H. Comprovado o inadimplemento do contro.cto de 
trabalho pelo empregado ou pelo empregador, por · motivo 
decorrente de al;um syndicato ou associação de classe, res· 
ponderá esta solidariamente pela 'indemnlzat;iio devida. 

Art. i ti. O direito 1\ indemnlzaçll.o areada nesta lei pre
screve em um anno a contar da data da despedida. 

At't, i6. Revogam.se as disposições em contrario. 

8 

O Sr. Presidente~ - Tenho sobre a mesa e vou submettsr 
a votos o i!eguinte 

RiJ:QU!lJRIMI!:NTO 

Requeremos urgencin para a votacão elo projecto nu
mero 61 B, de i935, . que t-1·ii.nsfere dó curso de doutorado 
para o de bacharelado es cadeiras de Direito Romniió e d!! 
Direito lnlernaoional Privado. 

Sala' das Sessões; 18 de maio de 1.935. ·- Drlniel de Car
·valho. - Carlo! Rei:r • ...... Hugo Napoleão -- losd BeruaT
'dino . .:_ Furtado de Menezes . -- Levinào CoeU'o. ·- Simão 
·d~ cunll.a, · · · 

. . . .. · Approvado. 
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O .Sr. Presidente - Em obediencia · á delibe1·ação. dâ Casa 
you submetter á immedieta. 2a discussão 13 votacão o pro
Jecto. 

2a discussão do , ';'Jroiect o n. ' 6i ,· da 1935, 
transferindo. tkJ curso ãe <loutorarJq das .F''J.Ctllda
des Juridicas para o. de bacJr.arelado as caáeit·aa 
de Direito Romano e Direito internaéional Pri
vado; com parece'!' da Oommissã.o de Educação, 
sobre as emendas em 2a rlis(;ussão (em ?:irtttde de 
uraencia). · 

Encerrada a discussão dos arts , 1 o a 6o e 
aonunciada a votação. 

O Sr. Presidente - A este projecto · a Gommissão ele 
Educacão e Gultura offet·eceu o segr1int~ 

. SUilSTlTUT!VO 

Art. t.O Nas Faculdades de Direito oificiae~ e nas re
conh~cidas pelo Govet·no Federal, é faoultativa, a juizo dlls 
respeotivas Congregações, a existencia do curso de dou
torado. 

Art. 2.0 Para n insta\lação ou ~l,lppt·es<ião desse curso, 
em qualquer Faculdade de Direito ofíicial ou reconhecida. 
serão observadas as disposicões seguintes: 

a) entrando em vigor a presente lei, a Congregn~ltô re
unira, dentro de prazo razoavel e, tendo em visla a conve
niencia ou niio da ex:iste:neia do ourso de douto~:ado na re8-
pectiva Faculdade, deliberará, por maiorla de votos, sobre 
a sua oon~inuaçiio ou uüo: , 

b) sempre que a Congi·egaoão reaolva 11 supprasttüo do 
curso, essa <lP.cisão se executará. sem prejulzo dos nlumnos 
existentes, aos quaes fica assegurado o .:lireilo A oonelttsll.o 
do mesmo ourso: 

c) supprimldo o onrso de doutorado dt! alguma Facul
dade jurídica ot'ficinl, os respectivlls cathedt•ãtloos pMerll.o 
ser aproveitados nas cnthedrns de materf,ls nfflns do cursa 
de bacharelado da mesma Faculdade, nos termos da leglsltl
Qiió em vigor (decreto federal n. Hl.8M, de H de abril de 
i931); 

d) em qualquer tl!mpo fica salvo n interessados, em 
numero nunca inferior a vinte e · chtoo, 1•equererem a ins
tallaçil.o, em qui\Iquer Faculdade de Direito offto!at, do curso 
de doutorado; 

e) os cursos de doutoL·ado que, por deliberaoll.o das t·es
pectivas Congrega<;ões, eonUnuarem a funcc,hinar, reger-
se-ão pela legislação vigente; , . 

fl da decisão da Congrep;ação aohre o essumpto caberd 
sl;lmpre a qualquer interessado recur~o com effeíto devolu
t.ivo s6mente, para o Conselho Stmt!rior de E~:sino. 

Art. a. o Ffoam transferidas do óurso de ctoutol'ndo Il&l'a 
o de bacharelado, nas Filcutdndes juridiea~ offieines, as ca
deiras de Direito ·Romano e de Direito Irite::-n(Ü::tonnl P!'i
vado, aproveitados os respectivos Mthedrntlco~ • 

Parngrapho uni co. O Direito Romano será ieocionado 
no primeiro R.nno do curso a o Direito Internacil1n!ll Privado 
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ilo q\t)n\u umo. Em todo• O. annoil do Gal'IO de ba"barelado 
aner6, pelo ·meaoa, v. nlas eemaiiMI!i ·de ·cada .éfiiiOflllma. 

Art. 4,o A oadeira de Soienela das Finança& t:assarã da 
primeira 56COlo do eerundo anno do cuno de doutorado para 
a primeira s-o do primeiro anno deae mesmo curso. 

Art. r;,o Fica reat.abelecida, no cnno de bacharelado, 
para ser profe1sada llO quinto anno, a cadeira de Direito 
lMus\rlal e Legislaç!Lo Operaria. 

Art. 6.0 Rewgam-se as disposições em oOidtario. 

O Sr. Praaicinnte - Vou sul;lmett.er a Votos o projecto
substitutivo . 

Approvado o projecto substit.utiVil, ficando 
prejudicado o primitivo. · 

O 8r. Presidente - Durante a 2" discussão foram offe
recidas as seguintes 

N. t 

Accrescente-ae: Q). ~os banhareis que !orem approvadpa 
plenamente em todas as provas do ourso de doutól'ildo será 
expedido, quando o queil'a o interessado, o diploma respe
ctivo. 

Sala das Sessões. 4 de abrH de t93~. - Adolpho Bet .. 
Qamini. 

N. 2 
(Transfere do onrso . de doutorado das Faould!ldes .Jurti 

dicas Slara a de bacharelado as c.sadejras de Direito Romano 
e Direito Internacional Privado) . 

Ao art. .a.o .Redija-se fiBS!m ; 

A oadefra dé Solenola daa FJnançaa passar4 da sesundo 
aooo da primeira aeoçllo do curao de doutorado para o te
gundo anno do ourso de bacharelado. 

Ao art .. 5.o Redijn-&e nasltn: 
l!'laa instltuida, no ours(l de doutorado, para ser pror~s-

sadn uo segundo·anno da segunda sec()llo. a aadeira de Legis
Jação Jndustrial e Operaria. 

Sala .das Ses!!t'ies, oi de abt•il de 1935. - WatdE?mll?' Fal
cão . ...... Cardo3o de M elló N ettô; · - Mario d~ A, Ritmo r. · -
Mora4s Leme. .-- Daniel ele Oar'Vàlkt>. 

N. 8 •: . . 

Acoreseente-se: :. 
Art. 6.o Nlio havendo titular eff6tltlvo das oadell'la 

traneteridns. para. o ouno de bnohol"dlado, abrir-se•4 concur
so, Jlo&,.institutos .offi!lt.aes, par.!l o Pl'9VImonto ·das mE!smas, 
.oa fómia da lesislaç{\o- em vigor. .. 
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. Tome o n. 7 o arL. 6° do projecto. 
Sála.cla• Se$sõe~. -4·.de abril de 193& ... -· Da)liel dA Car 

WffuJ. 
1L 4 

Projeeto n. ô1-A, de 193:). 

Onde convier : 
Art. A notual cadeira, no our sl} jltt'Jdioo, de ewuomia 

politlcn e seíencin das finanças, póde ser desdobrada Em 
economia politica e 1ciencia ®1 (inançw1, a juizo das con
gregações das faculd~des da direito . 

Sala das Sessões, 4 de abril de i93r:i. - Neurão de Lima. 

O Sr. Presidente - Vou !Ubmetter a votos as emendas. 

Rejeitadas, suceessivam~?nte, ras ~mendas n•J
meros t e 2. 

Approvada a emenda n . 3. 

Re.Jeitada n é!tlenda n. 4. 

O Sr. Presidente - O pl'ojeoto passa á a~ discusslio, hido 
antes tt Cotnmissão de Educaç§o e Cultura para !!er redi
gido. 

·'Tenho sobre a Mesa e vou submetter á vo
tos o seguinte 

1\EQUEI\tMENT..:> DE URGENCIA 

Requeremos urgenoía para a discussão e v\1taçfi., lm-
inedfata do proje~to n . 43, de 1935, . 

Sala das Sessões, f6 de maio de i93o. - H~itor A.n>nes · 
Diat. - Dantl!l de Oarva[h.o . - Abreu Sodr~. - Salles 
Filho. - J(11Jr-o Franco. 

Approvad'o . 

Vot~ão do pi'ojecto n. 43-A, ae t935, autG
risando a reformar e ampliar o IIospital Nacio
nal de P111chopatha• e as Colonius de Engenho 11.: 
Dentro e de Jacar!Jpagud; tendo parecer co·m 
.rubstitutivo da . Commisatlo de Sntule e parecer 
da Commúsflo de Finan~aa, favOfl'ttt•el tJQ .ll!IJiti
tutivo (em virtude. de urgencia ) , 

.O Sr. P1·esidente .,_, A este prcjecto ·a Commlsslio de 
Snude Publiba oftereeeu o seguinte . 

PI\OJBOTO-SUBSTITUTlVO 

Art. 1.° Fioa o Poder Executivo autorizado a rn21er umo 
operação de credito, destinada a melhorar as installaÇões da 
Assistencia a Psychopathas, sob a garantia das f • 700 npo-
lices rederaes pertencentes ao p~t.rlm~m!o !felltn. . . · 

.-\l"t. 2.o E~sa operacüo rtestlil!l~se 'á oon$tru~ciio de no
vos pavflMes na Colonía de· Jocarépagu4, P!'lra onde serlo 
transferidos os doentes chronioos àctualmente recoltlidos ao 
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Hospital Nacional de. P~ychophatas, ás indispensave!s modi
ficações deste para ahi serem con~ervado.s os casos .agudos 
e os pensionistas e, ainda, :ís obras urgentes na Colbma ::!e 
Engenho de Dentro. 

Art. 3.0 Revogam-se as dispo~ições em c:ont1a~·io. 

O Sr. Presidente -- Vou submelter a votos o substi
tutivo. 

Approvado o projecto-;;ub.stitutivo. 

O Sr. Presidente - O projecto substitutivo passa á 3" 
discussão ficando prejudicado o primitiYo. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) l'equer e obtem· dis
pensa de intersticio para o projeeto n. 4.3-A, de 1935, fl
gurar na Ordem do !lia da sessão seguinte. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre. a .nesa e vou submet
tet· a votos o seguinte 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

Requeremos urgenoia para a terceira discussão do pro
jacto il. 8-B, de 1935, dispondo sobre o imposto do Ss!lo 
Federal. 

Sala das 13essões, i7 de maio de i935. ~ Barro~ Pen
teado. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Em obedicncia á deliberacão da Ca
mam vou submetter a immediata aa. discussão e votacão o 
projeoto. 

ga ctiscu~são do p1'DJecto n. 8-B, ae 1935, 
dispondo sobre o imposto do Sell(J Federal; com 
parecer e emendas da Commissdo de Finanças e 
Orçamento (em virtude de uryencia) • 

Encerrada a disoussão e annunciacla a vo
tação. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas, 
P.rn primeiro Jogar. 

Approvacla~, nu~ce5sivamente, as seguintes 

.EMENDAS DA. COM~llSSÃO 

Ao nrtiga :1.: onde diz "Se !lo Fede:·a! ", dJga~se "Se !lo 
cto papel". 

Ao artf~ro 2°: onde se diz "escriptas", diga-~e ''manu~ .. 
criptas." 

Ao ar·tigo 301 mbstituiHe ;pelo seguinte: 
"Art. ap O sello proporcional será ~alculado pelo· val.:n· 

dos actos e contractos, considP.rando-sll valor a eomma do 
principal, juros, commissões, lucro~. e vantagens est~pulo.das, 
attendido o tempo de duraulio. 
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§ f. O Quando O valOl', · total OU parcialnnmte, na o. pOS~il 
. ·ser determinado, por depender .de apuracão posterior,, a co
- branca do sello se fará por estimativa do contribuinte, que 

poderá ser impugnada pela estação arrecadadora local, sendo 
:.paga a differença. sem revalidação, q~1ando afinal se veri

fwar ser maior o valor exaoto. 
§ 2.0 Os docu~1entos nas conditões do paragrapho ante

rior deverão ser apresentados á estacii'J arrecadadora lm~al, 
para registo e fiscalização; na fórma que fOr estabelecida no 
regulamento." 

Accrescente-se: . 

''§ 3.o Nos contractos de empreslimos de dinheiro in
clusive de abertura de credito em conta corrente, eom ou 
sem garantiu e a prazo indeterminado, o sello será pago no 
acto de sua assignatura. sobre o valor . do emprestimo ou 
credito aberto, e ao fim· de cada semestre de vigencia, ou 
antes, no caso de liquidaciío do emprestimo ou da conta. 
será satisfeito o imposto correspondente á importancia du3 
juro3 e commissões e.ffectivamente debitados ou pagos. 

§ 4.0 A prorogacão em contt'aotos de empt•a;timos da 
dinheiro, de abertura de credito em conta corrente. com ou 
~em garantia, obriga .a novo imposto, s·ómente sobre a im~ 
portancia dos juros e commissões referentes ao prailO di.!a~ 
tado." 

Ao artigo 6", substitua-se pele 3eguinte: 

"Art. 6. • Onde fOr e.stipulado o pagame:~to em moeda 
estrangeira. ::~ calculo para pagamento do' sello devido ser!\ 
feito pela taxa contractada e, na sua. falta, pelo cambio da 
vespera da data do pagamento." 

Ao artigo U, redija-se o paragrapho unioo: 

"§ 1.0 Desde que feitos por escritura publi<la o 'fflbfll~ 
lião dBverá declarar qual a importanch\ do sello pago nl)s 
titulas; e no caso de· escripta particular. igual declaração 
será lanoada pelo Tabellillo, quando nuthenticar o documento, 
ou pela estação arrecadl\dora local. a que ·ror n.presenlado 
o documento, dentro de i5 dias de sua aeslgontura. 

§ 2, • Cuberá igualmente aao Tabellião certif!cnl' nas di .. 
versas vins de contractos, papeis e doc!.lmentos por elle nu:
thenticados, o pagamento do sello federal devido e pago ,na 
primeira via, formalidade que tambem poqeró. sor sahs
f~ita pela estação arrecadadora, oo prazo e:shpulado no an
terior." 

Ao artigo :12, reãija-se:. 

E' vedada· em qualquer h~pothese a bi-tributaoão de 
actos, cnntra~:tos e documentos s~jeit9s a ~ello ~C3dernl e em 
consequencia nulln qua1quer· oor1!lacao trtbutarm decorre~
te de qnalquer dispositivo lega!, regulamento ou acto admi
nistrativo contrario a esse preceito." 

Ao artigo t3, em vez de "sello fedéral" diga-se "s.ello 
do Papel". 
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Aooreseente-aê onde convier : 
"Art. Os papeis passadog no estrangeiro que, por mo-

t!vo de !orça maior, deixarem de ser legali2ados nos Consu
. lados. nilo . produzirAo efteito no Brasil sem o pagamento, 
·em Repartiollo I!'lsoa~ com9etente, dos emolumentos que de
veriam pagar nos Consulados. • · 

_o\o art. i~. acorescente-se ús fiM: 
''em QUalquer bypotbese ser' apposto o carimbo da Re

?nt'tição verificadora. • 

Ao artigo t9, substif.ua~se o § 2" pelo segui~t.e: 
. J ·:z.• Verificada a illfraoçio ero titulos de credito em 

pvder de estabelooimontos bancarios ou oommercine~. o de
vedor será intimado a aguardal~o, como fiel depositaria, 
para após o p~amento, apresentar o documectc ' autori-
dade oompetente." . 

Es~e dispositivo melhor nlvaguarda os interesses da 
Fazenda, sem prejulzo dos di-reito9 tusegurado!! aos porta
dore~ dos tltulos de credito. 

Ao artigo 20, accrescente~se depois do § 2°: . 
§ 8.0 Nos éo.so5 de que tratam os paragraptxls ic:i e 2"', o 

proprio contribuinte poderá appliear o novo sello em estam
pilhas, inutilizando-as na fCirrna que fOr prescripta no regu
lamento, ou se o preferir, levará o documento á repartição 
competente para o pagaménto do sellc por verba." 

Ao art. 2i, aeerescenle-se o seguinte: 
"Paragrapho unico. Nos easos de reincidenoia, as mul

tas serão applicada$ em dobro, considerando-se a relnoiden
cia, a repetição da mesma eonLraver.ç:io pela mesma pesroa 
ou firma dP.pois de passada em Julgado a sentença oonde. -
mnat.oria de contravenoão ante-rior ... 

Ao artigo 23, redij1~se o § to: 
·A i,0 Os recursos serão ez~offl.,;io ou volunt.arlos e 

prooes1.1ados de aecordo oom a J~gislaçllo vigente. terão ef!ei
to 8\lsper.slvo, devendo ser enoaminhaOO.s á instancia su,pe
rlor inde~end~nte de deposito, C1luçio, fiat~Ça ou ter~ de 
responsabilidade, salvo em se tratando de multas super1ores 
a ti :oootOOO, quando aerA exigida uma daquella! garanlin~ á 
escolhn do contribuinte • " 

Redi.iB•fie o § 20: 
"Das decisões que julgarem idoneas caução, fianoa .ou 

não ndmittirem assignatura de termo de responsabilidade, 
caberá recurso ao contribuinte para o Ministro da Fazenda, 
cCim effeito suspensivo do processo.'" 

Onde convier: 
".Art. Sempre que o sello tiver sido pugo pot' 8ttam

pilha ou por verba e posteriormente se veriffear que o· foi 
insufflcíent.emente ou é'ín di'vergencia com tnterpreteGlO 
tiscul do .Ministerio d~ Fa?:enda. cobrar-se-é, do oontrlbnln-
te, somente a dif!erenoa devida. ' ' 
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· Art. Os titulos onerados por usotructo e que fl6mente 
por morte do usofructnario .pasurem t plana .pro.prledade 
do herdeiro ou Jegatario, pagario o sello da leJ em viRor ao 
tempo em que tiver cessado o usofruoto. 

Art. Nos compromissos para emprestimoa bypolbeca
rios feitos pelas sociedades a que se refere o deer~to numero 
24.õ03, de 29 de junho de t.Q3.f., o sello ser!\ cobrado eobre 
os minimos regulamentares admittidos para a oblençllo 
desses emprestimos e o restante quando fôr lavrada a escri-
ptura definitivà da bypothooa. · 

.Art. Emquanto o impo!'lto de vendas mercantis estiver 
sendo cobrado pela União ficam em vigor as disposições re
ferentes ao sello do papel, constante do decreto n. 22.061. 
de 9 de novembro de 1932." 

'l'abella A 

Accrescente-se depois e logo abaixo de: acto3 e pa~eis 
sujeitos a sello proporcional, o ser;uinte: 

"Todos os titulas e actos enllDlerados nesta tabella, e 
que não tenham taxa estipulada, pagarão: 

De mais de 20$ até 300$000 .................. .. 
Pe mais de 300$ até 60Q$000 . • • .............. .. 
De mais de 6001 até i :ooo•ooo . . .............. . 
De mais de 1:000$, por conto de réis ou fracção .. 

iJOOO 
2$000 
.3$000 
3$000 

modificando-se, então, toda a tabella para l"igoro:ta ordem 
alphabetica. 

Consequentemente, inclua-se o n. 27, no n. 2; o n. 28 
no n. 7, sob letra b, modificando-i!e as demais letras da se
guinte fórma: 

b para c 
~ ~ a 
à 
e " 

e 
; 

e altere-se a numeração da seguinte fórma: 
N • 29 pa.ssaTá. a n. 24 
N. 24 " " " 25 
N. 30 " '' " 26 
N. 25 " " " 27 
N. 26 " " " 28 

N. 5. Redija-se: 
"Contas correntes s6mente quando ajulzadBs. n11o es

tando, consequentemente, sujeitos a sello os extraotos de 
contas o documentos de simples conferencias e respectiva'! 
oonfirmal){Je!!. 

N. 7 - e) acerescente-se in tine: excluido! os p!!didos 
de mercadorias e suas confirmaeôes. 

N. !2 . Aoorescente-ee "ou antiohrese". 

N; U.. RediJa--se; . 
Fu1rJet de sool'edadas meroantl! de QUalqu(!lr n&turen. 
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N: -~S. Aocre·<tcente-se depois de pagamento : _não consi
deradas -oomo taes, matrizes o eua! Jíliaes, agencias, •uocur-
eaes, do mesmo estabelecimento. - - · 

N. 7 - b) actual n. 28 do projecto - supprima-se: 
"Segundo a taxa official do Banco do Brasil.'" 
Justifica-se plenamente, pois o assumpto estã rl1gula-

rizado '!)elo art . 6. 

N . 24 . Accrescente-se in fine da letra a: 
"- calculando-sé o sello pelo valor dos direitos adua

neiros:• 

Accresaente-se : 
"e) o sello será calculado pelo valor da transaccão no~ 

casos das letras b, c, d e não sendo estipulado esse valor 
pela cotação official, ultima dentro de um semestre r. na 
falta pele valor nominal. 

N . 30. Il.edija-se assim : 
"30 . Transcr ipção, em registro de immoveis, de taulos 

não Eujeitos ao tello proporcional : 

Até i :000$000 •• ... , . ........ .. ............ .. . _ .. uooo 
cobrando-se i$000, mais, de cada conto ~e réis subsequente, 
ou f1·accão. ;, 

N. 31 - letra a - dign- se: 
"2 % em vez de 5o/o" . 
N. 32 Supprimam-se as letras - d e f . 
E' emenda indispensavel â vista da autonomia conce

dido ao District.o Federal. 

TabeUa B 

N, 2 ~ b) onde díz : 
"respeitada quanto a estás a isenção do n. i, supra,~ 

diga-se 
"respeitada quanto a estas a isenção da letra "a" su~ 

pra~· . 

N. fy ,_ Accrescente-se: 

Declaracões dos tabelliães nas diversas vias de oontra
ctos, papeis e documentos. 

cada via . . . .. ............... .. .. ' 1$000 

N. 32. Leia-se: N . 31 . 

N. 31 Alinea C - Modifique-se para : . . . . . . . • •1~0 

N. 82. Memorando dos Correctores de Mercadorias ou 
de fundos publicas em que ha,!a :<eferencia á liqutdoçlo de 
qualquer operaçllo a termo de mercadorias ou !\ prazo de ti
tulos ~ ~etaes preciosos. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:04 + Pág ina4 5 de 88 

-433-. . 

N. %i. Redija-se: 
Pub!ieas formas extrahidas de livros, processos e do

cumentos po;- serventuarios federaes, por :folha, 1600. 

N. 45 - a - Redija-se: 
outras declara~;ões eqÚivalentes, QU&Iquer que seja a 

forma empregada para. eJCpressar ó recebimento de quantias. 
cada via: 

De mais de 20$, até 100$ .....•.. 
De mais de 100$, até 500$ ..... .. 
De mais de 500$, até 1 :000$ ..... . 
De mais de t :000' .............. . 

N. 49- a- em lagar de: 

$200 
1'500 
$600 

ttooo 

"de abertura e encerramento dos lív.~os a que se refere 
o n. 30, por livro ....... " 

' 
, diga-se: 

"de abertura e encerramento dos livros a que se refere 
o n. 31, por livro ..... _ ... " 

N. H . Accresoente-se á seguinte alínea : 
:- de quitaQiio de impostos ou taxas devidos ã Fa

zenda Publica {decreto n. 22.957, de 19 de julho de 1933), 
8$000". . 

N. 25 _ Accrescente-se a seguinte alinea: 
" - de autorização para coromerciar, exigidas no arti

go f 0 , ns. 3 e 4, do Codigo Commercial ....•...... sotOOO". 
N. 45. Aoorcscente-se a seguinte a!inea: in fine 
" - de mercadorias transportadas por vin maritima. ou 

nerea, quando passados fóra dos respP.ctivos conhecimentos, 
i$000". 

N. 47 - letra c Accrescenle-se, depois da palavra 
"emolument.os", o seguinte: 

"(excepto o registro ou trnnscripcão de fés de offioio 
de funccionarios) ". 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. 

Approvado e enviado á Commissão de Reda
cçiio o seguinte 

PROJECT() 

ii. 8-A - f9il5 

Art. i. • O imposto a que estão sujeitos, fixa ou p!'Opm•
oionalmonte, actos~ oontractos e. documentos espeo1ficados 
nas tabeUas desta .r,.el, 11.erã arrecadado pela União sob o ~~~ 
tulo de Sello Federal, por meio de estampilhas ou por ver• 
ba, podendo tamb&m 11er uUlizado o processo de sellagem 
mecanioa e o papel sellado. 

O. JJ, - VOLUM'E li - tll35. 28 
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Al't . 2. • O setlo de folha é devido pol' duas paginós dà 
mesma folha, ou menos, escl'iptas, impl'essas ou dactylogl'&• 
pbadas, . e não excedente de 0,33 x 0,22 . Excedendo .qualquer 
dessas dimensões, cobrar-sê-á o dohro . 

Art. 3 . o O sello proporcionai serã calculado pelo valor 
dos actos e contl'actos, aecrescidos dos juros, commissões, 
lucros; estipülãdos, computando-s·e o tempo de duração dos 
mesmo~. 

l'aragrapho uni co. Quando o valor, total ou parcial
mefilê, não possa desde logo ser determinado, a cobrança 
do scllo se fa•·á na conformidade da estimativa feita pelo 
contribuinte, · sendo paga a differença, sem revalidaoão, 
quando afinal se verificar ser maior o valór exacto. 

Art. 4.o Nas obl'igações conateionacs só será dev.ldo o 
scllo quando verificado o implemento da condição. 

Art. 5 . ·· Quando a obrigação fOr garantida por fiança ou 
caução de c:ualquer especie, prestada p!)r terceiro, cobrar
se-á, além do sello devido pela obrigação, mais o relativo 
ao valor da cnução ou fiança . O sello da garantia não po
derá ser superior ao da obrigacão . 

Art. 6 . • Quando fõr estipulado o pagamento em moeda 
estrangeira, o calculo para satisfação do sello devido se~á 
feito pelo êafi'ibió da vespera, salvo havendo tua declarada 
ou contractada. 

Art . '1. • A prorogacão, nos contractos de empreslimos 
ou de aber tura de credito em conta corrente, com ou sem 
garantia, obriga a novo imposto, somente sobre a importao~ 
cia dos juros e commissões referentes ao prazo dilat ado . 

Paragrapbo unioo . Ao flm de cada anno civil de vi
gencla, os contractos a que se refere este a:'tigo, .'lendo a 
prílzo indeterminado, ficarão sujeitos apenas ao sello cor
respondente á importanoia dos juros e commissões debi
tados ou pagos pelo devedor ou aotés desse periooo; nos 
casos de liquidaQiio de ernprestimo ou da conta . 

Art. s. • Nos contractos com as reparticões publicas, 
nos quaes fião seja declarado o valor total, o sello será co
brado em cada con~ por oooasião do respectivo pagamento. 

Art . 9. •· Nos contraotos em que se convencionar paga
mento por prestações de quantia! cujo total ni\o se declare, 
o valor para cobrança do scllo set't1 uma annuidade. 

Art. 10. ~as permutas o sello inoidirã sobre o valor do 
contracto e se houver differenca de valores permutado.;, 
sobre o maior delles. · 

Art . 11 . Nos contractos ou documentos, em virtude dos 
quaes se passtm títulos de credito da mesma data, o valor 
para pagamento do sello será a ditfe>·ença entre a impor
tancia daquelles actos e o destes títulos. 

Pnragrapho unico . Desde que feitos por esoriptura 
publica, o tabell ião devet•á declarai' qual a importanc•a do 
sello nos títulos; e no oa$o de esoripto particular, egual de~ 
clarar,;üo será lanoada pelos encarregados da cobrança do 
se11n, para o que toes documentos deverilo ser apresentlldos 
A repnrtiollo arrecadadora locàl. dentro de trinta dia!, con
tadog da dota q.ue tiverem . 

Art. :1 2 . É vedáda, em qualquer hypothese, a bi-tribu .. 
lBçíio de actos e eontractoa sujeitos . a sello. federal, e, em 
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,eonsequenoia nulla qualquer obrigação tributaria decor~ 
.rente de dispositivo legal, I'eS,Ulamento ou acto adminis
trativo contrario a esse prooe1to. 

Art. 13. São isentos do imposto de sello federal; 
a) aclos administrativos dos Estados e M\lnieipios ex~ 

{'edidos pelas respectivas autoridades; 
b} actos ou negocias de sua economia, assim conside• 

.rados os dEl intere:ss& mf:ldiatc. ou immediato, directo ou in
directo, dos Estados e Municlplo!i. 

Art. 14.. As isenções consignadas em leis e regulamen
·tos anteriores serão consolidadas no regulamento desta lei, 
inclusive as mencionadas no Decreto n. 24..501, de 29 de 
junho de i93.t. 

Art. i5. São is~ntas de sello as quitações provenientes 
de contractos que tenham, pago sello proporcional, desde 
.que o contribuinte possa exhibir o contracto original, devi
damente sellado, exeepto as que comprehenderem pasa
mento de juros ou de quantia niio computada no titulo prin~ 
eipal e que pagarão o seUo do accresoimo. 

Art. i6. O contribuinte que tiver duvidas sobre a sei~ 
.JageJt~ de documentos ou contractos sujeitos ao lmpostó d(l 
-sello, não soffrerá penalidade de qualquer especie se, . den~ 
tro. do }lrazo d~ 8 diâs da sua assignatura, os !!Ubmetter A 
.autoridade competente local. para que esta verlfique o sello 
apposlo. Entendendo a autoridade haver difficieneia de 

-l!ello, determinará seja pap por verba a differenca do im~ 
_posto devido. 

Art. t 7. Nenhum proéedimento haver4 contra o contri
·buinte que tenha pago o seno de accordo com interpreta
.eão fjscal, ainda que seja, posteriormente, modliJcada. 

Art. i8, A falta de pagamento ou inaufficienoia de aello, 
.não determinarA a suspeosllo de processo administrativo ou 
judlciario, devendo-s~1 porém, pagai." o sello antes de ser 
· profel'ida a dectsilo ~mal. Em se tratando de processo de 
liquidaoi\o de divida passiva da U~ilo, ser' exigido o sello 

,-por ooea$ião do Píl8'amento. 
Art. f9, 0$ e$tabeleoimenlos asrleolaa~ bancarlos, com~· 

~ mereiaes e fndustriael!, as oompanbias de seruros, os cor
: reteres, os leUoe1ro8, os tabelllles de notas, e os demais 
serventuarios pubUcos federaes ou estaduaes silo obrlgt\

.dos a exhibir para exame aos encarregados da fiscalizaolo 
do sello, os papeis e livros e"iti&idoa par lei. 

§ 1 . • No. câso de recusa a ehetia da repartição provi~ 
:deneiarâ junw ao procurador da 1\epublicà, ·para; que seja 
:solicitada a e:xhibição judicial. Essa faculdade sd abrangerá 
o exame dos livros, papeis ou (ilocurrientos, até einco atinos 

.anteriores á data em que a diligeilcia se etrectuar •. 
§ 2. • Vel'ificada infraeoão em titulos de divida em poder 

.de estabelecimentos hanoarios e comme~iaes, a . apprehen~ 
silo êó será feita depois . de pago ou protestado o titulo, de~ 
·vendo o detentol' ser intimado a @'Uardal .. o á disposição do 
·autuante até iO -dias !lPós o vencimento. 

Art. 20. Aos contraventores das dJsposioOes· deste Re~ 
,gulomento serão applieadas a8 seguintes penalidades: 

I' t. • P'agamento de novo sello, ·quando inutilizado em 
.forma dJversa, que fOr estabeleoida no Regulamento; 
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1 2." Pagamento de seno étn dobro quàndo ;se effectuil·~ 
8 cobrança do seno em temp~ diverso do que fôr estabele
cido no Regulamento, bem assim nos oasoe de rasura e 
emenda de estampilha. . . 

a) Noo casos de falta total de sello. cobrar-se-A multa 
de 200,000 quando a impodancia do sello devido ror in
ferior a 40,000 e de oinco vezes o imposto devido, quando
acima dessa quantia; 

b) Se o sello tiver sido pago por verba e posteriormente 
se verificar que o foi insuffieientemente e em divergeneia 
da inlerpretaclio fiscal competente; cobrar-sé-â Eomente a 
difCerença devida; 
· c) Quando se tratar de estampUha aoteriormente uti
lizada e de novo aproveitada, ou de sonegação, caracterizada 
pela evasão do imposto por meio de artiflcios dolosos, 
cobrar-se-á multa de 2 : ooo•ooo. se o imposto devido fOr 
inferior a 100$ e de vinte vezes a lmportlincia do imposto 
devido, se este fõr superior a fOOfOOO . 

§ 8 . • Os que emittlrem, sacarem ou negoolarem, aeceita
rem ou pagarem notas promlasorlas, letras de cambio oU' 
cheques sem o sello federal~ serll.o reaponsaveis pela multa 
de 6 % sobre o valor do tituso . 

§ • · • A'e pessoas naturaea ou Juridlcu que fizerem 
eotre si operaçiio u. p:razo de compra e venda de eamõiaes, 
sem o pagamento .do seno federal, aer4 imposta, a oada uma.· 
multa de to :OOOfOOO. 

1 5. • O vendedor de eambiaea Que acoeitar o respeoUve 
contracto de venda a prazo com lnterferenola de terceiro 
sem o sello federal, incorrerA na multa de dez vezes o valor 
do aello devido, nunca inferior a t :OOOtOOO, e o intermedia
rfo na de oinoo vezes o mesmo valor, nunca menoa de réis 
500.000. 

§ 6. • Fiôam sujeitos i multa de 2ootOOO: 
o) ~~ pesaoaa naturae& ou Juridleas que derem 'Ottreo 

ou cooservarem em seu poder, por mais de oito dias, aeur 
os apresentar ' Repartlolo competente, os papéis que nlio 
tenham pago iletlo, salvo motivo Justificado; 

b) os tunoolonarlol publloos que ottonderem, Informa
rem ou enoamhibarem papeis nas oondio~es da letra a, su
pra, sem que representem ou informem n? sentido de ser c<>
brado o imposto ou a revalfdaolo oabiveJ. respeitado o 1:1iso
posto no art. 18; 

c) os. mag~stradoa, autorldadaa civis e militares, chefes 
de repartições e .tie servioo que despacharem processo que 
contenha qualquer aoto ou papel nllo sellado ou sellado in
euftioléntemente, - ou que de8l)aoharem, . asslsnarem, :fi
zerem guardar, mandarem cumprir ou concorrerem para qu~ 
produza effeit~. papel em. taes oondil}lles, respeitado o dis
posto no art. i8; 
· d) oS· tabell!ãf!l!, esoriviles, orticlaes de registro e ou
tros serventuarios que passarem, la~rarem, subscreverem, ou 
registrarem papel ou documento nas alludidas ·condições ou· 
nelles reconhecerem firmas ; · 

tt) as pessoas que; nas quita~:ões de quaesquer quantias, 
não indicarem õ \'ator recebido, se este tUio estiver déólariidcr 
no papel. em que forem JI&Bsadas taes quitaoaea: 

f) os leiloeiros que nl\o arohivar.em as segundas viu 
das suas c~ntas de vendas; 
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11) os licenciados para veilda de estampilhas ·que nAà 
mlltt"ti'verem em ordem, sem emenda!:: ou rasuras, o Uvro 
-ffsaal:· · 

la) o juiz:, a autoridade olvll ou .militar, o gerente do 
·Monte de Soceorro da UniAo que der posse . ou exeroieio a em
·pregado .que nlo tenh~~o vencimentos pagos oel~s cofres ou
blieos, ~ sem que o titulo de nomeacão esteJa sellado ou 
~ontenba a verba de pagameoto do seno, ficando a esse di!!
·po~itívo talilbem süjeittl! o presidente, direetor ou gerente 
.de sociedade anonyma, pelo! titulo.s de nomeação de em-
·.pregados que expedir; · 

i) o presidente de juntaa commerciaes e outrail insti-
. ·lufções congeneres, que manda.r registrar eontracto que nilo 

tenha 1>ago o sello de-vido, bem como o s~cretario de taes 
instituicões que fizer o reslstro sem ter levado ao conhe
cimento do preSidente a omissão do imposto verificada no 

·.documento; · 
, jJ as pe3S0as referidas na letra anterior, bem como os 

juizes, que aulbenlicarem livros c·ommerciaes sem o prévio 
·pagamento do sello; 

: k) as caixas de Uquidaçllo que registrarem I1S ope • 
. raÇOes a termo sem pagamento do seUo devido. 

§ 7. • Incorrerão na multa de 2 :000,000 : 
c) os que escreverem no documento verba falsa; 
b) 08. que, P!'ra sonega~ o documento ao pasamentà d<l 

·imposto devido, dei:Jarem <te fazer as necl!ssarià:S deolaraoõe3 
·relativas • transac,lo uelle refeJ,'ida, ou ai! fizerem falsa-
mente; · -
. c) o funccionario que ante-datar ou alterar verba, com 

.qualquer fim; · · 
· d) o8 nlo licenciados que venderem est'ampilhas, per
dendo tambem o. direito ás que forem encontradas em eeu 
poder, não se applioando, esta alinea, aos eetabelooimentos e 
.officios que ced~rem aos seu~ clientes estam~tlhas para .sei· 
lagem dos papeas GOS proprid!J estabelecimentos e oartorfoe. 

§ 8. • lneorrerAo na multa de l>0$000 os que apresen
·tarem papeis para averbac;l!.o de sello1 deJ)Ois .de trinta dias 
-da sua assignatura, salvo motivo jtl.shtlendo. Esaa múlt.a se 
..applicará em dobro se nllo houver. a apresentag!o do oon
-trlbuinte e este vier a ser autuado pela lnfracçlo. · 

§ il. • lnofdlrllo na multa de 5:000$000 oa Ueenolados 
para a venda de estampilhas, em cuJo poder !Or encontrada 
.uma ou mais estampilhas falsas ou que, embora . legitimas, 
nlio procedam da repartiçllo fornecedora . Em tal ·cllso-l!er4 
tambem cas~ada a licença. 

Art, 2i . Quando se tratar de lnfraccllo continuada, nilo 
-serâ imposta uma multa para cada papel ou documento em · 
·falta, mas se adoptará o seguinte crtteriô: até dez papeis, 
·uma vez a multa estabelêclda nesta lei e no dobro, os demais. 

Art. 22. Consl_itue crime, previsto e punido no art. tG 
-do decreto n . ~ -. 780 de !923, vender, eompra·r, empregar, ou 
·possuir, soltas ou applicadas, estampilhas falsas. · 

Art. zs. ·As peua!lda~es de que trata esta lei serll.o 
impostas pelas autoridades competentes, m-edlantG re-pre· 
sentacão ou auto lavrado por fuocoional'iO que tenha essa · at
-tribuiçiio, e processo em qlie seja· assegurada ao contribuinte 
:amp:a defesa e os recursos, com effeito suspensivo, para as 
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autoridades superiores, uma vez intimado em fórma legal o
aulunqo. 

§ 1. • Os recursos serão ez-o(ficio ou voluntarios e terão 
efleito suspensivo. Serão encaminhados â instanoia superior· 
independentemente de deposito, cauc!l.o ou fiança, salvo em. 
se tratando de penalidade superior a 5:000$000. quando ser~' 
exigida uma daquellas garantias, â escolha do contribuinte. 

§ 2. • Das decisões que Julgarem inidonea cauçãc Gu 
fianca, caberá ao contribuinte l'eourso directamente para o 
Ministro da Fazenda, com etfeito suspenaivo do processo. 

§ 3. • A cobrança executiva . das .multas só terá logàr 
decorrido o prazo de trintn dias da intimação do julgamento 
definitivo. 

§ -i. • O producto das. multas será. integralmente reco
lhido aos cofres publicos como renda federal, uma vez decor
rido o prazo de trinta dias da intimação ao contribuinte, 
sem que este tenha usado os recursos facultados ·na lei e
no Regulamento. 

Art. 24. O procedimento fiscal para Imposição de mul
tas prescreve em um . anno. contado da data da infraccão, 
podendo, porém, ser cobrada a impot·tanoia do se1lo e re5pe
ctiva revalidação, nos casos em que essa fOr devida, emquant'J 
não decorrido o prazo a que se refere o art. t9 desta lei. 

A importancia do seno é devida a todo o teml)o; obser
vado o disposto Do art. n. 

ArL 25. O Poder Executivo tiecretarâ dentro de go: 
dias. o Regulament() para o ()Umprlmento desta lei, e nelle, 
não só garantirá. a cobranca do imposto, como faoilitará ao 
contribuinte o cumprimento de suas obrigações fiscaes, ten
do em consideração a natureza das operacões tributadas, 
podendo estabelecer formas especil:les de cobranca, de modo· 
a attender aos usos e costumes. oonoiJiando ,_,~ .inll.'l'e~~E-~ do· 
Fisco com os dos contribuintes. 

Art. 26. Revo@am-se as dispOillçtles em contrario. 

TABELLA A 

AC'NS E PAPBlS SUlllTOS A SGLLO 'PI\OPOP.CIONAL 

L AcLOs tl'anslo.tivos de embarcações estran~iru, 
quaqdo adquiridas por·naolonaes. 

2. Cartas de credito. 
3. Cautelas ou contractos de emi,)restimos sobre pe-

nhore!!. 
4. Cheques: 
a) em moed&. estrangeira; 
o) em moeda nacional, emittido.; no exterior, ou sobre· 

o exterior e os qne tendo sido emit.tidos n favor de pessoas 
naturnés ou juridica~ no Paiz, forem por estas endossadas 
,a entidades du exterior, 

5. Conta~ corl'entes quando apresentad~s em juizo ou 
juntos, para pr~ve.s de debito, a pt•ocesso de qualquer na
tureza, contr:acto ou .neto ,iuridlco; exclt1idos e:xlraolos de 
contas e . documentos de simples conferencia e respectivas 
confirmacões . ' 

G. Contu d~ venda prestadas por leiloeiro~ aos seus 
.comittentes. 
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7. Contractos dé: 
a) aforamento ou emphHeuse, arrendamento ou \oca

cão, sub-emphiteuse ou sub-locaciio e outros não designados 
~specíalmente, em que se transmittirem o uso e gozo de 
bens immoveis, moveis ou semoventes, incluídas a ernphi
teuse e a sub-e.nphitetise de terreno~ do domínio da União 
ou da Municipalidade do Di~tricto Fedet'a1: 

b) construcção por empt•eitada, cobrado o sello no ins
trumento respectivo e calculado sobre o valot' total ajus
tado, e nas quitações sobre acerescimos; Quando por admi
nístracão, nas quilal,lões parciacs: quando vel'bal, na quita
cão final; 

c) emprestimos ou abertura de credito em conta cm·
rente com ou sem garantia; 

d) ou outros documentos que contiverem promessa ou 
obrigação de pagamento, ou de entrega ou transmissão de 
bens moveis ou de valores de qualquer especia, feitos em 
escripto de qualqum.• natureza (incluída portanto a bypo
these de correspondencia epistolar ou telegraphica) e ~~ob 
qualquer modalidade, ainda mesmo sob a fórmn de recibo, 
e destinados a produzir effeilo independentemente de ou~ 
.•trO!l instrumntos publicas OU particulareS, bem como OS 
! que contiverem distraeto, ex:onernoii.o, subrogaciio, rauçõ.o. 
garantia, sígnal e liquidação do sommas ou valores; 

e) sociedades eommerolaes, qualquer que seja sua 
fórma. 

8. Distractos ()li liquidaçOes de sociedades commet'-
ciaes, qualquer que seja sua . tórmD. · 

9. Emprestimos de dinheiro por meio de obrigações 
(debentures) emit.tldas por sociedades anonymaa e em com-

mandlta J)or acç~as. . 
iO, 'Etulilmpa~ll.o de uma aoctedade anonyml\ por outra. 
U. Endo1101: 
a) ou repasses de cheque&, letras de cambio e nota!l 

promJsaoriaa em. moeda estranselra, excepto o primeiro en
dosso e o endouo-mandato, nlo podendo laes endossos ser 
feitos em brenoo: 

6) de qualquer titulo de oredlto, depois do vencimento, 
c, quando oom "alor declarado os doi. utulos referidos no 
n. trs da tabella B, - e:zoeptuado, em qualquer caso, o sim
ples endosso ... mandato; 

e) de warrant&, quando destacados do conhecimento de 
deposito. 

f2. Escripturas de bypotbecas. 
:13. Fianças por escriptura publica ou particular e ter

mos lavrados no Juizo Federal, na Just~ca do· Dist.:ioto Fe
deral, no juizo estadual, nas repartições publicas federaos, 
em geral, - e nas municípaes do Distl'ioto Federal. 

H. Fusões de sociedades anonymas. 
. :líi. Letras de cambio, sa.cada's no- Brasil e as que, em
bora sacadas ern pai1: estrangeiro, sejam· acceitas, negocia
das, protestadas ou exec:uiveis em praoas brasileiras. 

16. Notas promissorias, exigindo~se o sello das ~mit~ 
tidas em paiz estrangeiro, quando negociadas ou cobradas no 
Paiz. 
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. t7, Ordem de pagamento, transferencia . ou credito. de 
qualquer natureza, de quantias em moeda nacional ~róve
nientes do exterior, excepto= 

a) quando se referirem a pagamentos ou lançamento9 
de despesas de admínistracão de bens situados no Paiz, t>er
tencentes ao titular da conta debitada; 

b) quando se referirem a cambio comprado, tendo 9ldo 
pago sel~o proporcional relativo á operação ou vendido a 
estabeleCimento bancatio no Brasil. 

U!, Papeis ou documentos declarando viHor, recebidos 
por conta de pessôa differente da que ordena o pagamento, 
excepto as demais vias dos recibos. · 

i9. Procuracões e substabelecimento com a clausula tn 
re7n propriant ou outra equiv11.lente. 

20. Recebimentos ou trànsferencias de quantias em 
moeda nacional, effectuados no Paiz, a credito de pessl'las 
naturaes ou jurídicas domiciliadas no exterior, excepto: 

a) quando se referirem a cobranoa de rendas fllitas no 
Pa!z por conta do proprio cliente; 

b) quando se referirem a cambio comprado ou vendido 
a estabelecimento bancaria no Brasil. 

21 . Rec~bos de generos recolhidos a armazens de dopa
sita, com valor declarado. 

22. Registro: 
. a) do capital das sociedades anonymas e em eomman

dlta por accões e os aotos da. sua dissoluoiio; 
b) de firmas commerciaes, inaoriptas em nome indlvt

dual. 
2a. Seguros - Capital bacilo e congeneres: 
O sello proporcional relativo a esses contractos é devido 

por occasião da acceitaoii.o das apolices ou do titulo de capi
tatlzaono., o eerli pago por verba no Thesouro Nacional ou 
nas Delegacias Fiaeaes onde as companhias tiverem. séde, nt\ 
mesmli occasillo e pela mesma fórma estabelecida para a pa
gamet:Jto do impoeto de fisoallzaoiLo de que tratam os lll'tl
gos 42 § i 0 e U e u do dooreto n. 15. 689, de 21J dé julho 
de f 9~;~ e art. ti dó decreto n, t ~Ul36, de SO d~ . abl'il de 
t93t, .reotificado pelo a'l't. f 0 do decreto n. t9.957, de 6 
de ma.lo de 1931. 

tAi apollce& ou quaesquer contraotos, individuaes e col
lectivos, de tiElguros do Rcoidentes . pessoaes, seun semelhat1~ 
tes quanto li technica e fórma das indemnlzações. Ficam su
jeitas a novo sello as reformas, reno'Vacões ou prorogaçõP.s 
de taes contractos, bem COIDO modificaÇÕes nos mesmos, Sllll~ 

reformas, renovo.ções ou prorogações, desde que impor tem 
em novas responsabilidades por indemnizaoões ou em majo~ 
ração das primitivas. 

Com nxcepção das apolices e contraotos de segürós do 
nccidentes pessoaes em transportes collectivos, cuja sell~ 
gem está mais nbnixo especificada, o sello serã calou lado: 

I, sobre a imporlancia total a que se obrigar o sl!gu
rndor, seja o seu pagamento de uma vez só ou pa:·cellada~ 
mente; · 

li, sobre n prestação de um anno se o contract(> obri~ar 
o segumdor ao pagamento periodico de cedas quantias, POl'. 
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tempo Que sela indeterminado, durante a vida do segurado 
ou de seus beneficiarias, constituindo dossa fórma renda 
·ou· l)ensão vitalioia ou temporaria; 

m, sobre a importanoia mínima prometida, se o con
tracto, · conforme ii. sub. hàtüreza, estabelecer differentes in
·demnizações; verificando.se, porém, uma indemnizacão 
maior, será aplicado o seHo sobre a differenca na respecti-
-va e,ui taoão. · 

Quando o contracto abranger diversos segurados, o sello 
. será correspondente ao valor total dl\s indemnizações a que 
o segurador se obrigar para com os mesmos, observado o 
disposto nos ns. I, H e lU . . 

·oe mais de 20$000 até 300$000 
De mais de 300,000 até 600SOOO 
·De mais de 6001000 até ·f:000$000 

1$000 
2~000 
3$000 

·e asshn por diante', cobrando-se mais· 3$000 sobre cada oontn 
de réis subsequente, ou fracoão. 

! Apolices e quaesquer oontractos de seguros d'e aeciden
.tes pessoaes em transportes colectivos: 

-1Jomo premio até ttooo· . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~too 
.De mais de 1•000 até 5f000 • . . • • . . • .. • .. • • .. • . • . . . t200 
De m!iis de 5fOOO até to•ooo . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . t300 

-cobrando-se mais f300 por tOfOOO de premio, ou ft·acclto 
·dessa quantia; 

b) apolioes e !IU&esquer contractos de seguro de fogo 
,ou outras damnos materiaes; de roubo; de quebra de vidros; 
·de desfalques; de Iuoros; do transportes em gersl, mttriti
.mos, nuviaes, ferrovlarlos, rodovJarloe ou f\ereoa; de res
ponsabiUdat!e civil; aj)olices ou q~aesq~er oontraof.os indi
vtduaes ou oo1leoUvo$ d& ssruros d& automoveb, quaesquor 

.que sejam os riscos nelles asljumidos, a demais modalidades 
·nP.o previstas em as ·letras a ~ c, sejam os contraotosriÕI• 
·prazo preestabelecido ou de averbaollo: 

·Com premio até 2~tooo .......................... . 
De mais de 25f000 nté 50'000 •... • .. . . • ...•.••.• 
De mais de 50.000 até iOOfOOO .................. .. 

1e2oo 
.~$.\00 
41800 

e assim por diante, cobrando-se mais 21400 sobro o!ldlll 5(1$ 
..óu fracollo desta quantia. 

Ficam sujeitos a novo sello, pela mesma !órJQs aoimu 
.estabelecida, as reformas ou renova.Qeit?l! ou prorogações do 
taes cont.ractos, bem como suas modificações, reformas, re~ 

.novaéõea, pl'orogações, desde que haja novo premio ou ma
·Joraoão delle . · 

Nas apolioes abertas com valor deolaardti, b seno será 
calculado sobre o premio contractado e se o premio das 
.averbações exceder ao convencionado, embora os segurog 
averbados não attinJain o valor declarado no oontraoto, o 

. sello sobre quaesquer exocssos será oaloulad() mensalmente 
·sobre o total de tnes premio-excessos verificados no fim de 
.cada mez .. 
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. Nas apolices abertas sem valor declarado, oalcula'-se o-
scilo de cada averbaoão separadamente; · · 

c) apolices, títulos ou quaesquer contractos de seguros 
de vida, de' capltalizacão, peuulios, rendas, d{}tes, annuidndcs
e congeneres, calculando-se o sello; 

I, sobre' o valor total do contraeto, seja. o l)agamento de 
uma só vez ou praceladamente; 

li, sobre a da prestação de um anno se o contracto 
obrigar ao pagamento periodico de certas quantias, por tem
po que seja indeterminado, durante a vida do cont.ractante
ou de seus beneficiarias, constituindo. dessa fórmn re!'da ou 
pensão vil.alicia ou temperaria; 

UI, sobre a impo1•tancia mínima promettida, ae o con
tract.o conforme a sua natureza er;lilbelecer difCerente! ca.~ 
pitaes a serem pagos ; fazendo-se, porém, o pagamento de 
um capital maior, será cobrado G seHQ sobre a d ifferença,. 
no respectivo documentá de qui~ação ; 

IV, sobre o menor valor convencionado pela vida de um. 
dos segurados, nos oontractos de seguro em grupn. Verifi-· 
cando-se qualquer sinistro será applicado na respectiva qui· 
tação o sello proporcional sobre o total do pagamento. 

Havendo elausul1l8 accessorías ou supplementarea es
tabelecendo o pagamento de capitaes em virtude de evan
tualidades que possam ou niio occol'rer, o seno proporcional, 
cnloulado conforme os numeres acim.a, sêrt satisfeito, quan
do verificada a condiçiío, nas quitações respectivas. 

Tavendo lUtlros a pagar aos conlractantes ou seug beno
riciarios, no curso do contt-aoto _ ou na súa ifquidii.Oflo. no
brar- se-á o sello no respectivo documento de quitao lo. · 

As reformas, renovações, prorogações, rehabllitaçOes ou 
quaesquer moditícaoõcs nos contractos acceltos, só estarftD 
sujeitas a novo sono proporcional se forem emlttldos novo1t 
contractos ou, em caso contrario, se imporLarem em maJo
ração das responsabilidades primitivas. Jt(o ultimo oaeo o 
sello ser!\ calculado áobre a dltferenoa. 

De mais de 2o•ooo até sooeooo .. ...... ... .. . .. 
De mal e de soo•ooo até &ooeooo .......... ... .. . 
De mais de 600f000 àt6 t :oooeooo .•. ...• ; ' ; ••...• 

uooo 
2t000' 
atooo· 

e assim por diante, cobrando-ao mala SfOOO sobre oada conto 
de réis subsequente ou fraeolo. 

d) apolices e quaesquer contro.otos de seruros de no
ofdentes do trabalho : 

Com premio até i\ iMportan~la de f :Ooo•ooo ..... . uooo 
e assim POt' diante, cobrando-se 4.$000 por t :00~000 d'e pre
mio ou fraccão desta quantia. 

Havendo Morescimo do premio depois d~ vencido o 
contracto ou dentro do periodo da sua vigE!ncla·, tal' ne• 
or escimo fica sujeito a novo sello na mesma razão . 

24. T ermos de : 

a) r esponsabilidade nas altnndega,s, para despacllos d~ 
ree:xportaolio; 

b) transferencia de acções de sociedades anonyrnas l'l· 
em oommandita por accões; 
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c) transferencia de titul9s da divida publica interna da-. 
União oU da · Municipalidade do Districto Federal, exeepto 
por transmissão causa-morti1 ou doacão inter-vivo.t; 

d) transferencia de, titulos da divida publica da União
ou de acoões de sociedades anonymas em commandita por· 
accões; inscriptos na Republica, quando se operar por íalle
clmento do de · cuju& no estrangeiro, embora não residam no 
Paiz os seus herdeiros. 

25. Transferencias ou rem~sas de quantias para praçaa
do exterior, em moeda nacional ou estrangeira. 

26. Usofructo; vitalieio ou temporario . 
No usofruoto vitalício, o valor para pagamento do soll~J< 

serà o prcducto da renda de um anno multiplicada por cin
co; no temporarió o mesmo producto multiplicado por tan
tos annos quantos o do usofruclo, nunca excedendo de cinco. 

_Todos esses titulos e actos, até aqui enumerados. pa
garao ; 

Até 300f000 . . ........ .... ...••....•. . ........ 
De ~ais de 300$000 até 600$000 .... , ........ . 
De .mais de 600,000 até ~ :000$000 ... •. •.....•.. 

ttcoo· 
2tOOO· 
aeooo 

De .mais de t :OOOfOOO, por conto de ré!s excedente ou 
· fracçilo . . • . . ... . ..... .. . , . . . . . . . . . . • . . . . 3$000 

27, Cartas ou oontractos de fretâmento de em-
b:u·cuoões: 

Frete a~é 500,000 • . , .. . .. .. .. .. • . .. .. . .. .. .. .. 2JOOO 
De mais de 500JOOO até t : C~v~llo .•.•. • . • , . • ,.. .. seooo· 
De mais de i :000,000 • .. • .. .. .... .. .. .. .. . .. . .. • •~oclt 

e assim por deanle, oollooando-se mais 4tOOO por i :OOOfOOO· 
ou rracclo da cootli. 

28. Contraotos de compra e venda de oambiaes a prazo. 
maior de cinco dias uteis, contados do dia da operacli.o até· 
de 30 dias: 

Att§ o equivalente, e t. 000, segundo a taxa uffíeiai 
do Banco do Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . s•ooo· 

cobrando-se mais s•ooo, em cada parcella de § {,ooo ou.· 
fraccíio, por pet•lodo de 30 dias. 

2l>. Taxa de recurso para o Conselho do Contribuintes 
(independentemente do eello d~ pet;oão ou do termo de res
ponsabilidade), - 1 o/o da importancla integral exigidA ao 
reoorr~nte, - não se cobrando menos de toeooo, nem mai!-
de 100fOOO. · 

30. Transor!pcão, no registro de immoveis, pagará po1: 
transct·ipcão, o sello de i$000, relativo ó. importnnoia de
f : OOOfOOO ou fracção desta quantia, nos titulas qce não 
ha,iam satisfeito o sello proporciõiiãl. . 
DEOI\ETOS, PORTARIAS OU TITULOS, CALCJLADO O SELLO SOl;i .G O&· 

VENCIMENTOS DE UM ANNO 

91. Conoassiio de: 
c.t) aposentadoria, dispensa de 881"\ !oo aotivo, 

d isponibilidade, jubilacao, l'etorma .e outros, de 
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•füoocionarios federaes, çi"is ou mUltares, inclusive 
o!ficiaes da Armada, Brigada Polioial, Córpo de 
.Bombeiros, Exercito e classes annexas • . . • . • . •.. • 5 o/o 

b) gratificações por serviços ereados em vir-
:tude de leis e regulamentos federaes . • • • . . . . . . . • 7 % 

32. Nomeação para: 
a) empregos efféctivos, de apo$entad<iria" dis-

:pensa de ser~ico aotivo, disponibilidade, jubllacão, 
reforma e outros, com vencimentos abonados .Pe
Jos cofres da fllunicipalidade do Districto Federal.. 

b) empregos eífectivos federaes, com venoi-
.mcnlo diario. . . . ............•.............. 

. c) empregos federaes, de exercício eventual, 
com vencimentos pelos cofres publioos ou não . .. 

d) interinas ou provisorias, por motivo de li
.()enças ou quacsquer impedimentos, e para commis.
sões federaes de qualquer especie, inclusiva as no
.meacões interinas ou provisoria~ · conferidaS pelo.'! 
juizes da justiça local do Distrieto Federal e pelos 

.~uizes e tribunaes federaes . , • . , •.•...•.. . ... . . 
e) ministro de Estado, do Supremo Tribunal 

F'eéleral e do Tribunal de Contas; chefes de serviÇos, 
direetores de repartições federáes e de esta)>eleci-
meulos officiacs de ensino; juizes federaes e da jus-
tiça local do Dil!lricto Federal; auditores de guet•-
:ra e de mar~nha; offil~iaes da Armada, da Brigada 
·.Policial, do Corpo de Bombeiros, do Exercito e olas-
·aes annexae; os de nomeação federal, de tabelUiles. 
esct•ivãE:s, officiaes de registro de titulos, ·de bypo-
thecas e outros; sub-direclores e chefes de iJéc~lio; 
empregados das caixas economicas e montes de soo-
.oorro; administradores de mesas de rendas, oolleoto-
res, e eocrlvA-es; lente~. professores, docentes, In
~\:)eetõres e auxiliares de estabeleoim1lntos offioiaos 
de ensino; funccionarios e emprepdos publicas, 
·em geral; quaesquer outros nAo sujeitos a &ello 
·rJxo • • , .... .... ........ , • , ..••. , .••.•..••.•••••. 

f) pi"e!eito municipal do Distrioto Federal , , •• 

33. Titulas: 
B) declara.Lorios de meio soldo e . de pensões 

·e~peoia~ . . . • .. ........ . .. . ....... , . .... ..•. 
b) de empregos de sociedades anonymas 

TAIIELLA B 

AG'tOS B PAPEIS SUJBlTOS A BELLÓ FIXO 

§ fO 

:1. Aotos de rehabilitnção de oommercinntes .. 

:2. Arohivamenlo de: 
.a) actas de sociedades anooymas, que nllo Im

portem em modifloa~ea de capital e de ~o-

'·'* 

1% 

10 ~. 
8 9'o 

S% 
1% 

lOOtl'OO 
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operativas, respeitadas, quanto a estas, a 
isenção que ·gozam as que satisfaçam todas 
as exiKeneias do d~>..creto n . 22.239, de t9 
de dezembro de i932 .. • . • .• • •.• .. • . .• . 

h) estatutos de sociedades anonymas; contra
elos, alterações e prorogações de socieda
des commeroíaes; transferencias de quotas 
de sociedades de responsabilidade limita
da; registro de firmas oommeroia.es em 
nome individual e bem assim estatutos de 
cooperativas, respeibda quanto a estas a 
isenção do n. i supru : 

Até 5 :oooeooo . . . .. ........... . .. 
De mais de 5: oooe até 1 o: 000$ ... . . . 
De mais de lo:ooo• até 20:000t; .. . . 
De mais de 20:000$ até 100 :000$ . . . 
De mais de iOO :OOO$ . . ... .. . . .-.. . . 

3. Autorização. mediante carta ou decrete, 
quando exigida por lei, para o !uncciona
mento de firm11s, individuaes ou oollecti
vas, da sociedades ou empresas, naoionaes 
ou estrangeiras - bem como apJ;:ovncão 
de estatutos, Quando dependam deasa for
malidade : 

a) de seguros terrestres, marit.lmos, de vicia e 
assimilados · . • . . ... .. .. . . .......... . .. . 

h) de mutuii.Iidacte, pensões, pecullos, capitaH
uoio e semelhantes . ·, .••.•.••...• , . . . 

c) de estabelechr.entos banoarlos • . .. . •••• , 
c') de sociedades de coloilizaçto e immleraollo, 

de pesca e outras que Uverem por obJecU
vo o eommeroio on fornecimento de 1ene 
ros allmentlelos • . •.. . , . . • •• , •. , •.. ..• . , .•• , 

e) de outras sociedades mercantis e !ndustrlnes 
~ola - Estão sujeitas às laxas acima as oar. 

tas de aütorlzaollo para funoolonarem n .. 
Republlca suooursaes e fllfaes de l!octeda
des estran1elras. Nesse oaso, cobra-se-lo 
tantas taxas quanlot~ forem os estabeleci
mentos. 

~ . Artigos, allesagOet, razl5es flnaes pat'a se
res juntas a autos, na justloa tedenl e na 

~~ti~a .lo~~~ •• ~~ . ~!~:r.i?~ . :~~~~~~· . ~~~. ~';. 
5. Attestados de qualquer natureza, exeluidos 

os de indigencia ou pobreza, por folha . . .• 
6. Authenticações de: 

a) cópias de plantas ou mappos ...•. . .... , . 
b) reproducção pbo'to!raphioa de documentos, 

por folha ... . . , .. , . . . . ... .. . . . . .... . . . . 
7. Autos de qualquer e.!lpecie, ·sent ·nças extra

bidas de processos, preeatorias, rogatorias, 
de inquirioli.o, arremataotlo e adJt·::loaoll.o, 
provisiSes, lnstru111entos, edilaes e manda
dos judioiaes, .. na justiQa federal e na jus
tiça Joonl do Distrieto Federal; por folha. 

20.000. 

20.000· 
30.01.10 
40.000 
60.000 
~00$000· 

l :200,000: 

600$000. 
soocooo. 

200.000· 
800.000' 

8600 

itOOO 

20$000 

s•ooo-
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8. Averbações de: 
·a) e111bargos e penhoras. nos livros de deposito;co 

publicas. a cargo de reparticões federaes • 
.. b) quitação de impostos federaes, nas suias 

apresentadas ás repartições fiscaes compe
tentes do Distriolo Federal, por onno . ... • 

..c) registro dos titulós de nomeação de serven
tuarios de officios de justiça, no Distt'icto 
Federal .. •....... ...... ............. . . 

