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_INDICE ALPHAB.ETICO DAS MATERIAS 
.A 

-Amntrila - Vêr soh " titulo •Projectos" - 121 a l30. 326 . 
• A.lll,lfvenarlo (17°) tia em.anclpaç4o po11Uco. da Repabll~ TcJa.eco

Slov~ (Voto de regosljo ~elo) - 232 a. 323. 

B 

~"Bafxacla P.lum.lne~ - 7, 569 a ó'i3. 

·-OaaJllento :relli:l~o -- Vêr p-rojecto n. 126-c, de 19a?, sob o tltulo 
"Projectos• -· 16 a 91. 

-<ioJD;Pra e vendA dê cmiaa ;Je auuc~ - Vi!r sob o titulo "Proje
ctoa" ...__ 91 a. 103. 

· Coaven~• eele~• em •o~te.rldéo, J)or oc.euUlo da Se~ 
Co:Dtere:D• Xntel':IUlefoJUd Americana - Vêr sob o t1tUlo " 'P.:.·o
jectoS"' - 108 a. 119. 

·.Credito d~ 1.802~; .UPJ'leille•t.-r ai Ye~ba toa d,o Orçtn1tP.nto 
ela Vfad,o - · ·Vêr sob ·o titulo ' ~J?rojecto.s• - 120 

'·'CzlR. ~aoualea, oppl;'e~Q pQJltlea, l.~surau~ soelal - 169 

a 11'· 
•-cuno Profbaioaal S&o .Jollê, aa Parall7ba (Um telegramn:ta. do 

Sr. conége) José Coutinho; sobre a subvenção ~o) - 132 a. 13&. 

D 

LDlftr.balnacAo e · applleatao .._ -verbaa deatlnad:as ~o ensino cb1J •. 
- 337 a 340. 

E 

'"ExploracAo ae o:reldll~ _,... Vêr- aob o t~tulo "Prójectos" - ;t19 
a. 1'20. ' 

'.'Explora~o de ~ benelJela_du »eba obru eontra - •eeea• ,,,_ 
Vêr sob o ·ti't-glo .. Pr.o:tectoa" - 236 a.. U6. 

"tliJllcJJortac«o 4.~ eaf& - Vê?' J>rOject'o :il. 171-C, êle 1935 - 322 a !2G. 

G 

"GoYenio de .A.hlCGàlJ (ReatitulçãÕ da. taxa. de. ~ois poT centp aol -
108, 826. 

l 
- .. · , 

?Jn:i;.,..,to• ad.~lro• (Isengão .á fl~a 4.d4>.r~on C1_ayton Cia. Ltd.a.) 
- 336 a 337. 
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VI 

J:i!.JJOBto .ie eo ..... o (Isenção ao a.i.cool em,regàdo éomo materi-. 
prlm,a. na lndusµ"ia.) -- Vêr sob o tltu1o ""ProJectos" - 32();: 
a S34. 

Do ~nisterfo da Agi-tcultura ,sobre empresas que explor.am.1 
energia electrica: - t1 'ª ith 

Do Ministerlo da Edu~o. sobra a lnspeetorfa da .AllmentaÇã<>. 
e Inspectõrfa d• Agu~ e :Esgotos --. :J-20, 32~. 

hençlle9 de tmpolltoat 

Aduaneiros, á. :firma. Anderson .Ç\ayt(>n, Ltda. - 336 a. ~37. 
De. consumo, ao alcool emprendo como materla prima na In

dustria - 326 a 3ª4. 

L 

Llas1ul Jlraalldra (Projecto instltulndo a) - 225 a. 231. 

M 

Maalfe.(o ele Fftate Pop:a,tar pelá LDaerd&ae - 3· a 5, 131, 2_0'l • 
•~ ·d.o Sr~ PreSl.denie aa B.epi&bllea Mbre a eo•ceuao ie .~e-

tito .»ar• .....-to de inab-v~ - 208. 
Heeda ctb'191omlda (Crise de talt& de) ~ 66~ . 

o 
Orcame~to Ge2'al da 'Relt~bltca (3& cllacu•itão do vrojee:to 101-C, ~ 

de. 1935.) - 5 a. 8, 136, 131 a 163; 1~63 a 169, lõ9 a 16'8, 179, '180 ·a. 
205, 23t>, 2~7 'ª 263, 26f a. 210, 270 a 2'73, 275 a 299, soo a 316.,. 
316 a 317, 38'7 a 340, 343 a 3GO. 563. 

1 

Agricultura. - 524 . 
Educa.cão - --395, 432 a 476. 
E~terior - 394 • 
. :ll'azen~ - 370 a. .379, 541 a 6Gf,. 666. 66W ·a 679. 
Gl1erra -. . 508 .a 623, õ85 a 691 . 
.Justiça. - 319 a 394 • 
Marinha - 601 a 508- 678 a 584 .. 
Receita .. - 3G7 a. 36~·· 
Traj>alh.o - - 475 a. 480. 
Vl;.i.Çã.o - 480 a 501, 563 a 667,. 574 .• 

p 

Polltlea doil Estado•: 1 
I Hà.tto Groseo - 209 &. 226. 

Goyaz - 326. 

N " 126~0, de 1935, regulando o casamento rel!gf.oso pa.ra. t\S~ 
effeitos ctvls (•~tad~), com pa.re.cer da. Commlssão ~e .Jus-. 
tiga - 16 a n. 
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VII 
. . 

N. 132-A, de· 1935, regulando tra.n13ac~ões de co111pra ~· venda de 
· canna. de. assucar, c.om pareceres das Conu:Qissõe~ de Agrf .. 

cultura e Finan1&s - 91 a 103. . 
N. 851, de 1935, approvando convenções celebradas em :Monte"" 

'Vldéo, sobr.e Asylo Politl~~ • .Dir.eitos e De:veres dos Estados 
- 103· a 119 . 

. N .. 278-B, de 1935, sobre exploração de orchldeas - 119 a 120. 
N. 352, de 1935, abrindo o credito supplementar de l.803:0S8$600 

a ve.tba 10•, d'o Or~a.tnento da. Vla.c;ão - 120. 
N. 353, de 1935, conce-dendo amnistia aos que houverem pra-

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

Do 

' 

ticado qualqu~r acto previsto na lei n. 38, de 4 de Abrf1 
de 1936. - 121 a 130. 
354, ·de 1935, dando n.ova denomtn·Q.~ão aoi:s porteiros de va-
rla.s repartJções - 130. 
101-C, c;le 1U5, S()bre o Otçam~nto Geral da R~publjca ___, 
136, 179, 236, 300. 
355, de 1935, dispondo sobre a · exploração systematfoa.. da:s 
te~a.s- ben~flcladas contra às seccas - ~35 :a 236~. 

171-C. de 19a5, revogando d,.ecretos sobre a expQrtação de 
cafétt - 322 a 325. 
356. de 1935, abrindo cr~dit.o especía.I. olll'o~ para. resti.tul
çã.o &;j) Esta.do de .Atagôas, da taxá de 2 % - 325. 
Sr. Vicente Ga.Ulez, isentando do impo'Sto ·de consumo o 
álcool empregado como materla prlína. na industria. e da.ndo 
outras pr~vldenc!as - 3.26 a 334. 

Q 

ClueatGea de ordem~ âotire andJUBento de proJeeto• - 181, :ia~. 

R 

Re«acç&o fbual do -proJ.~'to D. r.s-~. de 1~, aolJre eJCPloracAo clt. 
orcJilà~ - 119 a 120. 

Do Sr Henrique Dodsworth, pedindo voto dê pesar pelo !alle
cimento do juiz Dr. Jo.n.o Baptl~ta de Campos Touri-
nh·o - 135. · 

Do Sr. Gomes Ferra.~ propondo voto de regosijo pela. passa .. 
gem do 17º anniversarlo da emançJpa~ão politlca da. Repu
blica Tcheco~s1ovena - 232. 

' Dos Srs. A,curclo 'l'ones e Sampaio Corrê.a, propon~o voto de 
pesar pelo fa,l.leclmeJito do Dr. Vll'lerio .Dodds Guerra. - :229. 

Do Sr. Lev.indo Coelho e outt:os, propondo voto dQ pesar pelo 
fallecimento do Màjor L~o Ra:ymundo Gomes - 231. 

Do Sr. Ba.rr'3to Pinto e outros. pro:>.é>ndo voto doe pesar pel? 
tllllecfmento 4o Sr .. ·Jorge Sehtnf.dt, a.ntlgo director: das· ~e
vtet&s '"Komnos• e "C&reta" ~ 232. 

Do Sr. Thompson Flores Netto, pedindo mtormações sobre 
dispensa. de funcclonatlos extranumerarloa das . Obras do · 
novo Aràenal de ·HâJ'tnba - 3.3.&. 

DO Sr. Clemente Hedrado e outro~. pedindo voto de pesar 
pelo tane.clmento do Dr. Garcia. Adjucto, ex-Del)utâdo Fe
deral, por Mtna.s .~T>aes ...._ HO. 

Do Sr. C~los LU.Z é outros. pedindo voto de ~ess.r pele tille
cbnento do Sr. Ma.noel A.lves Caldeira. .Junior, ex-Depu
~ubdC> Eetadua;l em ?kUn(tS .G~raes - 3.H. 
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Do s~. B~ieto ~ln.to, sobtle ~levaç,ão pa-ra· onze do nu:n.e:rQ de 
men:ibros· da C.omm.i:$são Especial d'e Reguláment:aç~ li'~· 
Empre.sà.s (J.e Serv1Qos l?ublicós. =- 3'41. 

s 
Sollclti.14o:re• (A ·clases dos· "l>roviSJon&dos" > - 9. 

T 

~b.aih~dorea· ~ea. e mi1Janoa (Co~d.lc;:ões (l& vida do3} - .174. 
568 a ·56·&. 

V 

Voto• de i>eaar pelo fàlfeclm.ent~ ao• S~: 

Dr'. João Baptista. de é~pos Tourlnhp1 Júµ; :Or. Va.Jetlo 
DoddS Guerra·; Majol." Laza.ro ~ymundo Go.m~s.: Jorge 
Sc)u:ni~t.: l)r.~ Ga.rcJa. AdjuctQ;· e :Manoel 41ve~ Caldelr~ 
;r~or. "'- Vêr so'Q .o trtulo ,.Requ~rhr!entos". 

Voto de regóaQo pela ~.asa•cem do 1'1° ann1verur1o do. emançl
paefio ·poUtfCà· da ·repultllea1 TCheco-Slovena - · 232 . 

.. 
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INDICE ONOMATICO DOS DEPUTA.DOS 
A 

.. .a:a.~ita:rdo ~~ (.A •. M. de Albuquerque Andrade) - ~.rotissões 
·Llbenes - Commissã.o de· Sat:J.de Publica. --' 203, 361, 444. 

-A.curdo ·Torrff (A. Fra.nc'iseo T.) -. Rio· de Janeiro - Commlssão 
do Estatuto dos JrQ.Dcclonarios Publlcos - 7-8, 132, .213., 214, 
215, 216. 236, 299, 315-11, 351, 352:..53, 367, 54'2, 54·5-46, 555-57, 
665""67, 569, 670, 57.2-73, 5H, 5&3. 

·..t.,qllno ele Ldo (A. de L. Rodrigues) - ~ará. - 225-31., 427. 

Aclalherto Qama:rir;o (A. Bezerra .. C.) - El'.D.pregados - Commtssão 
·de ·FlnanÇàs e Orçamento - 438. 

-..Aclalberto Corrb - R19 Grande ·do Sul - 570,. 

-A,seitor Hon~ - Piaull7 .,,-- Comm!ssão de Seguran~ Na.-
clon&l .._ 326·. 

-~erto Alvar" (A. A. ~ernandes Vieira.) .- EtnpregaQ.9res 
C~nunlssã.o de Co.nstitui~ã.'o e J'listiça - 190,_ _255, 366, 361. 

-A.lde Sampaio (A. de Félj6 S~) .- Pernambuco - · Commtss.ã? de 
Codigo de ~a::i - - 198, 278, 352, 542, .573, 574-, õ77, 590-91. 

-Allpl~ Coatallat (José A. Carvalho C.) - Rio de Janeiro - Cçun
tnlssã.o de Se.guranct",. Nacl.onal - 280. 

-A.anil.d.o ·Foates - Se.rgipe - Com,missãQ 4e COdl~o de Aguas - 4.75. 

~Peixoto (Augusto do A. P. Filho)....._ Distrlcto Federa{ -
Commissão de F1na.nQ4S e Orç~ento (Marlnha) - 242, 244, 
248, 316, 317, 675, '576-77, S77-78, 580-81, 582, 683, 585, pS'1, 588., 

-Anllf Badra - Empregados - Com~são de Inquerito para. Pes· 
qufaar a.s Condições de Vida, dos Trabalhadores Urba.no~ e 
Agr.tcoiaa - 178, 171'. 

-A.nnes Diu (Heitor A. D.) ..- ltlo Grande do Sui - Vlc~-.Pr.edt• 
dente da Cómm1$são de ,Saude· Pub?.ica. - 436• 437, 442 • 

..A.ntollfo Carloa (A. C. lUbelro de Andrada) - l41nas Gera.es -
Presidente da. Compüssão Executiva -- 91, 323 • 

. A:.:rllJado Pinto (A. F~rreira. Lelte I>.) - Empregadores - Com• . 
missão de l?!querlto para Pesquizar aa Condtcões de Vic!a. dos 
Trabaúu~.dores 'Urbanos e .A,gr!colas .- 270-7.3. 

-A.rn.alêlo Da.atos (A. Olyn:tho :B.) - Pernambuco - Com~sã? de 
·FinJ!.nças e Orçamento - 44-0 • 

..A.1"tl&ar"lloeha (.t\, Alblno R.) - Empregados ~ 55·8, 559, 1>61. 

-A.rtlnar' Saàto• (A. Fe-neira ~~s S. ) 
Constltulcão e .J'ustica · - 5'88. 
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~lo !J.'.a~la.- (J'oã.o A. de Moura T.) .,.... Rio Grande ao Sul -
Comnt'lss.ão. ct~ éo~stftu1g4ó e .Tust1C;1;1 ·- 434-. 

Affli• «!o ~1' (;A •. .Ba"°~lra ·do A.) - Bahia -131. 

A.~to Vl~pa (A. das O:hagas V. ) -. Minas Geraes .,.... 444. 

A~.laao Leite ....... ·Sãq Paúló ......... Conlmissão Esi>e.clal para Estudo.. 
- ·aa. Ortho~a:phla da.; Lingúa. Nacional ·--... 215. 

B 

Bande,lra Viaaslm• ('Ray:mund9 B. v ·.) - Rlo. Cle 'janeiro - 164 .. 
116, l'l'i. -2'69, 658, 559, ~60 .. 

Barreto ~to (EdmQ.ndô 13. P.) - Funcclonarlc;u~ :Publico~· -
Comm'l'seão do Esta1;uto dos Funcctonarl_o~ Publieos - 6--·7, lt,.. 
~~1. ~3!, .2U, .2·45t ~68, Z&s, 341. H~-4-7, 348, 3~õ, 351, 354~ 357;.S~. 
as.s, a.sG-67, ·u2, '393, a9~, sss. •2s, 42$, 4ao, ·US, ias. s-ts, 647, 
549, 553, 5.54, ·551. sss, 579.-ao, 6.83-85, 586-87. 

,,_, 

Barroa Caual (~nJb~l 14'a.1cã_o de B. O'.) o- ~lo G:z:an.de ~o $~1-: 
l6:l, 16'1~ 168, 17.8, 18~, 248, 689. 

Bott-.> de Mene.se. (An.tónJo 13.# .d~ M • .) - :rar~ba - í3~-3Q, 44'1. 

e 
CGlàelra Alvarenga Q.1a.nQel C. de A •. ) - ~iet'.J'fcto Fe_de:rat - ~o. 

Secreta,rto da Commlsslo ~xecutlva. -- 4~6, -!3·0, 4a)., -i6l>. 

bandido P~..-0• - .Plstr.icto F~dêral - .commlssão p~a. Ela.'.boral"' 
a. ):.el Organlca. do Dlstrlc.tQ Federal. - 523. · 

C.~dlllo FQh:o (J'Qa;q'Q:tm C , F·.) - Ri:ó d·e Janelto - Comm1s$l1Q. (le· 
Agrlêultura, Inci.u~trla e Com1I1erefo - 99.., 111. 

cardo-. de M:eno .~et:to (J'Qsé joá.Q.Ubn e. de M. N.) - S~o .Pe..ulO: 
- Comi:Ql~s~o de F1tt8J1Cg;g e Orcalllento (Recêlta.) - 186,_ J.S'l,. 
1ss, 1ss, ·24:ª, ·iG'l. 2ss, 2&s. ~5s~ ss·o, a64.-u. an. · 

Ct1rloa J,us (0. Colxnbra. ti. ) - Minas Ge~ae,s - Comtti.lssão de 
Fina?icas e. Qrçamen.to (Vla.cão.) -. · .246, 341., 563-65, 56~,- 567,.. 
~88,. . 51~-'12. 

Cal• ~Is (C. ,Bu~berto R.) ~ Mar~o - Coxmnte~ãQ (1~ ·1',e• 
·g1!5laçã.,o ·Socla.} - . 189, 1H, 196, 196, 1.91~ 263. 269. 3121 8'13.,.. 
õ5.(), ,65l, 55.2, 663. 

Clar4.> Godo.,. (e,. ~ugusto G.) _. Gowaz - "~º S\ipple:nte de Secr~ 
tarfo da Co~~.1ssAo E::teeu~lva .o-.: 3l~1 : G~8, 674. 

Cleaà'1n.te Heâr.ado -...... Mi~~.s Geraes ._ 340~ 

Conêl;I aa Co•ta (Yttr.Jo a·. da C .. ) .- Matto Grosso _. ComlUl·~~ão' 
~-ª ~edacÇlo - · 2Z5. 

.D 
I 
1 
1 

Dam.as orus (Man()el D . ·o·.) - Empregados - ,comm.lesão de
~om_~dQ. d~ Có:u~ - 116, &G~so. 

DDD!el de C•rv~~ (D. Sera.pião dfll C .• ) - Minais Ger-aes· - COJZ1•, 
~issJ;o de Fina.noµ e Orcamento C1azen4a.) - ~41, 24·2, 2·U,. 
.259, 644.-45, 5461' 547·-48; 5'5.2•53. 

Del:Dhbia Mor~a (li>'. l\f~ iJunior) - M!na!I G~ra.es-:-- ·449, .4&9, 567. 
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i>eme't:r:lo .X~e-r (D.. ~e]:!'do X .• J - Rlo G.:tande do Sul - Commis-. 
sã.o .de ~egur~nça. Na.ç!o:q~l - 196, 5~1. 

DJn:t.·. JUJllor (Leopoldo D. Martins ·J' •. ) - . Sai::ta. 'Cat,b~r~a ........ Con;i• 
ndssA.o dj) Diplomacia e 'l'ratacio ......... 8, 137, 138, 13'!t, lAl, 142, t43,. 
145,. 146, l.~'i·, 148, U9, l~O. .. l?i, 152, 154. 1:55, 156, 15.~, 162, 163, 
·.t.6'~ •. 16.5,. 166, 16~, 173,. U2',, l8~, 184; 18.9.,. 1:9·Q. 191, l9tt-: 2.02, 2'39,. 
2A.~ .. 25~ 2U. 2.65., ~õà, 21~. ~69. 26~, .!7&-~9; li84, 586, S87. . 

Domln.,011 V~(J~ (D. Netto de V_) - Goy!J,z. - . Com:lll.ÍS~ã:o de · 
$egurança. Nacional -- ~-4:,· 131-32~ 1~9-~4. 2~0,7-0SI -326, -450. 

i>o-n-•i Jle1.:Ma·de•· (D. ~. de ~oµ~a) - · S_a;t1ta. Qa.t}l-art11a ........_ Com·· 
mi.ssâo de Se~u:rançlJi Nac_ional - 17 4 . 

. :.Eil~ar Carvailao (E. qa .Sllva é.) - Enipregados..,..... 1° Sui>pfonte· 
d.e Secr:êt'arlo - 421, 4.U .• 

Ecltaardo D:uvlvler - .R.lo· (jl~ J ·ane.iro - Comm~sS;ão d~ lnq\le'rite>
para. .PeaQ,ulear as ·Condlç~~~· 4~ Vid'a do8 T.r~ba:1ha.dores Ur• 
l!;ano:s. e Agric.ol?-s .- 297. 569-70, ,5:73 • 

.Earlieô JUbeJro. (~l. :R •. dª CGsta) - Em.pi:egados· - CQmmiséão d&· 
lnq:ue,rt.to ~ara Pesqulza.r 11.S' ·c~qdlções de Vld.a d.os Traba1ha
dores Urbau.o.s .e A.grícolgs -- J:74.,.77. 

E11vlild.o L~ - Em.pregadores - 2° V<lee-P!.'esldente da. Coxnmi;
são Éxecutiva ....:.. 501. 565, 566. 

F 
'Fablo Sóctr.é (F. de AzevedQ s ·.) - Rio de Janeiro. -· 557 . 

F~~ede• Ta~ora (Ma.noel do Nasdmento F. T.) - Ceará - Coni
mlssã.o de I)ip\om~da. e ~rat~dos· ~ 149., 15·0., l~i 24.2, ~-:l!I,.. 
·255, 269. 

PerreJr~· de Souza (José F.'. de S.) ·- Rff?· Grande do ·~O~.tE> -

1$.0-2.0l),. 1)56~ '689 •. 

Ft&u~lred.:q ~rlpie• (Josê ~tonlo de 'F. R.) - Ceiµ-~ - Com ... 
. mtss~o de Sa.ud~ ;Publica.. - 1~1~ ~4'3, 244., ~58, ·Ql 6. 

Franot.<?o Ço1-çalv8' - Espírito .sa~to - · Commlssã.9 .~e Tol'Ilªda.. 
4e Cçn1tas - · 439., 

~ranel•ç~ ~eJ111 (F·. J'o~q~~ da..B.) - Bah'ia - 21.l, •. 

~reire de A."'dl'•de (Fr~_nchu;::o F ·. d .e A. .. ) - Piauhy ~ 424, 656. 

G 
GenerOtSo Ponee (Q-. P. FJlho) - Matto Grósso - · 3° Secreta.rio ela.. 

éommf,ss4o Executiva - 2:0,9-25, 4.42, 443.. 

Gom:e• ~errns (J'oll.o BaptJata. G. F .. ) ..,...,. São l;>~ulo - · ·9 .. lO, 2_32..,33,. 
349; 359, 392, 39~. GtS.•49, ss1-.G2, 55~ • . ss2,..s3, ss·$ .• 

GrAtull:a.110 Bdto (G. da Costa B.) --- :PatahY.ba - Comrrtiss~:ó d,e, 
Frnanoae e Orça.?Jlento ('Guen,a.) - 5i8, 584, 581, ss~, 589-91). 

B 

.Jlenriq~e D~ftVortla :(H. de Toledo D .• )· - Dl5trict!> Federal -
co:mmtssã~ de Finanças e Or.çamento (Exterlo.r) --- 1'3.5, 37°8,. 
395, 473 .. 
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' Ht'!nrtque ·L.nge_ - í>ii:;tF·icto Federal. - Com,.missão (le. Estudo~ da 
Ma:ri.n~a- Mercante. - - S81, 58~, 

•iler~ct!àD.«l z~n.ayde - Parahyb~ -- 24~ . 

. ilierm.ete snv~ (H. B.odrigues s.) - Rlo de .Janeiro~ - - 177. 

·uuinberto Andr.liíle (:H. Rodrigues de A.) - Ceará.- Commi"ss_ão de. 
Agriêultur~ índusirlá. e C9mmercio - ~4, ·235~ 236. 

·u1ppol,,.,to· do Rego (Manoel H .. do ·n.J - São Pa-;ilo - 47~~ 

J 

. ..Jalr Tovar .;..._ Elspirlto Santo - 1411 1.U, 143. 

João .Carlos (J. C. ~a.cbadQ) - .-. ~io Gr~n(le 40 $ul - 2:40, :241. 
242. 243, 3..43, 573 . 

. jo·110 CJeophDA (J. e .. de Oliveira~ - ~e-rna~bucó - 24,4, 249, 2õO.~ 
251, 2S7, 258, 354:, 355-.56, 363-641. 541-42, 6.74-75, 575'":76, 577, 57."9, 
5"90 • 

.João Gulmariiem (.J'. Ant_ónlo ·d~ Oliveira G.) - Rio d~ ~Ii.ctrc •
ViÇe-Pr(lsidente da CommiSsão de "Fln-ançu. l9 Orçã.mento - .;4·9 •. 

.. Jolle> He.nr.lque (J' ~ .lL Sárill>aió Vieira dá. $llva) - ·Minas- Ge
raes - 469-

-.l~!l·o Mangabeira - B~h.ia - Commissã.9 pará EJábptan a ~e1 O.r:-
g-anica, d_o I,>istrieto ·Fede·ral -·- 121. 

,.Joito Nev.ea (J. N. (Ü!.. Fontoura) - .Rio- Grá.I;td~ 9-o 'Sul - - Le.ade.r 
da .Mln"Qrla. -. 17~, 237·.53, 312, 313~ 3'16, 34'~, 350, 357, 3.5"8! 31,7 •. 
. 389, _39:0, 391, 393, U-3~ 424·, 508, ·5.15, 5.17, 518, 619, 520, 5!1, 563, 
574, 5716, 517, 57849., 5·8·5; 587-88, 690. 