:9 . Avisos dos estabelêCimeiltl)s bancar los de 
lançamento a credito. de quaesquer contu
correntes ou de deposito, seja qual fô!' o · 
numero de operacGes, dai mesma data, del
las constantes, de mais de 20SOOO ... •••.• 

. Nol.a - Não estão sujeitos a sello os avisos 
provenientes de: juros da propria conta, 
estornos, transferencias de urna para ou
tra conta do mesmo creditado com o mes
mo creditador e de operações que len'1am 
p~go o se\lo de recibo. 
10. Oarta!l . 

·o' de commercl!linle matriculado: de firm&s 
cornmerciaes registradas . . .........•.. 

De socios de firmas registradas ou de negocian
tes com firma registrada em nome indi-
vidual . . . . . .•.. •.•.• , .•.• , •• .. .. . .. 

.fi) patentes a consules honorarios •...... · . .. • . 
·<:) patentes para a vey:ja de mercadorins por 

sorteio . . . . ..•..... . . . .•.•• .. . • .. , , ; .. 
·d) testemunba,·eis da justicn federal em lodo 

o paiz, e lambem da justioa locnl d'l Die
trlcto Fedct•af, por folha • . •..•. ....•. .. 

11 • Certidl!es : 

.a) a cópias não designadal em outros paragra • 
. phos desta tabolla, por folha .. , , , ..... 

.Sendo subscript.a p<ir empregados que nlo per-
cebam custas, pagarão mais, de rasa: 

por linha manusoripta ..... ... . ...• 
por linha daotylographada .. ....... . 
e de busoa, P.Or anno .... . . .•....• ~ . 

.lJ) do papeis rola ti vos ao registro Torrents e 
aos nnsoiment.os e obitos, extrahidog dps 
respectivos livros, estando exnbo1'à os ser
viços a cargo de autoridades estaduaes, por 
folha, . . ... 1 • , , ••••••••••••••••••• ,' • •• 

,c) procurações po.!:!s&das em notas publicas ..• 

12. Dertifioados: 

..a) de nfet·ioüo: 
De cada alooolrio!.rô 'ou de oada contador áuto-

platico . . . · . . .. ...... .. . ........ ~ .•. . .. 
:De cada thermomch·o . ......... . .... . . .•• .. 

ttOOO 

lOOiOOO 
too•oc.a 
200tOOO 

8600 

.600 

fiOO 
•~oo 

ttOOO 

f•ooo 
2.0()0 

toeooo 
5f000 
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tJ) de censura de filma olnematographicos: 
Pela pt•imeira Yia ................•........ 
Cada uma das demais .......•.............. 
c) de regislro, na Directoria Geral de Industl'ia 

Animal, dos diplomas de veterinarios e me~ 
diMs v~terin:arios .............•.......• 

d) tecimicos passados por. profissionaes, nos 
procesSo!: de isenção e reduccAo dt> direitos 
de importação, pot' Vll\ ••••••••••••.•••. 

f 3 • Cheques : 

10$000 
51000 

101006 

t•ooo 

Erilittidos no Brasil, sobre praças nacionaes, ex
cepto os referentes á conta-corrente do li
mite de i O :0001000 ou depositas populares 
com o mesmo limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •100 

H. Concessões de : 
-a) entreposto particulare9 e de trap!cbee al-

fandegados . . . . ......•....• , ••..••• , , • 

~) honras e postos de officiaes do Exercito ou 
da Armada: 

2° tenente . . . . . · ... · · • · · · · · · · · · · · • · · · · • · · 
f O tenente ............ · ... ; ...... · • .... .. 
Capitão ou capitão-tenente ................. . 
Major ou cnpitão de corvetn . , . , ........... . 
·Tenente-coronel ou capitlio de fragata , . , , , •• 
Coronel ou capit!l.o de mar e guerr!l •••...•.• 
Gener:d, contra ou vlce-alrnlrante .......... . 

Nota - Quando ePses of'rloiaes fo!'P.m no~ 
meados paril o ex~ro.foio do funcç(les com di
'l'eito n vencimentos militares pagarão sello pro
porcional. 

·c) regnllns de paquetes! 
Por paquete, entre 1.000 e 3.000 tonetadaa • 
Pm· paquete, entre 3. 000 e 5. 000 toneln.àns 
·Por paquete, entre 5.000 e fO.OOO tõnélada!i . 
Acima de iO.OOO .toneladas ................. . 

i 5. Conhecimento: 
·!l) de cnrgn, por via m:nrttim:'i, flu\'lal ou aerel\, 

sellado apen11e o original ou documento qui' 
o substitun, de!!lde que as demais vias con
tenham impressa a expressão "nllo· nego
ciavel" em caracteres deehscados ••••.... 

·b) de reDibós de mercadorias dépositndes ell'! 
nrmazens geraes, de estradas de ferro, de 
companhias {le dooas, de alfandegns e tra
piches alfandegados, desdn que não conte-
nham valor declarada • , ............... . 
15. contas: 

..Aprescntndns As rllpo.rtlci'ies publicns B nll.o pro. 
. venilmtes de contraotos, ~elladfi eómen.t'! ~ 

pl'lnlllh'n via . . ....................•.. 

:IOÓIIHlQ 

80.000 
90.000 

i00$000 
1251000 
1501000 
2001000 
300tOOO 

500tOOO 
i:OOOIOOO 
t:500100(1 
2:cooaooo 
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17. Contraetas de~ 

a ) commodato, por folha • . . ... ..•.. .... . . .. 
b) operações a prazo, de compra e venda de 

títulos publicas ou !Hio, contados errt bolsa, 
e de metaes preeio~Ol~ ..• • . • ....... ..• , ~ 

c) operações a termo, de mercadorias ... • . . .. 

tS. Cópia de contractos de : 
al operações a pr1.1zo de compra e venda dé 

titulos publicos ou níio, cotados em bolsa, 
e de metaes pt·eciosos, cada via •.... . . . . . 

dl ôperacões a t ermo. de mercadori:>.s, . cada 
via .. . .... . ••.. . . • . . . • • ....... . ... . 

f 9. Declarações : 
De creditas, nas fallencins ou concordatas, cada 

via ... . . .. .•.... . . • •.. • . . . • . •• • ••• 

20. Decretos : 
De perdão e eommutaoão de pena pelo Governo 

Federal, não sendo pobre ó àjraeiado .. . . 

!t . Depo!iito: 
Provlsorio dé parte do capital, para organlzacllo 

de sociedades anonymns e estabelecimentos 
bancarios . • •. •...... . .......... . .. . 

22. Diplomas : 

De prlvilegios, que não forem de invençi5ea, 
concedidos pelo Governo Federal : 

,\té tO annos • • • • • • • ••• • •.• • • • ••••••••• .•• 
De mais de iO até 20 annos .. .. .....•. . .. . . , 
De mais de 20 annos .... . . . • , • . , • , .•. .• • , , • 

~8. Dispe~s : 
De lapso de tempo, concedidas pelo Governo 

Federal .. , . . . . . .. 6 , •• •• • • • , • ~ ••••• , • • 

24. Emonoipaolo: 
Por outorga de poe ou ml\e ou por senténoa 

do ju!z . . .• . . .•. . " .•.... ••.•• . • .• .• 

25 . Esoript\lras : 
a) ante.nupclaes, com separaoão de bens ...... 
ll) de odopoão, tantas vezes quantos forem o~ 

adoptaü\ls . . . . • . . ·: . . • •.... . ... . . .. • • 

26 • Favores : 
Isençfto e reduccllo de direitos, por despachOs.: 
Dos lnspm~tores das alfandegas ou administra

dores das mesas de rendas . • ...... . . .• .. 
Do Ministro da Fazenda . . • . . • ..•... • • • • .• 
De qualquer outra autoridade . • . . .•...••• .• 

ttOOf: 

a•ooo· 
: 3$000 

t$000· 

uooo· 

1$000· 

30$000· 

20.000.• 

5008000' 
i:OOO.OOI) 
t :(;00800!)' 

1008000• 

SOtOóO· 

tOO~II)OO 

1008000. 

50$000 
iOOfOO<t-
200.000' 
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........ . 449 ...,...,, 

·Não especificados: 
Por decretos dos poderes 

cutivo federaes .. 
Por aviso ou portaria . o 

27. Formaes: 

legislativo eu exe-

....... .. .... ...... 
100$000 
50f000 

De partilha, no Districto Federal. por folha ... o $600 

28. Guia: 
De trausferencia de alumnos 

29. Iuscripções para: 
a) concurso de juizes seccionaes; de juizes de 

direito, pretores e cargos do Ministerio Pu
blico, no Districto Federal; de professores 
e livres docentes de faculdades, escolas, 
gymnasios, collegios federaes ou equip:J.ra.:. 
dos; de interpretes oommeroiaes ....... . 

d) concursos nas repartições federaes ... . .. . . 
!I) exames dê . admissão e em provas fiuaes de 

primeira . ou seg1,1nda ópocas, nas escolas 
superiores (resalvada n hypothese de le-
tra e) . . . . . . . . o o •• • • • • • • ••. •••••••••• 

à) exames geraes, de prepnratorios, no Colle
gio Pedro H e em éstabeleoirneiitos equi-
parados ou tisc.nlizados o • o • • o o o ••• o o ••• 

~) exames, em segunda época, nas escolas su
periores, de cadeiras de que o aluirmo es
teja dependendo ou do anno em que seja 
ouvinte . . o . . . . o . o •• o o o o o . o ... o o • o o • o • 

SO. Lic-ença: 
ll) ll aposentndos, penstonlst"l\s e· ' reformados, 

que perceberem vencimentos pelos cofres 
federaes, para mudar de re~ideMía; 

Dentro do Palz, de um para out!·o Est'ldO . .. , ·.o 
Pura o exterior . . o • • • • • • • • • •• o • • • o • o • o • o 

b) a cidadãos bl'asileiros patoa acceittuem ac 
Governo estrnngeitoo emprego ou pensio,' 
inclusive oat•go de consul . o • • • ••• o .. o . o 

c) concedidas a . empregados publicas pot• au
tol'idades municipaes · do Distrioto Fe-
deral: · 

At4 tres n1eze~; . . . . o • • o • • • o o •• o • o •••• •• ••• 

Por mai:; ou sem declaracão de tempo. o •• o • o o 

d) aonoedidns pelos inspectores de tilfande-
gns e administrndóres de Iilesas ele rendas 
para qualquer fim o • o • : • • • o o •••• o o o • o 

e) concedidas pelo Ministet'io da Justiça, pat•a 
casas de penhores, no Dist.riclo Federal ..•. 

f) ein virtude . de inspeccão de · saude ou não, 
a civis e militares, pot• qualquer autorida
de federal:. 

Até um mer .•. o • • • • o •• • • o ••••• o o o •• o •• • •• o 

O. Do - VOLUMlli H - i 9!Hío 

uooo 

20~000 

i0$000 

2$000 

2$000 

5$000 

i0$000 
25$000 

tE0$000 

õ$000 
10$000 

2$000 

200$000 

IS~OO 

29 
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De mais de um mez até tres mezes . .. -. -. .. . .. . , . 
De rt1ais de tres mezes ~u sem declaração de 

tempo . ..... .. ..... . ..... . ....•. : ~ .••. • _.. 
g) nlio espeeificadfis, concedidas por autori-

dades municipaes do Distrieto Federal. .. . 
h) não especificadas, de autoridades federaes: 
Por decreto . . . . . . . . . ..... . . .... . . , . .... . . . 
Por aviso ou portaria . . . . . ... . ... .. .•... . 

i) -para a ida a bordo de qualquer ernbarea.:. 
ção, por pessoa e de cada vez •.. . . . . . ... . 

j} para installacao, e funcoionamento de fabri
éas de munições e armas, de ~ruerra . • ... • 

k) para vender bilhetes de loterJa!i federaes 
ou estaduaes: 

A agencia e quaesquer outl•os estabelecimentos · 
A vendedmes ambulantes . • , • . . . . . .. ... . . 

l) permanente de ingresso a bordo, valida!! só-
mente durante o anno em que · forem 
emiltidas (tllio inoluldas B!l offioiae&, bem 
como as dos agentes ou representantes 
das companhias de navegação e ;:;eus fun-
ooionãrios) • . . . ·. . • . . • . ••.• . . • .• •• . . 

Noea: - Não _está sujeitá a sello a li(lenca do!! 
que tiverem que ingressar a bot•do, a ser
viço, qualqiier que seja a l!Uil natureea ou 
duracõ.o . 

1n ) pr·emio concedido u serventuarios dos orei
cios de justiça : 

Por sei~ -n1e-zes • • • • . ... •• . ... .. . .. ... ... .... 
Por do;r;e n1ezes .• . ·. . • . . . .. .. .. . . . . . • .. .... 

32. Livros exigidos p:or lei etcluldos os 
fiscaes: 

a) Mni:e!•nen te.s aos registros publicos, estabe
lecidos fJelo Codigo Oi\'il, por folha , •.... 

v) de audinnciu::, de regish•o, da taxo judtciarta 
e do depositaria geral no . DfstrJoto Fe.-
det·ai, idern . . . • . , •...... . . • .. , .. •• , . 

c) de bancos, casos de penhores, compnnbill.s de 
seguros P. assemelhadas, idem . . . . . .. .. . 

d) dos comm'ercinnles, oor reclores, leiloeiros, 
tf'Cif,l iéheiros e ndministraclores de armazens 
_de depos ito, idem . . . . . , . .... , •.. , . . . .. . 

e) d?s despachtintlõ's federnes, além do termo, 
uiem .. .. .. .. .. . . . . . .......... . .... . 

f) d~ entrado a ·aâ~ida tfe hospêdes em Mt~is, 
cMàs de pansãb e hóspedariã!l, no Distt·h~tó 
F .::dernl, idlttíl , .- . . . • . .... " . ... , • , .•... 

u) dos escrivães, otticlaes dê regisíro, disttibt:tl" 
dores, tabelliães e demais serventuar ios da 
Jt!stiQa, idem . , • . . • . ,, .. .- .. , .•.. . , •.. , ... 

tOfQOO 

t51000 

s•ooo 

30f()OO 
i5JOOO 

3$000 

601000 

1201000 

t00$000 
200tOOO 

•ao o 

.150 

$300 

et5o 

$i 50 

·i200 
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M ~d!! fabt·icas de productos sujeitos ao imposto 
de consumo, idetn . . . . . .· . ·. ·.·. ·;· •· . ... ; . '~ .. 

1) de pharmaceutiço~. e drog\Jistas 110 Djstt·icto 
Federal !! u,o,_s · ~~ado~; · · q~~ ~âq p.ósa~~_;. 
I'ern legJslaçao ou regularriento~ · o.?sr>Pcia~~. 
idem .... · .• ·: ........ ·• · ............ · .. 

j) de sociedad~~ nnonymas, idem . . , , ..•.. · .... . 
k) de lermos ~e bem ywer, (ie segUl'auça e ról 

dos culpados. nô Distrillto l<'edet·al, idem .. 
{.) dos vendedores licencindo~ . de estampilhas. 

iden1 .......... . . . ....... .. ; .. ....•. 

32. Memoranda dos corretores de merca
dorias ou de fund~ publicas em que haja 
referencia á liquidação de qualquer opct·a
ção a pr.-..m <'U a tetmo de títulos publicos 
JlU não, m.etaes preciosos ou mercadorias .. 

33. Menwr~~e~ agresentados á!l a.utoridades 
federaes, ~tdminisl.rl:lth'as ou judiciarias. 
bem como â!l lQot;~.es .do Dll!tr~cto . Federál, 
por folha · e ~un,lq~el' .(Ji.ie seja o nnmero de 
signnturios: · 

Dir·igidos n autQt·ldade judioinri.!l ......... . . . 
Dirigidos á autói'idllde 'ndminlstt·attva ......•. 

34. Norriea~lles ou promooões ijos quadros 
de officiaes das armas . e serviÇô.!l, da 2'
cjasse da. reserva: de ~a. ou 28 linha, rio 
Exercito ou da Arn'lad8: 

20 tenente ... ........ . . . . ...... . ....... . 
to ·tei~ente . . . . . . . .. •... •.... ; ......... . . 
Capitão ou capit.~o-lenente . • . . . . . . . . .. . : . 
Maj or ou capitão de · corveta . .............. .. . 
!e~çote-corone~ ou oa'pilló' ~e _fra_gat.a ....... . 
<:!oronel ou captlão de · mar e guerra .. . •...... 

35. Notas ~eJas quae~ sl\ fblerem d~spacbos 
de q ualqt.têr .. . nàlureZ'à; rins· álfa'ndeiffts' e 
mesas de rendas,· para qualquer fim. ·: · .... 

30. Papeis nõ.o especificados, nos quaes 
niio ror dey~dP .o Qe)Io P,fO,P?8P.i~l;l.al, ne~ 
mais d~ ••o.oo c;l~ se.lJI? fl;a; qu~'Qqd J~n.to~ :a 
requerimentos. exhtbJdQs 11QrQo .l;loclim~ll:t.o~ 
0u apl'esentados a nutorldad~'s · 01:1 t~~oJ:ll:trticOe~ -
federaes, por folha ..... . ... ; . ....... · · · 

37. Passaporte~. )li'iJ.$!le~t'ós • . ........•..... 

38. Passes: 

a) emnarc~oões . ()\Í pàqtte~é:! . ~e~~.~!?.~~~ e 
expedldos · pe'lft!! nlfundegas · e mesas de 
rendas: · -

Re longo oursG • ·. ~ ~ . ~ •.. , .. ' •..• .. , . ; ; . De grande · eà»ótàgem • .. ·• · .• , ...... ~· . , ... : . 

$:150 

$:150 
$150 

$150 

$15Q 

l~OOO 

l$00!.' 
21000 

80$000 
90$000 

:100$000 
:1~5$000 
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gs;ooo 

tsóOJ 

~0$000 
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- 45~-

De pequena cabotagem. . .. .. ••.... .....• 
De navegação interior. . .. . ........... .• 

Nota - Nas zonas limitrophes, desde que 
seja possivel uma viagem de ida e vol
ta, dentro · de i2 horas, a navegação se 
fará m ediante simples licença da auto
ridade aduaneira. 

b) de viagens ou despachos de sabida de 
paquetes, expedidos pelas repartições 
policiae~ e poslaét>. • .• •• .. ..•.. . . . 

89. Petiç•ões: 

a) apr.:!sent.adas em qualquer repartição da 
. União, do Districto Federal ou do Aoro, 
por folha • •. •. • . . . . . . .. .. .••..... 

b) pat·a inicio de qualquer procedimento 
em Juizo contencioso ou administrati
vo, federal, e perante a justiça loClal do 
Districto Federal, por folha. . ..... . 

c) que não sejam iniciaes, apresentadas áa 
autoridades referidas no numero ante· 
rioi•, por folha. • .•• . ... ... .•• .... • 

d) ou representações ao Poder i:..egislativÇ), 
soliéitando concessões, indemnizacões,. 
isenções . de direitos, privilegias, proro
gacões de prazos, relevacão de penali
dades, . subvenções ou quaesquer favo-

. res onerosos ao erario publico mesmo 
que sejam varios os signatarios . •....• 

40 . Portari~s concedendo exequatur ás sentetl
uas e precatarias de jurisdfcção estrangeira 

U . Procurações, não havendo a clausula in 
rem propriam ou .qualquer outra que torne 
exiglvel o sello proporcional ••.• • ...•... 

42 . Propostas para o registro de operaçl}es a 
termo, de ntercadorias, nas caixas de liqui
dação, cada via • . . . .. ~ . ....•.•.••• ...•• 

63. Provisões: 

a) para advogar perante a julltiça federal e 
local do Districto Federal a quem não 
seja formado po1· alguma das Faculda
des da Republica: 

Sem fixacão de tempo . ... .. ; •..•..•.... 
Sendo temperarias, cada anno ou menos ... 

b) de caucões de operoe demoliendo 
c) de solicitador, na Justiça local do Dis

tl'icto Federal ou nós audill>rios fe
deraes: 

Bem fixação de tempo ... .... ....... - .. . 
Sendo temporaria!l, cada anno ou menos ••• 

5tOOO 
2,5'00' 

f$000 

2$000 

:f.$000 

50$000 

20$000 
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~0$000 

t50C:OOO 
25fOOO 
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U. Publicas· fórrnils extrahidas de livros,. pro- · 
oessos e· documentos exi'stentes nos carta
rios dos esorivães da Justiça Federal, bem 
como no Districto Federal, as extrabidas 
.de livros, processos e documentos dos car
torios dos lnbelliães e escrivães de justi~:a 
ou de policia, por folha. . . . . . . . . . . . . . . . esoo 

45. Recibos: · 
a) e outras declarn~:ões equivalentes, qual

quer· que seja a fórma empregada para 
expressar o recebimento de quantias, 
cada via: 

Até 100$000. . .. . ................... . 
De mais de 100$ até 500$ ............ .. 
De mais de 500$ até i :000$ . .. .. ........ . 
De mais de t :000$ .. . • . . ..... .. . .. . .... . 

b) passados pelos estabelecimentos banca-
. rios, para credito de quaesquer contas- . 
correntes, excepto os depositos popula
res nas contas-cOÍ'l'eiitês âo limite de 
dez c.onto:s de réis; de mais de 20,000 •• 

c) de titulos e valores deposltndos em custo
dia e os relativos á devolução dos mes
mos aos respectivos depositantes, cada 
'via.. . • • ..•....•.....•......• , ••.• 

46. ReconhecimeiJto de firma de ageutes eon-
S.1Ilares brasileiros. . .... .... . ... . 

47. Registro: 
a) de obras !iterarias, scicntifíeas e artís-

ticas. . • . . · .. · · · · · · · · ·"· · · · · · · · · · • 
b) na DirectorÚJ. Geral de 'Ind'ustria Animal, 

dos diplomas do~ veterinarios e medi-· 
cos velerinal'ios • . . . . . ... .. . .....• 

c) ou transcripçào de papeis a i'equerimen
to dos interessados, em reparti~ões pu
blicas federaes cujos empregados nilo 
percebam custas ou emolumentos, por 
linha. . . .•.. . .. . .. .. . ... . . . . . . ... 

48. Substab!;lleoimentos de procurações não ba
vendo a .clausula in rem propríam ou qual
quer outra que torne exigivel o sello pro-
porciona) . • . . ...... : ... ... ....... ... · . .. 

l9, •rermos: · 

a) de ahe~lura e encerramento dos livros a 
que. se refere o n. 30, por livro .•••• 

.b) de ent~àdá é sahidá. nos li\Tl•Ós dos cofres 
de depositos publicas, a cargo de re
partições fede1·acs. • • . ..... . ..• . •. 

c) lnvratlos· nas repartições publicas, inclu
sive· os relativos â arrecadação dos im
postos de consumo de energia electrioa, 

$200 
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$6ll0 

1$000 

$500 

1$5.1Ji) 

2$000 

20$000 

20$000 
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tranapPfle .e ee~lhªnt~~ ~ , ~~sde q\le 
não ~oo~rr.em àdos I!QJeltos .a outro 
sello, por linha • • •. •.. • . • •.•• : • : ..•• 

d) de res}:lorisabtJidade, assipados nas re
partiQões publicas federaes; pat'a in .. 
tcrpDSI~ão de r-eoi:Jrsos. • • , •.•••..•• 

e) de l'e.sponslibilidade, -as'signados. n·as aU:an-
degas ........... . . .. ................ . 

f) de approv~ão é .n<imli\ação de prepostos e ad
junctos de corl'~~or~ de fundos publico!, 
sendo: 

para os preposto~ 
pal'a os adjunctoe 

50. Testamentos e codiollo~, por tolha . ..• 

51. Tit.ulos de: 

n) approvaçãti de alteracões tte estatutos de so
ciedades ttué ilepeii.dam de appro\'açAo do 
govel'nO. • • • .. , .....••.....•.. • .•..•• 

o) bacharel ern !~~ra~, !l81.'uni:Jino,_ ~leetri!:'i~~ll. 
engenheiro-keog:rapho, architect.o, pharma
ceutico é dentista. , . , .. • . .• • • .... , ..... 

r.) co. ntador, iuarda-lívrós, pat-tõira ê. ôutros de 
habilitaclit> sciêritlfica e de ptolis!!:ilo ....•. 

d) doutor ou de bàcharel em mei:licina', scien
cias juridlca.'l .e sociae~, pbysicas e natu.
raes, matheinalicas e i:ie eng!Úlh~iró nivft. 
industr-ial, mechanieo e de irthiig . ..... . . ·. 

e) emphyteuse e BI'l'endamento de terrenos d~ 
dominio __ Ça., ~Jl~ãp .. Oll!i~P.Ç,ºdecytem~nte .. ~'? 
s_ell() propottiional 'à Q'üe e-stá su,fétto 'o edft· ... 
h·aclo ~ . ; . . ........ . . . •....••... · .• : ..• 

f) rimchimst~s, . ~~lqtqs,. :~~~es, prl!-~b'o, . jtie~:trt,; 
~ pequena eabotâgem.- ......... ,_.! d. ~ -

Not.a ~- Pelas apostilas e nos tÜulos SCJen,: 
tificos confer)d()s .nor estabeleoimentqs e8Lràn~ 
geiros, quandQ . pimn,iUiãos por lei,. c:Oht'ar-ue .. â 
em dobro o seU.o do tituló. 

a) nomeaoão de: 
I) administradores de '8l'I1Ulzens 'de tteposltos, 

de leiloéitos-, ~ot'N!t'óNf!l, iont.~t-~et'ée ·Múr
merciae·s, IJrilduct~ l)ublill\18 f! ttnp1· 
cheiros' .•..... ·. · .... ..... · .....•••.•..• 

ll) avaliadores c.ommerciaes e peritos avalia-
dores • •• ...•.••..•..•.••.•• • •. . •••• 

lW caixeiros Ctes'plich'Ant~~. . ..... · .. ~ . .• . : . • • 
t\7) despacbantM. êlliS il\f!ndé'ná e fu~1liS ·ae 

rendas -~ de .seus <ajUdante~- . ·;~ .• ~ . ••.••••• ~ 
Vl (J.espachan't~s ·Elas 'Reeebed'O't'i~· i1o 1.)1~tri~!J 

Federal e ele ·S. Pau·lo .da Estr~ilâ de Fér'-
1'? ,9eutrn1 dq_ B~R.JJ~l -e .·~, rl'ef.P..i-~ur.a: M!l
nJCIP!Il .Qp .b1sl.riaõ .'F.aderal . .. . , ~ • • ·, .• .••• 

Idem de seu-i :p~e;ttis .. ·; :·.: . · ~ . :~. ; : . : ; . ·; · .... 

·20$000 

10$000 

50.000 
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VI) escreventé~ jüramentndP"J · nq PiwlotR •l'!l--
deral. • • . o o .... o o .. ~. L · o .... . ,..,., ··• · • 

VIl) officiaes do Exercito ou da Marinha para 
emprego administrativo em repartiçAe• 
ou estabelecimento• militares, eJ:OepW... 
dos os cargos adstrictos aos seus vastos e 
sem augmento de vantagens peç!ln}~tfifts 

VIII) prepostos de leiloeiros o • o • o.• • ••• • • o •• • 

IX) pata commissões do Governo Fedenl ou 
de quaesquer tunecionarios da Uni!o, In
clusive o Prefeito do Distritco Federal: 

Sem vencimentos o o •• • •.• , , o •••••• , , o • , o o •••• 

COin vencimentos até i :000$, por anno. , .... . • 
Com vencimentos de mais de ~ :000$ por anno . 

X) recoudueção e remoção de empt·ego ou novos 
títulos para continuação no exercício do 
cargo, sem melhoria de , ·encimentos pelo · 
Governo Federal e pelo Prefeito do Dis
tricto Federal. . . o ••• • o • o • o o • • o •• o •• 

aotooo 

lí$000 
50$000 

2$000 
a•ooo 

i0$000 

8$000 

52. Traslados extrabldos de livros, pro-o 
cessos e documentos existentes nos 
cartorios dos escrivaes da justioa te
dera!, - bem como, no Dislricto . Fe
deral, os extrahidos de livros, proces
so& e documentos dos carlol'ios doa 
tabelli~s e esct'ivAes de justi~a e de 
policia, por folha. . .. .. .. .. . .. .. 1600 

i ~.o · 

Jtmta doe Corrf!fores da Mercado••ta$ do (Jistricw Federal 

t. Archlvnmento de: 
·a) amostras d e mercadoria~ ~ requet'imento dos 

interessados o • • .... o . , ... .. .. .. .... . o .. 

b) qualquer documento ou livro o o •• .• • o o o. o o. 

2. Atlestados de quali.:lade e d!l tllassi fica
ção da mercadE>rias, por espacie o • o • o • 

3. Busca nos livros fi.ndos ou papeis ar" 
chivados: 

De mais de seis :nezes até um anno o o o •• • o o; o . 

De tnais de um anno até dez annos .. o ••• o o • • 

De mais de dez annos até trinta nonos o • • o o o o o 

Se a J?Rrte inl!lllar o anno. de. m!lb de trin~a .até 
. cmcoenttt annos. • •• • o o • • • o • o •• , •• o • , • 

Se a parte não indict.r o ilnno, de ·mais de trin~ 
ta até cincoenta annos. . o • o o o o o o o •••••• 

De ma is do cíncoent.a annos. , o o •• o . o o . o o •. o •• 

4 • Certif)llo ~~ ; 

a) certificadQ de quali<kde 911 elflsificaeão .di 
qualquer ~r~®t'M• ; . ':.;~;.'o o. o o o. o 

itOOú 
5.000 

tO.OO!J 

2$000 
4eooo 
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20$000 

i0$000 
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- . .......; ·.t50 -...... 

b) cotação m~dla semanal, por eemana e por. 
· · especie de· meraadoria ~ 

Até seis mezes. . ......... . ... • . ... . ....... . . 
De mais de seis p~.ezes, por semana .....•.. . . . 

c) qualquer · cotacão: 

. Registrada d~ntro de um periodo de doze mezes 
De mais de dG~ mezes .. . . . . . . .... ... .. .. .. . 

b) verbo ad verbum de .qualquer documento ar
chivado nu Secretaria ela Junta dos Cor re
tores, por lruda de papel de 33 x 22 cen-
timetrmr .............. ... ......... .. . 

5. Certificados de: 
a ) classificação de· café e assucar para entrega 

na bolsa .•............................ 
b) qualidade de mercadorias para exportaciu> • • 

. . 
6. Portarias de licenças concedidas aos 

corretores, por tre.s mezes ...... . .. , . 

7 . Registro do laudo da commissão de vis-
torias . • ... .- .... · .... .. ......... : . . . 

8. Termo · de compromisso de corretor de 
me1•cadorias e de approvação e nomea
ção de prepostos ._ . • .. •.•. .. ..... • . 

9. Verifioação de qualidade de mercado
rias, peln conírontaçOO com os typos 
officiaes, dtwidnmente archivados, de 
operações nüo re&lizadas por interme~ 
dio do corretor de Mercadorias, por es-
pecie de mercadoria . . . . ..... ... .. ; . 

§ s.o. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 8AUD8 PUBLICA 

i . Cartas de saude a embarci\I)Ões: 
a) de cabotagem nacional ..•. • , . . ... _ .......• 
b) estrangeiras . . .. ... , . ............ , ...•• 
t:) nac1onaes, que trafegam parn o estranzeu·<•. 

·-~. Certificado de expurgG • • • •••••.•• •.•• 

S. Declarnc~es das ~utorldadés sanltarias, 
permittfndo .a hnbHacilo de predios, no 
Dlst_'dct~ Federal • . . •......... . ... 

-l ~ Lleençn ~ 
o) inicial pnrn funccionamento ôe pharmnclns, 

lnborntorios phnrmaoeuticos. labor.ntorios 
de nnalyses.. estabelecime-ntos · industriaes 

. pt1:1rmac~utiros · ornJ~:m•ias. depo!:'itos de 
drogas e especialidade!! phnrmaoeuticns e 

5$000 
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i0$000 
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f0$000 

20tOOtl 

no o o 
2oeooo 
10$1.100 

2SOOO 

uooo 



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 0811012015 11:04- Página 69 ae 88 

. -4157-

estabeledmentós con~t>nert's valida no 
t'xercicio de um anno .•.. . . : . .. ....•.•.• 

b) para expôr á venda especialidades pharma
cett.ticns. valida [JOI' 5 !IUtiCI~ . •.. ••..••••• 

5. Revalidação: 
a) annuál dãS licença" da:; estabeleciment.o5 e 

hervanarios á existentes. . . . .......... . 
b) de Iicencas de especialidades pharmaceuti-

cas, valida por 5 annos. . . . . . . . .. . ... . 

6. Trartsferencia de responsabilidade ou de 
propriedade ou de responsabilidade e 
propriedade, ao mesmo tempo, de li
cenças de especialidndes pharmaceu~ 
ticas e desinfect~ntcs . . . . ....... .. . 

fOO!OOO 

10llSOOC 

5$000 

100$000 

100~000 

-DFJPARTAIIIENTO NAGION.o\L DF. PROPRIEDADE INDUSTRIAl" 

L Averbação do registro de trrmilferencia 
de qualquer patente ou garantia de 
prioridade. . . . . . .... .. .......... . 

2. Cel'tidão de transferencia de: 

a) mar!Ja do industria ou d(} commercio, nome 
commercial e titulo de estabeleCimento . 

b} qualque1· patente ou garantiu de prioridade 

S. Cópia photostatica de documentos de 
marca 011 de patente. . . . . ....... . . 

~ . Deposito de pedido de : 

a) garantia de proprhHiade. . ... ........ .. . . 
b) patente cte invenção, melhoramento, mo

delo de utilidade e desenho ou modelo 
industrial. . .. . . . .......... . ......... . 
para registro de marca. de industria ou de 

·oommercio· (por olasse), nome commeroial 
e titulo de estabelecimento. . .... ... . . 

5. Expedição : 
. . 

. a) do certificado de registro de marca dt. in
dustria ou de ~ommorcio (pgr. o~asse), e: 
nome commeroud. . . . . . .. ........... . . . 

b) de cÚtíficado do titulo de estabelecimento 
e muis t0$000 por classe .. que exceder da 
primeira. 

c) de patenLe de invenção, modelo de utHidade e 
desenho ou modelo industrial. . ... . . . .. . 

d) do titulo de garantia de propri9dade ... . 

G. Insoripo~o: · 
•, 

Pnra exame ··á matl'icula de agente official da 
. Propriedade Industrial .· .. · . . ........... . 

20~000 

50$000 
50$000 
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7. Inlerposlclo: 
De qualquer l'eourso. 

8. Pedido: 
De prol'Ogacão de prazo. •• • •• ) a' l \ . o • 

9 , Petição_;., 
3olicitando certidão de existenci.a . de marca 

igual á que se pretende re!iBtt'il-r. . . .• • . 

c mãis 5$000 nor- classe que acct·eseer. 

10. Registo: 
De ma1'ca de industria ou oommet>cio, nome 

commeroial e tituto de estabelecimento. . 

50$~00 

10,000 

~o soou 

25SOOO 

O conoessionario ou eessionnrio de patente de inven
ollo e modelo de utilidade ficaJ•á sujeito ao pagamento da! 
seguintes annuidades: 

a) de 50$000 pelo primeiro &tum; 
b) de 80$000 pelo segundo imno; 
o) de 1:101000 pelo terceiro anno, e mai!t 30~00 por 

anno que se seguir sobr~ a 1tRmrldade •M&f>IM'. 

Pela patente de melhoramento da propria in-,-eno~o. . o 
Inventor pagará, de uma ·só vez, a quantia correspondente 
t\ annuidade · que se tenha de vencer da patente principal, 
alétn das taxas do depo.sito e da earla..opatente. 

O conoessional'io ou cessionario de patente de desenho 
ou modelo industrial, ficará súj13fto ao Pl\ramento das se-
gtt1ntes contribuiçtles: · 

a) 50,000 pelo fO perlOdO trienna:J; 
:b) 2{)1)$000 pelo :?.0 periodo .!Jrleonal: 
c) 300$000 .pelo 3° 'per.iodo trietmal; 
d) 4001006 pelo i~ peni800 triennal; e 
e) !1001000 peio 5~ perlodo trlenna1. 

A. contt'ltmi~t\o • :(0 .~ertod<l Uim'lnid :ael'i ·pua ,ar.t.ianlll· 
.ao mente r.om i.i tn;cn de Mpedl(lAo .da .prtbtliM. 

Em ouso nlp;nm nnnnidadl!s e tn:ms serão restl.tuldns. 
O pngnmonto dns toxns e mmuidntios nehnn astnbelecl

das s1wá effectuado me.dinnt" aP.i.Jo&icfio llos aellos nas pe.U
ções. livros c ·documentos, ,e lnútilizndO!! de accor.do oom ·a 
.i>~:csenle lei, e 3'9nltli'f! QIÍé posllíVel, 'pOr . ~rfurltJ;'fio Jje\o 0~· 

• OlU!Jtull}J o (f 

1§ flig 

iPI;\Lff:ll.l P.O .»l-B~'I!O ,Fml~.U. 

.i. Alvarás: 
a) expNlidas· á!l t·epnrtições municipnes do Dis

tPieto Federal, em virtude de tem~ dle 
responsabilidade, nsslgnados para o oom
mercio lie· WtmeJ; ."(le tDftarr..mav.éjs ie ~para :11 

· ~ploraçil.o de pedrch:as .•..• H ~o ... \ .,,.; •.• • ·· ·~ 10$000 
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b) oo entrega de vehiculos recolhu.IO!> no· n~t,~ 
sito publico . . .. .. .. . . .... ... , .. . • . . •• 

c J ou m·dcns P<lra a sabida de PI!Ss•>:ts rerolhi
das em cuslodia e pura 3 · soltul·a dl:l pt•estl!'· 
poz· qualquer motivo . . .. . . , .•....• ... . · 

2 . A verbaçõcs : 

De matriculas de vehiculos 

â. Cartcirns: 

De conduclores de .vehiculos. motocychslas, cy
clistas e ganhadores . . ... . . •....... ..• • 

4. Licenças para : 

a) abertura ou funccionamento annunl de thea
tros e ciliematogrnphos, concedidas por àu
toridndes polioiaes na: 

area urbana • . .. .. .......... . . . . . 
ares suburbana . . . . .. . .. .... ... . . . 

b) funccionamenf.t:l. de circos . . •.. . ..•.. . . . .. 
c) funcciont~-mento de parqueg . de diversões, 

· dancings, cnbnrels e semelhantes; de socie
dades recreativas e desportivas, oom entra
das retribuidns, de outroe especlaculos PU• 
blicos, de que se auferir lucro, qualquer 
que seja o numero de funoções, dentro do 
exercício: 

na area urbana ..•. .. .•.•.•....•. . 
na area suburbana . . ............ . . 

• . ' : ! ! : ,i • ~ 
d) !'unoofonamonto de sooiedades recreativas, 

-sum entraoos retribuides . . . . .•.•. ... • . • 
e) ensaios earn~nlesc011 . . .. . •.. •. . ..• .... 
() praticagem 'de motoristns, motocyelist•a e 

õyollstas • • .•.••. , ...• , .. ~~. ....••...• .. 
q) qualquer fim que não se enquadre em ne

nhum dos Item aoima (bandos precnlorios, 
.ato .) • • . .•. . ... .. .... . ... . ... •. • .. • •• 

M snhida de collectlvidade na ~polla aos fol
guedos carnavalescos, quer se. trate de as
sociação já licenciada para runceionar; quer 
dos agrupamentos; que se formem .para 
aquelle fün, Da épooà indicada . . .......... . 

i) sabida para propaganda commcPc·ia1 'ou não, 
em qualquer época oo nnno, de um ou mais 
itidividuos ·caracterizados • . ..•.•. ~ •.. ; .... 

i> sabida de sociedades recreâtivàs ou Ill'io . . .• 
k) li.!lhida de vehiculos annuncio .. ~!! .epei~ de~.:. 

t"innda aos folguedos .:amtl.;·nle!ico!i, condu
zindo uma ou mu·i9 [fflSSons. ,phoot.as~ada3 
i>U não ~ . . . . 1 ••. •• •• ••• ••.• :.. ... 1. \ :. -• • •• ~ ... ,. .. . .... 

5 ~1)00 

3$0041 

uooo 

5$000 

200$000 
f004000 

tooeooo 

Hl0$000 
- 50.000 

: r&:., . : ~t. l 

20$000 
20$000 

2.000 

201000 

20$000 

20$00(1 
20$000 

20$00::1 
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5. Matriculas: 
De ajudantes de motoristas. 

6. Registro : 
De licença de vehiculos em geral .••....•.•••• 

7. Termo: 
a) de fiança pam. desembarque de estrangeiro! 

suas certidões • • ..................... . 
b) de responsabilidade para exploração de pe

dreiras ou para o commercio de armas, mu
nições, inflammaveis, productos chimicos e 
explosivos • • • . .............•........• 

8. Titulo: 
De habilitação de carroceiros, eyc.:listas, moto

cyclistas, cocheiros, motorneiros e motoris-
tas . • • . ............................ . 

9. Visto: 
Em passa-pol"tes 

2$000 

2$000 

35$000 
158000 

i0$000 

2$000 

20$000 

PORTE, TRANSI'I'O, PROPRIEDADE E ao:MPRA DE ARMAS, MUNIÇÕES 
B EXPL08lV08 

10. Compra: 
De explosivos, nrmas e munic1ies . • 

H. Guia: 
De permlssllo para embarques, desembarques 

e entregas rle explosivos, at•mas e munições, 
em cndn gu.ia (~ttntro gui.as) • • ........ . 

12. Llcenons: 
a} especiaes . e provisorias ................ . 
h) pnrn que~mn de fogos em feslejos publicas. 
c: paro l\l!tlrada da Alfandegn de explosivos, 

armas e municões • • .•................. 
d) pnr!l. transito córn arma de caca. pot• pr.rti

culares: 

pela primeira. . , ............... .. 
pelas subsequenles • . ......•...•... 

iS. Multas: 
a) armas brancas prohibidas (secretas) encon

tradas ou npprehendidas em poder dos res• 
pectivos portadores: 

em . residencia particular ou estabele· 
cimento commercial: 

pela primeira . • ..•..•............ 
pelas subsequentes • . ........... . 

na via ou logl"adourús publicos ou em 
vehiculos, por unidade de armas • . ....• 

21000 

J$000 

2$000 
30$000 

2eooo 

i.OSOOO 
5$001) 

.. 
20$000 
i0$000 

fOOSOOO 
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b l nrmàs de fogo não regislradaa ( clandestt~ · ~;.· · ' : · 
nas) entradas ou apprehendidas em poder · 
dos respectivos portlldorQ:· .. · · ... .-. 

em residénci1i:· particular o'u estabele
cimento· c'iJ'mrriercial: 

pela primeira . , . . .. ........ . 
pelas ·subseqüentes . . .... . . . . 

na via ou logradouros publicos oU em 
vehiculos, por unidade de armas. . ... 

c1 explosivos em geral encontrados e apprehen-
diàos quando portados ou vendidos clan
destinamente: · 

pelo primeiro kilogrammo . . .... . . . 
pelos subsequentes • • .. ... . .... . .. . 

cl) fogos de artificios prohibidos, encontrados e 
. apprchendidos quavdo portados, vendidos 
. ou em queima, por espccie de fogos . .... 

e) munição de qualquer espe'cie s calibre en• 
contrada e apprehendida e cuja exislencia 
seja clandestina: . 

Pela primeira carga . . . ... . ... . •... ..... .. . 
Pela:; subsequent.es . . . . ....... .. . .. ... . . . 

f 4. Porte de at'ma de defesa: 
a) individual, por arma • . .•.•.. .. .• . . . ..•. 
b) ' para propri etat•ios de automov~l. c·:unncto em 

· viagem, por a1·ma • . •....• ~ . ..•......• 

i!:'. Registro de arma ~m re~idencia pat-tloular 
· ou em estabelecimento commercial (li .. 

cenoa permanente) . . .....•.. . ....•. . • 

i0()$000 
20$00~ 

f00$000 

i00$000 
20$000 

20$000 

20$000 
10SOOO 

1.0$000 

20$000 

5$000 

1:-lSTJTtiTO DE lDI!INTIFICAÇ.-\o R ES'l'ATIST!CA CRI:\tr!IIAt 

16 • • \.ttestndo de bons nnteceden!e~ • . ..... 
i'T . Authentioaçli.o de documentos . . • ....• • 
te . Cnncellemento de nota • . .... .. .. .... . 
i9 . Cnrleirn do ldentidnde: 
a) COinlDUin , , , , , , •. , • , • •.•• • • .• •••.• , •• 

b) para funcciona.rios publico!! . . . .. . ... . . 
t·} internacional • • .. . .. . ... . .. .. . . . . . .. . . . 
til para serviço domestico • . .. . ....... .. , 
20. 

21. 
2') 
~. 

23 . 
24. 
25. 
26. 

Clichés de photographias judiciarias, de 
20$000 a • . .........•.... . .... · · · · · · 
Folha corrida. • . • . .. . •..•. ... .... ...• 
Indemniznc!io de material, de 5$000 a ... 
Provas photographicns, de 5$000 a • . .. 
Reconhecimento de impreswes digitaes •• 
Rectifioacão de assentamentos • • ...• , .• 
Visto de carteiras de estabelecimentos oon-
genete5 • • • • •••••..•..•••••••••••.••• 

5$001l 
uooo 

20f0QO 

:1.0$000 
5$000 

30$000 
5$000 

t50$00<i 
20$000 
10$000 
70$000 

5fó00 
fO,OOO 

:1.08000 
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~P1TANIA8 D~ PO~~OS 

i. Arrolarnent.o de emhares.çllà naciQnal não 
sujeita a registro • . . : ............... .. 

2. Averbação lançada no registro·· ou no arro
laml!nto de embarcaolio • • ..•••....... 

B. Ex:)edícão e caderneta·matrieula corres
pondente á inscripção marithna individual. 

t. fnscripção em enmes a serem prestados 
para o exercicio de ·profisslo qu& exija a . 
expedição de titulo, carta ou diploma ••• 

5. Licença annual concedida a: 

a) embarcação arrolada: 

.Até :to toneladas liquidas de arqueação • . .. . 
De máis de fO até 25 • .. . ... .. ... : ~ ...... . 
De mais de 25 até M .. .. .. .. ..... .. ... .. 
De mais de 5Ó até 75· • .. .. ~ ......... . ...... . 
De mais de 75 até iOO ............ .' •. ; .. .. 
Por tonelada que exceder de tOO liquidas de ar-

queaçli.o . • . . ..•••.. . •.•..•..•.•.••••• 

b) embarcação f'égistrada: 

Até 30 toneladas líquidas de ar.queaoAo , ... 
De mais de 30 até 50 • • • •. • •..•••.••.••.••• 
De mais de 50 até 75 . . ............•.••. ; .• 
De mais de 75 até tOO • • .. .............. .. 
Por tonelada que exceder de iOO liquidaiS de ar-

queação. ~ ·• • · • • . • . . •.........•. . . • . • .. 

c) de qualquer natureza n!l.o espeGificada 

e. Passe de sahidn concédida a: 

~} embarcacão de coberta ou do bocea aberta 
para viajar entre portos de um ·mesmo Es
tado, assim s.e considerando o Dlstrlolo 
Federal o o Estado do Rio. de JatuHro 

'7. Registro de: 

a) emba.rca';ã9 nacional . . .... . ............ . 
b) titulo, carta ou diploma . . .......... . .. . 

·s. Revalida.ç!i.o de titulo, carta ou documento 
e:xpedido por escola estrangeira , . . ..... · 

9. Termo d~: 

Q.) nberlura nos livros de e[Ilbàroaç!o • . . , . .. 
b) ~ncerramento nós mesmos, })01' folha .•.•.. 
c) vistoria procedida em embarcaclto, com ex

cepçiio doa· que se referem ás empre·gadas 
ria pequena cabotagem . . . · .......... . . . 

2$000 

t0$000 

rleooo 
fOtOOO 
tts•ooo 20eooo 
30t000 

t!(l() 

iOfOOI) 
t5eooo 
20$000 
aoeooo 

t200 . 

i.200 

20tOOO 
.2$500 

f00$000 

2$00Ô 
.${0(} 

iOJOOO 
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.......... 4-M-'-' 

! 7,G 

El\fOLV:ME!'ITOS DOS CORRETORES VE l'fÁVJCis-

i . B:i•~as nç>s livt'O!! findos ou pápeis arohi-
mo:: 

Dt majs. de l?ei!l mez:e~ .aM um anno ••• . .• , . 
De tiin até dez annos . • .................. .. 
lle dez até tt•inta • ... • .... ; •••... •••••.••••••• 

Se f6r indh~adn o an~·: 

De.3Q até ãO ~~no;s • , ........... , ....... . .... . 
Se náQ fór indil!a(lo o BllllO: 

De 30 até 50 aunos • • .................. .. 
De mais de 50 anooi . • .. .....•.....•. . .. ; .. 

2 . C!!rtid&o ve1·bo ad verbun_1 de qualquer dO· 
cumento archivado, por lauda de paper de 
C1m,33 de comprimento por Om,22 de lar-
s:arn .. • ...................... ... ... . 

·:J. Registro dt communieações do exereum~ 
de agenci.a de nav~os • . ... , ..... ...... . 

4. Termo de compromisso de corretór e de 
approvação e nomeação ~e pr~po~:tos 

8 

atooo 
i5$000 
2S.MO 

8~000 

60tooa 
fS0$000 

SfOOO 

7$500 

i5$00{) 

Votação do projecto n. :J6-A, de !935, dis
pondo 30bre o V1'ovimento dos cargo/i do Miuís
tef'io Publico Eleitm•al e fizando o subsidio ~ 
outras vantagens dos iu.izt's c vrocm•adorr:$; com 
parecer da Commissão ile Jü~tiça re.ieiiando os 
llrlioo.t i. O e 2°, ·d!'f. Resolt~Cão Leoislativa, VtHados 
pelo senhor P1·esidente da Itep"blica (discussii'J 
unica); 

O Sr. Presfdelt&e - De aceôrdo com o Regimento · vóu 
submetter a votos pelo esor.utinio seet•oto, n" seguintes pa1·tes 

. vetadas dos artig-os, t 0 e 2'l, do 

PROJRal'O 

N. 36- 1935 

Arl.. i .O • , , medinnte lista triplic_e organ-izada pelo 
Superior Trjbunal :Eleitoral. 

Art. 2.0 • • • mediante lista tríplice organizadu l>clos 
Tribundes Regionaes. · · 

Os Srs. que approvarem as partes veladas dos art.3. 1° ~-
20, votarão - sim .:...... e oo que rejeitarem, votarão· ...,.... ttllü. 

O Sr. A~urcio Torres (•) (Pela ordem) ~ Sr. Presi
dente, V. E:'r,, no deseJo (!e esclarecer os S1•s. DepLltndos, 
uonba. de declarar 8 Camoru quo os Deputados que cJth·e
rom de acoordo -com o ·"éto deverão vota1· nao ·e os que esti
verem em desilccordo, .dm. 
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Sr. Presidente, o Que me 11arece que vae ser submetti
do ao voto do plenario é o parecer da Commissão de Consti~ 
luiçii.o o Ju·~tiça. 

0 Sn. PRESIDENTE - Votação do projecto n. 36-A. 
O SR. ACURCIO TORRES - Creio que, pelo fiegime!lio, 

o que a Camara vae votar é o parecer da Ccmmlissão de 
Justica:. o qual, rejeitando os artigos 10 e 20 do projf>cto 
36-A, approva, ·por conseguinte, o véto do Sr. Presidente da 
Republica a ésses mesmos dispositivos. 

Nãu sei se me fiz comprehender. O Chefe da Nac.ão 
vetou 'JS artigos 1° e 2° de uma d"!terminada resolução le
gislativa; vem a Commissão de Constituiçã'l e Justiça, opina· 
sobre a materia e offerece parecer em que aconselha à 
Camara a rejeição dos artigos 1° e 2°, o qu~ quer d1zcr, a 
approvação do véto. 

Ora, se o R('gimento diz que o que deve ser votado pela 
Camara é o parecer da Commissão de Constituição o Jus
Lica ao véto, parece-me quo d_everão votar sim, não os que 
estiverem em desaccordo com o véto, mas aquelles que o ac
ceitarem, na conformidade do alludido parecer. Eu, por 
exemplo, sou oohtrario ao veto e, assim, sou, cónsequente
mente, contrario ao parecei' da Commissão, que o aoceita. 

O Sr. Prellidente - Diz o art. U9 do Regimento, em 
seu § 2.0 : 

"Os Deputados que approvarem o projecto vota· 
rão sim, e os que foram favoravei<; ao véto não, utili
zando-se, para isso, de cedulas impressa,:; :fornecidas 
pela Mesa e oollocadas no comparLim'ento indevas
savel." 

Vae ser feita a chamada dos 8rs. Deputados. 

O Sr. Claro de Godoy (Supplente, servindo de i o Secre
tario) , t>rocede á chamada dos ·srs. Deputados. 

Respondem á charuada o~ Srs. : 

Mario Chermont, Ribeiro Junior, Abguar Bastus, Acy
lino de Leão, 1osé Pingal'ilho, Fenelon Perdigão, Agostinho 
~!onteiro, Genaro Ponte e Souza, H'enl'ique Couto, Godofl'edo 
Vianna, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Adhemar Rocha, Pi
t·cs Gayoso, Waldomar. Falcão, Olavo de Oliveira, Democ.rH1) 
Rocha, Fernandes Tavol'U, Pedr·o Firmeza, Figueiredo lto
drigues, Raymundo de Monte Arraes, Café Filho, Martins Vo
ras, José Augusto, Alberto Roselli, Gratuliano Brito, Horcc
tian.o Zenayde, Botto de Menezes, Souza Leõo, João Cleophas, 
Ozorio Borba, Arnaldo Bastos, Barbosa Lima Sobrinho, An
tonio de Góes, Mario Domingues, Adolpho Celso, Heitor .Ml'l.iu. 
Alde Sampaio, Carlos Rei·s, Domingos Barbosa, Oswaldo 
Lima, Severiano Maurjo, HumbQrto Moüra, Ascahio Tul~inc, 
Emilio de' Maya, Mello Machado, Valento de Lima, Isidro de 
Vasconcellos, Melchisedec Monte, Amando Fontes, José Go
mas, Martins Freire, J. J. Seabt·a, Clemente Marianni, De o
duto Mula, Manoel Novaes, Pedro Lago, Odon Bezerra, Ruy 
CrU'neh•o, Prisco Pnralzo, Alft•edú Mascarenhas, Arlindo Loo
nl, Fr~nelsoo Rocha, Ootavlo Mangah!lira, Wanderley Pinh1\ 
Loonoio Gnh·l'lo, At•thUl' Nclvu, Raphaol Sincorá, Edgar San- · 
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c.hes, Homero Pires, Teixeira Leito. Ubnldo .Ramalhete, Sa
muel Duartt}, Amaral Pei:wto, Julio de Novaes, Sampaio 
Corrêa, Henrique Lage, João Guimarães, Eduardo Duviviei', 
.Pereira Lira, Leví Carneiro, Bento Costa, Agenor Rabello, 
llermete Silvn, Prado Kelly, Lemgruber Filhó, _\curcio Tor
res, Cardillo Filbo, Nilo Alvarenga, Bandeira Vaugham, João 
.\fangabeíra, Pinheiro Chagas, Arthur Bernnrdes, Martins 
Soares, Clemente M~drado, Josl! Braz, Levindo Coelho, Biãs 
Fortes, Adélio Maciel, Anthero Botelho, Thcodomiro San
f.iago, João Beraldo, Daniel de Carvalho, Carneiro de Rezen
de, Cbristiano Machado, Negrão de Lima. 'Vieira Marques, 
José Bcmardino, l\íatta Machado, Celso Machado, Simão da 
Gttnha, Magalhães Netto,. Delfim Moreira, •Pereira Lima. 
Abreu Sodré, Wáldemar Ferx·eira, Santos Filho, Oscar Ste
Yens<m, Barros Penteado, Theotoniu Monteiro de Barros. Car
lota ue Queiroz, Moraes Andrade, Cardoso de Mello Netto, . 
Cincinato Braga, Gama Cerqueira, Macedo Bittcllilourt, 
JJaerle Setubal, Meira .Tunior, Nogueira Penido, Jorge Gue
des, Teixeil"a Pinto, Aureliano Leit.e, Miranda Junior, Fabio 
Aranha, Jairo Franco, Domingos Vellasco, Vicente Miguel, 
l..audelino Gomes, Corrêa da c·ostn, Arthur Jorge, Plínio Tou
rinfll~, Alberto Santo!!, Octavio da Silveira, Francisco Pereira, 
Paulo Soar es, Ahelardo I.uz, Dorval Melchindes, Carlos Go
mes de Oliveira, Dinit. Junior, Vespucio do Abreu, João Cat·
los, Demetrio Xavier, Annes Dias, Roberto Barbosa, FredC-. 
ricó Wolffenhuttel, Raul Bittenoourt, Adalberto Corrêa, Da
rio Crespo, Barros Cassa!, Fanfa Ribas, Baptista Luz:.1rdo. 
João Neves, Euvaldo Lodi, Martins e Silva, Cesar Tinoco, 
Moacyr Barbosa, Martinho Prado, Ricardo fllacnado, Ferreira 
Lima, AlbertQ Alvares, Oliveira Coutinho, Lima Teixeira, 
Pedt•o Rache, Gastão de Brito, Leoncio de Araujo, Vicen(c 
Galliez, França Filho, Al'lindo Pinto, Augusto Corsino, Vi
cente Gouvêa, Baeta Neves, Abelardo Mat·inho, (3ylvio Leitão, 
Salgado FHho, Bar~rto Pinto. Thomi}son l<~lores, Claro d•~ 
Godoy (187). 

O Sr. Presidente - Vac-se proced2r á contagem das 
Cédula~. 

Oonfere o numet•o do ccdulnil. 

O Sr. Presidente - Vae-.sc proceder á apuracúo. 

Procede-se á npurncílo que dá o segnilllc re
sultado: 

Sll: :;s ced1.1las . 
!'LO:o i~D cedtulas. 

O Sr. Presidente - As partes vetadas dos nrts. i" e 20 
do PL'G,jeeto n. 3G-A. rf<' 1935. não foram tnnnt.idus. por 58 
voto~ a .favor· conlJ·n 120, officinndo-se sobra o uccorrido. 

10 

Votaçiio d() pt·ojecto n. 226. de i 91!5. m~tO'I·,·
do a aiJrir o credito especial rle 31 O :000$000 pa·l' ll 
<lttcJlder a despesas com os estudos prclitninUJ'es 

c. ll . - Vl.'r.tr:\IE 11 - i935. 30 
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;;ara a corutrucção da ponte internat:ional sobre o 
rio Uruuuav (211. discussão). . . 

Approvados, successhramcnte, os seguintes ar
tigos do 

PI\O.TRC'l'O 

N. 223- 1935 

"Artigo t.O Fica o Governo au~orizado a abrir o -cr·e
dito especial de trezent.os e dez contos de réis (310:000$), 
para atlender, no anno de 1935, a despesas . cõm os estudos 
prélímiunrP.s para a construcção d!l ponte internacional so
bre o Rio Uruguay, ligando a Argentina ao Brasil. 

Ar! . 2.0 Para provimento d'O oredito especial mencio
nado no artigo 1°, fica o Presidente da Rcpublicn autoriza
do a retit·ar recursos financeiros das operações de credito 
autorizadas pelo nriigo 20, da lei n. 5, de 12 de outubro 
de 1934 . " 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3' discussão. 

ll 

Votação do pt•ojecto n. 274, de i935, estabe
lecendo a competencia do Jui:: de Menores d_o Dü
tricto Federal para it~luar as in(racç6es de leis e 
regulamentos de assidenc1a e protecção a menores, 
e dispondo sob1•e 08 ezarne8 a que devem &er su
mettidos o8 menores processados (24 discussão). 

Approvados, successivnmente, os seguintPs ar-
tigos do · 

PltM'!OTi:> 

N. 274 - 1935 

Art. 1.0 Os exames de idade ordenados pelo Juiz do 
Menores do Dislrioto Federa\ serão procedidos por uma junln 
de doi s peritos, compo!>la d'O medico do Juizo e de outro, 
del'ignnrlo pelo Juíz denlí'e os h'lêdlêos q~1c exer·cám fl\ncctio 
em s1wvi~o de assistencin n m f.'nores, 

Art. 2.0 O medico do Juizo se!' á substituido nas suns 
íallas occasionaes e férias, por um medico da assistcncia n 
nwmw~s dl'sis·nado pell:' juiz. 

Art. 3.0 i\ o nrt. 147 do Cmtlgo ct1! ~h,nm·e~> accl'escen
t.e-s~. ap6!< o inci~o II: 

Os exames de sanid·ade physicn ·e mimtal, anthropolo
gico, llSYcologico e pedngogico, poderüo set' proccdi(!Os pot· 
technicos, de oomprovndn idoneldndo, designados pelo juiz. 

Art. 4.0 Subsl!lun-se o inciso VIII oo mesmo art. H7 
do Cl.ldigo de Menores pelo seguinte; 

VIII - Pl'O(~(!~~lU' I! julp;nl' "" !nf•·ucc;:.ües do leis e regu
l omt1nlo~o~ dt> nssi.~leucin e p•·oll!l'Cilo n menores de qunlquer 
Jdnde. 

Art. 5,o Ao nt·t. H7 do Godigo de Menores nccresoen
tc-se, após o inciso XVII; 
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Sempre que entender necessario á inslrucção do julgaM 
mento sobre o destino da menor, consult;u· em conseÍho os 
technicos que o hajam examinado e o Director do estabe
lecimento a que tenha estado recolhido. 

Art. 6.0 Revogam-se as ~isposicões em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto paso;a. á 3' discussão. 

12 

Votação do projecto n. 277, de 1935, dando á 
L'iqu Brasileira contra a Tuberculose (P1tndaçüo) 
a plena propJ•ie(Ü1rte do ter1•eno onde está construi
do o edifício de sua séde social nesta Capital, ten
do parecer com sub<,titutivo da Commissão de Fi
nanças ao projecto da Commiss{io de Jusl'i'ia (2a 
discussão) , 

O Sr. Presidente - A este projecto a Commissiiü de Fi
nanr~us e Orçumenlo ot'fereceu o seguinte 

SU!lSTITUTIVO 

O Poder Legislativo decreta: 

.\.rL. 1.° Fica doada, á randaçfto Liuo. Brasileim contra a 
Tttl,m·culose, a plena propriedado do terreno situado ft an
tiga rua 13arão de São Gonoalo, actualmente Avenida Almi
rante Bal"roso n. 5<1, onde está construldo o cdificio às sua 
sédc social, isentos de qual'squer impostos o ed.ificio e tel'
reno em upreço. ou outros edificios que ne!le ~e construam, 
eínquanto servit·em os mc~mos nos interesses doquella ins
tiluiçilo. 

§ 1.0 O terreno, ou os edificio~ nelle construidos, serão 
insmceptlveis de pcnhol'a, e sómente podet•ão ser nlíenados, 
ou gTuvur!os, medianlo p1·evin aulot•iz~ção do Governo. 

§ 2,0 Quaasquer proventos, ou beneficios, resultantes na 
alienação ou sravame dos I'eferidos bens, assim como de ou
tros contractos, que a Lig-n Brasileira contra a Tuberculose 
renlizru•, serao npplicado:J, unica o exclusivamente, no desen
volvimcnlo c nn munutençüo dos serviQos da m<lnc.ionada 
Liga. 

Al't. 2.o Hcvogam-se as disposicões em contrario. 
Appt•ovudo o substitutivo. 

O Sr. Presidente - O projeoto substitutivo passa á 3" 
cliseussão, ficanc)~ prejudicado .o inicial da Commissuo de 
Constituição e Justiça. 

13 

Votaçao do parecer n. 3-A, dtJ f935, devol-
vendo ao 1'ribunal de Contas c; processo relativo 

d recusa de registro ao contracto celebrado, pelo 
lllinisterio da Marinha, com a Oa~a Mavrink Veiga 
(discusstio unica) ; · 

Approv!ldo. 
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Votação do parecer n. 27, àe f935, approva,.-
do o acto do Tribunal de Contas que recuso~1 1'e

gistro ao termo de rescisão amigavel do contracto 
celebrado entre a extincta Directoria Geral de 
Pesquizas Scienti{icas e o Sr. João Robles Pereira 
(discussão unica). 

Approvado. 

Votação do parecer n. 28, de H135, approvat•
do o acto do Tribunal de Contas que recusou regis
tro aos contractos celebrados pela Commissão C, 
de Compras, com as firmas Marco F. Bertéa, Pe
reira Araujo & Comp. e The English Electric Co. 
Ltd.; com declaração de voto do senhor Lacerda 
Werueclr (discussão unica) • 

Approvado. 

Votação do parecer n, 29, de 1935, approvafl
do o acto do 1'ribunal dt.' Contas que recusou 're
gistro ao accordo firmado na Delegacia Fiscal cto 
Thesouro Nacional no Estado de Minas Geraes, en
tre a Fazenda Nacional e a Prefeitura Municipal 
de Sacramento, para arrecadaçãó do imposM de 
eneroia electrica (discussão unica) • 

Approvado. 

Votaç.1o do parecer n. 31, de i935, approvan~ 
do o ac~o do Tribunal de Contas que recusou re
gistro ao con~racto celebrado na Directoria da De
{e8a Sanitaria InternacionaL com Joaquim José 
Teixeira, para locação de um prcdio de proprieda
de deste (discussão unica) . 

Ap'provado. 

Votação do pareceJ• n. 32, de 1935, approvan
do o acto do Tribunal de Contas que recusou ra
gistro do contracto celebrado pela Com missão C. 
de Compras com a firma Walter & Comp. (dis
cussão unica) • 

Approvado. 

Votação do pm·~cer n. 33, de t 935, indeferin
do requerimento do Dr. João Francisco de Lacer
rla Coutinho, pedindo pa(lamento de vencimento& 
(discttssão unica). 

Approvado. 

Votação do parecer n. 34, de 1935, app1·ovan~ 
do o acto do Tribunal de éontas que recusou reois
tro ao contracto celebrado entre a Commissão Cen
tral de Compras e a Internationa.l Machine1'1/ Com
panu (fornecimento ao Departamento de Produ
cção Vegetal); com voto em 11eperado do Sr. Abreu 
Sodrl! (àiscussáo :.mica) • 

Approvado . 
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Votação do parecer n. 35, de i935, approvar,. 
tlo o .acto do Tribunal de Contas que recusou re
gist?•o ao contraclo celebrado ent're a Commissão 
l!_entral de Compras e a firmn. Luf:, }'errando & 
Comp. Ldt., (fornecimento ao Serviço de /mpecção 
de Produ c tos de Origem Animal do D. N. de Pro
ducção Anima~} (discttsslio unica} . 

Appl'ovado. 

Votação do parecer n. 311, de 1935, approvcm
rlo o acto do Tribunal de Contas que recusou réuis
tro ao termo de convenio inlet·-ttdministrativo, ce
lebrado entre a União e o· Estado de São Paulo 
(discussão unica} . 

Approvado. 

Votação do parecer n. 37, de 1935, approvan
du o acto do Tribunal de Conta~ que recusou reais
tro ao contracto celebrado entre a Commissão Cen
tral de Compras e Lutz, Ferrando & Comp., Ltda. 

(fornecimento ào Hospital de ,.;; . Sebasti,;o) (dis
cttuão unica) • 

Approvado. 

Votação do parecer n. 39, de i935, approvan
do o acto do Tribunal de Contas que recuaou regis
tJ•o ao cor.tracto celebrado entre a commisstlo Cen
tral de Compra.s e S. A. White Martins, para (or
necimeflto de materiai .d Directoria de Naveg(l.çilo, 
sttbordinada ao Mini$terio da Marinlta (d~'scusscto 
unica) . 

Apprcvndo. 

Votaçdo do parecer n. 10, d.e 1935, approvan
du o neto do Tribunat de Contcu que recusou re
gi$tro ao contracto celebrado com a Casa Luik Li

mitada, para fornecimento de material ao In.slituto 
de Chimeca Agricola, bem como ao addili11o do r!l
(erido conCTacto (di.!ctusr1c unica) • 

Approvsdo. 

Votação à'> parecer numero u, ac ·!935, ap
provanào o acto do Tribunat de Contas que l'e
cusou registro ao contracto celebrado entre a 
Commissãa Central de Oo1npr~ e a Ca.,a Lttik 
[.tà., para fornecimento de material ao Instituto 
!$e Biologia Vegetal, bem com.o ao additit·o do 1'8-
ferido contY"acto (discussão unica); 

Approvado. 

Vc;taçcio do parecer numero 42, de i935, ap
~rovando o acto do :TribunaL de Contas qrte re
ctaou registro ao contracto celebrado entre a 
Commissão Central do Çompras e as fü•ma$ Of(ice 
FranÇais de& Papiers Fiduciaires e ~ut:, .F'errml
do & Comp. Ltd., para fornecimento di! mater•ial 
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á Casa da Moeda e l .DirectOt>ia de .-lrmdmcnto 
(discua&ão um·ca}: 

:\pprovado. 

VotQç~o do parecer numero 13, r.ic !935, ap
provaNdo o acto do Tribunal de Cont(l5 que re
cusou registro aos contractos celebrlldos entre a 
Commis~ão Central de. ·Compra.! e a Compànhia 
{_ohn Jurgens, Lutz, Ferrando & Comp. Ltd., Ca.va 
L.ohner S. A. e com a Casa Luik Ltd., par11 for
necimentos a repartiç6es tJUbi:JI'ditladas ao Jli1tis
terio da Agricultura (di&cussã0 ttnica); 

Approvndo. 

Votação do parecer numero 44. rl~ f935 ap
provando o acto do Tribunal de Contas qu~ re
cusou registro ao contracto celebra'io entre a 
Commis.são Central de Comprtu~ e a firma Oscar 
FluetJ dr Comp., para fornecimento de material 
de consumo ao Departamento Nacional do Tra
balho ( disctasão unica) ; 

Approvado. 

Votação do parecer numero 45, de i935, !.!p
p:rovando o acto do Tribunal de Conta~ que re
CU.!OU. registro ao contracto celebrado entre a 
Directoria Regional. dott Correio! ·e TrJleqroaphm t 
o Edi(icio Ceard S. A., para arrendamento de 
uma loja, etc. (disctusao unica); 

Approvado. 

Votação do parecer numero 46. ae :1935, ttp~ 
PI'(•Vando o acto do Tribunal de Contas que re~ 
c-usou reaistro ao ajU8te et>lebroarlo entre 0 Go
tlel'nn Federal e. o Estado do Rio de JaneiroJ, para 
a ~=ecuqao dos serviços :oelativos .á oraanizcu;i!o e 
.d-efesa tta Producç4o (disc.uss4o vnic«}: 

Approvado. · 

Votaçao do parecer numtro 47 de 193'5, ap
provando o acto do Tribunal de êo .. uu que re~ 
cttsou registro aQ contracto celebrado peta Com~ 
missão Central de Compras com a Cvmpanhitt de 

. mectricido.de Siemens Schuckert S. A. (discmssila 
unica); 

Approvado~ 

Votaçt!o do parecer numero 49, de :t935, ap
pro'!lOfl!to o acto do Tribunal de Contlls que re
cU3oú reaish-o ao . contracto celebrado entre a 
Oommissão Oent1•al de. Oompras . e a Companhia 
Aura do Bra~il. The Enalish Electric C. Ltd,, e 
n Casa Mavrink Veíua. S. A. (ducussão unica) ; 

Approvado. 

votaç4o do vàrecer numM"o 50 (je 1935, ap
Pr<!vando o acto do · Tribunal de Contas que re

. cusou registTO ao contracto eeleb"ra.:l!:l entre a 
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Commi.w2o Centi•àl de Compras e a fil·tna Fon
seca, Almeida w Comp . . Ltd., Companhia . Finlan
de:.a S. A. e Stahlunion Ltd., etc. (discuss<il) 
unica); 

Appt·ovado. 

Votação do parecer numero 51, ae 1935, ·Jt
DrovandrJ o act() do Tribuna! de C•Jn!'.l; r:ue rc
cusctt reaistl·o O.{) contracto celebrad9 :IJelo. CO'Il!-· 
mis3ão Central de Compras com. a Tlte Enoli.~h 
Electric Comp. Ltd., (discussão unica) ; 

Approvado. 

Votação ào parecer numero 52. de 1935, ap
prova!ldo o acto do T1'ibunal de Cont'ls que r e
cusou registro ao r.ontracto celebra-:io entre a 
Commissão Central de Compras e a firma L'!t;, 
FeTTando d': Comp. Ltd . (discussão tmica); 

Approvado. 

l'otaça0 do parecer niimero 55, .N t9S5, ap
provan.io o acto do Tribunat de Conttn que re
cusou reaistro ao contracto celebra.:to entre a 
Commissão Central de Compras e a Cas,1 .T..~âl• 
Ltd. (discussão unica) ; 

Approvndo. 

Votaç!ío do parecer numero 56, de 1935, a-p
pro-vando o acto do Tribunal de Conta~ lfUe rc
cu.rou registro ao · contracto celebrado entre a 
Commi.rsão Central de Compra, e a firma L-utz, 
Ferrando do Comp. Ltd . (di.rcuudo tmica) ; 

Approv11do . 

Votação do parecer numero 57. (le 1935, ap
pro-vando o acto do Tribunal de Conf.as aue re
<'Usou registro ao contracto celebrar:t.? mt-re a 
Commissãó Ctmtrdt de Comprae e li firma Ltclz, 
Ferrando &: Comp., Ltd. (discussão unica); 

Approvado. 

Votação do parecer numero 58, de i935, ap
provando o acto do Tribuna! de Contas que 7'e
ctuou registro ao contracto celebrada entre a 
Commissáo Central de Compras, o Am.crican Bank 
Note Comp . e as firmas Magalhães Sucu.pir11 & 
Cof!lp. e Lutz, Ferran4o & Comp. Ltd (discussão 
um.ca). 

A;piJrovndo. 

Votaçao do requerimento 11. 3. fltl t935 1pl'i
m.eim legislatura ), do S1•. Do1·vat. Malrhio!l.es, de 
llt(oi'1MCões sob1•e aNigos do Codino rle Conta
r!iliflade (discussão union); 

Appl'ovado. 

Votação do requerime?tto n. 4. de 1935 (pri
mei1'a ie(Jislatura) , do S1·. Hcm'II'/Uc D'Jdswf1rlh e 
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outros, âe informações sõbre acquisição de aviões~ 
escola, de pilotagem inicial e de ape1•!ciçoamento 
de pilotauem (discussão uníoa) ; 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Passa-se á ma teria em discussão. 

14 

2° discussão do p1·ojecto n, 10, de 1935 (1Jrí
meira legislatura), abrindo o credito eapecia~ de 
10.400:000$000, para attender á& despesas a 
sere·m realizadas com a visita do Presidente ás 
RepubUcas do U1•uyuav e .Aroentin!l. 

O Sr. Presidente - Não havendo quem queira usar da 
palavra vou declarar encerrada a discus8ão dos dits. to, 20 e 
3°. (Pausa). 

Está encerrada. 
Approvado o seguinte art. do 

PROJEC'l'O 

(Primeira legislatura) 

N. 10 - 1935 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica aber.to, desde já, pelô MinisttL'tO dus Re
laoões Exteriores, um credito e~paolsl de tO • .f.00:000$000, 
(dez mil e quatrocentos contos de réis) para atteudel' âs 
despesas a se1•em realizadas com a viaita do Presidente dn 
Hepublica ás Republicas do U1•uguay ·-e Argentina. 

E' dado como app1•ovndo o seguinte 

Art. 2.• Para occorret· ás. despesas decot•rentes do pre
sente credito, fica o Presidente dn Republíoa autorizado n 
I'eo.!izar ns neoessai·ins. operll.ções dê ol•editCJ. 

o Sr. l>omln!JOS veiiasoo (Peia ordem) requer verifioa
cíio da. votação. 

Procedendo-se á verificação do votação, l'econhece-se 
terem votado a favor 118 Srs. Deputados o contra 13; to- . 
tal, 131. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. 
De accôrdo com o Regimento, -vou submetler a votos, 

pelo processo nominal, o nrt. 2" ·do projecio. 
Os senhores que npprovarem o art. 26 do projeeto n. iO, 

de 1935, responderão - sún - e os que rejeitarem, respon
de·rão - nao. 

Vai se proced·or á chamada. 

O Sr. Agenor Rabello (2" Secretario, servindo de i•) 
procede á chamada dos Srs. Deputados, pura a votaoão 
.nomi,nul. 
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Durante a chamada o S1'. Arruda Gàmára, 1~ 
Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre'!idencia, 
que é octmpada. pelo Sr. Pereira Lira , i • Secre
ta[' i o, e novamente pelo Sr. Arruda Çamara, io 
Vice:-Presidente . 

O Sr. Presidente - Responderam á chamilrla 132 Sr~. 
Deputados, 

O Sr. Secretario vai procede!' li leitura dos nomes dos 
Srs. Deputados que responderam - .sim. 

O Sr. Negrão de Lima (Servindo de Secretario) procbdc 
li leitura dos nomes dos seguintes Srs. DElputados que 
responderam - sim. · · 

Ilibeiro Junior, Mario Chermont, Acylino d o Leão, Ah.:. 
guar BnsLos, Fenelon Perdigão, José J>ingarilho, Agostinho 
Monteiro, Gcnar o Ponte, Carlos Reis, Godofrcdc Vianna, 
Adelmar Rocha, Waldemar Falcão, PEJàro F irmeza, Olavo 
Oliveira, Monte Art•aes, Figueiredo Hodl'igues, Café Filho, Jo
sé Augusto, Pct•eira Lyra, l\1athia~ Freire, Horcctiano Zc
nayde, Samuel Duarte, Adolpho Celso, Ozorio Borba, Anto
nio de Góes, Mari o Doniingues, Heitor Maia, 1'eixeira Le!Le, 
Oswaldo Lílnll, Humberto Moura, Simões Barbosa, Severino 
Mariz, Emilio de Maya, Deodato M-aia, Manoel Novaes, Cle
mente Mariani, Prisco Paraíso, Alfredo Mascaronha~. Arlindo 
Leoni, Magalhãe$ Netto, Francisco Rocha, Leoncio Galrão, 
Arthur Neíva, Rnphacl Cincorá, Edgard Sanches, Homero 
P.ircs, Caldeira de Alvarenga, Ama.I'Ul Peixoto, Henrique La
ge, Salles Filho, João Guimarães, Agonor Rabello, Cesar 'fi
noco, Cãrdillo Filho,. Nilo Alvarenga, ArLhur .Bernnrdes, Mar
~ins Soares, 'rheodomiro Snnliago, Augusto Viegas, João Be
_t•aldo, Vieira Marques, Neg1·ão de Lima, Celso Machado, Josl; 
_Bernardino, Pereira L]mn, Thootonio -Monte iro do Bnrt•os. 
Waldemar Fct•reh·a, Sautos Filho, Cnt•lola Quoit·oz, Bllt'ro:-o 
'Penteado, Moraes Andmdo, Gnma Cerqueirn, Lnor'lo SuLu bal. 
Meira Junior, Miranda Junior, Fabio Ar•anha, Juit•o b'rauoo. 
Viconte MigUe l, Claro Godoy, Om·rõa da Costn, Arthut• Jorge, 
Diniz J unior, Dorval ~letchiados, Vespucio do Abreu, 1\enntu 
Barbosa, DemeLril' Xavier, Anncs Dias, Frederico Wolfen
buttol, Raul BitLencom·t, Dai'io Crospo, Adalber to Gort•ôn. 
Fnnfa Ribas, Aniz Badrn, Eurico Ribeh·o, Sebnstiuo Oomin
g·ues, Abilio de Assis, Antonio CUL·vnlhnl, Arthur da Roóhu, 
Silva Costa, Frant~isco Moura, Adalb<'rlo Camargo, Alberto 
Surek, Damas Ortiz, Edfl'le.r C!lt'Valho, Ricnrdino Prado, Mar 
Linho Pt·ado, Ricardo Mnclw.do, Oliveira Coutinho, Alberto 
Alvares, Lima Toixeh·a, Paulo Assumpcão, Euva ldo Lodi, Pe
dro Rach·o, Gast.ão de Brito, Viconte Galliez, Arlindo P into, 
Baeta NEJves, Abelardo Marinho, Barreto Pinto, Thompson 
Flores ( 119) . 

O Sr. Presidente - ReSpõlldCi'nm-sim-- 119 St·s. Depu
t il.dos . 

O Sr. Sccrcturio vae proceder á leitura dos nomes dos 
.Srs . Deputados que responderam - não . 

· O Sr. Caldeira Alvarenga (''" Secl'etm·io) procede á. lei
tura dos nem o~ dos seguintes St•s. De pulados que respon
deram ntio. 
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Joüo Cleophns, Alde Sampaio, Pedro Lago, Octavio Man
gabeira, Wanderley do Pinho,. Pedro Calm~n, Ubaldo R~ma
lhete, Sampaio Corrêa, Aourmo •rorres, Btas Fortes, Cmci~ 
n&.to Braga, Teixeira Pinto, Domingos Vellasco (i3). 

O Sr. Presidente - Responderam 
Uepntados. 

Confirma-se a falta de numero. 

não - 13 senhores 

O Sr. Arthur Barnardes (Pela ordem) - Ha um des
accordo flagrante entre os termos da mensagem presidencial, 
que solicitou o credito de 10.400 contos para a viagem do 
Sr. Presidente da Republica, puhlicado no jornal da Casa. e 
a declarac:ão constante da oraem do dia de i1oje. 

Na mensagem se affirmava que o credito era para sa
tisfação das despesas realizadas, e a ordem do dia diz que se 
trata de despesas a serem realizadas. 

~estas condições, não lt-nho motivo algum para deixar 
ae votar a favor• do credito, nos termos da ordem. do dia de 
hoje. Neste sentido, vou mandar á Mesa uma declaração de 
voto esct'ipta, nos termos do Regimento. 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARACÃO OE VOTO 

Havendo desnec·ôrdo entre os termos da Mensagem Pre·· 
sidenoial que pediu o credito de i0.400 contos, p~lo Miul!te
rio do Exterior, para nttendcl' despesas com a viagem dG 
Sr. Pr·esidente da Republicn, e a declaração constante da Or
dem do Dia, de hoj3, decláro que votei pelo credito por pa
recer lenham sido modificados os termos da referida men
sagem e trntar-se já, agora, de despesas a serem realh:ll
das. e qne terão, it•revogavelmente, de ser pagai!. 

Snl11- dns Sessões, 18 de m~lo de i93!5. - Arthur Ber
nardes. 

O Sr. José Auousto (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra simplesmente para declarar que o meu voto é fun
damentado, nos termos do do Sr. Deputado Arthur Ber
nardes. 

O Sr. Oliveira Coutinho (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
desejo que conste da neta que votei a favor do projecto nu
mero 10, nos termos da restriccão do Sr. Deputado Henrique 
Dodsworth, qué é a seguinte: no sentido do que a totalidade 
das despesas feitas com essa viagem, que considero uma 

. necessidade, niio exceda da importune ia prevista de 
10.400:000$000. Se outras razões não tivesse, eu notaria 
que, em rclaciio ás financns dos Estados e Municipios, esta 
'·orba ntio é pequena, como ouvi dizer, porque ha nada me
nos de oilo unidades da Republica, cuja receita annual não 
attinge a w·;-ooo :000$000. 

Dou, pois, o meu voto ao p!'o,iecto com essa restr!coão. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:04 +Página 87 de 88 

-475 ....... 

O Sr . Presidente - O nobre Deputado, nos termos do 
do Hegimento, deve mandar á Mesa sua declaração pOI' ee
cripto. 

Vem á Mesa n. seguinte 

DECLARACÃO UE VOTO 

Declaro que votei pela approvação do projccto n. 10, de 
193<~, nos termos da reslriccão do Sr. Depulado Henrique 
Dodsworth . 

.:Sala das Sessões, 18 de maio de 1935. - Oliveira Cou
tinho. 

(l Sr. Bias Fortes (Pela ordem) - Sr. Presidente, de
l!e,io que V. Ex. faça consignar em acta o meu voto contra
rio ao pro.iecto n. 10, porque, no meu entender, o considero 
inconstitucional, uma vez que dispos.itívo da Constituição 
estabelece não poder ser aberto credito especial senão no 
segundo semestre do exercioio, e nós não atingimos essa pe
ríodo. (.~Jnifo bem). 

O Sr. Presidente - O nobre IJeputado queira enviar á 
á Mesa, por escriptura, sua declaração. 

Para substituir o Sr. Vieira l\iarques, na Commissiio de 
h!>tatuto dos Funccionat·io~ PubliC'oB, nome!o o Sr, Deputado 
Noraldino de Lima. 

Vou levantar a Sessão, designando para a de 2• feira, 
:?0 do cort'ente, a õeguinte 

15 

ORDEM DO DI.'\ 

ae. discussão do projeoto n. 43-A, de 1935, nutorizar:.do 
a rel'ormnr e amplia!' o Hospital NacioiJal de Psycho~nthas 
e as Colonias de Engenho de Dentro e de Jacal'e(Jaguá (em 
viNude de urge12cia) ; 
·'I"· 

•. ~,., ·· Continun~ão da votação do projeclo n. 10, de i 935 
(primeira legislatura), abrindo o credilo especial ~e réis 
1 O. 400 :000~000, para altender ás despesas a serem reaE
zadas com a visita do Pr·esidenlc riu Rcpublic:t á.s Henuh: i
C:JS do Uruguuy e Argentina (art. 2o c seguinles); (3" dis
cussll.o); 

sa discussão do projecto n. 217, de 1935, autorizunao 
a acquisicão de obras de pintura o csculptura deixad:~.s pelo 
artista brasileiro Décio Villares: com substitutivo da (1om
missão de Finanças e Orçamento ao pro.iccto da CommissiiG 
de Educação; 

16 discussilo do projoclo n. 72-A, do 19:15, prescreven
do fiança par!.\ o funccionalismo publico; tendo pt\t'eccr co'n 
substitutivo da Commissão dn Estatuto c pnrecer da Com
missão de Finnnçns, favoruvel no substitutivo; 
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ia discussüo do projecto u. · 222, cte 1935, mantendo a 
cadeira de Historia do Brasil, ua 56 série do curso secun
dario; com parecet• contrario da Comrnissão de Educação; 

Discm:süo uni co do parecei' n. 38, de i 935, approvando 
o aeto do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
lraclo celebrado na Commh;são Central de Gornpras com a 
f irma Lutz, Ferrando & Oomp. Ltda. (fornecimento á Esco
la PolyLechnica do Rio de Janeiro); 

Discussão unica do parecer n. G5. de 193::. approvando 
o neto do Tribunal de Contas, que t'ecusou registt·o ao con
tt·acto celebrado pela Commissão Central de Compras com 
a Casa Lohner S. A. 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 50 mi
nutos. 
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t4a Sessão, em 20 de Maio de 1935 

Presidencia dos Srs. Arruda Camara, 1• Vice-Presidente, e 
Euvaldo Lodi, .2• Vice-Presidr.nte 

1 

A's 1-1 horas cunl(Htreceram os Srs.: 

. Al'l'uda Camara, Euvaldo Lodi, Pereira Lyra, Agenor Rn
be1lo, Genern~o Punce, Claro de Gocloy, Lauro Lopes, Café 
Filho, Mal'io Chet'!llbíll, Aeylino de Leão, Abgunr Bastos, Fe
nelon Perdigão, José Pingarilho, Agootinho Monteiro, 'Gena
t'O Ponte, Hem·ique Couto, Eliezel.' Moreira, Godofredo Vian
na, Adclmm· Rocha, Freire de Andrade, Monto Armes, Mar
Lins Verns, Jogé Augusto, José Gomes, Mathins Freire, Botto 
de i\lnnczes. Ruy Carneiro, Souza Leão, Joüo Cleophns, Ar
naldo Bustos, Adolpho Celso, Domingos Vieira, Arthur Qayal
cnnf.i, Heilot· Mnia, '.roixaira Leite, Oswrlldo Li ma, Humber
to Moura, Severino Mariz, Valenle do Limn, Deodato Mo.in, 
Amnndo Fontes, Luiz Vianna Filho, Alft•cdo Mnscnronhns, 
Frn:1ciseo Rocha, Octavio Mangnbelrn, Wanderley Pinho, 
Leoncio Gnl!•uo, Ubnldo Rnmalhcto, Jnir 'l'ovur, Honriquo 
DndsworLh, Amnml Peixoto, Oilüdido Possuo., Henrique Lngo, 
João GuimrH'iiQs, Lov! Cnrneiro, Pt•udo Kelly, I.omgrubor 
.l.o'ilho, Alipio Uosl.allnt, Bandeira VMgh!!.n, Arthm• Bornnl'1 

dos, Biu~ l~ot•Le~. Pinheit·o Chagas, Mtu·lins Soares, Lovindo 
Coelho, Adelio Mnciol, João Bornldo, I'olycnqw Violti,. Cnr
neiro dt• lh~l':f'tHhJ, Chl'islinno Machado, Vieira Mnrquos, Ne
griio de Lima, ,Tu~ó Bornnrdino, Mnttn Muohndo, Anthcro Bo
I e lho, BLH'IlO nronrlão, Dolphim Mot•oit•n, Abreu Sodró, Pú
l'OÍ!'n L!mu, 'l'hoo(.onio Monteiro de Barros, Mornos A ndra<le, 
Uincinato Bragn, '\Vnldemnt· Ferreira, Maco.do BittencoUl't, 
LnerL Setulml. Alves Palma, Jors·e Guede.s, Teixeira Pinto, 
.\ut'eliano Leite, Miranda Juniot•, Jairo Franco, Domingos 
Yellaf'co, Laudelino Gomes, Vicente 1\figuet, Qorrea (ia Costa, 
.-\rthm· Snnf,os, OcLavio da Silveira, Paula Soarfis, Francisco 
l'ereiru, Diniz Junior, Dorval 1\felchiades, Baptista Lusardo, 
Vcspue.io de Abreu, Rbnato Barbosa, Dornclrio Xavier, Joiío 
·~implic.io, FrtJderioo Wolfenbuttol, Victor Russornano, Raul 
BillcncourL, Barros Cassai, Dllrio Crespo, A{jalberlo Corrêa, 
Fanfa Ribas, Aniz Badta, Ermano Gomes, Sébastião Doinin
gues, Frnncisco di Piori, Abilio de Assis, Antonio Onrvalhal, 
Arthur da Rocha, 13ilvn Costa, Francisco Mour!l, Alberto Su
rek, Chrysostomo de Oliveira, José do Patrooinio, Rioo.rdino 
Prado, Mortinho Prado, Fel-reirtl Lima, Ricardo Machado, 
J..~imn Teixeira, Paulo Assumpr;ão, Pedro Rache, Moa!lyr Bur
bosn, Arlindo Pinto, Vic:ente Gouveia, Buetn Neves, Abelardo 
M.nl'inho, Puulo Martins. ( 137.) 
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o Sr. Presidente - A lista de presença accusa. o compa
recimento de 137 Srs. Deputado~. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Agenor Rabello (2• Secretarío) i)rocedc á leitura 
da tlcla da sessão :mtecedenle, a qual é, sem observações, 
approvadn. 

2 

O Sr. Presidente - Pa~stH>e á leitura do Expediente. 

<l Sr. Pereira Lyra (1. 0 Secretario) procede á leitura do 
seg11inte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Minislerio da Fazenda, de 17 do corrente, enviando 
as !3eguinles 

INFORMAÇÕES 

Exmo. Sr. Secretario da Camarn dos Depnludo~: 

Em referencia ao officio n. 1G2, de 7 Je Fl!ver~ii'o do 
corrente anno, com que V .. Ex. transmittiu o le~t· do re
qu~rimento em que o Sr. Deputado M'lrio. A. namo3 SC1lic!t~ 
inforrnnções sobre o andamento dos processos entl'ados Dtl 
Camara de Reajustamento até 3t de Janeiro ultimo, tenho 11 
honra de enviar-lhe, por copia .. u informação prestada pela 
alludidn Oamara. 

Renovo a V. Ex. os p1•otestos de minha nlnvndtl estima 
e dlstincta consldcraçll~. 

A. de SortJa costa. 

Copia, 

Cs.mara de 1\oajus\.amcnl.t~ Economlco - Em 2::1 de Feve- . 
reiro d11 f935. lllmo. Sr. Sub-Dircdot• do Thcsouro Nacio
nal - Directoria do Expediente e do Pessoal - Rcsp. au 
iO.SH/35 -Em resposta no vosso offioio n. 2-63, da 18 do 
corrente, sómenLe hontem recebido, cumpre-me dar-vos os 
escla1·ecirnentos requm·idos pelo muito nobre Sr. DtlputaoJ 
Mllrio P.nmos: Quantos procE"ssos tiveram entrada na l:amal'lt 
de Rea.iustame:11to para julgamento sté 31 de Janeiro da i 935, 
9. i 08 - Qual a impm•tancia das indemnizacões pedidus no;; 
mesmos U4.. 323:093$000 -- Quantos foram jnlgados ató :u 
rlo Janeiro, 372 - Qun.l o valor das indenmizaQÕes ooncedi
dus. 12.456:500$000. Respondidas as perguntas do muito di
gna· r<.fjresentante, para maior esclarecimento, vos FJDVÍo •)o 
seguintes infot·mes: foram julgados aM :li de Janeiro ulti
mo 372 processos, dos Quaes 265 tiveram julgamento favora
vel. sendn indeferidos os pedidos de i07. Se as indernnizr.
oôes conoedidns subiram a t.2. -i 56:500,000. as decll.lraoõl18 
donOIJ!l.d011 montaram a 27.025:232,572. Accresce que n<3s 
prooe!f!BdDs lndomntr.ados houve roducoões no total de réis 
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3.767:73U'182. Ne$te ultimo mez, por força da nova orga
ninçlio lia Secretaria da Camata, os processos julgados já. 
attingiram a sommá de 708. Enviando-vos os protestos de 
minha consideracilo, subscrevo-me como patrieio attanto. 
- Bernardino losé de Souzn, Presidente. - Contere com .fJ 
originsl. Primeira Sect<ão da Sub-E%pediente, em 17 de M11io 
de Hl35. - ÕJwaldo de Ca,stro F. Go~es, 4° e~criptur8rio. -
Visto, Glodstone. 

Do Tribunal d~ Contas. de i5 do corrente, co.mmunican
do haver sido negado registro ao contracto celebrlido entre o 
Governo Federal e a Pan Americnn Airways, Inc., pnra l1 
construcçâo, no Aeroporto do Rio de Janeit•o, na Ponta do 
Cnlabouco. 

- A' Commissão de Tomada de Conta!!. 

Requerimento: 
Do Sr. Oct.avio Kelly, Ministro da Côrte Suprema, P'!·· 

dindo pagamento a que se julga com direito. 
- A's Commissões dl' Comtituiçiio e Ju":Jticn e de Fi

nanças e Orçamento. 

Sli.o. successivame11te, lidos e \ ' ÜC\ a :mprími:
os seguintes 

prm.r EC TOS 

N. 15 - 1935 

(PRIMlllAA L&OISLATURA~ 

i>t•ovidelJcin. sobre a entrega cln.s importaneias destirwdas 
a ajudas de "ttsto e sub!idios, bem como da •Jerbn mfl
ter\at aos directores aeraes da11 Secreta1•ia.t da C11mai"a 
doJ D~putado& e do S!!nado Ji'ederal, ~ da.t verbas de, 
material d Mordomia da Palacio du Presidencia, e Se
cretaria.t da COrte Surwema e TP·ibrtnal de Conta11. 

[Dn Com. de Financns 37, de i935 - 1• legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. i. • As importnnóias refet•ent.es á ajuda de custo 
e ao subsidio dos Deputados e Senadores serão entregues 
respectivamente nos directores gernes das Secret.artas da 
Camal'a dos Deputados e do Senado Federnl: ns de njudil. rle 
cust.o de unm só vêz, no começo de cada .. sE'ssão legislativa; 
e as do subsidio, pela sexta parte, até o d1a 28 de oo.da mez 
de sess!iQ, observada a divisão por doze mezes no tocante 
nos membros da Commissfto ·Permanente do S!mndo Fe
deral. 

Art. 2. • As dotnQÕes para material,. constantes das leis 
de oroamento e referent,as . ás Secrel~u·il•s da. Camare dos 
Deputados, Senado Federal, Pnlacio da Pre!itidencia. da Ile
publica, Seeretarilf. da COrf.e Suprema e Tribuna! de Contas 
1.1erio entreiJues aos direntores geraes da Cnmnra dos Depu-
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tados e do Senado Federal, Mordomo do Palacio da Presí..; 
df:ncia e Secretarfos da Côrte SUprema e Tribunal de Contas 
~m quatro prestações iguaes. adeantadamente, no eomeoo de 
Janeiro, Abril, Julho e Outubro, rned.iànté requisições .com
petentes, e integralmente as concedidas em creditas concer
nentes ás mesmas verbas material. 

Paragraphb U'Iiico. As prestacões de Janeiro o Abril, 
r eferentes ao Senado Federal, serão no corrente anno, en
tregues de uma só ve7.. 

· .\rt. 3 . o Os directores geraes da Secretaria da Camara 
dos Deputados e do Senado Federal, prestarão contas ás 
~te~ns dessas casas do Poder Legislativo, o Mordomo do Pa

lacio da Presidencía ao Presidente da Republic!l. ou pes
soa ·Que elle designar e os Secretaries da Córte Suprema é 
do Tribunal de Contas, no Presidente da Côrte SU'Pl'ema " 
ao Presidente do Tribunal de Contas. . . 

Art. 4. • Re-vogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, em .20 do Maio de f935. - Joú.o Sim

plicio, Presidente e Relator . .:...... FTança Filh.o. - Cnrdo:to 
de Melo Neto. - Gratuliano Brito. - Henrique [)ods-
1V01'th. - Arnaldo Basto.•. - João Gttimaraes . - Clemente 
Mariani . - A.maTa~ Pefu:oto Junior. - DanieZ de Carvalho, 
com restriccões. - Waldemar Falcão. 

4 

N. i6- i935 

.4 utori:a a adquirir o~ livros, etc. que pertenceram a Coellw 
Netto, com parecer da Com,missão de Finançru e Orça
mento, sobre emenda de aa discttssiio . 

(Proj. i20-A, de f935- Finanças, S- 945- t• legtslaturu> 

A emenda relativa ao projecto n. i20-A, de i985, sub. 
soripta pelo nobre Deputad() . Adolpho Bergaminl, visa mo
dificar o r.rt . · 3° do mesmo projeoto no sentido -de estatuit• 
desde logo um quantum maximo de 800 :ooo•ooo para o ore
dito a ser opportunamente aberto, ~m virtude da referid a 
proposição legislBtiva, ' 

Parece á Oommissiio ser desneoessarla tal fixação, de 
vez que a importancia do oredlto a ser aberto opportltno tem
pore depende vlsceralmente da. avaliação de que cogita o 
pnragrapho tinico do art. i 0 do dito projeoto . 

Opina, pois, pela sua rejeiçl1o. 

Sala das Reuniõas, em 20 de Maio de :1935. -João SÚn·
plieio, Presidente. ··- Waldemar Falcão, Relator. - Fr•an
ça P i lho. ~ Ca1•dpso do lr.(elo Nilto. - Gratttliano Britto. -
Clemente Mariani. -Henrique Docüworth, vencido. - Da
niet de Carvalho, vencido. -Arnaldo Bastos. -João Gui
marães . - Amaral Pei3:oto Junior. 

PROJ'ECTO l'l. 120-A, Dl!l fi)S5, EMENDADO 'BM 3" DISCUSSÃO 

O Poder Legislativo decreta: 
. Art. i. 0 E' o Governo llutorlzado a adtllllrir, pllra serem 
mcorporados ao p~atrimonio nacional, oa livros e objectos do 
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art~ qi.le pertenceram ao escrlptor Henrique Coelho Netto. 
Paragrnpho unico . Par& esse fim nomeará, por inter

media do Ministerio da Educação e Saude Publiea, uma 
Commissüo de technicos que proceda á respectiva ava
liação; 

Ar~. 2. 0 Esses livreis e objectos serão recolhidos a uma 
sal11. condigna, ou secção, da Bibliotheca Nacional, a qual 
rec2berá o nome daquelle escriptor. 

At't. 3. o Concluída a avaliação de que trata o para.gra
pho unico do art. 1°, o Governo plldirá ao Poder Legisla
tivo o credito necessario para o cumprimento do disposto 
nesta lei. 

Ar L .t. o .Revogam--se as disposições em cont.rario. 
So.la das Sessões, 14 de Dezembro de t93k. ~ Godo{,.edo 

Vianna.. - MagatMes de Almeida. - Costa Fernandes. -
Carlos Reis . ....... Olegario Mariann<J . -Nogueira Penido. -
Mario Clurrmont. - Guedes Nooueira . - Freire de An
drade. - Pedro Aleizo. - José Pereira Lira. 

EMENDA -eM 3a DISCUSSÃO A QUE SE REFERE O PARI!:OER 

SubsUtun•se o ar~. ao ·pelo seguinte: 

Ai.'t. 3.° Conoluidn l\ avalincllo de que trata o paragra
pho unico do art. '1°, o Governo poderá abrlr o credito de 
até 300:0008000 pllra o cumprimento desta lei. 

O resto como está. 

Sala das Sessões, 25 de Abril do 1935. - A.doípho Ber
gamini. - Daniel de Carvalho . - Mo:art Lago. - .4rnwtido 
Lavdner. 

lu.,tificaç(J.o 

.\ redo.cção quo a emtJnda p ropeie ao art . ao vlsa evilat' 
dolongns com outro projl!clo de Iol attinente ao credito . 

I 

N. t8-t985 

(t• legislatura) 

Rcdacção para 3• di.scu.ssao do praiecto n. 61-B, de t935 
que transfere do ctwso. de doutorado das Fáculdaàe; 
Jm•"id'icas pl»'a o de bacharelado as cadeira~ de 'Direito 
Romano e Direi to lnte'l'nncional Prit1ado, . . · 

(Vide proj. 6i-B, de 1935 - Educação 18, de f935 

Art. f.• Nas J<'ncu!dades de Direito officiaes e nas re
conhecidas pelo Governo Federal, é facult11tiva, a juizo das 
l'espectivas CongregaQões, a ~istenoiu do Qurso de dou-
wrado. · 

c. u. - vor.llllfE 11 - i 935. 3f 
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Art. 2.• Para a instal!ação ou suppressão desse curso. 
em qualquer Faculdade de Direito official ou reconhecida, 
serão observadas as disposições seguintes: 

a) vntrando em vigur a presente lei, a Congregação re
unirá. dentro de prazo razoavel e, tendo em vista a conve
nicncia ou não da cxistencia do curso de doutorado na res-· 
pectívu Faeuldade, deliberará, por maioria de votos, sobre 
a sua eontinuar,:ã-o ou não; 

b) sempre que a Congregação resolva a suppressão do 
curso, essa decisão se executará sem pre,iuizo dos · alurnno~ 
existentes, aos quacs fica assegurado o direito á conclusão 
do mesmo curso; 

c) supp:•imido o curso de doulol'ado de alguma Facul
dade jurídica ot'ficial. os respectivos cathedratic(ls poderão 
ser aproveitados nas cathedras de materias affins do curso 
de bacharelado da mesma Faculdade. nos termos da legisla
cão em vigor (decreto federal n. i9.85i. <;!e H de abril de 
1931); 

d) em qualquer tempo fica salvo a interessados, em 
numero nunca inferior a vinte e oinco, t•equererem a in:>
tallar,:iio, em qualquer li'aculdade de Direito official, do curso 
de doutorado; 

e) os C\li'sos de dóütórll.do qtie, por delibéri\Qão das res
pectivas Co.nS"I:egações, ç.onLinual'em a funccionar, regel'
se-ão pela legislaciio vigente; 

{) da decisão da Congregllciio sobre o assumpto caber:l 
semJ)l'e a qualquer interessado recurso com effeito devolu
tivo sómenle, para () Conselho Superior de Ensino. 

Art. a.• Ficam transferidas do curso de doutorado pat·n 
o de bacharelado, nas Faculdades juridü:as of1iciaes, as ca
deiras de Direito Romano e de Direito Internncionlll Pt·i
vad~:>, aproveitados os respectivos cathedraticos. 

Paragraplio uni co. O Direito Romano serd leccionado 
110 primeiro 11nno do curso e o .Direito Internncio.nal Privado 
no quinlo nnno. Em todos os annos do cm•so de bacharelado 
haverá, pelo menos, tres aulas semnnaes de onda disciplina. 

Art. 4.0 A cadeira de Sciencia das Finanças pnssarú. da 
l>rimeira sccciio do segundo anno do curso de doutot•ado para 
a pt•imeira secciio do primeiro anno desse mesmo curso. 

Art. 5.• Fica restnbelecidn, no curso de llncharelndo, 
(Jara ser professada no quinto nnno, n cudeirn de Direilo 
Industrial e Legislaci'io Opet·al'iu. 

Art. 6.0 Nl!.o havendo titular effectivo dos cadeiras 
trnnsfet•idus pura o cui•so dé bacMrelado, abrlr-se-n con
curso, nos institutos officiaes, para o provimento das mes
mas, nn fórma da legislação em vigor. 

Art. 7.• Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala da Comtnissão de Educacão e Cultura. - t . . .Bae ta 

Neves, presidente. - Eda(Jrd Sancli.es. - Martins Soares, -
Raul Bittencotwt. - Francisco de Moura. - Osorio lJorba. 
- Luiz '!(ianna. - Th. Monteiro de Bm·ros Filho. 

6 

E' lido e vne a imprimir para !'õo:t' remsttido 
t\s Commissõee de Constltuiciio e Ju~tica I! E~
peclal de Estatuto dos Funocion!l:.oio!l Publico~. 
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de accordo com o § 3° do art. H6 do Regimento, 
o seguinte 

PROJEC:TO 

(11" legislatura) 

SnbstitwJ o paraurapho unico do art. 15. de decrt?to n. 2~.754, 
de 14 d,e Julho de 1934 

(Justica 19 e Estatuto 2, de i935 - 1a legis.) 

Art. f.O Fica substituído o paragrapho unh~o do art. 15 
do decreto n. 24.754, de 14 de Julho de i 934 pelo seguinte 
dispositivo: 

"O cargo de ultima classe dentre -os escripturarios será 
rt·ovido por promocíio de escreventes de 111 ~lasse .• , 

Art. 2.0 Revogam-se as disposicões em con~~ario. 

Sala das Sessões, 18 de Maio de 1935. - Francisco de 
lllom·a. - José do Patrocínio. - Ricardino Prado. - Da
mas Orti:. - Sebastião Dominaues. - Abftio Paustülo 
r.l'Assis. -· Artlwr da Rocha, - Antonio Cm•valhol. -
Edmar Can•a.llw. ~ Chrisostomo de Oliveira, - Adalverio 
Cclt1Ul1'(JO. - Ermando Alt1t:'s Gomes. - SiltHI Co'l((L. 

Justificação 

Como justificativa da equidnde P. neces~ich1de desl-!1 dis
poslçfio legislativa é mais do que sufficienlo a O:'f[llnnru;ào 
que juntamos, contida no requel'imento do f'yndicnto do~ 
Forrovint'ios dn NoroP.ste do Brnsil en,ierccado em 20 de 
Mtwço de 1935 no Sr. Ministro da Viação e Obras Publious 
e as infot·mnçõos do' enUio Direclot• da Eslra.Jn, Dr .. _Heml
quo E. ·Couto F(;~nafides em 26 de Setembro de 193~ e do 
aetual dirigente dessa importante fel'roviu. o Dr. Alfredo 
de CusU!hos, dtltadu do 28 de Março do cot•renle nnno. 

Sal!• dn~ Sc~sõe~, 18 de Maio do J 935. - Praricisco rie 
Moura. 

Exmo. St•, li.Un!~tJ·o ria Vin<:.ilo e Obra!l Pubtic:ts - Rio 
lfll ;Jrme il·o. 

() 8yndil'ulu dos .F(JI'roviul'i011 du Nm·oésto elo Bt'aA!I 
vem, pelo seu nresidenle abaixo nssignndo, oxpqr o ~ eqne
t·er a V, Ex. o seguinte: 

O decreto federal n. 24.754, de H-7-34, que conuedeu 
o. nmjmtamento dos vencimentos do_ p~ssonl ;:la Estrada do 
Ferro Norurlsl.e do Brasil, turnbem approvou as inslrucçues 
J·cg·ulumenl.nres para o provimento dos cargos ne:>sa. Estra
t.la, baixadas com aquelle acto. 

Essas instrucções regulamentai.'es, rio pnragraph0 U11ko 
do arl. 15, pal'te oin que trata do provimento dos cargos 
t.l c prirneira ·entrancla da classe dos escriptUl'ario3, estilo 
u~sim redigidas: 

"Art. 15, pl\rngrapllo unico. O cúgo de Pl'unoirll 
Etntrancia do. classe de escrintUl'arioa dev•wú. ser pro
vido por concurso de provas, ao qual poderá ooncor-
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rer todo c qualquer funccionario da estrada ou a 
ella estranho, tendo aquelle preferencia em igual
dade de condições." 

Conhecidas essas instruccõ.es, a primeira. classe qua 
contra ellas se manifestou, por sentir-se profu:1~:hmente at-
1 mgida nos seus interesses, foi a classe dos escreventes, 
cumpo.;;la, na Estrada Not·oésle, de 134 funccionarios. 

Assim foi que os escreventes da Noroéste Stl didgiram 
n esta associação de classe, pedindo o nosso apoio para a 
modificação do p:n·agrapho unico do arL. 15 da~ citadas 
insh·ucções regulamentares. De como corrcspondemos a 
f'~Se appello dil~o o officio que dirigimos ao então Mi
tdstr·o da Viacão, Exmo. Sl'. Dr. José Americo de Almeida, 
sob n. !\IV -26/(L 12-1, em data <!c 14 de Agosto dé 193-l, 
e do qual tomamos a libei"dade de juntar uma cópia. 

A exposição de motivos que este Syndicat.o fez nesse 
officio c para a quâl solicitamos a benevola attenção de 
v. Ex., informa. em linhas geraes, da rolevanch dos :n
tercsses em jogo c dá bem a idéa da ,justiça da. causa que 
e5posamos. 

Nenhuma outra classe, Exmo. Sr. Ministro, foi trata
du, na elabora1;üo daquellas insh•uccões, eom tamanh.'l in
diffeJ·ença e quiça com tão grande desigualdade qun a classe 
dos escreventes. 

Classe laboriosa e humilde, qu~ et·a a de diaristas e .il'1 
então sempr·e esquecida dos alto:'! poderes rl.a Nnctio, res
luva~lhe, todavi~ " esperança de Qua o reajustamento tt 
elevasse a um nivel de vida sen5o bom J)E'lo menos em cor
respondencia com () trabalho, dedica~.ão e esforco que el~~ 
sempre deu nos penosos servieo~ de cscriptm·•.o de que ~ 
incumbida. 

A decepcuo desses ~ervidot•es não foi, pois, pequen!l 
quando, cnnlmcidu·s as instr·uccõcs qu·e viio orientar os ac·· 
cessas, na parte que Jh.es toca, se viram elles T':Jlegados ~., 
e~quccimento e tratados com urna desigualdade ch.oeants 
ern conf:·onto com as demais classe,; dos frrrovhrio~. 

Insistimos, Exmo. Sr. 1\linislt•o, para que V. Ex. leia 
h cópir~ do nosso oi'ficic. M V-26/U. '12-1, attnexa, pois, nella 
abot•damos n queslüo rio~ escreventes sob vtwiados nspectos: 
lendo-a, V. Ex. se iulei!'ur11 do qunn lo ê .imln o humana. 
t~lém de nntlll'alissima, !\ prclensüo dos cscr·eventes; e, lnnto 
ussim é que essa NH\Sn encontrou dosde logo echo entre o 
meio ferroviario, ganhando rapidamente a sympaLhiu !: a 
!'iolidaricdadc de tortas as domais classes da Nm'oést~. 

Este Syndicato, empenhando-se vivamente por umn so
luoão fnvo!'nvel no nppello dos esm•eventes, pede v~nia pu:·a 
suggerir n V. Ex., como unico meio cnpaz de harmoniwr a 
situação desses esforcados servidores. a seguinte substi
tuicão pura o pat·ag'l'npho unioo do art. 15 dns i n$lrucr,õeE 
l'egulamenlares atruz apontadas: 

''.Paragrnpho unico do art. ta: "O cargo de ui~ 
timn clnsso dcnlrt! os escriplural'i<ts será prov:rJo por 
p1·omoçün do eS(lJ:evcnlos de 1n classo." . 

C()nvictos ficamos de que V, Ex., depois de estudlldn a 
prel4mst'i.o do!ll ~sc~v~nte!l ~om o carinho e a nttenoüo que 
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lhe siio pccullnr1•~. nno hn de neg.'!r~lhe o apoio c a njud'\ 
que ella bom ffilll'4•co 11 tweclsa, nivelando os beneficios onde 
o8 onus jâ silo ii!'IHH'!I~ 

Nuslos lot•mu!l., mquJL•nma~ e P. deferimento. 
Bnmu', 21J rh• 111111'1:0 do 1935. - Elenrl:qlle von Drc.'i(us. 

llatu•ú, 20 dl' ~~·L••rnlwo de 193!1· - Assumpto: Restitui
ção Uc.! l>l'UCt!t4~U. 

Senhor• M lnl~l :•o. Tornando ás müos de V. Ex. o pro
c~sso n. 17 .UM dessa Ministerio, oonstiluido pelo officio em que o Syndlt~alo dos Empregados e Opel'Bl'iOs desta Es
trada so1icltu n o nmllln~~üo da exigencia. de concm·so para 
o provimento dn Cll1'80 de 1o cscripLm·ario, contida no § i 0 

do art. t5 do !\t>l!llllllmenlo baixado com o decreto n. 24.754, 
de H de Julho uH Imo, cnbe-me informar o seguinte: 

A disposh;i\u l'í'8'11lnmontnr, cuja annullação é pedida, 
resullu de ~·!!I.Lulu~ Jll'ocedidos por Commissüo desi
gnada por eslu! M lnl ~ll'l'lll e a sua applicação se estende a 
Varias feJTOVI118 l't'I[UJ'UeS. 

Esta Dh•ocloJ'ill cnnt41dct•n justa a pretenção do Syndí
caLo, por l~!!O 11110 lU ILtll'lbuicões dos escreventes são per
feitamente lguru•11 th tlo~ cscripturarios, nüo havendo, assim, 
razão pni·a il:<llfli'~Ml', piu·n o acDesso a esta ultima classe, 
a p1•eataçno d1• uuru•n•·~o. 

E', pola, m~ll\ nh•oclOrln de parecer que se fMii a exi
gencia de COill!LII'tHJ ~1\nwnte para ·o provimento do cargo de 
tn·aticanlc, Qlll' t\ li ltticial no quadro ele pessoal escri
pturario. 

Reilm•o n V, lo;:(, o~ prolostos da mais a \La estima e 
distincl.Jl r.onHld••l'lll:no. - Hem·ique l!J. Couto Fernandes, 
Direclor. 

Ao Ex mo. 1-11'. lk. !\linislro da Viaçilo e Obt•as Publicas . 

.Baut•ú, 28 elo Mtu·~·o de i 935 - Assumpto: Requeri
mento do S)'ndlclll.o dos Ferroviados da Noroeste do Br·asil 
pedindo qUo us CIII'KOM de cscripturario de 4a classe sejam 
providcs polo!l L'l!llli'L'Vl'llles de 1 a classe, independente de 
cuncm·so. 

s~nhoL' Mlnlsll•o. Tenho a honra de encaminhar ao des-
. pacho de V. I~x .. o J·uquurimento in c! uso, em que o t3yudi

calo dos !o'm·rovial'ioil thl Noroeste do Br·nsil pede modifica
çüo do paragrar1ho unlco do url. 15 dlls Instruccões Regu
Iamentai'es balxnduR oom o decreto n. 24.754, do 14 de Ju
lho de f 934, afim do oonsldet·ar-se o cargo de escripturario 
de 48 classe como do acccsso para os escreventes de 18 

classe. 
A respeito, cnbe•me informar a V. Ex. o seguinte: 
O quadro do pessoal tiluludo du Estrada era, até Junlw 

de 1934, com ligeiras modificações, o mesmo de HHS. 
Pura uttender no exlraordinario augmcnto dé sot·viço 

verificado na Estrada, de anuo pam anno, teve esta neces
sidade de admitlir empt•egado:;: dínl'istas. E~tes, em julho 
de 1.934, já emm, nos escriptorios, em numero superior aos 
titulados. 

As dinrias ntlrlbulrlns n asses dfari1>t.ns nllo oram uni
forml!t>, varinndo de Divlsíln para Divisão. 
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Ao ser feito o reajustamento ~~ q~adro, tomou-se em 
primeiro luga!', p:ua base da classlflcaçae no novo quadt·o, 
as diarias desses empregados. . 

Di;;so resultou que muitos diaristas foram ";Prove•ta
tlo~ corno escripturarios de i 6 , 28 , 3a e -111. classe, f1c1mdo o~ 
demais wrno escreventes de div-ersas classes. . 

A~ instrucções baixadas com o d~ereto h. 24.754, de 
!.i-7-934, consideram, nr. parligrnpho unico do art. 15. como 
inicial o ca1·go de escriplurario de 4a cla5~e. mandando qu.: 
o seu provimento se faca mediante concurso. do qual pode
l'ào pat'licip:E' pr.~sõas esti·al1has á Eslt·ada. 

E.•se dispositivo prejudií:Ou realmente os diaristas apro-
. vdtados como e~crevenles, pois co!locou-os em situaçãq in
ferior em relação aos seus collegas que passaram á clas~!l 
de cscripturarios, independente de concurso, apenas porque 
tinham diarias maiores. 

Os set·viços aLlribuido.s a um escrevente são os mesmos 
que 03 escriplmarios desempenham. 

Esta Directm·ia considera justo o pedido ora feito pelo 
Syndicato, não só á vista das razões acima, como lambem 
pot·que virá permitlir Cii.ie os cargos de escripturario de ~a 
classe sejam pt·eenchioos po1' ~mpregados já conhecedores 
do serviço c não pot· estranho.:t que, nos concursos, obtive~ 
rem o~ primeil·os lognres) embora nno tenham a efficiencia 
daque!Ies, em razão da pratica aàquirida no trabalho. 

Apt·oveito o ensejo para apresentar a V. Ex, os protes~ 
tos da mais allu estima e distincta consideração. - Dr. Al
{l·eclo de CastilhOs, Diré~tor. 

Ao Exmo . Sr. Dr. João Marques dos Reis; DD. Minis
tro da Viação e Obras Publicas. 

O Sr. Presidsnt.G - Estâ finda a leitura do Expediente. 

7 

O Sr. ·Ruy Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente se
nhor·es Deputados: Faz. poucos dias tivc1'am üS digno;; n;•~m
bro~ desta Casa Legislativa, ainda ao termino da Legif:'la
tura passada, opportunidade de recebe;· um convile dessa 
rcspoitavel instit.uiçüo scientifica nacional, ~ o Club de En~ 
genharia - que tem Lúo larga messe do serviços prestados 
uo Paiz. 

Eram convidados os representantes da Nacão r•arn as
sJstir, ali, naquolle sodalicio, illust.re por tantos t.Hulof;, á 
conferencia do engenheiro Luiz Vie:l'a, inspector ele Seccas. 

A autoridade do Club de En!ionhuria, o renome do con
ferencista e sobretudo o tllemn da disso.rtaçüo reuniram em 
a noite de 30 de Abril desle annQ, ao lado de grandôs expres
sões dó Brasil cultural e de person;;lidacte~ mal'cantes da 
publica administração, muitos dos Srs. deputados, IHIInda
mente dos Estados Nordestinos, de vez que su nus o.ffl:lr<:Jeia 
ensejo pãl'U conhocer o que. a Revolução de Outubro de 1930 
h~noia feito na solu(:'üo do secular pr<Jl.Jlmm• do comb<lte ás 
''Ser. cus do Nordest1:1". 

Nom todós; porém, puderam ter 11 feUddad,l de oUvir 
a conferencia, e ver, a seguir, n sen~ncional reportagem ci
nomatographioa, expondo concretament.e nos nos.~os olhos 
deslumbr<lndos, o que era e o que Jtt é n zona somi-arida do 
Nordéste: aq.l).i, a 1;1.atureza combusta, calcinnda, r~storricada: 
e ali, o mngnifico lenool dos grandes aQudes com que n· sa-
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bedoria e a accão dos homens corrigi.l'Um e estão corrigind() 
as falhas do meio gcologico; - aqui, a distancia. ai'ast.adora 
com os invencíveis obstaculos dos rios cheios nas jnvtlrnadas; 
e, ali, as rodovias e as pontes que supp~·imem a lonjura dos 
descampados e escalam os obioes das serr1mias. 

Como seria . de desejar que tod•Js tis reprosentaut~s do 
!>ovo, com assento nesta Camara, tive;;sem opporlunidade de 
ter sob os olhos, como tivemos elguns de nós, em a noite do 
::10 de Abril, deste anuo; a successào das imagens que consti
tuiu a reportagem oinemalographica ~· que mo auabo de l'C
ierir! 

Quem sabe se a Mesa da Cama:-a não cncontmria un1 
meio de proporciona r esse especta.:ulc :.e.;;se propric rP.
cinto ! 

. Então. os dignos collega:s veriam. com os prcpr-io_s olhos 
encantados, como, sobre a l'ert•a atlusld, na" gargantas e dcs~ 
filadeiros dos antigos e resequ ido~ lagos das épocas primi
tivas, a mão do homem rer.onstroe a harr;~h'll que a erosão 
destruira, a recompõe, para esplandm· da<> -~utums colheita!), 
os antigos lagos desappat•ecido:s. 

Filho dú sertão e um dos seus l'epresentaulcs nesta Cast~ 
ac Parlamento, j:i que de 111im não do1p<mde :!'lostrar aos 
meus dignos irmãos do Sul o esnecta!}ulo que o C!ub de En
genhllt·ia· nos proporc'ionou, rest.n-me a satisfação de poder 
reler', pará conhecimél'ilo dos nobe~s D"'putados de · todo o 
Paiz. topicos da opportuna conferenuia do Dr. Luiz Vteira, 
pronunciada sob a Presidencia do no::so emine:l.tíl compa
nheiro o Sr. Deputado Sampaio Cori•êa Qlló, comu Presirieut.e 
do Club de Engenharia, teve occasião de profl~rir patriotícas 
rmlavras em louvor da engeuharia nacional e em apoio do 
programma das obras contra as seccas, palavl'as ~s&aS que 
eu não poderei reler, porque a improvisação com que ellas 
fol'am proferidas me imi>cde de rec~tnl-lO:- Mm fidelidade 
.aquell.a expressiva oração. 

Peco. pois, licença ú Camara pa<a ler os principaes topi
cos da conferflncia do Dr. Luiz Vietrn, illnslre fluminense, 
filho do Sul. portantG, que col)scguiu !lompreh~nder a gente 
nordestina. que o tem uo coração p P.las suas qualidades pere
grinas de homem de scienci&, dt: hom·~m de acção e homem 
de sentimento. 

"A illustre commissi\o 1~e cngenheiL·os que em 
Dezembro de 1D32, chefiada pelo Dr. Sampaio Corrêa, 
visitou as obras orientadas pe1.a lnspnctol'ia, teve op
portunidllde de consLatar esse aspeolo calamitoso. 

Viclimo illustre da secca :le 1932, o engenheiro 
Moacyr Avi dos succumbiu ne!hli\ occa;;iiio (in de de
zembro) a uma infécÇão de 1.ypho' cóntr:thidu 1:10 acu
de "Piranhas", cuja const1·ucção proficientemente di
rigia. 

Peorando assusladoramen•.e o Ast:.ui<~ snnila1'ió das 
obras, solicitei do Ministro uma mlssuo medica que, 
urientando convenientemente n nr.r,ão rla Jnspeotoria, 
iniciasse a campanha . indiSP\l·l~avcl e inadiave! de 
combate 1\s molestiás infeoto-contngiosus que então 
~rnssavAm com enorme intens idarie. 

Nolavel a felicidade oom aue a Inspectoria foi 
attendida. A oommissiio mam!•tda pela Saude Publica 
do Rio, chefiada pelo Dr. B-:mifncio Costa, wube Ffl 
Impor por sua dedicaciio, seu saber e sna uctividade 
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que se reflectiram no magnifieo succes3o da debella
çíio completa da epidêmia typho -dyseutcricn, gracas á 
vaccinação intensa quGc effect.nou s á \'umpnnha de 
educ!lção sanitada que iniciou. 

A Inspcc!oria chegou a contar em Dczembr{l de 
i 933 com 16 vos tos medicas da soccorro, te1l.do gasLo 
con: assistcncia medica em 1932 e 1933 a importanoía 
de 2.219 conto!; de réis. Nesse mesmo espaco o obi
tuario nos centros de ser·viço foi de !5. 909, sendo 
10 •. 314. infantes. 

Senhore,;, as~isLi de perto às vicissitudes e ás 
amarguras dos annos sombrios de 1931 e 1932; acom
panhei com interesse as diffbuldades que, como re
flexo, se c5tcndcram a todo .1a11o de 1933; pude ava
liar com segurança .a somma enorme d•J energia, de 
bôa y_ontade e dedicação, de que demm provas ess~s 
abnegados c modestos auxiliares tJa gt•an•1'3 obra do 
Governo Provisorio. Desde os engenheü·os encarrega
dos das construcçõcs, até ao mais simples e modêslo 
feitor, em nenhum delles, mesmo nos momertto3 ~gudos 
da crise, quandô o contagio do typho, da dysentel'ia, 
do trachoma o de tantos outros flagello3 era a unica 
coisa ceria no meio daquelle tumullo, mesmo então, 
nunca percebi um esmorecimento, um recúo, uma 
demonstl·ar~üo de egoismo, por ffi!!DOl' que fosse. 

Pe•·m•ttam-me testemunhal' aqui ·minha pNrfunda 
odmtracilo e os meus ag•·adecimellt,Js sinceros a esses 
auxiliares amigos aos qunes tlevo tudo o que me foi 
dado realizar no Norte até ngora. 

Afim dt- eviLal' reduccões fm·cadas ou paraly~u
cões desmoralizadorns Pl'OCUr(Ja a Iaspoctoria reali
zar em :193~ um programma consct'vador, dentro do 
qual lhe fosse possivcl desobrigar-:sr.. dos pesados en
cargos creodos pela :;eccn de 1932, mantendo tanto 
quanto poasivel a continuida.:ie indispensa"\·el aõ 
aproveitamento intelligenle <~·Js tl•abalhos executados 
ou iniciados durnnl.e o Jlage!lo. 

Impunha-se parn i:'SSt' fim inadlav(llm~nto o pro
seguimento ~;em sotucuo da couUlmidade, das obras 
de acudagem c irrigação já initliadas, e justiftcnva-se 
por outro Indo a reducQÚO dos tt·aba!hns rodoviaríos a 
um minimo tendente a corn;lieto:o ligacõcs de rrminr 
importancia. . 

Pr·o5eguirnm ao mesmo tempo. com a inf.endifi
caçüo compntivel com os rccnrws di!tt:umiveis, as uti
lissimas obras de cooperacüo -- ::u;udngcm, prrfma
Cão de poços, e os estudos e i.lema.ls servicos pcl'mn
nentos a cargo da repartlcüo. 

Sem falar nos servi~:.os permanentes, toes cotJJo 
;esqu isas , 11-dministrncão de proprios nncionaes, estu
do~ f.opographicos e ontrm;, a Inspeotoria p6de apre
se!J(.ar um oonJunclo de rea!izaQ•il!s notaveis pe>la 
presteza que presidiu á sua cxeonção, pela teohnica 
dos projeotos e pela perfeicão 1~ acabiimMto. 

D~rà.ç de aÇlldaClem )Jit.lllica 

No perlodo 193f-f9::14 for,ul'l nonclnir:lo!! 19 !l.cnries 
publicas,· sendo dois no. Bahiu, quatro Pm Pernambuco, 
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cinco na Parahyba, tt·es no Rio 'Grande do Norte, qua
tro no Ceará e um em Sel'gipe, repl'esando um vo
lume total .do 363 milhões de m-3tros cubicos. 

O plano geral de obras de açudas·mn iniciado em 
1H31 e que devet·á estar coneL!ido no corrente anno 
de 1935 oomprehende, portanto, 29 açud~s 00m a ca
pacidade tolal de 1.256 mil!lõus do mHI.J•os cubico3. 

Aié 1930 a hi~toria da Imp:!ctorh registra :1 con
str·uccão de 91 açudes com u capacirludJ de li21 ud
lhões de mehos cubicos;. 

Obras de irriyação 

Iniciados os systemas ·'Lima Campos~ para 
2.000 hs., "Joaquim Tavora" para 300 hs., "Pinl
nhas" para fO.OOO hs., foi coll!Jhúlo o de ".Toaquim 
Tavora" e proseguem os trabalhos nos rcsf.ante5. 