,;Jóllo Pellld.o (J. No~eira P.) - Minas Getaes - · 429. 

João Slmpllcfo· (J'.. S. AJ,ves de Carvalho) - Rio Gr,ande do Sul -
·Pr,esldente da Commlss~ de Finanças e · Oroa,mento - 92, 2-91, 
30.0-!.S·. . 

1 

.. 3org.e Guêd.e-a; (Henrique J. G. ) - São Paulo .- Conun!s~o de éo
dfgo de Aguas - 276, 285, 335-37. 

-.José A~to (J. A. Bezerra de Medeiros) - Rio Gra.ilde· de Norte 
__.. Coinln.lssão d·e. Inqueri to. para Pesq_uizar as é-Oudlcõe.s· ds "Vi.da. 
(los Tl:~balhadorés· Urbanos e Agrtcofas - 14'3, 144:, 145, 1_.~, 
lH, l.75, 176, 178,. 181, 202,; 205. . , 

..Jó9é Ber~i:dlno (.J. ;e . .Alv.e)i· Junior) - ]rfln~s Geraes - l;91i, 
"198, 201. / 

Jo•é Muller (J". Eu.genio ·M.) - Santa Catha:rln~ - 143,-5~. 17~, 
29a. 2u; ss3 . 

L . 

·:Lae:rt-e $etubnl - ·Sào P&UlQ - fj()_mmi.eão de Legll!llaçã~ Soefàl -
182 •. i,90, 199 •. 

Laud~ll:no Gome• (L .• G. de- Almeida.) -. - Goyaz· - Vfüe,.Presldent'3 
da Com.ll'lls~il.o de l:ducacão e Oul,tura ......:. ·166, lG'l, 15.9-680 '2ª4• 
2:8.7> 2_9Q, 2,92, .f~9. ?66., 57;l. 

~L.••.ro Lopes' (L. Sod·ré L.) - P~ran.á - .3° Sµpplente áe Secret~rlc,: 
~a Comm~s~ã.o ~eeu:Hva - · ;!."21. · · 
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LeonclO Galrão (Ma·noel L .. G.) - Bah,ia - Commlssão de Dlplo .. 
macia. e Tratados - 434 . 

J.evt C~nelro - Rlo dE: J'anelro - Co~missã9 de Constituiç~;o e
JustfQa - 7, 72. 

Levfndo Coe:lho (L. Eduardo C.) -- .Minas Gera.es - 232'. 

Lbna Teixeira (João de L. T.) - Empregadores - Commi-ssão de 
Inquerito para Pesquisar as Condições d~ Vlda 9os 'l'rabalha-. 
do::es Urbanos é Agrfcolas - 103. 4'50. , 

Loure,11ço Bnêta Neve# - Profissões Liberaes - Commissão ·de 
Educação e Cqltura - 337-40, 428. 

Ltik Vhµua. (L.. V. Filho) --- Bahiá - Commissão de Educação e-
Cultura. - 431. 

M 
1 

~ea de Almel4a (J'osê Maria. M. de A.) - Ma.ra.nhã.o - J?re--
sldente da CoJXimissão de Seguran~a Nacional - 507. 

Hagal.laAe. Ne.tto (Francisco M . N.) - Bahia. - Com?l;l.issão a.e
Saude P~bllca. - 156, 169, 160, 161, 162, ·166, 183, 289, ·4.26, 567. 

~q Claenq.ont (M. :M!dosl C.) - Pa;râ - Commt~são de Obras-
PubUcas, Trltnsp<>rtes e CommunlcaÇ~es - 47~ . 

Ha~ Fre~ - Pal'ahyba - C9mmissão de Redacgã,o - ·178. 

J(atta Xac1uu1o (Pe4ro da M. M.) -- - Min~ Geraes ·- 3f7-48. 

:Hoae7r Barbo .. (!d: • .B. Soares) - Em))regQ.dores - Commtaeão-
de 'Toma.da de Contas ~ a ... s, 271,. 273. -369, 560-61. 

Ho~e Arraes (RaymlHldo M. A.)·- Ce4rá. - Commlssão Especial· 
para Estudo da. Orthographia da.. Llngua Nacional - 309 . 

llorae11 Pai~ (lltlario ,de :!,!°. P.) - ·:Funcclonarlos PU.blicos - Com. 
mtssã.o de Tomada. de Contas ~ 393, 437. 

-Hotta Lima (Rodoi pho ·P~nto da :M. L.) ...... Alagõaà - Commissão
de Obras Publicas, Transportes e Communicações - .162, \63.: 

o 

OctaTfo 4a Snvetra - Paraná. - -t41. 

Oliveira CcniUdo (Alberto de O. 'C~.) - Empregadores ·- Commis
são de DJplomacla e Tratados - 5!"6, 1.06, 26.3•70, · 36.2, ;}63,. 
36'4, -365. 

O.ear ll'oatolld (0. Carneiro· F.) - -ruo Grande do S~l - 117, 
S43-H, 6°'6· 

~111.• 8oaru (Francisco de. P. S. Netto) - Pa.ra.ná. ~ .Commtaaão. 
de Codigo de Agua.s - 445. 

Pa11l9 Jlartl-. (P. Dias ·11it. ). - FuncconarJ;oa Publicos. ~ Coin
mlasão do Estatuto doa Funcelona.rlos .J>ubllcoa - 151, 152,· 164 .. 
155, 156, 353, 3H·6õ, 367, ~68-59; 360-61, H6~ ~G7r 438,. 60; õ.4G .• 
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Pedro· Alelxci .- - Minas Geraes - Conun11!sã:o dê Constltui~ão .e 
.Justiça - 85 • 

Pedi-o C.alDJ.011 .,...- Bah·fa - 6, 35-6, 35'1, 363J 366, 4'H. 

'Pec!ro R;aché (P. De·mos:theneS: R.) - EmpregadQres 
1s1. 1s8, us, no, 26'o. aos. 

"Peth'.o Ve~ara. - ruo Grande do Sul _,. 225. 

-Perelni L~a (l"oaê P. L.) - Parabyba ·...,.... 1• Secretario lia. Com
m.lssão· E~ecutiva - 44-l. 

'Plahelro Chnpli· (DjaUna P. C.) - Minas Geme~ -:-- 28S, 288i. 

Plba.lo Toú.r:biho (P _ Alves Monteiro T.) .-:- :i?arã.nâ - Vlce•I'i:e· 
~ifdente. da Corttnd'não de Segtn-ança-N-aclem.al - 1:07, 4-'25,· 44&~ 

PnuliJ Keu;- CJ"osê Eduardo P. K.) - ·:aio de .J:à-neil'o - .5'72 . 

R 

'Ra.~ Bltt~nco~ (R. J .6bJm B:.) ...;...; ;Rlo $r,ande do Sul - Com
mi,ss_Jo de ~~uca:Çã.o e ·CtiJtura - 309, 311, 315, 316~1~, 349. 

'Rlbelr.o .Ja~or (A.ltredo August9 ~. ;r.) - ~azonas - Çommlà· 
aão de ~egu_rànÇ& Náçlona.1:--162,163~ 1,64,.165,. 166, 167, 247, 24·S. 

Bw7 Carneiro .- :Parahybit ·- · ~1.;8. 

s 
ltala.cto FPJao (Joaq,uJm P.éd:ro S .- F.) --- -.~rofh~sões Li'berS!ea· ....... 

C9mmissa:o de Leglsla-ção SoctaJ - - 558~ i10-71~ 

-:san~ ll'llláo (Françiséo Alfte>n.lo RodtfgUe:r d411; s. F.) - l>lstttcto 
.Fe4eral - qõmmissl,o d& Dlplo.ir)acla e Tra~dos · ..._ !ÇQ~ 261, 
2:62·, 543; 55·0-G1,_ 554_ 

:s....,..a,10 C'orrêa (José ~t.to$o S. C .• ) - D11!trÍ~to 'Federª'l 
353-54. 

-:Sampaio Co•ta, (Am~ndó S. C.) - Alago~s - 98. 

Slmã9 da Cunb# (S. da e . Pereira) - 1\Una.s Geraes - 473, 47'4. 

'Sousa Leão .(Eurico de S·. ·L.) - ·Perttambuco - Gommlssâo de 
Diplotna~la "' Tratâdos - Uf'Z, 2.44,, 24~1 25~. 

'Teb,lra L~lte- (~dg~d T~ L ·.) ·.....- Pernambuco _; Coni~tssã.o d~ 
A~Io11.Itul'.'3.. _lndµstria e Com~ercio -- Sl, .178;1 226~ •98, · 510. . ~ 

'Te~elra. pµ.ío (.A.lvaro T .. P.) ..._São Pa~lo - 3n. 

'Tbomp•on. F1i9rea (Ca.rios T. F .•. N~tto) - Funcélottari-:os Pttbllcos 
- CoJ.Dm.fssão .do Eat~tuto · doa Fu11cc1o-nQ.:r10.3 Publlcos· ·-
33t.·S5, .4_98. 

·u. 
-

'17be,ldu· ~alh~ttt _:_ Es-pirf.to ·santo - C.oJttmfssllo de :tt,o:nadª' d ·e 
: ,con~a.e - 136..:5'3, 18·7, 242, 258, ~87 r · 348·.f.9, 365, 366, 36Q-.-
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"Vateate de i.,_:a (José A!fo.nso V. de L.) ....._ . Alàgo~e - Pr~~l· 
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·Fhmnga.s· e Or?mento - 19'1, 4-42, 4•~. 55t. 

vicente GaWes (V. de. Paula G. ). ____, Empre_gád<>res - .ns-M. 
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stdente da Commhnsão de CoD.9tltu1ção • " J'~stl~ ..,. 11. 
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.. · \ 

1~9ª ·S~ssãq, em 26 de Outubro de 1985 

Presi.!lencia dos Srs. Anto11lo C~rlos, Pre~idente; . EuvaldO' 
. " .Lodi,. 2º :Vice-Pre.sicbmte, ~· Pereira Lira, i 0

· .secr.etario 

1 

,.. , .. A's 14 hor;:.~ comparecer~ os Srs. ·: 

. . A:nt.oni'(), ·carlos., Euva'ldo LoQ.i, l»ereira Ltr,a:, . Genero:so 
~on~e, Edmar Carvalbo1 LáUro ·Lopes, .,o\cyl.ino de Leão, José 
.Ping·n:rilho. Carlos Reis; Hugo Napoleão, P.li11.io Pompeu,. Fer
·. nandes Tavora, Pedro Firmeza, José Au~usto, José Gomes, 
BoUo de 1'tenezes, Arnaldo _aast0$, Aílt.onio de .Gó~s, lleítor 
Maia, Alde .Sampaio·, Sii;hões .Ba;rbosa, V~H~~te -de Lima, Fer
nandes Lima, J. J. Seabra, J.oão Maílg~bei.ra, Yriseo Pa
rais.o. Pint.o Dantas_. Alfredo :MascQ:renha:s, .A.rn.o.ld Silv8.r 
Le.oneio Galrão. ArtJ:lur Neiva, T.1baldõ .Ramalhe~, Jair To-

, var, Henrique Dodswort.b, S~urxp~io Cor.I'~a, Eduardo Duvi-
. vier, Alíi>Jo " Costallát, Pradq Kelly, Cardil:lo. til'.no, Ba.ndeíra 
Vaüghart," J3jas Porte.s, Pinhei.ro · Ch~gas, Clem~n.te ME;ldrado, 

. Adelio Macjel • . ,J:Qao Be-ralde, Arthur Bernarde_s· Filho, Poly-
e~rpo ·viotti, Furtaâp d~ Me:qeze~., Daniel de ·OarvalP.01 José 
B·erna}'!jh10, neotott10 Monte1t:o de Barros,, Waldemar .,Fer
reira, Qa.r.d~so de Mello N,ettoi (tomes Fer~az, .Aur~liano Lei
te, José ' ·Ca~sio, .nomingos Ve.Ilasco, Laudelínõ, Gomes, Vi
P~nt:e Mígn~l; Arthur Santos, .Qctavio aa Silveira, Dínfa Ju-· 
niar, Carlos Gomes de Oliveira, Vespucio de Abreu, João 

.-·Shnpliciô, .Fred.erico Wolfenbuttel, Ada:lbertá Correa, .Qsca·r 
Fontoura, · Aníz Bad~a, Francisco ·di 1'~iori, Silva Costa, 
Francisco Moura,. .Alberto S.urek, Ricardino Pradó, Ricardo 
.Mac,hado, .Lima Te.ixe.!ra, Albert.o Alvares, Moacyr Barbosap 

_,Lourenco .Baeta Neves, Abelardo Marinho e Barrreto Pin.:. 
. to· (81) • 

O ·Sr. Preside!ite - A lista. de presença accusa o eompa-
reci,me.n:t.o. de 81 ·srs. Deputados. · 

.Está aberta.. a Sessão. 

O $,r. _ Generoso Ponce · (3º Secret(Lrio, ·se.rvindo de· "2°) 
' procede á leitura da · Acta da. Sessão extraordina'r.ia nocturna 

---. antêcedent-e; a. qtJal é posta em. discussão.· · · · 

i~ : J. i ·() s~." Do~ingos V~lla~~~ (Sob·r.~ a Aata)·-· . 'Sr. Presidente, 
nas duas se.ssões de bón.tem, r.eclamei contra a decisão de 

. Y. Ex. de remetter â-.Comniiss.ão Executiva o Manifesto da 
: '.F.r.~nte P~_pula~ _peJa Lil:i~~~~de! lido pot mim· -desta, tdbliiii:'. 
_ afim de que· aqnella €6ll).m1s~ão '~e manifestasse· .sobre ·a cou--

· ~ .Véfii'el,lcia de ·sua pubt.icidad~, nos te-imos do.§ .fO do art. 1.Í3 
• 'J' • .. ' ' · • • 11 - • • • 
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do Regimento. Pareceu-me, eom.q me parece, que a audie!:t"· 
eia da :Qommissão· E:ltecutiva $6 é licita se o· documento nao 
é ilido pei.o Deputado, mas apen.a$ eJ;Iviªdo ~ Mesa 11ai:a justJ
.ficar qualqu~r propo,siçQ.o. ~ Tal pi;ovi.denc1a :Se exphca :pe1a; 
necessidade de .éoh.ibír o ab'Q:so .qe .serem publicados, á guisa· 
de Justifi'cáção, vcilurno$os traball'.ios ·q~e oneram o~ cofre! 
pQblieQs. Foi o intuito: da ooonomia que ori~ginou o_.§. 1° <.!º 
.a:rt. f 43; e ~sso <;ieprehende de seus propr1os termos·, pois 
.que ál.i se deter_min_a. que a Commissão Executiva ••p·ed.ll'á 
info.rmaicõ~s á. Imprensa Nacional sobre- e montante da des-
pe~a,,· d~ pup.Iicação. . ·· 
. . Não é, ,portanto, comprehensivel que se ·appliqu.é esst' 
dispositivo regi'm:ental no ·meu caso~. Da:. tribuna· da ca·mara, 
eu ll um documento· que :ficou as.sim incorpo?,'ado a rn.eu 
discurso. O arbitro d:o que :eu d'evó ·proferir desta tríbüm1,. 
sou eu mesmo. V. EX. e a Comtnissã_o Executiv-a não· têm 
o direito de céii:surair -os meus di'séursos, senão. quando, por
ventur~;, eu me ·referir "a collega, a.o SenadQ, ou qua1quer 
de seus me.mbrQB, e. de. um . moo.o geral, a qualqu_er repre
senta·nte .qo Poder Publ:ieo, ~m fortn~ ipjurfosa ou deseor• 
tez". Nesta .hypotbese,. V. Ex. terá d'ii;-ett.o de sut>pJ;imir ;1.$ 
~xpressões qü.e o .. Regimento In~erno probi~e, em séu aPt • 

. 196, .g ao .. M~s, nem . .as~i:m Y. $x. ou a Com:missão Exe
etitívQ; poder_á de'j:çar de pabl~çar o .meu: discurs9, cóm.o está 
fazendo, viOlando ~ dlréito_s que me as~:egu:ram a- Consti
tuição; tanto mais qu_anto naq.uelle. d'é>cuniento. não se cox;it,e_m 
íu.Jtir.-iá a .qua}quer-_ pes~~-~.o: . . -.. · . .. ... . 
.. . .. Sr·. Presulente,_ nas duas se~s.oes qe hontem, rect1f1-

. :cando, .a Act;a,. .. fiz r.eciamaçõ~s a ~ ~ ~~-· . que me p_rometteu 
t'oÍnal,..a$ em. COilS:ideraçãO. VerifiCO; p.o~m,, CfU~ O J>i,ariQ 
dô Pf}rJ;er Leg-islativ_o d~ .hoje, n·~ ptiblicqu o Mani':(e'sh>. ~ 

Sem levar em. conta a de~onsiderac.ã~· ·p.essóa·I que isso 
répresenf.a, quero defender áqui as· prer.ogativas d~ meu 
mand~to,. que .são ·as de ·toda a aamaraf protestando contra 
~ decisão de-. V _ .. ~x. de submetter a Oommissão Executiva 
·um documento lido e i11c.brporadà a rneu discurso . :, " 

O ·~r. Preside.nte· - Vo:u tomar em apreço a reclamação 
que acaba ele ser ·feita pelo. nobre -Deputado. Sr. D.omingos 
Vellasco. · 1 

• 

· .. :mµl prim~iro Iugart direi, desde 1'ogo,. que não 'se etJeon
tra, no des~rnpenbo qUe võ4 d.ando á Presidencia .qa Ca-

.. mara, acto algum que, d-e .leve, pe>ssa. ser .~ttspeito : de envol
ver desconsideração a qualquer .dos me~s illustre.s .collegas;. 
ao contrario : procuro systematicamente ma_nt~r pará com 
tod.os a. dís'tinccão a que o me,u .. dev~r· .e .. a min):lâ' edq~ação 
me obrigam. 

Em ·segundo lug_~r-, atendendo a() caso ·em 4uestão, es~ 
dareêere,i que se trata do .manifesto de ·-qma d.rganização 
·poliVca quê Sé formou no ·Paiz,. manif~sto· quê, .l>ara 'tod.os 

: ós .fins, ap.resentad.o á .Qamara., tem de seir tomado como um 
dooum&nto não offieial. •= · 

O art. ~-43 de> Re~;mentot . Pa~grapno :unioo, (ftle 
·S. Ex.. leu, .diz perempt01"1a.m0nte : · .. 

í 

"Nenhum .dooümento :setá publlc.ádo no· r14Dia.do 
. dq Pod~I" '~g!~Jativ9 ",,,~c;I~e ·qu~ ~ ti~o ' t~ate "_de :_PP.
,,bJ~eac~es • ~.nc!~1~~ "'pel~~ _oomn;u~oes. .. como . ehi:ci:da-
tiva$ :QU Justif10at~vas ido$ seus · trabalhos, - sem ·p~ 
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.recer da Commissão Executiva, que pedirá inform&
çõ'es á' · Iniprensa Nacion:nl .sobre o montante da des
p'é$a. ·Essa íníorma.Qão :ioomp.rinhará ó pa_rP.ee-r. emít
tido pela ~fe~ida CommissAo e ~ubmettid-0 á deli
beração .. ·do Plenario depois dt! discussão unica." 
. .. . 

Que se trata de documento não officiaJ, é notorio. A 
vista disto, ·nos termos do di·spositivo regimenf.!l;I, que me 
cumpria -obedecer, eu tinha, prfmeit'o, de mandar 'orçar a 
despesa, na Imprensa Nacional; em seguida., qe ·dar-lhe pa
reeer, ~e seria submettido á. c.onsideracão da CâJSa. 

lt claro que me não. assf.ste o cUre1to, e Jam~i:s. o _ faria, 
de -exercer arbitrariamente qualquer censura sobre discur
s9s de meus coUegas. Se, porventu.ra, o que ·consta do ma
nifesto tivesse sido dito da tri-buna palo nobre Deputado, 
a·inda eu poderi~ usar do dlreJto que o Regimento .me Q'On
fere, qµanio .á. censura. Pado, porém, que o ijQóumentõ é 
µrh simples mp.nifestõ. não vnc-Hlel em ~umprh.- o disposi
tivo· 40 _art. f ·43, n;iesrdc> porque, om. caso· algum, poderia pre
j.udfoa.r ·o ·pepuf,ado eom es-sa deHber110~0, pois á Ca.mara: ca
bfa decidjr em definitivo so·bre n pul)llcneão do doêumento. 
É .. a· 'Casa a u:nâea -0ompetente paro. dizer . se eonvein ou não 
publicar determina<Ja materlo.. 

~~o o-ftendi, p'.ortanto, () direito do nobre Deputado, nem 
o poder,ia fazer. Attendi apenai, ·como di8se, a expresso dispo
sitivo regim~ntaI. Tenho, a881m, de persistir na resolução que 
tomei1 reaffir~ando ~porém, quo o nobre Deputado fez grande 
j.xüustica. quaando me a.twibulu uma dcldonjideracão de 9rdem 
pess.o.al. · , 

Nunca. teria esse deso.prooo com coUega algt1m, e muito 
menos com o ·nobre Deputado 0Qmtngo·s Vellasoo, à quem me 
ligam laços de ami·zade pessoal o que foi um dos ~eu$. dedi• 
cados oom~;tJ.eiros na campanha da Allia.nca J:,iberal. 

O Sr. Oliveira Coutinho (Sab'rt? a Acta) - Sr. Presidegte, 
farei apenas insignificante reotltlcnolto a aparte. que dei ao 
disc~rs·o· t;fõ'_upb.rc Deputado Sr~ I1 t1dro Calrnon. 
~ . ~ . . ' . 

Encontro na Acta () segulnt.a: 

"Se, de f.oo Urarmot to ahl vamos necessariamente 
c·reando deff,c,it". · · · · · · 

deve I~r..;se : 
·... . Jrri ..... . 

"Se de too tf:rnrmot UO, ·vamps n-ec~s811riamente 
crear ··~um defici-t". · 

• •• • .. l .. • ·~ . •.• • 

. c~mo está, não tem .sontldo: HO é o numero qu~. àlli 
dev.e ~~~~ ~gi v~z· ~e fO. · · · -.. .. . ~ . : "" .. . . .. 

O aparte deslinou-se, como ca Cnmara presencio~ a .soii
citar a attenoão della pàro. a contradição que havia em se 

· apregoarem como impóssiveia d.U818 coisas, entre as qüaes 
-h avi~ um:a- ~s~91.ha _a fa~er. 
· .})jzia-se que era .impoeetvel nllo dar~ 10 % para educa
cão, '.pt1r<tlie1 fi :constituioio mandava da!-os ~ Eu .Poderia obser-

· var. ctue ·não. é "só com o deu, ma tambem com a Constituiçãot 
tfu"il il 'á. des -ácçom~ntl. · · -

... ! :: · ·• r· ,ª · ,~ •. :-- ~· ~ • 1 • • 
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, ,A Constituicão tambem mand~ que deter~inadas despesas, 
as do art. 15 por ex.e.mplo, sejam eliJ;ninadas, e entretanto não 
o foram. 

A· este -proposito devo mesmo notar que uma. emenda que 
apresentei, falam.do :n-e.ssa.s despesias, teve da Commissão- um, 
parecer que. nada tem de ver oom a emenda, porque eu me 
ref ex-í a d,espes~ e ·o- pare~r ~ o ·~eguinte : 

Não ha na ReceittipUblica rubrica alguma que deva~ 
por forca da ·Constituição, ser suppritn.i~a, etc." 

Eví.den.tem:ente, o pairecer não se refere â emenda; nesta 
se trata de despesa e o, parecer de receita. 

A contradição que salientei em rr1eu apaFte era qúe, · de 
úm lado, dava-se 1.0 % e de outro . man'tin)la-se despesa. que 
Já ·.exood'ia .ai 100 o/cr. <la receita. · 

Consequentemente, se se àddfofona-vam na despesa ·10, 
mais 100, teriam os de subtrair de i 00, 11·0; cairíamos, assi~ 
ém um ~Utro "imp:Qssivel". Est~, jrreductivel ooIQo todas as 
verdades mathematícas. Impossível essencial. não relativo. 
Quem de. 100 tirar 110 não podera encontrar outra coisa senão: 
menos 10. ~ 

: ::: Accentuei·; bpnt~m., .o inconveniente que havia em dar ao 
.CTOverno umá recéita e autoriza~ uma despesa. maior. InP,on
veiliente. que é este: elle terá a seu arbitri<> a as.colha das 
despe~a~ ~ fazer, da5 desp~sas a não fazer por falta de receita. 

~~ me fosse· pei;'mittid-0 dat um tr1rn um tanto amenG a 
estas leves observações, diria qué, em di?.,do momento, llOderia 
o Gover;no dfze·r ao J.egisTa,tivo: "este mez não podemos pagar
vos porque os 100 ·da reoo}ta estão esgotados p.or uma pàrt.e 
da de~pesa de 110 (o'l,l mais} que _me autorizastes a fazei~! ... " 

Quando se ·adopfa · a norma de. no. Orçamento, apenas· 
á-c.ceitair r:eceitas o'u despesas previstas em lei-s anteriores 
e_vidéntemente se presume que. dentru dessas. leis "'ant~riores" 
'é -qtJe ·o equllibrio deye ser feito. · 

Cuntar com leis "posteriores"\ aquellas que ~inda vãc- ~el' 
feitas, seria evidênternenté tornar nulla, sem eff eito algum. 
aquella sabia disposi~ão cme . prohibe as eaudas orcamenµi
ria:5. 
· E?fa este, o espir.itO · do meit ar·arte ao nobre De!JutS:do 

Pedi·c Calmol.l. 