Ja está projectado o de ''Gondndo" para 600 hs. 
Estão concluidos os estudos '!e campu do "Fol'quilha'', 
".Taifm.ra", ~Riacho dos Cavallos·• e "Choró". 

OlJra.s rodo~;ia~i~ 

Além dos servi~os de eon>Hrva cuidadosa, furam 
concluídos i. 900 kilometros ole estrada tronco <.J 650 
de linhas subsidiarias, em nm lolill dl} 2. ri50 kilomE!
tros. A rêde rodovinrín do Norde~~e nbrange uma ex
tensão lot.al de 3. 700 ldlom,~ros, dos quaes t•es~~m 
a construir 1. 1.50 ldlometros, 

Foram construidos 2. 206 boeiros de dimensões 
diversas e 566 pontes e pontilhões em nma e~tens:io 
tof.al de 5.187 metros e meio. 

As linhas principaes õisnõem da obras de arli.l 
espeoiaes de 5m.50 de largum fJ offet·ccNn em condi
çi'IP!': normaeR. raio minimo de 70 mctrog e rampa mn
ximn de 6 %. 

As llnha,z snhsidiaria~ ~ão dot.9dns de abrns de 
arte de 3m.50, raio minimo de l'IO metros c rampa 
maximn de ~o %. 

Açudauem por conp!J!'açrl.(l 

C:onr.Inirnm-M! -19 açudes por 
. 45 no Ceará, 3 no R i o Grande 
Rohia, com a retençíio lotnl rle 
cubloos. 

coop(\roç!i.o, ~C'ndo: 
rf·1 Not'I.P e i nn 

!'iS.SSi .000 mdros 

AI~ :1930 n Tnspoctorin havi:l cnnrluirlo 3il rtcud"~ 
nor· roonrrn('1i.o com () volume globnl fie i10. 293. OO(T 
m~lros cubieos. · 

Pertwração de poço~ l1tlmlares 

A csfatistica fie poços acousil um total fl!l H15 
)'lOCOf; onncluido~ oom a vMüo horaria global de 
359.000 litros. 

Atê 1930 a Jnspectoria huvia perfurado 1 . 165 
pocos. 

Uma pergunta snrgt> por ull.irno. Qwml.o já se 
gastou ao certo nus obras cot1tra us seocas? 

Dn ncr.ordo com o~ dooumc.nlos existentes nn rfl
partição, r.té fins de 1930 hnviam sidn empregados no 
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Nordeste 477.831 :947$261, inci•J=ctas as desp83as C(llll 
a s estradas de . ferro e p ortos t:u periodu que vae de ' 
1920 a 1924 na ímporlancb de 135.453 :548$746 

De t931 a 1933 foram ga3los 

portanto em obras contra as sec!las 
Em :i93'Í ... .. . ....... .. . . . 

245 .013:494$014 
4& .207:784$100 

'! 

Au todo a Inspectoria já gastou pois com . seus 
serviços a imt>Ot·tancia de 76~ . H 9 :225$375, até de
zembro de f934. 

H a a accrcscentar a import'lr.·~-ia de 72 . 063:075$933 
que corresponde a rNtn'sos remcltidos durante a ul
t.ima secca a diversas est radas de fl:lrro, a governos 
(•staduacs, Departamento dos Correios e Teleg:·aphos, 
Depar·tament.o de Portos, etc. p::ra fins de so-ccm·ro . 

Resumindo: 

Obtas contra as seccas ...... . 
Outros departamentos . . . .. . 

T olal gero! . . . . 

769.119:225$375 
i~l. 063:075$933 

841 . 182:301$308 

Desde sua füfidàção em 1909 até Dezembro de 
1934". 

Pat·eceu- nos, porém, Sr. Presidente. que não bastaria a 
transcripçüo de topicos, o por isso fo t•mulamos os deputado~ 
eleitos pelo Partido Progressista da .Pnrahybu. um requeri
mento pum quo se faça a integral transcripção dessa rncdita-
dn. conferencia em os nossos "Annae,... ·· 

O illustre leader da minha banca lr., o Sr. Deputado Pe
rcim Lyra, digno primeiro Sccretari., r.esta Casa Legislall
vn, Incumbiu-me de justificar o re~uuímcnto que Vossa 
Ex. tem sobt•e a Mesa. 

Eu o farei em duas palavras, atLendendo á deLermina
ç i\o que a Bancndfi Progr~ssisla me P.m)Jiiz. 

A nr.voluçiio de '1930 tom adversaríos impedernidos que 
n ollo tudo negarüo, não sendo impos~ivel que pre t f<ndam 
vir a negar justiça quanto aos ben'lfh::ios colludos com o 
progrnmma das obr?.s contra as seccas . 

A Bnnc11da do Partido Jlrogressi~Lil da Parahyl:la, soU
dada com o c-x-Minist.ro da Viacão, CUJO nome declino com 
o maior r espeito o veneração - o grande Josó Amol'ico -
autot• principal do desdobramento e execução dessas obr as 
ciclopico.s - estt\ vigilante e acudirá ao assumpto quando 
apparecerem nccusncões oom:.rctns, pr<JLondendo por Ol'a dei
xat• nos "Annaes" u depoimento do um h omem do Sul que 
vem executando essas Obras com um Larinho o uma solici
tud e muito brasileiras - o D1·. Lui~ Vieira ~ c quo esco
lheu o Club de E ngenharia, para ao.;: seus collegas de pro
fissüo -expô~ o quantu se gastou nes<>a.:; Obras e quaes o de 
quo natureza são ellas, para so verifi~él.r, longe dos arraiaes 
da polit.icngem ê distante dos boies da insídia o uo odio, 
que é perfeita a correspondencia entl'c os benefici05 colhi
dos e os sacrificios impostos ao erarb Publico, no . resga t.e 
daqnillo quo Euclydes da Cunha ch~-n::ou de u ma "i.lividà 
scculat·" . 
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A Bancada do Partido Progressi:;~u da Parahyba, repito, 
está vigilante para defender a Revolução de Outubro na sua 
politica economica referente ao Nor.it'ete, política economi
ca apoiada sem vacilações por esse grande brasileiro que é 
o Presidente Getulio Vargas e pleiteatta com vigorosa insis
Leücia e esclarecido patriotismo pel·l antigo Ministro da 
Viacâo da Rcvolucào, e hoje continuada, c<:~m egulll solici
tude fraterna e compreensivo espinln de brasilidadc pelo 
St·. l\larques dos Reis. 

Sr. Presidente, impõe-se a approvação !lo requerimento 
que tem V. Ex. sobre a Mesa para que. seja transor1pla nos 
Annaes a Conferencia do Inspector dt.• Seccas, pronunciada 
no Club de Engenharia, no dia 30 de Abril deste anno, tanto 
mais quanto ella contem dados technicos, observacõcs, ci
fras e notas que servirão de subsidio para a Lei regulamen
tar do DispositJvo Constitucional de quo a minha e as demais 
bancadas nordestinas tiveram a inicialiva e que a Assembléa 
Nacional Constituinte approvou em sessãc memoravel, de pé, 
sob palmas, como uma demonstração do que não exisl•. entr~ 
nós espirito reg-ional, mas, aC.imã de 1i!ilo e de todos. sobre
paira o nome, a causa e os intet·es:;e~ do Brasil. \ .'luito 
bem. Palmas). 

8 

Vem á Mesa é lido e enviado a Comnlissão 
Executiva, n'=l forma do ·R~gimento, o segu inte 

RI>QlJii:nl:MENTO 

N. :l -- 1935 

Exmo. Sr . Presidente da Cnmaru dos .Dcpul:ulos~ 

Os ropt·esenlnntes do Partido Pro.rre~sl~ln da Pnrahybll , 
com assento n<'~ln Cn~n. vt'!m :.•cqneret• MJn :mbm~~Uido á de
llbnruciio dn Cnmnt•n dos D~Jput11rlos o pre~cnt.e requorlmentõ 
de trnnscripção em acto. da Conforonoi~ proferida em a noite 
dü 30 fll~ Ahl'il d o t035, no Clnh de Engcnhnriu, pelo nt·, J.uit. 
Vieira, lnspoctot• rto sccon~. pnt·n servir dó súb~ldio á r egu
lumentucito do nt·t. i77 do. Constituiolio Federal. 

Sala das Sessries, .20 de Maio de 1935, - Pereira Lira. 
- José Gomes. - HU.l/ Carneiro. - .Uathias F1•e ire. - He
rectiano" Zenaide, -- G?•atulianl) Brito . 

9 

o Sr. Presidente - Achando-se na ~:~nte--sala os senho
res Deodol'O Machado de Mendonça e Glemcntino de Almeida 
Lisbon, reconhecidos e proclamados Deputados pelo Estado 
do Pará, convido os ~rs . 3° e 4° Secrehn·ios, pura, em com
missão, intt·ocklzirem no recinl.o SS. EEx .. afim dé presta
l'em o compromisso regimental. 

(Comparecem SS. EEx. acompanhados dll 
respect iva commissão e. junto á Mesn, prestam 
o compt·omisso t•egímental, tomando asse:1io. em 
segtJida.) 
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10 

O Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - SI', Presidenle 
communieo a V. Ex. que o nosso collega, Sr. Cardillo Filbi'J, 
não comparecerá a Sessão de hoje, por motivo de saude. 

O Sr. Presidente - A Camara fiCâ inteirada. 

O Sr. Lauro Lopes (Pela ordem) - Sr. Presidente, eu 
L' meus coJJcgas de bancada Srs. Plínio Toul'inho, Al·thur 
Santos, Paula Soares, Octavio Sil't·cira e Franci~co Pereir~, 
rol' motivo úe forca maior, não respondemos á chaa~ad.a na 
Sessão ue sa.bbado ultimo. 

11 

O Sr. Presidente ~ Tem a palavra o Sr. Café Filhú, 
primeil·o orador inscripto, 

O Sr. Café Filha - Sr. Presidente, Srs. Depuladnll: nu. 
forma~:.ão das correntes politicas tlesta casa, a representacão 
do Rio Grande do Norte dividiu-se em Deputados da mino
t•ia c Deputados da maioria. Fotmei ao lado dos que enten
deram dever, .no momento presente, o Rio Grande dõ Norte, 
por suas forcas po!Hicas, prestigiar o Governo vindo dn 
Revollli;ão, a aoçüo adminisLr:-ntivn dó emlnente brasileiro 
81·. Getulio Vargas. E aqui ven~o para. justifimw minhn 
nttilude. Ingres:~ei na. vida partidaria, oomQ elemento do 
opposição, desde f\)22, quando acudi no chamamento cívico 
de Nilo Peçanha e J, J. Seahra, na memornvet campanha dt\ 
Rcuc~ão Hepublieo.nn; mais ttu·dc, 11eompo.nhoi com t\ mi
nha admil•acüo e solidm•!ednde o movimento militar rovolu
cionario que rebentou em S. Paulo; mais adiante, solidal'l
zei-me com o Partido Democratioo fundado na co.p.lto.l pun
!istu pelo GOils(!lheit·o Antonio Prado, e om tU30, formei 
aindn, nas fileiras da Allinnoa Liberal. Estive, assim, om 
todns ns phnses do minha vldo. politlon, no Jade dl\c;uelles 
que dest'rnldtwam o. bnndeirn da liberdAde e regeneraollo dos 
cost\ltnos polilioos. 

RI'. Presidente, Srs. Deputados, ossa foi h rnzi\o pot' 
que •mtendi ser dovor meu dlzm• n ostu Camara os ntotlvo.s 
pelos llUnos, nosto momento, profiro ne tllelrns dn muiol'fa 
á~ du mino ti!\ parlamontnr. Nilo íot•nm inJuncotles dB ut·
dem t>~u•tidnriu, ou preferonohls do ordom pessoal que me 
lovm·urn pura lls !'lleirne do situ11oionismo, Outro motivo 
houvo que nüo ot'!l o do esto.rem os meus ndvel'sarios regio
nne~ nu minoria. 

Sr. Presifiente, es.sn directrlz prende-se cóm os inte
resses do Rio Grande do Norte, que tenho a honra de ro
presontm• nesta Casa. 

Nordl'~tino que sou, assisti, depois do Governo do Se11hor 
Epitaoio PeRsôn, n indifferenca absoluta dos p()(jerea publi
oos p1llo problema seoular que flaQ'olla meu Estado: as 
8eooas. . 

Todo o (>sforco palt•iotico do eminente brasileh•o }l(\1'

deu-se com a paralysação dessas ohrus no Governo do Se
nhor Arthur Bernardes, membro dc5tnondo dá minoria. 

A Revolução tomou n si a i'OIU()iio do pt•oblcmu, ou a 
otle nunçii.o d,os seus eifeilos, com a l'ealização de novas 
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obras ·e a conclusão das que foram estudadas ou inlciadaa 
no Governo do Sr. Epitacio Pessôa. 

E como, Sr. Presidente, comprehondi nos discursos que 
aqui pronunciaram os representantes- da minoria, que se 
procmn condemno.r a Revo~uç.ão, B'PUrando erros, vícios, 
trunsigencius. por mim tambem t•e.provados, condemnando
sc o movimento armado de 30, com o proposito de rehabili· 
larem-sc os homens que degt·adaram a Republica no com
mctllmento de desmandos P violencins, qne le.,-al"am o povo 
bra:;ileíro a lc..-anlar-se em armas, proponho-me a dar as 
razí:~s porque dissinto, no momento, dos meus velhos e leaes 
comvanheiros ele jOt·nnda liberal, componentes da. minoria 
parlamentar. 

O Sn. DoMrNàOB VBLLAsco - Nós não nognm\1s R!)O io á 
Revolução . Condemn:1mos, apenas, os Cl'l'Os dos que se apo
dera!'am do Gowrno pela Revolu.;:ão. A diffmençn é muito 
grande. A palavra do "leader" dn minorio. fez Ycr que S. Ex. 
eontinuava dentro. du Revolução. 

O SR. CAFÉ FlLHO - Feli:;mcn:e, Sr. Presidente. veio 
um aparte necessario e patriotico que esclarece e reforço1 
os meus argumentos, aparte esse do illustrP. representante de 
Goyaz, Sr. Domingos Vcllasco, meu companheiro di! prope
ganda liberal. 

8. Ex:. niio condcmna a l'evolucão, mas o quo tenho 
ouvido aqui é negar-se ao Governo rcvóluciOntn·io as reali
zações que se observam em todo os ramo3 da admlnistraciio 
publica, dizendo-se que na Republica Yelha tudo corria bem 
~ hó.ie tudo corre mnl. 

Ouvi desta tribuna, Sr. Preside'nle. a palavra futgtll'ante 
e ext.rnordinaria do maior orador parlamentar brasileiro. o 
Sr . Jouo Ne..-es da Fontoura - o agitador das massas em 
1930 - a reprovação de tudo quàutó foi feito nó pcriodo 
elo após revolucão. 

O Sn. DoMrNoos VEr.LASCo - Condemnamos os erros 
da ruvõllitãõ. 

O SR. GAFe FlLHO - S. Ex. nüo nlludiu n beneficias 
só mente apontou os en•os. Seu discurso foi injusto e seveL'O 

· r'lll critica feita n tudo quanto a revolucúo realizou. Ouvi 
condcmnar-sc o Mh'listerio da Educaçüo, . o Mlnisterio do 
Tr·nl.mlho. esquecidos os Deputados dn miMt•ia QUP. umn é 
oub·n pnsln fot·.r.m ocoupndns por destucndns t'lgums de suas 
fllolrn~ purtidnrlas e talvez crendas por euggestões dos que 
hoje se encontram nfnstados do governo combnhmdo-o. 

Não venho, porém, discutir nem responder á brilhanto 
pc~;~u or•ntol'in do llluslt•c e digno leader dn minoria~ Essa 
rcspostn outro t•cpresentnnte mnis nulorizndo do q~e eu dará 
opportunumente. Venho, apena~, dar o testemunho dos quo 
no nordeste muito soffreram no abandono a qut~ os voUlVIl, 
outror.a, o poder central da Republica. 

Ouvi, Sr. Presidente, do iilmh•e Deputado Sr . Acurcto 
'forres, qunndo se discutia, nqui, a licença do Sr. Pt•csldenl~ 
dti Rl?publicu para n viagem aos palz~s sul americanos, ouv1 
de S. Ex., dizia eu, com n eloquenci.a que lbe é peculiar', 
que a seu lado1 naquelle instante, apoiando a ii1inoda par
lamenlnr, eslavnm - talvez como Mngdalcnas nt•rependidn!, 
- os que chefiaram a revolução de i930, já hoje condem· 
nando-n. Nota-se . e sento-se, senhores .Deputad.os. que O:! 
dn minoria, queit'am ou não os sem:1 membros confessnr, ae 
dividem em duas conentes: uma que quer. rehabilitar o Plll\-
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sado que a Revolução destruiu; e outr.a, a· dos novos, a. dos 
que não tranh·am us compromissbs cóil• o povo e nesta fórma 
estão os Srs. Domingos Vellasco, João Nevés da Fonlom·~. 
naptisla Luzardo, Bias Fortes e antros que não negam a 
coopm·acão revo!uc1onaria nem se al'rapendem deHa. 

o SR. DoMINoos VJ;LLA~co - V, Ex. uüo tem razàu 
em Eu as palavras. Sabe que o pt'oprio presidente actual do 
Sena<.lo foi partidarjo do ~r. Julio Pl'estes. Assim a ·maiorüt 
tambern se divide. Existem nclla o~ que combateram pelo go:
verno Washington Luis e os que apoiaram o Sr. Getulio 
Vargas. · 

O SR. CAFE FIL1IO - Us que estão comnosco collabo
ram, com patriotismo, na ob1•a de reconstruccão nacional. Os 
que estão com V. Ex. quel'cm restaurar o passado. :g• a 
i!;so que me opponho. 

O Sa. BlAS FoRTES - O orador permitte um aparte '! 

O SR. CAFÉ FILHO - Com muito prazer, ma;; já sel 
o que o nobre Deputado quer dizer: E' que o mal está tanto 
de um lado como do outro. H a na ma1oria elementos reaccio
narios e revolucionarios, o mesmo occorrendo na minoria. 

O Sn. RIAS FoRTES - Quero mostrar ao nobre orador 
o seguinte: Niio devemos entrar na analyse da rehabilitaçlio 
ou não dos humens do passado. A revolução tt·ouxe muito~ 
dellcs com clla, entre os quaes o propl'ill Sr. Presidente da 
Republica, que é do p.ass::ido, Que serviu no passado, que aju
dou, no passado, até a degolar Deputados neste recinto. O 
ponto de vist{l é este: é innegavel que a revolu<;ão deu uu 
Brasil tim Codigo Eleitoral e a opinião brasileira, pela auto
ridade dos seus eleitores, é que resolveu restabelecer muito~ 
dos homens do .passado. 1'inhn autoridade para reslabelecel
os numa democracia. Consequentefnente. estes home.ns ahi es
tão na evidencia politica não por A oú por B, mns pela uni~a 
forca livre do Brasil, que é o eleitorado. 

O SR. CAFÉ l<~ILliO - Mas isso foi combatido aqui 
quando se negou á Assembléa Constituinte a nuluridadl' quo 
decorria de sua formnoüo com os eleit.os do povo, dizendo~se 
que os Deputados _representavam os Iútervflntoros. 

o SR. GLAJ\0 GoDOY - Muito bem .. v. Ex. tom. razuo. 

O SR. CAFf: FILHO - Felizmente, aciuelleii que pele
jaram pois. revolucllo, aquelles que condemnnram o esbullw 
eleitoral dos Deputados parahybanos, aquelltls que combnú·
ram os desmandos administrativos e o desperdício dos di
nheiros publioos, felizmente, repito, para honra c orgulho 
nosso que fomos oombat.enles com elles, aqui vêm e reco
nhecem serviços relevantes prestados pela Revotuciio de 1930 
ao Br!l.sil. · 

O SR. AcuAmo ToRRDS - Dá licenoa para um aparte~ 

O SR. CAFÉ FILHO - Com immensn sa.tísfacão mas 
devo _Cúncluir o meu pe:nsnmonto. O aparte poderia desviar
me das conclusões a que d-esejo chegar, isto é, que a minoria 
se divide em revolucionaria e reacoionaria. 

· Ew.quanto a palavra inflammada de eloquencia e pa
triotismo. do Sr .. Bias Fortes vem aqui e proclama os erros 
do passado, o nosso illust.re oollega Sr. Acuroio Torres nega 
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esses el'ros, e diz que continua salidario iiom ó pasSâdo por
·que eHe é melhor que o presente. 

O Sn. Acunmo ToRnEs - Não apoiado l 

.O SR. CAFÉ FILHO ~ Isto aliás, I~mito recommenda 
'V. Ex. á minha admiraQão porque V. Ex. nüo andou, de 
outubro para cá, pulando de galho em galho . Mantem-se 
coherente. Já é muita coisa entre os .políticos no Brasil. . . 

0 SR. ACURCIO TORRES - 0 que quero dizer a V. Ex. é 
o seguinte: o passado. tinha muitos erros, como o pl'esente 
já OS tem em grande numero, mas precisamos reconhecer 
no passado o seguinte: os homens do passado eram honestos . 

O SR. J!'RANmsco VERAs - !\fenos no meu Estado. 
O SR. ACURCJO ToRRES - E que eram honestos isto foi 

averiguado · pelas syudicancins e pelas Juntas de Sancções 
creadas pelo govet•no rcvolucionario . No Estado do nobro 
Deputado que me aparteia, hoje ha não apenas deshonestos, 
mas até assassinos. A memoria de Lamartine que nos fale. 
Pro sigo na minhn resposta ao orador : nada temos com os 
erros do passado, mas precisamos notar que1 por exemplo, 
no terreno financeiro, quem disse que o Sr. Washington 
Luis, no plano de estabilização, procurava salvar o Brasil, 
foi o Sr. Getulio Vargas. E foi ainda o Sr. GcLnlio Vai·gas. 
depois candidato dã AllianÇa Liberal, que, lendo sua plata
forma na esplanada. do Castello, dizia que, se ébegassc á Pre
sidencia da Republica. c.onLinuaria o plano financeiro do Se~ 
nhor Washington Luis. E sabe V. Ex . o que aconteceu? 
S. Ex . , tendo assim fnlado á Nação, chegando depois; pelas 
armas, ao Governo da Rcpubllca, longe de continuar aquelle 

· plano, sobro elle não proferiu mais P!llavra . Dahi o des
mantelo. 

O SR. PINHEIRo CH:\OAS - Resolveu ficar sem planos. 
Era melhor. · 

O SR. CAFE FILHO - O illustre Doputado Acurcio 
Torres referiu o assllssinato d(} Sl'. Octavio Lamarine, em 
resposta ao Sr. Martins V eras . Devo dizer ao digno collega 
quo desejaria que os meus companheiros de representação, 
membros dn minoria, falassem nesse nssumpto, para expli
énl-o devidamente á Cumarn e mostrar que elle não tem 
semclhllncn com os ntentndos que se oommetteram no Rio 
Gmnde do Norlo, anteriormente á Rovoluçiio . Como a refe
rencia é do um representante do Estado do Rio, entrego, ape
nas, á taohigraphia o que o A Reptiblicà, orgão offioial do 
meu Estado, publicou a respeito, para que seja inserido no 
meu discurso. 

llublioou A Repub~ica de 1 do Maio de 1935: 

"Nu dià treze de fev~reit·o, ás 17,20 horas, teve o Do
parlamento dn Segurança, por aviso laéonico do Prefeito 
de Acury, noticia do assassínio do agronomo Octavio Lil
martine de Faf·ins, na tarde daquelle mesmo dia, llS fa
zenda ingú . 

De ordem do Dt' . Antonio de Souza, então Intet·ventor 
interino,. o dlrector ·do ·Depal"lamentu da Segurança Pu
blica, Dr. Potyguar Fe1:nandes, .telegraphou incontinenti no 
capitão . José Fernan~es, em Jardim do Seridó, detcrminan-
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do se transportasse com a maxima urgencia para o Acliry, 
afim de syndicar do facto, toreand!l as providencias que 
julgasse cabíveis para a captura dos criminosos, fossem 
elles quaes fos:;em, bem como das possõns suspeitM. le
vando n força neccssaria para garantir a lt•anquillid3de do 
município e rec.ommendan<io, ainda, que a sua acção :fosse 
dt>eidida, t'tlet·gica o immediata. 

Q commandante do Batalhão Policial Militar, tenente
coronel Aluizio de Andrade 'Moura, telegraphou, 1guahnente, 
a0 referido capit~o no mesmo sentido. 

Postel'iormente, foi dada ordem para captura do t.enenLe 
1\angel e sua força, indicadüs como autores. No dia seguinte, 
pela manhã, o .. capitfio José Fernande5 telegraphavu de Acary 
avisando que até então desconhecia o pnradeiru do tenente 
Rangel f! sua tropa e informava seguil• para o Gaicó. 

Conforme ficou clucid~tclo nos inquerHos abertos sobre o 
. ·facto, o tenente Rangel, após a perpetracão do crime, dirigiu· 

se com a suu tropa a Pai'elhas, em seguida a Equador, én
(,rando na Parabyba pela fazenda "Junco", passando por 
Santa Luzla e voltando no Rio Grande do Norte pelo Caminho 
do Il&ns. ~este, bonve uma demot•a, pot• Ler o cnmiuhíio 
que ó transportava com a tr.opa cahido num atoleiro, só che
gando pela madrugada á cidade do Caicó, {1 desta telegraphou 
aquelle tenente ao director do Departamento c ao comman
dante Aluizio Moura, llistorinndo o facto á sua maneira, com 
a farça quo foi combinada na~ proximidades do aQUde Itan~ 
e que veiu, afinal, a ser descoberta no correr das diligencia5 
polioiaes, procedidas nesta capital. Assim, siJmente quandt1 
o capitão José Fwnande.o; chegou a Caicó é que poude, dando 
cumpl'imenlu á.;; urdens recl'hidas rlas autoridades do Estado, 
prender o f.enontc Rangel ~ f.oda a força que o acompanhou 
n Jngá. 

Na numhã dt> 14, o In t.crventor· inlerino $olioitou, em 
offieio ao Presidente riu Côrle de Appellaçlio, a indioaeão da 
mn magbtmdo para presidir o inquedlo. A' tarde ·d~sse 
lMsma àin, teve S. Ex. a respo$ta daquella Alta COrte de 
.TustiQa doncgnnd0 o pedido. 

Foi, ent.lio, convidado o Dr. Ezequias Pegado, que t'l<t 
achava no intf!rim·, JIUi'ü t>i'é;;idir lís diligencias poHeiaes. O 
es:_o~olhido, qnP já exercera no F.stado alto!'~ rlu administração, 
1nc\nsivr. o ck lntl'rventnr FedBr:tl interino, acr.eitando- a in·· 
cumbencía. lrnnsportou-~e com a J'apiclez possivel ao Acary, 
ins t.!ltll'!mclo I nqucrito. 

Entl'dunto, d!' ordem do Comnumdnnl.o da Força Pu~ 
hlka. n capitão José F'ermmdos jl\ havia 1nioind0 o eom:pe
t.llnl~ inquerito polic!nl-militnr. 

Em Gaieó no dia H. aprcsmlt~u·am-se, como unicos li.Ulo
res do crime, o;; inriividuos Lom·ivul Enphrasio e Antonio 
Vicente de Paula. Ouvidos pelo Dr. Promotor Publico em 
anti) de perguntas, llt\ mesma horn em que se apresentaram 
ao doleg'ado local.. foi-lhes decretadn. a pt·isão preventiva 
pelo Juiz do Direit-o dn comarca. 

O inquedto polioial, presidido pelo Dr. Ezoquins ~egado, 
'Proseguiu o seu curso nm·mal, sondo relatado no diu 2'7 de 
Fevereiro, o ord('.nai.ló fossem os auLos romeLtido~ nG Juiz 
Distriet.al d{} Aõtu·y psra os fin·s de direlto, por intermedio 
na Direotot•ia G{Jrlll de Seguranca Publica, que no dlti f• de 
MarQo o remel.teu a.t} s,eu destino. A 16 do mesmo mez o 
Juíz de Direit.o de Cnicó, a quem fôra concluso o próce$llo, 
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affirm1lu não poder funccionar nelle pór ser parente affim 
da victima, .sondo, então, remettidos ao Juiz de Direito de 
Gurraes NovoR, que, JJOr sua vez, allegou suspeição por ser 
sogro do Promotor Publico de Caicó, que acompanhara as 
diligencias policiaes e requerera a prisão preventiva. de 
Lourival Eupbrasio e Antonio Vicente de Paula . 

No à.ia Z de Abril ultimo chegavam novamente a Acary 
as diligencias policiaes que foram remettidas, por despacho 
do dia 6, do Juiz Disl.rictal, para o Juiz de Direito de Jardim 
de Seridó, Dr. Carlos Augusto Caldas da Silva, que interina
mente vinha de occupar aquella comarca. como. to Juiz Dis
trict.al formado de Parelhas. No mesmo dia 6, o mencio
nado Juiz de Direito interino mandou dar vista ao represen
tant e do Ministerio PúlHico, o qual, na mesma data, requer~u 
a prisão preventiva dt. todo~ o~ indictado!>, a qual foi deore
tada. no dia 8. 

Em seuida, a Promotoria Publica cffereoeu denuncia. 
contra todos os componentes da. força que esteve em Ingá,· 
como incursos nos arts. 294, § 1o, e 231, da Consolidação das 
Leis Penaes, denuncia que foi recebida no dia U, e designado' 
o dia i6 para formação de culpa. · 

Antes, porém, desse dia, o Commandante da Policia teve 
sciencia de que entre os indiciados existiam innocentes. A 
mesma communicacão foi feita pelo cidadão Olavo Lanlar
tine áquelle commandanl.ê. 

Ouvidos alguns deste pelo Command:ülte Aluizio Moura, 
em seti Gabinete, e . verificada. a procedencia da informaeão, 
levou o facto ao conbeõimento do dr. Mario Camara. que 
i.ncontioente, e por iot.errnedio· do Director da Segurança Pu
blica, ordenou l!B procedessem urgentes diligencias no senti
do de tudo esclarecer, sendo designad.o para ellas o sub
Inspeclot· Auskiclioio Villarim, sendo as mesmas coroadas 
de exito e ficando perfeitamente demonstrado que os ver
dadeiros autores do crime tinham sido os sargentos José 
Galdino du SoU:Zl\ e José Albuquerque dos Santos . O dou
tor Juiz do Direito, interino, do Jardim do Seridó, soientifi' 
oado das novas diligencies, t ransferiu a. formaoão dt~ culpa 
para o dia 26. . 

Ficou, assim, demonstrada a falsidade das declaracões 
anteriormente 'prestados por Lourival Euph!'asio a Anto· 
nio Vi~nts de · Paula, da serem os autores unicos do assas
sínio, a ffillndildo da fami!ia de Fra.noisoo Pereira, morto no 
caminho de Curraes Novos no Governo do dr. Juvonal La
martinc. 

AnLos, suspeitando o gover no da improcedencla das ~r
firmttoõos de Lourival Euphrasio e Antonio Vicente de Pau
la des.ignnra secretamente para averiguar a l'espoito o ilele
gado Austriolinio Vilarim que, acomvanhado de um inves· 
tigõ.dor recentemente chegado d e Recife, seguira para üaicó . 
e localidades de ParRhybà, no intuito de pesquiznr e colher 
dados positivos sobre as allegacões réforiàas, qeu davam o 
Iaoto de lngá como umn vingança da fami1in de l!'runcisco 
Pereira. . · 

Entre Q$ ilidiciados estava o §argento Sal aliei . Clementino 
de Barros, que, oerto da orientação que impr imira ao pro~ 
oosso e s~:~ntindp-se garantido t>OI.' seU!! superiores, . confessou· 
ao oomm.~ndanLe Aluizio Moura a 'verdadeira' his torill sobr~ 
o assassínio do dr. Octavio Lamat·tine. As dilig~ncias, rea.:. 
Jizadas dentro (ie 6 dias, constam de 17 paginas dactylogra
phadlls, tendo sido ouvidas em a.9~o~ de perguntas 15 pessôas, 

O. D. - VOLU!IrE 11 - 1935. 32 
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inclusive a ':iuva da vktima, d. Dinorab LaÍ.nar~ine e um 
irrnf!o daquella, o commercümte Olavo Lamartit).fl, cujo depoi
mento transcrevemos. 

As declaracôes de Lourival Euphrasio e. Antonio Vi
cente dP. Paula, foram assistidas pelos Srs. João Severiano 
da Cnmara, Sebastião Galiz;l• Noé Lucena e o mesmo Se)Jas
tião Galiza, que assignaram a rogo dos declarantes os autos 
respectivos, por se tratar de analphnbetos. A's onze horas da 
noite do dia i 9, o sub·inspector Austric!inio Villarim en
rerl'OU as diligencias. E por portador quo seguira pela ma
druguda para o Acary, foram estas remJ)ttidu,s â JusLica Pu
blica. 

A policia preparou cotb trida PI'ecaução a escolta que 
levou para aquella cidade os indiciados do crime de 1ngá1 
seguindo todos em oalninhões e automoveis sob o com
inando do capitão cummissionado Severino Campello. 

O reiabdo acima ó o que consta dos inqueritos polí
ciaes instaurados sobre o facto. 

A formação do culv..a teve loga.r em Acary nos dias 23 . 
e 24 do mez findo, sob a presidencin do juiz DJ;. Carlos Au· 
gusto, servindo de prôiílotm• _o adjunto de promotor de Jar-' 
dim do Seridó, academico João Agripino Filho. As. audicn· 
c ias_ cot•reram (}m um ambiente de confiança e na melhor 
ordem, com o comparecimento do-accusador particular, br. 
Franrii,sco Ivo Fiiho. sogro da victima, dos irmãos d!lsta, Srs; 
Olavo e Clovis Lamart!ne, do advogado do tenente Ra:ngel, 
St•. '.l'heodorico Freire, e de diversas pessoas, inclusivo se-
nhoras. . 

Acerca da oonduota da forca policial que .escoltou 05 
acousa:dos para a formação de culpa, desta capital O. cid<1de 
de Acary, dizem os documento..s em seguida transcriptos: 

1) "Na qualidada dG procurador S advogado de minha 
filha. Maria Dtnorllh Cavalcanti Lam!i,rtine. rio procr;sso
crimo que a Justlçà Publica move contra os assallsfnos do 
D1·. Octavio Lbmartine de Farias, tenho . a satisfação da 
atLestat que a forrnaçiio da culpn dos referidos assassinos 
Mr1'eu dentro dns mais legitima~ garantias, assegmadas p·rto 
capitão Severino Oampcllo Lima, coq~man~nntc dli escolta, 
que conduziu os ré os. Qscar MnU1.eus Rangel, José Albuquot·
que SnnLo'S, Jo.sé Galdino de Souzn e outros. 

Ao capitão Severino Oam,pello Lima mutorizo fazer dl's~e 
(ltte$tado o uso que bem lhe convier. 

Acary; 26 d.!l Abril d~ 1935. - Francisco Ivo Caval
canti." 

2) "Declaro que o capitão Severino Onmpello Lima con· 
tribuiu com o sou ·esforco pessoal para que todos os tt·aba
lhos d.fl Justiça·; t('ali7.ados nos 4iias 23 e 2.\, tivessem 
a maximu garanlin, tendo corrido não ~ó os trnbalhos Qll 
Justiça como tudo mais na mais gerf~ita ordem. A cidade 
desde a noite de 22 alé hoje, . 25, estiJVO t) está aa mars 
absoluta -=alma. E' de Jnstica dlter que todos os ~,,rgent.ns 
e praças que aqui se acham sob a oommando rio capitüo 
Campello liv('ram optimo comporlamnni.o. Os denunciaNc h 

foram cN'cados de todas as gamníias e tratados cem os di-
l'éilos qüe lhe são assegUrados. . 

A~ary, 25 de Abril d'e 1935. - Theodorico Julio F~·eire, 
advogádo. n 

3)' "Temos a maior sa:tis'facão ;'m d'oclar!ll' Q'l/-e o ea'.
p'itão do Batà.'th'il'o da Po'll\lia 1\filitlr ('le.SÚl Es~à'Jo,· S<.1ve·.i. 
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;rino Campel!o de Lima, commanda~J.t.e da ~;~s~olla que con
duzit! todot>. os implicados no assassrnio do engenheiro •lgro
nomo Olltavio Lamartinc do Far·ia~. at•.3 esLl eidad'l, muito 
contribuiu para que a formacã.o .-!e :mlpa decorresse num 
ambiente de ordem e respeito, sendo ns.:;ngurn•j,l.· o. t.octos c.s 
pNJsentes (testemunhas, réos e demais pessoas que a assis
tir·oml. a mnis ampla garanUa e liberdade. Acary, 25 ds 
Abril de i935. - Ca1•los Augusto, Juiz de direi lo, interino. 
- Joüo Aoripino Filho, reptê!!eiltanle do Ministerio Publico." 

Attto de perguntas feitas a Olavo LamarHnc 

Aos dezeseis rtias do mez de Abril do anuo de mil nove
centas e lt·inta ll cinco, nesta cidade de Natal, capital do Es
tado do Rio Grande do Norte, e em a Delegacia de Policia 
do 1° distriéto, onde presente se achava o respectivo dele
gado, sub-inspector Austriclinlo Víllarim, commigo esori
vão tul-Jwc adennle nomeado, cümpareoeu o Sr. Olavo La
martin(!; filho do Dr. Juvenal Lamartine de :E'arias, com 
tririta e cinco armas de idade, casado, commercia~te, subeildo 
ler e escrever, mitmal do município de Acary, deste Estado 
e residente nesta Capital, a quem a autoridade fez as se
guintes perguntas: Pet-guntado se nc:i dhi f3 deste mez; fOI 
á residen(Jia do tenente coronel Aluizio Môlira, de sua ex~ 
porWinca vontade, para communicar á este que entre os sol
dados e inferiores presos como implicadas no assassinato do 
Dr. Octavio Lamarline, havia alguetn innocerite, responde ti 
aft'irmativamente. Perguntado por que meio conseguiu isto 
~nber, respohdeu que logo· após o assassinatO do Dr. O~tavio 
Lain&rtine, seu irmão, foi procurado por timn senho'ra qufl 
suppõe ser n senhora do musiod do 2f B. o., por norrit'i Quin
tino. o que esta s!=Jtihora de!llarGu que o sargento Salatiel, 
i1·tfiiío do mesmo Quintino, que acomptinhava o tenente Ran
gel na diligencla :.\ PI'opriedade Ingã, era innooente; Que 
~~>ndo Qriintino um seu amigo de infancia e pessoa aue devia 
ser extranh:a a tudo que sé p!lssou, jillgou 11e bom ahtitrà 
tomar · em consideração aquella declaracão e procura'!' Quin
tino, e que esta senhora declarou que o sargento Sulatiel, 
dP. Quintfno e este lhe disse· que quando se déra o nssa~sinnto 
do Dr, Octavio L!ittlartine, pelll hediondez do crime n/io 
qniz entendimento com seu irmão Salatiel, uma vez qun 
I!Sle fCrrn pt•cscnte ao que s~ der-a em lngá; que sua mulher. 
porém, tendo ouvido as affirmB{;Õe!! de Sttlntiel de qul'l estava 
innoccnte nnquelle crime, convenceu-lhe afinal de qu~ dovht 
pelo menos otwir as !\!legações do irmão · e · assim foi no 
Quartel dn Força Publica e ouviu Qtiintlno, de Snlatiel. taM 
lnfor·mações que o convenoei'!lin de que etle era realment(l 
innocente no co.so; que Quintino pnsso'u ent.ãó a relatar a 
elle respondendo o que ouvira d_e Sahitiel e qus resumida
mente passa a contal', uma vez quo nas suas minud!!ncins o. 
policia já devê estar inteirada; que disse Snlutlel tl'r sillo 
Clmmado pelo tonente Rangel ·para fazer uma dlligencia crn 
Cruzeta; que feita esta diligencia voltaram n Aoary-, onde o 
tenen(.e Rangel organizou nová expodicil.o que dizia ser des
tinada ú Carnaúba; que nesta diligenoin ium, além do tenento 
Oscar Rang-el e dello Salntiel; os sargentos José de Albu
qucr·que Sa.ntos e José Ga'ldino cte Souza., um cabo, alguns 
soldados e um rescrvislu; que subindo do Aracy, muis .ou 
menos meia legua o oaminhão tomou a vurianLe qtle 11e des.; 
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·tina ao Ingá; que a alguma dis~ancía da casa o caminhá? 
parou e o tlmente Rangel, acompanhado dos sargentos ·José 
Galdino de Souza e José de Albuquerque Santos, saltou se 
dirigindo para a casa do Dr. Oetavio, emquanto os soldados 
tambem saltavam acompanhando-os a uma pequena distan
cia; que Salatiel ficara no caminhão endireitando um caixão; 
que momentos depois Salatiel ouviu tirQs para lá e logo em 
seguida voltaram todos ao caminhão tra.zondo o tenente Ran-. 
ge\ o revolver na mão; que o tenente Rangel deu ordens para 
o caminhão segui.r para Parelhas; que em Parelhas o tenente 
Rangel procurou o doutor Ageu de Castro e não .:> e-:-~con
tran!.1o, dirigiu-se para o Equador; que ainda não encon
trando fol'am a propriedade ''Junco", no Estado da Parahy •. 
ba, onde o tenente e os dois sargentos José de Albuquerque 
Santos e José Galdino de Souza falaram com o doutor Ageu, 
seguindo depois para Santa Luzia e fie Santa Luzia voltaram 
em direccão a Itans; que antes de ltans o caminhão cahiu 
num atoleiro; que todos desceram para ~afa~ o caminhão, 
não sendo possível; que o "chauffeur" Zé Gordo mandiJU o 
ajudante chamar o irmão eom um caminhão de soccm·ro ~ 
cmquanto este vinha, elle Salatiel e outros se sentaram .nuns 
lagedos tendo alguns cocbiladô; qUe ~mquanlo esperavam . " 
vinda do caminhão de soccorro, concertaram os dois ~argen..; 
tos homicidas o plano de dois rapazes solteiros se responsa
bilizarem pe"Jo crime, mediante pagamento de um m•denado 
mensal e fuga quando fosse opportuno; que acceito isto por 
dois individuas, os sargentos deram a estes 03 seus revolve
res com as cartucheiras, mandando-os no caminhão de soe
corro apresentarem-se âs ·autoridades da Caicó; que SnlatiEil 
justifica não ler levado ao conhecir.lenlo da policia o facto1 
tal como se deu. allegando as ameaças que soffreu dos sar
gentos, ameaças quo foram repetida~ não só no Caic'o romo 
em Natal; que altendendo a ser Salatlel conhecido seu desde 
menino e filho de mil ex-rendeiro do doutor Juvenat Lamar
Urie, e ainda não encontrando explicação· nem mesmo razão 
de ser, para que. o tenente coronel Aluizio de Andrade Mon
rll, t.ambem amigo de ínt'ilnclt~. delle respondente tivesse, rei
ponsnbilidade no assassimlo de seu irrniio e ainda por ter 
conhecimento positivo de que a sua Mhtaçi1o com os indicia
dos no Quartel tem sido de maximo rigor, resolveu ir. á ca~H 
delle Aluizio, acompanhado do major José Pinto e f!CJmtn•l
nlcar-lhe o ·que snbia no intuito de ver esclarecida · toda 
aque\la tragedia; que o coronel Aluizio o recebeu multo bem, 
promplifioando-se a tomar as providen.Jias que estivessem 
ao seu o.loanca. Pergunto.do se não podendo o tenente coronl)! 
Alui~io tornnr oonta· das ·diligencias n respeito, uma vez qU" 
não é autoridade policial, se ôonforma elle respondente com 
o curso que vão tendo as diligencias, ás qunes não é intei
rament.JJ extrartho ao seu conhecimento. Respondeu affir
mativamente. ·Perguntado se Ootavlo Lama !'tine era inimigo 
do·e:x~ten_ente da· Forca :Vublica deste Estado, Frauolsco Cor"' 
reiO: de Queiroz. ·Respondeu que ignora, pois ntlo conhec~;~ 
cssn pessoa. Perguntado se lhe consta ter o sargento Jo~~ 
de Albuquerque Santos tido alguma desavença ou queeti\o 
com o Dr. Octavio Lamartíne, em Araoy. Respondeu nega
tivamente. Perguntado se o Dr. · Ootavio Lamartino era ini.
migo do tenente Oscar Matheus Rangel, .respondeu que o dotl
tor OotaviQ nem o'.conbecia. Perguntado se· o doutor Octavio 
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_Lamartine era inimigo do doutor Ageu de Castro, respon·· 
deu que não era amigo nem inirr.igo. Perguntado se tem 
,opinião formada em rela~ào a terem ou não os sargento~ 
José de Albuquerque Sa.nto& e José Galdino de Souza e o te
_mente Rangel agido de conta propria, respondeu que não tem 
opinião f'Qrmáda aguardando, porém, a marcha do~ aconte
cimentos p:uli tirar uma conclusão. Perguntado se .dada a 
p·ouca significação do doutor Octavio Lamartine na politioa. 
do Estado não lhe pal'ecc quo o seu assas~innto sc,i11 extra
nho a qualquer conver.iencia politica re:>pomii!u que real
mente extrnnha que Oetavio, estalido. nlheiado com estava 
ás questões politicas do Estado, fosse escolhido victima de 
um altentado tão brutal pelo que tem duvida (JUtJ podess9 
.ter havido· intervelwão politica nesse· caso, entretanto, as 
act.unes "diligencias que sabe terem sido autorizada~ pelas 
a.llas autm·ido.des do Estado, ·certamente esclal·ecerão o facto, 
·mesmo porque o interesse da familia é que seja apurado o 
crime com toda a imparcialidade e punidos como de direit11 
os verddeiros criminosos. Perguntado se o Dr. Ootavio La
martine não tinha naquella zona, ou fóra de!la, algum ini
'mígo IWderoso, .habituado ao crime que pode<'se influir no 
espirilo dos matadores do ihditoso Ootavio, respondeu nega
tivamente. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, 
den a autoridade por terminado o presente inte1'rogatol'io e 
mandou lavrar este ãiilo, que depois de lido e achado con-. 
forme vae assignado vela autoridade, pelo respondente e por 
·mim Antonio Moraes Netto, escrivão ''act...:hoé" que a dacty
lugraphE'ii. - Au!triclinio Villa1·im. - Olavo Lamai·tine de 
Farias. __:_Antonio Moraes Netto." 

Como esclarecimento, Sr. Presidente, bastaria o .iepoi.,. 
menlo do irmão da viclima. As oulras J>UbliCJ!\Cf,es mostram 
como Re portou o governo para punição do crime 

Passo adiante. 
Na critica que nesta casar a minoria faz, conolue .sem· 

pre. quanto á parte ecouomica. e financeira, por seus oradores 
Jnais destacados, que o. mal é velhQ, que a. crise é oonsequen
{)ia dos desmandos ant~:>riores ã !'eyolucão. 

Ouvi o Sr. Cinoinato Braga an_alysar a situação do met·
cado do café e afinal concluir que o mal é velho •. , 

O nosso eíniilente collega Sr. João Neves da Fontoura, no 
meio ele suas considerações, na magnifica tar.de de sua estréa 
.nesta. legislatura, proclamou que ai.nda agora ostó. onde som~ 
pre esteve, quer dizer com a revoluço. E o meu illu~tre 
~ollega, Sr. Botto de Menezf'ls, no seu discurso, reconheceu 
que . a si tuaQ~O politica. e financeira do Brasil era tão grave 
em Hl30 que se justificava o movimento revolucionarb ·qut; , 
rlerrubou :\.S olig11rc~in~ políticas. 

o Sa. Acuamo To!U\ES - Não estamos aqui paTa ende\1.,. 
sar erros. Combatemos os do presente como os do po.Jsado. 

O SR. GAFE' :B,ILllO ........, Propuz-me traoar · o pu1•allelo• 
porque o~ · nob1•es _Deputados da mino~ia. psrliunent.&t· 'Viê· 
·rntn a esta tribuna, p.Qr· mais d& uma vez, .e expuzeram. os 
erroa da revoluc.!lo. 
· Os meus nobres. coltegas da mino~l!l. quando explore.m os 
tlffr)itos da orlsé aotual esqueoem·ae. que elln á UIJIO t•csul-
tant~ da -crise mu.ndinl. , 

A nossa importação em !929, governo qo Sr. Washm
gton Luis, foi de 3. 527.738 cônLps de réis e em i932, gover .. 
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no do Sr. Getulio Vargas chegou; apenas, a i .518.694 ooniqs 
ti e réis. 

A exportação em 1929 subiu a 3.860.482 contos de réi9 e 
Pm 1932 a 2. 536.765 contos de rMs. 

Igual depressão na balanca commercial ol)serva.-se em 
varias pai~es. E por que só o Sr. Getulio Vargas é responsa
vel pelo que occorre no mundo e se reflecte no Brasil? 

A situação é má. diz~m os opposicionista.s. Oalcule-sp, o 
que nãó seria se tivessemos continuado sob a accão dos vi
cios da Repu.blica Velha, dizemo's nós que preterimos G mal 
menor ao mai maior. , • 

SS. EEx. discutiram e fizeram a e:roosição dos vicios 
que nós mesmos reconhecemos, rnas qu,:- com dedicar,ão 0 
patriotismo procuramos corrigir appelland() para a. eollabü· 
!·açiio dos membros da minoria. 

O que quero evitar para a Nação é que sobre os erro,; fio 
presente Sl' ·rehabilitem aquelles que 11ós mesmos combato
mo~. e arr~~ncamos do poder na n.Qssa patriotica rebeldia na 
maravilhosa tarde de 24 de Outubro. Na discussão chegamos 
a isto: ou a revolução f o~ um bem para o Brasil, ou foi um 
crime - o esbulho de- um candidato legitimame_!!,te elE>ito, 
<:orno quer o illustre Sr. Octavio Mangabeira. 

E' isso' que discuto. E' neste plano de considerações que 
me quero collocar para preferir o presente de errós aQ pas
sado de crimes. 

Ou a Nação se levantou e.rn armas combatendo erros 
gl;avis8ilnos, da administraQão ou aquelles, que insuíflul·am os 
quarteis e se armaram com as ar_mils da Republica contra a 
autor\dude constituida, eommetteram um crime contra a na
eionali da de. 

Se os erros no eram da gravidade quo dizíamos, se os 
cl'imt's eleitoraes não foram do tamanho que proclamavamos· 
cnti'io, Sr. Presidente, nóa revolucionarios d~viamos fazet· o 
qun aconselhou o Deputado Aouroio Torres: penitencia.rmo· 
1,lf·S de ter feito a 'revolução e voltarmol!, como Magdah'mas 
nrrepe>ndid'ls, á procura do Sr. Jullo Prestes, assegtlrando
lhe qne o gover~to do Sr. Washington Luia foi o melhor que 
já leve o Brasil. •. 

Nilo el'll disto, porém, qu~ eu desejavu. tratar, Sr. Pre
siqénte, I) esta tribunl\. A prdem de oo_n~iderncõ~ qull pre· 
te-ndia fn:r.el', e de que me desvlnram os apartes. era no sen
tido de assegurar que o Rio Grande do Norte, pela maioria 
de sua representação, fica, por ora, emquant<i nllo reconhecer 
(}~ d~smand~s que a oppqsiçüo aponta, ernqunntq não verlfi~ 
~~r os viciqs que os p~putados da I9inoria revelam, dt>ma,.. 
gogionmenle, nesta Casa, fica ~om a mai~ria da . Camara, 
a_p.Qiando o governo do Sr. Getulio Vargas• por :;;eu aeilti
mento paLriot.ioo, ilomo reconhecimento de um povo salvo da 
foine e da sêde nessa administração. 

Qll.ero e.yiq~npi<lf.• Sr. ?residonte, . que as. pbras ~ontra 
as &BIJ{)If.B fpram r~~h~!l-~as 110 m!'lu ~stado qua.'!J.dQ a. pppu
lAcão . zp.orrjij de fpm~ e de s6~~. q1,],nnqQ ps tro.baJh~dqr!l~ 
rurae.s emigravam para regiões iuhospitas QP llÇ>rte, qiJ~!%-
IH'lra4Q!J ~P seu $P(frhnei).to, ma.ior que o flagello !~punha, 
})elo al)(!,njl.ono 1,\ que foi yotiJdo o npfdéste pelos gqyer.nps 
anteriores á revolU1;i'io. de 30. 

O SI\. BIAS l!~OI\TES - O nobt•e oral.1o:· •1squece ns b~ne
ficios .prestàdos ao iú.irdé~te pelo .Presldentr1 .E!pttacio Pess6~. 
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O SR. CAFE' ·FILHO - A mil'lha reprovacão é ás admi~ 
ni~tracões qua sP. seguiram á do Sr. Epitacio Pessôa que, 
como diz o meu nobre col!ega, amp!).rou as pqpult?-çúes npr:. 
Q.!lstin~s com muH~s obt'as ali i'ealizadas. Aco11tece 'jU('. $J.tC
cedendo a S. Kx: .. assumiu o governo o aminente Sr. Arthur 
Bernardes, o qual nã-o continuou essas ubrns e o iHH~Wê 
Deputado Sr. Bias F' o ri es não o defenderá rJe:>se desaC"erto, 
deixando a população ojo norte enl.regne 'lO infurtunio das 
seccas periodicas. 

Dit-se-á que b governo do Sr. Getulio Val'gas, acudiu 
ao meu Estado em momento de calamidade> publica c por 
isso não tem o merito qu·e eu attribuo. 

O Sn. BoTTo DE MEN~ZES- Ss V. Ex. ·ouva :~. udrr.L1is
trncüo do Sr. Getulio Vargas, louva os sett5 .:fcsacerlo3 fi
nanceiros e os seus crimes políticos na fedct•nçüo 

O SR. CAFE' FILHO - Respondo t•o nobre co !lega : 
V. Ex. ainda não me convenceu de que · os desacertos da 
presente administração .• , 

O SR. BoiTo om 1\fENEZES - Dt..•sacertos LI e ordem polilicn 
e financeira. 

O SR. CAFE' FlLHO - ... sc.iam ma i~ graves fi !ttai3 
compromett.edores ao Paiz du que os commêttido~ pelos {~om
panheiros de V. Ex .. que bo,ie, formam [1, corriJOt>) otml)si
cionisla nesta Casa. Sabe V. Ex. que a H.evotu~fio l'ec~bel1 
do quatrienio anterior um de(icit de 1. 838. 430 :943~277? 

Mas isso, Sr. Presidente, é questão n'.ll'ionnl e o que •.lB
sejo expõr é que ao meu Estnclo, no governo do Amimmta 
Sr. Arthlll' Bernardcs, membro da minoricl pnt•lnmenlut• e um 
dos seus chefes, em momento de calamidad::J pnblicn, no ihs~ 
!ante em que iodas ns forcas rcolnmavllm auxilio ús nntori
dndes federaes, - S. Ex .• indifferente ú sorte dos 800 mil 
habitantes do meu Estado, negava amparo ás victima.s da. 
inundação de 1924, que fof um flagello de proporções no~ 
taveis. 

Em apnde ao discurso do illuslre Deputado, ~u me 
propuz mostrar os motivos pelos quaes estou em oppósi(liio 
á corrente poli tica formada por S. Ex. 

O SR. Bo'l"i'o DE MENEZES_ ~ E' uma questão de ho-
mens ... 

O SR. CAFJ!: FILHO - Pelo contrario. E' utha ·ques
túo do interesses de Estado. 

Nilo desejo, neste particular, que miuha palavra pro-. 
valecn como elemento de prova contra o Governo do Sr. Ar.., 
thur Bernnrdes. Quero, antes, appiar minha argumentação 
no testemunho do sub-leader da minoria parlamentar, o 
Sr. José Augusto, repr~sentante e ex-gavern~dor da minha 
terra, 

Os nobres collegas sapem que n calamidade q~te assola 
o nordeste brasileiro se verifica por duas causas: - en-
chentes ou secoas. · 

O $n. ll!AS FoJlTBII ...,..,. O orado!' esqueceu..,se de outra 
cnla.mida.de: o Lampeii(). 

O Sll.. OAV~ flJ..HO ,.._,.., Este flngetla corria, ás ve7.es, 
p~rellla cqm os I~Qlpl)pes pojitipos que lá dom~ria'ram ... 

. !? SR. BoTTo om MENEt.l<:l3 - Hn aip.da a!? c~l111nidades 
pohtwas. , . 
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o SR. CAFÉ Fn..HO - Fo~a~ essas c_alamida.d~s que 
·deram oausa á Revolucão, espeotalmente a tmposta a terra 
de v. Ex. - a P ara,byba. Mas, Sr. Pres~dente, ~stou r a.,.. 
2endo a crítica de um governo e quero apmar-me nas pata
vns de um correligionario desse governo, hoje dest.ncada 
figur·a da minoria. . 

Governava o Brasil, em Hl24, o Sr. Arthur Bernardes, 
quando o Sr . José Augusto, Governador do Rio Grande do 
Norte dirigindo-se ao Congresso do Estado, expunha · as 
razões por que appelára para o Sr. Presidente da Repu
blioa para que acoudisse os nossos conterraneos na hora 
agonica das grandes cheias de i92q. 

E para comprovar o que declaro vou Mr o trecho da 
mensagem do Sr. José Augusto. 

Dizia, então, o illustre Sr. José Augusto: 

"O grande flagello que periodicamente nos vi
sita, com o seu cortejo de miserias e de soffrimen
tos, é sabidamente o das seccas . Todo o constante 
labor de nossa gente, a sua economià, os seus have
res, n sua propriedade, ás suas reservas, por vezes 
a sua propria . vida, tudo isso está sempre sob a 
ameãca de uma seeca que, quando aparece, a todos 
abate, a todos opprime, túdo destróe, tudo anniquiila. 
Por isso, a preo~cupação de todos os ·homens publicos · 
no Nor-deste é, não pode deixar d~ -ser, âpparelbar eco~ 
nomicamente a nossa terra para resistir á calamida
de fatal, inevitavel. No corrente anno, porém, tivtf
mos uma nova e inesperada fonte de desgraQBs, por 
certo não equipllravel á secca, mas de effeitos tambem 
sensivelmente nefastos. Foram ns inundações. Os 
·leitos de todos os nossos rios for11m insuffioientes 
para conter as imrnensas torrentes de agua que as 
precipitaÇões plnviaes faziam cahir POt" dias segui
dos e que invadiam as varzeas, os valles, os povoados 
e cidades, deixando muito lar sem teoto, destruíam 
as plnnLal,'ões já fundadas, levavam os grandes de
positas de sal já fabricado, oguardartdo apenas o trans
porte que o conduzisse àos mercados de consumo, 
em umã palavra conduziam a destruição e o anni
quilamento, por todos os recantos do territorio · do 
nosso EstQ-do, desfalcando a nossa economia priva
da do muitos milhares ·-de eont.os de réis e o erario 
publico de rendas que lhe estão fazendo falta sen
sibilíssima. Nessa emergenoia appeUei para o au
xilio do Governo Federal, como o fizeram presidentes 
e governa<Íores de outros ESt"Bdos, soffrendo o mes
mo flagello . Infelizmente; não foi possível ao Go
verno · Federal, tendo de fazer face a compromissos 
prementes, attender ás minhas :supplioas, de modo quo 
tive de organizar com os parcos recursos do proprio 
Estado o auxilio c amparo ás viotimal'l das inunda
oões que um -dever de solidariedade humana n'le man-
dava -soccorrer, fosse como fosse. ·. 

Abri para o fim um credito extraordinario de 
50 Qontos de . réis que, por· insuffioiente, teve de &s·r 
roforçado. Além do mais o flagello deixou,..nos dif
ficuldades som contai Foram damnifioadas todas &S 
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estradas de rodagem que existiam no Estado, o qm 
me está obrigando a uma. despesa extraordinaria, oom 
a qual não podia contar, além de terem ficado redu
zidas a extremos insHrnifieantes a safra do sal e a do 
proprio algodão". 

E' de notar, Sr. Presidonte, que até as estradas de l'O
dagem do Governo Federal, nesse tempo, como affirma o 
Sr. José Augusto, foram reparadas peta Governo Estadual 
porque ó Ministerio da Yiacão recusou-se a qualquer s"r
viço allegando difficuldades financeiras, 

Em situação de vexame igual se encontrou o nordeste 
brasileiro lló período de seomi que atravessamos em 1932, ('1 

no em tanto, augmentando o "defioit" crue serve de bandeira 
á opposição; dando vulto ás cifras que valem de argumen
to aos representantes opposicionislas, o Sr. Getulio Varga9 
dispendeu, no nordeste de 233.521:818$566, discriminados 
pelas seguintes obras: 

Servi c os ferroviarios: 28. 610 :53G.569; Inspectoria de 
Secx:as: i 77. 570: f 58f683; Correios e Telegraphos: réis 
2 ~634 :146$100; auxilio aos Estados: 22.663 :393$330; divet·
sas despesas: 2.043:583$88&. 

O Sr. Getulio "Vargas, que poderia ter abandonado á 
sua propria sorte o povo nordestino, e guardado o dinheiro 
para apresentai-o hoje á opposição, responde perante á Na
cão por um "defieit" oroamentario, que tem a sua causa 
no amparo do nordeste, nas despesas da Revoluçil.o de i 932 
e na mobilizacilo do tropas para garantia de nossa menta
lidade no conflicto Perú-Colombia, na realização d~ grandes 
obras em todos os Estados, 

Por isso, sinto-me á vontade, patrioticamente á vontade. 
ao lado daquelles que prestigiam a acção do Presidente da 
Republioa, porque nell~ tivemo~ a salvação do homem e da 
propriedade nos dias dolorosos da seMã. no Rio Grande do 
Norte. 

Esta a razão de ordem regional que referi. E estou oer" 
lo, Sr. Presidente, que os meus conterraneos não. elegeriam 
seus represent.antes aquelles que se propuzessem a comba
ter a administração revolucionaria. E tanto é assim, que 
os Deputados que hoje tomaram posi~ão na minoria. parla
mentar disputaram as eleições apoiando o Governo Federal 
e fazendo disso armas de combate político. 

Sr. Presidente e '3rs. Deputados: na minha terra, en
tre muitas outras rea!i~;ações do Governo Federal destaco a 
pequena e grande acudagem em todos os pontos dó Estado; 
o prolongamento da Estr!\fla de Ferro, paralysado desde a 
administraciío que s.e seguiu á do Sr. Epitaoio Pessôa, sa
lientando~se oincoenta kilometros de ferro~vias inaugurados 
na administração dictatorial. 

O SR. BoTTo o& MENEZES - O Governo Enitncio Pes
sôa deixou grande quantidade de material aproveitado· no Go
verno do Sr. Getulio Vargas para. prolongamento da estrada 
de ferro. Foi um esforÇ(l continuado dos dois Governos. 

O SR. CAFE' FILHO- Eu não estou me referindo ao 
Governo do St. Epltacio Pess()a, mas ao do Sr. Adhur Ber
na.rdes. E no caso é o advogado aggr!l.vando a situação do 
CónStituinte. Eú não queria tocar nesse assumpto. Sabe 
V. Ex., por que? 
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Porque acli.ei no relator i o do 2mim~pte Sr. Mimstro 
José Americo uma referencia ~ essa queat~o. O material 
adqnirido na administração Ij:pitacio .Pessôa, cJ.isse S. l!;x. , 
quundo aproveitado no Govei·no Revoluoionat•io do l::l1·. <Jc:
tu!io Vat·gn~. tinha qnarenta pot· cento de depreciacão. pelo 
abandono em que as duas administrações anteri01·es ã Revo
luçfio o deixaram l 

V. Ex. te in elementos para contestar isso ou dá, como 
parahyl.)ano, o seu testemunho dessa dolorosa verdade? 

O Sa. Bo'l'To os Mlt.N'ÉZE::i - Mas V. 'Ex. ataca o Go.,. 
vm•no do Sr. Atthur Ber·nardes só porque não continuou as 
obras c servjços üc nssistencia ao nordeste? 

O SR. CAFE' FILHO - Penso que para os filhos do 
Norte só isso justifica a minha altitude. E' a defesa do 
p(JVO que me elegeu, noedestino como o que elegeu <1 V. J~x. 

O Sn. AIISLAROo MAI\INHo - De"e existir nos archi
vos da Camara uma pr1Ypos1ção no sentioo de vender como 
ferro velho todo o material importado para as obras do 
nordeste. E esse pt•ojecto é de um outro "leader" da mi
noria. 

O Sa. BoTTo DE MENEzEs - A verdade é q\le grande 
parte desse material foi agora aproveitado pelo Governo cto 
81·. Getulio Vargas. 