O Sr. Pedro C.almon (Sobre a Ae'ta) - .Sr .. Pre~idente. 
não fiz a revisão do <líscmrw que hontem proferi, s.obre o 
pr'o.íec~o de OrçamPnlo. ·Bntretanto .. na publicacão hoJe feita 
no .Dia'rio do Poder Legislat?.vo, :(oi. on:i.ittida a. nota haibitual
n:i·ente usada em crusns , taes: "_Não foi ,revi~t<> pel~ or:ndor. ~ 

. O Sr. Barreto Pinto (Sobre a Acta) - Sr. Presidente. na 
sua formosa orac~o _de h:ontern, o sympathico .Sr ~ Pedro Cal:.. 

.;·mon. 't.erminou -ass'im: · · 

. • ... \ . ·~ . ' 

''DeseJo finailizar eharnand.o a at;t-enção da Casa 
para a ultima emendai cuj-o pjttoresco conside1~0 alego-

. ~foo · porque.-:m.ostra, mais que· qU.antlls e'.'(emplos pudc>ls
se ·cita:r, o tumulto qmr influ~n~iou a. distribuição !la 
qúota de educacã-0. E emenda da autoria do Senhor 
l)eputado B.!1rre.to, Pinto, acceita .. ·e incluida pelA Com-
mi$são de Finanças como. su~ nesta pbase da votação 
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orçalmentaria~ Manda ·c·on:ferir-se, 'da quota ·priv.ilegia
. <h11 300: 000$0()0, }>ara· a estatua do Marech~l ,·Deodorot· 

u rnonumento d'a ·.Praça Par.is, destinado a commewo-. 
· rar a gJ.oria do· fl.llldador da Itepublica, ~erá tirano da 

.. verba das· escolas!'t 

Lastimo profut:Jdament-e qlie o nob:r~ Deputado pela Ba .... 
hia tenha sido vietima .de la.tnenta.vel eqnivoco, assim como 
lamento, igualm-ente, que S. Ex. haja commettido grave 
ínjusti_ça. . . . 

O díscurso de S. ·Ex., confirmando. embora. o brílhantis
mo é grande tal~nto de· S. Ex., ao me~mo passo provou que 
S,. ·Ex. não leu .o -Orç~mento-. · 

A emenda n. 50, que se · acha publicada á pag. i 62 do 
avulsa, .. diz: "Verba 19, accresceilte-se: para cumprimento dô 
disposto nv .art. · 15 das. Disposicõ~s Transitarias <Ja. Oonsti
tui_ção da Reí>Uh1ica." Note-?e bem: verba ~9. E de. que 
cogita essa verba? De ·obras, Sr. Presidente I Por conseguin
te, é evidente :o- equiv-O<X» em que incorreu o nobre Deputado~ 
affir~ando que tal despe;sa cor:rería pela verba "escolas". 

Mas,- pel'gtjnt.o: rund.a que a de·spesa cor:resse por conta 
do credito d,estinado á'. .educaçãó, dever.;.se-ia neg.ar tal verba 
á estai.tia do Marechal Deodoro?' Dever-se-ia deixar de cum-
prir o dispositivo constitucional? , · 

Era e.sta a reetifieacão ciue tinha ·~ 'fazer~ .: 

O Sr. Acttrcio Torres (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
pe.lo grande apreço que merece o Minls.tró Octavio Tarqui
nio de .Souza_, J>reside~!te ,do '.Tribunal d~ Contas, abalanco-m~ 
a vtr, neste momento ·de rectificacã-0 da Acta, dizer do. pe,n
same~to que _presidiu a um aparte qu~ tive a. h-0nra de dar 
ao e:qiinente Deputádo SI"'. Levi Carneiro,. quarn;lo do ultimo 
.dfa-curso aqui . pronunciado por· S. Ex.. · 

N.a ·occasiãf:> em que, c·om o btilho de se~pri:,, orava. o meu 
digno :e nobre coIIega ide bancada, deí a; S. Ex. o seguinte 
aparte: · ·· 

-- · "'Se O nobre Deputado consentir, p'Oderei ê$Clarecer-Jh~ 
que as obras da :Salixada Fluminense. ·no tocante aos Municí
pios de Itaborahy, Sant',..t\nl_l.a dé Japuhyba e São Gonçalo~ 
foram iniciadas ha. se.is me.zes. "' · 

o s~. LEVI CA.R.~ElRO - V.· Ex. está equivocado. Não 
foi a mim que deu esse a par.te. Terá · sido. talvez, ao Senhor· 
Duvivier. · · .. · 

o SR. AC:URCIO TORRES ~ Foi a V. Ex.' por oecas1ão 
db -.~eu ultimo discurso, aquF pronunciado, . ;nã·o :50bre a Bai
xada Fluminense, mas .sobre outro ·ass.umpto que V. Ex. 
versava. · 

O Sr. LE\TI CAim.Emo - Sobre deeretos-lei~? 
· . O SR. ~CURCIO TORRES· ~ Cr~io '·que i:espondendo a~ 
Sr. Sampaio .Corr-êa. . . _ . .. -

De·sse aparte constam. ain<la as s~gui.ntes "~xpressões, .e, 
é e.ss.e· .o ponto ·em que preciso esclarecer o nieu pensamento': 

· "Estamos . actualmente pa.raly.sados · p'orque· o Tribuna'! de 
.. Contas, pelo -seu meeaniStno, até hoje tião permittiu que os 
traba.lhadores recebessem o p·rimeir<»·dia -de 'serviç.o ·naquella 
obra". · -~ 
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·sr. Présidiente, o pensamento que -présidiu a e·sse aparte 
não foi ~ ·1onge de mim tal coisa -- o ~e oe·nsurar aos dignos 
Ministros e, mesmo aos fu.ncci-O~arios do Tribunal de Oonta& 
Não quiZ dizer á Cámara que O! J)agamentes não eram feitos 
por entraves por parte daquetle Tribunal, mas ·sim que <i 
atrazo do pagam'ento era devido ao mécanisrno do Tribunal 
àe Contas na applicação do Código de Contabilida6e. Esse 
mooa.nismo, <1ue entrava os pagamentos, não é oriundo de 
niá vontade nem da desidia dos membros do Tríblinal de 
Contas, mas da applieacão que SS. EEx. têm de fazer do G.o
digo de ContabiUdade. Sempre sus·tentei que, nessas obrás de 
grande vulto, as verbas deviam ser oollocadas no seu total no 
Banco do .Brasil, á disposição d.o~ chefe$ dos: -serviços, afim 
de que as importaneias mensae.$ .para pagamento dos traba
lhadores fossem por :elle_s sacadas do Banco, ficando esses 
miesmos chefes na obrigação da· prestaçâo de contas trimes .. 
traes. 

Tin.ha eu raZã«l, Sr. Presidente, de fazer essa ligéira eJ'i .. 
tica, eomo disse, não ao Tribunal de Gontasi más ~e Oodigo 
de CbD,tabiliàa<ie, ao mecani.smo. legal. E digo que tinha mt.• 
ião porque as· obras da Baixada Fluminense, ·no que diz res
p.eito á chamada Baixada de Macac'á., foram iniciadas em 
Maii-0 deste anno e s.6 n-O dia 23 do .corrente, na ultima quar
'ta-teira, foi éntregue a primeira importancia, no total de 99 
contos, para J>agamento dos trabalhadores, ' correspondiente
aos mezes de Maio e .Junho, estanão ainda. esses m.iseros ope
rados á esp·era do pagamento relativa a Julho. Agosto~ Se-
t.€mbr.o e Oútubro. -

O Sa Pusm.ENTE - Pieco ao ·nobre Deputado que faca 
rectificacã-0 á Aeta, para o que lhe dei a p~lavra.~ 

(}, SR. ACURCIO TORRÉS - Era es~ explic_acãcr, Se
nhor Presidente, que, aproveitando-me do espirito liberal .ie 
V. Ex., que tanto nos eneanta e nos envaiideée, por tiermõs a 
V. Ex. ~omo. dire·etor dos noss~ trabalhos, - úle· câ.bia dar 
á Camara, pelo grande aRreco que me merecem ·OS méml)'r()S 
do mais ·alto I'riJiunal die fisealizacão administrativa, e mor .. 
men.te. o seu digno 'e 'illustre presiden~. ! 

o Sr. Moacyr Barbosa (Scilfre ·a Acta) - Sr. Presidente,, 
na sessão noctrirna de hotitein, quando versava. -sobre o Or
ç~mento, :f~ 'honrado com vaHos apartes proferídcis pelo no
.br€ Deputado Sr. Diniz Junior. Entre a-s .respostás quie dei 
·a S. Ex. : figura, na Acta, uma que está em desaccordo com 
e meu pen.sarnento. . . , · " . 

Dizia B. Ex.: ~Esse é outro aspecto <Ia . questão. Mas, 
nem por isso o ouro perde a sua ·.qtialidade 'de mercadoria 
coroo. ·<lut'ra qualquer~ .A$sim ~·orno não d~'Vê1;Xl.OS· deixar de 
lado os nossos cafeeiros, afim·· ·de que colhamos eaf é e man
tenhamos no trapalhq aquelles que o culti~: devei;nos m:an-

'·ter ~ ih<iustri~ da ·mineracão áfim de darm~ trabalho a al
guem e tqrnarmos util e_sse ouro ao Brasil, -ao en;riqueei

.. merito d·o Paiz ·e ·a:o ·seu 'des·en.volvll;nento iecoliomfoo"'. 
o -s~ DINIZ JUNIOR --- Aooreseentei mais:· "V. Ex. '-deve 

-ter notado ·que ·a®i, o ouro :tem sido adquirido ·para -·eons
.UtU:ir patriiriõnio ·nacional. Não eomprehen<lo ~ssa sua fun
cção". 
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O SR.. MOAOm BARBOSA - A. ·esse aparte respondi: 
~Esta verba figura na de.spesa, mas não é evidentemente uma 
de;:;pesa. E' uma transforma~ão intelligente d•e val9res". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Gomes Ferra.Z (Sabre a Acta) - Sr. Presidente, a 
respeito. da . illconstituci~nalidade do pt>-0jecto n. 151 que 
extingue a classe dos solfoi.tadores, tem discuissão na Camá.!11. 
dos Deputados de São '.Panlo, e para esclarecimento do pro
jecto n. 97, em andamento nesta Casa, vou lêr o seguinte 
depoimento; iste é, o discurso do illustre Deputado ·nr. Er
nesto Leme, qàe eselarece. º' as.!Ulllp.to ·-em rooo: 

O Sr., Ernes~o Leme - Sr. Presidente, o .subsu .... 
tutivo, que a Commissão de Justiça apresentou ao, 
projecto 4~ lei' n. f 5, da lavra. do nobre Deputado se
nhor Alarico Caiuby, dizia,. em seu axtigo · 1 o : (Lê) : 
"Aos solicitadore$, eomprehendidos nl) decreto esta
dual n. 6.760, 4~ 9 ··de Outubro de f934, s~rá expedida, 
pelê> Presidente da Cõrte de Appellação, provisão de 
advogado". 

Não estive presente á. reunião da CommissãQ de 
Justiça, que approvou o parecer elaborado pelo m~u 
,nobre eollega, Sr. Motta Filho, bem com.o o substitu
tivo formulado p0:~ S. Ex. 

Entretanto, as.te substitutivo incidiu num defeito 
de tech,nica, que ·era o de manter a antiga denomina
-cão de "ady.ogado provisionado~ a -0ertas :ie determl. ... 
nadas· .pessõas, Jla.bi).itadas ao ,.exerci~io ~e .actos dé 
·advocacia, <le accordo com as leis estaduaes. 

Mas, o Regulamento da -.Ordem. dos AdYoga,dos, qUe 
baixou com o decreto federal n. 22.478, de 20 de Fe
vereiro de f 933, divide em tré.s cfasses os que labutam 
no fôro na. defesa de interesse~ de terceiros: ~dvo~
dos, provisionados .e .solieitadores,. 

A classe dos "provisionados" .corresponde e:ra~tament · 
aos. que exercem funccões de· "advogado. proirisionaclo", 
nos termos da .lei estadual. Todavia, tendo o <iecr~to 
federal reservado. a denominação de "adv:ogado" ape-

- nas parã. as -pes~oas formadas em dire1to, com carta 
de bacharel,. ou de douto~, ê. ~idente que essa del).o
minacão antiga da lei estâdua\ não pod~ mais pre
valecer. 

Com o intuito, pois, de pôr esse subst,itutivo em 
harmonia com a lei federal, quanto ·foi o J:nêszpQ suo
mettido. die pr.eferencia ao I>toJooto, a. segQ.nda qiseu~
são; apresentei eu a seguint~ e·menda: "Redija-se as
sim, o art. f.º - ~os solicitadores, comprehendidos no 
qecretó estad~l n. 6.'76Q, de·. 9 de Outubro de 1934, 
será expedida independentemente de novo .exá:me, pelo 
presíd'e'J:Lte da Côrte de Appellação, carta de provisio-

d 
,, . 

na o • 
Essa mi·nha -e.mend~, Sr. Presidente, logrou a ap

pravacão. ·una:nüne da. Casa; e. ·voltando o ,projeoto á 
Comm'issão dê J:'tlstica, .para. ser tedigido de .accordo 
com -0 vencido. ·retorna ho.ie aQ Plenari-o, p~ra ser sub~ 
mett.ido , a ·terceira ·discussão; Noto1 e.ntretanto, ,quer na 
-p~licacão ·feita uo ~:niado' da Asselill?léa~, que.r nos 
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"avul$os ·d~stribtiidos·· aos Srs. Deputàdós, · que.· essa 
emetitl4, pár mim. ap;r_~sentada e appróvada. pelos meus 
nob~es c.ollegas, nio ·foi tomada na devida ~onta, na 
redaccão final, óra. submettida ã AsSembléa. 

Ass.i~ é qµe neIÍa s·ê Íê. o artigo i•, redigido <ja 
seguinte f6rmâ'·: (Lê) "Aos solicitadores, ·comprehen

. didos no decreto ' f*itadual n. 6. 760, de 9 de Oatubro 
de f 934, será rexp·~ida pelo Presidente da Côrte de Ã.p
pellação provisão ·de advogado~. · 

Vê V. EX., Sr. Presidente, que o _ substitutivQ d~ 
Com·missã.o -de Justiça, hoje em terceira discussão •.• 

O :sr. Motta, Filho -- V·. Ex. dá ljcepca pára um 
parte? · · . 

O Sr~ Ernesto Lem'e - Com m:p.ito prazer· .. 
O Sr. "Moita Filho - Em nome da Co.mm.issão de 

·Justiça, devo declarar a V. Ex. qqe houv.e um pe
queno lap.so nesse .sentido, na redacção ora ·su
jei.ta. ã consíderac~o d~ Ca_sL 

O Sr. Ernesto !Jeme - - E' Justamente para que 
esse lapso .seja sanado, que peco a yolta dó projecto 
á Commissâo de- Justiça. · 

De outra fórma, Sr. ·Presidente, o projecto de lei 
qite approvassemo!? estaria. ··em contra.posição eom o 
QU'e constà de lei federal. 

E para que -á Assembléa-Legislativa de S. Paulo 
não caiba· essa eulpa de appgova-1~· um, pr.ojecto, em. 
antagornsrno com o texto expr-esso d.e legislação 
f ederat. é que 'tOnio a info.iativa de reque.rer a vqlta 
do substitutivo á Commissão, afim de ser novamente 
.re~digido, de accordo com o veneido,. . 

Era o que tinha a ·dizer. 

Em seguida, . ·ê · approvada a Acf.9.. d~ Sessão 
anlecediente. · · 

O Sr. Pre·sidente - Pa.ssa-s·e á ieitura do Expediente. 

·o Sr. Pereira Lima (iº Secretario) procede á leitura do 
·seguinte. · 

2 

MPEDIENTE 

Officio: -í 
1 
1 
j 

. Do Mini~terio ·da Agricultura, de 25 do cor-rent6., remet-
tendo as seguintes í 

~NF"ORMAÇÕES · 

EXmo ~ Sr. 1° Secretario da e.amara . dos Deputados ; 
Em solucão ··ao offi~fr) n. 806.. de 26 de Junho. -Ultimo, 

·ãess·a Seeretai"ia, tenho a honra. de: rernetter a Vossa l.}xcel-
1e·neia, de aecordC. eCrrh' o pedido e-cimstante do alludido off-icio, 

"as informações so.lfoitadns em requerimento do senhor Dep.~-
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tado :Edm•lindo Bweto Ph;i.to e devid~m.ent~. ~pprov~do em 
plenaric;. · · · - · · 
, Aproveitando .o ensejo, ap'resentp..lh~r os ineus pro-testos 
de estima .. e eonsideracão .. - Odilon Braga,. 
- / · 

~enhor Mini,stl".o:.: 
Oumprindo 'instrucções de Vossa ExceJlencia, ·organizei, de 

acc.ol'dO .eom O'E!· annexos· remeUidos a este 'Gabinete pelo· 
O. N. P. M. ,. a:s inf or.maoões que vão em s·eparado e retàti
vas ~o Pedirlo dÔ S-r. Depütado Edmundo. Barréto Pinto, ap
provado ·pela. Camara dos Deputad·Qs. -~ J. de Olíve.ira Mti.r-. 
que-s, Chefe ~o Gabin~te·. 

Inf o~IJcs 

I) As· empresas que· e;x.plo-ram. ene.rgia hycfoaulicã em -ser-
vi.~o de -gtilidade :PUblica. ·Sâô: - ~ 

Companhia Sul .M:.ine_iva d.e Elootri.ci:dade, ·CoÍlipanbfa In
dustrial -Jtaúnen&e, C.ía. If;ldustrlal Ou:r.o·t}retana,. ~albino 'Ri• 
bél:ro. da- Si.lv~, Soc.iedaqe Industrial Hulha Branc~ Empresa 
d.e· Fe-rça e Luz de Pa.tro.cinio,. Prefeitura Mun_ieipal de ·sa.ntCJ 
Antonio .do Monte, Emp~esa Força e Luz Fe.rren~e, Empresa 
Forç-a e Lu:z Ça:rm~litana, Coutinho ·& Penna~ Cia. Fiação: e 
T~id'os .. Cedr-o e Cachoeira", i>reieitu"Fa Municípal' de $.anta 
Quiterfa, Pr.efeitura Municipal . de João d'El Rey, Luiz An
tonio Pires, Em.presa For~a e Luz Electrcia de C.oracãe de 
Jesus, Oliviéra .Cunha .. & ·c:ia. , C.i.a. ·R.egiona.1 de Electricidade 
de Lima Duarte, E_rµpr-é.sá forca e Luz 'Rosetti & Centola, Cia. 
Melhr®mentos· de Ponte Nova. Cia .. Fo1·ca e Luz Tapaeygua
rehsê S. A~, Emt>I'-esa.. F.orça -e Luz "Epalliinondás ó.ttoni, Em-
presa. Ff>.rca .e Lut Neves & Cia ~ , ;Ltda.. Cia. .In(l.fJ.st.rial ·pi
ta.n~yénse, C_ia. Indústrial B~Ue:- Horizonte, P'r~feitura :Mu
nicipal de Conselheiró Lafayette. Emp.resa Chavasco. de -F'orc:i 
e Luz .. Cia.. L,acticinios Rio ;i;>:reto. D.ias Ma.fra & Cia., Prefei
tura l\!uni~ipal de ltahira d~ M,a·tto l.J·éntrb, ;Emprêsa Forca ~ 
Luz ·de Il:)'iracy, Enéas Teleeio Baptista, Cia . . Mineira .d'e Ele .. 
etrfoidade, Cia . . Forca e Luz de. Nepom.q,cenot Pr'.ef-eitura. Mn
nicipa'l de Silv.ia.nopolis, E~presa Forca e Luz Qandeens~·. Em
P:resa Luz e Forc.a João PooTo Borre1li, Oia. Forca ·e Lu: 

·~ar.iãrt~ns.e, Empresa H~ro-El,ectrica Frei ~erap'him, .eia. 
•

1F-abri_I Mascarenhas., Empresas ·Luz e Forca Ttuyuta.ha:na Ltda., 
· Çia . For,ça e Luz Mln~ Sul~ Empresa Indnstr.ial lpanema., 

C:ia. Forca ·e Luz. d.e ·AJ'ruóca, _$ . A. Metallu:rgica: S.ânto Anto
_nio. Pr.efe~tura Municipal de Ch:nistin~ Joaquim José de .Arau ... 
jo, Cía. Forca ·e _L_uz do Serro, E:mprêsa,·Força e Luz. "Coro-nel 
Pacheee>",. E.ntpr~sa F~rca e Lnz: .Gfe Manhuassú, Emt>:re$a FQ.r ... 
ca e Luz. Sã:o· Sebastião l,tda .1., Licínio N~tini, Empl_'esa Força e 
Luz de P-8c.anha Ltda ·:, Cià:. Lacticinios "Albe.r.to :aoeke",. Em.
'ptesa Electrica 14Santa Rita". Empresa Fo·r.ça _e· Luz "Bôa Es;_ 
perart·ca"', Gia. Força é Lu~ _Cataguazes-Leopoldina, Prefei
tura Municipal d~ OHy~ira, lsidré" PíntQ Fernàndes e. Alfr.edo 
Paiva Tavares, Cia~ Vicos:ens:e Forca e Lilz s . A., Cbi.. Fo~ ... 
ca ~ Luz .EvangeJistana · $ • . A., SQciedade · Carandahyense. . d& 
Electriied~e, Empr.esa Industrial Mirahy, Cia. Forca - e Luz 
d'e Guanhães,. Chi. qe Lacticínio$ Santa An:ie(ia s. A~, Em
presa de Força e Luz da Cida~e· :cfo Alto Rio Dooe. Balbino Ri
beiro da SHva, Prefeftura Municipal de Patos; Agostinho A!l-

·. fa?.ilio Rodrigues, Ram.all;lo e Zucow, Prefeitura Munjcipál de 
Bae·pendy, Vjetorino dos Santn~ RibêirQ, Custodio Pires' do.s 
:santos, Empresá Naç.ianá.l de Eleatricidade, 'A,tnelia d'e Ç-arv·a .. 

22 de 221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

... -- . -· 
• • i • 
' . .... . · · . . 