O SR. OAl''E' FI.LHO- Vê o illustl'e Deputado pé\a 1-'!1-
rahyba que foi infeliz em seu aparte. tocando no ponto ne* 
Vl'algico da questão, justamente o da niio continüação do ser
viço t'oe auxilio á~ populações do nol'deste. ficat:.do abando
nado o molei·iul adquirido com tanto sncrifioio para a 
Naciio. Yil o nobre Deputado que esse muteriai ficou, po1• 
Jlet•lo de dois qualrienn.ios, ubli.hdonado, emquanto continuava 
insoluvel o Pt'rJblema do nordeste, que tanto interessa o poyo 
d'O meu como do Estado d!! S. Ex . 

. Desta tribuna, Srs. DeiJutados, o "leadcr•: da minoria 
rmrlamcntur proclamou que n situação financeira nclual é 
mais npertM:l e mala angustiosa que a situação em que go
VlH'nou a Sr. Al'lhut• Bel'nardes. Isto quer dizer que a ne
gnçüo oo nuxil10~ a falta de serviços pm· pal'te do Governo 
do St•. Al'lhur uernat·cjcs no nordeste, foi acima de tudo 
d<.'shuinnna e impakiol.ica, como a considerou, no trecho dll 
mensagem lida, c Sr. José Augusto; 
. Quero, agor~, referir-me á questão da formaçiio IIOli.,. 
tic,a d•as corre~tos desta .C!J,sa, dentro do ponto de vista ex
nlusivo fias rela~ões dil politjca. federal com os po!iticos rJp 
meu Estaoo. 

Al1i taxnb,em .epcon.tro moU:vos P.ara. no exercicio d.e mn 
mandaLo que me confiou o pOV(} do ~io Grande do ~9rte, 
ricl:).r aQ ~l.ldo fiaijUelLes quu d~fl}Q.derp. UII14 adminjst~·aQÚP re,~,. 
liz:adora, contra as administraçõ~s . nejfativa.s ~o pass,apo. · 

Em 1930, os militares revolucJOnarlos, sentindo que não) 
lhes era possivel derrubar o Governo Federal nem destruir 
as situações es!ad~aes, acoeitarânl a collabora.ção dos' polUi~ 
tos. Q.es~vindos peia questão presi(jsne.ial, ,fazendo c~>l'l'er pa~ 
raHeJa.menl.e a .eHE)I> a minoria r~:voluoionaria de ·tv21l. 
Quer dizer q~f), a)p~a II.Ç m.oment.o d,a viotm·ia o~tl)bristíl. 
dü~s correntes copsbtuiam as ·roFQas viclor1osO:s: n. que S!! 
compun~1a dos poli~ioos ~que fiz~,ram ~ Reyolucào e a . ~I?~ 
ver,da<ielrl).mente z·evoluo1onar~os, que VJIJ~am de 19221 ~aQl· 
onE>s no seu progrnmm'a znas confusos na orlen~aQão do!i! seu.s. 
chefes. · · 
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Ora, Sr. Presidente, é ahi qtié quero deter a rpinha ana
lyse, par11. tirar as conclusões.· O Sr. Getulio Vargas assu
miu Q Governo em virtude do choque ~!essas duas correntes. 
Lembro-m(' do que se passou em relacilo ao norte. Achava-me 
lá em contacto com os element[Js que collaboraram na revo
lução e occuparam QS postos mais destacados. Em 24 de Ou
tubro de !930, quando a Junt:~ Pacificadora assumiu o Go
verno da Republica, era incerto ainda o nome do candidato 
das forças revolucionarias ao supremo posto da Nação. As 
prefereiicias dos nortistas giravam em torno do Sr. Oswaldo 
Aranha e do 8r. Major Juarez Tavora., emquanto aqui no 
centro se desejava o Governo dos gene1•aes, no Sul, as forças 
gauchas trazi"l.m como candidato o Sr; Getulio Vargas que era 
o candidato considet·ado eleito pela Alliança Liberal. Ven
ceram estas. 

Em f ate de ::o~ a discot'dancia v! u-se o· Sr. Getulio Varga.~. 
quando eleYado ú Chefia da Nação, em choque com varias cor·
l'"'nlt.·~. ru1 massa dll<> fm·ças ':ictono~a~. 

Sei, St•s. Deputados, das rlifficultlades que S. Ex. ex
perim.:m toll. Posso dar o meu testemuuho de que casos polí
ticos dos mais insignificantes, dos mai~ inexpressivos, eram 
all'itaclos no Norte, e, quando o S:-, Getulio Vargas ia resol
vei-os, todas as guarnições federaes telegraphavam a S. Ex. 
apoiando as pretensões da corrente revo!ucionar·ia nortista, 
nesse tempo sob a chefia do Sr. JutJ.rez Tavora. 

Quem qui~er, da maioria ou da minoria, poderá com
prehender a situação de S. :Ex., collacudo como ~:entro d-i! 
choque de todos ns tendencins e de todas as amhicões pol!
ticas e pessoacs. Pois bem, foi nes;;e momento de confusão 
que us maiores et•ros fo.rnm rommettidos. E nesse tempo, e 
i~.:;.o é o mais notuvel, nüo fEJlton ao governo do St•. Gctuli,., 
Vargas o apoio de muito~ dnquelh.•.s '1UE', hoje, fcrmam nn 
m:nu~ia pt!l'!ni'nentot•. 

Eu. que me propuz a ana\ysm· n formaoüo poliLión dn11 
corrl'nte~ ptll'l:lnH~t1ltu·cs e dar as ralõcs por que nego o npoto 
dn minha tcrrn á corrente polllicn da. minol'in, devo nccentunr 
que, so os erros mais g1•aves, como já o dl!'>~úram os ot•o.dores 
da minoria, foram os do pnt•lodo dlotalorial, ne\les teem ros~ 
ponsnbilidtlde os deputados do Partido Populnt•. 

E, no que se prendfl 6. l'cprosonlacll.o do mou Estado, va1c 
esolnrecer que, nüsso tempo, o Sr. Glltullo Vnrgns foi eleito 
Prflsidonto da Ropubllcn, pelos quo, lloJe, integrnm n ropro
sentnç!l.p do Pnt•ti:d9 qnc obedoco á. chefia politicll do Br. 
José AU8'U8tO Bozorra do Medeiros. 

. QlÜ~!'O mostrar (l inoohercnr.in dn nllltude dos políticos 
. que, rept•ese-ntnndo o meu Estado, tomaram lagar na· minoria. 
Quando os erros eram mais graves, quando se negava a Silo 
Paulo um governo do seu proprio povo, quando se fugia ao 
P,rp~rnrnmn rçvolucjpnariç1 se é q4~ ~ r~vol:ucílo ~~ve pra
gramma. os· ppliticps pptygql,lres que hoJe ficam, exa_had!l
:tnerite. na corrente· da minoria· parlamentar, npplaudmri) fl 
e)ó_tip:varp' ~ f3f: 'Getulio 'Vargas·: Depois ~El e!e!to, <JUEni.dó Sfo 
onp·p. lll!W per IOdO de !'BCDl)S~rUCI;lli.O qrtc I onQl,_ quando ~~d,11S 
as forcas v.êm coJlanorar para essa recoustru~po, os pol\hCa1> 
riograndensés, por· qt.Histões que não adivfnho e niíó valo ll 
pmá prtJcurar .:.._ e lã só quero chagar qunndq for P.rovooaqo 
·- se 'exaltam, na minoria pnrl!!mentnr, contra o ei!)Jto delles 
proprios ... · · · · · · · 

p !Sn. tl-BEf;<#tn.~ 'ARPHlO ~ P9Illll poQe Y. Ex, Q.ffif;. 
IJ'Ji~l' qPil ,ps ~npgo~ ~Q HIH!!tre pr . .fQSé 4-~Jgpsto ologer~111 p 
Sr. Get'ulió Vargas, quando o voto foi secreto? 
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. o SR. CAFE' FILHO - NAõ desejo entrar na questão, 
p!lra nõo ferir assumpto que eoiJooaria mal os polit icos da 
minha terra ... Para responder, porém, ao aparte -. de. illustre 
collega, Sr. Abelardo Mari~;~ho, appellaria, não para os Depu~ 
t~dos que form ãl'n corninigo, mas para os proprios correligio~ 
narlos da minoria parlamentar, scientes de que os Depu
tados populistas votaram no Sr. Getulio Vargas. 
. Vou citar um facto da solidariedade passada. Quando .se 
discutia ne.;,ta Casa um pedido de infor'Wação .sobre o fecha
me-nto do vespertino O Globo, no periodo da dictadura, o tneu 
eminente amigo Deputado Kt-rginaldo Cavalcanti, que. r epre
sentou o meu Estado, na Assembléa · Constituinte, deu a sua 
solidariedade a esse pedido de informacão, contra a violencia 
attribtiida á policia . Pois bem: os Deputados que hoje aqui 
appureccm para condemnar a dictadura apoiaram a policia e 
negaram a mt-dida que se requeria . . 

O Sn . AR.THUR SANTOS - Quem era o leader do Governo, 
nessa occasiiío? . 

O SR. CAFE' FILHO - O illustre- Deputado Sr. Albert\l 
Roselli era o leader da. maioria da bancada . 

O SR. .ARTHUR SANTOS - Pergunto qual o leader da 
maioria da Camara. 

O SR. ~· FILHO - lllra o honrado Deputado Medei
ros Netto. 

Quero destacar que hoje os Deputados do meu Estada 
filzem~se julgadores dos actos, dos erros da dlotadura, qu~ 
elles p.-oprios approvaram. Venho aocentuar que elles part.i
oiparnm desses erros, tonto assim que negaram, até, provi
dencias dessa ordem, quando a minoria, pele. palavra de seus 
illustres rel?resentantes solicitava que rosse u.pprovado U!n 
simples ped1do de Jntormaoão sobre o fechamento d'O Globo . 
Os Deputados do Partido Popular, que do hoje oomponentes 
da minoria parlamentar, negavam apolo a esse pedido, 
~mquantÇJ o Pepqtado que representava ll meu hrtido, o 
lllustre Sr. JCergiaaldo CaVIllcanti, ~mps•est~va npoio ~ntf.
gral a W.l pedido, 

Os aotos da dlqtadura nlo foram oqni approyadoa ? Os 
J)eputados do Parttdo Popular nll.o .lcoeltarnm todos élles 
sem dlscussno? Com" serllo, agora, Juizes desses aotos jul
gando-se li si mesmos? 

E' Isso, Sr. .Presidente, que venho expOr · pau mos
trar 4 Camor11 que lhes falta autoridade para oondemnar 
o que ellos proprlos approvaram, talvez, por interesse par
tidario •.• 

O SR. PR~IDBN'I'B ........ Advirto ao nobre orador que dis
pl!e apenas de cinco minutos . 
. O SR. CAFE'. FILHO - Vou concluir, Sr. Presidente, 
aecentuando que um dos motivos pol' que se tem comba
tido o Governo Revolucionario, reside em que a Revoluoão, 
_pelo Sr. Getulio Varga,s, negoú. o que pro:mettera ao Brasil, 
,àlle~ando-se ent~e outraa óousas .. o regi~en de ferro estábe
.)eoido- oom a Lei de Segurança Nacional • . E!ltendo que essa 
:lei podem combater os que se -insurgil'a~n .contra o candi
dato Getulio V$rgas, mas nunca aqueUes . que . .apoiaram a 
sua candidntur·a em i930. E .sabem .os Sra. Deputados· por 
que? Pol'que o Sr. Getulio Vargas, <.xpondo o .aeu progrnm
·.ma 9 plano de·· góverrio na: · Allianoa. Liberal, com patriotica. 
sinceridade J~. · n~ssa ép~oa, indibava a lei de segupi~Of!. ore 
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tlio condemnada pela minoria, como· uma necessidade de . or4 
dem política. 

O Sa. DoMINGOS VELLASCo - Não votámos no Sr. Ge
tulio Vargas. 

o 13R. CAFE' FILHO -V. Ex., se não votou em 1930, 
tem autoridade precisa para combatel-o e !levo confessar o 
meu respeito ao Jllustre collega que tem sido coherente em 
suas attitudes partidarias. Outr.os não têm seguido o seu 
nobre e::templo e entre estes· os Deputados do meu Estado 
que estão na minoria parlamentar. Quero demonstrar que 
o Sr. Getúlio Vargas . candidatou-se Presidente da Repu4 

blica promettendo ao Brasil a revogacão dos leis infames, 
mas substituindo-as por outrs. mais compalivel com o am
biente brasileiro e que não era senão a de segurança nacio
nal, discutida. e ·v.ota<la na Cam~ra passada. 

Se o nQbre collega, Sr. Domingos Vellasco, impugnava 
a candídaturn do Sr. Getulio Vargas, tem autoridade para, 
agora, combatel:..o. Dentro do motivo .da lei de seguran~,;a; 
não a H!m, entretanto, af1uelles que a apoiaram ·consoien .. 
temente. · · · 

O SR. DoMINGOS VET..LAsco - Não a combaLi; apenas 
não votei no Sr. Getulio Vargas. E não sei se os repre
sentantes {Ío Partido Popular, na Assémbléa ConstitUínt3, 
votaram ou não em B. Ex. 

o Slt. CAFE' FILHO - · Elles revelaram o sigillo do 
voto ~ nesse tempo não sabiam do Cattete e dos Ministel•ios. 
Sabo V. Ex; disso. · 

O SR. MoRAES A:~~oaAtiE - So bem oúvi, acaba de dizer 
que o Sr. Getulio Vargas teria promettido, ou terio. dado 
.ao Paiz a lei de . .seguranca nacional, e.m oompensaoll.o de 
outras •.• 

o 131\. GAFE' FILHO - l\evogndns outras lel11 pnto Po• 
der Legislativo, foi o que disse aqui. · 

O SR. MonAss ANo~ADE - • • • revognndo outras, pnra 
obtei' a Prosidencia da Itopublioa . 

O SR. CAFE' FILHO - V. Ex. entendeu mal . Disse 
que o . Sr. Get.ulio Va.t'!B.s, oan<iidn.tnndó-se ô. Presidennia 
da Ropublioa, com o meu Qpoio e dos· que estiveram na 
Alliancn Liberal, condemnott as leis tJxistent'ea de cercea
mento do pensamento, mas prometteu que eleito, procura·· 
rin obter do poder competente subsLituir taes leis ,por .ou
tras mais liberaes. 

O Sn. M oRAES ANDRADE · ...,_· A esse i.·espeilo, se V. Ex. 
·me p·armitte, tenho uma cbscrvacão a fazer. 

O SR. GAFE' FILHO - Com prazer e honra para mim. 
o si\. ·MoRAt,;B ANDRADE - A Lei de Seguranc~ . Nacio-

nal foi votada, elaborada, discuiida com a mnxima liber<ln
de neste Parlamento e sem nenhum·a interferimcia. do 
Sr. Preside.nte \da R.epublicn. P.oss~ dizer i sLo a V. Ex . . 
porque subsc1•evi o projecto inicial. Estudando ·melhor o 
asS\\mpto, <le nccor·do oom o meu prezado oollegl', Sr. Hen
rlqua Bayma, oollaboref oom S. Ex. e Srs. Deputados na 
reforma desse projeeto, sustentei as theses juridicns cons
tantes ·da Lei <te S~ranoa Nacional,. e · posso attestar a 
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V. Ex., em fé da minha palavra, que, absolutamente, ne~ 
nhumn intervenção, quei• do Sr. Presidente da. · Republica, 
ou do qualquer de seus Ministros, cerceou a. minha. liber~ 
dade ou a dos meus companheiros de bancada, bem com'o 
a dos demais Deputados da maioria, na discussão e vota:oão 

·da Lei de Segurança NacionaL De modo que quero pedir 
ao nobre collega, a quem rendo desta maneira a homena
gem do meu apreço •.• 

O SR. CAFE' FILHO --. Obrigado a V. Ex. pelo es·
clarecimento que t raz ao assumpto, que é mais uma res
posta 11 minoria qué uma contestação ao que · declarei. 

O SR. MoRAEs ArmRADE _.:_ • • • que reotifique essa par~ 
te do seu discur.so, porque, como disse, na elaboração da 
Lei de Seguranca Nacional não houve a mínima intet•f eren
cia, nem do Presidente da Hepublica, nem dos Srs. Mi
nistros. 

O SR. CAFE' FILHO - Devo, !porém, esclarecer a. 
V. Ex. qup, ouvi do Sr. Joiío Noves, representante do pensa
mentó da iliiiiôi:'ia pnrlamental', em aparte a um discurso 
do Sr. Arthur Bernardes, dizer que na administração do 
Sr. Getulio Vargas se tivera n feitura da Lei de Segurança 
Nacional. 

O SR. :MoRAES Á.NtJRADE - :t: possível ttuo seja a opinião 
de S. Ex. 

O 13R. GAFE' FILHO - Sei que V, Ex. fez justiça 
ao Sr. Presidente da Republica com c aparte com que mo 
honrou, porque S. Ex. não interveio junto á Cnmara para 
fazer passar a lei. 

o SR. MoRAES ANDRADB- Absolutamente. 
O SR. <JAFE' FILH<J ...... Ds que, entretanto, combllte

ram a Lei de Seguranc;a Nacional ·nao podem nttribuir a 
sua. approvaçí.l.o, nesta Càsa, a injuneçiles do Sr. Prosidonto · 
da Republica, é o que quer dizer V. Ex. 

o SR. MoRA~s ANOI\ADlll - Mesmo porque a minoria do 
então .Propugnou com u masmn liberdade a amplitude ns 
t.bes0s juridieas dn Lei de Segurancn Nacional e essus th~
ses foram perfeitnmAnte defendid~s por nós, da minoria, 
de tal maneira que SS. E~x:. acnbmram não apresentando 
um uni co argumento valioso contra a.([uella le i. 

· O SR. CÁFE' FILHO - O que quero aooentuar é que 
aquelles que defenrlcram a candidatura do Sr. Getulio Vnt·
gns não lêm o dir"ilo de o condemnar porque lm!}OS hoje a 
Lei de Scgurancil. NIHiiôhal ... 

O Sll. DoMINGos VmLt..Asoo - Não só a Lei de Segu
rança, como tambem o da imprensa. 

O SR. OAFÉ' FILHO - Trago a prova do crue affirmei 
no pi·oprio .disourso do Sr. Getulio Vargas, proferido nn Es-
plânadà do Castêllo. · 

Falando das leis compressortis, dizia S. Ex.: 
"Pode~se ti.ftirmar, sem temor de contradicta, que 

a amriistia . será uma. ~rovidenoiá.. in:ooirlpletà, . sem n 
revogaQâo dns leis compressoras da hbet·dade de pe.n .. 
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sarnento. E' que estas, to.nLo quanto a ausencía da
quella, concorrem tambem para J1lanter nos espíri
tos !I inLranquillidade e o fermento revofucionarios. 
Conjugam-se a-ssim nos seus effeitos deploraveis. Nüo 
contesto, é logico, a convenienoia c a opportunidade 
das leis de defesa social". 

ú candidato já promettia a lei de defesa social, affir
mando mais adiante: 

"As que possuímos, entretanto, sob csso ro tulo 
não se reeommendam, nem pelo e :;pirilo, nem pela 
letra. Somos, pois, pela sua substHuicão por outr as 
que se inspirem nas verdades reaes do Pair. e nüo se 
afastem dos princípios sadios do liberalismo". 

Podem combatel-a, dentro deste ponto do vista, aquelles 
QUe defenderam o Sr. Getulio Vargas e o elevaram á Presi
dencia da 1\epublica, pela eleição e pelas armas? 

O SR. DoMINGOS VELLÀSCo - V. Ex. podo informar em 
que a actunl lei de imprensa é melhor do que a revogado.? 

O SR. CAFE' FILHO· - Fugiria á finalidade. do meu 
discurso se nesla exposioão passasse a di-scutir a Lei de Se
gurança, ou a lei de . imprensli que se votadas agora nf\0 
teriam o meu apoio. Pela critica que se tem feito, no em
tanto, deve-se confessar a vet•dade: é que a de Sügurnnca 
Na-r.ional pe1•miLLiu QU'-' o nr.t.\11\1 11h0fe <le policia do Di-s
trioto }'edct•nl fosse condernnndo ao npprehonder n edloüo 
de um dos jo1•nucs de-sta.Capilall 

O Sa. DoMJNooa V.ELLABCO - V. E :'l::, como jor·naliata, 
defende a nclunl lei de imprensa? 

O SR. GAFE' FILHO -- Nilo a estou defendendo . . Eu a· 
condomnoi nt.ú. Accentuo, apenas, a incohorencia dos que 
ouinbatom o Sl'. Getulio Vargas pela circumstancia. do, no 
sou govol'llO, se havm• approvado a Lei de Seguran~a Nacio
nal, t•orquc esta; como mostrei,: Jli estava promeUidn hó scú 
dlsomso plataforma. 

O SI\. PnEBlDENTB - Está a findar o tempo de quo d is-
pOo o orndor. · 

(j SR. CAFE' FILHO - Vou <leixar a tribuna, St". Pre
sidcnto. Meu objoctivo era apenas o do esclanmer a minha 
nttiLudc explicando porqqe prefiro a corronlo constrtlctnt·á 
da muioria á da minoria. 

Neste instante em que se diz que as ct>rabinus do E:ter
cito e das policias estaduaes estão de promptidão, em d e
fesa da ordem publica, prefiro .estar ao Indo dessas carabi
nas, eri1 defesa do· Governb da Revolu1,1ão, a ficar com atlüol
les que, em momentos de mais tranquillidude o menos agi
t!l:oão, oreavam as pl'isões. políticas,- nas ilhas, na Olevelan
dia, a bordo de navios fan Lustnas, na 4a Delt>.gitcia Auxi
liar, onde soffl'iam e morriam os q:té sonhavam com o 
Brusil redimido. (Palmas, o m·ado1· é ·muito cump1'imen-
tado.) · 

Durante o discurso rJu Sr. Cnf6 lmho. o ~e
nhor Art•udn Cumnrlt, 1° Vloe-PI'cslrlont.e, doixn n 
cadeh·u da Pl'OSidencin, quo ó occu1n1dn llolo so-
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nhor Agenor Rahello, 2° Secretario, e novamente 
pelo Sr. Arruda Camara, t 0 ·Vice-Presidente, 

12 

O Sr. Presidente - Tei:rho sobre a mesa, e vou submetter 
a votos, o sé8i.iirtte 

REQUERIMENTO 

Requeremos ~eja lançada na Acta da Sessão de hoje um 
voto, de pesar, pelo motivo do fallecimento em RE:cífe, do 
gtande jornalista é juiz, Dr . Manoel Cataeno de Albuquerque 
llfello. 

Sala das Sessões, 20 de Maio de 1935.- Oswaldo Lima. 
- F'erreira Lima. - Antonio Góes. - Heitor Maia. 

O Sr. Oawaldo ~ima (Pela ordem) - Sr. Presidente, no..: 
ticias tel~graphica.s de Recife ·annunoiaram a morte do 
Dr. Manoel Caetano de Albuquerque Mellc. 

Jorna1ista, considerado por muito teml}o pela seriedade 
do seu espírito. pelo rigorismo de seus principios moracs, 
pelos attributos <te uma intelligencia forte e cultivada, [oi t) 

maior entre os mai-s fe6tejados plumJtivos pernambucanos: 
Irmão e companheiro de José Maria, p;1rticipou das lutM, dos 
revezes !l dos triumphí's deste ardoroso repubUoo. · 

Dirigiu a "Providencia" e, l).a ultima pbase de sua vida 
de jornal, o "Diario de Pernambuco", Em qualquer destas 
folhas, legou aos aeus coestaduanoa exemplos de honradez, 
de trabalho, de altanerin, que o elevaram no ooncelto de 
todos. . 

Por e-ssas virtudes, a sociedade à)arnambuoana re\"l~ nq 
venerando anoiüo uma de !mlis !tlàis altas e nobres l'e3!)rvas 
éthlcas. 

Magistrado faderal no ultimo perfodo de sua vida ptl.l 
b1icn, o renome de Inteireza que adquirira, somente de maior 
bril~antismo se aloandorou. 

Os imperativos dR politica Wastontana de Pernarot.•ucó 
puzeram-n0 fóra do oargo de juiz subsUt.~to federal. Mas a 
ühnn do lutndor ainda tinha a pugnaotdade e o civi11mo dos 
nntepnssados. 

Já qunsi · physlcamente invalido, deu n sua golidariortade 
ao movimento de renovaoilo nacional, que se chamou •i AlHan ~ 
oa Liberal". · 

Com a sua presenÇa em caravanas de propaganda, inceu
tivnva os mooos e quebrava as derradeiras tibiezas d03 ti• 
midos. 

Quando o ciarim do triumpho annunciava. n quéda dos 
primeiro-s buluartes reaccionarios, ao alvorecer de 3 da ou
tubro, o bom e grande cidadão, recebia, tremulo de dõr, o 
corpo sem vida do.-filho de seu sangue e herdeiro de sua bra
vura, fi.llminndo numa arrancada allucimmte sobre as m~tra
lhndoras do Derby;: .. 

Era a contribuição súptt>ma que offerecia ás liberdades 
d• sua terra, ·, 

MM o arcnboiço lnatei'ial e contingente já não podia 
conter nQ\lelles E>mbat<ls' c o dynumismo de um espírito quo 
não envelhecia. . \ 

E a oonscienoia do. patriota sem jaça suooumbln i)ouoc, 
depot~ •. mergulhando nn ~-orarem do uma noite sem est;:eilns, 

\ 
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onde apenas sorrin o fio de luz de amar, do respeito e da (f@w 
dicaçãa da familià e da coUeetividade perniUnbucan~-; 

· Itoi beste estado que ~ morte o VFlio colher, corlnttdo.. 
lhe a vida rnaterillk. 

No livro dos illusLres varões pernambucanos bà, porl!!m, 
de fulgir sempre, em carach.:res fulgurantes, os exemplos 
lumlnoS<Js da existencia dessa individualidade plutarebiailtl, 
orgulho e honra de sua gente. 

E' em homenagem a esse il!ustre pernambummo, Sr. Pre-
sidente, quo requeiro a insercâo, em acta, de um voto de pJ.'Ot
fundo pezar. (Muito bem.) · 

Em seguida, é ap!)rovado o requerimento dó 
Sr. Oswaldo Lima e outros. 

13 

O Sr. President.e - Tenho sobre a meea um requeri~ 
mento que vae ser lido. 

É lido e posto em discussão o seguinte 

1\l!:QUERIMENTO 

N. 6- 198ft 

Requeiro qu~ seja novamente organizada a CommiMiio 
Parlamentar 1da Marinha Mercante para termina.çâo dos es
tudos da referida commissão. 

Sala: das Sessões, em i8 de Maio de 1935. ~ JoiJ.o Sim
pl-icio. - Amaral Peizoto Junior. - Pedru Rache. -. Tei~tiNJ 
L~ite. - Acu,.cio Torres. 

Encerrada a discussão e adindu a . volacliu. 

O 9r. Préilidenü - A pedido do Sr. Deodato Maia, 
Presidente da Commissão de Legislaçao •Social, designo para 
11 mesma Gommis-suo, interina111ente os Srs. Raphael Cir.oorâ 
e !\fonte Arrae~, u!im de substituirem, respectivamente, os se~ 
nhores Altamirando Rqeiuõ.o e Olavo do Oliveira. que se en
contram ausentes. 

Está finda a hor!l destinada ao Expedieni.e·. 
Vae-se paasar á Ordem do DIB. (Pausa.) 

15 

Cornpareéem mals os Srs. ~ 

Edmar Car'Y'alho, Ribeiro Junior, Caltleira de Alvax·enga, 
Carlós Reis, Agenot Mónte, Hl.ii!'(l Napole·ão, Pires de Gayoso, 
Waldemar F!'.! cão, Demoorito Rooha, Fernandes Tavora, · P,e
dro Firmeza, Humberto Andt·ade, Figueiredo Rodrigues, Jeho~ 
-vah Motta, Alberto l\'Oselli, · Gràt uliano Brito, Hetectbu\o . Ze~ 
naide, Odon Bezerra, Rego Barros, Osorio Borba, Mario Do
mingues, Ald.e Sampaio, Simões Barbosa, Emilio de Maya, 
Mello MMhàtto, -hl4iro :'de V-lil;!Bonôelqà!!, Mélchi~étl6u Monte, 

a. D. - VOLUME li - :1935. 33 
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.M-an~el . Novaes, Olemente Mariani, Pedro Lago, .J •. J. Seabra, 
João MI!-Jlg;tbeira, Prisco Paraíso,. Arlindo Leoni, Magalhães 
_Netto, Pedro Calmon, Arthur Neiva, Raphaef Cincorá, Edgard 
Sánélíes, Honier'o 'Pires, Nogueira. Peliido, JuJio de Novaes, 
:;lall~~ F.ilho,.l3amp.aio Corrêa, Eduardo Duvivier, Bento Ccis

•ta, Herm(jte ·Silva,· Cesar Tinoco,- Aourcio Torres, Nilo Alva
renga, Clemente Medrado, José Braz, Theodomiro · Santiago, 
Arthur Bernardes Filho, ·Daniel Carvalho, Celso Machado, 
Simão da Cunha, Waldemar Ferreira, Santos Filho, Oscar 
·stevenson, Barros Penteado, Gama Cerqueira, Cardoso de 
·Mello Netto, Meira Junior, Justo de Moraes, Fabio Aranha, 
Arthur Jol'ge •. Plínio Tourinho, Carlos· Gomes de Oliveira, 
João Carlos, Annes Dias, Ascanio Tubino, João Neves, Euri
:co Ribeiro, Abel élos Santos, Pedro Jorge; Adalberto Camar
go, Martins e Silva, Ilamas Ortiz, · Oliveira Ooutiriho, Alberto 
Alvares, Pedro Rache, Gastão.<.le Brito, Vicente G&lliez, Leon
cio Araujo, Franca Filho, Augusto Corsino, Cardoso Ayres, 
Sylvio Leitão, Salgado Filho, Moraes Paiva, Barreto Pinto, 
Thompson. Flores. (92•). · 

Deixam de compar_ecer os Srs.: 

Plinio Pompeu, Lino Machado, Olavo Silveira, José_ de 
Borba, Samuel Duarte, Barbosa Lima 13obrinho, Motta Li
ma, Orlanrto Araujo, Sampaio Costa, Alt.amirando Requião, 
Lauro Passos, Pinto Dantas, Arnôld Silva, A,ttila ~ar11l, 
FrancisClo Gonçalves, Raul Fernandes, Lontra Costa, Cardillo 
'Filho, Carlos Luz, Noraldino Lima, Pera Aleixo, Augusto 
ViegM, Juscelirtó Kubitschek, Furtado de Menêzes, José Alk
mim, Jollo Penido, Rezende Tostes, João Henricrue, Jacques 
-Montandon, Faulo Nogueira, Carlota de Queiroz, Vergueiro 
Cesar, Joaquim Sampaio .Vidal, Castro Prado, Bias Bueno, 
Hyppolito do Rego, Fellx Ribas, Gomes Ferraz, Rcberto Mo
reira, Horacio Lafer, José Cassio, Tri;ro de Loureiro, Rupp 
Junior, José Mullêr, Abelardo Luz, Pedro Vergara, Vieira 
Mncado, Roberto Simonsen, Gastilo Vidigal. (70.) 

ORDE~I DO DIA 

16 

O Sr. Presidento - A lista de preaenoa aocusa o compn
rocimonlo do 231 Srs. Doputados, com os que tomaram pos
se. hoje. 

Va-se proceder á votaclio de uma redaooüo final Ja 
publicada. 

E' sem observações, approvada a ,•edacção 
final do projecto n •. 23, de •1935, (i a le"islatura) 
abrindo O C1'8dito . CXt!•aordinario de f . 000:000$, 
.destinado· a .sor.correr M' victimas dos temporaes 
e inundações da ia. q~inzona de Maio, .~o Estado 

· da· Bahia. 

. .() Sr. Presidente - O projeoto vai ser .anviado no Se-

. nado • · . · - . . . · 

Pa11ft8~ !\ ma~ria constante da,Ord~m do dia~ 
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. sa. disctlssão rJ.o proje'cto n. ·-tâ~A.; '·lie' 1935, 
. autorizando a •reformar e a'ln~liar o·- Hospi~~l Na
'cionaL·.de Psychopathas e as .Oolonias de ~ngenho 
dB Dentro .e .de Jac11repagud (em virttrde de ur-
. gencia~ ~ · · 

-O Sr: Presidente·~ Entra em discussão o pro.jécto. 
· : · H a sobré á mesa urn.a. _én1~nda que- vá.e ser tida. 

E' lida, iipoiada e postá conjunctamente em 
discussão a .~!!gtrin.te · 

EMENDA AO PRO.JECTO N • · 43-A, DE :1935 
~ . . .... 

(311 discussão) . : .· ... 
Accresc.entar,- no art. 2°, in-tine, depois da palavra En· 

.. genho de Dentro, o seguinte.: . "~ no Mànicomio Judiciario" • 
• I ~ . - ' ' 

Sala das Sessões, 20 de .Maio de· i!Hl5, . ..,.... Edmundo 8ar~ 
·-reto Pinto. - J. Annes Dia!. :..:..;. A'gostinho Monteiro·. ·-

1. Novaes. ·..,....Baptista Luaardo, -Abelardo Marinho. -
-F. Magalhães. Neeo. 

. . .. O . Sr; Acurc_io Torres (Pela Õrdem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para levantar ::propriamente umn. questão 
de ordem. Sabe V. Ex. que os Deputados têm o mais 

' vivo. empenho em collaborar com a maioria nas matarias 
• submettidas á dis~ussiio e votaçl1o ·da Camara: lia, ·entre· · 
· tanto, o seguinte: e!!tes p:ojectos silo submettidos, no.· Or

_;dem · dll Dia de. hoje, á consideracílo da Camara e dessas 
sete proposicõel!,. ·Sr. Presidente, só h a avulsos com refe
rencia a cinr.o dellas. 

Vê V. Ex. que !e torna necessaria urna providencia da 
Secretario.. no sentido ele que os projectos niio sejam in
_clui(Jos M prdern dos nossos trabulhos. sem que haja dis· 
trlbuicil.o dos impressos, afim de que possamos votar com 

·pleno conhecimento do assumpto. (Muito bem.) Nem se 
diga que os EJ.vulso:; nilo existem~ por ter o projecto entrado 
t'm dlscuss~o por motivo de lll'gencia. 

Ó Sn. PEDRO LÀoo ...:. Os avulsos nil.o· síio di5tribuldos 
~ pelos Deputados, com_ o, aliás, ,recommenda o Regimento. 

. O SR.. ACURCIO TORRES - Comprehende-se, Sr. Pre
sideute, que um projecto, cuja publico.cão pode sE>r dispen
sada em virtude d_ê urS'encia, séjil. discutido sem· o avulso 

'pela prinwira vez, mas que um pro,iecto, pelo ~imples facto 
: de ,ter sido submettrdo a· uma discus~ão em virtt1de de ~r

_gencia, venha até a terceira discussão sem avulsos~ não. sê 
· _comprehende. (A.p~iados.) . · · · 

Sendo assim, Sr. Presidente, pediria a V. Ex:. uma 
providencia no sentido de que lodos os project"os iil.ol'uidos 

• na. -oNlE:m, do d~a_, mesmo aquelles. :votados antel'iormente em 
·. ;virtude. ·de . urgenoia; venham .acompanhàdos dos ·réspectivos 
;·avulsos! .afim de que tenhamos conhecimento exaoto daquillo 
; ~q.úe,se: ·ya~ .-vo~~ . . (Muito. berr..) A. o.rdem. do dia,._ de facto, 

â guisa de e~~lf'•::t~z-a._lf!-~~1\'~~Q d~ ~a teria, mas, -ahi nll.o 
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se encontra senão um resuibo de todo o as~umpto contido 
nos projectos. 

· Solinitnria dest.'arte a "1/. Ex. éSSU J)'tovideneias. 
Os avulsO! dístribtiidtn1 bobl a ordem do dia de hoje, 

se referem abs seguittté&. l)t'l)jl:llltol: 2~7. 12 .. A, 2~2, 61 e 38; 
faltam os relativos ás outras mat.er1as. Ha1 amda, outra 
oircumstancia,: foi distribuido o avulso do projecto n. CH._, 
quando o <t'úe e~lá étft 'Ól'llé-tn ·tlt) tUa é o prbJeeto ·a. 61. 

o êt\. Pi\BsJbRN't'B ..... Houve uin erro de .fmpl'esslio. 
Trata-se, realmente,_ do projecto n. 6~. 

O SR. Acf.JRCIO 'i'OilRi!:B -:- 'Vê' '\t. Ex. çomo procede 
minha reclamação'! Se eu não ih•esse em tn!t) o avulso do 
projceto n. 61, nós iriamos volal-o como . send~ o de n. 65, 
porque não poderiamos duvidar da infoi'tntr.cfio que nos 
dêsse a Mesa. . . 

. O SR. PRKSJDBN'l'B - A mesa informaria que havia um 
erró de UnpresiJAth 

O SR. AGURCiO TORRES - 't>ara e\'itll.t' tl\llé!!CZutir 
du'viílas, t~iUri'l a V. D., Sr . Prêtiidente, no eúmprlmento 
exàéto dll i\eghn'ento, qUe fltl~~"e ~ommendaçãó á Sem'e
taria, no 'Senti® de s~ .cóltb~ll~ hã 11té&a~ p&l'6 inoluiiAo na 
ordem do dia, os projeotos que podesse!h •ir aeotnpanhados 
dos respectivos avulsos. . 

Aproveitando estàr · illl ttUnióâ. vou 1evantt.r . outra 
:tuestlo de ordi!Dh 

A Mesa d.l$tribulu 4 Cómmtesló d-e Fmanoa11 o t1éto do 
St •. Vresidi!Qt~ d~ Republica ao projeoto de rea,Justartm\to. 
A1 Commlsslo d-e Educacfto, ehtret•tto, ' qual já nAo per
tenço miUe, mas onde ll tnlttotllt · m~ Tez aubllt.Uuir por úm 
tlos grA·nde$ valotte8 métltaes I!Om ·que nonta ••• 

. o SR. JoÃo NEvas - Só porque V. l:x. nâo lle achava 
ba CIUi1ll.t'à. 

. O SR. ACURCIO TORRES - , . • o meu nobre colle•a. 
Luiz Vianna Filhol aindn nilp chegaram os véto1 aos prOJe
ctos ns. tli8 e i8T, oriundos daqü<dla mesma OommissAo. 
A Oamara approvou euas proposiçôes, e o Sl', Presldante 
da Republ ica vetou-as ainda nos ultimoa dias da Jcilalatut-a 
passada. Eu pediria, aasim, a V, Ex., Sr. Presidente, d~ase 
proyidenoias. no sentido de que 4e mAoe doa douto• mémbros 
da Ootntnillslio d& lilducao«o bhéluiun os allU<lldoa proj~-
ot_,s vetados. · 

. . O Sr. PreiJhleaie - 'Qüanlç u _ esta &egtJnda parte do 
qu•.oursl} do nobre ,Peputado, . ser~o dadas ns providenoil\s so
hcltada8_. Quanto á pt'.im~ira, .informo <tue todO. os lli'o_ · ,;~
toe, -no1'os nn ordem do d1ã. vêm sempre acompanhados dos 
respecttvGs av~Isos. Isso -~6 nãq oécorre oom · aql.iellaa .pro
po~ições que Já ten_ham f1gurado anteriormente eomo · ma-
t~rla tios nc;Jséos trabalhos. · · . . · .· . . . . ~ 

. . . O 81'. lfl'à~ill Wfte_s {PeüJ' ó,tl.:mtl = · Pédi.·b ~ala\'ra 
IJ'(JvíUttêt\teL l)blll. órtlem, 'llPbha·s '1)1.\'b. dlnr o &!!tfU'int.é • Mm 
tl!IM11e ~~tí~ re~~l.tt)' 1qu,e '\t. E~. · ~- 1 ·~eb~. hllo · ttuet-o 
ltrt'il'lt\ar q_lle v. Et. n!o ~~lh'a 'rb't~o'; o 'hl)kirê ~~ilte'!\e 

· ihett\tb ~ lju~ 1\a tte ~rl'ftft~ ~Ue· ·nlb a bun. · 
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· : Diz V. Ex. que os project~ que Já., eflt!&vam i\B ardero. dó 
dia Uveram, em temvo, distri)luidos o~ ~espectivos. a.vulsQs.: 
m~s 'o Sr. Presidente· JJóde Snfor;n1ar, · pócSÓ s~ra"l4' .;...., !!~ 
para tal 119· soocorrer ~~ q!l,dt!ll (qrneci~os. pelos fnncclona· 
rios da Secretaria da. Oaaa _,. q~e. por. exemp\o, o proJeQto 
l{UEl es~ã. ~m terceira fllscu~são e que tem o numero 43-A, 
tem hoje aa mesmas dleposiQ!Jcs CQM que foi a{l~elltaoo 
em primei~q tur:no ' · 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa nllo tem tnteresSie all!'Ulll 
E.'~ @l'~~entar projcctos differentes. 

O SR. ACUI\CIO 'l'o'l\ttES ..,... Sel {lerreit9,rnente rtbto; 
mas V. Ex. não ignora que, de turno a turno, os projectos 
vQHU.!n á, Co~missão, que os redige de accordo com () ven-
clcfq, . 

O Sa. PRESIDENTE - H a n publica<:;!!.o no Diarlo do Podef' 
~eofslativa. 

.. O 8R. Do:t(rNaot! Vrt~r".-\ .,.... Em abonQ da these que o 
o orador defend~1 d~VQ $roer qQe nós, PepQtad08 que nlo p~r
teno.emos 4 Le119l'-lur~ passad~, pod(}mos nllo eonflecer o 
texto da proJeotos que devam agora ser vot ada!l. 

O SR. AOURC~O 'l'ORRES - Perfeit,mente. 
Sr. Presidente, nllo quero proorastinal' 111 resDluçõe3 lla 

Camata nem a de projeoto algum. A minoria não t~m o 
!ntuUo ~e. obatl.'ilir. Mqito ao contrario; 1\ minoria só tem o 
Qb,jecnvo de oomba~er os actQs que \!)e paret;;'m mAus, se
Jàm pratto~doa pelo. Governo Qq peta Cfirnara~ só deeeJn a 
orlentaollo dQ t.pdos e 'V. Ex .. v~ q~e \'llll meu apolo, acab'L
rpos de o~vh• n oplni!io !:\'! urp dtlflo collega ttue 4 minoria 
nllo p,rtence. · 
· · O fJR. BAUR'I'O :Pnfro ·- Nesta queslllo nlio hQ minoria 

nem maioria. 
O SI\ . .Tl!ÃO N'""fl - Mns o oradQr só fala pela minoria. 
O SR. DArti\ETo Pt!'ITo .... E n~s pell\ maioril\. 

. O St\. Jolo Nsv•s ..- Aceeltamos a eolldarledade e a 
adheRIIO •. , 

O SR, ACURCIO TORRES - Sabemos; Sr. Presidente, 
quo a Commissll,o de l\edMOio só entra em runcljllo al'lerca 
do qualquer projecto depois de o mesmo votado em ultimo 
turno pela Camara • 

. Sendo asshn, não é b.nstnnt.e que se faca uma distribui
ollo de avulsos, E8le!!! (levem· cMgaí' ao oonhMiment() dos 
~rs. Deput:l.dos .em t.ooo!'l os btrnos. . · . 

Vê V. Ex., Br. P~esldente. que Isso lllic é obB(ruil', ... 
' ,_ ' . 

O SR. Jol\o N&"B~ ,.,... E' Q desl,l.jo d~ e~Cl!,lrMe~ • 
. . Q SR. MlUI\ÇIO TORRES- ... é 'ellclarecel'. e V. :flj:, 

como todos nós, nlio póde ter outro inttlt•eiiae seJllo o !la 
que cada Deputado, ao votar, possúa, par·n inteiro cOilhecl,. 
m.~p.to çla m~ter~a sol:)re que s~ va~ pronunoiar, o avulso 
!·esp!'ctivo. · · - · · ·· · · · 

E' tiio nouClo o que peço, que estou certo de que V. Ex. 
~r, Presipente,, não me Q.eixará de attender. 

• I , ' • • • '• ~ • ' 

O lb. · PAI!Identl' - A Mesa wmal'' pl'ovidencins, afitn 
dE! fW-1. ··. !! sej~~om . pr~stJld9s .. li Qamara, o&. escl.at:~cim~ntos n~ces~ 
~tl\r -m. . · .. 
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:;:, :o·.sr~ ' JJari'eto 'Pili'io :..__ 81'.· l>residllnte~· niO: auero~ \e• 
v.aot.ar ·(N.est!i.Q <1e or.d~m . · mas~ t~o s~ml!nte pedk .a bOn von.t. , 
tade· dà~rrrntofiil ~ da .miribda para .. eméncta· que ell\'lel.' Mcen,: 
apoHida .. !iêla )riaioriii ·da Cómnlissão · .c~e Saude Publica, dl· 
.zwdo- respeitQ ao Mimicomió Judicüirio.· .I - • . ' . . . ' ~ ,· ' ., ' . ~ . ' ~· .. , . . . . 

_: · b ·projécto in.:: -:4'3-À, 'cte' 1935, áutorizando a roto1•mn o 
ampliacâo do Hospital e das Colonias. esqüeceu, i!illl'illl\ntb, 
0 .,out-l'o .• 1rgão cp. .Assistei.lCiil a Psychopalhas, isto ó, o .Mn· 
nicomío Júdiciarió. · _ · .: _ . : -- · , _ · · · 

·_: · Como, . ainda,. h ontem' aécerituou o Diarío Ctu•ioca, tudo : 
quanto se fi~e~· em: beneficio ela .~ssistenci_a n PsychoruaUtnR 
será-,.pou~o • . _ ,_ _ __ . . ... : . · - .: _ . 

U1·ge, entretanto, que nas refo1·mas sejam comiH'~h~·rutt.o 
dos .todos os .. estal)_e)eci.me.nt<.>~. subordinados áquelln Alisi~Lcn-
cia. (Muito bem . J · ,. . · · · . -, 
í O Manicomio .Judiciar.io é d.e pequenas d!mon~us o 

p..recisn ·.de ampliações inadiaveis ·para satisfazer os §O ui·· ob
j~ctivos ; Ali sãQ recolhidos . os nccúsad~ q~te "ll~lrtlln ltllll .. 
ordens mentaes como djrimente _de seus c1·imqs -~ quo nccos• 
sitam de obServação es'pecial, 'os condemn'adós que onlóuque-· 
cem nas prisões e precisam -de . tratamento··e :os--dcllnqul!nlt•l 
is~ntos de ·J.•esponsabilidade por motivo d·e affccÇilo monlnl 
o·onsiderados p'erigosos ·-ao meio social ·, 

:· ... · 0-:Màn.i~o-~io é, pois, uiu estabelecfmento com ttH~M t'l· 
l)alidades Jl1edico-legaes, . que , pre_~iSt\!Jl amparo o pt•oll'DOI\O; 
legal-para· -sua plena realiz_aoão. E' tambem um cenLro Ol\1• 
l.~ltal de· onde Sll diffUUOOln· ensj}la~enlos :de psychll\triU tJJ1 .. 
nica e medico-legal. O projeclo, · poitt, 'silenciando eobt'l!' o 
Manicomio .e só se .. referindo ás Colonias, encerra uma omiN• 
são involúutaria, sem duvida;' que · · precisa- ser· corrllillll , 
Não sou med-ico. mas s into-me per fei tament" t\ nmtndo (llll'll 
fp.Jar, porqtle, funoci onar.io .. ~g.raduad_o que !.~1 do DOJllll' 11• 
menta de Assistcncia Hospitalar, tive occasll\o de verlflcllr, 
de perto, a!f neioessidades ~.o Mimicomio Judiciarto e doi OIJ
forços do 'sen corpo teohnioo, tendo a fr~nte a bt'Jihnnto 
figura de Heitor Carrilho. <'l a rara dedícaçfio dos' runooloull~ 
rios administrl}tivos. . · · 

Justificada·: assim, u m.inh~ emenda espero o pat•eom• dil 
Commissão de Saude Publica, o qual, na forma do Rari• 
menta doenrá ser verbal . 

; 
O Sr.· ·Presidente - Parà esclarecimento dl\ Ca1a, In· 

formo que ao Sr . Ped~o F~rmeza f!>i distribuido o "v~ ta" 
p.r.esidenóial ao projecto que eslnbelece._ oonclicões de rcnlh:ll• 
cão dos exames de. qu~ trata a lei .n. 14. de 1935, e· aupprlmo 
o limite de disciplinas para exames de 28 époc~; e ao· Senhor 
Mariins Soares· o "véto" . no projecto qüe .reguls. 11 metrlouln 
nods est.abelecirnento~r'de _ ~'ll~ino .. aupet·i~~ . ofri_ç_~a~s e· ~Pll!l>a_ .. : 
ra os. . -. . 
L __ :;; ·,_; i) ,- .. . ' • · • , .-. • , . . , • - ·- . . . • . . 

E~ . s'egu't<in, é. enoérrnctii' :n ·(nscússao do;'PNl~' 
. \• . . ,jecto n. 48-~. de .1935. , .. . . · 

. ~- ; . 

o sr. President(l - Dou a palavra ao Sr. Ágostinho 
~ltintelro · para·:.Qmitllr o: P.llrec.er : s~bl!a a . etQenda.~ or~e_F~ida • 

• -.: · ~- s'i.:.· Ao~itlnho lllontelro ·(Pita ordem) ·_: ·sr. P;r~at-' 
dente, a emenda apresentada pelo nobre Deputado B'artiéto 
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Pinto estA asalpada pela maioria da Commissão de saude 
Publica. 
· · Em· nome dessa Commissi'i.o, venho dar-lhe parecer fa-
voravel. · · ·: 

O Sr. President.e - Vou submettel' a votos o projccto, 
em .primeiro Jogar, .que acaba de ter parecct• favoravel. 

Approvada a r.eferida emenda. 

O ·Sr. Presldentfl .:_ Vou submeUer a votos o projecto. 

Approvado e en\·bdo á Commissão de 1\t:da., 
cção o seguinte 

PROJECTO 

N, 43~A - 1935 

. Art. f .O Fica o Poder Executivo aulorir.ado a faz'er um'l 
operação ele credito, doslinnrla a melhorar a~ iMlnll:u;ões du 
Assistenoia n Psychopathas, t10b s garantia 'das ·1. iOO apo
!ices federiles pét'lenconlos no pntrimonio de~ta , 

A:rt. 2.0 Essa opernçno destina-se á construeção de nv
vos pavilhões na Colonln de Jacarépaguá, para onde ::crài) 
transferidos os dóeiltes chronlcós actualmente recollurlos ao 
Hospital . Nacional do Paychopathas .. as indispcnsavei !: morl i
t1caçoes deste pàrn nhi serem [:onservndos os casos a~m.lo ~ 
1:1 os pensionistas e, ninda, as obrns urgente~ na Coloma de 
Engenho de Dentro . 

.A,rt. s.o Revogam-se ns disposições em contrario. 

18 

Ctmtinuaçao d~ votação do vrojecto 'n. 10, d~ 
f93G (primeiro leaisla~ura). afJrindo IJ creàito es
pecial de 1 O. 400: C00$000, para uttender âs despe
sas a serem reali:ad.u com a viSita do Presidente 
da Republica ds Republicas do Urugitay e Ar{jenti
na. (urt . 20 c seguinte i); (211 di~cu~são~. . 

· : .. · O Sr. Pnsidentt ~ Vvu submotter .n v~tos o projeotoi 
a partir do ar!. 2° que teve a vctaciio interrompida na ultim.'\ 
sessão; · · 

Approvados, succcssivumente, os seguintes at·-
tigos do · 

Pi\OJBOTO 

(ta Legislatura) 

N. 10- 1935 

Art. 2.0 Pfira océot'J·er ás despesas decorrentes do pre
sente; credito, fica. o Pre~idenle da · Republica autol'izado, e 
realizar as necessar!as operac.õel! de credito. : -~ 

.Art. 3.0 Revogam-se as disposições. em ·contrario, ·~ : . ·.· . ' .... .. . . ' 

O Sr. Preaidenti _.;. O pt<oi11cto pa.~su á s• discussõ.o. 
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2• diltuasáo do ~ro;tcto n .. 217, de t931i, Guto
rizando a acquiaiçlfo de obras de pintura e t.tcul
ptura deixadas pelo artista brasileiro Décio Vil
lares; com &ubstitutivo da Commiullo d.e Finanças 
e Orçamento ào p7'oj~cto d4 Commisrão de Edu~ 
cação. 

O Sr. Prl!ldt\en\e ~ Entra em di~Qu,ssão o pl'oj~cto. 

O Sr. Aourcio Torre& - Sr. President.e, peco a pala
vra pela ordem. 

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

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex. se digne en:vi:lr-me o avulso do projeeto 
n. 217. Vejo que v referido pro~ecto veio da Commis· 
lll\o de Educação, quando eu pertencia a esse orgão tecbnico 
dâ Gamtu•a. V. EX . verificará, entretanto, pela ordem do 
dlá, que, em sua segunda p!,lrle; se fala eQt "substitutivo da 
Cornmissão de Finanças e Orçamento". Ors, nlio conheço o 
substitutivo, o quo possivelmente suoooderã a outros collegas 
que tambem ~ão tenham lido a felicidade de receber o avulno. 
Peco, pois, n V. Ex. a fineza de me remelter um exemplar. 

O Sa. PRESIDENTE -Vou mandar a V. Ex. o exemplar 
requerido. ·· 

O SR. AcuRmo TORRES - Obrigado a V. Ex. 

Em seguida, é encerrada a discus5ão dos ar
tigos 1° e 2° e annunciada a votucão. 

O Sr. Presidente - A este ptOjeetõ a commissão de Fi
nanças ~ Orçamento offereccu o seguinte 

PI\0JEOT0-SUBST1TU!l'1VO 

Q ·Podt~r Legislativo decreta: 

Art. ' 1.o E' õ Poder Executivo autorizado a adquirir 
p._fa. a Escola Nacional de · Bellas Artes, após à nacelisat•ia 
avaliação e devido aJuste, as obras de pintura e esculptura 
deixadas pelo fallecido artista brasile it·o Decio Villares em 
poder dos seus herdeiros. 

Art.· 2.0 As despesas respflctivas col'rerão Ilor conta da 
verba a~, alinea .\2, do Orcamento do Ministerio da Educação 
e Saude Publica, devéndo ~tll'a hJI ser divididas em ,·ario! 
exercícios. de accordo com as coneviencias !'inar.ceira ;; do 
momento. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposic?.t:s em conh·ario. 

Vou subrnetter a votos o projecto substitutivo. 

Appnovados, sueoessivamenle, . os at't&. 10, 20 
e terceiro, . 

O ~-· hesidente .:.:_ .. 'o pr~jeoto substilutlv~ passa. á 3-
d!scussiio, ficando . pl'ej\JI:ficudo o iiJicial, . . . . - .. . 
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0 Ir. Raul BiUeaooan (Pela ordem 1 requer e obtem 
dlsp~nsa de inte"'ticio pnr" o projeeto n. 2t7. de 1935, fi
auu~ ~• Ordem do Dia da l!~sslo s(llulp•~. 

20 

t~ diit:lis&4o do J)roJf!cto n. 72-A, de 1995, 
JJreicrevendo (iaR~a para o (unccioxalismo puiJli .. 
eo: tendo ptJ7eter ~ sub.rtitutivo da Commi.rlflf) 
de E1tawto e parecer da Commissão de FinançCLJ, 
(avoravel ciO IISbatàtu ti v o • 

Encerrada a discussãc e annunciada a ,-otaçiio. 

Approvndo o seguinte 

PROJECTO 

N. 72-A - t9il5 

Art. Ficam extensivos ás f1anças de aluguels de casa. 
os 2Q % concedidos pelo decreto n. 22 . 574, de 23 de março 
d~ f933, aos runccionaribs publicas, pari\ consignooão em 
folha . 

O Sr. PresideD\e - O projecto paua á 2" discussão. 

O St-, 'unto Pinto (Pela ordem) requet- é obtem dis
pensa de intorsticio para o projecto n. 72 A, de 1~3!5, figarar 
na ordem do dia da ~essiio seguinte. 

!1 

1° dücuur!o do JJroiecto n. 222, d e f 9:!5. num
te.ndo ·c -cade·ira· ·de Histori:1 do Brasil, na 5a :!!11'ie ·· 
do cur.rn attcundario ; com parecer r.ontrario da 
Commiuão ele Educaçlía; 

O Sr. Praaitlente .....- Entra em discussllo o projecto. 

O Sr. Wanderley de Pinho - Nilo mo accode á mP.nt.e. 
Sr. Pt•esidente. razões ·que possam .lustifiear a abollcão dO es
tudo espacial da histot•ia. do Brasil no cnrso secundsrio. pelo 
meooo om uma das suns sel'les, na ultima dellar . 

CP.rlo qne o estudo simultanco e correlato dos sm·.cessns 
naoionae~ e do>s faotos da bi!'ltorin 11eral rccornmonda~se 'por 
todos os tilnl()~. integrnndo 9 chronica, a formnçüo. ·vici3si
tude.s e glorias naoion~es no qundl'o mais lurgo da ovolur;ão 
da humanidade, e no nosso caso. especialmente, na evoluoão 
do ooutinente americano. 1\làs dahi para abolir 'POJ' completo 
o estudo isolado e mais perfeito da historla patria ha um 
nbrsmo que a minha fraca lntelllgenci!L não transpõe. · 

O Sa. J oÃo Nl!:VI!B - Brilhante intelligencin. (Apoiatlo~ l . 
O SR. WANDERLEY DE PINHO ...... .Abro o decreto de 4 

(te abril de !932, que reorga nizou o ensinü seoundario e nii~ 
vejQ num~ só das .seriea em que .se divide o esturlo ontrG. as 
disu~pUnas n da h1slor!õl do lh•astl, a qual se confunde e m .. 
tesl'l~ nos Pt'Q8'1'ammas de hiatorill do clviUzacão. A historia 
dO' JJrnsU apparece . apt'lna..c;, e,'Cip;ida. em · rudimento!; pau o 
exame <te admissão ao curso umnasiat. · . · · · · .. · 
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··; A expooiQão prelirminar ao. programma de historJii rJt. oi
vilisuÇão assignalu q~1e o dessa disotpHna deve ser-' feito, vi..1 
sando dar ao al umlio educação poUtica: familiaris&nd~O· r. o~ 
os problemas particulares impostos ao Brasil pelo seu desen
volvimento; suggerindo-lhe a perfeita consciencia d~ de ... ·e
res que lhe incumbem !)ara com 11 · humanidade. Diz ainda 
essà • exposi~,;ão, "a·;histol'la~ do Brasil . e dll. America constt~ui
rão o centro .. dó· ensino", mas logo adver-te que :não 5e faca 
esse esludo isoladamente; Ne$sa ~>XPOBiçíio vi;;lumbra-se o M
pirito· ·de aprec1acão univ.ersal· da historia, sem :.i:J partilmla .. 
rismo do estudo dos fastoa nacionáes. Me~ino quando essa ex
pp:;i~:ão não a-::sis:na}JJ. os effeitos de educação política~ .:tuo 
são a ::!onsequebcia do éshido dessa disciplina. Pl'ltCt\ra I)Vitar 
que o alumno crel) conQeitos Mpeciaes sobre o seu Pàiz. 
Quer,apPnas que venha · cllc a haurir id~ns get·aes, nniver
·saes, humat~as: - "problemas hqmanos ~m cuja solução 
cumpre o B1·asil empenhar-se solidariament.e com as demais 
nncões": "é no e~ tudo da . b.i.~loria que mais effica:z.mcnte se 
realiza n edncaçiío polilíca, baseada· na clara compr'lensõo 
das .nece.;;sidade5 de· or.liem collectiva e .no conh~cimento da c; 
orlgéns. dtis: ~aractere.:: e da estruétura das ~ctuae$ :nsW.ui
~ões políticas e~ ~;t~minislr~ti.vns", ~ãp pbrases ql1e ~li se leem. 
Ha sempre o cmctado de ev1tar que no estudo, ou nas c.onse
quenciãs dellé, se particularisem os lWI>·30S Vl'üblemns, as 
nossas chl'on\Cilf?.i n nosso FrttsiJ.. }>Rrece Que é consl.rangi
menia · qüe · ·a progrmnm:i 1:onsente que os faétos bra:;ileiros 
~;ejnm ''ét\3ados com um po111~o mais de atlcn<:iio :q1,1e o$. do$ 
démah:: pilizes. No programma ·relativo á pri~moira sei'ie o 
Bl•n.si! 'nt'io apparece. Nn segunda SCI'ie emquanto a eolo!liza
ção do ucvo mundo, ~ referida nestes itens d!) programma: 
-- ···os conquistadores e a formação do imperio colonial hl's
par.hol"; "a colonisaçAo ingleza ~· o Mav .Flower, .walter 
Rale\gh ·e GuHh·GI'me Penn";. "os franceze~ _. na Amer:ca ll n 
fundação do Canadá".·:.-: a nossa· colon~~acão,: aal~o a a Ilusão 
aos . ''jesuitas e a catcchcse", que se referé. 'tanto no Brasil 
como os c:Mmnis . estados ... da America,. é · apenas ·j,?enoionada 
em: "Mcm de Sá e a fundac!l.o do Rio ele Janeiro . 

·rodo o pcriodt> por · exemplo dâ eolotlil\1\Qão por dt'iiata
rios ; o fracasso de P&reira Coutinho nn Bnbia; o succes-30 de 
Duart~ Coelho· ~ ~artin!!' Af.fon~o 'em-Pernambuco e Sãô Vi
cente; a fundação da· B!lhia; ós H feitos de grande r~;~perous~· 
siio .historica dos governos de · T!',omé de Sim<~a e: Mem de Sa: 
a laboriosa e ·cruéntn pequenn penetl'ação do litto1'a1: na pha.3e 
inic.ial .Ja ·conqUista - tudo cede ilo ·e~ttldo da 'Qrdêm geral 
da ·coloni..=;nciio nmcricrma~ ·O alumno · sahil•á conhecendo mais 
a· America ·que o Brasil. Não falarei do pm1co cuidado de fn~er 
mansão exelusiva 'da inconfidP.ncia ·min13il·a, sem o· estudo ·tja&· 
demai~. esp~cialmente a .da Bnhin, mais importailt6 t•obro 
muitos aspectos· Qüe a de Tiradentes.· Nem alludil'ol 1\q\lollé· 
item s~cc'o ' e synthetiob s'obre a ind<Jpendencia · t•eduzfdn· a 
J os~ Bonif'aeio. ' · . · · · · · · ·· . · ' ~ 

:.,·,·o·slt.: Jo.\c l'iEvf:s :~' Oo'J.n · grav~ injustiça· histõrleà. ' 

, O SR.:WANDE}\LEY DE :PlNHb ~-Mas . n~m .{ii;~ ton:i<> 
nem o ·fana ;-.:o. oonunenta1·· 'o "pro~.tràninia dessa: disclplip·at 
.. . o ~uc .qU:ero·é ·.ftistificat··o ·meu• voto .e.disçtit.ir, so. pQda·~; 
~ 'lHlr~cer:· ·é !iust~n~~r: .se .me·- t'ol' •permettido, : o · projeotó. · ··: 
· ·Manter. o· ~!ltmt~ · Slm\lltuneo da história diH~i'vHisn~~o. E) 
da 'historja do Brastlj manter um.·pl'(jgtamma ··em que (.v al:Jó.l 
mnn <>ct>mpnnhe a cYo.lb~o·:~Jii hütliilnitlhd~' .E{n~• óvo!ttQiio ·na~ 
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eion!f!, ·na ·.;;a.ta ma-rcha: !!yhchronica, 'está hem: ·l'rhis. ·tam:be.m 
dhri~ar·.o alumnr:n:lo·:q-uinto annó-õ a·recapituiut seUs i:oith<ici..:• 
mentos lrdqniridos sobre a historia Patria, · desenvólvendà-os! 
a outrR· luz, ~ç'Om·majpr mjnucja,_ com outro :t~spirito de 'nri
t_ica, de al]nly,se, de gc_n~1·.nlisação e de syntbese; fn:tel-c fjrnr· 
do p11~sado tio J•aiz .a· lic.í'i.o para o presf!nl.e, pondo deantc de. 
seu, espirito a r.e11lida~e btasill:!iNi, já não rnai<J no quadro 
~tJral a~ realidn-de univ<'rSal ou continen:tal, mas isolada, no• 
~ontraste ,com· a ev:o)uQl}.o <iifferenle· de outros povos; Eis o, 
que. SJ.J .imDõe pelos com;elhos de uma pedagogia acertada e) 
pelos. jmperativos àa- um,a· detcrminacão .vntrioliea. · ' 

o Sn. DINIZ JUNIO:t - No tt'~~, o Pai~ "tem ·(l:e. ~I)~Utla~. o~ 
qu.o sa •rpfetE' mesmo· à pattRmlriridad·é inherem~ Jo ·· ·rari::L 
povo. · · · · ·· · 

- ' O: S;. 'Wanderie.f .de Piuho -~ Ning:uem rnafs tole.rant~· :. 
Sl'. J.lrestdente,_ para c.o~ a~tos e opiniões. alheias di, que eu::.
~ntretanto,. _ess,a_ probtbtça? d~ estudo .da bisto.rta· patria: 

.l!árec!'l-me tao tle costa a r1ba que- 6 :capaz, de espatifnr em: 
e,a_scal.ho . o bom senso. . · · · 
• · Não. creio. que em. Qualquer . paj~ do -~tinêo esse · amo1·: 
pela . ~mversalldade e ~sse esplr1to C!e hum~nidade · ;;em· 
fro':te1ras, te!Jham abo.hdo o -~studo, na~ ·escolu.~. da hislol'ill: 
nacwnal. .E; nem rastreiO· a razno piJrquo, f.!U.audo üm pr.ojccto.' 
&dverte do erro commEJttidO' e o busca l!Ol'riglr, se obl!tine uma. 
commissfi.o par1amentar 'em .sustentai-o, contra lodos (l'l in~ 
teresses do Paft, · 
.. "A. ' p.n'iéa rázãp a.llegad'a, e.·.ninda asstm mesmo inaudivel: 

é ~- das nec~ssidade.s. do estudo simultaneo, num complex~ 
perfeito, d~ histol'ia da Nação e da historia da humanidade 
áa evolução nacional e da civilizacão om geral. Mas essé• 
objectivo .;e mant.em integro desde que &6 mantfluh~ tal cri:.. 
ter10- par.n as quatro primeiras series, .mu·ütlclo â" estitdo es-
p.eeial !'lê hilltl'll'iR do Brasil para a Quhita -!!P.rie · 

. l.)ur:~. dizer, e é uma verdade, qtie a no~~l gl'ando orise1 

é uma· ~r~se de. carscter. E. quer V. F1x. QÚr;! lhe partlcula- · 
rize; êti creiô ·que se resume elJa numa '.ll'ise de orgulho. 
Fafta~nós · orgulh(J Individual, oolleethln nacional .. E' por 
falta, delle que· lamentamos não ter homen-.:1; é por faltao 
delle que ia nos afrouxa o patriotismo. On n!i.o ~·~ cr•1n orgu.:. 
lho nacional sendo por utn presente ohfliiJ de gloria o pr«!s
p(lridnde, ou pelo espcotact.llo .estimulante de 1lm ·· Pl!I!IUdo 
referto .de . triun)phos, grondezns, ou nobres sof~t'imcn~os . 
. · . NesÚ\ "ap~gada e -·vil tri-at~za" ·dos te~po~ q~e, -,or:rem' 
- que será de nós, se nl!.o recorda:rmos o que fomos, 1)ara 
cmirmos no oue seremos!? ·· 

A historili da clviliznclio á um ornamenlo dA. intelli
genoia um .adorno esthet!oo de cunura; -'-""" n hietorin do 
Brasil. sobrs iJ~so, ·é airidn um estimult• ao ·po.tnotism'l 

Num pniz IJomo .o nQ-3sO, em que o patriotismo, ohame.hi 
em' provinoinlismos; ·uum pa·iz se·m questões' ínternaolonaes 
..:.... quti são as Que fazem nascer niais viva a coDsden{',Jfl de 
unida(Ja na collectividllde: ·neste nosso Paiz ·va~to· ·c'ónl• "um·· 
impei:"io ·e dilitldo em ·.distoncias como. as ·de uni cotith1ú'nte'. 
ao ·outro continl'nte· · ... : ... :romper· os anna.,s,·""dNP.l'ezar (JI;J ;per..o. 
gatqinlio1;, qüebrni" os_ s~netes: aJ>n~taro.~ .oliri~a~&~. ~aSgllr ~S: 
telas !'los nvo!'ng;:;s -ê ·ctmfnndtr· n ·oh-romea dà ht111ha com a1 

historia do mnndo sl"melha um crime. .-·."··t·:·l ~~-;, :, 
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Oi' mesmos . pedD!OfOS que •Palarn do. proll'8Q\mQe ,ao. 
colares a bistol'ia do Paiz, devia-m abolir n.U1a5 o· bymne e 
a bandatra naoionaes. 

O que faz a torça dos povos é o amor de euas · tradi
ções. O quo di audaoia á Allemanha, imperiu ã lnglõlterra, 
bravura guerreir!\ á Franca, inspirações hegemonlens A !ta
lia, esperanoa robusta numa restauração do anliwo · 9~1J!en
dor perdido em Portupl - são l!obretudo 83 lembranças do 
pas~ado, de (lUe se embebam os povos; nas escolas, e qut> a 
cultura dt!Senvolve. dando '" naoftes a sua myol!Uca, seus 
ideaes, as certezas de $ua predestinação - sem oo qmuJs não 
~a nação for(e l)eQl pqvo feliz, 

Demais, Sr. P.!,'esJdente, ..... ae a,/;lan~onam(]s o histof&~~ 
Patria não impedimos a hi.;;toi-ia estadoal ·e alimentaromoo 
esse parasita enfraqucceQOl" da un!dade n!lcional ~ o rfõlgio
n_li~mo; A~é.."'l do reg10n~lism~ J!Qiit~co, eçonoiníQv e d\l. ct,. 
VJ!Jaac!lo, Já temo11 o reg1onahsmo htslorico -'- que a l.'rien
tação do programm·a qu~ oommentamos · B,le11tar~. Eu · podci·fa 
(a.~er aqui uma experiencta sobre esse regiont~lismQ lltato.,. 
rico. F'alari'l õos rastos nacionaeo, geraes, e set•ia ouvida com 
benevolencia ou mot·no applaul!lo. Se porém falass~ a pau~ 
Usta ãe bimdeii'ismo; a b~qianos qe independenoia o guorta 
do Paragui!-Y: a pernambucanos d~ guerra hollandeza ou 
revoluções liberaea; a l{ílúchoi de 1JU6t'ras as platinas ou da 
republlça de Piratinilll ....,. erq ()e vêr CQl:nG os .zêlo• s~ e~:al ... 
tariam em ·chiWllmas de rertonaH~mo paLriotico. 1'o~avia a 
historia do Brasil situará os episodios loea.es ~entt'o .;lo 
complexo brasileil"o nacional, !lSSill;l CQI,DQ quer situar a his
toria do Bl"asil no complexo universal esse prQgrammu 'lt\B 
combatemos. No caso eapecial ~o :Brasil o Qstudo dtt bistoria 
Patria é uma bandeira aQ dissolvente restam:.U::mlo his-
torico. · 

E é justamente quando chegamos ·ao apuro do g6sto 
pelos assumptos nocionaes; quando autores e livros se mül
tiplicam estudando o Brasil no 01~u. prelet·lto: P. as investi
gaÇões . completam ou reformo.m a histor.ll' e a blogra.phla 
gan:-aa fóros de cid'ade; e o romanoa hte~.ortc11 ou a hist.o&·!a 
romantizada colorem ·a esthetica do noa\IO Pllil:lado, é Justa
me.nte nnm momento 1nteHect.\l~al que s~ porteria dlz~r .ell,• 
sencialmente tradicionalista. e naclonallsttl qu~ ee exttn~Jl18 
dos cursos a cadeira ~e hislorill do Brasil11 

O SR. Jost. AuousTo .....- E' absurdo, 
O SR. WANDERLEY PINHO - 'f~mos lt\ historia 

lacunosa e ainda em muitos pontos em formaolo; ha muito 
o que complntnr e corrigir. Hll mais documentei ni\o rna
nusados do quP. nquelles que hoje funda.men~ar,1 a obra doa 
nc~ssos cl;l.ronista-3. às . cadeiras de bistot•ia do Brasil são 
Um viveiro de ospeciallstu.s Qt\6 se dlll'i\íl " esa~ ol.n•a UI)Q~
saria e. ind.i~pons~wl á ~ação, 110 seq fulUl'O e á sua oul~ 
tura. 

·PQr tod&s' as r~Ões: · as d(} pat.\'ioli~Ulo e 1\B dll e!>the
tkas; aa do. mo1·al, pplitica. a a,s dos .gostos de nos~a cultura; 
~s d~ formaQ'-o dll•.e&tlldistl.\8 e .h~stxmadorel:l; as das U~es 
do lll\~lf!'QO P~fll urillnta,qqo do lll'~sento. ~ as, d~ a,ltiv~ e ot• .. 
g•~lho naQionaes .,..... nor tudo ....,..,. a recta.ur~u~o do estudr.t .. es~ 
uqcial da 1!. istovia P.\\tl'ia, pela oino_llidnde q\l~ suJ•g~. tmp&~ .. 
ao,, oom um determ~ni&m& {lo oornm .. ndo n quo 5~ ouu refor;~. 
som crime. ·' · · · · 
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.~e a· história. é,, a. me~tr4 da vll!a, a llo Brl\sil serd tld
wr~n'lortt de bt'ksilell:os, bitolU de bomtus publieos. Mrreil'a 
U~ e.rro!l~ encaminhadorll dl'. suceessos, re!iguat·dadorll. da 
d1gmdade da P~tria. Ella r.âó tem ~omi:!hté poesln ou ,•E~ose 
~;ncanto nostalgico tllls eousas tlassátlás. ÚO!ltetn sobrlltUdo 
helio. tt ainda l:ltl~ unge de um balsámo !Hlul11J. retund)ndo· 
nos . a alma na tolel·anclâ; couractlndo-iios o . cst~irito nu 
jUstiça; de8mora!i~ail.do (IS messianismos de embUste; mos
tran~O a inanidade da~ ideotogtas trazidas como novas sal
vactJ~s. quando !IÕ.ó repetições de rr•anassos llnligos; dando
nos fé nas virtudru obscuras da tenacidade hon~sta como us 
que mais convêm aos homens de governo; dandJ comciencia 
de seu .1e11valor tol! improvisadores lrn.:;rGa das creaoões da 
força; ·mostrando que· as revoluções poliUe:aa apenas des
troetn; -em que bs governos hesitantes, pôt fracos, e, por fra
cos, truculentas, acabam sepultados pelo 'llt'lathema d:ls na
oões e pí!las condemnações dos post~tos. 

A h f Br. P-re3idente e Be$ores Deputadc;s, de qunnto:5 
. male! nos pouparíamos. com nssrJs mesmos quo hoje nos 
desgovernam, se tivessem elles presente$ á .nemoria o qUe 
foram . homens de outrora e o que fi-zeram: - para -~e en

. vo::rgonharem do· que são e hoje raz~ln, e- deixarem a outrt"3 
a dn·c.c,ção de qtie são incapáze,. (Mil.ito bcrM muito b~,t. 
Palmas. O ot'Cid<Jr é cumpf'imér~iado,) 

Duranl'8 o dis~ur!lo tlo sr. wandl!rter de 
Pinho o Sr. :Arrutla Cllmara, t• Vice-Presidente 
dei:ttl a eadeira · da \)reaitlencia, que é oeeupada 
pelo Sr. Eu~Mdo Lodl, 2• Viee•Pi'esidente. 

O 8r. Pntllldentlt - Tem a palavra . ., Sr. Raul Bitten
eourt. 

O Sr. R=tl!l JUt.tenoourt - Sr. Presidente, desejo apenas 
dato utha int<l~llQllo A Ca·sll, n proposito da. ·ore.Qiio que 
acllba. do pronunciai' o Deputado pelo. Bahia, Sr. Wnn
dl:lrler de Plnho. N"ft t~ualidad!! i:te membro da Cotnml!leão 
de Eduoaon.o e Cultura e slenatttrio dt) pareeer é que Vfinho 
1!. trtb\\no. para esb. é'X'plicaçl\o. . . 

Devo dizer á Camara e especialmente a S. Ex. qúe a 
·Commlssli.o nR.o entrou no merlto do a~umpto. A Commi!J
sAo, nem tle longe, C08'itou de contestar a convenlenoia de 
se rnnnter o ensino da HisLoria patria tnoluida na mesma 
disciplina - ltistoria da Civilh:acllo; de sorte que as pon-
deraol!el! brilhftntes e u'têls... , , · 

O ~R. WA'NDERLB:Y o'& l»xNH:o --:- Obrigado a V. Ex. 
o· SR. llA.tJ.L :BtT:rltNCOtJRT - ... de ba pouoo, em 

nnda feriram o parecer, como o parecer em . coisa alguma 
pretende ser bontrai'io ás 'Oj)ilüfté'B é~endidas pelo orador 
Que .me precedeu. 

o Sa. Wi\NDlmtST mt Ptturo ..._ ls!Q multo me satisfaz. 
o sl\, RAUL BlTTEr-.OOtTR'i' ~ Apena& por umll ques~ 

tio de :norma, ao ~o tem~o J~ttdfua e Pl'àtié~, 11. Gom
mi~ttlo enU~Mea "ott~nfent~ dttt- pare~r ~"O~trt11l'io àtl \frb
~oto, ·por achJ.u.• ttue ~~~~ ~ra U\m.port.uno, lnOJr)port"UnO :Pbr 
isso.~~ ·a ~onstttniOãt~ •dl) t'6 de· Julho e!Jtabeleoe\l b.'ô'l!a 
oonflguração na estructu:-.l., na· dish'ibuicii.o da ~peten
óis · l!m tü!ltêi:'Iã éifuóàliv11, aos podetea pubUcOI\ aabepdo á 
tnlÍâo al)ànll'S as Elirectri:tes geraes tl3 .ensino, sob a fGrma 
de 'tllnfio 1l.nc1<lnl\l de al1uDã(lllo ~ c\Hnprindo aos govétnós 
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. estadQaes a . form~ção: do . systema e,duoati_vo, eJ_n,_ to~os 06 
grãos e ramos, · inclus1ve e sooundar1o e . sup~twr; . ~penas 

··obedientes, necessariamente, aos principias contidos.. no 
mesmo · plano · ntlcionnl de educação. . 
. Ora, ·Sr. Presidente, no findar da legislatura passada, 

choviam na ·commissão de Educação e Cultura projectos 
sobre reformas· de ensino: um se propunha a _alterar e 
pharmaceutico; outro, versava o odonlologico; . este tratava 
da creacão da cadeira de Historia do Brasil •.• 

o SR. AoURCio TORRES ~ Este tratava· do . restabeleci
mento da cadeira. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Creaç§.o, digo, porque, 
na lei vigente, não existe a cadeira; portanto, é ereacão. 

O Sa. ACURCio Toaa~s - Quando se fala eln restabéle. 
cer é em :face da ·lei. 

• I • • 

O SR. RAUL BIT"l'ENCOURT - O nobre oollega recu;t 
demais no passado f\ eu, por espirito de aotualidade, falêi 
em creação, porque me preoocupam mais as leis vigentea 
que os textos peremptos. 

O Sa. Aauamo Tol\RBS - Que eram melhores nesse 
poo~. . 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Na - opiníilo~ de ~. E:x:., 
.:!~? accordo com os argumentos que cxpe.nder. · 

·--. - Oi'à. Sr . Presidente, dizia eu que- outros projectos pre
. tendiom modificar o ensino ·em-outros departamsiltõs·. Ei'l· 

tendou a CommiS'SãO que se acceitnsse esses projeotos, por 
mais . acon-selhn~eis qUe tti~sf.'m em si, examinados separa~ 
damênte, resultaria, ao cobo de poucos mezes; a remodela
cilo geral do ensino no Paiz, mas sem normas direotrizes. 
Haveria uma reforma do ensino feHa aos pedaços, ecle()Uea, 
Ir. formo:!, het.ct•ogenea, desharmonica. Não só isto fú'a ·in
l!<lnveniente, por eer de uma evidencia que -não pede argu
n:ontos. como seria incmistltucional, visto como· as minucias 

. do ensino sllo da attribuiollo, desdé i6 de julho, dos orgãos 
.. !tgislotivos estadoafi!B, tendo apenas esta Casa competeneia 
, legal .parn cogilur 'do plano nacional de educacão .que, de 
· e~cordc com o parte geral da Constitu!ç!io, deve restrin-

gir-se. -a ·directrizes . geraes. · 
O SR. PEDRO CALMON - NAo acba V. Ex. que mais in

conveniente !erin. a Camara renusar o -projeoto que estabe
lece o ensino de Historio _do Brasil no nurso sec-undario? 

'O SR. RAUL BITTENOOUR'r - Devo responder- a 
V. Ex., conti.nuando n e~pllcàção que · está a meio. 

··o Si\. :PimRo 'c.:U.Mol'l' - Aliás, ouoo a i/. ·;Ex. com o 
: maló·r :·encanto·. · · · · · · · · · . . .. . . . . . . . 

. .. OJ~R. 1\AUL Bn'TENCOURT -Não posso cont~star· a 
pémderacã'o, senão depois de tet· dado 1). -- e:~tplicacão plena • 

. ;: .. ·. · .ô Slh fE~J:to CALMON .- .Obrigado a v._ ~-. · :. 
. O· SR; -RAUL BIT.I'E~COURT -.Ora, boa, u.til e . conve
.. nientll Çiue fOsse a -.res~auracão da cadeira, para ser grat-a: á 
. ·expl'essão verb~) de -meu -pobre collega St•·. Aourcio Torrei!; 
' -u.tiJ . que fosse, -seria inooQstitueional, ·porque -o qu,e •.pri
~ · meir.o.: te~ os de taz!lr é, o plano- : nacional de educacão •. · 

Esse plano; porém, .. níio pode ser de in lolàti:v~ · ~a : tlQ
- mm:_a . .. :.p_ela · C~?J!~t.itufcli.~, · · elle . é _ c;la .. imol.~~i'va --~~ ·OoJ;l!l!llpo 
:J~_aç~o.n_al . ~.~ ·'E~~càção,_ ·oofl:se'h9; iii;le, ;nito: só .. a.ca,b:a. d.e · ~;x-
,..... • . ' • . t . . .. . ' ' . • . . . .. . . 
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_._pi-rar : seu : ··p~tiOOQ; qu_an_to !l · sua fo~mao~o,; como organi
:-~~do ]le~o ~overno Prov1sono, -não bnha elle-· compet~ncia, 
. 11ern ~st~uctura, nem orga~jzacão - propda para fc;~rmular o 
, 11ple-J?rOJ.ecto-. desse pl~no a ~er st1bme~.tido ao Poder Le-
~g!slahvo. · · · 
. . · · Pre~iso se .fàz que; prirÍleiraménte, a Camara i~icii~ um 
·-i'irojeéto ·e·· seja sanccionadá 1,1ma .lei creando o novo Conse
. lho Nacional ... dé · Educacão, de conformidade oom a ·-Magna 

Carta, ·para que este · novo Conselho- formule • o plano na
. cional de educação, que,: remellido , á Camara e ao Senado, 
_.será -convertido .em lei. . · . . . · 

Ora, a ·Legislatura finda ·. teve grande. zelo no desewpe
. !lbar essa obrigação. Diante de mim está o Sr. Deputado 

· Cnrtos Gomes, que apresentou, · àindà nos primeiros dias da 
.. phase de poder· ord-inario" da àntiga • Constituinte, um pro
' j ecto sobre a · crcaciio 'do. Oons'elho Nacional cie Educacão. O 
• Deputado de então; . Sr. Luiz Sucupira, offereMti tambem 
· um projecto • a r~sl)t!ilo, além de suggestões vindas de asso

(;iacões e de particulares e remellida9 á Casa, as .quaes têm 
sido. tomadas em. consideração. peta .Commissão. O .Sr .. Depu
tado . Prado 1.\:elly, _quu na legislatura passada desempenhava 

· e:om ·brilho e papel·de realce ' na Commiss§.o de Educação, 
·;relator de um pro'jccto a :cujo respeito, ainda naquella le
~: gii!!ltura, apresento1-1 cuidadoso . e . extenso r~lnlorio, apro
l.~eitando elementos . de um ·e .outro dos proJeo.tos, e con-
. ciuirido por um"silbstitutivo. . , · 

. l'.lste substituti:vQ. foi distribuído em ·separata pelos 
•: ri~em.bh:Js da Oofnmissiio,· para se'r estudado e discutido em 
.. ·sessão dá. mesiiíâ.. ' · · 

O. SR. THEOTONIO .. MOl'lTEtRo ou: BAnnos - Para serem 
• colbidàs . suggesH5e$ • de diversos o'rglos teohnleos. . . 

O SR. RAUL BlTTENCOURT·- E para se1;em·colhidns 
t iiugg'est.ões dos diversos orgüos technl'cos ·do Paiz. · 

No começo · 'da disóusslio do substitutivo, quem faln 
_nesta ··hora teve oppor.tunidade de apreYentnr uma série de 
. emend!ls.' Foi quando se verl'flcou umn falto de numero no 
~plA:lriar:o;. oom t•eperousst\o nn proprin Comm!ssl\o, que tam
.. bem eritrou a ler· fnlta de numero, POl' isso que, estando n 
:. findar a legislatura e a serem eleitos os g'lvet·üadorea de 
muito~ . . Estndos, qs banoad_ns .respectivas costumaram via
jar ato suns terras porn cõmparocer li posse dos eleitos, ra

' :refazendo o parlamento . 
Foi entllo, Si·. Presidente, que a Uommiesll.o ainda teve 

0 empenho de realizar uma ultima sesslio, patll Qu& pu .. 
dosso nssignar . um substitutivo definitivo e apt·esenlar, 
ainda· na icgislat.ura· finda,· um projeoto de lai, quando já 

.. ella, Commlssãof estava até .desfalcada, porque o Sr . Depu-
tado Aloysio Fi ho, que não fora eleito para a primeira le

. gislntura, já viajára, e _porque o Deputado por Minas Ge
. raes, Sr. Gabriel Passos, já definitivamente se ausentárn. 
. aa Casa, empossado Secretario do JntPd0r. riaquelle Es-
. tado. · . · · · 

Mesmo assim, empenhámo-nos em comparecer nu ves
per a dq. encerramento . dos trabalhos, a vê r .s~ .era ainda 

' possivel ·dar salucão definitiva ao caso . N!l.o· houve· numero 
sufficiente;· comparecemos cinco· e eram necessari()s seis. 

Assim, B Commissão de Educação e cu'uura, que a'pe:... 
:·nas tev~ uma $e.ssll.o uUl, em que . elegeu seu Presidente -.e 

Vioe-Pr:esid(mte, estú .com todo o . material em · mão para 
· fórmula!-' .o proj~cto de . ore.acão _do Conselho . ~ooional de - . . . ~ . : . ' . . . 
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Educação d~ conformidade com () é~t. tfil! da constitüb;i\o. 
Utnl!. v~E vindo esse t~roJeeto a pletiario ê Mnverttdo que 
seja em lei, o propi'io projel!t.ó, tettundo p'teténdt> a Cotrt
rnissilo, ao que eu i!ialb&, prertxát~ \'lni prazo ptra (fue o 
Conselho não retarde a apresentação do anteprojecto. Den
tro de tal prazo, o proJecto virã á Camara e então esta o 
t-studará, () alterará ou o modificari como achar de uti
lidade ao bem publico; e, depôis de tl'atlsitar pelo Senado, 
poderá sel' oollveM.ido em lei com a sancção presidenoial. 

Nessa occasiM sim, se hlt'nari\ éininetltemente oppal"
tuno que o assumpto seja tratado. se a ConUrti!ls!i.o deu pll
recer desfavoravel ao projooto, qU' ora a:a discute, f()i uni• 
camente por uma questão de inop~ortunidade, por julgar 
que l!eria uma antecipação no tempo, porque, a aeceitar 
esse projecto, teria de ac~eitar, se e.!lsa preliminar não vin
{l:asse, os demais, tumulturutdo a legislação do ensino. para 
dentro de i2 mezes no maximo estàrmo!l a braços, outra 
vez, com uma remodelação, graças ao plano national de 
educaoJo. 

O Sh. TltEOO"oNtO MoN't'km.O llK BAl\1\0s - b l'odel' Le
gislati\'o ficaria em fliLuacilo e:xtranha, .rejeitando esse pro
j~ct!), se essa delib. ~racão se . reféri~!!ll a elle isoladatneD.te. 
Trata-sé. por~m, de um critério terat adoptàdo pela . Com
missão de EducaÇlit'l e Cultura, afim de ~vitar o tumulto dG 
\lnsint:J. Os demais projectn~; aprllsentados 11 totnmilsi1o têm 
1·ecebido, aliás, esse mesmo parecer. 

Q Sa. WANDMLEY DB PINQO- Pelo seu discurso, vejo 
que o orador não está longe das idéaa QUe acabei de ex
pender e, quero crer, a Camara toda. 

O Sa. JoÃo BERALDC - As idéaa de V. ~x. serio aco
~hidas corn sympathia pela ca.a. 

O SR. MoRABB ANDRADB - Aliás, e intlpportunidade nio 
é apenas no tempo, mas t.ambem no espaoo. 

O SR. RAUL BITTENCOURT .._ Eram 'e!!~a!!l, Sr. Pre
l!ide'nte, as expl_icaoO.,s meramente lnforrnat!vall que, na 
qualidade de membro da Gommissllo e na auf!iencia do au· 
tigo relatot•; o Sr. Deputado Prado Kelly, Jul~ei neoessarlo 
trazer i Ca!la, á vista do interessantlsslmo e brilhante die .. 
curso do nobre Deputado, Sr. WanderleJ de Pinbo. 

o Sr. Levi Carneiro - Sr. Prêsidcnté, o brllhiJ.il.tiiJeiilló 
dlB~mr.so do nobre Deputado pela Bll.hlo, Sr. Wanderley 
d~ Pinho, •• 

O Sa. 'Wo\NDERLBY PINHO -Agradecido a V. Ex. 
O R. LEVI CARNEIRO ..._ • , • mostr<>u, irresponclivel

n'lente, B procedencia do proj~cto em -.:iebate. 
As ponderações do não tnert-os iHllstre Depuhdo pelo 

Aio GrtmdtJ do Sul, Sr. l\nul Bittettcourt, confirn'lal'am a 
razão de ser dessas considerações, collor-ando a questão em 
outro terreno, isto e, mol;trando que euh·os motivos haviam 
influitlo no pa'reoer dà egregia Commissãb de Educação e 
Culturll, D;J.as nãO: oons~uindo, lnfelizl'l'lefite, desvanecer em 
meu espirito as duvidâs fit'roadas sobrll o fund{l.inento desse 
mesmo parecer. . . 

1\e\l.lmente, a quês't!io fita s'ei:ldb llPét'l'll~ 'a tia oppôrtuni
dátlc. t>evo, preliminarmente, ponttel.'at qua n'i1u m~ pat"ece 
t~nha sitio 'SllgUitlo l:lése oritario, "illl nilo ·lleln :douta Com~ 
·rilissão, , 'ab men:os pé~a' prol.)t>i'a Camlru, };lor<111e ll.q'cti tra'l:lsi-
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taram, · infelizmenie, varlos projeetos sobre· materia:·~de; en
sino, Iiotada'ment& ·os• dois: que foram. 'o <':tados :pelo ·l'residen.
te da Republica .. ~; : · · . ; · . : ; .. . 

Ainda na ultima sessão, foi approvac.io,. aqui, · proposi-. 
~ura sobre o ensino jurídico, encerrando · ·disposições infeli-
cissimas. · · · · · · 

O SR. JoÃo NEyJJ;~ ":- V. Ex. l~mbra ·.bem. 

o ~R. LEVI CARNEIRO ..;.... Por conseguinte, sé B egre~ 
gia Commiss.ão tem mantido esse ponto de vista, não c; man
t eve a Camara dos Deputados, nem na sua .phase anterior, 
nem na nctual. · · · · 

O SR. OswALDo LÚ>~A - V. Ex. considera ínfelicissimo 
o projecio a que acaba de alludir; no emt.anto, não o com
bateu. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Het c.:e oombatel,..o. Xáo foi 
élle approvado ainda em definitivo . Espero ter opportuni
dade de combatel-o, antecipo-me em oizel-o, porque esse 
projeotú, ao mesmo tempo que faz rcsurgir o ensino do Di
reito Romano no curso jurídico, em seu primclt·o anno, an
nulln o curso de doutorado, reduzindo a sua. primeira secçiio 
a uma simples cadeira . Mas, tratarei disso opportunamente . 
0 que quero mostrar, agora, e qM c.stà evidente aos <lllWS 
de todós, é que a Gamara nl!.o tem !!i!SUido a orientação de 
esperar o plano de educação. 

Vou mais· longe, Sr. Presidente, nrho ató que Mo dll 
vemos (;Speral;.o, porque estamos vendo desde ja que elle de
pende da creação do Conselho Nacional de Educação. da obra 
que esse Conselho realise, a do voto do Senado Federal, que 
ncssn materia tem interferencia pr imordial, preponderante , 

Está vendo V. Ex,, por conseguinte, Sr·. Presidente, de 
quanta coisa fica dependendo um . a~Lú sobre o qu~l todos 
estamos de accordo. . . 

Dennte das palavras irre::;pondiveis do nobre ·Deputado 
'V!lnderley de Pinho, todos .devemos H ntir vergonha de ve1· 
proscr ipto do ensino secundar io o · estado d~ Historia do 
Brasil. 

O SR . CARDOSO IIR MELLo NErio - O que o impede é 
apenas a. Constituição. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Nõ.o 1mpede tal, ·como nilQ 
tem impedido tantas outras medida~ mais escabrosas. Nilo 
culpemos a pobre Constituição do . prolongamento desse. ver
gonha. Niio tenho duvida alguma de que, sem pre.juizo do 
futuro plano nacional de educação, ~"~~mi prejuizo do alvitre 
que o · Conselho Nacional de Educaclio venha a r ecommendat• 
e do que o Senado Federal venha a a(j{jeitar, podemos desdo 
já, em face dos termos de Car ta Magnu., Dão órear a cadeirà 
de Historia · do· Brasil, nlio t'estabE~l~cer essa cadeira, mas, 
ao menos, dei.erminar que no 5• anno do curso gymnasíal o 
objeoto da · cadeira . de ·Hi!Otori n- da G!'-iliznoão seja nquillo 
que os . brasileiros 'devem aprender carinhosamente, não 
apenas peia finalidade que o apaixonado eapirito de opposi
cionistll· do nopre D eputado pela B!llu a p etende, . . • 

Q SR. JoÃo NJWJ>~ - ~as tambr.m por ella. 
O SR. LEVI CARNEIRO - •. • mas para cumprimentó 

do primordi!Ll dever de . todo cidadão hrn.éileiro, que e o de 
conheoer n blstorla do seu Paiz. · 

C, D, - VOLUME li - 1935. 34 
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> {Jom · esse- pentamento, · :formuiei eubslituttvQ; vilill.fiélo 
apenr.s, como disse, · determinar que o. ensino da .cadeira de 
Histori:l da Civlllzaçilo, ná 5a seria, w•tha por objeeto a His-
torla do Brasil. . · 

o Si\. JoÃo Nms - Certamente, terá todo apoio da 
Camara. 

o Sn. Pn.IDo KnLt/'1" - A. Commt5sllo agunt'da o substi
tutivo de V, ·Ex. para sobre elle se :n&nitestar. 

O ~R. LEVI CARNEIRO --- Eram essas, Sr. Presidente~ 
ns ·considerações que·' eli deJeJava !4z&r. 

O · Sr. Pn!lo ·K•llr - Sr. Presidente, acabo de che
ga:· &o re~into, e sem ter tido o prazer de ouvir as i)Ondera
ções feitas pelo illustre Deputad<' pela Bahia. Sr. Wander
ley Pinho, mas com a. fortuna, pelo menos, de haver assis
tido, ao final dn oraclio de meu illustre collega de bancada 
Sr. Lêvi Carneiro, sinto'-me no dever de pre~tar a esta Casa 
os esclarecill'!enlos deçi>rrentes do par~cer que tive de assi
gnar como relator do projecto n. 222, quando sohl'e ella 
opiuava a Gommissão de EdullaÇ5.o e Cultura. . · 

·O fundamento do parecer era o de não .se pronunciar, 
desde já, o Poder Legislativo l!Obre· o assumpto, em vista de 
se tr.ata1· de materiil pertinente ao futuro Plano Nocional d<l 
Edücaéâo e deante da necessidade de se dn1· execução oppor-
hmc.merile no at·t. t52 da Constituição dli Repiiblica . . 
· . Côiitra' esse fundamento se insurgiu, ainda ha pouco, ·o 

eminente Deputado Sr. Levi Carneiro, procuran(l.o su:stentar 
a lnrionveniencia de se 'ldiar a solução de assumpto desll\ 

. D!lturcza, .•• . 
O SR. LEVI 0ARNEmo - Sobre o qual todos estamos fie 

aCGordo. 
. . 

O SR. PRADO KELLY- .•. sobretudo porque o Plan•, 
de Eduoacllo aind& dependerá do pronunciamento do ~enado. 

O Si\. Aauac1o ToRRES -....;. :Emquanto o Senado nlio s~ 
· prohuncinr &"respeito, teremof! de fiMr de brllcos oru~ados '? 

O SR. PRADO KELLY - Obegarei ao ponto a qu'l V. Ex. 
alludc. Estoi\ .exariduando, por ·orn, o argumento do Deputado 
Levi Cnrneiro. Mas se é S. Ex. mesmo \lUem entende sor n 
innterin pertl!lente ao Plano Nacional de Educação, ~~ ~ Sua 
l!lx~ellencia que vem esclarecer' que sobre o Plano Naoionn\ 
deve manifestàr-se privativamente o Senado Fedm•al, Sm.1. 
Excelli:mCia. ba-de· reconhecer que a · Camnra, sob esse aspe
cto, seria incompe.tehte para falar sobre o assumpto. Estou 
raciocinando dent~o do argumento posto por s. Ex. no .corra~ 
do det;late. · .. 

O SR. LBVl CARNBIM - Perdilo. V. Ex. está a <lefor
mnl-0·. · Esse é o nrgumento da oomn\lsslo. O meu é ron
trarlo. Disse que c Camara tem vot.àdo . áiiBUmptos de8t.a 
natui~eza: ainda hontem votou R retortna do ensino jurldioo. 

O SR. PRADO KELL Y ·- A ·Comlira, QUando · runcoio .. 
nava. oomo, Cnml,\ra e, ~e~n4o reunidos, votou gran4e numerú 
d(l projootos desta eepeoie, ·mas oom prGte~to veh.emente d!l 
Commissii.o de Educação e Çultura. 
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O que assistimos é situação verdadeiramente anomala. 
Grande corre.nt~ dentro do Parlamento, e fóra delle, tantend9 
que o Poder Legislativo está tumultuando a legishtiió do 
émino, votando disposi~õe~ de caracter fragmentario, vio
lando dia a dia os systemas que bem ou mal siio _v;genles 
nesta ocoasião. 
· Ora, se é esta a principal culpa que se il·roga ao traba- ·· 
lho da Commissão de Educacão c Cultura, se foi com esse 
fundamento que ainda ha. poucos dias o illustre leader da 
minoria; Sr. Deputado João Neves, p!"ocurou censut'ar !.1 
procedimento legislativo, ..• 

O Sn. DINlz JUNIOR - E fel-o muito bem. 
O SR. PRAnC KELLY - ... se é esta a situ~çiío que 

nos legou a velha C amara, por que havemos de ·antecipar a 
matoria que será regulada a seu tempo, que a seu tempc po
derá. ser resolvida com maior pruden{lia e maior sabedoria·! 

O SR. Acuam o ToRR:ss - Pediria a V. Ex. que t'espoq
de~se, agora ao meu aparte. 

O SR. PRADO J{ELLY ~ Estou prompto à satisfazer (} 
pedido do nobre collega. 

O SR. Aauntno TORI\E:ê - Pergunto: V. Ex. é da
quelles quo enLendem que emquanto esse plano naoionál d0 
educação não appa.reoer deva o Póder Legislativo ficar da 
bi•aços t:ruzados em toda a maLeria que diga respeito aos in
teresses da eduoac§.o? 

O SR, PRADO KELLY- ~r. Presidente, se o meu no
bre e distincto oollega S:. Aourcio Torres, para supprir a5 
uccessidudes que decorrem do facto de não eshlr elaborado 
o plano nacional de educacão, tivesse a feliz idéa de apre
sentar á Gasa um pt·ojectu que significasse um systema, 
S. E:t. contb.r·ia \lO !h o meu vaLo, para que a Cam:u·a wbra 
elle se pronunciasse. O que não posso comprehender, é que 
estejamos diariam!'~nte, po1' assim dizer, a tumultuar estrr~ 
questões. 

o· SR. L~Vl CARNEIRO - Isso não tumultua, porque é 
ponto sobre o qual estamos d'e acoordo. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Presidente, a materia niio 
é trío liquit.lu como parece ao nosso dlst.ineo companheiro, 
Sr·. Levi Carneiro. O legislador revolucionnt·io, ao tr·acar o 
11uvo plano nr.clonul de er1ncncão, para o ensino securtdario,' 
incluiu, na seriuç.ão, a cndeirn de his.tOt•ia da oivilh:a;ão, fa
zendo nelll\ comprehender a materia pertinente á hish.ria do 
1kasil. 

0 SI\. WANDERLEY DE PINHo - Mal comprehander ... 
O SR. PRADO U:ELLY ...,_ Pode ser que o legislador re

volucionario tenha errado. 
O SR. WANDI!RLEY nn: PINHo ....... Errou, errou muito. 

V. ·Ex. pode , confessar. 
O SR. PRADO KELLY -Se errou, foi de nocot•do eom 

os ensinamentos que lhe vinham doa moott·ea do ensino, dt\ 
ii:lstruc\ião e da educação publious. Nos Estado~ tlnhlllll OfUe 
~. o regime adopta.do em nuasi todoa os EstRdOtJ un lofi'LIIHICt 
rQpl,lblica amer laana. 
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Vê a Camara que o assumpto não é Uio element!lr .como 
parecel'ia á primeira vis !.a. E' ma teria sobre a qual deve· 
riam opinar os orgãos technicos da administrado do ;msino. 
E foi exactamente obedecendo a essa suggestão, que " Com
missão não . devia. antecipar, ao rito formal da elabor-acão da 
futura lei de educação nacional, materia que não lhe é com
mettida com uma competcncia privativa inicial, mas que, a•J 
contrario, é de iniciativa do Conselho Nacional de Educa
ção, a . ser crcado por esta Casa . 

0 SR. WANDERLEY DE PINHO - Emquanlo não fOr Orea
do, a compctencia é da Cama1·a. · · 

O SR. PRADO KELLY - Neste momento já não sou 
membto da Commissão de Educac;ão e Cultura •.. 

O SR. WANDERLEY DB. PINIIo - Isso não imporLa. E' 
Deputado que fala com autoridade. 

O SR. PRADO KELLY- .. . mas quando della partici
p<.Ytl., tive occasião de apresentar um longo, minucioso e 
~Yhamlivo parecet· concluindo por um substitutivo a um dos 
Pl'O.icclos em curso nesta Casa. 

O Sn. DINtz Jmnoa - Pelo quat ·me interessei antes de 
entt·&r J:!ftra esta Camara. 

O SR. PRADO KELLY- Vi:::ava esse puecer a orgàni
zaciio do Conselho Nacional de Educação. 

o SR. L!>:YI CARNEIRO- Não ha duvida que v. Et, está 
~endo coberenle. 

O SR. PRADO KELLY- Agradeço a justioa que o nobre 
i)cpntlido me fa<:. 

O Sn. LEvi CARNEIRo - Mlls, é preciso que a eamara 
tambem o seja, uma v ez qne tem approva•io numerosos pro
,jectc's r efm·entes à materia. 

O SR. PRADO KELLY- Creio que a allu~ão que V. Ex. 
íaz níio t.cm reluçiio com o infclioissimo projecto das médias. 
. Se esta fos!!e a argumonta~ito, estar!il dispemadc da 

qualquer outr a consideracilc. Seria um erre mllis a junta:
a sel.'ie, j1~ longa, penosa e infelicissima, de erros qué oo
fiheéémós. 
. O SR. RAUL BI'l"l'ENCOURT - O nob1•e Deputado Sr. Levi 

Carneiro diz que a Camara ,já tem violado essa norma de 
&guardar o plano nl1ilioil:1l dé edüoacãó. O nobre t>rador 
acaba de lembrar a m alfadada lei n. 9-A. Julgo que o SenhOl' 
Levi Carneiro a clla não se referia ••• 

O SR. LEVI CARNEIRo - Núo me referi. 
O SR. RAuL BtTTl!:NCOURT - Com certeza S. Ex. fazia 

allusão a ouh·as leis. Entre ellns, .peco licença para lembrar 
j ustamente . as que pretendiam reformar o ensino odontolo
gioo e reformar o onsinó · pharmaceutico, as quaes, com pa
recet· desfavoravel da Commissão, foram rejeitad!ls pela 
Camua na base do mesmo pareoer e corn ó mesmo l'llciocinlo 
que se deu pareeor desfavoravel á proposição que ora se 
discute. 

O SI\. WANDERLEY DE Pmao - Ainda na ultlma sesslio 
npprovamos o projecto que reformava ·o ensino juridioo. 
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0 SR. PRADO KELLY- Não ba oreacão de oádoh•a alli. 
Existe apenas um deslocamento de cursos tornados faculta
tivos para obrigatorios. 

O SR. LEVl CARNEIRO - No projecto actual ha menos do 
que isso. 

O SR. PRADO KELLY .- A C~mmissão ele Ellucaoão e 
Cullurn se viu, por assim dlzér, compeliida a uma. solução 
mais u1·gente, em vista do appeilo que lhe foi dirigido pela 
ilhístrada Congregação da Faculdade de Direito de São Paulo, 
isto é, dwnte do pronunciamento de um orgão techníC<.~ nor
mal, na organização do ensino em nosso fai:~;. 

0 SR. \'' ANOERLEY DE PINHO - De onde se Vê QUe OS 
appellos, quando têm razão, devem ser attendidos. 

O SR. PRADO KELLY- Donde se vê que não .:mstentei 
falleces.se á Camat·a competencia para legislar; ~3Sa compe
tencia é deferida á Uniã.o, no sentido de traçar as direclrizes 
da educacão nacional. · 

Mas, na parte em que a mater1a era ~specialme:tle re
gulada no . mesmo estatuto basico, i!é inscreveu, no art . 150, 
do novo Codigo Politico: 

"Cómpete á. União : 
. a) fixar o plano nacional da- cdnca~o, compre
hensivo do ensino de todos os grãos e ~·amos, eõm
muns e especialisados; e coordent\r e f!scnlhmr a sua 
execucão em todo o territoiio d·) Paiz; 

b) determinar as oondições de reconhecimento 
official dos estabelecimentos de ensino secundario e 
complementar deste e dos instnutos do ensino aurc
rior, exercendo sobre elles a. necessal'i~ fiscali~acão; 

c) organíznr e manter, llos ter!·it.~·rio3, systc.m.tJs 
educativos apropriados aos me~moa; 

d) manter 110 Distrioto Fetlernl ensino secunda
rio e complementar deste, supotiot e universilnr!o; 

e) exercer seção suppletiva, on.le so faça nooes
saria por defioiencia de iniclath•:l ou de recursos a 
estimular a obra educativa em todo o Pniz, por meio 
de estudos, inqueritos, demon\!tt•nçõBs e subvenoões. 

Paragrapho unico. O plano nac!onal de educação· 
constante de lei federal, nos termos dos &.rts. 6°, nu
m~ro XlV, e 39, n. 8, letras u e e, ;;·~ s~ poderá rt>·· 
novar em prazos determinado~ . .. " 

Sr. Presidente, t•esalta dn leitura do proprío inciso con
stitucional que o espírito do legislador constituinte era, dabi 
por deante. dotar ó PaU: de um codigo organioo da ~ducaQâtl 
e evitar os pronunciamentos dispet·siv<'s - posso dlzE'Ir, 
.anarobicos - do Poder Legislativo. 

Com esta lntenclio, Sr. Presidente, é QtHl n Commi,llílo 
de Eduoacl'lo e Cultura entendia que n mntet•l~~t llerJa . molbor 
consfoorada, depois de sobre ell11t nplnnr o Qónsolho N11olonal 
de Eduoacllo. orglio a ser oreado, e QUe nno podarA ser orcndo 
nest o 1 egislntura . 

O. SR. LEVI CARNEII\o - Fica deoendéndo do Conselho 
Nacional de Educnciio o oxcrcicio dn ftmcção de legislar em 
m&terin de ensino. 
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O SR. PRADO KELL Y - Nestas eondioões, procurei 
apeoas defender na Commissâo de Edueur;ão e Cultura, o 
ponto de vista acceito pela unanimidarl~ de meus collegas, 
these esta que só poderá mereeer o reconhecimento o o 
applauso de todos aqueUes que, em vez de utna legislaÇão 
fragn::entaria do ensino, esperem ver todos os seus proble
mas .z:esolvidos com a unidade org11:11c:J que rfeve presidir a 
organização de todas as normas referente3 a essas diffit'ei~ 
e complexas questões. 

O Sr. Bias Fortes - Sr. Presidente, do debate tm
'vado neste momento '!Obre o projecto n. 22.2-A, occorre, no 
meu espíri to um facto que considero d~ relevartte impor
lauda e para 'l qual chamo a atl.auçib da IJommissão da 
Educação e Cultura. 

Como V. Ex. sabe, no comeco destu. legislatura, sur
giram os pruridos da applicacão 1a GonstituiQão de i6 de 
julho e diante dos defeitos que !•~vem as leis quo vãu á 
sancção do Sr. Presidente da Republica, S. Ex., e~crupnloso 
no cumprimento de seus deveres conslitltcionae.~. immedia
tamente folheia o Pacto Magno, o devrylve A GFlmara os pro
jootos, que estejam no caso de ferir a este 011 aquelle dis
vositivo. 

A' vista disto, Sr. Presidente, confélsso a V. ~x:. que, 
de :l de Maio para. cá, tenho conservado á c:.a.beceira da mi
nha cama o. Pacto Fundamental da Hepublica, LiUe procuro 
reler em todas as opportunidades, afim de não vir a ]n
correr na censura do Poder Executivo. 

Mas, Sr. Presidente, o caso, no momento, é de alta gra
vidade e para elle solicito a attenção da Commissíio d~ .Edu
cação e Cultura. Como V. Ex. sabe, a Commissão de Edu
cação, pêlo cl'iterio e~tabeleoido em suas deliheraçõe;:, en
. tende gue não se póde legislar sob1•e ensino, emqnanto não 
se organl7..nt• o. plano educanional. . 

O Sl\. PRADO KELLY - Não nego essa competencia ã 
Camara. Acbo, entretanto, que esses 11ro.jeotos de lei silo 
inopportunos. -

O SR. RAuL HrTT&'NC<H'I\'1'- Innonveniant.P. é IJiterRr R ;;e
riação, estabelecer n•:;-vos quadros, 

O SR. BIAS FORTES -Por um motivo ou por outra, o 
certo é QUe ella se propÕe, com sr,nrie S(llioitnde, a nbor
dar o problema da educaçao naoi;Jnnl, enfeixnndo em um 
projeoto de laí as direclrizcs que têm de dirigir o ~;>nsino 
no Paiz, · 

Ha, porém, um dispositivo na Constituição da Ropu
blica, que é o constante do art. ·í7, que estab')l~ce o se
guinte: um projecto de lei, rejeitad.o numa se~são legisla
tivo, não póde ser renovado na meiOHJ sessão. 

Orn, Sr. Presidente, se a Gama r-I\ (ios Depu lado~ •·eje!tar 
o· projeoto que neste momento oooupa rmn attFmo\l.Q e amll
nhã, no plano geral de eduna.;:ão, quizer restabellloer, n<' 
correl' desta legislatura, n cadeira de Hlstorfa do ltr'asil, 
ferirli esse dispositivo oonstituoional Que não p~rm!tt& re
tiov.açllo do. materla Jé r~Jeitada pela Oamrtrn. 

o SR. MoMES ANDRADE· - Nlio p6de sor • l'anovada nlll 
mesma sessão e na mesma legislatm·a. · 
. . O· sa:. BUS FORTES- Eslou mo referindo a ~sta sE~s
sii.o legisfativa., 
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. · .~ssiin fallf porque estou cons1derando ;;..,_, ~. dittó dºll 
meu testemunho pessoal - a - craride · dodioaoão <e::esforÇo 
da O~;~mrnissiio d~ Educação s Cultu~ na realfsaolto dir obra • 
eduoRoional . 

O Sn. 1\Al,!_L B1'l'T:aNaouaT- Mesmo que ·o :Plano Nac'lo-
iuil .de. Educação seja tratado ainda este atino ..• _ · · 

O SR. PRADO .KELLY-- Será no Senado. 
o Sa .. 1\Aut. BrrrENCOtll\T - M.ís de\•erá ser iàiclalmente 

aqui. Mesmo que eeja versado · ~inda este _;mno ;Jela Ca
mara dos Dopu~ados é. que contenha, como muito p!'ovavel
meQte conterá, . eo~re suas directrh:es, o da e:dstencin, · nos 
cursos secundarias, da cadeira de Historia do Brasil, i!!ola
damente, mesmo assim, n~o creio· que ferlssemos o· dispo~ 
sitivo constitttoional. . . . . · 

o SR. Ll!!Vt CAI\NEIRO - Não é li mesmo _pr~jeéto. 
O Sa. RAUL Bt'l"I'ENcouaT - Pelo projecto' eni nr)reco, 

1solado e simplista, se attende a um só problema: o Plano 
Nacional de Educ.acão. não; é \lffi to-:lo hnrmonlco, de .fun
damento essencialmente con~tiluci•)nnl. 'N!lo !lcarlnllif.is 
pelados. · 

o SR. Pm>Í\Ó CALMoN - v. Ex. 11e · en!:ina em ~eu ar.:. 
gumento. 

o Sa. RAtJr.!. Bl'M'ENCC1URT ~ Perd~o 1 Permitd.-me con
cluir o apàrte que o nobre órildor mé concedou. Cr~fQ que, 
no decurso deste anno; se. no Plano NM~om\l de Edur.n~ão; 
que para aqui viesse. estivesse cotitt<la essa 'materla, a mt.,. 
norfa nlio irla · fazer essa interpelhç!ió de!!o.rr!l~ol\dn, ar- · 
ruindo de ineonstltucional o proje~to. . 

O SR. BIAS FORTES - Sr. Pre~!dMte,- não estamos 
cogitando da acçilo l~gislativi'l H a triinoH;l Ot1 dl\ maioria.: 
(Muito bem, ) 

Estamos eogflãndo de 11mn dis90!licão !mperatlvil. cor.-
sto.n!.e do art. 41 da GcnsUtuicão . · 

Niio seria nem -a minoria, nem .s maioria parlamontar 
que viriam pleitear, no· seio -da Camorn, n approyaÇAo ~e 
qualquer projecto, por mais ·util (ftie fosse cos interessAs 
naclonaes, que ferisse de frente di.;;p()s;t!vo constitilcionnl . · 

O Sn. PRADo KELLY - O nrt. ~7 dn ConsUt.ui.~ão se ra-
fet•e a ~rojeotos. . 

O SR. BIAS FORTES - Nilo tenho o proposfto em de-
cidlr o voto da Oamara neste assunti)W. ' · . ' • 
· · 'l'rágo apenas in.ini1a suggestã~>, ",)ara ·Que e li.~ . f!qqe 
consignada nQs Annaes desta Casa, 1ltiffi qe quo, , amnpfl~, 
~e vier dispositivo ;nessas conqici5es, diante tia i~terP.!,.~tRc.o 
dada pelo .illustre Deputado nograndense, Sr. Raul.mt~on:
court, não se venha affirmar que E~xigle, no caso, inf~;aeciiD 
do diapositivo· oonstituaional . , . . 

Pareoe-me, Sr. Presidente, que, éstando todos . qs se
nhores Deputados de ·perfeito accol'd.l no re!tabeleoiment<' 
da cadeira de .Hietorla do Brasll, na n• eér~e do curso !10-
cundorlo, .seria mal• ~JOertado . que ~ propria ÇQmmlsoSo .de 
~duc~ão e Cultura requere11ee a vo)L(l . do . prw~ot'-' 1\q~el_l, 
prgÂp technioo, p qual: ~x~mln,.ndo, .:om va!Jar, os .. v.~nt(lgepf 
oti ·tnconvenientes, emtHma parecer aconselhando a rejelcilo, 
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uu màntendo o projecto até que f;:me organizado o ·plano 
nacional de ·educação. (Muito ~em.\ . 

. : Julgo ser : essa .a solução que P.vlt.trá futuras ootn'plica-
cões, porque, quem vae decidir da oonstltueloriaUdade ou 
inconstitucionalidade do prQjecto nilo seremos nós, os Depu
tados, mas o Poder Executivo, que, .a pretexto de Qtta1quer 
circ!].mstanéia, viria Invocar a violacflo do al't. lj7 da Con-
stitui~éc Federal. . 

Não desejando que sobre meus homhro:' venham a pesar 
ns .responsabilidades destn invocacão, qu.~ro deh.at consi
gnado, nos Annae1 da ·Casa, que, rejeitãdo ó projecto, a meu 
ve~ ·em face do art. 47 da Constitllição, elle não poderli ser 
ren~vado, eoin prejuízo para os int.e~sse<J do Brasil e da 
classe estudantina. (llfuito bem.) 

O Sl'. Alberto Al~area - Sr. Presidente, poucas oala
vras sobre· o projeoto em diseussão. Julgo haver um mal 
entendido da pnrte dos Srs. Deputados QUe . impugnam o 
parecer da. Commissil.o de Educar,:ão e Cultura, como passa~ 
rei a expor. . · 

Todos aquelles que propugnam pela · instituiclio dn ca
deira de llistoi·ia do Brasil, na 5a série dos gymnasiol! Q fa
zem partindo do ponto de vista patriotico, e aliás louvavel, 
de que tenha a devida finalidade e a effieielioia. deS'éjadà õ 
ensino dessa disciplina, ii.O ilonjuriCto das matarias qUe DOU• 
stltuem o .curso de humanidades. 

· Ora, Sr. Presi(iente. cheguei a ouvir, na discussti() deste 
hssumpto aqui, no recinto, a atfirrnacAo de QUe não ba o en
sino da Hist.oria do Brasil nos cursos gymnasiaes. Ev1den
temente, ha um . erro de apreciação da toohnica pedagogica. 
Outrora, Unhamos a discriminaêão - e is~o não ê materia 
nova - do que se chamava, nos prOS'rammBS offleiaes, do 
qu~ se ebamavà o ensino da Histeria do Brasll e da Hiato-

. rla ·Universal; 
A pratica pedaso!ica demonstrou, nlo só com relaolo ao 

ensino de nossa bistoria, como ao da de todos os outros íJaizes, 
que eata dJ~criminecllo vinha dando em resultado a fn!lti
tuição de cadeiras em separado e :Dro~uda, como produziu, 
efteitos contrnrios, pelo que se cb1unou entllo a saturação 
do P.nsino. Cada prote~sor queria dar ao seu proaJramma a 
maior exlenslio poss~vel. 

O Sa. OswALDo LIMA - Mas a extenslio na historfa do 
Bnsil é necessaria. · · · 

O SR. ALBERTO ALVARES - C:hegarei ao pensamento 
de v, Ex. 

•Então, Sr. Pre~idente, graoas á répresentacão de um 
Congres~o de ~ducacào - e peco a attenção dos Srs. Depu
Ü!-QOs P~ra este. ponto - deu.se uma nova orientação ao en
smo des.sa discipl~na, constituindo a Historla da Civiliza
cão, que abrangia o que nntignmeilte se chamava .de Uni-
versal . e a do Brasil. . · · · · · 

· O SR. OswALDo· LrMA ~ Todos nós sabemos disso · mas 
é . ~laro que não se póae fazer ·esse curso em um anno: 

O_SP.. ALBERTO ALVARES·- Vou· mostrar a V. Ex.: 
que na o é em um anno. · · 

· · Foi · a.ttendendo a . . e.sse app-ello dir.lgido ao Poder Pit-' 
bllr.o. por um . congresso de edticadores e de professores do 
Brastl. que. o entli.o Depa~ta~enlo do Ensino.- ou que outr() 
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nome tenha, de~ a orientação desejada, aliás, .seguida por 
todos os paizes clvilízadQs : instituiu-se o que se chamou 
simplesmente o ensino da Historia da Civilizaoão. Chegamos 
agora ao ponto principal, que constitue o objecto da diver
gem~ia das opiniões: a detieiencia do ensino da Historil!> do 
Brasil. · 

Srs. Deputados, esta não é questão Q1.le dependa de uiua 
deliberação do Poder Legislativo, mas assumpto da alcacJn · 
exclusivamente do_ Departamento Nacional do Ensino. Vou 
mostrar porque. Pela nossa legislação em vigor, todos os 
estabelecimentos· ·do ensh'lo secundaria, offioiaes ou não, 
equiparados ao Collegio Pedro Il, instituto padrão, devem 
sujeita-r-se, não sõt;oente â organizacão pedagogica deste. mas 
aos mesmos programmas. 

Assim,· neste ponto, estou absolutamente -em divergen
cia com a interpretação dada pelo Depar tamento Nacional 
do Ensino. Todos O! estabelecimentos de ensino .secundar i o 
- e são mais de SOO, parecendo-me 3~2 pelo ultimo rela
taria do Sr. Ministro da Educação ~ todos os estabeleci
mentos, repito, onde se ministra o ensino da Historia do 
Brasil estão jungidos, adslrJctos ao ,rogramma do Collegto 
Pedro II . · . 

Trata-:se, por.tanto, àe lima deficiencia do ·prõgi'amma 
dó Pedro li, e, em tal caso, melhor ~eria que o Poder Legis
lativo, se assim Julgasse conveniente; fize.;;se uma represen
taoiio qualquer ao Executivo. no sentido · de serem reforma:.. 
dos esses programmas . • • . 

. O SR. VICTOR RussoMANo - Dar liberdade As oongre-
gac;:ões na confecciJ.o dos · programmas. · · 

O SR. ALBERTO ALVARES- ••• ou, o qu~ é um -ver~ 
dadeiro programma, dé&s1! liberdade ás congregaçõe·~ dos es
tabelecimentos. Isso, entretanto, não tem Monteoido porQue 
ha regnlamentos que expressamente det~rminam a obrlga-
oAo de serem seguidos os programmas do Pedro li. · 

Supponho, para discutir, que. o Ppder Legislativo orie, 
d~ aooOrdo oom o progJ•amma, uma oadeira especial de Hl.~
toria do Brasil no so anno do gymnasio. Pergunto : estarâ 
o . Poder Executivo certõ de que irá ter cumprimento inte~ 
gral seu patriotico pensamento? Poderia a Camara diotar 
daqui um Pi'ogramma det9.lhado do ensino da Historia do 
Brasil? · · 

0 Sa. PEDRO .CALMON - ~óde; é SÓ querer. 

O Sa. AoUl\OJo ToRRES - Trata-se. apen&s, da ereaçfio 
'da cadeira. 

O SR. ALBERTO ALVARES- A cadeira existe; é uma 
quesliio de technl~a pedagogica . . 

. o SR. PRADo .KEJ.LY.- Estou ·aoo~panh~ndo, com alto 
prazer, a argumeátaoão de V. Ex., a q!lal retoroa o parecer 
da Comniissão • . Peco que V. Ex. oons1dere, sobretudo, essa 
'éircumstancia. Realmente, ba necessidade de projectos des
sa natureza. porque tem sido demorada a elaooração do plano 
nacional de educaolio . . Tr atando, porém. de medida urgente 
·em relação a e.;; se ensino, e se é para o corrente. anno, : v!4e 
surprehender os nlumno.s da 5• série do curso secundar10, 
já em meadoe do· seu trabalho, trazendo, portanto, innov~7 
.oão inconveniente~ a todoa ·os interessadt?S da. 'Propria s.e:
r iaoão. 
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O. Sa. AoUROlO ToRIUl:B - O projecto quer que o ens.n(l · 
de HistorJa do Brasi1 seja ministrado em uma .cadeira e!!pe
ciali como antes da re'forma Francisco Climpos. Agora, quan
to ii competencia; o nobre orador ha de convir commilo 
que; pela Constituição de 16 de Julho, elta ainda ·nos per-
tence1 · 

O Sn. PRADo KELLY - Ntnguem contesta tal circU:rn· 
stanci.a. 

(Ba outros apartes , O Sr. Presidente · recla
ma attenção.) 

O SR. ALBERTO, AL Y ARES - A instHuioilo de uma 
cadeira especial, para o ensino da Historia. do Brasil, seria 
a garantia de que se respeitaria o pensamento do leghsla
dorY Evidentemente não, pois a execução do ensino de His ... 

· toria do Brasil est:lria detalhado nos Pr01rammas dos GS• 
tabelecimenlol' . A efficiencia desse ensino depende, entre · 
outras coisas. - evidente, não ~ó della - do programma 
approvado pelo Departamento Nacional do Ensino. 

O Sa. PEDRO CAJ.tMON - Que tem o progro.mma com a 
manutenção da cadeira de que trata o projecto? 

. O SR. ALBERTO AL VARÉS - A o.adeira exis~; 1ie&de 
o inicio do meu disnurso ea\ou atfirmando que existe, sob . 
a .denominação do Históiia da flivilizacão. 

Já mostramos· que· é uma questão de teohnba pedago
gloa . Chama-8e Historfa da Civilização á hlstoria, nilo só· 
mente do Brasil, mas de todos os paizes civili!.ados. 

O Sa. Lsvr CJ.RNBJRo - Senda a desipnóão da eadeirsa 
"Hlstorla da Civilinoio", a parte que nella oabe !l Historla. 

. do Brasil fio a demasiadamente redu~:ida. 
O SR. ALliERTO ALVARES-~ Nilo apoiado. 
O 13a. Lxvt CARNEIRO - V. Ex. conhece o eplaodio V1!!'l· 

!Joado com Oliveira Lima; quando fea . um oul'8o; em Uni
. versldnde americana, sobre a ·Amerlca Latina e a Amerlo& 
Inrtezn.' Acousi\do de havar dado á Historla do Brasil des-
env91viznento muito rostrioto, responde\1 Oliveira Lho~ que 
a Historia do B·rnsil, 110 êonjunoto geral das Americas Lati
na e Ingleza, era pequena e -só podia ser reduzida.. Essa a 
situação a que vamos chegar. · 

O SR. ALBEI\TO ALVARES -O nobre collega ~que· 
ceu de informar em quanto tempo Oliveira Lim:~. fez seu 
OUt'BO. 

O Sn. LEVt CAl\NEmo """"'Em um a.nno. 
O SR. ALBÉRTO ALV.AP.ES- Outl'Q pônlo que preci~ 

sà ficar esclarecido ê o· do temno. o ensino da Hi3toria da 
Civllizao~o, e, portanto; d!l Historie dÕ !Brasil1 rle · accôrdo, 
mesmo, com os nossos .<Je'feituosos P\"9Sl'&.mmas, · e · com ~ 
.no~sa deíioienta orsaniza1)ilo, fa~·ae, n~o em ol~co nnMs •. 
mas em sei~. isto é; desde o curso ohamado de &daptacito, 
oú fundamental, quo tem por, fim pr.eparar !)8 alumnQ!! para 
a· mat1%ula ' 'n(J primeiro lmno. tymnasial. Por oonsé~tnte, 
nfio é oxaoto que so nl'ío poesil -dar effioienoia ·ao ~nsino da 
Hlstoriit. do Brostl, dontro da Historit\ <ia Civlli~oft.o, no ~~
curso de -sei-s annos. 
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O SR. PBDRo CALMON - V. Ex. tem toda razão, Ape.: 
nae o que a Gamara quer é outra coisa, isto. é, eeparu- u 
duas cadeiras. 

O SR. ALBERTO ALVARES -...:. Vejo, Sr. Presidente, 
que tenho de 'VOltar aos mesmos argumentos já expandidos. 

O Sa. PBDRo CALMON -Por minha. causa, não. 
O SR. ALBERTO ALVARES - Já ·disse â Garoara dos 

i3tS. Deputados que essa oriilnto.~~o foi tomada a -pedido· de 
um Congresso de professores. 

O Sn. LEvr CARNEIRO - Dominado por uma orientacão 
doutrinaria accentuadamente exclusivista, que não foi a da 
Const.it uição, profundamente nacionalista. 

O Sa. CARLOs Go;Mro;s - Queremos evitar crue se modi-
fique essa orientação. · 

O SR. ALBER.TO ALVARES - Agiu esse Congresso de 
acOól'do com a expericncia de todos os dias •.• 

O SR. CARLos Go;MES - Queremos fixar a unidade do 
ensino. 