.•· ,' •· 
-:-:· 1.2 ~ 

la~· Per.ei'ra,'. P.t.efeituµi ·M~meipal ·de Pira~ga, Ci-a. For.e~. e. 
Lüz ·N'orté.:Fh.rini·nense;ç Bmi:>res.a: F-0rça e LU.t castanheira &· 
~~l!o., Edgar Douglas , .?;um ~açh, · E~·P,,resa. Forca e L~ ·oa:.:.-... 
pella ·Nova das "Dores, Prefeitura Mtini-Oipa:l de Caxamb_u, ·vn"." 
lela -& Comp:, Prefeitura Muni<}ipâl de Virginia, 'Adão Perei .. 
ra de Araujot Empresa Hydro Electrica· Nac~AAai, F~ncis~o 
Castanheira & Filho, Ci'cl.. Forca e .tuz de Jacutingfi, Ciá~ In
dust~ja e Viação; de P-i~pora,, Empr~ F-orça e tuz de .Areado1 

Cia ;. ·Industria Sul Mineira, Empr~sa Forca ~ Lui d& C~.q 
do"Parana.hyb~, Jos·é Ernesto Komel, .. Empresa Conc~s!?ion.a~ 
·ria de Electricidade, Em.presa F<>rca e Luz Espera: Feliz Ltda.; 
Cia. Força e Luz de Inhapfa~,. Em.presa FQrç~ e Luz d.e úbe
râ.ba, Empresa. F-0rca e Luz .Conceicão dás Aiag~~, Empresa 
Força e ·Luz de Deifin()pQii~, Ciá· . . Forca e Luz Dõres do rn.: 
dayá, Empresa Forca e Luz Engenheiro Corrêa, Prefeitura 
M~i~~pal .4.e Jap.uaria, ~~pr.e~~ Forca ~ LQ.:1; dQ S~~it~e, tadas 
no Estadn de Minas Geraes; · · ... · · 

S. A. Empresa Forç:'a e Luz Ibero-Americana, Usina 
Sa.nta Cecília, Cia .. Lacticiníos, Ri;o P·reto, Empves·a Electrica 
Esperanca, José 'Fiburcio de Paula, Cia. Fiacão ·e Tecidos San.
ta 'Rósã.1 ~J:oaê J'ustínO: de Azevedo s. A. Gia. tndustra.I e Agri
cofa .Jacµecanga, Cja. Agrícola Industrial Bom Jardim s. ·A., 
Socledade em ·commandita Julius Arp & Cornp . 1 Empresa Italo 
Fluminense de Electricidade, <Jia. Força: e Luz Norte p•1um1-
n~nse, Cecilia Nogiieira ·de Oliveira, Empresa Forl}a e L1lZ 
Itabapoo:n~, Cia~ Força e Lv.z d~ Reiende., Fo~c;a ·e Luz. de 
Paraty, Empresa Forca· ~ Luz santa Th-erez~ $. A., Forca e 
Lu_z Vera .Crur., João Lobo, Cia. Br~ileira de ;Energia Ele
c'trfoa·, U-si~a F~rça e Luz Paraiso,- Usina. de F-0rça e L\lz Suo 
F-rap.cisco, Empresa. Força. e Lu~ Santa Ignet, Fritz von. 
Ltitzow e ·Empresa Fol'ça · e L\iz União de Sant'~ -todas 
no Estado do Rio de Janeiro; ·· · · 

· Ei:npresa F~r.ça e -L:uz lraty, Lúia,., Empresa Forca e 
1L~ .~Jootr~ea ·de .Prud~n~pC>U~, .Ale~ndre Schlemm, .Cóm
panh1a F-01'Qa e Luz. de Jaguar1ahyva, Empresa ·Forca e Luz 
de Cambará, Empresa ·de Melhoramentos Urbanos. de Para
.naguá S . A., Empresa Forcà e Lu:t Guarapuava, Ern~to 
Kugler Sobrinho, Maria ·Rosa de Magalhães e P.edro :Rooh.a 
·P.assos, todas no Estado do Paraná;-· 

· " Emp!'esá. Forca é 'Luz EI~triea .do Municipio de Affonso 
Ol~uçlio. Empresa Força e 'W.uz UabapQS.na, . Empresa For
ca ·e LtrJ ·da ·Divisa, Sóciedade A'DonYIIia de Melhoramentos, 
Nicolau Va.rgas. da .. :Silva, 1 Eli;ipresa :Foroa .e Luz· de Alegre, 
Companhia ~e Electrieidade Muquy do .Sul e Empresa Agua, 
-Luz e Força, todas no Estado do ~pir.ito .Santo-; 
• • ' 1 

João Freire de AssisJ.. Companhia Fóx-ca e :Luz de Jaco
bi:µ~ e ,Companhia _Lµz .e Jf-Or~a; ~a-~i n;o ·~st~dq d~· Bahla; 
. · Companhia ~atto~ss~nse de Electricidad~ e De Simone 
~ ·Cia. Ltda., todas n<> Estado de Ma.tto .Grosso; ' • ' .. 1 

Empresa Forca e Luz de Yt>ameri, Empresa Força e 
~uz de Annapólis, ~inpresa Forca e .Luz. de iCalâas Nov~s, 
Deodato do Amaral. :Leuly, Empresa de· ~nergia -Eleetrica de· 
Pyrenop~lis~ José HonQr.io da Silva ·e Souza, Empresa Forca 
.e _Luz ,Bomfim, ,Viannopolis, Empresa Forca e Luz .Pires ao 
.&io . . Guedes, ~tto & Qo~p., Empres~ Forca e Ljiz de Morr,i
.nhos, Empresa Minerva de Electric'idade, ·Empresa,. ,F<>rea e 
Lll:Z de B~lla Vista. e ~mpresa Forca e Luz OU.veiJ,'a, t~d.a,:, 
-no Estado de . Goyaz.; · · · · · · · ·· 

CbmJ.>anbia P~uligt$ de Elect~icidadf', Compantua. , ~ut 
PauUsta~ CompS.nhia .s. Joanense de EleetrleUlaCle, rE~p]f.c;.s.a . .. - . ' . . . . . ,,: . . 
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·Éioo\ricà. Piraêaia, 'Companhia Força e tw: de Fartura, Uom:.. 
pap.b ia Fiação e. Tecel~gem S. Pedro, Agostinho da "Costa, 
Enípre_sa· J .µnque:ir:a. & Con;ip •n Ltda., Companhia ,de Elootrici
dBde S. SimãO-Cajurú7. Empresa Fo~a e Luz Pederneiras 
Ltda., Companhia Nacfonal de .E~ergia . Eléctrioa Eln.pre.$a 
Eleetrica . Curralinhense, Companhía Forca e LuZ' de Mocooa, 
Ç~mpª'$.ia. Tauba~ Indu!trial, Empresa .Floreá .e Luz de 
~ágaacy~ Cornpanh'ia F-0rça e Luz de Ulierlà'ndia, Có;mpa
n1i'íá. Forca e Luz de s. Valentim, .Empresa Nacional de "Ele.:.. 
ctrfo"idMe, Erilpí-eàa Luz 'e Foi-~â- ·de Tieté, EIDPresa Fo~a e 
Lúz Pa.rabybunense, · 'êoínpanh'ia Âgricola e Territorial Sul 
AJ:Oe:dcáiia, . :eampanh.ia ·:.Paulista de Energia -El~tri~a, Em
presa 'Electriea do ·Pila~, Petrarca Bateni, cotnpanhia :Ele
ctrica ·caY:tiá., Empresa r:uz é Fo'rça Meridiónal Paulista.· Companhfa F.orc.~ ~, .~~ de 1easà ~ranca, Empresa Eiec~ri-Oa Bra
gantina, ·coml)anbia dé · Eleet:r.í~idade Campds d<> J.cJ'rdão, 
Empresa, Hydr'.Ô-ElMtrie~, . . J~gu~ry, Comp:~nhia francana de 
Electricidade, Empresa. Força e .Luz de Jahú, Empresa de 
~.\.gµa e . ~tµ ~e .. ~~-~it.im, )?~ ... ~. , Ce;ntr~l Eleetrica de Rio 
Claro, S~basti(o .. J(oms :e Emestina: d~ SOuz~ Bnart.~. Com .. 
Jianhía F(feÇa .. e l;.ÜZ ·'ae B~_ota~, Companhia Douradense ·de 
Eleetiieidade, Empresã de Electrie.idade de · Araraquara, s. 
·A. Gómparihia ForQa e Luz Ca:rioba. Companhia Forca · e Luz 
do .Ã;vanliadaVá, Empresa Electrica· de Bebedouro, Empresa 
Forca e Luz de Rib.eirão Preto, Companhia Paulista de 
F<mea ~ Luz, Empresa Electriea de Iga.ratã, The Soulhern 
Brasil Eleetrie Co. Ltd. · (S. A.) . Em.presa Eleetrica de Am
pe,ro, Compa.nhi&i. . Campineira qe Luz e Forç~ ·companb-ia 
de Eleetricidade de Tàquaritinga, todas "no ;E:stadó de São 
Paulo; , . .. . .... .- . . . . .. 

Empresa. ~Qrca e Luz Santa Ca.tbar1na, Empresa Sul 
Brasileira de E1ectriei<lade . e Companhia Traecã'o, Luz. e 
·Força de Flori.anpooli~ t.ooa~ ·n-o Esta.ao de Sarita Cathâ.rii:J.a. 

II) - As empresas que exploram quédas d'agua em 
rios federaes são: 

. Oomt.ianhla ·:.\gro Fabril ·Mercantil, Comp·anhia AlaKoa
iia de· Fi.acâõ . e Te~idó's, "Carlos LYril & Ciá .. , Tbe ·Brazilfan ·By
dro, Elect~ic "Co., ·eia. 'Forca e Luz Norte Fluminense, Côtn
P..anh'ia · <Jentrál ·Electrica, Cia. -P&ulista ·de Forca ·e Luz, · Oom
pánhfa . . Força e Luz 'Ripàirão. !>reto, Co'Jlipanh~i. Francana da 
:· EJ~~tt.~Qidade, ·comp~nhja ·oampineira de ~tã.o, Iroz -e 
·Fol'ca; 'Empr~·sa Electri:ca: ·do Amparo, "Companhia Mogyana 
de Força· e 'LUZ~ The Soutbern 'Brasil ·Electrtc.--company, ·Em
presa Luz e Forca de Arêas, Empresa ·Foróa e ·nuz d·e Bana
na~.; .. S. 4: _E,tripr~s.~ . ~~~.ct~jca ~raganti~p.~,,~~presa ·tiacional 
de .. Elee'trzc,da.de, Comp~h1a Ta.ubaté.Tnâus.tr1al1 S~ . A. Qen
Jral. ,~lecfriCa . _'Rio 'Claro, 'Empresa ASUa, ··Lüz .. e Porca ·ae 
· Mo~~M,_i~im, ~~ •... 'À •. :.E~P!e'sa Hy~~o..:.E~~t~~~a .de Ja~a~, 
Companhia Luz e Força Santa Cruz, Companhia Elootricl
dade ·s. · Si):não-Cajurú~ 'Fôrli, 'M:ezziara K Cia .. 7' Ctnnparibia. 
Sa,njoanense de tElectricid!ide. S. A. Empresa 

1

ForÇa e 'Luz de 
·Çambarã, .~E~presa .. Fórêa re 'Luz ·de 'Moé~a, :Governo··14wu. 
cípal,"de, :?ótiso i\l~, ·~erfoo ·~Scbuabb, 'Emptes& FOI'óa,· e 

-Luz Espern 1F _eliz, Eg;ipresa Electrtca ~nta ·Rtta, ·"E~pl'esa 
Nacional de. Eleetricidade, .S. A. Companhia Força e :Luz de 

. 1 J ~cu tinga, .Companhia Mineira de EleotrfoJdade, _ Companhia 
· _ .Láêtfoiruos .... Santa.. '.Amelía, .. Empresa Inâustrial Mirahy, . Ro-
. s~t!! ·;~i· q~~t~!~~.-~~tfr:e.s~. ·y~a .·.~ .:~tµ de ca.~Po )fis~~~t 
Oompa_nbrn. Inausfrral Vlaçao de l>1rapora, Oompanb1a Forea 
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e Luz· O&tff.guazes Leopoldina; Governo do '·Es{ado d.q Rio d.e 
Janeiro. · ' 1, . . 

. . '· 

-... · O annexo III completa ·os da~os relativos a essas. ~~
presas, trazendo as denomina.Qões do E.;tad_o . e .mumc1p10 
onde se acha a séde da usina, nt>mes do ewso d'agua, quéda 
:utilizada e potencia dos ge:radores. · 

ID) As empresas que requereram :r~vi$ão de seus· con!"' 
tractos f eram : Companhia Mineira de Electricidade, Com.
panb..ia Sul Mineir11. .de Electric_i~~.de, , Prefeit~rca Municipal 
de . Itabirito, Companhia de Electr1~1d:ide e Varias Industrias, 
José Ernesto Komel, Oliveira Cunha & Cia. Ltda., Socied1de 
Industria Hulha Branca S. A., Cerqueira Pereira . & Ci~., 
.companhia Melhoramentos Pont'J Novfl S. A., Ato~tinho An
tonio Rodrigues,. Pre.feitur& Municipal de Marianna, Empre
sa Força e Luz Santa Catharina e Julius ~P & Cia:. 

IV) - As tarifas,. extJ;-emainente vatiav~ls, são as de 
a.nnexo TI.. I . · 
. · .. V) ·A .este item .a informação é incompleta, em. virtude 
de .grande numero de empresas têr enviado ao MinisteriQ d~
d06 apenns quant-Q aos preços de venda de, energia. São os 
segu\ntes os nomes 4as .usina-s e o· custo do kilowatt hora 

· produzJdô, sobre· as quaes o Mihisterio tem inf orll)ações : 

R_éi~ 

'Dias Mnka - · Minas. Ger&es .. · .... · .. .' .......... ". 55 . 
Soel.edade MetaUUl"gi~a Santo Antoni<r ltiT!as ·Gera~ 8? 
'Adão P~reira ~e Aranjo - Mtea! Geraes.·,. •• ·• ••• ..• 92 
Companhia , Fiação e Tecidos Santa Rosa - Estado 

: do Rio de Janei.ro ........ ~ .. ........ ! . . ··: :.-·. ' : 8-5 
EmP.resa ~orca e ~uz Pedern-eiras .-.•.•..... : .. ~ . . • · 75· 
·Em_pi-esa Sul Brasileira de Electricidad'e .. ; ..•... ~ ' ., 37~5 

São todas empresas pequenas. 
IV) O Governo ··do Estado de ·São Paulo requereu a 

· transterencia das at~ribuicões· previstas no art. 1t9· d.a ·Con
. 1tftui~o ~era.1, tto que se refere ás quédaS<. d•agua e. ·outras 
· fonte~ d,~ energia·. Ob6ervadas. os· termos e as e~ig~ncias· .dv 
Codigo de Aguas, 1'.oi expedid.o· o~ derreto 'executivo n. 27z. 
de 6 de Agosto dQ corrente anno, : outorgando-lhe .:fitas attri
buioões ._ Além cio Estado de São ,pl;lulo, a.penas- v :de Mihae 
Geraes requereu ·a mesma· J."egalia, encontrando-se seu pe-
dido em ourso de instrucção~ . · . ·,· · . . 

Vn). A cac.Qoeira do' Maribondo · ~stá em . riio pQbHco, 
de µso .commum, des~e as Ordena~5es do Reiná ~ O !'ltic, Gr:an
de ~ federal. Exis!em no Serviço de .Agúas c~rtidões de 
~mpra e venda da e~hoeira· do Maribondd~ . O. Ja.nriexo IV, 
qu~ ·com.pleta a infurmação pedida nesse itémr 1 traz copia 
dessas certidões. . . 

. Vlll): O Servic·Q,- ·de ' .A8u~s não · t~m ·documentós a te~
. peito~ A Companhia qÚe ·explora. uma quéda d'agua na Ilha 

. · doe. PQmbos não ~umpriu as exigencias do art. i49 do Co-
. digo d~ Aguas. - . 

, · , . .. . 
' · ~) .A · reve~são ~em onus .cias . in.$tatla,ó.Qee da Sooiéte 
,AnaQym_e du .~z <le Rio · de Janeiro se dará em f 5 de. 'Setem

.· .. bro ··de. '1945·. ·: ~· · aparelhamento par~ :i.l~~i;naçãé)'p~rtieular 

.. . ·-· .. . . . ' 
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p:or el~ctrfoidade não .reverterá ao Governo, contlnuand~ de 
propr.i~dade e goso da Companhia. 

Quanto á segunda parte do item 91 a encampação poderá 
ser feita a partir de 15 de Setembro de . 1937 . - J. de Oli-
~eira Marques: Chefe do Çl-abinete. · 

Acompanham as presentes informações os a.nne~os I, 
II, m, IV, V e VI,. qU~ serão. ·:publicados opportuna.mente. 

Requerimento à que se -referem as informacões. 

N. 88 - f935 
(1" legislatura) 

_ Requeiro que, por intermed'io da Mesa, sejam- solicita-
.das as segui~tes i~formações- ao Ministerio da Agrfoultura: 

I - Quaes a.s empresa~ que, .no t~rritorio brasileiro, ex-
· pioram energia hydro-electríca em serviço de utilidade pu
·blica; 
. . n - Quaes as -empresas que exploram quédas d'agua. si
. tuadas em r'ios · f ederaes; 

III - Quaes as empresas que requereram revisão de 
,;Seus contractos, na forma d9 art •. i2 das "~sposições T~n
. sitorias" da Consti-tui.Ção Federal e art. 202. do Codigo de 
Aguas, com indicação dós contractos que já foram revístos; 

IV - Quaes '8S tarifas de energia de empresas do co
nhecimento do Serviço de ãguas do Mlnieterio da .Agrieul• 
t-u.ra; 

V - Qual o custo do kUowatt~bora produ~ido nas diffe-
rentee usinas do Brasil; 

· VI - Quaes os· .governos . estadu~es que já requereram 
a transf ereneia .das attríbuicões para . ~oncede.r e autorizar o 
aprovei~all\et;lto d.as quédas d'agua; 

VII - .Se ~ Cachoeira dos Maribondos. no Estado de S·. 
Paulo, está, ou não, situada em rio federal e se esse rio é, 
ou não, publico, de USO' c·ommu~, ,9e~de as Ordenações do 
Reino, inf o,rmando-se, ainda, se, ·no Serviço de Agpas do Mi
nis te rio dá Agricultu~, . exíste· . alguma. eseriptQ.ra sobre a 
alienação dessa mesma cachoeira f'eila a -partic-ttlares; 

· · VIII ..:__ Com·o; e de que modo, vem sendo eX).)lorada a 
~ energja ·proveniente da Ilha .dos Pombos, no. rio · Parahyba,. 
· e -se existe, no ref~rido Serviço de Aguas, alguma escriptura 
.. ·sobre: a alienação déssa '. roes.ma cachoeira., feita por· parti-
culares; . · · -· · - , . · 

IX - Quan<;io a Sacieté Anonyme du Gaz de Rio da Ja
neiro deverá entregar, ao Governo, tofü~s suas .installações, 
sem qualquer indemnizacão, indicaµ(jo-se, o~t:rosim, a partir 
de qu~ anno a encampação poderá ser feita, -com grand~ 
vantagem para a União. 

Sala das $essões, 2! de Junho de i 935. - Bdmun4o Bar ... 
reto Pinto. 

Telegrammas: 
, , · · . De. S. Lui~ - ~4 Outubro - Preaittente CamaNl Dep~. 

tados - Rio: . -

Subida honra .comniunicar V. E7;. As3.embléa ~egísl.a-
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t'iva elegeu ·m-emhr~ -Conselho Estado ·tnstituto Constitui
ção. Saudaç.ões. - Ta:rquinio Fillio, presidente· Assembléa-,. 

- ·:rn:t~i;rada. 
. 

De Campinas· - 2:4 Outubro - Pl'esidente Camara Depu
tados - ·aio : 

Q . Congresso · ~le Engenharia ~ Legi_slacão Ferroviarjas 
,15(;r ·delib~ração unanime dps eongr'0Ssist_a,s ped·e venia a V. 
Ex. para solicitar- que na lei a set> ·vota.d.a em Qbedjencja 
41<;J art. da Constituição, ·~ q~l r~gulail'.â a fiscali.zacâo e :re.., 
v'fsâó .Qas tarifas dos servico~ explorados par e~moossão seja 
devidamente considerada .a s'ituaçãü angustias&. ·em qUe se: 
.debatem quasi todas as· empresas .de serviços publi~os no 
Brasil as qua.e_s devido á erise financeira e ·a depressão eco
n·omfoa e:m que, se vem debatendo o nt>sso Paiz ha ·alguns_ 
"ànhos :não têm ·conseguido apurar eomo ~ ·notorio .r.eceitas 
1iqnfdas ·capazes de ooeorrer ao ·menos ;aos ·seus mais inillti'!" 
díveis e_ncá;rgos o- Congresso appela par.a o eleva.do desoo?!liM 
~no admi'nistra.tivo de V .• ·Ex • . solicitando .. sua opportuna inter
ven:ção pata que não sejam ' awavado~s , -os impos.t-Os que 
actaalmente o·neram :as empresás de serv:icos ·públicos e, es
s·es -proprios .serv.iéos e que ·sejam mantidas 'as isenéõ-es de 
direit.QS adll'aneirOiS assegura.das nos contractos de <loncessão 
o:u; nas 'leis v:igénte·s. .Respeit.osas. saudacõ.es. - Ismael dê 
Sou?tat .!º Secretario. 

.. ·- A' Cammissão -de Finanças .e Orçamento!' 

'$ão, sueaessivamente. ·uc1.os e vão a ~p~imir 
o-s se8Uintes 

'N. :126'.;.'() ..... i93'5 

(Primeira. ")~egi$latura:)' 

,Regula' o· · ctl$amento . relig.io8o\· para o~ efteitas ci'.v.is; <Com . pa
-tecer da Com/mJ,s1lio ·de Constitui.ção e. /U1Jtiça mA'llténdo 
:·o jjrl>Je~fo f:Jetàd<> ~pe'LQ .sr. i>r.e1ident-e·· d4 ,1'.e'IJublica, àe
.. c_la:ração ·d:e 'O.Qto do Sr. ,Levi ·Carririro e -1J(>to· ,~ .,sepa
rado do Sr. P"ed:r() Alei:t.o:~ 

.. ;, / 
.(J.usUç:a,'~f. ··1a legislatura) 

-· 

.,S"tt • li _A R I O 

CAPITULO ·y 

· I 

í. .: 
I 

-~. A propaganda.. ruibàt'hos.ean-a. em prol do ·ca•&mento cívl1 .• 
~ ~. A _1ri8tltúJç40 do casamento ctvtt .pelo ·decreto n. 181, c!e 

• '.!4' ~de j.&riélro.' 'de ··.iuo. - ··a. ~o casa.ment:c) ctvll tta Colt.•tltut·c:10 de . 
. %4 ·ae -teverero· de 1891. - f. A materia; matrimonial no "CodJ~o 

-avu •'-lirulle!i'o. 
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· ·A: ooNc~ariÀTA'"ftNTnE ·A sAN'i'Â .. st i A. tT~iÁ: " 

5 . Os dispositivos da Çoncó·rdata de. 11 de Fevereiro de 19~9 
entre a. Sa.nta Sê e ~ l'.t_alia acet"ca do casamento religioso. s: A. 
acolhida . pelo accordo- d.e. Latrã.o dos sentlm~ntos do povo. ltallano 
qu.anto a celebração do casamento reJigt~so. - 7. A apresenta~ã.o 

·de um :Projecto de sua regula.i'izaçã.o · ao Pa.ilâ.mento Italiano erÍt 
192~. - 8 .. O r~conhec.fmento pêlo Est~do da dJgJ:1.ldade de sacra• 
mentó ao ca&âJ;neirtó-. _ - 9 .• · A dlsclP1'.na. ~o caaaménto subordinada 
ao ~Uretto ca.no·n1co e aos tribuna.es --eccles_iasticos . - 10. O n.Qvo· 
élireito :z:natrlmonlal italiano · em face· da · Jel n. 847, de· 27 'de Maio 
de .1929 •. e- 11. As condieões em que os outros cultos admlttidos 
p~lo gover.no 1ta.~la.no poderão -celebrar casamentos e ~.Lei n.- L 1'59. 
de 24 de junho de 1929 . . . 

CAPITULO IU 
-

o INSTITUTO Do CAS~EN'l'C) NA CO!'t8'1'0'UJÇÃ() nz ~934 
. . 

1'~ . () movimento re~otuclon:ar.to de .1980 e o. s1irto ·das· cor
ren:t~s e:z:,tremistas. - 13 . O en:trecbQque entre as doutrtnas c!A 
indú:lso.l_ubijid.ad.:e do ca;samento· e do divorcio·. - 14 • O cas~~ento 
hulis~oluvel no a.nte-projecto constlt uciona.1 do Ita.maraty .. - is .. 
. A emen~ n . tos, permlttlndo a. celebração do casamento ~ell· 
gloso pelo .rito cathollco. - 16. A emenda n. 204, reconhêcendo 
et!eltos . civis ao casamento religioso de qualquer confisallo . ;_ 
1'.f- As~ e-mendas na. 411 e 1.988 sobre o m~smo aesumpto. -
1~. A emenda n. 1. 2u. Pi'edestinada a. .1 aer reéolhida no t.extô 
constJtuélonal. - 19. O parecer pare1~1 do Sr. Soa"9 .Filho con
tra!'lo ao . casamento rellgioso. - 20. O P,9.recer da Commisaã.o 
Constitucional, tn~crevendo ,nó pro:le~to n . 1-A. dá. Constitui~. 
art. 138. paragrapho ~mico;· as ·con~f'c;ões de validade do casa
mento, re1~oso. - a1. A emenda do Sr. l911DJ.o 'J:'o1U'l~o con• 
t'l"a.ria ao casamento reUgioso . ·· - · 2~. A emend~ · do St. ~-tonío 
Covello> com o mesmo proposlto. - 23.. O capitulo ptlmeJr.o do 
tÚulc qnlnt<:> da Constituição <le ·· !~ d.e jul?:lo .de 1934, so.bre a. 
or8ir.n.!Zac~o · da. famtU&. e e11ª 'Pl'Oteec&O pelo Ea..ao • - :~. A. ln~ 
fluen~i~ da. Concorda.ta entre a. Santa Sê .e a Ità.lla. sobre o texto 
constftUéional bra-sllell"Ô a.ttinent~ ~o çasamento religioso . - 25. 
O estabelec~:rnento pela lei de penau:aad~ aos tra~s~.es~ores de seus 
preceitos Sf?bre a celeb_r~ão do Q8.$&tn.ehto religioso . . · ..... . . ' 

_-C~I~9 ry: :.:· •· 
o .:mo~Eci'O' DB 'LEI ·.R~ORA. "·Pc> aASÂM~o RELIGÍOSo . PARA' 
· · ' · · · ·· · · · o.s· · E.FFElTOs CIVIS . .-· · 

: • • •• li • ~ ' • • 

" · 28. A dlft1ctildat:te· têgl8lattva: do · problema.· .- ·H." o riomuncto 
de formàUdadea .Para qu·e é{ ca.sa~entq· ~eUgto'so produza os erte'Ítos 
civis. - 2S .' 'OS; pontas ess~nctàe'à ·4ô . trabalho· prepafatorto ~ 4~. 
projecto- reguladM cto c1111amento ~e~gloso. 

TITULO :·i · 

AS FO~ÃDEê ~IMiNÁUs 

_·29·~ ·A hibtut&-o ·ita!'& · ca.88.meni-o e seu :proc~Hó! - 3·(l. O 
momentó da e11oolhà· 46' celebrante ··c1a euam~nto. ' .:.... 81. ºª dJ•· 

a. D. :- VOLU:M?E XXV - i935 2 
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• • _e. ........ .• - .. r-

-: 

... . ,,., . :· 
:•,<. 

""~:·;, '' ... . ., 
. .. .. ~ 

AS ''. FORM~IDAnES DÁ'" C~RA~O· .. ·:·-. .. ' . . ~· .. 
- .. . ·•· ·SECCX.ó l .,,_ · · -

. ' 
- ~·. ·~ 

~ I ' • 
.. 1 ,_ 

' , · 3õ. A- a.ssfartencfa. do· ~fnlstro religioso • . ..._ 3·6. A lnfluénera· 
da lef ttillta.na' .n.· -1. .·1.69, de 2& . d~ · junho ·dé 19.29. ~ 08 alrltres 
para. a flxa~o 43, ~ompetErDcfa. .do ~lnfstro relfgfóso ·para Céiébrar 
ca.Sameuto .. - 38. A reguiame:rita..çã~ do assumpto pelo· pr ojeeto. · 
_. 39. A annota.gão das' ·mv~stl<iul'a.8 .rellglosa.s perante .. o· P.re;;. 
eldente da. Cêrte de .Appellação. - 40 . O celebrante deve ser mf-

, ntstro .. de, :.co~o ' relig.{088.1 ";-:-, .. . 1 . Os · llmitee· Ã:l':compe'tencta. 
dos parochos f·· - f-2. A pena para .os que se fingirem de mfnlstros . 
r~llglosoá :···· - ' · - ··· · · .. " 

' .. 
SECÇ~O II .. 

· O lagar· do.' cetebr(içllo. 
, .. . . . •. ... . . ~. . . . . " . ' .. . ..... · .,. 

· ~ · .&!i · ~A.' destgn.agão·'-4o '' ·togar i>&.t-à & ceiebragjo d'o casimlen~ .. 
rellclo~o >.-.:..:. ~-4~··. <As· ·t>réacrl:P~ões -dó proje-eto ·-e.· ·'ea5e" r~s1)efto··; 2 

~4:õ ~7: :A untdáde· do .àeto 'matrbuoiüal 'e a· c!iiaitcJade ·do' pro·êeaso lle 
. babllltâ"Ç)'ó.. . ·.·- ~; . ' "'• ~ .· ' .. ; .. .. _ ..... 

j' · .f-:. . ..... .• : • •,À ~ ,..: ·~ ":'::' : - : i" . :t . 

. . ~ 
.. Ã , , - ' • 

· ... sBCCl.O .m ,·: . \. . . 
) . ;~ - . !~ 

• • • • '·~ • 1 • ... ,, :: 

. . ~,.,. - .. ·~· A. · Pfe11•'.-.ll~~-- con1U:Ues , e·~- ieit~~~i:i.·~·\~, · ; ',', 

. '• . 

t.:. :- ·: 1 :· ? . , : . 

..TITULO .3· 
,, :., ~.- ,, I ' 

.. ~;..,~,..J?.~Q~_.p,o ... ~~o .. _ :.> -. ,,, ~ 
f 

0 

• \ • , ,~• (, ,'!~'f(." ~ ... -'- ·~"'~ • ~ • ~' • ~ ~~; 1 • ~~ -- ~ • • • l •r •• • 

, . ·· : f:r . ~i.A ::i~c~~~e::!4 _pr~v..;,,~~,~ ~~e~.-. si;~-~9.sP-~ :;:- ·;~-~ ~A.- ;· 
~.:·i . ,, ' .;.~~~Y'.~~~~;·~~:-"~a#i~~ .•~ .. :~ .. s4~- · ·i~11'!t~e.,. ,~ ·,~~ 
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. - ·.ia ·:...._,, __ ·· ..: ·~' ~.;· :,·.· .. ,·~ -~·· • • •• 6:-:· .~ ,; '. -~:~; 
~- ;; ,, r, .1. 

·d~~gr~~~o· 'da D.fscfpl_tn~'..,do.s · c~entti~. - ·st • . .A obrigação 
do"' p~ocbo .. ~4.e lavrar o as.sento.- do C3S&mento. - 60. Os requtst
toa do assento determinadcjs pelo . proje-eto. - 61: A _prova. pela. 

. certidão fornecida. pelo ministro religioso ou pelo otficial do Re
gistro . Clvll. - 6~. A guarda, co~erva,cão e exhlbi~o judictal 
doa Unos·· ae assentos 4,e casamentos,. rellgJosos. - 63. o casa-., 
m'ento' como actp ·rellg!oso e coino actó 1uri4tco. 6.f. A prov&. 
es~lpta da. oélebr.a,Cão do casamento ·relfgfoso. - . . 

TITOLO 4 

65 . A. lnsedpc;_ã.o do casa:rnento como exlgenci~ conatltuciona'l. 
- 66. Os· favores da lei ao casa.men.to. - 67. A ·responsabW4ade, 
doe P•rochoe,. em face da lei italiana, pelo damno que causarem : 
pelo Teta\"dam.ento da. remessa. do assento ao otficial do . e.stado 
civil. _...;;,_ 68 .· As obrigll-Ções do mlnl.str.o celebran~e "reguladas pelo 
projeoto. - 69. A z:emessa ·de avisõ .a.o otflcJal' cfo RegfsQ-o Cfvi1 

.. J>&lo ministro celebrante de caaalilento. - '10. O p:razo para. apre
sentaQAo do termo elo C&à&!l).ellto no ttegt$tro ClvU ª - '11 • O casa
Jllento em .artlgo cie lllc>rte e a. au& tnscrlpçã.o no Registro Clv!l-. -
'1!. · O llvro especial pa;ra re1rt11tro dos ea.saD)ento~ r~igtosos.~ -
'13. t O livro •p9 ~ - · 74. AIS dUVida.a dQ otflclal quanto á.. 1~crlpçã.o 
e : o"'processo' para res:-0Ive1 .. as·. - '75. O prazo. d'e valldâ.de. dll. 
certidão< de 1iabilltaeão cl"Vll para. o C8$8.l:l1ento religfosó. - 76. As 

. ·pr0vtdeiLctM· ·d:'O ot!fota.l -para a. inscrl:Pçlo do ca.s~~nto· n~ ln
•crtpto deJibo do prazo legal~ - 1. O momen-to em Q1i6 a. lnscr.f• 
pção co~é~ 'a produzfr etteitos j~.ridlcos. - 18 . Os ettetto• jurl
dicos da. in~Tipção l'eta.rda.ta.ria. do casamento reli~oso. - 7·9 . A

' linle.ripCão como ~ condlclo juri.S". 

TIT-ULO f> 
' . 

v • '- •. f ' ' 

.. "80. "o· recurso 4e' agirravo l'!e J>etloão est~belecJdo pelo pro
'eote..· · ~ ·u. · ·0a casos· 49 sua ·cabl4a. 

,·~· ~.. : r : .. ::-:• 

-. , .... 
T!TOLC) b. 

:.. . . :~ : 
AS DlSPOSICÕ~S PENAZS 

• · - · - - - · - - ·~ 1 

8% • .& celebraaão ~e nov~· ~i&iz{ehlo '.9or um ~os coújuces 
entro .a d&ta ~o , .~e~~bt:~~ .e ,_a .. ~e . ~a fnscrlpçl~..,, ;- .8~.· .. O cón• 
ce1t o ~o criJ:ne de biga.mia.. · ...._. 84. A. con.f1gura:oão de nova e~ .. 
~ressão· · cr.lmtn~l. .- .sft. ·. ôs dispo'3ltj,yoe eobr~ . os, ~~a. , 4e:, ;ta?.
siciâdé ~: ~~i:,-;à.- '°êel~brà"ãó: .:. db -C:a,s&rQe.nto• "·rf!lfgloBo· oa,. 'pánl ~-,;su& 
lJUtorr··' ' ·?·: · ~':.::.:/_ s&." '•'A.Sç mecUdás' penaea ·l>&.iã 8: · ·fí~dvld~é-, ~· . 
fnjdii~' do '.Ciaaaf.S~uto 'reúâtoao. "~ 81: . As . pe)lâs .. a que ·fie& - -

~~i~ó---~~·.ort~~~(;~~-~ê~trô Ctyft; .... 7-· ss~ ~-~roj~ .. ~~~ ~~~ ·_ucõ~·~ · màcto1 aô vi'êro'·ae' liiconstltücloilai!daa,e: . . . -· ·~- . . 1 
•• ' ,. - -

' ;·) 1,~;· ,4!:':: ; · •:· :' ... ~:: :. J ''· ..... ' :! ;.' .,._ ! ' ' . • • ' ..::: '. ; ·· i. ~'•r .. 
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·· ~CA'PITt)LO '.v · ~. +' \' , :r; , , . ., 

.· . 

o ~ó PRE~IDENCIAL· 

. . ·--: .. _ .-. 

' 89. Â. d~voluçã.o dQ .P?'O;f~cto ' á. Camara." dos' Deptita:d.os vetô 
S!' .. Presfde~te da RepubUÇa. - · 90. As razões do véto. -·· - 91 . A 
certeza e a. duvida do $r- Presidente d~ ·Republica. . 9.2- o 
~certo de. resql uçã.o legi:slatlva. · 

·TITULO 1 

A COMPETENCIA DA UNIÃO PARA DICTAR AS FORMALIDA
DES DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO RELIGIOSO PARA 
OS EFFElTOS CIV!S 

9Q- A celebrà.gão do casame~to como sacramento. ou soie~n1-
c1a4! r ·engfol!3. e com.o acto juricUco. - 94. A determlna.Qão pela. 
lei dos casos de. desquite e de annulla.ção de casam.en,to .Tellgloso. 
- Jõ. A annuUagão do casamento pelo vleto eia coaccAo. -
96. O Estado !racassarla. na sua. ·missão .se deixas~e de garantir a 
livre. manifestação da VP·ntade do.s n:ubentes. - 97 ~·A competencta. 
prlvatlva da União paJ>a legislar sobre o direito ch~ll e eobre a 
celebraC§.o .d.o casamento religioso. - 98 . A omissão, no vêto pre
sldenclal, da clausula flnal do art. 146 da· Constitulo&o. --

·.~ 

9.9. A integra do texto con~tltti.clonal. - ,1_00. :,,\ PO!:JBlve~. o1>3ecçã~ 
con.tra aciuella. clausula. final do ar~. 14:6. - 101. ./l. lel .. on,lnarla 
põde e.stabelecer o! preceitos pa.ra a. celebração do casamento re
ligioso . e punir .os se UI! tra.nagreasore•. - 102 . A ~eterei;icta. 4a ·· . 
clausula final do texua ao casamento rellgl_oso. 103-. O pro- . 
jecto não otfé?;í<Í~u ~Q texto oon_st1tuc1onalA 

TITULO .2 

A CoNSTtroCIONALID.ADE Do l'l\03'EO'J."~ 

" 
104. A a_rguição da inconstltucionalidad.~ do projecto no vêto 

presidencial. - 105 . O projecto . nã.o se~la lnconstituclono.1 se 
bou~.eise regulado indlrec.ta;tnente Q .açto, relfglOS~ do casa.me)ltO 
- 106. A lnaccel.t&bilidade da doutrina presidencial•. - 107' . . A in
v~rsão das disposições tet!a . e:vttª4o a 1n:co;nst1tu,~onal.ldade. -
108. A. com.Petencla da. ,C5mara . dol!I ~eputa.40• ;:para punir .. oe. 
transgressores dos PFeceJtos )'egaes· atti'net;ttes á [ celebração do 

. • 1 . • 

caBamento. - 109. A . deçlar~glo de "Voto 1o S:-1" P!'a4ro Aleixo 
pela constltuctonall<lade ~b- prJ?jecto •. ;- 110. Os termos (lo parecer 
quê é.ncaml!iho'U o projecto 2.0 plenano. - · 111 . A declara,çã.o de 
voto do Sr. Le'ri Caraetro. 

:: ) 

.1 , 
' r' 

TITULO 3 
,. 

. ; . ~ ... 
,,. 1 • • ,. 1 t ' 

o ACT() RELlOidSo DA: ·cELEBRAÇAo Do' ~~ENT(J 
. {" 

• •; p• ' • ; J;; • • ,_-.. ,lo: a 

, .. 11~. o. proJec~o ~AC?' ~ésulou. o· act~ .r~tg!·o~o /~º ca.same_nto. ~ 
11,J. AA co.nslderaQõ.es d~ sr .. ~ c~esro a. este P!c:>i>osl~o._ "':-
11~.· 9 p-reen.cb:!J!D~n1o ·das formalld~d-~8, ~eUg~osa.s da _ha_,~llr~a~~ .. - . 

. doá ,nubentes , - 115. A tião incurs§.~ do proj~ctó .em ·mat~rls/ r~H~ . 
stoii{' mã.trtm.ontal. - i16. o ·pr-~3éc?to çuÍda.cioSatnente . re,S'il}~ ·: 
JDentou· o caáamento reUgi.oso para a sua lnsêrfpçãÔ n'c) "Registro .. 
Ctvll, ,~oa tennoa da. Conatltutçã.o. - 111. A. trtplt~ ordem dt? 
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motivo!t do 2oleinne ,tormaltsmo íaeoe~Í&rlo·' PUio- • validade de> 
' .casamento~ - H8'. Conclusão. 

OAPlJULO I 

o . CA.SA-""4~To 1CI\TIL. No B~SIL 

. .1. "Prac.J~ada a Republic·a., êm 18S9, .não havia duvidar. 
a~J!Ca. .de, su~: 1d;lreeiriz:es em. ma ter.la ,de: c~amen-tc. Estava 
ainda llél!l v:iva, -em. toQo Q PaiZ-. a infl·uen.cía da propaganda. 
rnybarbos.en-m~ em pt•.oI d.o -casam.et1to civil, I;J.este d'i.a:pas~ão 

·~eI;env:olvida : 
"Pari pi),Ss.u com esse ·pielboramento sQeial, i.nsta com

,no.sco .. a nece.ssid~de imperiosíssima do i!lasame11to civil. Ocioao 
é .desfi~r os ptiilcipios de j ustica e mora1idâde que impõem 
hóje a . todos os .povos essa. instituição, :sua n·ecesSidade~ sua 
urgencia calarª'm Já na ovi'nião, :n9 :sentimento geral . A repu~
gnaneia; pr.oveqien~ dos habit-Os· .de educação . ciericaI que de
prfme ·a. uma desair.osa inferioridade ·as alljancas córí.jugaes 
éelebradas seguí;ldo as: formulas do contrael.o profano,, ·não 
existe no:s nos"sos costumes. Jüstificáda está, P-Ortanto~ e~a 

. ref.or.ma, que até-estadistas conservádores 'têm solicftado entre 
nós;: ,e, quando mais ·argumentos hou'Vesse mister, ·ahi; esta 
por ella o mais con_clll.dente de quantos podem abonar a o.p
porttinidade e eonvenien~ía de uma instituição:. a s.ua quasí 
·universalldade no seculo em que resp,iramos. Quer .adoptado 
log.ieamente -erp. absoluto, con:f:erme. o iSystema- franeez, como 
~a, ·Belgic.á, na .Italia, na I:\aUanda, nas Provincias rhenanas ;, 
qüer., como .em Portugal, apenas· facultativo; quer. a exemplo 
da· AU5tri_a, admittidh unfoaniente como eXtremo recurso 
contra a reéu,sa pe·rtinaz do clero;, o matrimoni(I mvil, ·Pdr:J: 
eathoHcos ou acathoHcós, é noJe .em di~ o regime amplamen
te p:redoiµinan~_, nos povos c·uuos_; .e uma nacã«~ não ~Jód'i:: 
imi>unet.uen.te fu:t7tar-se a essas influencias uni:versa.es ela 
é.t>oca., tànto mais quánto, c-0mo nes~ caso, . em apoi.ó <le'llas
ás m,ais obvias consideraoõés de p-u,blica utilidade as.sociãm
se as leis futl.d:améntaes de cMreito ~ lfist.órica e anthropologi
eámente a famil.ia precede ao cult.(l organizado, á. hier·atchia 
eecle:sia.stica.. á liturgia- :religiosa . ESse di;reif4, portant._o, que; 
na. ordem 11atural .ê :na ;dos tem}1)os. ·p1·eexisté.ntes ás religiões 
pQsftiv-~ • . necessariamente deve preferir a ena~ na. órganiza .. 
ção d·a sociedade hum_ana. · 

-. "A·. não ser enire . e5piritos dE: intimo nível, presa-s: con
sci_.entes dà :fanatismo, 1oti . entre os exploradones d.ei;l.~ .paixão· 
de- povos e esm-àvos,. ning:U.~I;P seriamente disputa â '[lr.erroga
tiva supr~ma dé>' Estado na legislacão .r~lativa ao casamento .• 
Sua . constituição, suas lei$,· seus. tribunaes não podem s..ér 
senãÇ>.· ':os· le_igos ~ ·O que a alt~ intelligencia e o singular s~nso 
Juridico de José II previram· .no·' celebre·edito de· !874 é hoje, 
por. ·assim (1-izeu., ·cm toda parte axioma de governo." 

. .. "' .= ~~ · ~ztthlil-~O <i~s~ _clOiftr_in~, qÜe~h.~vtã c.õ~qUfatádo _a .~e
nera\~9~de qoa .esp1r~tos, o . g-0ver,no . pfov1s,0rnlt de· que fanam 
:par~ .. ~ _R~~ Barbosa e. {~_ampQs . . ~alle§, p~o minist~~i~ deste 
1ns.t1tu.J;il,Q ~~§J~~nto Cl'Vll, ;nos term.vs JIO dee· .. cn .. f.Sf~ de 24 
~e J~$iro, de .189Q,_ sem .Prejúiz.o- da .-0erimonia religios~ ~e,'."' 
leb-r~v~f_.antes,- riu depois da: ,ci"Vil. Sen5iv~l á h:lfluencia mii• 
ver$~l' 'de· époc'à, gcceitou o qu~,. em. ·tod& a. parte, en a:xli:ur.1_1> 
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:~e .~verno .,;Aceeitou~9:reiv1na1eà.rido p~a .o: .Eà~áo", á. pre~o- . 
gatjva. suprema de legislar sobre o e~amento. .. · .,_ 
· Tet:ltou, em verdade, pelo decr. n . 52i, de 26 de Junbõ 

.de j890, tornar obrigatOri.~ a-· prer.'ed~ncia do casamento· .ch·i11 
á. cerimonia religiosa, impondo pen·a. de prisãQ e multa ao 
celebrante do acto Feligíoso que a . inobservass~. Recolhe11 o 
art. 284 do Codigo J>enat tal dispositfvo, de ~phemer·a vigen
eia .. ; Logo de.Pois, a Constituição d~ 1891 afa.5tou oontrover-

"sia sobre aqúella precedeneia, n.ão . somente com a rejei·ção 
das emendas àpre~entadas no $entido de integral-a: no texto 
constitucional> senão ainda com o prebcrever- a. lRâependen
eia de relações ou de allianca de qaalq~r euJ to ou igreja 
com. o governo da União, ou. o dos Est~d~. . . 

3.: A Const~tuicão só reconheceu 0 casamento .civil. Não 
se preoce~pou com o religioso. Deixou acJ arbltrio de eacfa 
casal:· reahza.l-o se e quando lhe aprouvesse. A nenhum dif

·ficultou ou. impediu o exercicio dessa faeuldadê. Todos os· in:.. 
·dividuo-s e co~fi-ssões religiosas podiam ex.ereer pubnaa. e li,.. 
vreniente .o. seu cult.Q e, me~mo, asso~ia!'eril-~ ·par<.. f~ôse 'fim, 
até adqwr1ndo bens, abservadas as d~sposições 'do .direita 
commum . 

. Só ao casamento eivn attribuiu efieítos juridicos, defi- ' 
.. niti<io direitos e impondo d-everes aos eonjuges. Derivou delle 
. ~ relações de parent~sco. Fez. decorrer delle o reginie eom ... 
mum de .vens_, em: falta de convenção ante-nupcial .. Assegu.Í:ou 
os direitos dos" filhqs. Estabele~e~ em.fim, ·uin sy~tema . óe 
normas garantidoras da f am'ilie. e da sua. dignidade .• 

•· Protnulgado, pefa Iei ·n~ 3.()7f, de f de Janeiro de i916, 
·o oodigo eiviJ, passou a mà'tería matrimonial a , .$er por elle 
·regultlda, em seu l.ivro 1Pl'imeiro~ dedicado· aO. dír.eito de 'Í!J.-
milia. · · · · 

' t 

Transplantaram-se para aquelle codigo ós ·principias 
então vigorantes e outr-0s ~elle · se ]ntroduziraril, reclamados 
pelas doutrinas e necessidades d·o tempo. · 

l'l 

CAPITULO. Il. , ; 

• :: • ' :\ l: 

. A CONCORDATA .tNM A, ~TA S:Ê à A I'l'ALIA 
• • ,j • ' • ! ' 

· 5. 'Aeonteeúnento dos de maior :relevane.iâ nos· ultimos 
tempos foi, P<>r certo, o da ~luç.ão d~ "quesfião .. r~~an~·" pel~ 
Concordata de ii de Feve~eiro ele" i929 ent-re ; a San~a. S~ ~ 
·a. Italia. -Entre os · assuinp'tés de que nellà se ; tr~atou.- sobr~-· 
-leVa ó do easamento rellgioso. . . í · · 

• • 1' • • 1 • " · 

. · - · Quei;endo ~mpresiar ·ao instituto. <!o easathe~to, base ·'da 
.familia, digílidad~ conf-0rme as tr.ad1çoe$ cat~obcas· do · s~u 
povo; o Estado i'taliano renonhecéu aQ :'aeram_r.nto--. do . m~t:1• 
nioni.o, dísl}iplinado pelo direito c:ano111c~, o~· eff e1to~ e!:vis·· 
EstabelecPll que se et:fe.etuass7-m as pllbl,~caçoes . do. , ~atr1nw,
ni'o, além dé na igreja · ;par.och1al~ . tambe?J ,n.a ca~~ co~m.un~I. 
E -determinou ao ~arocho 9lle, .1~me41ata~e!l:~ .~~ ~e.su~da 
·'á .. celebrá~o., exphca.sse ·os coDJuges, os . 'e~~t!1~P~ Cl;-Vl~ - d~ 
.eas~inento,' dend~-J.~es .. o~ .. ar~i'~o~ '_do çodig~ ... ~~r~~~ .,I"~fer:e.,nt~s 
:-a.ós direitoS, ·~· devere~ <;los· co~.ug:~s, ~ ~e~1g1~se. º._te~~. ,.~.~ 
·casamento; 'do qµa.1 ·~ f rc.ou: ob~·~oo "ª tTa~::nnt~1rr oop1~ .. . au .-

; . ' . . . . 
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~~D.Úca··,e '.fütegra!· ao -cómmum. dentro; e~ 'cincõ· _diâs ." ·:-~Úru -
de·. ser, tran8cripta nos regü:.trÇ)$ 'do estado. eivl! ·:(t°.) · " ·,_._ 

~-: .. · :·6·. · .. .Attendeu ·o Accôrdo de Latrã~, entre. a · sã~ta. ·sé<~ 
a Itali'a, mercê da- revisão de idé.as e da renovação d~ prin ... 
cipios cio após gUerra mundial, a aspir~ções da maior parte ~ 
do-pov.G i~liano, Q.efendidas, de ha muito, pelos s~us orgãos 
mais eminentes.. Um dos mais. nótaveís. pr-0-fessor.es u11.'iver-

. si~rios - já. havia, de rest-0, posto em equação a d'ii;oord,an

. eia .entr.e ·o. ,systema do ·Codigo G.iv:il, a que. a .separação da 
Igreja· do E$.'t~do levara, a propositõ do instituto :matrímó.-

. ~ai', e á oonsciencia geral do povo. . . l 

Manifestou-se em teI"mos qUé não ·perdem em ser rele.in-
bradps: , · · ' 

. - . 
.. "Se é verdade que o Estado nã<> reeonber.e outr~. fórma 
il.e casamento além da ~iyil, ~mbem verdade é que a ~aior 
parte qos cidadãos nutre . coneeitQ -substancialmente div~~o, 
por não ac}reditar legítimame~te fundada a. .familia sem la 
celêbraóã.o ,.dó matrµn_onio per~nte _,a Igreja . . Ora,. _se .a n,órma 
)uridfoa deve -ser a expressão fiel ·. da consciencía- elo pov9~ , 
oujâs ;relacões-devé govetnar, não se póde, coro eff eito, dizer 

1 . Vale opportu·nidad~ paira ter--se conbeci~enkl do 
-texto da Concordata, em seu ·'idioma. original~ · · 
.. . . 
·' ... ~Ai-t-.;\ 34. ·Lo stato Italiáno,- volendo .. · ridonare a.ll•is
tituto ·Bel- matrimonio, -che é base ·della :fàuiiglia, -dignitã con:. 
for,me .aJle tradizioni . cattoliehe deJ sua pop.ol<> rieo, nosee 
aJ ·sac.~~nto del ·ma~imon10, d~plma.to dal d1r1tto· ·.,a:. 
n'onfo<:F fli ~ effett: · ci'Y'ili. · · · º • . f . . . -

· · , -~Le publlcaztpxd .del m;a.trimoriio· c~m~ ·sopra. -sarimnO' e!-
!ett-uat.e, oltre o_he ·n~lla ch"Iesa parooohiale, -ancbe riella C.S$& 
-eomunale!. - ' .. 
·· · -· ":Subito ·. dopo la · eeíebt"aZione il paroooo· spiegber~ ai 
coniugi '· gli: eff ettí civill del matrímõnio, · datid() .tettura · degU 
·articqli ;.dei codice_. eivile -r:iguar.danti i .diri.tti ed i doveri dei 
·.conjugi e r~iger~ -1'-atto do' matrünoni-0, ·dél· quale entro cin
que, .giorni -0 -tr.asmetterá copia íntegrale al comune .affineb& 
ve~. trascritto n~i. registri dello · stato·· eivile. · · . . . 