:o SR. ALBEllTO .. Ai. V ARES - . .. e sem outra pre-
occupacão a não ser a . de servir ao ensino no Br11.sil. · · 

Portanto, Sr. Presidente, não. é exacto que, dentro dos 
~rogrammas actuaes e da organizaoão vigente, não seja pos
sivel dar o maximo de desenvolvimento ao ensino da Hla~ 
toria do Brasil, -sob a epigrapbe de Historia da. Civilização. 

0 Sn. CARLOS GOMES - Foi essa orientação que fez 
1iJt!ir a denominaciió. . . 

o Sn. PEt>l\o CALMON - Se as2im foi. a orientatAo e~tt\ 
errada. Tirar o ensino da Hidoria do Brasil dos cursos 
gymnasiaes é erró. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Póde o nobre orador indicar 
al13um compendio de Histeria da. Oiviliznçllo qnl! comagre 
á. Historin do Bru~il numero razonve1 de vagina~, pot• exem
plo iO % '! 

O SR. ALBERTO ALVARES - Sr. Presidt>nte, é pre• 
ciso considerar o ponto de vista pratico, porque não estamo!!. 
aqui legislando simplesmente para um paiz de romanliDOiil. 
O ponto de vista é o seguinte: estamos â entrada do eegun
do .semestre do anno leQtivo; a approvat;ão de pl'ojecl.o nas 
condic.aes do que ae pretende, viria, evidentemente, anar:. 
chizar o ensino, !!- comecar do segundo semestre deste· anno. 

O Sn. WANDERLJ!.Y PtNHo - V. Ex. pó.de apresenta1' 
"'menda evitando esse inconveniente. 

O SR. ALBERTO ALVARE3 _ .. Ouh•a oonsideraçiio: 
diz a {lonstittiiçii.o tia Republica que o funcoionario. publicq 
investido por eOnourao de provas, no fim de dois u.nnos tó 
póde ser di$pensado ou demittido. pot- proaesso judiotarío. 
· Ora, Sr. Presidente, Ulll do~ argtunento1t invocados 
fiêstn Caaa. fl o de que o projeoto em debate, pr0vendo ne-. 
cessidade momentanaa, orearifl situação defir..!.tha. 

O SR. ARTHUR SANTo~ - Nem aqui foi dito que u me
i,lidll. atteildetia a, necessidade momeutanea. , 
· · O SR .. ALBERTO ALVARES-Foi este um dos princípnes 
argumentos que ouvi neste recinto. Se, de :fRoto, a lei visnne 
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satisfazer a necésidatfe· de .momento, viria, entretanto, por 
dispositivo éxpresso na lei magna, crear situação d~ facto 
no tocante a direitos adquiridos. . 

A· legislação .a este respeito é tambem exprt~!lsa e de
t.ermina que no. prazo de i20 dias devem ser po~t.as as ea~ 
de iras· vagas ou creadas, em concurso. Nestas condtç{les. os 
gymnasias dos· Estados, que se ~ontam PO!.' dezenas,· seriam 
obrigados, por fot·ça . de lei, a abrir concurso para provi
mento de uma cadeira nova, que iria ser creada pelo des
dobramento da da Historia da Civilização. 

O SR. WANDBRL"KY PJNHo- Não ha creacão de cadeir(\ 
nova. 

O SR. ALBERTO ALVARES- Então não P.ntendo mais 
o que leio, nem o que ou-;;o neste recinto. 

O Sa. DINit JUNIOR - Manda parl.iculnl'ize.r, no 50 annll 
de Histeria da Civilização, o que diz respeito no Brasil. 

O Sn. CML.oS GoMES - V. Ex. está mostrando a ne
cessidade de legislaçl\o eslavel. O mal de nossa !egisla~ão 
está em ser fragmentada, 

O SR. ALBERTO ALVARES -Não existe s. cadeira de 
História do Brasil, ·e tanto não existe que o (H'Ojecto quer 
creat-a·. · 

o SR. WANDERLEY PINHO - Não apoiado. Quer man~ 
tel-a. 

O SR. ALBERT(J ALVARES - Só se póde manter o 
que existe. ls~o, aliás, não é da competenoia da Oamara, 
que não vae tomar seu tempo com a orsanizaoAo de pro
gr·ammas de gymnasio. Apresente, ent.lo, V. ~~. projecto 
em outros moldes: "Fica creado o seguinte pros::-a..nma d@ 
Historia do Brasil". Ahi, sim, estarei de accordo. SI!, po
rém, a Càrnat·a julgar que se trata de Jl!&leria - não ~!rei 

·de sua i:ompetencia, de -ve' que ê de. a!oada do Mtnisterl!> 
da Educação e do Departamento Nacional - com a qual 
deva se occupar, subscreverei o projectó de V. Ex • . Sr. Pre· 
sidente, nessas condições, o que se vlrJn a estabelecer era 
um onus permanente ao!3 Estados e t\ Federaoi.\o para ~Sim-
plesmente prover· eervicoa transitorios. . 

.Amanhã, por foroa da propria Constltui~ll.o, viria o. 
Conselho Nacional de Eduoaoll.o, com o 11au plano geral e, 
submeLtido este á oonslderaoiio do Congresso, seria votada 
·, ·reorganizacio, ou direi, a constituioflo do verdadeiro 
plano harmonico da educação e do ensino no Brasil. 

O SR. BARRETo PINTo - Assim é que devo ser. 
O SR. ALBEI\'1'0 ALVARES - Quem dirá, SL'. 11resi· 

denttl, qual a orientação a ser tomada 't Penso que, segu~ 
ramente, oom relacã.o ao ensino de histol'ia, 11erá mantido o 
plano aotual, que representa as nspirações, as affirma(lões 
da mais moderna pedagogia do mundo . ·Então, pargunto, . 
em que ·situação ficariam os Thesouros da l 1niiio e dos 
Estados com relação a esses professores jã. approvados por 
concurso? Teriam de pagar os· vencimentos daquelles que 
1icnssem em disponibilidade remunerada. 

O Sn . PEDRo RACHE .-.. E sem nenhuma vantagem. 
O SR. ALBERTO ALVARES - Assim, pois, Sr. Presi

dente,. sou de opinião que a Camara dos Deputados deve 
manter. o parecer da illustl•e Commissão de Educação e 
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Cultura, esperando que venha a plenario, . para julgamento e 
debate, o plano nacional de educação, (Palmas.) . 

O Sr. Barreto PJnto (Pela ordem) - .Sr. Presidente, 
pelo preceito constitucional, os. projectos rejeitRdos não ~~~ 
derão ser renovados na mesma sessão legislativa. Verif,ico 
qú.e o parecer é contrario e, sendo assim, req•J.eiro a V'll~ 
do projecto á CommiSsão de Educaeiio e Cultura, para que 
ella se pronuncie opportunamente, isto é, no momenlo em 
Que deva sel' apreciado o plano nacional de educação. 

O Sr. Prellidente - Tenho sobre a mesa, e vou submet
ler a votos, o seguinte 

1\BQUERIMII:l'iTO 

Requeremos a volta do projecto n . 222, de i93~. 1\ 
Cominisslo de Educação, afim de que opport.unamente seJ• 
elle aproveitado na orsaniznolio do plano necional dG edu. 
racão. · · 

Sala das Sessões, 2t de Malo de f.935; - Domingos Vel~ 
lasco. - Ch.riltiano Jl. Machado. - Danie' d~ (J(IM}alh.t>. 
- Edmundo Barr~to Pinto. 

O Sr. Domingos Vellasoo .(Pela ordem) - Sr. Presidente, 
~ apenas para esclarecer aos· nobres eollegas das razões do 
·requerimento, porquanto· julgo que a mni~>r parte dos 
Srs. Deputados nlio ouviu a leitura do que se pede nelle. 

o requerimento vem justamente attender ás razões apre
sentadas aqui, não só pelo illustre Sr. Raul Bittenoour~ 
como pelos que se batem pela creação da cadeira de Historia 
do Brasil nos cursos secundarias. 

A soiUQão mais intellirante, será de mandar. que o pro
jeoto volte á Co'lllmissiío de Educação e Cultura, afim de ali 
aguardar a orgacizaolio do plano naoional de Educaçac. 
(Muito bem). 

Esse á ó objcotlvo do IWSso requeritílentó. 

O Sr. Prttdo Kell.y (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
é apenas para declarai:' a V. Ex:. e â Camara, como Rehl
tor do ptojeoto, que a Commissão de Educaollo e Cultura ap
plaude a iniciativa do Sr. Deputado Domingos .Velas~,, sô
bretudo porque o que visa é a apreoiacão, opportunamente, da· 
materia essencial do projecto, o que, em suas linhas ~eraes, 
está de inteiro acoôrdo com o pat'ecer por nós eroittido. 

O Sr. Ratil BJttenoottrt (.Pela ordem) - Sr. Presidente, 
recebi a inoumbencin. de opinar, em nome da. Commissão de 
l!lducaoiio e Culturn, sobre o requerimento que ora se disoüte, 
e, ao fazel-o, tenho muito agrado porque o relnt.ol,' do pro
jeot.o,. o eminente Deputado Prado KeiiY, que, mais· que· qu.nh 
quer um de nós, estudou a mate1·ia, já dêolo.rou, da tribuna. 
da Oama.ra, que conoordã oom o menolonaüo rt'querime:nto, 
que assim reza : 

.. "Requeremos a volta do projeoto n. 222, de !933, 
á Commissilo de Eduoaoão, afim de que apport.una~ 
mente seja elle aproveitado na organizacilo do plano 
nacional de educaQúo. • 
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' Oro, o parecer da Comtrdssão entendi& que o projecto 
não deveria ser approvado, porque seria antecipar-se ao 
plano nacional de educacão .. Se o requerimento pede que o 
ptojéot{) volte á Oommissllo ·para ser considerado como me
reoe, no · momento da organização daquelle plano nenhnmn 
divergencia baverl\ entre o pensamento primitivo da Oom
r'.nissãó n a suggestão ora apresentada pelo requerimento. 

· Vamos confessar qua ba até um~a vantagem, porque nós. 
qup estamos conscientemente debe.tendo n materia, ·se rejei
tassemos o projeoto, saberíamos muito bem, para a nossa 
consciencia, uns para outros, e para ptocla:qtar a quem uo'! 
interpellasse, as rnzões de ordem tecb.nicG, juridiea e con7 
s~itucional que d1lterminarnm esta rejeiQM. Talvez, porém, 
a grande opinião publica, que não acompanha o debnle 
em seus pormenores, que não segue. pari-po.ssu as minul}m,; 
dos argumentos de sustentação, que fazem um projecto se1.· 
appl!ovli.do· oil retmsa.dô cogitasse - ô que seriâ. de l.nment.~l' 
- que ·nós tivessemos rejeitado o pt•ojellt.o por entendel'IHO.'J 
que o ·ensino secundnrio não ·deveriu versar o. Historia do 
Brasil, o que seria algo de olamoroso aos oéos. 

O SR. DINiz JUNIOR - No domínio · da Constituição Na-· 
ctonaUsta. Esse ~ que é o. ponto importante. 

O SR. RAUL BITTENCOURT .:..... Sr. ·presidente estou 
apenQs dando um breve parecer. · · · 
. · ~· certo que, diluida. ou não, como· pretendem or; nobr(~S 
aparteari.tes .a lei vi~rente: eonsag'ra o onsin.o da HisLoria 1b 
Brasil, porque ha progr~mma organi~ado que· versa a ma~ 
~~ . . . . 

A conveniencla do requerlment() está apenas em que 
(f 1Jrande publico não suspeite que a. Cnmara agora iril1 in-
novar, rejeltnndo o ensino da H istoria do :Brasil. · 

O SR. WANDERLEY PINHo - Com·') esh\ redigido o r\\
queriménto, evidentemente a Calliara se manifesta li favor 
da doutrina do projel3to. 
. O SR. PRADo Ihr..LY - Nlio considera a qnestii.o do PI'O-

jecto de meritil. · 
o SR. WANDEI\LEY PINHo .....,.. Se approvar o requerimeu

t(), implicitamente n Camara. approvaré. o projecto, E' qua-
'iiUI.o de fórma. · . 

O SR. RAUL BITTENCOURT .- Quer me parecer Qllt! a 
interpret.aQfio cl6vorll ser feita depois de nppr~wada a mato-
I'ia. ,· 

Se o requerimento man;ém o .stato quo, isto é, o en'!lin~.> 
da Histeria do Brasil, embora niio em cadeira isolada, em 
compensação não antecipa o Plano Nacional de Educação . 
.Apeli8!! . o agullrda • . ' . . . 

Por oonseqttencia, a Commissão do· EducaQão e Gillturn 
dá.·pareeer· inteiramente fnvoravel ao requerimento C:e que 
sAO · sitriialartos o:~ Srs. Depütâdós Domingos Velãsco ~ 
outros• (Mw.~to bem.) · 
,. . ···: . 
. ' : O: Sr. Preaidente - Vou &tlbmetter a votos. o requeri .. 
mento, · ' 

. . ~pprovndo o. referi~o requerimento, 

· ' o lk. Pr.sldeuta - Em virtUde· da npprovoçl.o· do re
'Querlmento o projecto n.• 222, de 1935, volta á 'Oommlss!l.o 
d·e Eliucuçüo c Cult urn. ·· · · 
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Discu~sü.o unica elo parccc1· it. 38, ele 1935, 
approvando u aeto tlo 1'-dlmnal de Contas que re
cusou ,•egis.h·o ao cuntracto celebrado na ('ommi11- · 
siio Cenh:al. (J.c Co111P1'lll! com. a (il'1na Lutz, Per
rando &· Comp. Ltda . ({(1rneci1nento á Escola Po• 
l11technica do Rio tlc· Janeit·o) . 

Encerrada a discussão, · se~d·o. em segui t!a . 
. ,approvado o parecer. 

. l)iscu&~ão· u.nica do parece'' n. · 61, tUJ t935. 
approvando o acto do Trib1mol de Cmllas, que re
cusou regütro ao contracto celebrado pela Com
m.ís3ão Central de Compras com a· Casa .Lolmer 
S. A ~ 

Enoet•rada a discussão, sendo, em s~guida, 
approvado o pat·ccer. 

O Sr. ·umar Carvalho ·(Pela ordem) requer e obtem 
dispensa de intersUcio para o projecto n ; iO, de 19!J5 (1 1 

~e1islatura) , figurar na ordom do dia da sessão seguinte. 

23 

O Ir. Pr••Jdente - Tenho sobre a mc!n, c I!'UbmeUo a 
votos o setuinto · 

i\IOtf!RiMENTO 

Requeh•o dlspenl'lll dn PltblionoAo do rodacel'lo flnol do 
projeoto n .• .\3-A, P!\t'a .qun 11ojn -!mmfli'Hntamonte votado .. 

Sola dns Sc1!11llo11, 20 de Maio do Ul35, - Edmundo Btt.r· 
r~rto Ptnlo. 

Apps'Ov•do. 

O Ir. PrtllcltD•• - Vou •ubmotter a voto• n rodacol\u. 

E Udn o, sem obscrvnc~os, approvo.da P. .se~ 
sulnte 

1\Rtl/.OQÃO 

N. i9 ~· t935' 

· (PRIMEIRA LEOtSLATUM) 

Rsda.:çtílJ fina! do projecto· n. <\3-A, de 1935, ·que autoriza. 
a reformar e . amptiar o HospitaL NacionaL de Psvch.o~ 
patllo.s, as :Coloni~ de Efl(l~tho de . Denlro e de Jacâ-
répagurl. e o Manicomio Judillia'l'iO . · . ' 

(Saude 1 'e' · Fill. e. Orç, 28, de 1935) . 

· · o· Poder Le.Hslativo deoretn : 

Art.' i ,o Fica o Poder Ex:ecuUvo o.utorizooo a fllsilr uma 
l)~l'aç!lo (!e · o~edito; <làstinaõtl :a melboràr as lnetallaoõe!l da 
"'"llietenoní·a Psyohtiplltha~. ·sob ·&·garantia. du n'i~Ie · setMen'-
~ . . . 
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tas (f. 700) apolioes federaes pertencentes ao patrimonlo 
desta. 

Art. 2.o Essa operacão destina-se á construccão de no~ 
vos pavilhões na Colimia de Jacarépaguá,. para .onde serão 
transferidos os doentes chronicos. act.ualmente recolhidmr B!;) 

Hospital Nacional de Psychopathas, as indispensaveis- mo
dificações deste para ahi serem conservados os casos agudos 
e os pensionistas e, ainda, ás obras urgentes na Colonia de 
Engenho de Dentro e no Manicomio Judiciario. 

Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrario. 
Sala da Cornmissão, em 20 de ·Maio de t935. - Valente 

de Lima, Pl'esidente. - Mathias Freire. -Heitor Maia. 

O Sr. Presidente - O projecto vai ser enviado á sancção. 

Nada mais havendo a tratar constante da ordem do dia, 
dou a palavra, para uma explicação pessoal, ao Sr. Aura~ 
liano Leite. 

24 

· O Sr. Aureliano Leite (Para e:z:pticação pessoal.) --.:. Sr. 
Presidente, a velha questão de limites entre São Paulo e· 
Minas, trazendo-me a esta alta. tribuna, exige de mim eeta 
declaração formal e antecipada. Vou falar á nobre. Camara 
ind)vidualmente, nli.o represento aqui a. bancada a que me 
orgulho do pertencet·, muito menoa o nobre Estado de Silo 
Paulo, o qual me dou a cadeira que possuo .no Parlamento 
Brasileiro. 

Depois de explicar o meu papal na contenda referida, os 
magnos p1•opot!ltos que me levaram a Helio Horizonte, e os 
resultados colhidos. J)ela mlnha intervoneno, serei forçado, 
pelos apodos e nffrontna que venho sotrrendo em Bilo Paulo, 
serei torQado, como bomom publico quo pela primeira vez 
se defronta com a Nnoncr, n. pre11tn1' I!IOgl.lidamente oonta'8 
longas lia minha vida poiHioa, desde quo ensaiei os meus 
primeiros passos nll arena inglorll\ d!l luta pnrtidaria .' 

Sr. ·Presidente, não vou invocar o denso memorial que 
encerra. o!! f!lctos relnLivos aos limltc:J ontl·e os dois EsLados 
nmlgos. Seri11 oclo!lo t.rnzel-o. ao oouhecimonto desta Casa, 
mesmo porque disso já se incllmbiu o meu !3Solareoido ool
lega de banoada Dr. ,Toüo Baptista Gomes Ferraz, do que â 
vista de já haver, legal e juri<.licnmente, posto fim ás allega
cões historicas o dec.reto n. 21.329, confirmado pela Consti
tuinte de 34, quando ratificou os ados emanados do Poder 
Dictatorial. 

Re~po'iid~ndo ilos- atàques e interpellaoões que tenho re._ 
cebido; ,quero apenas. affirmar que o Governo de São Paulo, 
0 qU:al tem :enfrentado d~ maneira corajo~. todos os proble
ma·s que eMontrou para resolvet, não so descuidou tarnbem 
da questão <l.e .l~mi~es com o Estad.o . do )\Hnas, quesf.ilo aliás 
já. na sua plll!.se demaróatorla. · · · 

Todos sabem quantoa dissabores para os dois povos. con
sangüíneos tem trazido a indecisão sobre u. jurisdiooito · ti&Ma 
lonl!'a tlra .de· .terra. de .c. arca ·de 300 1tUometros, a 'Qual corre 
de·sde Santa Rita ·da. Extrema,· em Minas, fl".onteando com 
.Bandeirantoe. em São Paulo, até. á margem do Riu Grande; 
na. região do munioipio mineiro de Silo Francisco, vis-d-vi1 
da cidade paulista de Igara.pava.l 
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R~petern•11e neS"sn zona os con,flíctos fiscae~. ~uHiplj,. 
c!lm.:.se ali, ac;sim na ordem polioial,. como na ordem civil, 
incidentes <le todos os feitios. l<'oj diante ~essas óccurren
uias iterati..,·as· qtié o sr, Arm!ln(io .d~ Salles Ol~veir~ P'le d~!;
Jl8cliou para Mina!; como ~nviado pQlltico d~ . S_ao, ?atilo! a_f!rp 
de couseguir daquelle ~stndo ;vizinho um _conYenl~ ~o :~en:;; 
titlb de sl! assentarem 1mme<ilatamente . as. bases para fina\ 
~ôlilção do ·secular Hiísio. . 

Não fui a Bello · Hpriz~nte, com·o já eu dél}larara â il:. 
. luslré Câmara, na qualí<iáde de àdvogádo óu arbitro de São 
Paulo . · 

Embora en haja nascido . em Minas Geraes, do que me 
or~ulbo muitíssimo, sou ·pai.dista por todos os outros a1·gu~ 
ffie0l9_SI 

E' o que vou demonsti·ar. 
1'enlio tres costados piralininganos. Meu -pae era fia .. 

turnl de Guaratinguetá e minha. mãe descendente pri>xima 
dos Bandeirnnt.es. Se os nove volumes da $'e!"lealogia de 
Silva Leme estão certQs; sou •.. pel.o lado materno, descendenw 
do •Caciqtte Marlim Affonso Tibii'iÇã. E Amador Bueó0 da 
Ri~eira, o que n!il) q~_iz ser l-ei, foi ineu oitavo avô. Ade• 
mais, mórà em São Paulo désde. nienino. Alli estudei pre'
paTa_tOI:ios, .. Ahi m&· .formei. Abi exerci sempre a rt1'inha 
pr,9fissão. Casei-me c.om mulher .·Paulista. Meus unicos 
filhos nas.cernm -e~ São Paulo. . Exercilo eni São Paulo, 
desde. es~udanle, a. minha aotividndé pplitics . Locall.zaril-se . 
em. São Paul-o os meus mQ'fii).os bens de raiz. Sou membro 
do Instituto Histori~o d~. São Pátilo, da Academia de Soienoiâs 
e Lettras e do tmilituto dos Advogados. Desempenhei duas 
emba~:lradas i:J:llPOrtantes, . por parte desse Estado, no Rio 
Grande e em Minas. Sou Dept1tndo por São Paulo. ~:xpuz n 
minha vida por Silo .~anlo na-.:; suas revoluções. Sorfri pri.:. 
sijes e exilíó por S!io Plinto. No cemiterio dn OonsolaQilo, etn 
Siio ·Paulo, jaz o lumulo iioflde voti dormir o somno etei•no, 
nn companhia daquella que já ali me espera. 

O que me falta para que eu im!reea o nobre diploma do 
cidadão paulistA ? 

Os meus 'escassos aggressm·es. lá dentro de Slí.o Paulo, e 
que em atoa1·dns contestam o meu paulistismo, ·serão capazes 
de apresentar R sommn de titules que eu enumerei? 

Todavin, o facto de eu haver nascido em Minas e oont.nr 
ntiquelle grande Est.ado amigos e parentes diio-mo os direitos 
de alndR me consldei·ar C'lm orgulho um pouco mineü·o. Eis 
porcjtio d St•. Arms.n.do de Salles Oliveira se !ep1brou de me 
fazer sim ênviado politioo a. Mina·.;; . O abnegado Governador 
procurou um elhis.Sario qUe. fosse per3ooo grata naquellas 
vit•cnies montanhas. · . 

. Estou certo de que não pr:ecisarnl disso. Qualquer pes
sott que se dirigisSe áquelle Estado com fito . de repreaentar 
São Pnnlo, como eu ~ui , ;serJ&. acolhido fidalgamént.e por seu 
Governo e sua ' pl)pulação, que são vordu.deiros amigos dos 
pnulis tas. . . 

Mns o meu masoime~to em Minas... Constit,tiia elle 
!'uzíio bastante pars . eu .nlo nocEOUar, nem fl!so foi o qu& ó 
Sr. Armando de Salll!ll Oliveira me quiz dnr, t\ incumbencia 
d(' advogado ou , arblt.ro de Silo Paulo, no onso em dÇibate. 
Jl!' qh~. de corta maneh•o, me poderiam considerar P.:J.I'tc nos 
du!s 'IDdól! U.lrank>a • 

Sl·. Prosiqen~, par& abreviar ostn uorraUva dos ma~ . 
gnbS pt1opos1Lo! que l!le foram oo.níiodos o do . qu~ c1.l , eoit· 

O. D. - VOWM& I1 - 1935. S~ 
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segui .do .Governo de Minas, passo a ler li' nobre tlemara o 
breve relatQ que enLreguei ao Governo de Silo '?aulo, ~o 
meu regresso .de Bello · Horízonte·: 

Exmõ. Sr. Dr. Armando de· Saltes Oliveira - Surpre~ 
hendido com a incumbencia I>Or V. Ex. · de ir ao Estado de 
Minas Gét•aes comó enviado l)e São Paulo, afim. .. d~ rsabrir 
uegocinções em torno do velbo caso de •limites entre os doie 
lerri to rios aoocitci ufanosamente 1!.. importante miss.ão. Nii õ 
é que eu yão vjsse de logo as explorações qu~ rebentariam 
contra a indicação do meu obscuro · nome, pois senti-as pot· 
antecipação. Mas é que, quando se trata de, servir a terra e 
o po-vo com os quaes L!lnho laços estreito.s .de · sPntiJllento e 
sangue. eu não penso em pessoa, nem nos apodos de que 
seria objecto, ou nas injustiças com que me alvejar_iam. 

l'art.í. E a . campal!ha ~plodlu contra mi.m. PQr fas & 
por r..E>fas. 

Q,:~ jornaes perrepistas de São Paulo atacaram-me· por
que, · eu, mineiro, iria a Bello Horizonte vender aos meus 
patricios a nesga de tm·ra paulistã pleiteada· pol' São Paulo. 
Alguns outrós órgãos l'fo. Rio· acharam que era · ímpatriotica, 
principalmente. de um mineiro como eu. correr a ?(inas parn 
revivet: uma. qu_estão já solucionada pelo laudo Villeroy . 

. Aprentlé'hdo com V. Ex., a, _sobranoei'ramente, abrir ca
minho por entre os botes da opposiçiio systemaLi.!}a, ma1~ 
ohei resolutamente para o !lleu· ollje·otivo. . 

De passagem pelo Rio de J11neiro, conferenciei sobre o 
IISBUmpto ligeiramente. em Petropolis, coin o ~r·. President-e 
da l\epublica, e demoradamente, no Ministerio da Justica, 
eom o Sr-. Dr. Vicente Ráo . · 

Submetti ao exame deste, que a llPP.I'OV.OU· como já o 
tiuha feito a. v . Ex. e V. Ex. apprº~!ldo, a formula de 
proposta a ser apresentada ao Sr. Benedicto Valladarl.!s, in-
tel'Ventor do Estl!do de Minas. · · 

Cond~nsei-a nestas palavras: 

"Consentir Mi.nas na suspensão temporada dos 
effeitOB do decreto n. 2i.329, de 27 de AbrH de t932, 
que adopt('lu o iaudo VilleroY,, por laP.so fatal de 4 a 
6 mezes. · dentro em que uma commissão mixta, no~ 
mftnda por Minas e S!o Paulo, e CDm um tero~iro ar~ 
bitro, €m caso de necessidade, eSllolh,ido p~la dita 
cornmissão, decidisse, inappellavelmente da çontendll, 
Caso não f<>ss~:~ assis~ado qualquer "verediotum" no 
prazo estabelecid!), .v.(lltari, I' vigorar a linha lindeira 
estabelecida pelo deoret.o e laudo citados". 

Os jornaes rto Rio, de Bello Horizonte e São Paulo. _dos 
quaes aqui junto ~xem_plares, not.iciaram hi.rgatnente 1;\!l. p•·e· 
tensões paulistas de qu~ me fiz vehiculo até ao Governo de 
Minas Geraes. · 

Mas a formula acima resumida que a.!iás· não unharam 
fód1 de propo.sito· vài'ios Deput.ados mineiros, não foi · to~ 
iiavia ácceita · p~IQ Governo de Mina..e: Qeraes. . 

No mtu primeiro entendimento ~m o ~r. · Interventor 
daque\le Estado· que pel.o seu povQ e governo, recebeu oor
dialmlintf'l 'o enviado de São Paulo; o supromo magistrado 
de · .Minas PlO~trou . dese)os de aguardat: a:. inauguraaão de sua 
Oonslit,uinté e eleicl\o · ao·~ oovernaddr, para: novo · exame da 
ques~o de Umit.El~ entre as d;pas t~~as amigas. Adeantou~ 
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me 1mtretanto que Minas não abriria. mão, nem mesmo tem
pora.riamente. 'ªos direitos. que lhe assegurarâm -o decr~to 
n. 21.329, de 27 de Abril d_e 1932, mas que dentro de pro• 
cesso de demaréac;ão a que· o lau.do Villeroy a·inda estava 
sujeito, attenderia quanto possive!. os justos <iesejos do povo 
paulista, compromettendo-s'e. a :!ompensar areas com areas 
e sujeitarido"se ao criterio plebiacitario das populações onde 
a linha imposta ferira interesses e sentimentos de natura· 
!idades. · 

Desolado, principa_lmente com adeliberacão. do Sr. In
i.m;ventor de adiar para outra occa.sião a re~niciacão de ~n
t~ndimentos em torn(' d(' casD que mP levava a BeiJo Hori· 
zonte, fiz expedir o seguinte telegramma a V, E:t. e ao 
Sr. Ministro da Justiça: 

"Intet'Ventor Min':ls recebeu-me cordialmente •. entrel.anb 
que~ aguardar inauguraoão Constituinte e eleição .Governa
~tor para uomeaçã_Q commissão arbifJ.•agem. .Intcl•ventot' 
adE'anta que Minas não abrirá mão laudo Villeroy nem tem
porariam~nte, mas rlentro processo demarcaÇão, attenderá 

.quanto possivel deselos população pauU~to., devolvendo areas 
preteiJdtdas. Continuarei aqui pleiteando situaoão i)sl)al :gue 
at.é t·eunião commissão atl.Einda interesses paulistas. Atteu· 
niosa~ saudações" .. 

E1jl ~ermimenoia na fo~mosa oal)ital 'de Minas para 
pleile!\r um modus tJivendi imrnedia.l.o em relação a jLiris
dicção fiscal da• faixa littoranea em pel).dencin, fonte pereune 
de. inciMntes de~agra!luveís ool.re as populacões fr:mteirj
oas, e eu agora auxiliado pelo alta olarivídenoia do Sr. Dr. 
1\lilwu de Campos, presidente do Con~elho Oonsutetvo da
quelle Estado e Deputado estadual eleito, pude voltar ~ dis
cutir junto do Sr. Dr. Bonedioto Valllldares 1\ibeil'o ~ pro~ 
[lria pende~cin de limites. 
. Em novo entendimento eom o Sr. Interventor 11E' Mmas, 

este, querendo, consoante suag pi'oprias expres.sõe,!!• "dernons· 
trnr quanta bOa vontade existia na sua pessOa etr1 relnçii0 
ao governo e. povo paulistas, concordaviJ. em lavra~· já um 
convenío com B. Paulo, pura a rnpida demarcação da linhll 
dt!finíLiva dos lilnites entre os dois Est.ados", de vez que ~a. 
'fll'ocedesse a esta dentro do laudo Villeroy, uum~ decislio 
apenas declaratot'in de dil·eHos, é com o \:ompl'omisso do Mi
nas nttender as reolamacões de S!io ·Paulo. Quanto â quostüo 
fl~\,fll vigorariD a 'linha. lindeir·a do laudo Villeroy, obrigados 
Minas e Sio Pauto á devolução dos impostos recebidos dentro 
das nrea.s ·que pela solucão futura passassem de um tert•lta~ 
t·io pa.ra outro. 

Outro ponto de grande alcance moral relntivamentll A. 
nossn t~ausa, para o qual chamo . a att.enç11o. de V. Ex., é 
havet eu conseguido Qtte. as negociações para o convenio .se 
ultiml'in na pr5)_pria onpital de S. Paulo• nonde virá ~er ó 
tlel<lgad.P. mJnoiro. . ' 

Àcabado o énoontro aqui relàlado, fb: imemdlaíamento 
expodit paras. Paulo e Rio, a v. Ex. a no Sr. Ministro da 
Justilia, o despa.(lho abaixo: · · 

"Acabo ter no~o entendJmento governo de Mlnn~. 
Inteiwontor Vall~dares, . querendo dernonetr{lt quanta 
Ma vontade existe sua p_e:SSôa 'relal}!lCI governo tl P9VO 
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paulistas, cmtoordl\ (!ffi U&Jgntllf Sd. eonriiDllt pnrt Il
pid'l deJ!Iaroaçlo, .uína vez Cl_~é, sjj Jilró~da .at.t· detitl'o 
laudo Vllh.!~oy_, e~m etJrnptGntl~so Mml!.S l!.lt61fdél' quart• 
t.o possivet; de·seJ03 populao~o pllnlt..t.a nas suds recta-
maçóe!!l Justas. . · · · 

Quanto· ·s1tuaçlo fiscé.l -vhrl'ltlirf« ilnl'la_ ttndttr:\ 
IM1do Vfllr:roy, · eompromettendo-se ead:r EstaOo d!!vo
luçãu impostos recebidos 4rens que peta lfoh1c!ô fl1· 
lura passt~rn de um Esf.ad~ para outro. 

' Jticou cô.nibinado, nov~s enteij(li01Bntos ·seJam fei
loll om São P~u(o, çaso• viavel esta confia-proposta: 

S1go· hoJe . para ie"''ar pe~oalmente meihores d~-
L'llhe:!. Atleneiosas saudações". · · 

o Sl'. lnterv*itltor de 'Miriàli êoml)ll:llou li 8Ua eóutru
()I'Opóiltd. fotnéeend~me dé· prompto o rtolfle do dl!lf!fndo tte 
~finas. ttio só párà ás neroeiaçõ·es do convenió, eomo patr1 
n cotnrhls!âO mixt& á se· organizar. . 

· ApéSat' da f~rmu!a apresonladn pelol!l tninl!irôs · coittra
tn)f'"S'!, con1o o aVé88ó ao dtteito, t\ . mll\ha _pl'ópo:Jtn, tenb•J 
n imptésslio ·de que U(fUêllà, maratidtt leàlmettte, fioderi re
~ofvÓl' ti p~ndênéia, pf)js· que satisfaz relativatnenté o!J ptti-
positos paulistas o • • • • • 

Eis porque resolvi trazel-a immedintamente a V. Ex .. 
Acl!te!ço ··As · tninh&s i-tifoM'linç6éS -ctUe, no tntmfrit.o. d6 

JM;u ~tnbót<IUeo para esta Capital· o ~r. Dr. Miltün dfl Gjt·m-
pn~ enir~tl·nl() uma cót'li\l óll cttrta eMripta polo ent.Ao 
f•rt~!'it!Ante de Minas, Sr; Olegario Maolel, ao intél'Véntor de 
~. Paulo, Si' o Pedro de Toledo," documento o!l!;e qob, emOOrll 
rotonos precleo e até Jheno!l expre&l!i'VI1 que' li tórruulé ulti
mnmetite pr.op.Qstn pelo Dr. :Benedicto Valladare!!, deve 
servir ~e b!Uie para os nov08 debates em tórno do !l11sump.to. 

Reproduzo 11qul 0sse documento: 

"Bello llori~onte, 22 de Junho dê t932 . 
Exmo. Am,O. Dr·. Pt:~ro do TQledo. 
Cordla<>s curnprlmentt)t!. 
AQ t·egl'll &&at• n S. Paulo o Dr. Joll9o Ped\'o Car· 

rio~. aeu dletinoto emlssario, Julso oopvenlente Jll'C
oíea•· pet•.ante V. Ex.· o me\1 po~to de vlt'ta em face 
do door.eto fedel'Bl n, 2t, 320, quo resolveu a quesLüo 
de limites entre os nussos Estados. Entendo que n 
solul)ão melhor para o caso será ainda a observancia 
do . contido nesse decreto, .11eja pelo c.oatamento devido 
ás dooisões do Ghete do . Governo Pr'óvisorlo, seja 
porque elle se bÜseia no parecer dos teõitiUCos, s('jn 
ainda pm·que a opinião publ\ca receberia Q1ar um mo
vimento de t-etervoscencia d!i velhà e üetictúia q'ues
tüo, que V. Ex ., com. tanta lucidez e pa·tr'íof.isrrlo, 

- ~Jutli>t,i nAHimi'r. 'Â.l~n~~ íracudn· J'Yélo: .a.rbHt'o e. sanc:
OJO'nada pêlo ao to ()(fumd de · 21 de' abril, não Vü,•éçP 
deva continuar a ser motrv& (jy conttitveorgid, ná ·pgrte 
que diz respeito á posse de te1·reno~ pleitendos ante
riórthente" p'or um oütro E-st~do ~ quê oonstituiatn, 
e·~ .sumtn~. ~ Vt>n~o. ~ê.vrdlgtod da · !tt1~s~Ad :·. Entr_(ll
tanto', sor'ià póssi'Vêl ttnt tlovcr éxnrn~t. déselt )fnhn, na 
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. pl)rte j1on'~ntura reierentes •· terr:e:O.os· iJ.ão··JitiM-josos. 
que, · em virtude · dô . da~to,. pasBI'rain · a pel'lencer a 

· outro l!:stQdo.' ·o auumpto comportarla· uma· revisão 
amistosa? Uma v.ez que, embora suscitado á mau·.-em 

. ' <ta· _que.ttliQ hisloriea de Umitf'JI, pode te1' eonlliUerado 
·· ilioladaroen~ · e sem: prejui~:o dos reimlta.dos barml)ni-

zadot:es _já obtidos. . · 
·Na hypotbeae. de o.óincidill .oorn .o meu o p~t·ecer 

de v' Ex., propollhO que. se aubrnet~u.m i:liJI!CS casos 
'e,pecif!,es á considera:eíio da mesrpa cQmmisíJao cie te
ch~i(l.OS que vinba funoeionando até aqui. Em_Q\lti.Olo 

· is~, e até sua ponivel reotific&õiio D.elo poder cqmP' 
petimte, o decreto n, ·!f. 329; seri e~~:ecutf.l.~ó plenap 

-mente por ambos os Estados: _ . . 
·Com ai· minhas at(eoluasas saudações. dei~\1 ~ui 

o testemunho do alto apr~go e estim" QtJe oonaa&ro: 11 
Y. ·Ex., e ilOU pat0 • e .am~. ··drorQ.· ..;;...., DlegQritJ 
~aciet". 

Pro1npto a·qua.estluer outros ~sclar~eim~ntos que v. Ex. 
~ul~ar interessantes . para o 688~1 nadl\ mais . do relevante mli 
oecorre Informar-lhe. . · . . 

.Jnteh·a~e~te '.ás ordens. ,de V: Ex. -Para proseguir nlls 
~goclaçl7e8 política, deste caso, s:té és P!:'Oximhlades ~do ooit" 
venio, se o.alto sên8o de. patriotismo de V. Ex. J~lgat~ tli1Jno 
de . aeceHaçl.\o'. a contra-proposta por mhri trazida,· l'o~o n 
V. Ex., con~edendo entllo por finda a' minha honrosa mtssl'o. 
esooll)er os .nomes de jurista e engenheil'os que deva111 con-.: 
l!Utuir a del«acAo. paulista dotlniU~a. : · 

. Com o mnis alto apreço a V. Ex~ e ao seu bonet~.Prttn 
toverno . ...._ .4.url!liana Leite, · . · _ 

:Oiga-se de pa~sa,sem quo o St'. Ministro du .Justiça, logn 
QlJO tevo llon~eohrtento do resultndo de meus passos l'm 
BeUo Horlzanle, levo u bondade de enviar-mo o .seguinte 
offiolo: 

"Rio do Janeiro, 2<) de Abril do t935, 
Selente do feliz exlto da mls11Aó · desempenháda 

pol' V. Ex. Junto ao governo· de· Minas, JlOl' deloga
cão deste mtnislerio e <lo governo de S. Paulo, venho 
apresentllr .. lhe os .-meus mQls vivoa ~grndeohnon!m 
pelo r~levatlt'e serviço quo acab$ do presll\i"~ A norrien-

. Qão de delerados por p~rte ·.de mnbOll -os Est.ado~. p1u·u 
o fim de, p,·o.o~derem a ümp demaroaQi\o definitiva de 
Umites a, con,t!lnto das pol).ula.c<Ses' iuteressndas, virá, 
Sem duvidD, resolver sat:i.sfaotodarnente .ess" p~n-
denoia. . 

Apro:veito·, ... a opportun1dadé- JHU'a apre~entar n 
v' E~; Olil ·pvotestos. d!i minha mil.ili el-evada: e:;tim~ e 
eon.sideracão. ·~ .Q'; Ministro· dn Justicn. c Negoc.ios ·In ... 
teriqres, Vicente Rdo. . . 

Ao: .. ~~o.,- sr:· Deput~do Dr~ Aureliano Leite_ -s. Pn1,1lo. · ... · . ·· . 

S1•, Pra!Udimté, · Ahi !iéo.u o men rel~to, atropeladQ, 
mas oonoJso e olaro. 
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Illustrando ou concretisando o pensamento dos· dois Es
tados, posso affirmat• ·que todos aquelles · riaso·s de· fazendas 
ou ,localidades dividid~s a mel'o pela linha. ·do decreto citado, 
notadamente .as usinas electricas q~e passaram· indevida
mente para o Estado de Minas, terão· solução sntisfact.Oda 
para São Paulo, de acc·ord<) com os dese.]éis das populações 
attingidas. . · · 

Para leitura do meu relato têm os Srs. Deputados o pé 
em que deixei o aUucinante dxs·sidio: . ·. . 

Depois disse, o Sr. I)r. ~liHon de Campos, 'illustre De
legado de . Minas Gêraes, attendendo· o combinado,' passou-se 
para São Paulo, que nomeou afinal seu arbitro o grande 
paulista professor Francisco Mora to. : É a este eminellte ju
rista, um dos maiores espíritos de .Piratininga, egregio pau
lista: ·que, . como um sacerdote de sua religirtv, vela pelo pa
tl-iinonio' 'physico e · moral ·de Slo Paulo, é a este veró pau
lista que estão agora entregues . as bases do convenio que vae 
pôr term-o ao historico litigio . · · · . 

:t o que me cumpre r6Sponder a nobre Constituinte de 
São Paulo, onde este assump~ f9i debatido pelos brilhantes 
Deputados, Srs. Henrique .Bayma, Cyrmo J11nicr e Jolo .Fair .. 
banks. Não sou um precipitado em minhas- .. opiniões, 1)188 
um sincero hicorrigl.vel, ·cujo defeito ·me tem augmentado as 
inimisades. qn~; 1oomo uma malilhtA enraivec.da, repetida
mente, .tentam morder-:"me ao .. menor ,Pretexto. . . . . . 

Com o Sr. Francisco Mora to. R,Justem contas os br~vos 
cavalheiros que constituem - o pequeno grupo dos separa
tistas paulistas; 

o SR. ALua PALMA - Nilo exlst.e seiiiratismo em Sll.o 
Paulo. 

O SR. AURELIANO LEITE- De facto nlo existe , Esse 
grupete .J;\ão póde ser_ comiderado Slo P~ulõ . 

. o SR. JonGB Gumtts --. Foi o ~eu ditno amtto e oollen. 
de tiancuda que falou, aqui, em separati~ino, q~ando o . Sr ~ 
Gomes Ferraz discursa\'a. 

O SR . AURELIANO L~lTE - F&aei em separatismo-, 
nobre collega;, inas nlo trouxe tal aeli!Jmpto para a Cas•. 
Fe.J.el em separatismo e continuarei a falar, para provar, cóm 
jubilo, que Silo Paulo nlo é nem foi separatista. 

· o SR. At..vBa PALMA .-:- Slo }lauto é uq~ .·Estado ~ encra
vado dentro do Brasil, sem fronte! r• . oom paizes . estrangei
ros, não sendo, portanto, por sú~ vizinhr.\nQ& e outras oir. 
oumstànctas, ambit>nte propicio á formaollo desse sentimento 
oollectivo_. O '(i\Ifi' existe é uina irrltabilidade momentanen, 
em virtude dos proprios soft'rimlmtos por que tem passado 
o ·Estadc: · ·-- · · 

··O SR. AUR.ELIA:NO LEITE - Concordo com V. Ex. 
Sei perf'flitamente disso .' Subscrevo as explicacões da 

V. ·Ex., oom grande jubil(); · Sfio Paulo não é nem foi .separa-
tis ta.. . · . ·· ·. . , -: 

Mas · nfio espe1•em' jámais que elle .. PO'oa& · commungar dos 
seus sentimentos e propositos esdruxulos. ·]f;jgura .de alta 
clarivi.dencia e pre·sf.igio· ·no Paiz, o notavel profe.ssor sal)erá 
manter-se bastante nacionalista nan resistir. : aos asaomos 
desse -pequeno grupo de cidadãos de visllo vêsga e estrei~1 
os quaes desejam envenenar a nobre populaciío de São Paulo, 
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tambem fuooamen~lment.e . brasil~ira, com regionalismo~ 
pintur~.scos. . . , · ,. . . . . . . . 

Não se queir!l que eu me cale diante da actuaçiio, aliás 
nuHa e quasi facciosa doa minguados separatistas de Silo 
Paul~, repeU!d~ ~n.ergicainente . ilor ._tódií :·a · sua popul~~ão 
sen!lata . . Calar-me 380ra, .que !u1 obngado a !fenuncJal-os li 
Nação,. seria de algüma· fórmá . mostrar-me um pouco soli• 
dario coin aqUellas individuaWJades. · · · _ 

~oti!e de. mim, ~rs. Deputados, tamanha heresia. Longe 
de mim o acto de Iesa-'patriotismo dG acóitar semelbailtes 
attitudes. Tal qual todo o bôm · paulistr., ·amo o Bràsil com 
todGs os seu11 defeitos. e qi.Jali<lades .. Tenho uma ~rença fer
vorása: rio seu grandiOso futuro . Não s<lU dos que o . famoso 
livro 'Cie Aff<ir1so Celso fez fetichistas infantis, Todavia não· 
estou c·om os que geremiam, eternamente, as deilgracas <lo . 
Paiz . Entendo que soffremos agora, como todo o inundo. um 
mal que não é brasileiro, mas univ-ersal. Nlo terlam_9s Jáma.i~ 
o privilegio de fugirmos- a esse lençol de ansiedades 'e an~· . 
gus.tias. que pesa sobre o globo terraqueo e o envolve ·li te..: 
ral~nte. . · . . . · . .. . · ·. 

-1 Para attingirm~a ao ·que estamos fadados a ser, es·qu'eca
mQs dissenções pessoaes que lev.ain ao euíraquecimento da· 
Patria. Deinos as nossas mãos lodos os credos, cerrarido fi
leiras, . todos,. em torno .:da nooionalidade, .afim de que eU.!l 
veja abreviada o cumprimento do seu _grandioso destino. O 
conb11o.ido publicista e polit.ico -argentino Man-õet Ugarte, 
pa_ssândo hon L-em pela Guanabara, declarou: ·"Depois. <le 
longa ausencia 1:\a Amct'ica L·atina, quero, ao ·voltar a · ena; 
reaffirmar a minha ·fé viva nos desUnoa de nossa· raça e a 
certeza de que do bom accôrdo constante entre nossas repu.:. 
blioas irmãs surgirá a claridRde lriumphante de nO!Jl!ó ·pol'Vir 
commum. 

: Mas como contribuirem os brasileiros para Isso. sem 
começar por um bom accõrdo constante dent.rQ do Paiz? 

Sr. Presídênte, prii:l.cip1ei por onde devia terininàr : ~ a 
miuha inc•J.mbencia ncer_oa da questão de limites entre Sii.o 
Paulo e Minas. Permitta-me a nobre Caman que eu vÇ~lt.e 
arora ao meu pa.st~ado. · · . 

Antes de rnai~ lastimo-me no oontinuar a oooupar a 
attilnQiio desta nobl'e Camnra com assumptos que tooa.m prin-, 
oipalmente a. minha pessoa. E' . isso, pósltivamente, pouco 
elegante de ·Õliií.ha porte . Perdôe·me a falta, Sr. Presidente: 
Não houve, porém, oomo fusir ao "ukase" que partiu do j:lizo 
de minha propl'ia consciencia e do compromisso que assumi 
para· com o pUblico de · falar comprídamente é -Naoão., de vez 
que .subiBBe ao Parlaroonto. Se noutros ·tempos, n11. dStrei• 
teza dil minha actuaçiio política, muitas ve~es passei silen-, 
cioso · por entre a oalumnia, que h a cinco annos me salteia 
i terativã . e impiedosamente, de ambas as margens do cami· 
nho, jA.' não seria admis.sivel hoje, . a n~sposla do de,:; prezo 
profundo, uma vez que attingi o meu alto lnandnto dentr\J 
do .legislativo do nosso Paiz , . · 

Quando a minb~ vida politica fiuía apenas no g-lorioso 
Esta<l·o de· São P-aulo, conhecido como mercê de Deus me 
tornei entre as suas ft•onteiras, eu pôdia muitas vezes sacudii\ 
os homlíros as pedras com que me alv.ajavam . Mal!, agora, 
membro ·que sou do· Parlamento brllSileiro, com o · campo da 
minha · actividade politica desdobrado, · falando 'Para ·toda a 
Nncilo, aqui onde. não· ecoaram·. os tropegos pns.r;os de· minhas 
catnpanhas; mas podem t•epel'outir nos apOdos que me visam,
ocom·r~me o ·dever· inadia,•el de contestar. o libello com -que 
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venho sendo rm•lclo hn cerca de um ·lustro:· ali; acolé.; em 
varlo8 po&:to.t rio JJnlz, por jornae~ .e jornal-eco~~ por livros e 
llvt·coo8 . . , . . . . . . . . 

,Já qUO fUI diJnO ({o ~!!-Dd;J.~ de que ·me .investiu · e~ 
elelçt1u!C niii!Or&•ultu" o JnstrU1d9 .ele1tor.~.4o .. . d. e ... São Pa.ulo, qu ... ero 
~~ltll.ll!lll 110r dilUo . d!!sto. nobre 0_11.mara, -narrand.o-:lhe ·ttel-: 
monto n rnlnhn vldo aeojdentad~ e. traba-lbo!!a; para que os 
SCU!t llllll4tl'tllll OOlniiOflentes ·Jlle q'êein o seu ~tvre--julgamento. 
J'iQ41J d•!tdCl Jâ AQUI consiimldo o Jlleli compromiiiso·.de .bonl'a 
de umn l't!hllnclo lmmediala do meu me.nd;lto se o veredict141n 
dostu Caso f~r do q®lquer moqo·desf~vo!;l!ovel ~minha cau'ªa . 