"Le cause concel'Ilenti la mullitá del xnatrimoniG· e la 
·cHs~en:Sa .. d81 ):natrimcnio _rato: ·e noof· oo_nstµnato S-Ono.- iiser'r 
'\'át.e" 'afta OOin])etenza .dei tribunali '.8 def d-ic~ieri ecelesiastie.I. 
; · ·-·: "'I '.1>-rowed-inten~i : -~ ~e s~ritenze ."relati_ve~ . quando._· f?iano 
.divenute· definitiVe, saranno portai.e , a1 ·supremo trib®ale 
'i:lelia 'séinatura, i1 ' Jtüale '-0ontroll'érá: ·OO ·Si-ano. eta.te ri-st>ettate 
ie.-'nortne clerdiritto ~bltfco reativa ~lia;· ·couipeten.ze 'del '8iú-

. dice:, ·alla · citazione· ed alfa · legitima rapptesentariza ·o contu-
macía .-delte · p-àrti .. · · · , ··· ., · ... .. · -,,;· · ... · . · 
.,,;. ; : ·:14r :detti· :Provvedinmnti- e sentema ·definitiva ·coi reW.tivi 
decre:ti del supremo tribunale· della ·.Segnaturc· ~o '~ 

-~~~~- .. ~1~ ; -~~te di. app~llo- ,dello . Stato -~eoq>e~nte. ;Per· ~rrj
~r10,_Ja~.~~et .. -çon -or~nanze ~messe <.lll: _,eame~.:di J~omngho, 
li ren.derá ·_esecutivi agU .effetti civili· ed ordinerá. c-he . sí_an,o 
annotati . n-ei regis.tro dello stato eivile .e margine ·.dett·catto 
di matrímonfo. '., : · :.··, . •· ·· · · :_-: : ' .. '. · ;· .. :· .:· : . 
.. . . :· ·~~Quanto· ;,aUe. c81Use_,,di . .sepâl"azione .. J>ersQnale; _Ja._ Santa 
~.de .. :.eon~ente. ,che ,.~iano :.g;\'udiéite i ;;d~l'aµtprjt•.;:gi~d.izia.ria 

·· eivile". ··- · ·· · · ··-· ~ .. · -:- .. _.. .:-'· \}°'· . .- ·- 1 . ~,,.,__, ·, ·, ·· . . :· 
;foo t ~ r ,,. _. .. ,: :~ 
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?·- -::- '.!~;~: .. ... :_-,' -., . - .. ,1 ." ' •.. ._ ~- 21:· - · .... •' ,_. . .. "· 
i:-,. '! ~ 

-- - ·~~J~ .~tat;a ·:çiE>.i'!i1á" de;c~~e~~o;a -~~ --quaÍ~uer .... effÍ~acia a~ 'ca-.. 
·i sam~nfo ~ellgioso e · não,;as~ecuratoria cie validade a ·0utra-.. fór
~a . de cas_am:ento senao o celeb.rado perante o. of!ícial co 

, .Registro : Otvil. ·" . ·. · · · · · 

.E acctescentou : 

"" - -· '''Creio na. ~inexistencia da mais estridente- contradiccão 
.... do. que .. está ex1sténte no ílO"SSP W.etema J.uridico positivo en
. tre o Esta(19r ·· que recusa efíicacia. e importancia ao ·casa
.men~o. reljgi~so. e a eoil:Sei~neia commun;l dos ··cidadãos, que, 
.em vez, continua a attr1bu1r a este casamento a maior im .... 
. Porta~cia, não apenas . com o entendimento de cumprir um 
dev~r de c.onsciencia, mas tambem com a convicção do ·cum;.. 
~rimento de um dever moral e Qívil'». (2). · · 

7. Apre~entada, pelo mesmo jurista, em 1923; uma 
proposicão legislativa ao. Parlamento, ·destinada ao reconhe
cimento de. ·e·fficacia jurídica a.o . cásamento celebra.do perante 
. o ministr-0 de qualquer culto, não logrou elle vêl--& bem su~ 
·c~dida, -~m. razão d.o dissidío politie·o,. que forma·va a substan-
cia cfa -~questão romana" . · · ·· 

Desfeito aquelle 'dissidí-0,. re·solveu~se, afinal, -0 proõle
_.ma. de ~n~ .. magn.i ~ud~. 

• . 8. A dignidade de sacramento, attribuida ·pela Igreja 
ao matrimonio e reconhecida pela Concordata com o Esla:do, 
no sentir de um estadista,.. elevou··o a.os. mais altos fastigios 
da veneração, circundando-o de aureola- sagrada. Deu~lhe 
,oonteudo de alta idealidade rel~giosà,. etbi~ e moral, a espar
gir o mais benefioo influ,xo sob~e a. -nova familia, _que nasce. 
Réndeu-lhe hamenagein o Estadõ, -·re.connecendo-_lhe, · adet:n~is, 
_os.· et.feito~ juridi.cos, ·de tal· modo, obtem_pero~ ·outro1 escriptor, 
que, na.base .do novo direito matf-imonial italiano. está -o. acto, 
definido pela Igreja como saeramento, de. que o direitó cano
níco determina os requisitos d'e substancia e de fórma,-a; pro
duzir,,.,em face· do · Estado, os eff eUos por elle roonhecidos ào 
casam~nto civil .. Reconhece o. Estado p.or ,marido e mulher· os 
por marido e múlher havidós pel-0 direitO :ca.nonico, dando a 
-este, etnâilado· da .Igreja, · competeneia· par.a determinar '·o · es~ 
tado de pessoà.s, resultante do vJnculo m~trimonia~. · <?> •· 

: .9. Conferiü'. a ' ~oncordata~ po~tant-0, ao direi~ ~~b.9meo 
córilp~tencia para . regular ~ f º'mação do casam~a~o,, ~esd~ 
as ~medidas preHminarês. ;.de s\l.~ P.uJ;>licidac:Je até, á.'j cer~mollia 
de sua .. ce~ebra4Jão~.· Ademais _ ~hs~o, .. entr~~nto, e ·~ ,summa 

·· inlpoi'tanóia ~ st.e · ponto, conteriu, ,cón;ipe~encia ~os tribunaes 
· · .. ~ccles~~sticos .Par,· o p~~~~~&Q .~· j~en~~, - segu~o as .. ~or

mas do dir.eito ~~n~ajco, das . cau,sas _J;el•t1~a~ á-f9rmacao do 
· vinculoi ou sejam as · cau·sas de :nuliidade do casamento. . 

:· , ·: .'. :. :~~i~i,co~-o . ~-, .r~I~cão · mµssoli~na, á Gamara 
1
t e ao" SéDJ'"' 

do.. em pàlávras. aobremod-0 .axpress1vas: 
· '. · · -".A· reserva d~ ~ausas· matrimo$e$ á oompetencia. -dos 
tribunass ecclesiasticos · não vuluera a soberania do Estad~ 

': . . . : ~ : · :-:--

2_.- F. · DEoNr, Del mátri·mionio, -~vol. í, pag.~ ' 2_; .· . 
"«'." ) 3 .-: L~oPOLDo: · RUBtN•ccr:, .. St&~e!M ~t Dirítto · Matrimo.
niale·; .. f1qliano, pag.·~· 16,' ·n! 8,; ·1 V.ASSALl; L~:i<ine · di · di ·Dirit.ttJ 

· M(ttrimoni_ale; vol. 1, pag. it2. · . 

39 de 221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

... · .1 • -. 1 

.... , - -. ,. 

~~ se~ . ~xcl.usi~o di:reito dé ju?:'isdlccão. Tornou-se : neeessa
. · .. r:ia 4t cop:ipetencia, ~Jada a . dignidade de sacramento reco

nhecid~ ºªº casamento, e a unifica.cão ·na celebração· religiosa 
. ta~bem do rito civil. ·Emq1;1antó subsiiltiam os dois · casa-. 
mentos como du·as entidades jurídicas distinctas, uma á outra 
e~tran_ha! _ expUcava-~e, a ~eSJ?éito dos gr~vep inconve~iefites 

·disso oriundos, .~ ex1stenc1a de d'Ois proceS$'0S para a disso-. 
lucão des dois, vincul()s. Atlmittida, .porém, a íaculda~e de· 
unirem-s·e os· espo~s, s·eglindo as !eis da :Igre'ja. e attribuida: 
a esta Wiião -O poder de produzir efíeitds civis, . é evidente 
'que o ac.to, de que surgem o.s ví:nculos, é um só - o reli
gioso. Não póde a s.ua validade; p·or ·conseguinte, ser julgada 

· senão pelo juiz competente por ma teria - o ecclesiasüco" , 

· :ro. Cr-eou a Concordata,· como bem se vê, para a "rt;i.Ua, 
um systema. novo de direito matrimonial, r.esultante dá en.
xertia. do Q.ireito can-0nico na systema ,do seu· di~eito civil. 
Para. esse effeito, a le~ n. 847, de 27 de ~aio de 1929, .fez 
as necessarias modjfieacoos. nos d·isposi.tivos do titulo quinto 
do livro· p~imeiro do Codigo· Civil. 

O direito canonic<>, em máteria matrimonial, tornou-se 
direito do Estado. 

1 i. Di$'.cíplinando o exercieio de outros cultos na; Italia,. 
a Lei n. 1. 159, de 24 de Junho de 1929 prescreveu as con ... 
dições median~ .as . quaes oB cll$atnentos .celebrados perantP 
os seu! n.üJ?-istro~ tambem produzirão os eff eitos ci,·is. 

Não se trata, apressou-se em saliental-o. um dos maís 
conceituados juristas italianos da actualidade, "'nâo se trata. 
,_poré_tn, de um terceiro systema, posto ao lado ·do canonico 
-~ do civ'il. O legislador, por sabio espírito liberal, quiz, so... 
bretudo, unificar a celebra~ão ci.vil com a. religiosa, .mesmo 
·para .os. que professem outras religiões, diversâs da catho-. 
liea·.. Esta. f órma de casamente c<i>incide com a l'.órma civil, 
da qu~l diff ere · somente pela pessoa do ealeb-rante. A lei 
.civil,· na conformidade do disposto no artige 111 regula ~m 
·tudo e por tudo o casaorento (!elebra.do perante ministro de 
~ulto admittid.o pelo Estado, seja no attinente ás condições 
necessarias .para· contrahtr matrimonio, seja n9 concernent~ 
á valld_a(fe da formação do vinculo; á capacidade dos esposos. 

·· ao seu coJ?Sentimento · e seja, taml>eIQ, no ref erenta á disso
lúção -do casau1ento, po.is subsistiu a e.xclusiva competen
cia da~ autoridades judicia.rias do Estado para o conheei-
.ment.O das causas de nullidade". · 

· E .. deu as ·razões . diff erem~iaes : 
- . ' 

· . .~se o Estado italiano .. abandonou ·á Igreja Catholie& ·a. 
eompetenéia para reg\ila_r ·o matrimonio contrahído pelo . rít~' 
eanonico, isso se justifica pelo facto de ser a quasi tota
. ildade do ·p0vo .italiano :catholioo e de i~spjrar-se a disoi-
plina da · tgireja nos mesmos prihcipios eíhicos e juridicos. 
:tiu~ .. · úlspir~r.àm . a legislação do Estado, a ctUa~. em· . I;n~~r!a 
de ct1Sam~nto civil, a<ioptou quasl todas as regr~ do cure1-
to eano:Dico •. Iguàl renuIJoia não podia ser CQnsentid?l .eIP 
favor dos outriJs cultos admittidos, cujos principies ~thico~ 
e mor:aes nem .sempre cóincl<lem . com os do ~tado, tanto m•is 
que muitos desses culws - o protestante, por exemplQ-vo
lunt;Ariamente ·· sEi' ·entregaram · à.o )>ode~ .. e\ vil . em.' mat.e,ria de 
regtiJamentaeão Juridle" ·do êa$âme·nto, -e tnuitos «outros ,:..._ ~o-

,~ " 
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, ','.~;,-.':{~ . ,·· : .. ·' f z~. f: (~::/; ~L_i::~ ;Z ~ ~ : :;''~~~:PY&~::.':. ·.:-. :~· ,~ 
.:· :mó· :~' ·. isr-aelítas: _._:_~ ~1.êm: :éspe'eiài· s~stenía•; de·.~c·a~ám~n~ ~' ", 
. ::etit.re. outros, .... p:revé'- o ... ,:repudi·t>l · e. :,qúe<~s~ci, .' ~r-·. iss.Q; ' eUi 
ant~tbese .·c_om:o.s .pí,'incipios· geràes. do·,nosso ·a.ireito -('4) ~ ··· · · 

.. .::. :.:·; Na,.eXPO$íoao de motivos. <llfe diotaram ·tal lei, o Gove.r.-
:• .. ·.rio . italiano , expt"imíu, com segurança, · os· ~e:us _prop<>sí tos: 

' • · '
04Q casamento é, p"Óis, . · irit~~almen!.e.' ~egµiad<» i>elo.· ~~

~"~ígo· Civil.... Devem pr.eeneher.:..·s~ de_ açcôrdo -:rioµi elle , toda~ 
· as formalidades preliminare:s. A propría ;celebração, .eomo 
-· elemento. essencial, ·deve conter . a · reunião · do consenso dos 
esj:Josos, por elles man~f estado ao _ Ministro .. do cultO, .se,ja 

' no . reeeber~lhes a deelaracão da vontade, .seja no. acto de 
"lér~lb.es o's artigos 130, ·131 e i'32 ·do"C'odigo . Cívíl~.' .O casa~ 
,mento não podet"á. tt'er celebrado 'S0 O C>ffic.ial do ea>tado CIVil 
. ná9 1 houver, primeiramente, certificado o .cumprimento~ de 
· t.Odas as fori;o.alidades da .lei; e, Rpenas celebrado o ea&amen

t-0, o terIJ1o r~spootivo -será immediatamente laVt"ado,. a~sim 
como ó de:ve ser .o do· celebrado perante o official ··do- estadD 

··civil, e a este transn:úttido .para ;a· immedia.ta transcripcão 
nos. actos do es.tado. civ-11.• (&). . . · · .. ~ , 

CAPITULO III 

(J INSTITUTO Dó CASAMtNTo NA ·coN~TITu~CÃO' DÊ f~ai 

.. : i2. · V.ictorioso o :movimento revolucionario"" ·poliUco de 
t9SO, jnstaurado o Governo 'Pto'Visorio 'dictatotial .sem 'dire• 

._ c~~µe~ següra~_ predeterminadas, poi~. -0 · progr8m.ma, que ser
:v:1ra para· a sua propaganda fieara de lado;'· os "mais .desen

·:·eontr~,os priticipios se entrechoe_ar.am e qua~i todas as··dDu
·.trin~ . po.litica.s, soeiaes e .econom-ica:s. enc')ntraram ,.defé.ll8u

. J:'~s.. .~str~nuos, .na-prreoçc~pacão .de .encontrar . a. vereda . :gue-~"'O 
· .B._rasil trilha~se parll; a sua. reorganizaoão p.olitica. De .tGdos 

QS l~os surdiram .ideologias e ·programmas, inteiramente 
~disc.ordaJJtes do que ~e tem éhaimado : a realidade .. brasileira • 
.. · Nada. mais natural, portante, . que ,:desfeitas· as linha.~ 
:.cóµsf.itµpioriaes de ·i891 • . não· se procuras8e .fazer apenas uma 
aviventa~o de rumos !Perdidos ou :desaparecidos.. Se &s
.correiites éxt-remi-stas eiicori.traram .. terrenoi:·prqpicío ·para o 

.. lançaménto de suas sem~ntes, .. de outro. la.d.q ~e · apresental'am 
... ~- correntes conservadQtias ·para. a defesa .tâo·· regime ·insti
. t'1ido. i>el?s nossos ,maior'& e -com o qual se. 11ílantivera a. -uni;. 
. daqe nae1onal. ~·:i ,_ .. ~ - ,.... : . · ; . ·. ,. : , - J 

· · Voltaram-se muitos·:-pará os. exemplos~ europeus; niO" ·so
··mente procurando nôs regimes .de f<>:rça. os.J c~pazes de. resol~ 
,-e~em_ ·o problema br~~ileir<>~ éomo,· aindSJ se buscou 'nalles 

.• a _formula · para : a solução . de varia-S, quPstões -:vitaes-(i>ara .a 
· nãcionalidede · · . -... . · 11 · - · -. . · · . ·~ · · · 
': l e. _, e. • - • .. .. ... • • • • . • :. ii . . .. .;; ;. :···... ·~ .\ ~ . 
· ·. ·: - . !.~· : . .i\s dou.tr~na~, -_que :~e .~ã.o ~ r;le~~f.a:tam .e~~ a d~~ç~o 
:da- d~ctadura; '\'lel"am entT.~cbocar-se e . depµrar-~e nos ~b~
. lhOS .da · el~boraôão da nQva .. Carta:' Constitu.ctônar 'Brasil~lr,~·. 
-'No condizente com ó . instituto ao· ·cá~amento; tres ,cefrente·s 
~-~~- ·deJi~ea~am, disp~tancfo · pr!m~.i~ ! : a ·: dos . ~~ep~~:· ·~~- ind'í~~ 
~ . . . - : . . .. 

·. :· · .r~ L20P.Owo R'VBmACOI, ~·statem.a, .. ael Diritto --Ma'tMm~'
~m:ale "Italiano, n. t~, pas~ 34 .- · --- ·. ' · -: , ,·:" · = J.:.. · ~: ·-. .' .· ,. · .·: 

' • ' ~· .. . . •• +!'· •· ., ...• .__. ... ' •j -: • - # 1 : \ ' • • "<, 1 1 • • • • - ' - .. ... ~r,-. .. ·~ . .. . :... 

.·:-: .. . '. ... 5~. ·~A~ ~~9 •.. ~· ~tif'i?.Jt?n~,. :- Legge_ :de~~ (JJi~.§º 
"~·Legue ~~~o .. . ~tato, Jl • . }86,,.pag. 7a ... ,.-. :. '-: .- ,-, ," ., , .'' .: ... , ·· ·"' · .: 
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. ; ·~./ .: .. ~;.)_~~.':'· ... -_\.'.-.·:.;'.;·;.·~,.:, · . :~ · . , .. : . ...... ,·:',::._~".: . · -- ~'.:z,7 :~· :. · .... . : · .. :~ " : ·:r." .' ~·\ .. 
- - (_~~; __ ; _ ; .... ... · 1 ~, ·-

··.::.~OlUbiiÍªàde ~.do Yincu1o·-matrimon1a.1; · á"fdas<s~quaz~s: ·da·.- -~1- . . :.:- ,.-.: 
:voreio a vinculo. e a dos defensores (lo"·easamentti~:religios'o · · ... -
. c?n:t./!~, e.~fe_l~~ . ~!vis_._ . . . .. . ,·. .. , . . . ·: f , 

. ",.<. t.t~ Ffol · aos princ:ipios coiisUtuclonae.s"' até1 f 930'. Vi:.. 
.. g~ntes; o ·ante-prQJeeto governamental de Cohstituic;ão, .. · el~
borado · pel~ Commíssão do Itamaraty, em ~au titulo decimo, 
consagrado. á familia,. : côlloeo~-a sob a · prõtec9.ão. espec'íal d<;> 
Estado e: repousou-a ·sobré· o éasiamento e a igualdade jurid1-
ca dos·. sexos. Deixou a cargo da lei civil estabelecer as con-

.-diçõs da : chefia ·aa sooiedad_e conjugal e ·do pa.trio i>o~er e 
t-egular . os direitos e deveres . dos ·oonjuges. Mas o casamen
tQ ·-legal seria o civil, indisso!uvel, determinando a lêl 01'· 

· -dinaría os ·casos ·de ·sua annuilaçã_o 'e do desquite. '_ 

: . f 5. Uma das· prJmeiras, seilã~ .a primeira emenda ap~~.;. 
sentada a-0 ante-proJeclo, . na i\.ssembléa Nacional Constituin .. 
te, foi a do Sr.. Matta ~Ma-0hado, mandand-0 accresce.ntar ao 
_art. 108 d~quelle a ·clausula· ".ou o religioso celebract-0 pe.io 
rito ·da Igreja C...athoHca."' 

. N~,tes termos a .justi!foou ~ 
.- . . '.io· direito, 'como elemento de adaptação ao melo .social. 

: ê :.i(ha~onia das, liberdades e o prfncilJio de ~idà para to
~dos ~ Quando· !ormutado no texto da le'i · d.eve ·refiectir ns 
. Ús'os 'e cos.ttitnes,. os' senttirientos, os· interes.ses ·e até os ai-

-"mêjos . .. e ' as esp·~rano~s do· povo :_q'1e vae r·eger e governar. 
. " · "Se. .8.ssim não tor, se-.. as· leis em vez de traduzirem as 

' exigenoíti's~ o! . attri5utp~ & os. ,pr'edlcádos do povo, rêflectirem 
theor.ias, ·id.eansmos e utopias . do legi111lado~ 011 ·S~u! interes
. :ies:· :Odi~ -e paixões; deixarã.o de ser orgãos ·do,. db'eito. e se 
· "3rnarã1> priv-Hegio do .forte · eontl-a ·o· ·fr.aéo ; -em -vez de vehi;.. 
cuJtlrem--o··direJto serão obst.aculos· perma!l~tes ao· seu· vi.gor. 
, . .' . ..... ~~Nenhum. povo tem, .s~:f'!rido ma~·s os effeitos ·das Jejs hos
tis'. ao direito, "que o :· P~o brasileiro. ·Pa--ra provai-o, basta 
~citar· á do .casamento . civil obrigatorio, míico que. o . ~to 
trio da.." lei reeonhée_e e .:as populaç~es. ·rtiraes. não .oompreben
CJeJD, não· acceitam e não praticam: porque nãq. lb:e en.xergam 

· virtude·; porque ·não··ba. j'uizes aoo.essiveis;- porqu~ não pOdém 
· gastar':e · porque só -aereditam -em' :casaP.:tento celebrado 'pelo 

vigario. Essa a ooncepoão e ,a crença;' ·esse o sentimento :.das 
p()pul~e~.eis-.do . interior· - eerne . dâ, Naçi.o,. _gua:rda ·e defes~ do 

·' spu ,~~l-fsà.imQ.' :terriiorjo. . . . · .. _. .· · · ., 
:- ··~ ;·"~~O ·:~mQs·.n .. direito de .P.erturbar a -yida;.daJar, e .for
.Qar !, . a:: comcie.néia_ dos. iiossQS concidadãos, .. obrígan(io-os ã 
,p~ati.ç,~ .4j:,a9fi>s ~iffjce~ '·~:· ás. vezes i~pQssivei.s •. como o ea~ 
~amf.'Jl~ · ~,_Y:ll i)br~gator10~ @ob .. P.en~· od1os~ e 1n1qu~, · quaes 
.a, · illegi,timidade. ~ da·. familia.·,, eatbolicamente oeonstituuia e, o 
.eo~is~: d.e,. ~eu;<Pairimo~o,-. d_es:teiío -0- • casal. .· . · -! • - · . 

·, -. "-..i:t~sid~do no ,intel'ior . e-.· eonsulta,d~ ~onío ãd~ogado :sen• 
t.i mu1tas·vez~, JmB mane.as 1&.griznas das muJberes ebandona
às 1e ·;Q:as:·: humildes=-.vi11V.as, ' ·:um:~;pro~sto -univ.ers~l .. contra ·os . 

. J~iis~res .. Je:V.íanos', .qu&,_ ·agem. :por.· imitação,., sem_ medir-, os 
·~rriv.~fs -. ~Ueitos :dos ~se1:1e .e~os. . .. · · ;_. , .. . .. · , 
.. ;,:-;;.,...~Subsista o casamento .efvil.;-.mas ·não,_ se. ·fulmine com a . pena .tf.e. ntill.idade ó oa-tholico, qu~. •f o da ·famliía braslleirta. ' . 
~lo.(,ampliei/.o \ 4fspQS!UYO:. da: ~menda aô9,., casarµent~ · eele
~~°-~~-t>e!t>~ _,r~1.Q.fJ::d~ .Pª~•--~J.11U5-,. J)O~ .. ~ tem·: ~ente$ .. :-
:Sã(}.: i>e®.e.na 'iX'JimQr-.ia"'.e .. só .existem .nae .. cJdad~'. .. ond~~ lhes.:é.; :i . : .. 

~c~'e~fvel ;' ·~:-· eas:a~ei:i~-'~·~iv~i:~· .. 'Dá~ei, ,.-p_o,réµi/ ;O :me:a-. ::vo~ . ú :' .' -': .. 
.~ ,. " ' 

. " ;_ ~f'i.. 
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:.~:,~::"'" .• .·;.: .. :··:1 ".~ :·.- ·~'::.:.! •.• '.!. : • • ·+ •4 

:: '::·' . ·~ :- • ~·· . ~~;- ~ ' t · · : • .- • • , - • ·._~.::...,;-· . .... • • · "':-:~"7····~~~:~~ ·~:'~~· '' .. •:·,"' 1 -~-~ ·.~y;·::.·-· .. : -: : .. 

r:~i~t5~:::)'_,; :,: :~: ,,~ ·, ':: , ,~ ~' ~- ::;~,, ; ·' . ,;_ ,, · ·· > · .- '. · .• ·· · 
. ... ~ .. emePda$'.:.'que, visar~:m:. reconhecer.~ :etteitos .oivis a()s: e'a8ámen-· 
·:, • • t t~ ... i~:igfosos, .-em. geral~ .. · . . '. · .. : .. · . , _· . . . ; ' · " 1 · · .- · . ,,, . -·· " .-- . 

· . · · :~-1~-~ Varias emendas, entr~f,anto, consignaram ·~- reconhe- . 
. -cimentO. doo effe.itos - ~ivis não avenas ao casamento religioso 
. ce!e~rado segundo o rito í'atholico, mas de accórdo com·ou.tr~ 

· ;qualquer ... .. - . .. . - _ . ~ . 
-· -~im; ·pràpoz .a emenda n. : :20~ assignada pelos ·Senb~ 

xes Frederico .Wolfenbutell e outros: · " . · ' . ; 

. ~h e~samento religioso. celebrado por minis.tro . auwri-
' zado de· qualque' religião, . observados os requisitos da lei ~ivil 

sobre .,a perS()~ridade , dos conjuges, impediment<>s e · nulli
dadesr e inscripto. no rElgistro. civ'il, produzirá todos oe effei-
tos jurídicos". · . 
· · Mais sYI1thetica foi a de n . . . 278. do ·sr. Daniel .de C.ar.-

valh·o : · ., . · . .. · 
"Vale como civil o casamento religiJ>so ·in:serlptO ·no ·re

gistro_ civil mediante as eondicões es~belecidas ein Jei". 
T.raneigindo eom as exigenoias do ,espirito · ·re1~gióSo dà. 

gr~d·e maioria do povo brasileiro afim de fixar-se no texto 
c~ns.titucional .o princlpio. da indissolubilidade .do vinculo 
c~nJugal, sµgger~u o autor .ela em~da de _que se trata. o nella 
enunciado ·para. "evitar os .. abusos e ·as' ·1nconveni~il.cfas re
sul~ntes da dualidade de casamentos.., e poi; .ser _ ~uma me--

·. dida.--de alcance pratico que evitará. a desorganizàcio de mui .. 
"tas_·familia.S e ·gar8.ntir:á a .. ~itu~ão da: prole de. nulbares de 
oasaes éle· bo.a. fé pel~ va-sta ·extensão ~o nosso inte,riór"~ . . 

; • ,. 'I . ~· -... . . .. · -

i7' • . Tiveram múitissimas assignatur.aa. as .emendag., .. de 
ns. iU ,, e 1.()88, assentando o principio de .ser ·o ··casamento 
regul~do pela . lei ot~iJ, , com o adtniniculo: des~ paragraphG: . . . , \ 

· "Résp~itado, o· disposto · nQ . artigo an_tecedent~. e pree~. 
·~endo a -babilitaç~o proee~ada. segundl? a · lei e!v~l,1 s~}'ã·o, 
para todos '. os ef1e1tos, validos os casamentos· rehg1oso~ re-
gistrados perante <> offJeial ·competen~"~ · ·" r ·· · 

'·como. iÚ.stiÍ'i,cacã-0 da prop~sta, offerecera;n ·' os :~· sipa
'tarios: ·da, eménda: o ., programma. da· Liga Eleitoral. Catholica, 
a ,que .pe~tence .es~ .. tOpico: . ·. :' . . .. · _.... ~: . 

·· , ~Quanto· ' ~o ~eonbeei~ento dos · effeitos · e1vis ·:·'d~ .ena-
- mento l'eligioso, será apenas .regulariZar umà .. :Si~cio· de 

·facto,· espalhadà· por todo · o ·B~l, dando ao· registro civil 
do : ca.sa.m:entO um· c~1·aetar analogo ao ~do . registro · füv:il: do 
·nasci·mento· ou··da ·morte. A ·funcção· d.O Estadq,., ein·,:faeef'·do 
easámento;- . se não : é·· inteiramente{ da mes~ :órdem. · Q'tle '· a 
sua. fWicÇão ·em face '"do · nascimento ·011' da morte~ .JM)i!i' eom
.Pete ·ao Estado, em ·suas l.eis, deíend~r a integridad:ej!a·f~mi.:.. 
lia ·pela ·-.indiss~lubilid'ade do m~trimonio, é, entre'J8~W, do 

'_ .. ~~~~g:.-:t~~i~:~~;il: 'd~ ;~c~~~~~º··· ~~~ - ·é .. d·~~~r~·~-~-~f-~s~ect~ 
· · otyil .~Jo, :nascfmeritd pu da i;norte. ·E .~«>mo néstea~-, ~ pel~ ~~ 

. ·:._g~stro eivJl _que o ~taclo gaTJl~ie os · <lireitos · dos· " i~i'V~_dUOs 
: ·e ·da··collectivfdade," ·o .. niesmo" deVe suoooder ·eoni :o -. casa-. ,,, menta''.- ;.. . ;, ·. - ;· : ' . .. ... 1 • • i.: :. ' ... •·. ' ·. ..:· .... 

"' --. ~~: :, ' . -''Ê'-_ O. que · ·se'' pratica"':.eni nttmeroeas 'legislaéli'és . 'ÍliÔder::. 
. ii&s-:' como" ·a .. ingleza:.-. .a...;atiStrfaca -·~a itali:ânà/·a<nar~ameri
:, · . ,J c~ná;,>~a·:-sueca~. · a>· 'di~am~rqu~~a~ '~~· -o:,:regime· .qa:e· ~elhor 
.,- . · .. ·respéitari3-; á ·uoo-fdade 'dás"· c,onseienC:ià'S indivi&uaes·: · sería~ 

..... .. ~· 
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· . ..:....: 29· .- " 

,-- ·eci~ô ; o.·.,,pra.tfcatili · eni. diff er~ntes· módali~altes . ésse.s· ·e ';oútros · 
.. ,pa~~es, : o • do casamento . civil facultaivo, e não obrfg:itorio-~ : 

- Ore~r-s~-1a, para os e!fe1tos da prova. um. registro civil obri-. 
8'.atori_o;. onde se~ ~nota'ri!lm,' pela.à datas, as communicacjões . 
de .. casam_ento ~ehg1oso f e1tas .pelos celebrantes. das varias con-
fissões ·religiosas. · 
,~ ••por .essa fórma assegurar-.se-fa. a unidade. do "regÍstro 

-~em pra~icar !ienhuma .. violencia, ás cons·ciencia.s catholicas, · 
1mpondo-se-lhe$, com o· .nome de ~asamento, um acto civil . 
que . suas conyiecões religiosas. vedam considerar como tal. 
Nenhum-a . razão de ordem social ou ·· Ju:ridiea existe que se 
o:pponba á admissão desse al'Vitre. · 

"Eis ·o regime e casamento que solicitamos, em nom~ 
do respeito devido á vontade do conjuges e á dignidade d~ 
lei ·espiritual. A finalidade domestica. tal qual .a · finalídadb 
educativa, s~ se obtem quando a ler móral cQmpete a lei 

. politica. Para que o casamento seja de facto a base . da ia- . 
milia como e$la é a base da. sociedade, é preciso que desd-e o 
açto da. sua constituicão penetre, no ambiente (lomestleo, o 
sentido s·ociat -~ ·a ·nnatidade· moral desse grupo, q.ue é o fun
damento da Nacão. Ora, o quê suceede na escol~, suecede 
na. familia. Supprimída a· lei espiritual, no · seio da escola, 
torna~e, no espirito dos atumnoo. · ou um · const.ranglment() 
absurdo ·ã ·sua liberd~de Ind·ivtdualr ou ·um simples meio de 
acquislção de .·cónheeim.entos necessaTios p.ara a luta . -pela 
vida, sem nenhum sentido de f ormacão moral e de solida
riedade· búmana. Supprtmida a lei espiritual do ambiente . 
da familia, torná-se esta. tamb'em, 9u sobreoar1r-a. inutil nas · 
dfffieuldades ·da vida, ou um. ~apricho ephemero; sem ne-
nhuma. fi.nalldade collectiva. ' ' ·, 

440ra. cabe ao ;Estado, primórdialment.e, defender o. senso . 
da. colleettv!dade contÍ'a as. perturbaoões do espírito de in
dividuali~ino egoísta. A defesa da. escola. bem. coino d~ fa
milia, .são os. primeiros passos para alcançar esse objeetivo ~ . 
·E .. a res~aoão da lei .espiritüal, em ambas, faz .parte da . 
m~mâ logiea . que o Es~dn precisa- .. seguir _para reintegrar. 
na .nacionalidade ·bt"asil&ira .a· situação d.e direito na situa
ção. 4~. ·tacto. 

... ..Até ·hoje, desde que ·o talclsmu domestlcQ em ~ua pr1- · 
melt:'a tentativá penetrou.. no · .. ~l)ito das lefs da familia, de~ 
elarando· obf-iptcrio e jud!eiatmente valido· s.ó . o easamento 
civil~ deu~se ·esta scisão entre o facto e· o direito, augmé~' , 
tand<>,- d.e$Sa. : fo~a, a pertUt"hação-i ,fã. tio profunda,·' do am•. 
biente_:; naeional. : E' preei.so" u_rgentemente corrigir essa dis-· 
sooiac;ão na. lei· da· familia;· na·let ,da es~.óta e .. na .lel da sooie-. . 
dade e~ ger~l ~ '. 

· · ''Reconbecentlo, · : offi~ta1mente~ CJ ' càsamento ·religioso ·, 
unico que· existe ·em ~ões inteiras d9 Bràsil, e .que ·é acceito ' 
peta: '."consóiencia eitholiea 'brasileira etn. sua unanimidad.;, · 
tão intránsigente. ne~e p.onto <lue 86 considera ·a fa~ili~. eotno · 
Cq.ndada depois que elle se realizou. tornando· obriptor10· so- · 
mente-:o regi$tro .-civil do. casamento .'reliSioso ~ - ter~ô· os 
nGYos . eonstitulntea .attendtdo· a um dos r~lam~ mais .vehe-:- ·. 
mentes ~da.,. opiiiião ,,publica- ,nac.ional". '. : · .. -.... . : . 

· · ..... t8· .. . ·sa~teti,i· a -. '~~â :n~· 't .. 21.s~ .. gnti!O?ip~ :pet~..:Se· 
nhores Aldroaldõ: · l{esquita ·:<;ta· , Oos~, . J-'; : l\faúriefo· ... Cardoso :~; 
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~:;~f :\~~~:.~{'.-li~;;7{:~:2:s;1~'7t'. '.2~~f ~'?-t' ~~,;t 7:;,~,~:~~kl::~rç:f ;;~f :r:: 
• · l • .. : ,,: e:,~l~"~JJr.a'sil,~ .. se;.-;-sübs.~it~fsse~ o.r~àM·~ L i'.og ··d~» ::ant~prójoof.0).-. ~, . .-: 
~ ..... ~: .... ~;::~~:r~r.;, .... ·, ' '.;1.> - .. ,~\: .. ~ - , : ·· . . .-_,: : ·.~. :: . ~ :.· t':>~>;·~~ .... ~ , ~·::. ·:·:"~~· · ~ ~:::. ~~:·y~.:-'. .. · 
; .. ··, . ,.. __ ~o.· -0,à'same_nf,9 'é Tegúladõ: pela· ISi ·ciVil ' e·: o' se1f·pro'cessQ' 

.·;, .:&·'eelébtjiÇãó ·s·erão~·gr.atuitos·~ · Todavia.. o eas.a.PJ.ento .~éelel)~ado.~ -
'. !'. ·pe'ránte .:õ-mim~«). de· ·qualqúer cóiúissão · religi~~· .eujo.·'~it~ 
. -· D:ão · contrarie. a orc:iem publie!i on: ~ bon~ ®Stumes, pi"Qd.U:- _ 

; .~irá-_os mesmóSi éffeito.s. que o .eas,amento· cfyi11 desde · que_ na. · 
habilitaÇão . dqs · nUbent:es, · na. verificacão dos· ímpe4iimentos 
e no:processo da opposicão. ·sejam .. ob.serv~das ·as di~posições :. . 
. da lei civil e uma· vez gue, a requerimento ·do, conjuge, seJa 
.ene inseripto ·no· Registro Civil~" . .. · · 

".. Visou a e.:çnenda, em taes. te~mQS, esereverem õ~ seus ati- · 
totest .ape!!as,. ~.man~ido· o principio- -da: separação ~a Igreja ·do 

_Estadô,,,óO-ll$agrar· o re~peito á .mais ·ampl~ liberdade <i? ·eón• 
·-sciencia, de mooo a evitar á: minima: duvida,. na interpretacã~ ; . 

. . · do-. textO. ·eons·titucional. A sua ·adopcão .saU_sf~ -a uma ··das ·· 
maiS justas ,aspirações da maioria do Povo brasile~ro"' . . · 
... · Emenda·' !oi , esta predestinada ·a. incorporar-se no . ~exto ' 
eo~titu.c:u;~~t c~m pe!I-µei:ias' suppressõ.es : .. de' pala"1as, e am:-' :. 
ph~ç9e.s. adiante espec1fie,ada.s. · . :' · · · 

• >, .• .... • -· • • • • • . : • • •. ··: • • •• - •' ! : - -• 

. ' ~ · ... 19. Não .. lograram tae$ emendas . parece~ ... fa:v,o;ra.vel . ão, 
.: ·::·Sr.,.' ADOLPHo .. EVGENio So.AJUtS FlLKO, a .qu~, no seio da · 
.... · Gommissão . -Cônstitu.eional, 'tocou realtal-ás·. .. . .- , .. · , .. ,.' 

· ~· :, Es~eu ~Ue: -· "· >·" '\ 
. ... ~ - ·: l ~- • •• ~ • • ••• : • , ,: • • • •• - \ 

~· - .; .... ~~~iz~i . no · sUbst.itutiv:o · qlie a . eelebraçãQ .. do ·castnn~n.to·0 . 

. : " · d~ve ~~J." ~ r~alj.zada por au.tor.idâ~~ do -.~ta~~, .Para. .evital\~ .. ·.&:. . 
· _ eeleb~ção do casament~: .'por mríustr-0s r~~1g1osos oo~. ,effe-1~ : . 
) · · . tos ciyis~ · conforme alg\iinas. emend.~:-·lleste . sê!ltido, ::P~. :~"- . 
, · pr~cisar o Estado de.sse awQlio off 1oiosQ, . ~orquê .se trata. de 

·. uma in;Stituiçã~ '_l>e~eitamente civil~· já. ·b,~~ .~irrna~ ·n$r· OJ?i~ ~ 
nião pubUea; · Já eom quarenta annos de · existenc~ 4~ - ·1>0~· ' · 

-. praticâ e bons resultados, deSde 24 de ··Máio· de:'i890;· -~que : 
· O& ~impedimentos de direito eanonicO não ·,sãQ· tnteiram.ente, · -
em·toda:Iinba~ identieos"aos do dir~i,.to civil/ o qu&·não :~mpe-.'. 
dirá, < q'iie · liliiiistros · reMgiosso · co~~nuem ~lebrahdó ! 1casa--

., .. _ mentos: qµ~ -não · sejam pemti.tti'.los •pel~,; lei' ;civil-~ .. .&· ~ieLeivil .. 
,;,.: á rigida, como se faz preeiso no caso, ao. passo qlie·-a;Jgr.eJ&; · 
'-0.:-·· _ . .,.,~~~me. ~ir.eumsta~ia~ ~d~ . ·ooç~~º~ _,~~ ... ~~ep~e~ ;ar, :~u· · 
: .· ., · . __ . P~~Pl"1:9·. ~~~a ~:4 l)erp~.t~1d_ad~~ :4ª. ;F~~~ ~· c~~t.- _, .:·/:/·: ··~ :~ ,. ··~ 
.. ,,.. . ,~ ·~ ~, : ·-Se·· a~1tos : foremr r-omo ''.valid9s .. para . todos :'Os. effe1~!s· . 
· ·: ~ . · c1vf°&'·' os ~ametitQS r~ligioso~, ~ jmport aria.-..i.sto, ,:num~hitiisi'.a~--. · 
:.º·:": . . oada:~allia~"ldo. ·Es~o ·c.om .. a ... Jg~eja. , ou . zgreJas.,;: ·;1~pompa~~ ·. 
. . 'tivel -com·. o ·.regime ·de·. liberdade; de .. cultos. ',::o- .l1stad~ , e.xeree. ~ 

}}" ~,,~~ ~=:~:i~r':ti::·s:'i::.:~:~:~~~~':, 
_.. . :--::,; . ci0~1':1 .esse ·p&r..eeer .. : ·Pâieial ~ - ·vi~g~u : :~ella,. _·:pot:'::. . ... ·.a,r.ia.>de · 
:'.: .· . · v~s • .i~~- itlsç,~~i>_cão · .. na.~· CQns~i~~!çãó _~da ;~~ndi~solubµidàqe ,,.Jçlé . 
;; .: . . . ". vt.l\~qlp~ 1~tr~~q~i~l;i"~, ~Q~ mesmo ~Pdo;, ,. aece!to~,fq~ · ·:. :~ómQ.;. 
· },~ " ;' .. , ~~, .-su~.!:~9:r · ~: ~il'4Ul9, :-C.:t~il. :o.rdl~Jii~;: :~ ,:v~i4&P:~~.~~.c~e..:: -~ 
1::-- . ; . -~ . bração. i~eljgj.oa,a ... do , c:~sa~nto •. · . .. . .. '.... ., , . "· . . .. : ~ -, : · -· .. . . . . , . ,: "• . .... ~ .. · ·.· ..-. -~ J··; ,~-.-~- .. · ~ .. . , .. ! : , · · · · .: ·· .· • • . • · · : ,!li ~-· • ; ,, 

: .. ·:.· ... .: ·· .:-- '~ .:N,ti. ·::proj~et-0.~-n/ ~·:f-A;.· ae .:193-4~- ~1: ;f<f>i ·redigido · para a.~ ~ 
~:::;., : :: ... >Ciiseú.SSão.; ·1d1f )s'cilistitutiv.6,1 ~pprovâdo-,: em· pien~ió~·' .. no.:-.p:ri--:~ :,1 

,;:.' .. ·~:.<melro turno,..f!eou o. tn.stitjíto.::matr:b;nonial :assliii .. :regul:ado::, ... ':~ 
_:{.··::.- ··. ::'i~t'Art.. dGj~;-"A--.;famiU~·:'e~tituWa-.-pelct càSªrn~nto Índis
·~,{~ ·. _, ~ .. s°:l~~::e~~á'.·.sebf~~: ~rP~~~r,~eeJ~l:.,".iQt·~~lf~ .... :;;:.: ,'.·. ·--'·' '. ·:= '.·· 
;·: ~ .. ;· ~r. _ . . · : ·· · · · . -. . ·~-;e.· • · , - _ :t • .... · -.,. .; .. · 
" ". : ; .• ... ·. . ·~ 
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::;!:~~~!ff ~~~~}%?~~~~\i',p~;·,·: r· , :;>·· -~?: ,: . : r.::2;_:,~:.Vi : 
. : · ... :;·;;~ ·:·~;,.':~t:~_;;;J'.:a's·i~;o ;..Q~l:).to.:~sérá)civil,-"e .. !ratúita::a ::su;. oéle-! .. · · 

" . 6riÇiõ;:'.~éj;'r~hU;vp" ~iistrô,'..'~, " .. : .. .. · : ·' -~ : .. ·:· -, :· · ": ": " :·:~ ~- · :·~; 
. .. ·· ·~;:;:~·~Pà~ho un,foc)· ·o ; c~sa:m~nto· · pQderá:~-'ser vâli~menf.e·. ·!· 

· céiebr.adp'·. pelo , ministro, d_e ·· ·qua1qç.er \ ·: eQlifj~sâ.? r~ligio~a~ . 
p;rey.iamenf.ê. · registrado no. JUZo con;i_pet·enta, d~po1s ae rec9- . 
nb.ooida ,a,· sua· -idoneidade· ·pessoal e ~ a conformidade --Oo: .rit<> · 
f~spectivo 'COIÍl a· ôroem .pu)j{foa e ,, OS bons costumes. 0 pro~· . 
cesso · de hab;iJ.itai;ã:o·. olJed~ed · ao qíS:posto na. lei civH. Eni ·· 
'lcrdos os casós;· 'ó ca;ratnento sómente valerá depois de , a ver.:. .· 
bado.s.· no, RegJstr() C_ivU·. 4 lei estabelecerá. petJ.alidade para â. 
~ran~ssão ·dos P'!'ec~itqs ten~s _ att~n.e,.:ltes á' eel.ebração do 
c;J~~enta. ~ · · · ·· 

~PP~i"eeeu, ·110 subsUtutivo, eo.r::go se vê, 11-ma clausula 
n.ov, e de~ não pequ~njl' ;i'elevaneia · ~d~terminandt> o estabele
e.iIQ,ento pela : lei ,de penalidades para a transgressã& dQS ·p-re
·ceitos",~legaes .. :attinentes· á eelebração do ·~asamiento. Introdu_:· 
ziu-s:e;~ portanto, pre$erlp~io· rela.tiva. · á propria Gelebração 
do easa.mento. pelos ministros de confissões "religiosas, com, o · 
intuit0_ · eVidente de assegurar-lhe ' à inteira valfdade. , ·· 

: 2i ~ ~ãO P011Cás prbpósl~'ões . &:e fizer.am para .. .a suppres
são 4o .. "d.iSpQ$itivo · cônstante. -do· p'rQjee:to e concedente de e( ... 
tic·acia jµridiÇa ao. -0.asilIDérito ··réligi.oso. · · · . 

Su~~ntan.do ,ã . . ae suâ autoria, neste.s termos, · o $r. P.Ji-. 
nid TQu~~~ho ~: --~~ilµ.iu :: . '\· : ~. . .. . _ - . - , 

·-~ .. ~o ~cas8'm~nto rel.igioso· .é fu-nccão da. érenca._ de cada. in~ 
di:viduô~ e· por i$so · m(!Smo não compete ao Estado " Iegislat a ·· seu respeito .. ·_: ,; . . ' . . . '. : . . " . .. . 

... · :.Pe~a-nte ô, "qirei~'?,. sóm.eo.J.e: .a. .lei ciyil cem. t~~ ~s suçis 
conseque~.fas,, 9eve '.reg.til~r· a ·for:m:a.ção da fam1lla:. · ·· 

.. . ·. <) ~pa~gre.pho 1Jlljep~'. ellja suppressão. pr.óponhe>;· é bastan- · 
-t~ - :perig0$o·,, porque· aaria Iogar a.os .mai$ inqua:lifieave-is abu- .. 
sos tende,ntes: á fC>rmação de proles illegaes. · . 

.• ',N'o:· sertã°'. ,.o ·colono e ·o•.; cabocfo ·vivem sob ~ orientaÇãe> 
do' .s~erdote. que,. em regra. :geral, -me-n·osi>r-eza a ·lei ::civ-n ... re- · 
gu}a(l(>ra, .dá' ro.r,maoão '<ia. familia~ -.·.. ·· . - : .. · , . · ... 

. · :'.Nãó .·é· prti~ente óutc;m~a~' aos::. -In·i.iüstros de J;"éligiõ~ ·po• ~ 
dere~ tâO'" ~plos;'. em :ques~o '·d3 '~rea.1izaeã~ ao -casaJ;nentQt · 
quando · Q· · que·,.-.estava .,,es~Iecido . ·na lei.-;dé ,_9·1· :resol~la per- ·, 
f~ítament.8-<>· CBSO.: : · ··" '".') . • , ., .", .,, · .. . ' . ' ,; 

,.--;.o .. tii:ta1 .. do· ;.paragDapho ·unic1> ,·diz..: "Em ·todo·· n casO',, ·o ... 
casamento s·õmente · 'valerá -depois· :de· ·ave?'bado "no l'eSistro · ;. 
eiyi'J ~ ... .- ... " . . " ;-. ·' . .-!. .. .. .. ;,.,. ... -.. · . · " .. , · · . - • 

..... ·. :~Ef-'·se· . nãt> •~rõr: áV'erbade? · ·.k]usüÇa: castigal-á ·o tj;linistro · 
p~rieadórf.~-~·: :o" que wmos"ver; .. ~ .r"· ' . ... . . .. 

·,. "-0." ·<Ill'e-' é'i inc'ólite'stavel é "qUê' a· sertaneja. desprot~iida, . 
gesampa~a; · serã"'_1à; ,u~foa: ·p:ioeJudícada cow essa inno.vação~ _· 
Todd <tigol". .lio';éumprililentc>~.dà. lei r,N·il ·se impõe, pa_ra ·evitar -º -crtu~ _.,os · r.eliSíº8os ;t(!mem, ·a· des:an1!8'i'oão1·~ da ·ramfija,. .. · .. 