A rnlnlla oraoao é, llSSim, "q!.eno!> tuflil c~tradieta a meus 
!JeLt·ocl.ot•otc, do. que UJll~ prQfunda ·rever~ncj~ -~·o; ConsressQ 
Legislativo d~ Qo·ssa Ter~fl. o qu11l me recebeu carmhosamen-
~~~ em seu sul o uus{~r·o. · · . ·. · . · . _ . · 
· VuYoJo tJo&·res(wndel' ~ cgpf1~nça , e l\ !l.Il1!~~de do~. meus 
Qlri'C8iOII p.Ql'llll, domons~r~ndo-:lhe~ 'que . 11~ ~irthns at.t.ltudes 
tê·m sldu UmbJ•ados sempre .Pllla warc.~ . da sin?eridade e Lêm 
obedooldQ n um twllerlo Íogu~o. seguem· uma hnba r~ctillnea, 
~ID cuJa Maquoncla ·o. fôro ~Jitiwo lJ~O m.e ~rpontª um' unit~o 
cutovello, uma dobra ~lq~er ,-- . . . 

8u (1['1'011 t.lnbo, 8 e~~es erros h!l.~ de conti!lUB1' a :pratl .. 
p1u•, fol'Mill t>M du. 1101' oonst~ntemen~ centQ pj?r cento nas mi
nha~ aLULudut~, ro1•arri o~ ·df n~tj. me acc,oJP~!Jl-?dar- ·jámais ao 
Nfmuthunu t.Au lllrfpmen.t~ ·pr~~~c~o .;na . . P.oJttiC(l d~ ~odos. ·9s 
pl\h:U., li qnn ha lov.do ·~u-tos llome!J.~ · P4bl'icos nos· pósto11 
~l(lhAi ela vldn,., . · · · · · · · · ... 

Vllllllt pulll, o oonsh'~~glnúmto de IJq. ,s~.r- ç~vid.o. ~~ 1!-S~ 
ll;llDIItwt llt'~lllllllJi, meus, pelos pi~op~llos q4~ me trazo.r;n dtt 
demon~lt'IU' 111111 o orador póde convtver de' tgua) .. pat·a tg~!'l 
com u11 mumhi'O!I do Parlamento Brasileiro. 

01111111'\'fl quo, ae um · paradigma do homem publioo, eu, 
na mJnhn •ihMOtlt'ldode ·pudosse . toinar pora meu oonduetoll 
IJUI' ot\tru IlM ÓIUTtlutios. emaranhildos .da l)olitiilü, éSSé hôriiem 
p&•ootu•adu, lnn11o de eu · adopL&l' aquella concepção de José 
Ot•~aaB Y Unll!IOt, rooolbjda , por J . PhitO Antunes, no seu )i.,. 
va·o "·11hiluMúphia do Es~ado 'MOdern .. o. '!: "Nilo é par. 'tldllzP.. 
A moml 1lo IW1rttm~ publtco fláo póde ser: a m6nna do com
tnnrcitmte o do arn({,o .. o pnlitico é como medico de . criano 
çà, enytltiiJ, ltnu4la, n~en,·t!, ·mus Pf\1'â méthorar, cur.wr-, · aalvar; 
vicio pnrn (' u•urtll pr;~ada, v_irtuae para Q bl)1n·comm'<iin . .-.~; 
eu, lonre tfu ad4>r>lar· alguern que reali:.~asse essa ôoncepoio· c_i:.. 
tadn, trio tomnt• o opposto no vulto modelar• de Rui ·Barboall. 
E el!Be IIJtUllll dn polllica e da inLelligenoia foi· vilmente oo .. 
lumnlado, nlo l'lU't1ando · aquelles qne, como o famOso Jitera
to Medoh•o11 tl Alhuquet1que, lhe · ohama.ram . catavento ·de 
idéo$.. . . . . . . · · 

O S!L CAJll.ns Reta ~ E' a. sorte de ·.todos os ·poUticos. 
~pesar dll!sll, todott querem ~et• ·polit.icos . Ai·istote_le~ •. em 
s~a philosophia, já dizia que o hpmem é u~ o.ilimi\.1 :~~sep-
CU\!mente politico-, . · 
·: o .. SR. ' AUREL1AN.ó J:..EI'I'E ~ ·A ~utr~s b.astni·in .LaJv(l~ 

listo çonso~o . A mim não bosta . Não nu~ contento da oonviccão 
de que sou úm homem hrinesl.o, assim ·nn vida 'privada · como 
.ná poJitiBO. Hei de . transmi~th~ aos meus nobr~s· co !legas. dO 
Po.rlamentO . aquelhi. . oonvic\}ão. Nãó se dOV6 .. llatisfnzer . com 
set•;.,se' bom. Urge mostrai' aos outros· que se é de facto .· Ata..; 
qunl esto nssumpto ·pa1•a qu·a. meu. nome saia· .. iuoolume . das 
mh•lgne cinvillôHns quo teimam em amat'i:·otal ... o. Conti:nue el .. 
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le pequenino ·aomo: ilemttfie foi, mas inte,ro, ·como sempre· foi. 
Sr. Presidente, desejo, com tudo, adeanta.r' uma. formal 

declaração. Não subi a esta tribúnn, com o fito de acommel
ter o!l ·meus adversarios, muUo ·meilos quem quer que seja.. 
'J.'tàgo t~o !!ÓID~Ille a m~nh~ defes11. Os .epis()dios e· pessoas 
a qúe eú reeona visam· apenas uma reconstituicãl' historiei!., 
ue11tro da qual des6Jo situa·r : as minhas 'Vei·dadtlii•as attitu-.• 
dàs; Jrjto, pois, ~a é 'um Ubl!llo, :p-~as ; uJria• BOI)te$t~ção, ·sem o "' 
minimo proposito de uma reconvenclio. 

Começarei por condensar nu~ ~~ a~·.t.i~o as accusações 
qne me são a~sacadas- . 

"A~.ont~:nie co:mo tÚn. enté · d~sp~eziuel que, de 
perrepi.,ta obscu7'o, ini1nigo figadaJ, da revolução 'e doe 
reoolu,cíona:iioll, pauei a quente 1'evolucionario, no 
diq em que q. flevotução e»tr.ou . vic;tori{flamente e·m 

. S?.o · ~a~, f!:m. f.~~lf', . . 

: :, ,GI~~í,oa. 4~ , gj!\ (é,. Pª IP.~J.ls- .w;Jv~rsaiios. documlmtiun a ca:.. 
·lumJ\iosa .affi~>mativa; . · ....... -~ •. .. .. . . - . . , . . . 

.f . . . . . . . 

. "a) c~m meu l~vro pnmpltle~ario ."Dia~ de Pavor", 
P!Jblic~!Jq em .. 1~24, , que é <ie· facto um libellô violeit
ti;;s~rn.o cpptra . QS tevQluoion_arios. dei\S8 época, má,. 
~.!mé .. Çont1·a ·a. pe~~Qa do [?r. Genera.l Isjdoro .Qias Lo,.; 
pa~, :•; . . . . . 

t 

O SR. DtNiz JuNIOR - Nesse tempo, V. El(. ain!!a não 
eltfl. pomico: . · · · . . 

O SR, , AU~E~l~:NQ LEI'J'~ - V. ;E~ . está. 1,\de~ntando 
o ~ue quero expô r, .á Casa , . ·. · . · 

"b} com um discurso de mi.riha autoàa elogÜitivo 
do .Sr. l'ilitÇuel Costa, pro"u~ido ~m . 19~0; · · . . 

c} 'cpm .Pie'u HYI'Il, ·publi(}ndo em. 1B31, "Memdrins 
qe . ~·n . i\evolucionario!', em · q1.1e ~ a figura .do General 
'ªidoro l'6!\PPlH'ece coroada de louros. ," · · · 

- _ :JJ;.ei\lJll~~te, QUC, QB$lm ,·em Sll~.!\1'8dO, . Bem allusio:· â dlS• 
tQI)Ç~a . iJ~ª · À!l~~!l; ~ adema.ts, <leshgados esses mat6r!aes de 
atfl.q,ne de-fac~ps,-· interc01wen~es, 11 cl'itioa acerba·. itnpl'.sseiono 
a fundo. . . . · · 

O 81\. PRESIOEN~i ·""':' ·Advirto· e.o nobre ot•ador que fal· 
l~m nponas. cinco minutos para o .. termino da .Sessão; 

. O .SR. AU~ELIAN.O LEI':l'E .. - Pedi~ia a V. E:,.., Sr 
Pl·.esidente,: a. bondade:. de me .conpeder mais 15 ou 20 ·minutos. 
além ilos 5 que .h1e · restam;' ufim do. conch..ih· meu obscurO 
discurso: · · · · ' 

O .SR. PRESIDENTE -... É necessat•io ', que algum dos Srs 
·neput~do!i ·req'ueirB: p~·ot·ogacáo' da 'Sessão. _ · 

. o· sr: D;Jfim. Moreira ·. (fe((l.~ ordet~t) :..:.,. . Sr . . P.r.esídent.e, 
l'oquciro prorogiioão da Séssã·o por 20 minutos_. · ·· ·. 

<:·~ ·~ ~ .. ~l\es;;lliN~E .. ;.· O . n~lh'e. ~p~tàdo .mn~dará ·seu 
l'equeriiiientó a . Mesa por escrlpto . . . . 
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Vem á. Mesa . e ' é submettido a vohls o se-. 
guinte · .. 

REQUERIMENTO 

Requeiro. a prorog~ção da Sessão. p()r 20 m~nulo.s para 
que o orador conc.lua as suas co11sideraç_ões. · 

·· Sala uas .~sões, 20 de ·:Maio de · :1935', ~ Detphim 
Moreira. 

Approvado. 

O Sr. Prec;idente - A Sessão está pl'orogada pol' 20 mi-
nutos. · · 

Oontinúa com a palavra o Sr. Aureliano Leite. 
O Sr.· AureliDno Leite ((!olttinuando) - Todavia, para 

responder-lhe e esmagai-a ao peso da verdade basta a nar
ração fiel de minha vida, em que os meus maÍquislos livros 
e .o discurso malsinado. appareeem com{} marcos vivos de 
uma evolução politica, que não mancha a conducta de quem 
quer que seja, antes, pelo contl'al'io,. eu convictamente en-
tendo que me nobilita. · · · · 

Preciso de ir 'nté ·á minha infancia. Tenllà paciencia a 
nobl'c Camara de não olhar ·agora pm•a os. meus· ciabellos 
braneos. . . Rogo Qlle despenda. o saerifioio· de. me acompa
nhar .com bôa vontndl:! nesta visita. ao. passado e ret,orne da 
lá com o seu apanagio componente até os dias atribulados 
de hoje. · · ' · · 

Gomo ficha de eonsolação, dou-lhe a promessa de ~nun~ 
ca mais voltar n falar de minha .vida, alé!ll de . uma.ra:pida 
t•esenha de tudo, e de que algo âe interessante para a his
toría polilica do BraEdl virã surgindo par e passo com o 
virar· das folhas .. do livro de minha provinciana individua-
lidade. . .··· . .· . 

A minha adolescencia passou-se no Sul de ·Minas, onde 
nasci dó. pa~ paulista e m!le montanbeza, como já. narrei. 
Oriüfido <le uma família conhecida no- Br.asH; não pela for
tuna, mas pelo numero elevado de intellee.Luaes com que ella 
tem prendado a politioa, as bellas-lettras, a sciencia, a. ma
gistratura e as diversas pi"Ofi6sões liberaes, ooino ·notio.ia o 
publioista A. de Queiroz, em seu estudo _histoTiOO; o nivel 
de vida que o carlorio servido pelo chef~r do 'casal pro.;: 
porcionava. · · · 

Lóg~ ao amanhecer- de minha julV'entude, a~>sistJ'r81m 
meus olhos assustados, -na minha- oidadinha natal, á . luta 
polilica mais brava de que tenho ouvido contar. Eesa. cam;. , 
panhn, de que participaram meus lres irmãos mais velhos 
João, Luiz, J,icurgo, constituinte de .34, os. quaes pugnavam 
já áquelle. tempo contra. a prepotencia do mandonismo d<> , 
inter-ior de Minas, fixado PDII mim, muito .tempo depQis, eiil 
meu livro meio satírico, meio romance - Terra de Ca• 
ciqtte, ref1ectiu fundamente. no ganha-pão, já escasso, de 
meu: pae "--:- o ,tabellioilato da cidade, o qual elle. foi obrb 
gado a abandonar , Expatriado pura s, Paulo, embora terra 
dos meus antepassados, eu levava na alma a saudade do sólo 
natal i:l na relina- os horrores que minha ·famiUa soffrera, 
inclusive. n morte, por. vordMeiro, traumatismo moral, .de 
meu irmão Luiz, na idade de 2-i annos, um rapaz do fidal-. 
go .espírito; baobqrel em direito. Nlio ·podia, pois, nunoa eu, 
com visões dram~t.Jtlas da politioa, ser um· parLid~do da si~ 
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tuaçãoj que ademais verifiquei logo pompear ·em S. Paulo, 
com o~ .mesmos ·traços e tintas dali, dácolá, de todo o Bra
sil. Minha-terra natal repr-esént àva, pois, uinà amostra bem 
il!ustrativa · do Brasil. · · 

Mas estudante de collegio e academico, no hospitaleiro 
e grande Estado ·actoptivo, ansiei sellJpt•e· .. pelas liberdades 
que o .resime republicano annunciava. Todas as vezes que 
a minha voz debil de . moco pobre., deportadó, sem mesada; 
t rabalhando para estuctar, pôde levantar:..se, eu fil-a ouvir 
a favor dos movimentos politicos qtie pugnavam· pela ver
dnde· do systema inaugurado com a Carta Magna, de ~L Re
corra-se aos Annaea da Fàculdade de Direito de S. Paulo, 
de 1905 ·a !91 o, e se encontrará ··ali a ni'inba as.signatura em 
lodos os manifestos· independentes da níooidlide. 

Foi entre esses annos que surgiu a: campànha hermista. 
Candidatura de· r eacção a. um nome palaoi&no . (tal era con
siderado ou bem ou mal o do illustre .Sr. David Campista), 
o .movimento em torno da pessôa do Sr. Marecb«l Hermes 
ria Fonesca, que, voltara da Allemanha . ocroado .de grande 
destaque, correspondido no -seio do Exercito e da: mocidade 
brasileira, encontrou logo aueptos rerovorosos. 

' Mas, em S. Pnulo, a pol itioa dt~ Partido Republicano,· 
calcada ~o ·sentimento ·. civilista :da. pop"Qloção1 · levantou-a 
fada contra . a . altà ... patente militar·. Na Faculdade de Di
rei to, um punhado ide moços destemidos, entre os quaes me 
lembro do nobre collega Diniz Junior, do hoje desembargador 
Manoel ·Gomes de Oliveira, de Nicoláo Fanuele, Alencar Pie
d~J,de, V argueiro' Le~o. E. 'l'eixe.ira da Fonseca, Hymalaia Vir
golino, José de Souza · •Sóares, Francisco D~ni.z . Junqucira, de
pois secretario de Estado, desfraldámos a bandeira que apoia:... 
v a . a candidatura do Sr. Hermes, legitimissima, na sua ori
gem:· ·vhiram a traz ·de nós, rapazes vibrantes de um comiM 
acatl.emico, os Srs . Pedro de Toledo, Rodolpho Miranda, Ma
noel Villabojm, e outros, desligados dó Partido Republicano 
Paulista . ·Em· breva fundavH-se o Partido -~epublicano Con
servad<ar, que chegou a alistar cel'Ca de 50.000 eleitores. EX·· · 
cópçõ.o feita par11 o nobre Sr; Pedro de Toledo, osoutros Che
fes dessa communhlio' politica, que encarnava. as aspira~JISe$ 
de uma bôa parte · da populaÇão piratiningana, abraoaram-se 
logo ao Partido .Republicano Paulista; adherindo á l'andidu
tura do illustre · Sr. AI tino Arantes, á pre!iidencia da São 
Paulo . · · · · · .. · · 

'Eu já me havia formado. O insucoesso da fr.coão extin
cLa me fez de~l'lnr desilludido da actividade politioa. Re
inineiei algum Leinpo depois um logarzinho de · F.lsoal de 
Clubs, que exercia. N1lo adheri, ·pois, ao· Par tido Repu}}lica
nó PaulisL'a _ Fui tratar de' minha advocacia, de onde me ti
rou logo· ·\lm cunhado amigo · para a cnrréira contmeroial. . 
Ahi, no ·corrimércio, ohegarnm-me as pulsações das outras 
campanhas políticas que agitaram S'ão ··paulo - Luiz Pe
reira Bai·t•eLo vt!1-::U~ :conr.go Vnlois ile Cnstro; Nilõ Pef,::l
nha versus · At·thur · Ber·nardas. iverum sempre os ·primeiros 
antagonistas nomeJJdqs o m_eu vôto e o meu appiauso. De
pql's . .(!isso, n mJnbn ·novêl profissão absorveu.:.me totalmente. 
E eu vivi' ·annos vor ios upenas_ .. dediead~ · á nova vida e á 
minha !amilia.' No decorrer· desses ultimas tempos o meu 
:tlheiameilto pelas oooorreiicias publicas· do Pa·iz · era tal, 
qué,' se rne interrogàssern de repente quem· ocou(lava a pre
sidencia· do Ésta'd!i' GU' da· ·Repu~lica, eu não saberia respon-
dE~i' de pronipto , ; • · 
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. Não . menos ·era o m·eu·descrinbeeimenfo :dail · Q118"-õsi"•J(i..
ciaes. -.Comineveiante prospero e reporisndo no àCOlli:hB&'o dO 
meu lar feliz. o resto do múndo me era indifferente:: Dllr,es. 
queixas contra os poderes, injustiças:· . eu não: ·dava · eoot.1 
Qia:;~.Q~ . .. . . : 

O SR. DINIZ ;Juii!IoR --O tiobre oolleg!l está eo~tflrmando 
co quu antecipei: · n~o e('a poljtico nessa oppo~~U'!lidude ., · 

o SR.: AURE.t,.l~NO LEi'l'f; ',_ Ness~ épc;ica não.o l!r~. 
.. Em resumo, ·t>u torn·a-me· o .qué. !*I póde . cbamar . u:ma 
~eqt.nliqa!:le de· put'JilO~ · chapadQ, at~ o dia em· .que o. to
JULrOíJf 1~ J?rirneiro canhão al!liB,!-açio çontr• S • . Pilulo m_e 
\'f'iü ren~nhnllJnent!l acl?r~aro. enohen<lo a lujnJl~ alma-ÀOI;I 
muls te1;riveís. !10l>1-'~.tlllO!l, · • : . 

.Sr. ·pre§?./ieiJJo, íql p~J~ mll.t;lh& Qf! 5 de J:u!l!o ·,c;le. 1924. 
O~ es tom·o~ emoç!rmallt~ 1>e succ~diam . . GQ,rri $ ~iln,el_la de 
rruph;~_ ~~~~. AI!Sue.m _d9 pqp~lq!}hq <Ja rq;1, ~~~:~~v.onqo-, me 
J~fQ!'1J.lOU . t1P · qg~ se ·trl)t{lY{I: · · · . · · · 

:'""! ''Jlevolu~io~· . . "A .parte baí:sa .da cid{ld~ :(onde se 
POii~._YRln os q11arteis da ForQ& Publica) e»tá sendo at•ritada 
pela artilharia. Deptro. de PQ\lÇOf\ mhttitDi t.urlo virará em 
tl!iCOmbvos". · · 

. : · :E~ tit;~ha o· ~~u r!}ho _qpi~o, :~á áqu~Iia: p:or~. n~ Gyrnna
slo Franco-~rasllelro, ~o pé das cas~rnas. QuasJ enlóqqueci. 
E co·m os sentidqs · COJ).tui·}Jad(ls, .deppis !ls cor1·e~ a · salvar o 
ml.lniiio· embóra verinca~s.e ·!;i ~x~ggeró · d~· .Y~rsii'ó; pu%-;m~ de 
coL•p,o ~ _.alma, ·exaltàd!!,tne_!lt~, ao l~do do poder dQnstHI!ido, 
da - ~~l!'~hriar.le, daq~i;!J.la le(l'alid~de ~sombra, ·PI!o ~ual v.ivü\ ou, 
ga_-..autld.:,, ~~anquJUi), tnospe1·o, · para o meu cqipmercio ·e. a 
mmha famJha. . · · · , · . · · ' . · · 

· · .Assim · co~~ · eu;; 11ensava . !l · sent~a · SãQ .P~uro · jiit.ejro, :·Q 
mo_t1m · explQÇ1ra som prepl\r()· d9. sua uper9~ pojmJaci\9'· · 

.. Empunhei üm· ~uziJ, e~~QaQto o ~ov_:ert!,o re·~istiu. Ql"i uu-:
~o Q gov~rpa !$C_l'8~trou ll!l 'Caplt.!ll P.~l/o Gt\I'Yªun.,a. ajude-i os 
tll.u~ke.-3 !;Ir~. l<'n'!Plllno Pt~lo, Jo11é ~t'los, ijenrjq(le ·de Sou
za Queix:oz a_ ~uh·_~i mu!tl\& ValorO,S81! J;l~SC)O.S a fundat•em 'a 
Qunrc!~ Mumc1pal, ·providenQia Qemt,azeJa, ~ue ~el9u da Ca
pi~l ~qrap . .t.e n qccupnciio- rovo~uclQ.nat·ia :. · Promelt.endo auai·· 
dar,. e de facto ·gwll'dan_do: ~~rante - ~~~~~e lapso absQJuta neu
tt·alid~~e. para b'lm sox'vir p cargo que de'!ieq~psubci ,do iits
pector du Villa M111'lnnna, voltei a apoiar a legalidade, q9ando 
t'IIR '1-oi•nou a seu l>Oí\to. lmmcdial.nmente~ ·ainda na exttlta
QilQ pb1 · &quelle$ · pcide1•es · oônst.iLuid_os, qtie eu· nonsmerav~ 
unioa salyagunrda d~ altentados loucos como os dos l'evol~
ciotliJ/,·iqs, os' quaes aoordavam · uma cidade opulen"" :e ·tran
quilln como ~o Paulo ao h·par d~ nrUlbarlq os quaes im· 
piodoshmente (rnnsfOl'nlUV8lD O SOU · l>ruabá d~ metropolo Otll 
aritoll hu\einant.és de ·<!ores e de'sespet·o, 'trace f o meu Uv~!> 
·'Dias q~ Puvor";' posLo na 'rjja' peln.a 'offióirias '!\(oilteiro Lo· 
l'liHõ; nmn tour de ' (ot·ce, em. du~s $~manos. · . 

-i\. · ~evolu~lio te.rminau ·em ~7 ~e Julho e _Q_.Iivru appare-
ceu em agost-o qo !)1esmo anpo ;_- · · . · · .. · . 

· Bo.st"à }eml}1;ar que ;~-~ ·de · outubro~ _l92il, ou ·s~~ · cer"!' 
~penas 'de. 60 ·!)ias após. !l' çessao~o dos llQmbat&s_"~a.s ruq~ do 
8iio Paul;_;, o (lritiQ('i !ithn'11rio . . do ''Impllt~•al''; , o 'celebrado 
O!ICl'iPI·Ol' S.i. 0-SC;;\l' -~OJ!OS, que ~u alé ~oje nü.o con~~ço pes· 
SO~h:nent!l, :j4 ilprEjOÍilYti e~$1i Pilb.lic!loíio e-w_ totl(l !lffi . rodap_é 
daq~ell e jomal _,. \'Aqui estâ !uma · obra · que ·:.,.:..,i di.zl~ o· oen_s.Ol' 
- e.;,.mpo.pdo ao que vulgo.rmenle ó C()mprllb~~<\i<lQ -:naf -pro..;. 
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vincw·. das:, litleratutlls1· apparece com a mais ·viva ·attracção 
de um(l palpitlnite llcLitalif;iadP'~.- ~'Del!tri·ptas• tom. !l nervosi
dade impost(l pela terrivel atmospbera daQUelle .periiodo: amar
go,. , assas. paginas constituem .. uma . in~retisante . annotaÇio 
á: marserri. da historia que será composta sobre o derradeiro 
movimento sadloloso", E con~inuava. a generoso a.rtieulista 
slltzipre nesse diapa!!1Ío. . . 

· . Eu · thfói'm()· !f.Mde jt\ â nobté camurà que depositàl'ei 
r'léstr.i. O!isil1 á díspo!!l(íiio de qualquêr mtere:ssado, todo~ os 
JjVl'o.s Ei · d~maiii do·éuwent'O~ que; yenba à r~fetir atti apoio 
do gue affi"rtnó: · · · · · · 

. Mas· biat de · Pàtioti, Sr. Presitfértte, embora verdadeiro 
n9. íhirriltiv~ dos alloniecimentos, para. Sêr siric~to nos JuizQs 
e . qUáUfiC!ltivos, ii1th11 que ser o qu'é foi: - yialento, in-
ll~!liffiànü, illju~W, . eo1erjó6. , , . . . : 
... bt; outro lJ!do·. tiã6 . obstante ~aiêr a apologia dil legali

dádej [it'ern sàh'ipte' elogíéi ~~~ suàs flltiltas. Eal.amparn.;.se neS'Je 
opus,H,ilo IH!daços como esl.c, que se rei~re v,isJveh)lerite ao~ 
Sts. W!Rilthtgttm. Luls, ·hino :e.réstes e Mali):)a Leonel, gran-
des rlgür&S da sitti&,çiic>. ' 

I . ~ 

· "A' parll! um ·ou outr-o movímertto bem oHerttadO, 
organizaMttt-se td /61'fl, muitô pt11'a ao de ld dd esplen
dida 1•etaguarcfa ~egati~td, ora .1JO& tJJjtdetltos âof1i.ittiOS 
i!ci aut'éd , Mt~ia/iéa, M'iJ. WU cam~iflaB ribeir\,.ha.a do 
U!ntlario 7'ieté, o~ ai11dd1 ncu · plagas 10mnolentw do 
~ittO,.nt, femotói treooçiJes pLatonica& que, em "ch'llsél
c1'o~ié:s" bem 7r!Anobrado~· Jdmáis a:uueram vista. ltO
bre o inimigo." 

,Esse pet111cinho não elogia, mas fere. Eu accresço que 
defendi nesse liVl'Q o voto .secreto (pug, 208). 

Nt1 praprl!1 pre1aoio, me justifico das IOas âe aut"ridu
des, Quttn quer que represenlo.sile o. légalidade, merl!oeria o 
meu apot!, - nWrmel. Vou ropt•oduzir um trcfobb quo de
m()nstt:i a mhiba .SI:tcerldade : 

"E fiquem tranquilto1 a1 do "Badafo" (" Hada.lt.i'' 
ohama+.te mod.m"ria crm(roria. C1'eaç4o lia "IJ'ollt.a da 
lfnite'', que ell.a, primeiro, c, lloie,· 01 demal1 cos
tumam matricular todo~ o., que fle:Jta terra batem. o 
''recorfl." do St\grouamento) e fiquem trat~qutllo.,. os. 
do "Badato·'', ndo lktu lremo• (a:cer concurrencia, poi!, 
tido no" arra1tatrr. . 18{111-fldtu intenç~s'. . . 

"Gcru~ratiau·at1 por alt.i, .tftfN!tàu já J'ara 1}11 .nM
~oB lfabitoa, 8CmJ11'8 cu.biço~tol. ck novi<lades e•trangei
ras, intereaaQJI.I.e jogo .ae cart(l.Y, cujo nume, tràduzido 
em L'nguGg61n ver:nacula, signi(fcfl: "Qttalqu.ln' prato 
velho pode jogar ... " "Não .sabemos por que aslocilt(:iro 
de idéa1 vem ítil passa-tempo lt'mbr'lrr-no.~ 4'!le, no
Braiil, mesmo &Ob O ?'eqi#!,_e da1 granÚ~S t! ~\r(~Otll.~. 
1'Cipon.rabUidlules aduitulru da .forma pr.esidencwt, ma1s 

. ainda paflt prlctdencia Cfbundante que. pelo te:tto con.
lttructmwt. qt,tl-Z(JutJt pretõ . velho. p<itk , tcnnbe7it no
ver-rlar. _.,. E• ((lisa e ·uoverno embora ''""'· preto veZila, 
andandlJ . rUt: . fiem mtencipnflilo · 1teria toda. « ve:~ a ue 
lhe ütntMsiiim qui!l11'1M' a autm~. m.Jnos p~ aivi
coli pn1:rillos~ qae• '.po1' m~ra 'inàole, 11 rtl11l4'0 elecifMdo 
aPoiõ." · ' · 
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Esse. fragmento do prefacio do livro cit.a•lo fala .elo~ 
c:ucn!emente- do meu nenhum proposito taudato1·io.. 

1\fa.&, .Sr. Presidente, se ·eu esperasse .~ois meza~ mah, 
talvez não publicasse m11is es.sa obra. • • A minha exaltação 
foi Sl' amorteeen~o. Comecei a observar. melhór aquel!es 
llumens que envarna'ram a legalidade em São Paulo e verifi
qut!i QUEl os seus aotos não correspondiam ao que eu imagi~ 

· ·Iiwa. Pareceu-me logo pretenderem -~Uee ~in&.ar-se dos re
voluoionarios. a caminho dp Sul, cevando as gueixas co~t.ra 
estes nos guardadores <la 4Japitâl. E vief!lti! as prisões ãa~rt 
figura& no Laveis dos Srs. Julio de Mesq:uil.a e ~Qsé Cu• los. 
E ';ierüm os processos contra o yulto patria~cho\l do Prefeito 
Pirmiano Pinto e outros; e os ameacol! até conlra o p'roJ!riO 
Sr. D. Duarte Leopoldo. -querido Arcebispo de São Paulo f 

Por asse tempo, partidarios àQ governo, tomando a nu
vem .por. Juno, confundiram o mu elgalismo com um, sim
ples governismo, ohega.ndo a convidar-me a 'tomar pilrte num 
banquetll que se ' offereceu em Villa · Marianna ao illustre 
8l'; Sylvio de Carnp·os, chefe perrepista de grande prostiglo. 
Neguei-lhe a minha adhesão e, se algucin duvidar,' aponte o 
meu nome na lista do retumbante ·ágape. Estão ahi os jor
m\çs Qa época. Ao contrario disso, da adllesã.a áquela festa 

-pcliíica, juil,tei-me aos que homenageavali1 os. Sl':l, Julio de 
Mesquita, Firmiano Pinto e outros grandes vultos paulistas. 

Fiz parte até da eommissão publica que• formada de 
nomes valorosos como Francisco Moratq, José Mariª Whi
hckt-r, Monteiro Lobato, Alberto Seabra,, Veriano Pereira, 
Diogo de Faria, Paulo Duarte, nos primeiro. di• dti No
vembro de 1924, tentou promover uma manifestaol'io dB apre
'}O ao Sr. Josá Carlos. Observo que ~e tratava menos· d& 
uma demonsLraçl\o a favor do Sr. José Carlos que de um 
nggravo ao Governo. 

Tenho commigo até hoje a minuta redigida pelo Sr. José 
M. Whitaoket• da deolar&Qi\o que fb.emo!l ~st.a~parem OI! 
jornaes de 7 de Novembl'o de 1924, na Qlllll, aceitando a. re
nuncia do Sr. José Carlos a ~8!!0 ·pt•elto de amizade da pouu· 
lnoi\o do ·s. Paühl, "u commis~i\o houve por bem se disso. 
ver, dando por findo o seu mandato". 

Depois, o li de Fevereiro de i921.'1, pelo "Estado de São 
Pnulo", a. propõsitõ de um incidente com o ln!l'itUto àos 
Advogadcr!, deolarei textualmente: "Na p~numbra em que 
me ufano do viver, não frequento Governo, ·nllo tenho liga-

·OÕes partidari1ls d nenhuma cOr, nem faQo politioa." 
Na mesma ocoaslllo, com o Sr. Henl'ique <te Souza Qul.'i

roz, vereador munioipat. abandonei aa flleirl!B dl\ "Legiii.o 
·Paulista", onde fomos algumas noites exercitar-nos no ma
nejo de armas para a defes11 de S. PaUlo. E' que o11 propo

. .!litos dessa insUtulolio a~ desviaram ostensivamente para a 
, l)olitioa perrepista . 

. .Não tardei a iniciar• eontra & sittiao.ão uma série de ar
tigos .Pelll im.])rensa de S. Paulo. 

l\lezes depois, o Senador Reynaldo Porohat rompitt. com 
o Governo a renunoinva o seu mail.dl\.W. "A Folha da Ma
nhã" abriu no outro dia a sua edicão oom um artigo ass~ • 

. _gnado por mim applaudimto o nobre professor. Pode-se, nt'
firm~Jr, .sem ·erro que foi o gesto imJ.)ressionante do abne
ga.cl,o professor Porchat que apressou a formaÇão do ParLi

.do ,.Demooratico, ,p·ara 'imdo eu,. abandonando o oommercio, 
ingressei· immediatamente, emb,oru o 'meú J.lO!l'le, pot• mero 
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esquecimento de fh·mar o ·seu manifesto ·de apresentação, 
não ~igure_ n~ lis~a dos membros fundudores da novel agre
miaçao part1dar1a. Dentro dessa communhii.o politioa, 
sem pleitear. jámais qualquer posto, cooperei tanto quanto 
me ajudaram as forças intellectuaes e physicas em favor da 
sua ide.ologia. 

Nunca desertei ·cte uma unica campanha. A despeito de 
ainda não revolucionaria, já eu ·encarava os homens da julho 
de 2-i com franca sympathia. No meu. desconhecido livro 
"Brio de Cab()clo", pag. 1 i2, publicado em 1925, declaro 
isso. Não os via mais como elementos m·áos, senão como 
brasileiros amigos de ilossa Patria. 

J·azem na Imprensa, maximé no Diario Nacional, os meus 
despretenciosos f1iscursos e artigos por cerca de quatro 
trabalh·osos annos dessa era em favor das grandes causas 
brasileiras. Pelejei pela adhcsão do Partido Demooratico 
á Allianca. Liberal, Pronunciei no Congresso do Partido, 
convocado para deliberar sobre o assumpto, vebemente dis
curs.o contra o regime que se encarnava na pessoa do Se
nh<lr W. Luis, em quem eu confesso exislirem qualidades 
masculas. Lembro-me até que usando de uma imagem pe
sada que se atLribue ao Sr. V:irgUío Rodrigues Alves, irre
verentemente comparei a obstinação do Presidente da Re
publica á. teimosia de um burro ernpaoactm·, 

Afinal, Sr. Presidente, veio o pleito presidencial de 30. 
Com elle se desmancharam ns minhas ultimas esperanoas de 
uma victoria dentro ,da lei, em nossa Patria, embora gran
de .'parte do Pniz já se tivesse manifestado contra o regime 
vigente. 

Desgraçadamente arribou aquelle momento que o gran
de· Ruy tão bem definiu em celebre discurso: 

·'Ma.s, senhores, se não é o povo quem faz a lei, 
<iesde que não elege ·os legisladores, ningu~m se póde 
udmirar de que o povo lhe desobede~;a. Um povo li
v~e nuo está· sujeito senão âs leis que vote pelos seus 
representantes. Mas se com a mentira eleitoral, es
bulham o povo do voto, que é a soberania do povo; 
se as oligarchias pat•lament,a.res banam o povo ·do 
Congresso Nacional, que ó a repesentaeão do povo; 
se, com !lS dilapidações orcnmAntnrins, mulbarutom u 
receita do imposto, que ó o suor do povo; se, com 
as malversal)ões administrativas, devoi·am n ra.aenr_la 
nacional, que é o pntrimonio do povo; se, com o pre
tortl\nismo o a cnudilhugem, nnnullam a defesa da ~a
trln, que é o grande lar commum do povo; se, com 
a postergação official das sentencns, destroem a justi
~a. que é o ultimo asylo dos direitos do povo; se,.oom 
a organização da ioompetencia, do afilhadismo e da 
venalidade, ~xcluem do seJ•Vil,\0 do Estado il Jntelli
gencía, o saber e a virtude, que são os elementos do 
governo <io povo, pelo povo e para o povo; se, em 
sumrna, escorcham, dessangram e envilecem o !>Ovo 
subtraindo-lhe ~udo o que realmente distingue o po
vo <te uma besta de carga, ou de uma besta de tiro; 
- não nos espantemos de que, como a(}s mais le.rdos 
· muares,· ou as rezes mais mansas, esgotada um dia a 
pacienoia, á' oansndn 'alimarin, junte e lia os pés e num 
cm·covo, 'dess~s em quu .nem o gaúcho ncrri o cossaco 
se aguentam, voem aos ares sella, e!)tribos, ohilen~. 
rebenques e cavalleiro." · · · 
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.Sr. .P.resid~nte, não · pude fugir á fatlilidade da bara em 

qutJ, de todos os Qü&drantes do Paiz, soprou o grito de: ruerra. 
AllstetMme entre os cons~iradores: Confessei, publica• 

mente no prefacio de meu ' livro, já impresso, "Ratratos a 
Vena", 2a. l!erie, o ineu arrependimento pela ·detrataoão aos 
rcvolucionarios <le 24. 

Del á causa rta revoluoil.o tudo quanto se me. pediu: 
Commodidadesl dinheiro, intellirericia. trabalhos pessoaes 
de toda a natureza. Ahi estão rt. notaveJ professor Francis
co Morato, os illusb•t's D~pulados Paulo· Nogueira Filho; 
Elias Milchado1 Celidonio Filho; e outros que sabem tio quê 
eu pratiquei. · 

Approximou.;.se a época da explosiio da guerra prepa
rada. Na presciencia de qu:rlquer exploração futura sobre a 
m!t:~hn conducla revolucionnria, mal tirada de .me11~ tro.;. 
bn!hos lm-pt·essos, fiz publi~ar · no Di11rio .IVaéfonal; de i8 de 
agosto de i9301 !ormlll adhesão ao moviment.o , 

Fui, seguidamente, encarregado de ir participar dG es
touro ern Be-Uo Horizonte {1, depois de resolvidas as coisas 

. ali. rl1mrtr para Guaxupé, afim de reunir•me a meu irmão 
Licurgo . Leite vir com elle, com Zoroaetro . G<:luveia, G~ie 
Bt'llnt e onf.t•os,. auxiliarmos o leVantamento em São . Paulo. 
!\' ultima hora, fornecia da i'ninh.a . earteira, particular, um 
conto do t•éis, ao SI'·' · Zoroastro Gouveia, que pOde a1:1sim, 
séguh• para seu seclor. E' muito de indilstria que refiro este 
facto, Anda por ahi um livro r~cente que dá a entender 
haver eu feito revolução com dinheiro de Mina$. Fique 
aqui lncidentê'monte o meu protesto . Jámnis gastei na pro
paganda e aecão de qualquer campanlla dinheiro de qualquer 
oüti'a ori8etn que não do meu proprio bolso. . . 

Mas parti pora Bello Horizonte, na noite de t8 de agos
. to, onde nguardei por cerca de doze dias o estouro. 'Só dei
xei a Hnda Capital Quando fui dissuadido do movimento pe
ll:ls illüst.res St•s. Djalmá Chagas e Mario Brant, Regressei 
pàt•n São Paulo, Desligados os paulistas inteiràmente dos 
companheiros de Mina-s e do Sul, os quues nos mautivernm 
dahi pOl' ooante alheios &os acontecimentos, explodiu ine8-
l)ffi'llilatrnmtê o 3 de outubro de .i930. A. policia, sob cuJa 
,·irilanoia já andavamos, deitou lo~ro o mão aos que alcnn
cou . Eu guardava o leito, com qunsi 40 gráoB de febre, nos 
cuidndôs do illüstré clinico Dr. Meno ti Sai na li . Amainado o 
ataque febril, dahi a dins, illooi a v igilancla da policia a 
pa1~ti pata &S fronteiras de Mlnos, no sentido de juntar-mo 
«o!l meus irmãos Licurgo e .Jólo, a 886& hora Ji em luta, 
enh·e Gunxupé a Mutambinho, oom ns fot•ças invasoras do 
Sr . w. Luis. 

TénUil háldt:d-litnenté a passagem, tendo sido preso na 
eslào!io do PrO. ta ê reo.ambiado . para Slio Puulo, Qnde fui, 
nh~ dias âpós, enclausurado. nii Cádêin Publioa •. No, xadrez 
Jt1oridso em qtie f\li trancafiado encontr.ei a companhia de 
npetiM i f prisioneiros politicos, entre elles os «randes. pe-
1/,oj"dm:os· Gárll1s <le Mornes Art!Jrnde,. Paule Duarte, Oelso 
Ilnrrost>. Fertilitiiió de 1\IDrtlna. 'Ti·ouxe"-'DOS il todos. a liber
dr!ije c1 golpe do~ . tteM'ttte-s, . depondo o sr. w ·. Luis. Noeso 
~ilnéi ro nilto, ~I tida · no·· calabmtco; foi :firmar um documel!
to'. tftm it rm·preus~ divülgou, . po.:do-nos acima da pe~segl!r
cão e d~ ádió 'àós· h(ffb('JM do g!lverno derru.b!ld~ • ; SeJa dl~O 
dé pássdS'e:tíi · qU'6· ~QtnOS nós . os detentos pol~beoe. d~ Cadeia 
p·ublíoo, ·q11e éuffocamos tt() dia da pl"{Jpria 'Vlc.tor•a da revo
h1élto, · üm · ffllíti íri 6os. presos comnruns, . que ensaiaram de 
se pOr ao fresco. · · 
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Vit1te e quatro horas rlepois. por solicitacão· do emi
nente 81·. Vicei1l.e Rán. chei'11 rie Policia nomeado, c de O\l-: 
trns nobres companh11iros, accoitei o lugar de dil'cctor do 
'IJolicinmento. rla Cunital. As pcrse~uicõeo;, cll.i~ responsa
bil idad(~ se qm~i· em·pre.star 11. J)Olicia r,ivil, são uma farça 
lll'dida sem art.e nnm engenho. O Sr. Ráo possnc documen-
f.os cru c o i~ént.am de trunlqner culpa . . 

Do minha pal't(l. sabia por exemplo, a tiLnló de illusL•·a
c.iío. qtw o S•·. F. Mor:llo hospP.dava em sua casa o Sr . Ar
rnantlí'l Rol5as, c hefe. de polici:t do. governo dcpost.o; não igno
rava Que P.m prnnricdalie ri t1 um mr.n parente proximo so 
acoit.ava o Sr. Sylvio de Campos : visitava eu em seu escon
det'i.io. na casa do Sr. Alcídos Vidigal. o Deputado ·Enéas 
Ce~nr Ferreira, commandantc d e batalhão pntrioticc 
wnshingt~~niano . .-·. Para só citar esses casos . 

Rr. Pl'!1f;fdent.P. P.nt.ro agora na phnse em que comecn
l'am a sut·gir as explora~Cões em torno do meu pobro nome. 

· · Ondé lá se m: um. homem que traçou ttm livro contra 
a 1'evolllc.ão e o.ç revolttciona1•ios de · 2-i; que escreveu um 
pa:m1)hleto da viole'll.r.i•t de "nia.s de Pavor"; onde já se viu. 
mn h.omem des,çe,f occttpar um Cogar no governu revolttcio
nn.rio. embo1•a esse piJsto seja de: um simples deleaado de 
pol·icia1 

tntP.rrogncões arrogantes. com·n ~f!sa, choveram dentro 
da- minha ropartií;ão,. porturbiltldo à minha · desintereSI>ada 
collahornr.ãn tlr(lstadn com s:lcrificio rlÓ s;lude e interesses 
ao gowJ•no <lt•pois chnma·~o dos -10 dias. · 

Mus nma inlm•ne llncão. sobretndo, embom som assígnu
hll'n, me imnr!'E'>sionou mais. Possuo-a aqui . Vou lt•:.m
.sl\l'cvcr o~ pel'iodos mais fot·tes, que ns!'im rezavam : 

"Nns t.rnnsformaçÕ('S polillcas comequentes a re
voltas, b nsta n mudnnca de p~Jssoas. Nas conseque n
f.es a rnvol.ncões, n mudança rle ·nossoas não bnsta; 
~ ne,~o!l~nrin n mu<lnncn de m~ntnlidndes . 

O qun hOllVO agora, tlií<l foi revolln: 1oi Revohl
r.ão. A Revolução, qne honve O!lorn, nlto nascon om 
3 de Ott'dlht•o: nn!:cAil ~>m fi rio .Tnlho rlo 22. 'fovn n 
Sl'gnnrlo l'lnp:i P.rtl 2q . A c lnpn nr.tnal snrá a ull.imn,' 
sP honveJ' murhllll'n rio nwnf.nlidnrl<': o ~orá simplc~
mnnl.r a !I'J'CI'it·a. sn Sl'\1~ effpiJn;; fm·cm rcdm:idos ós 
Pl'O!lOl'CÕNI rii'Jll rn·nvP.is rio!' rffoit.os d(l rP.volta . · . 

O Bm:::il :::nff t'P. ll OJlCl'ação r irnl'!l'ion . Silo neres~ 
sarios cm·rtf.ivo~. nrsl.e p11r indo lJo~nitnlnr, qn11 ntra
vossnmol', E' Pt'f'ciso cntnr. rlPnt.t•n rln ci'Stli'O, t.orlos OB 
corpos hl'tel'Ogrmeo~. POJ' minimns qnH ~cjam. nflm 
df! 'Cvitnr infoccões . Nosses nssnmJJios ·do tr.ansfot·mn
Cims socinos, ba'Sta uma pit.nrlu <lr> mentalidaiiEl eslr n
nlHl para, com b tomno, se f.rnn~fm·mar . 0 r.spirito ri~ 
uma obra. E' como nns mns:o.as, que se fnrmentam com 
um derlnl d~ l!wedo. nnr.nns. A quest-ão ó menos r.io 
nessoas do que clP. nmbient.o . Urg·(', pois, evitar n f or
mação do ambientaR reacc iotiút•ios ·C polit.iquoü:os. 

Vamos.limpnr a f r.rida .. Reth•emos 011 corpos O!l.tra
nhos. Dóe . Mn~ é indispensnvr.l . Apontemos as mon
f.nlidnrlca ·reaooionnrias do novo governo . Comecemos 
noto Sr. Aureliano Leite, detentor do cargo de 3• de
legado auxiliar da policia. aotunl . . Siío do seu livro 
Dins ·de 11avor os ·seguintes· ooncoitos. sobre cotlSIIS e 
homens dn Revolução (segunda etapa) vioto.riosn." 

Q, D. - VOLUM1f li - f935. ~(l 
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Reproduz vat•ios peque.not- trechos 4e m~u livro, oad~ 
qual delles mais aggrcssivu ao:; 1'CYoluctonat·ws de 24. E 
let·mina: 

"Comprehendo a cvoluciio. !\las aqui olla não se 
app!ica, n(~ I'e:::f o. n h i não está o cUchJ ria mentali
rhdc rio Sr. AUI'<'linno l,iJíl.e IliHJIHt·~: sim, o da propl'ia 
mcntalidarle do Pur·tidrJ DemocruLic.o, a que IHlrlencc 
como leallei•. 

Decididamcule cu podia mas não devia cantinuar ca
lado. A investida conl,·a mim já estava IH'eJudicando o pro
lH'io gOVP-1'1·10, 

Fui ao Dim·io Nncionnl e lrncei nli uma ligeira prestação 
de co;;l'fl:::. qlH~ o inll'lllOI'afo o1·gii.o publicou no dia Si:!guinte, 
ou seja a 7 de. :Xovem!Jr'o de i !l30. 

· Na ta:·de .desse mesmo rlia recebi do vi!Jrantc jornalisLa 
S:·. Luiz Amaral a seguinte carla: 

''Sr. Pt·. Aureliano Leite: 
Es_pontãtréinnente - e inspir·ndo por sentimentos 

qnc não quero oxpôr - Vl'11lbo dizêr-lhe qne fui cn 
qnf'm c;:cl'e\'IHJ r. lhe l'm·iou o art.igo <Jne dEln margem 
ao Sl'U "A. J>lqJi(lo" de hoj e no Dim·io Nacional. • 

Eu não n conhccln, o c~!-rnnlio mel:irno como até 
Jwjp llllila Rahin n ~nn t·csprito. vivrndo amho.3 n o 
ml'~mo nwio r. at.~ com. ns mesmas cogit.aç[ies. Mas, ó 
ttm fael.n. Envolvi-o, 110i~, 110 conc.f1ito em qne· lenl'.o o 
Pal'lirlo lkrnouruf.ico - pnr!.ido Q\lo já me:·eceu mi
nlw muita admit·ac.ão o minha intensa coHabora~uo 
(tPnho mp;;mn um offit~io do Directot•io Central, agra
rlvcendo scrvicos Tll'cstarfo.>), mas do qual tnê des
illnrti. twimnir·o. pnla faci lif!acie com qne dcsfeiteou um 
~•'H . flpriicari;:~ cflllul_Hwàrlm•, no qual ponco antes offi
ciava ngrnrll'c~nllo l'ler\·ioos (note-se que C!l era um 
vnltmla:·io. rwi~ mtncn p r t•Lrouci ao l';.li'Udo Dcmoct•n
(.ien). c. SPgumlo, iiM nf. (.iludc~ dclle, que l-enho men
cionarlu l'lll mNIR art.igos. 

flepil o tllll\ 11iin o <~onhrw.i n (~, podnno, ao con;;i
clt~J'ar· o~ PlNJH'IJios ,·j{imoci'al.iws, nilo 0 pm.li-u inc.lnit· 
nas clwvt•s rle <•xenpçÜtl~, lllll' ahi'n pa1'n colluc:\1.' 
IW~soa·s eomo u PauJil.o l\'o!!:I111Íl'a, o D1·. i\tm'all:s ele 
Amir'tlllc•, .,f.t~ . . <:onlwcin, por(•m, o ~eu Dias de l'a
Vf!l' n n :sabia nomr,arlo 3" rl<llegndo anxiliat·. E~lH'cvi 
ü(JllllliP tll•l.ign, 11!H'n ~et· publicado. Hcsolvi , dovois, 
l'nviat·-Jh'n no sonlii.I!'. Se o senhor se explicasse, 
p~lal'iam r!e~l'rd!as minlins tlltis imprcssõe~ a seu res
peito. Digo-lh o, pot•t\m, que mesmo disso esLou ar
I'PJIOIHiirlo. Pouco depois dn remessa, e casualnHmtc, 
liYc sobro n sua ptm~oa ns mcllH.lres informações, 
r.omo uoJ·nciio, como p;tl·liculllr, como int1.lllec~ual, 
emno comJJHnlwit·o, numu t•evolucionnl'io o como ho
mem publico. Se o l.ivcsse ;:nhido cinco minuLos nn
i.u:s uflo tct'Hl oseripl.o o n•·tigu, pot'Cillo suberia snb
ent.cndcr f{)nns ut' cxplicuc-ões quo dou. nüo a mim, 
mas no publico, 1!: nomo !lll' r.hlu o tet• fcll'ido um ho
mem c"omo ngm·u !;l'Í que o St·. ó, vonho upl'esonLur
lho descul-pas, 
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"Digo-lhe lambem que minha alma não é j._. 
lama. Nada e niug·uern ruo teria impedido de pu
blicar aquc llc ut•ligo. Entretanto, n~~~~;mo sem o co
rthccer uo senhot·, pl'cfcr·i tn·inwil·o· h1val-u au !Ocu 
co nhecimento, (Jat·a ~ó · u p u hli cat· se o jll~gassc · m·cc:>
sario u111 1'ati4J r.lt~ sua aiJil.ticlc. - Luiz Amnrul." 

Mas os invasiJ!'ns dn ~i'lu Paulo, de:,;conhecc4lot't~s pot• 
complclo tlus ~!'Lts hunwus c cnisn~. pai'•'C4Hll que não Live
t·am de 1ítiflha lll't•s la(;iio 11 4: ronlas a rtu•sma impt·••ss:in, pot·
quc teimunun t!1ll deiXUl'-tH~ al'l'aslat• iw ht~ íll lli:i llimH,'i'ít•s dia
boticas cios \'Cllho:1 e t\llYOS inimigo~ rio i>arlitJo l.>Pit~.ocm
ti co . O m eu 111alsi1wrto livl'fl, Sl lltllllado a outr·os fac lrH'ns, 
continuou, a llespl•i Lo 1!1• Ludn, a s rwvit· rh1 [H'e l.PXLo pai' a de-
1/W!'r:/ws polilicas conlt'a n guypr·no rlus quan•nla dia::<. 

,l!;t•a IH'\!Ci~o •h~ 111 inlm parl•J Ctllilintuu· :í latmr a .l•or:r:a 
nos iulrigantcs. A:pt·c~enbt1va-so u(Jm·l.nrm a enlt·cga ""
IPmno elo titulo de ciduuania ao ~r·. l\1igulll Co:;l.u, C(lll! ~iíu 
Paulo apol.lteusavu no momeulo, cutllo a l'llca t·mtr,:-fin riP suns 
i•eivi 1111 icar,:-0cs (H ti iti cas. ,1\;ão I. i v o (~$r:.t'npulo!:l 1'111, at'O!I lpn
nhando m; l:\1':; , Vict>nl.c lláo 1.! Mat'l'l'Y Juniot·. it• ao Hufr•l .l!:s
pltuJada, onde :;c 11cnlizava a cet'illlonia, '' Pl 't.ulu:r.ir· IJI'IliiPlio 
discurso uni que repeti o meu · at'l't'lll'l.H.l illll!lll.u, já tania~ 
vezes rnanil'esltulu, · aindr, ·no vl'lho t'ng in~t•n, rltt.: dialt'iiJt•s Lle 
"1Jiul:l ~e (Javol·". Foi UIIHL dPcl:u·:u;:io eo('(lial l' rlignu, de 
lllll! jámais me ãt;t;c(JtiiiilN'I\i, thu.ln;.; as e ircun1slaneia-; !'111 

que a proferi. 
Quanlo ás minha,; IHJ!;adas cüu~ut·n~ cnn t.m u g·t~ 111'r·a l 

[sidoro, o notavt~l militar, ~;enlwr tia minha 1wolur,:-ãu poli
tica, já as csquccüt'a. 

l\las quanto a algunt'ls ouf.t•as fi gura:> r cvohwionat•iat! Yi 
desolado quo natla alliantamm os urcus gc:ol.o!" si nct'1'os, o~ 
meus Hácl'iJi ciot; d" Loda a o~v~·~i u llt!la causa or; ·!U:·w. 

E o meu liYl'O conlinuou n Set'Vi l' de pt·cdexlll COill.l':l a 
tJrilhanle equipe que dirig ia o governo paulis l.u, :' tlttal ar·a
bou aband~nando ct ígnatrw nl.t: o poclt!:·. O 1':11'1 ld 11 DPmnt• t·a
tioo abriu logo dc(lllis c:a111panha cnnl.1•a n inlPn"Pnlori tl .J uii11 
Alberto iniciando-a com rm·widaw·l manil'm;l11 da pPtllta \lu 
eminente profcssOt' Mrlt'al.n. Elei t.o pnt•a cr 1lirccLorio ~~~~ Pat·
t ido Dcmocraticco disl.ingni-nw, d e vi !,l!.' im l'I'Snitlr~ l'-tllllll l'l ll 

t odos os meus netos, no ar·Llul' cnnl t•n ·o gln'l'l' llu nlht•1'1i !' la. 
Capacitado da necessidade urgcntu ria con~t.it.uri ot mli~~,u~iút 
do Paiz, !iz uma veheuu.•nte eori !'cn·cJ:t!;Üt na Facttlilutlil dt' 
Djreio, reclamando o Pncfo Functarncnlal. · 

Conspit·ei l'lll seguida com a Força Ptthl ir.á, o g .. uer·al 
I s idoro o ·eLementos Gh'ís, s oi.J il c h d ia tio IJrol'ossor Mot·a lo. 
Explodiu a intt>ntonu prepumda a 28 de abril. F'oi almfndn 
em horas, sem tiros, nem sangue. 

lJasse i o ·ctia no qu:u·tel da 2:1. Rngião Milit.nt· 11 r•:::PL' t'a 
da coudjuvacão do .l!:xet•c ilo, ctir•ig·indo-n!{} dahi pm·a n h11'g11 

do Süo .F't•aitci ~l!ó, ondo di~;pel':;l•l u~; es lud:ull.<•s I ! jlO(llll:t
res com a twticia do ft·acasso j ti. ve r·it'i cmlo. l'oltt ouLr·a llHL
nhii, t'ni IH'OSO ~~m minha cu~a u uwl.l.idtl nuca cl!!la dn Cn l<:t 
ele ImmigTllQiio, onde ''ivi sele dia:; 11 sdn nuil.u:;, lendo pot' 
lt:lito uma oamn· dt' ff)rt'O, mais cnrt.n que n minha pc:,;srh, 
cada· do tres · i)nt'nlls nl)11nas, com um colchão fétido o um 
t1'av<'ssoiro· d<'stripado . Nom fnl ur na . nlimentavuo. l!:1·a 
Seoretnrio da Justicu, rmtüu n figum m;quul ida· de l •'ln
rlnlrlo Linhnres, mllU· oolles~~t de tm·mo1 ll quom cu; sopi-



Câmara dos DeptJados - lmp-esso em 08/1Dn0l5 11:07- P~gina 88 re 92 

:....._ tM. __.. 

titudo justo~ m elindres pcssoacs, ajl}doi dcdkadamente nurri~ 
!Jura affliclu, desempenhado o cargo de Cllet'e de Policia. 

Bcn1 se vê que não me queixo da prisão . Ella el·a até 
certo ponto merecida. Queixo-me apenas do tratamento dos-
humano... · · 

Libertado por intcrferencia espontanea de meu irmiío 
LicUl'gO, f ui intimado a deixar Siio llaulo. Ilcsisti e cunLi- . . 
nuci obstinadamént4;l naquel!e capital, M lado de lr..cus com~ 
}mrtlicil•os de lulas. 

Escrevi nessa occnsiüu e fiz imprimir immcdiatamcntc 
u meu livro "Memol'ias de um Hovoluoionat•io", em <lue cu 
t•nrrci o que sabia da r evolução de 30 e me bat i con l.nl a 
})Cl'rrumencia da dictnt.lura. l'icllc elogiei francament.e o gc
liCl'al Isidoro Dias Lopes, irmanado com os sentimentos pau
listas. 

Fui dos que mais propugnaram pelo rompimento dP. 
São Puulo com o Sr. Getulio Val'gas . Daqui por diante todos 
os episodios a que lhe l'ufcrir enconlrnm os seus melhores 
detªlhcs em meu ultimo tru!J ~l!Jo : "Marty.l'ÍCJ e Gloria de 
:São Paulo". 

Preoipitararm-se os aoontecimentos que t.rot•~6l'a·in o 9 
de Julho !,le 32. 'l'om~i parte en'i todoo os seus acLQl! pre• 
tlaratorios. Estiveem missão na grande terra do Rio Grande 
rio Sill, na eompunhia do nobre De.putatlo Abe lur do Vc1·gucJ\O 
CI~Sal'. Desempenhei missão no altivo 'Estado de .Minas, na·' 
cmwanhia do denodado St·. Pl'tldente de Moraes Netto. To
mei parte nos suoccssos de 22 e 23 de Maio. Inici ei com os 
Srs. Sampaio Vida!, Prudente de Moraes Netto u Nogu1üra 
Filho a organização !}o "M. M. D. (].", que teve a. adhesüo im
mcdiat.a de mais uma vintena de figuras paulistas. Na revo· 
tu~;U.o DL'OCUi.'ei imitar os meus oompanheil'OS e praticar toda 
u sorte de servi(Jos de &uorrll• far.endo o que as minhas ,forças 
phy~ieas permif..tiam. . . 

Ainda om Jn<lio da luta, fm commettldo do uma nova 
mis:>üo no Estado de Minas, na c.ompanhJa 4.os illus!.res Srs. 
Moraes l\ielega e l<'ernundo Costa. Do que occori:ell. enUio dei 
relato minucioso .om meu l!vro citado, em que ponhu i vivo 
a ~ituai)ÜO de lllinnâ pobre miíe, guardndas as dev idU:l pro
lJOl'UÕos, t.ul llomo a progoni.Lol'O. ç!e Abmhão Lincoln, na G\ler
ra Li~ Socces~üo, com filhos do cada lndo do conflicto • .. 

HQlovo-tllo ll nobre Camarn CJ.U\l, em ~bono dos meus ob• 
scm·os tt•abnl!ws nessa grande guer tlu, em quo se empenhar<\m 
todo8 os hubil.autos de 8. :Pnulo, on leia esses Lopioos d o bravo 
col·out~l Euélydos d6 Figueiredo· quando do seu exilio em 
lluenos Aii·es : 

"Não foi, pois; meu caro amigo, a írrupcüo do mo
viment-o oonstiltloinualisLa que ou pretendi focalizar no 
meu modesto a rtiguelo. Não sei mesmo se o deverio 
ter tentado, ppis tfio· empÕigaute acontecimento dovc 
ser reservado a pennus pt~!vilegiudas das nossas leh•ns, 
que, só ellus, 13aberüo dur a cuda opisodio, ali d~son
rolado, o realce que teve dentro da epopéa daquello 
grand<' dia, No meu caso seriu mais qu~ injustiça, se
rit, ingratidão• esquecei' o apoio que me deram, desde 
logo, as org-an izaçõfls civis Que sur~riram no Estudo. 
E 11iio teria sido. sómenl.o uh i q ue eu houvesse commot~ . 
tido n grave falta; porque, 1\lém da missão inicial que
Ih~ dei ·!' que, vem re.!EU'i.da na !llla oarta e da q}l_ul 
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lenho inleit·a lembrança, em todas as suas mittu~ias ~ 
qual a do barr:u· com os element.os <ia M, M. IJ. C., 
o accesso ao &0 Esq. do 2" llCD, para a cidade de modo 
a impossibilitai-o de purH_cipar na resiatenc/a qtte e..s· 
pe1·a·vamos encont,·ur no Qtt(lrtel General de Ultaca?'ll 
do. Cm'Valho -,, uma . seg'unda vez, naqueUa mesll1a 
notle, preci~ei dos ~ell!:i ~ iuestima':eis scJ•vicos, ]!'oi 
quand~ domm~da a stlua9ao n~ Gapttal do Estado· pela 
reducquo de todas as res•stenc1as com que cont.avamu!.'o 
lupar, e já depois de eu me haver empossado do cÓn•
mando da r ogiJJ(l rnilitaJ•, chegou ao meu conhccimcnt.o 
ijtte urna companhia da 1~ . P. teria tomado o largu ·du 
Puysundú, pol' ot•dcm do gcucral !\liguei Costa, que já 
se dizia e~tar no Q. G. da rua Gons. Chl'is[Jilliano, ar~ 
ganir.nndo um goiP.e conLl'a-revolucionario. Naquelle 
momento mandei, não me lembl'O quem,-·ao Dr . Aure· 
rianõ Leite, que, então deveria estar na F!louldalie du 

. Dircit.o, a minha segunda ot•dcm sobre o aprov~>itawen
, to dos elementos da M . !tt. D. C-' na qual eu l'(lcmn

metLdava simplcsiliente que os não dis_per$aSse. sem en
tretfitHo llizot• como pretendi;.t empregai-os, pqrque as
sim exigia n situação, que impuiifin segt·edo sobr·e as 
medidas para gai·autil'-lhes a vantagem da surpresa na 
exeóução. 

M.a.s da. sua autu<1çiio em ·toda a campanha, nãtl 
pt·ociso desLacar. factos_, 'fenho della s~npre recorda
çfw, quando me •lembro de qualqnet• phnse difficil dn 
luta, om que o. sua figma de homem ~estemido surgia 
em todo v logm, onde -ns yj(las pode1•iam cort·er ris
cos. Ainda est.á, como que gravn,!ia na rninhn retinn 
a impt•essão quo me ficou dnquelle paisano alto, mct
lido no seu sobt•et.udo cscut·o, que· võlüfilariluncnl.<:, 
u sem- me di:.:er paluvt·a, jncorpurou-.se a um dos pelo
tões do Batalhão Pirutininga, r.oin os quaes ot•guni~ei 
o prillleiro conLt:a. ataque par.a t·etomqrlüqs o !\lol'l'O 
ua Pedreir a . Lembl'R-S_~'l" 

Mas vencido materialmente São Puulo, Sr. Pt·~sidenw, 
fui t.lus primeiros tmucafiádos !li\ Cusu. do Correccü.o, · ucsLt, 
UapiLal. Ahi, prestei o mou depoimento, confossnn!Jo toda u 
mi,yha partiCil!,UCilo na p;uerrl.\ quo se cpcet·rara. . 

Com um ataque goneralizaqo de rheumnUsmo, nüo q~iz · 
valor-mo do meu ostado do .\!IlUde pnra pernutnooer no PUll\, 
l!'ui eml>n.t·caod l)nra o eslt•ailguit·o conjunctamente com o:~ 
nolavcis Lt·asileil'Ol:l que lú sol'f.rel'am o exílio. Da Eut•opt\ 
volLei ~em liccnca, cedo de ser uqui do ncJVo o.nclnusurMo. 
Dtlixou-me, en!.t'otanto, livre a dicl{ldura, do quem nada so
lícitoi j(unàis. 

Mt\s, já na Em·opu, Sr. P.t·csidente, desisU, POl' impu
Lrio~ica, de qualquet' uOVll tentativa l'evolucionaria. Aplau
di rranc!l.mente n inicinti"a de aproximação digna ao Go
vor·no oucnminllnda pelo St•. Jusio de Moraes, de cuJos pas
sos uqui, no Brasil, j(t eram()s senhores, pois que foram ellt's 
h·uctus dn suggesluo do nosso companheiro de exilio, P•·u
thmto tio ·Mot·ucs Netto. O Brasil uüo supportava ouka luLa 
n'lill.t.ll'illl, lllltn logl'UI'iamos muis elementos para isso. Seria,. 
J!UIII, 1\l't'O gt·O!Isoh•o pt·oseguir nesse camlnbo. 

Allt•lu .. ~u omflm, um ~ilo Paulo, u phase politiun ~iri_gi
da poiA ultA l}liu•lv!doul!ln <lo Sr, At'lnil.üdo de SIUies Ollvou•a. 
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São conhecidos demasiadàinente mr aconLecimenLos. Esse 

estadista que a Revoltwüo revelou conquistou para São Pau~ 
lo, rio alio das rigidas t·cgms do mudelat· cavalheirismo, qUe 
fllcva a sua pllS;;oa ll lodos os 'pnulislas, uma situação poiU.i
Cil Q\l<l talnz a viclO!'ia do. uossa ·gnet•t•a ttüo nos clcs~e. Con• 
t.inmu·; poi;;, cu na opposição ao Uovnt·no cenlt'al era tornat·~ 
me illogico, Pl'a .n~o ::;et· ílll.r!lligenle, ct'a s~l..n·e[lôr o fígado, 
.S<'ffillt'e rne!.'q!linho, 1Í noht·c viscCl'a do cot·açüo. NUI1t:a fi z 
111.\t'snnali"mo, :;P.ttqlt'l' dl.ll'etHii irlt\iu;; . . Ho pratiquei aggressões 
P~":O:"Il'H'l'> ao l':it'. Ud nlio Vat·ga~ c a ouLt-as J'igut•as situac io
ui.sl.a,;, <\ que os.~as (ICssoas t•ncarrwvnrn n pl'Opria D icl.ndú
t'a . l~m t·igor, JH!ll'j(li cunl.m n am eaça rln e lel'llização do t·e
gimn do ul'!till'iu . I!: na pelej a, llii ~ nwdi [Hih.Vl'as. Hem me
J'id ion:tl, niio JH!dn Iug·it il t::m1. 

Mas PO!' fim c,;livemos denf.!'o de um ~ystema consliln
c.ional cortstnndo com t\ collabot-:u;.ão de :Si\ o !'nulo. 

Connmcido di~so, offereui conscienlemenl.e á legalidade 
o rm•u artuio sitwcru. Nunca llw pedi na~a. Nem incsroo m~ 
rtuHiidal(d pat'a n oHhiílh pm;Lu. Limite i-.rno n acceitat', li.\
vauLada pot· amigos ded.ic;aclo~. a minha c:mdidnllll'a a Depu
l.adu fcrlél·al pelo .Pnr·tldo ÚOlli'IWuoúmnlist:~. li)Jcito lcgjtJ
I'l!nmentc, em j ~tsta escot•reila, vim l~XIH'ClW o meu matlr!à tu; 
tmra 5m·vit· S. llaulo, H :\ )!aÇão c t\ legalirlade . A Lodo!'i as
sist'il·ci inkan sigcnLemcnle, flenl.t•o dos voslul:uloíi prugt•arn
malicoH cto meu parlh.lo, qui! duúmrlt1 n D!lrnoct·acia Lillet·al. 

Depois desta longa e ma~sanl.c, mas fiel nart·ati,•;!, che-
gou n vcz de cu l.lel's:untar: 

Onde csUío as miuhus faltas'! 
Onde e:;M a ignomin in 1ie minhas atl.itudesY 

Rr.sponda-mr., por favor-, a 'nobre Cn.mnra! 

Se os meus egt·egios .paros tivct·-em sincer,ui11Jn l.e qnal
quer l'esl-1-iccüo 1\ minha holHll'abilidn:de. c11 m<~ o!Jrigo li 
IHltnlH'ir o .pl'oll'slo qw• fb. du illicio: eu ronuncim·ei ú meu 
hont·o~o mandul.o. 

Vm velho mrslt·o-t•scola, üm Sfib Paulü, n quem IHJUI 
scq\tiW eu r.onhl.lcia, accnmtm~Uell-nw dn l'ijo ('lll 8l'U~ livl'os, 
!Jt'oclutnando-mn mn do.; l\IIXO\;:tlharlm·ns da h'Onl'a d(l 8í\n 
J•:üt!o, pelo mnn di~cm·~u ao caho de !;'IWt'l'll, 81·. Mignrd 
CosLa. Ncl's:l hora, oxaclnmeni.c, no momento Llm que. a obra 
do gt·nc io~;o inimigo ct·n l'Xhibida il vcndn, eu !>Uffl•ia, n li nn 
tinsn de Coi'.I'ecciJo- dn rua Frei Caneca; r~clusiio· por t~t· 11.1~ 
Lndo pllla gloria do S. Ílfmlo . Do meu étlLt·e do tloenl.u, go
ment.o ott as doree do rheurnatismo apanhado nus Ll'inchei
l'HS cin no~su guot•t•u, procUrei saber qnem ern esse lu'l m é lt1 
do qnútn uunca Oll ou vim falnl'. A t·espostu nüo se fez es
perar. Et·.a. elle um desses que ficaram na retugu:lrda, te .. 
ccmdo politica e rabiscando opusculos pnrn rompor com u 
união sagrada dos pnttlistns, no inornt>nto dn viclot•iu ou dn 
t1Ci'l'Otct r 'J'rutuvu-st~ toduviu, lÍillll lwmum iio/.llVtJI. . • Hllvjn 
luvado wu chefe do J~sf.ndo, d!!~ ve~l\s t\ 11in l.Japth.nnal, (llll'lt 
apulirinh:.u·-lhns tl tlZ filhos, um trocu do LfUil !'OiltllJIH'tL dtl~ 
otnprugos. Vin~nra~se om mim, avesnt• t.Jo uiio mo lwvm• tu
cndo, II Cill a qualquer pnt•enk~ meu qunlquor dos seus da~ 
(Hnpt•cgos, as dez sineout·n~ perdidas cum a revoluQÜo de 30 ... 

Os mens aggt•essores, gnwas a Dl·lll:4, sfí:o. todos mais ou 
monos dess~ jaez. 
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Sr. Presidente, em S. Paulo, eu não re!;:ponderia aos · 
meus ealumniadOL'cs assim lon.ga n docurnentadamente. E' 
quo ali temos, eu c eHes, ãS nossas vidas abert.as üo publico .. 
de par em par. • 

Mas, aqni, na nl)bre <;amara, que ~ o Pai7. em rMumo, em 
essen!lia, onde nem cu, nem os meus det.ral.ores somos co
nhecidos, n!lo nw ficaria bem o silencio cteanlc das acousa
çi.icS, apesar de vindas lá de fóra. 

Apesa1· dis.;;o Sr. Presidente, df!~cJo dar conhecimento 
á Cama1·a, d<~~t.c tcl<•gl'itnHna que recebi: . 

"Dr. Aureliano Leite - Camaru Deputados -
Hio - De Si'io Paulo - SP 7t. 505 - Hl1 20° 10: 

Conlll'Cedorcs que somos vosso gt•andc amor a 
Sãn Paulo, te~llcmnuhas qne sempre fomos vossa ar.
ção dcs!ts~ombl'nda co!'ajosa e desinteressaria em to
das as cnmimnhns glol'iosus destes ultimos tempos em 
as quaes nos temos empenhado }laru o bem de nosso 
Eo:tudo, pt·otesíumoil perante vós contra telcgramma 
alguns !'lemrntos manobrados opposicionisLas e con
tra subalterna C/trnpanha destes detLtrpafido vossas 
palavras c pensamentos com fin1; poliiicos. - Dm'i
vnt V 'wcllfJ. Col~fa. - Francisco Tcwm•cs, - OU·veira 
Afodesto. ~ Naglcrio Homem . .. _ Ramiro MarJãlliães. 
- M·(Jcm.il·o Fc1•raz. - Luiz R,!bello Machado. -
Luiz Crtrt)alho Osorio. - F-1·a·nciscfl Lo~·chiavo. -
Arwicio Jlaccdo Cntvalho. - Jamwrio LMchia·vo·. -
Cy1·o LmYr. Cru:. - A1'1Wfdo C<istilho Dania. - João 
Padr.em Jortlao. - l~'dam·d Frota. - Plinio Gaia. -
.Tnrio Mw·m•i. - .Tosti Xirwmes. - Nuncio Nastm•i. -
Pliniot Amerlco 1-'reUa.~. - Julio Sclwench. Seguem
se original remet.tm·rtnos cot' t'cio cl.'t'('.tt quinhentas ns
signaturns". 

St•. Pl'N>idenlc, e<t não me fnl'ia digno fia oonfiança dos 
ilhistre.~ colltlgm:, se mc cal\asso, se I h11~ não oxtmzosso o 
quo se lllt~::o:u com n;:te bisonho Dtl(Hll.ndo por São Paulo. 

Nnt't'tli lealmenfe u minilu vhltt. Lttv<li o meu cm:açiio. 

O Srt. Jo,\.o DriMWO- A Cuuiara I'az justiça a V. Ex. 
O RH. AllHELIANO LEJ'l'E ~ Mttifo obl'igndo. 
Agtll'!\ sinl.u-mo á vunlar!c uqni. Pa~~cin os meus olhos 

canço.do!S pc.tus olhos do~ meus cul!t•gas. o sinto qno ~ seus 
olhos nih1 so volvem ao~ mPus, uiio evitam os mens. 

Valha omflm a sensaboria que lhes l'CServei com· esla 
al'onga dcsinlet•cs-sunte, (n.du apoiados), pelos propositos ho
nosto8 que mo. urrastnram. 

O Sn. PoLYCAI\!'0 VlO'f"rJ - V. Ex. é üm lllctador, é 
homem quo tom personalirtade. Dahi esses ataques, muilo 
conmums aos homens elo sua tcl'l'a. 

O SR. AURI~LIANO U~I'fl<~ - Comprcctldo, ma~ tenho 
urc~·~~iduriP dll me de t'en<ler, V. Ex. h a do me fazer ossn. 
,jllllt!C·ll. 

O ~ll. Cl\lU.O!I Rtr.ts - V. Ex. 1n•oduziu um ditlcurso 
nccusstu•Iu í' hrillntnlo. (AI>olíulos.) 

O ~H. AUHELTANO LI•WI'l~ - Nllo vim ti tribuna tra
ziclo pot• um i'mnnlso rln vnirhu!o. A niío ser quo so tt·uto du
qnella sympuLhicu vaidndo do obt•nr bt•m, a quo se rofore 
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. o- cla~sico paulista·· Mathias Ayres Ramos ·da· Silva Ecá, em 
seu conhecido livro: - "A satisfação propria que a alnie. 
.tecebe é corno um espelho em.-que nos vemos superiores aos 
maii homens pP.Io hem que obramos, e nisso consiste a vai-
dade de obrar hem". · · 

Julgue-me a nobre Camaru é o que eu -pe()o, Não rogo 
dmnencia. Quero, ao contt•ario. que seja tão -severa como 
um juiz do llerlim, (Pal41Uis. O orado1• é cumprim,entado.) 

25 

O Sr. Presidente - Vou levantar a S\lssão, duslgnando 
para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Vomção do requerimento n. 6, de i935 {ta legislatura), 
do St·. João Simplieio e outros, no sentido de ser nomeada 
uma Commissão Parlamentar de Estudos da Marinha Mer
cante, para terminar o estudo já iniciado (discussão unica) ; 

aa discussão do pmjecto n. tO, de 1935 (primeira Ie
gislatra, abrindo o credito especial de f O .400:000800, pli.i'a 
attender ás <lm;pesas e serem rea1izadas com a visita do Pre
sidente da Republica ás ·Republicoo do Uruguay e Argentina; 

3" discussão do projecto n. 228, de i935, auf.orizando 
,_ abrir o credito eilllecial de 310:000$000 para nttend~r a 
despesas com os esludos preliminares para a construccão 
da ponte internacional sobre o rio Uruguay; 

3" discussão do projecto n. 277; de Hl3õ, dando á Liga 
Brasileira contra a Tuberculose (Fundação) a plena pro
priedade do terreno onde está construido o edificio de sua 
súde s()eial nesta capital; 

38 discussilo do projecto n. 274, de :1.935, estabelecendo 
a competencin do Juiz de Menores do Distl'icto Federal para 

_julgar ns infraocões de leis ll regulamentos de assistenoia .o 
protec'.)ão a meno1•es, e disvondo sob1'e os exnmes n que do
vem ser ·submettirlo!' os menores processados; 

aa di~ous:.üo rlo projeeto ·n. 217, de ,_935, autorlznnrlo 
a acquisiçi\o do oln•n;; de pintura e oscttlplura deixadas polo 
at·list.a brn~ilniro Dóoi.o Yillares; com substitutivo da Com
missão de Financa~ 1.' Orçamento no pi;oJecto da (}ommis
são de Educação; 

38 discussão do Pl'ojéctor n, '79.:.B, 'de :i 935, r~gulando a · 
exooncão ·do casamento.'rêÜgioso; ·· · .. 

2a. dispussão.do pro,iecto n. 7!~~; .~~ ~ t'9s5 .. presc~()ven
do fi anca para' o funooion~lismo P1lb.1!co·; ·Jendo pluecer~,com 
snhstitutivo dti Commissão de Estat~tto:: e _parecer da uom
missüo do Finanças, favoravel ao sulisbtuto~ 

Levnnta-sa a Sossilo ás 18 horas e 40 mi
nutos. 

(FIM DO 2" VOLUME) 
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