- 1 • •. . .: - .. ' • • • • • • ; • • 

:·'~· ::Iµjl~er$o ' ~sp'e.rtâUiões ·das -~idade·s:·· 4eeQrrerão,, .. 40e s.er~'. '. 
tõ~s · papa .~izatem ·e.ssa, especia.. d~ .. casamen~o,. ,Cltt.e .:. .- ~em '. 
todo.: ca:so=- .. somente· .valerá ,depois de a:Vevbado . no: reg.istto : . 
çi!~.~~ ;;-- .::-> ·: ·~ -. · .. ;". ~· .. , . " ... : -. ,:.-; .. . .. ,:... -- ... 

-'-: . ~22~;· Ba~nd~·Dá me!.ma ,.teela, uias ifraildo-della màis .. am.~ · 
pJa. -~esonanci~ AntOnio:· )Cov.eUcr ·e:ceminou :(} ··problernã -:pelo: .. : 
D\~~~;. ~~~~·~:. ~/"~ ·:;: ~:- .. ,: f'';. ;_ .. , ' -.- 1 : : • ·: . \ =: ~ !- ·~-i -

":" · t~'~sTal como:: se1.,acbaíri , redigidos: o ,.arL. J68 .. e.· ·o: /'seu; -.p~ ;~ ,. 
·~~i\~~:. ~qitiJl.rgj,~t~< =oi,;~~~to. ·o~v:it .. _.dàiX~· :.de,: ser; .. r 

' 1 • ' ~:· 

.· .• 

....... 
~ , .. ~: 1 , 

' ,;~ : 

; ... .• 
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-~~?l?~i/~ -~::~~,, _: _"'?'.' '. :·:_.r:_ :µ.~~µ.;. }(;~ rz:.~~>-_~;< 0Sfrt .. ~0;:~ 
,-· ~:Pb.ri~terio ~e j~ass~ ·:ai ~r .. tae~l~t{Ve ·: '":Qbrigatoz.io:""é ·:·~p·~na.s·~: ():." '. 
-:. ·:·:r:egi~tro · do c~sattnúíto riã'o cívil .(Ju'.··religíoso ~ '.''Vibrá.;: '.assim~·'. 

1 

-·- ·.o · pt~Jecto , um ,,.golpe, mortal ,na. ins'ti tuição :do casamento .. eiviJ, 
' refeg~do-ri, para, uqi ·segµndo ·plano, e ·eonf ere~.e', sem· .transi- ,, 

Cªº" ~ó casam~ntó . .feligiqso ·a yalidade de. um instituto; polí
tico e júridiCo, eis que. a ·r ami,liq, fundada no .cas~menlo, está 

.... s9_b.,,:i pr.oteccão ,do $st:ado, segundo . a expressa. ·di~posição do 
· art.. 1'67'. ,Será. uma innovacãO prov:eitac.;a. B:,os· inter-esses do·· 
PpV.o t>.ras1lei-i·o? Não se ti-ata. no· ti::tso, .do estabele-~irucut!J dé 
nova . orient~c~o . §;·obr~ o : problema da .. ·prot>rie<:iade· ·da c~le.
·l>ra-0ão deste .ou daquerte .cas~me.nto .. No nosso ~iz a questãu : 
ffoou resolv\da de8-de que se tornou obrigatoria a celeQra-
t.;.üc:. ~rn primei.ro luga:r, dl> cas~·meµto çivil .. . . . . 
_ ·~o de. q~e cuido~ o proJ~to· é d.Írf~r~nte;~ ·Pel=1 no\•a 01·i- ·· 

cpl.ação qué o proj_ecto firmou, a solennfdade do· casam~nto 
civil ,passa a ser -0,esnecess.aria. substituidai pela ·cerimonia do: 

· casamento religioso-. Desappare:cem, assim, de . um momento·. 
, pa:ra .,óutro, os. obíc~s oppostos á proliferação das uniões · ir- · ~ 
regulires,. ccmsid~r~do-se .·que, .. ·em razão das dtrficuldade~· 
decorrente;; da noss~ extensão t~rritorial e .. da .. i,ncu1~~1ra 'gei-al 
·~~1rian~·~ na$ .ioina.s rur~c.S ~ .nmnife.sta a tendenciâ para a 
:;bnI>lificação úe todas as :formalidades que se · preu.dein á ce• 
lt:bra;,.iio do matrimonio, o que vlrá favorecer ' a omissãti ha-

.. bitual da f Grmalid-ade do registro do ·ea$amento · religioso,. 
~ . prejudicando a situação- juridica dos nubente$ e c·ompr9met
. tendo tooos os eff ~itos ulterio·res, que . .se originaw da , vali
. dade .. do . contracto nµpci~l.. É e>· casame:QtQ· o · acto · · ·mai~ 

import~nte da vid:a da criatura humma. ·As relações juridicas : 
a~ ordem patrimonial que a elle se .prendem! .quer ·em~re1a:.. 

.cão .aos conjúges·, quer em relação .aôs::: filhos, quer em reJà;.. 
cão .. a .terreiro~, são . de , tal .rele~ia ~e precisam de ·ser 
se:veramente resguardad~· pél9 poder .. J>ublfoo, sob: pena de 

. incalculáveis e i.;rreparaveis prejuizos , para . o~ · interessado.s . · 
Todos os proble·mas. que dabi , surgem são· d.e ordein'· ;juridic·a,, 
e .não -religiosa; estão- subordina.dos á solução_ do!? prin.cipios ... ' 
de direito e ás n.ormas da lei ·vígen~. que regulam a ma.teria.:. 
E . o ·centro .r€gulador :da. vida juricliea do Pajz, ., o Esladó • 

. E.scapam á espher.a .-00.:poder. espiritual da Igreja,.· razão pela. 
· ·· .qual som~nte ao Estado. cumpre·, traçar· e · fiXa.r ds elemeI;ltos · . 

. fundarhentaes· ·do fnstítuto d() casamento, ·çOUQcal;ldo-o ·preei- · 
· puamen.te debaixo·. de sua alcada, eom~r ·oomplem·ento '.logic'O 

;-.~o .sy.stema que: . rege a sua oxtPnização ·.política... . .. -·· 
· ·. · . '-Nem se diga que, deter~inando o preceito i eonstitucjo
- n~l . que a habilitação .dos ~ontraentes -obed~e~: a0: disposto 

. . ... na lei civ'jl, não· ba· higar paifa as '.'r~pid~ .. çonsidei:ac;.õe~~, aci~ ,. 
_ ,'-ni~ ;exarada!)~ A. llQ.'ºilitaeão· ér apenas uma. pbase lpreparatoria 

. . . ,d·estiJ'.!~a à,. ªl?u·rar· ~- c~p~~dade . das.:par~s •.. ~Qp~rãé.tantes _e, . 
. . , au~ene1a. do_s i.m.Pedunenf,6$, que . tQrnall). l~..PO~S:1vel, . ·scgun• . 

: · · ~o a:s di~osié.~es -=-aa. le~~àQão qrdinaria, .a...·e~rai;ão ... d~ _ea- . 
· ··samen.to. Ora, se o proJecto mantem o procesSb da habilita

.·· ~e~~; ~a1~·~º!11º dis.pi?,e ~a · 1ei 'c~vn, : teco:i:1fecêng~·- ,~~i>~e.ss:únen.te . 
: ··a :·1$pérafa.va ~~ess1d~~ de, sµ~orduaa~. ~aq,s ... if.~pi;ese·n.tant~s 

~ do podet- ·pubhco· o oozyunct<r 'da$ f ormalidàdes Iegaes relà-
. -·.··,'-tivas á habilitação dos .nuhentesr como permittir que a cele- · 

. bra~o-d.o., rn~t:riµion~o,. que,~ o. a.cto· oo.pif.al; sejft:defêrido a· ou-
. ·. , ··tras _pess~s. : não investidas ·dessa qualidade:!; · . ,,,.. - . . . 

. :· · --~ ·.. "Não me domina no caso qualqller prãven,oã<> de· ordem : 
_,.. · rel.igio~a. ·As minhas ob&er.va~õ~ . são dnepiradª8 tãn · som~te 
, · ·: ·.J?.~l~; praoocupação'. juridica .. ~ palitfoa de . af•ta:r do· ·asaµmpto :· 
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~Ftlfl~~~l~~!:~i~~0'..'Y:· .f;i~~~,~>~~~~:~~f 1*: : :· · -· ~-: -: ;_- . _:~_ . --~. 
:· ::~rtttis.õis:r JiérniEfoifá$;:~ ~~,·~reputo· sinceralménte, prejudfoiafs : .,'~ 
" -·aôs:~·4rlfinisses;~dõs\oíaadãôs:; ·e: ii·a:·0~t.adó. ' Tra4uieui.-~üma-; "01:».i.- ; ,' · · 
-. niãó::~·léal't:·:.Dá:n;i:~.~ási:4emendas · pr.Opostas:· que;! :3: • méu:.·ver, eêni•'.; 
.· ciUa#C;á:~·.7' dilas: eôrrerites~ i·pert;nittiítdo,. . senf Ptejüizo.: unl:· -dO, 
· oUtro,~-ó~~~ásame.n~ç,. ·civi.l e o --casanrento refigioso,: ·aquelle · çomo 
msfituieão7.,.jli:ridiba-"e".politica reoonheeida pelo .,Estado, e este · 
comi}: B~cram~nk>~ · resguardado. e· protegidõ· pela fé". · · 
·· · .'.. :"Efu"~stà"·â : erliénéla:. .. ..... I · • -.~- • · , 

' 
1 

: 1 '~· ' •' • ' ' I ' ' • IC • " • 

· " "O ~a:samentd' «~ivll não- im_pede o· casame.n;to ·religioso e . 
titia· eelenracao ··pelo· ministro .dé. qµalquer confissãC>' religiosaf. 
de"eonfolmíidade eem ··o respeet~vo rito"... . 

.- .. ·23 ~ · ~~errádÓs os ,tramites da~ diSêussão .e da votação do 
:proéêto. e das . emendas~ .- o . e~pitulc>.. _primeir~a. familia. dP" 
titulo j1u~htó- » .. : .. ..:....;d$. f~miliai, . · d.~ . educação~ 'e · da. cultura, .-qa. 
Constít~ic,ão .~rasileira, de iõ d~ .r-o.lho d~ ·~:9S4, Jice>u assim 
exaraão.: .· _ . · . .. -. ·--· . · · . ' ,,. . 

"Art. :14~ • . A f~ia, eonstituida pelo . ca,s~mento i~dis~ 
sol·civél, .. '.,es ..... sob .. a 'proteccão esp~ial do' Estado. . . 
. · . ~ · ,~~ara~h-0: ,_·ll.nico. A lei· eivil. ·deter,miriará os casos de. 

~ desquit-e, :~e·, annulla:çã.o de casament._o, havendo sempre reeu~so 
e.:z-officio,. com effeito suspen&ivo"! . 

· '·· . . "..Ari ... · 145~ A ·iei regulará à· apreSêritacão pelos ·nubentes 
~~- provas:: de "sanidade ~ pby8ica. e mental, te~do em ·a tt.encão as 
-eóíidiéõés' ·'l'egionaes · do Paiz~ ' 

:;; · . ""Á~~ .. . i.46. · :·o~ ~a.m.e~tp se~ ~ivil e gratuita a sua ce
lebração.. O·· éasam~ntó perante ·mimstro dê· qualquer conf:is-

-s~o. ~Ugio~l\ •. , eujo .r~to. não· contrarie a ordem pública · ou os 
bons.'.'eoSWines. ::Produzirá, todavia, os -~mesmos. effeitos ·(IUe· .o 
çasament:o c.ivil, "desde que~· perante a :autoridade civil, na 
habilitação· dos nubentes·, na ·verificação dos im~dimentos 
e no processo ··da opposição-, ·sejam observadas as disposições 
da, .t:~l ei-v:ite .. seja.'.~llf3 inscripto no .. Registro Civil .. O registro 
. será" gta_túJtO .. e ~hri~torio .. ~ -4 -~ef ~ ês&.be)ec~ra . pemlidade 

. para a. transgressao dos preceitos Iegaes atmentes á eel~r3-
eão do : casamento. . . . 
~ • •' ....J.. .' ~ ' • • •• ' : ' I ~ ~ • •' 1. • .,. • • • ' • - ' ' ' • • 1 .• • • •> • • ' 

·! ; .- . /~~&r.agr.aphe>: .unieo .. . Será. tambem ;gratuita a. . habilitação 
p~r$.,.çasamento,:.in~lusive.-: Qs,·.:~oeumen tos. ·n-ecessados, quanélo 
o ;r.eq;Ui_&itarem-· OS' -juizes .. erimfnaes. ·ou: .de '.tílenores, nos 'casos 
~0: :~~' êJ)mpeteticíâ~;· em .. :.ra.vol;: 4~ pessoas, ri~~ssitàdas •.. ~ ' 
··· ::.· "'A1~t .:·14·t. · o-. reconbeeiméntó dos filhos -· na.turaes .. será 
isento· dé.· qÜaesquei-. selÍ-0$· ou emoiumentos, .. e .. a herancà;· que 

.. lhes .(1aiba,:, f icar:á :.:a:ai ~i~ . a imp<:»sios._ igµaes-ao_s que.. recaiam 
sobre: ai," dos.: filhps .. legítimos •. " ... ,~ . ;.. ;. · ·, ,.' , " - .. · · ' 
.;" '. ··_·:;24 ;"' R~V:~.là .a :Ieit:uta: ·desse·'. ·eª-pit.~o~ :,~~m- .~ages; -~o· ·s~ 
haver: . o ~'texto ··constitucional+ brasileir-0 ·'impregnado · do . ·espi;... 
.ri!? .'â.~ :Po~eç>tji~t{L . ~n4'e'J~ .. S~µta;: Sé ·e · .. a.:~t848~:.Ao c~ntrario, 

. "Qao: .. ~reconheceu; .. elle .. ao easalllent.o, .~eJebi:ar por . sacer:dote 
catholico·~'.·diseiplinado .. pelo diteito .. eanomco~·

1

a 'éliS'nidade ,de 
sacramento:~-,. !f ém""suhmetteu .a cómpetenei'é.:"ae .tn"bfuia-0s 00~ ,. 
eleSúiStie·os·'.as : ca&as>ooiiliérneiitês á'~nultid&de ··dó·. casámento 
· 4~.~ ·ta.t .. môikt?c:oP:~lli'<fo ~!~ N~m.:.:~éi :eonceSsãoi:.<idêntrca· ·ao '.·rea-: 
liZàdcf 'POr"".quâlqUe11 _iniiii&tro dEf otitr&-: confissão' réligiostt~' ...... 

.. ; .. M:~~.~ .... ~~··.<~0.~~14,- ,~~~ ... a:i~~!I.!á; ~,C9p~µ~µi4.â -i>e10: , 
· 2~ª·~~!11~ ;J:~?:~~C?l~VP.~ · -~~~·:~·a .. : P!~.t-~~~ · 1$>~1:~!: -dd9_· ·~tado, . 

·. ~O ·uee.lDOtI " esu:( :ua,:sua:: e<;nnpe~~nc1a :· .exedIS.l.Y.á'·· e· :o .. _·r.113gu~ 
.: la~ent.at j,~ c'on)l.e~_~, ~~~:'-0.aµ~~: q~~,~-. ?~iu4~~s,;": ·aintla: -~an{!~~ : 

--·.- "· e n ·ÍvoLlJME· riv' ·fg35 .: ·.. · -- - 3 · 
' : . '.. · .. : . • ·'7· . ~,-., . -.; : . " .· ;.:7:<. ' . . ~ >.· ~ · ... < ,· . ~ · : .:_ . 
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''~-'~:;.'~'!--'.;'. "!:. 't- -. :'.;_·:~f'.;' -:-"•·'.:~'·:~~~~ ;!$;~·;;::~:~,'C!: _ ; ?}:/f11::;['·!, 
". :·"C@:~l)rado, ·.P.Qt '!!dnistro ~de ·oo:nfissão .: ~~JigJ0aa.1 :·A.·1er. :do-: ea- .... 
. ·::·8ame!lto · é,1 'ni:rjBmil, .. ·a J~i .elviL . GS' -i~ibu~s .. eoúipetente8 :-.. :· 
"-· para ·o·$nheeimf}ntó-'. .. delle .-sã6:. sempre· 09' ·:.tr-ibu.naes··:bra~i;.:. ·:1o 
· · Jéiros,. -jamais. os de-qualqtiel" eonfissãÇ) -reU~.os~~·. · . . · 1 ;~ '. , 

"· Se eom ~ffeitO, · o casamento perante . o . tninist~q. ,de. qu,a~~, 
quer -0onfissão religiosa, cujo rito .não e<;>ntt"ar.ie . .. ~ , . ordem. 
.publica ou os bons costumes, produzirá os_ .mesmos .:effeitos 

· que -0 e.asam.ento civil~ desde que, perante .a . autorjdade . civil, 
na habilítaoão dos :nubente~ na verifieação . dos "impedimentos 
e no processo da.·opposicão" sejam observadas as disposições 
da lei civil ·e seja elle inscripto no ·Registro Civil - muito 
elaro deixou .o me~missimo texto constitucional, que isso 
dispoz, que a lei estabelecerá p,énalidacle , para a transgressão 
dos ~eito$ legaes· attirientes á sua celebr:acãô~ · -
· Dentro da. or-bita .desses prin.cipios· óonsti~ueiónaes. ~ ·que· 

ficou a ·1ei ordiria.riá perimetrieamente contida para e·stabe
lecer as linhas prooessuaes d-O casamento religioso, afim de 
jnscreve:r-se -no Registro Civil e produzir effeitos juridicos. 
· 25. o_ oosamento, cel'ebrade> ·poJ,' ministro de oonfissão 
religiosa, ~, como o a que se rer~re a lei italiana. n. i. i59, 

· de 24 ~e Ju~bo· de '.1929, '.intégralmente. re~o pelo COdigo 
Civil. Disciplina-o a. l~i civil desde as foNJlalidades prelimi- . 

_. nares da habilitaÇão até á sua inser.ipÇão .no Registro Civil.· 
-A propria. ~elebração,. como. elemento e,ssencial, qual se 

disse do casamento religioso -acatholieo re~lizado na. Italía, 
deve conter a reunião d~ consentimentos dos eo~jÚges, J>Gr. 
eUes inequivocamente manif~stados ao ministro éelebrante-. 

t" ' I • 

Disse--0, irretorquivelmente; a. Constituição: · · -. ·". 
"A lei eatal:>elecerá penalúlade pa:ra .a trq,nsgr.eiaão di)a 

preceíto$ legaes attinentes á ·,celebraç_iio dô "'casamento". · 
,, .. \ . .. 

CAPITULO IV '· t 

e PROJ'ECTO DE LEI REGULM>OOA DO CASAMEI'iTo! RELIGIOSC> PARA 
. - · . · , .. . OS EFFEJToS CMS · , ; .. . .. 

•' .. ·. 

26. Embora constituc_iona.lmente delimittia no. seu am_
bit~, n.~o· er;1 i~enta de ~·í1fic"Q1da.des .- a .,~are1a _-do .. ·)e~&l3:d~. 
ordmar10. Probl~mas· de ~peeto 1nte1~Jne1:1te 1ne<hto· se ll~e 
-deparavam, .emergentes do. texto consbtuc1oµal, reelamand9 
--regulaimentl:1,Ção propicia ei tndispensaveI. ·A iapparente sim-

. pliçidade de suas expres~,Ses . continha. a cotnplexidade d~ 
so.Iueões relevantes·. .1 . ' 

27. DeSmànchaildO-s;e <> ·enunciad_o no a~t. 146. da· ~Oons
tituieão. nos s~us varios preceitos, deduz-se ·~e o casamento 

· · rêligioso, para prodtizir'- os m~os ef.feitos qu.e o e-asa~ento 
civil,-deve observa1" formalidades da seguin~: série.: . .-" · 

_· . a} ··a;s preliminares, ·ou ~ejâm as da ha~ilit~cão.: ·. dos ' im..;· 
ped11Dentos .e da su·a . oppos1ção nos termos1 :4os am. 180 a , 
i .9i do Codigo Civil; · - . . ' .. · .- . · 

,.. .·b·) . as da celebrácão, com referencia. . á." interyei:iõão. do'' 
~nistro celebrante,~ ao. Jog~ da. celehracãor --~ l?~esenca · ~os 
eonjuges. e de .testemun,ha.-s e ·ao aet~ matr.1moni~l, , .Pr«>pr1a~ 
mante dito~ · ' · - · ... · · 

; l: • . • .. - .. 1 • ' 

, e) as_ da prova do c~mentp · _ _ . ~ ::.-:· ·::: .; · ; 
_ - . d) a.s para, à "inscripçio do:cas~mento no i\eg~stro. Cint, 

-~tui~a ;. ,~ ~b"Ç:igatôria. · .. · .:· ' · .··· .. · -- : ! . . 

. .. - ' .. 
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·.-· . .... _, • ! • ~ · -: ~ · ..: • > • • : ' . ,.:. ·: ... .. :: ~ .. 
. . . -

, ,.. 1·' · ' · ·' • 

·; -·~_:. · . 3~ . 
' . .. . ~. 7 ; ! ..;~~" ; i· ~: l ~ 

~ :: : ; · : - ... • • • }. • º 1 : • - • • 

. . ·:28-~ . ,pemarcaui-sé, dess'arte;, os · pontos essenoj.a·e.s~:· do t;ra· .. 
])alho · prépaTatori<> do pro.}ecto . de lei. destinado· á· ·áSsegurar 
ao -casamento religioso os mesmos effeitos do ca_samento e1 .. 
"Vil. A: ne:nbum pe~eu -de .. vista a )Camara <J.os Dep~tados ~i. 
-elaboração' :(f'o projootp · n ; · i.2~'7 · d~ ' !"935, primitivamente o pro-. 
. je(}to n. 79 .. B1 de. ·f93.5', originarjo da· .Oommissão de Consti• 
'tuição e Justi1;a.. . -
. Examinando ·o ·:Projeoto;. qual toi approva.do em ultlmc, 
·ituTno e com a 6.U8 redaecão final, postos· de lado os substitu• 
tiv.os e emen-das, que tanto contribuiram para a sua estruc~u
ra e .a,perfeicoaament-0, verifica•se. não ter elle .. senão desdo
.bi-ado o pre.ceito constit~cional, sem o!fendel-o ná- sua essen
~ia ·C>ll na sua f órrna. 

Tl'.C'U~O l 

·A& PORl\fALmAt>E8 PREbIM.IM~~ 

29. A habUitâc;ão para casamento, que dev&. qelebrar:~e 
por· ministro de -confissão religiosa, ou nã-0, f'az-se ESempre 
·peran:te o officia~ do .registro eivil apresentand.o-se os se.
.guintes doeum:entos : 

- a.) cerlidão de idade ou prdva equivalente; 
- ·b). declaração <io estado, do domicilio e da .residencia-

.actnal dos cootraentes ~e de seus ipaes, se forem· conhecidos; 
·e) autorizllÇão das· pessoas .sob ~uja dependencia legal 

estivefem, ou acto .judicial que a supra (arts. i83, n .. XI, t88 
-e. 196 ·ao. Codigo Civil); · 

d) .· declaração ·de duas testemunhas. D'.h1iort5s, parentes ou 
·e$tranh~, .que ·attestem conhecel-ós e· affirmem n.ão en_stir 
impedimento, que os inbi})a de casar; 

e) certidão de obito do eonjuge fall~cido ou da. anulla-
·cão do casamento anterioI". · 

$e algum dos contraentes houver residido a maior parte 
-d-0 ultimo .anno em outro Estad~, apresentârá JJrova de o 
haver deixado sem .impedimento. para·_casar ·OU d.e ter cessado 
·-O exist;en~.. . 

A' 'vista ·de,sses documentos, . apresentaqqs pelos preten
dentes, ou seus i>roouradores', -0 oft.icial ~o registro, lavra.rã 
·Os proclamas. de cas=imento, mediante. edital, áffixado durante 
qúínze dias ~m logar o,stensivo do edificio, onde se cel eb~em 
os ·oasame.ntQS e · publicado pela í:mpr.ell$a, onde a .houver. 
·se os -nube.ntes residirem em diversas cir~umscripcões do 
Ngisti-o civil -em uma e outra ·$·e publicará o edital. . 

' · l)ecorrJ~o esse priazo ·sem· -~pposiÇ"â() ·de impedimento, óos 
-enum·erados no art. 183 do ·C04igo · Civil, nem lhe constan.do 
algum dos que de oftióio lhe cumpr~ decla.ràr, o offiejal 
certifíeará· aos pretendentes ·~, e·starem h?obilitados p'ara casar 
dentr~ ·~~s tre&. ~eze~ i.mJ'.lled'iatos •. '. .. . .. 

30 .. Terminado. o processo da. habilitação, offerece-~é ,aos 
n~e~s ,ensejo ,,para e. escolh~ de qµem deya ceJêbrar ó seu 
casamento: se o juiz competente, se . ó ministro da sua cón-
fi~são religfosà • · · . . · 
· =· '-31\ : .Cuidou o projécto ·de fàejÜtar-lhes o . exercício dessa 
1aculd~e, .nestes dispositiv.os: . . .. .. . . ...... :· '. .; , . . . -

· ··. ~'Ar.t. 4.P Os nubentes, habilitados na. fôrma · da, Iei ·qivH~ 
1>oder.ão . requerer· a·o .-juiz cpmpetente ·a· :celebracão do· seu . . 
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.. , · · - =·:.; ·. ":. ~.~:· · - ..... . ~: .= .~ .3- 6. ~-~---:, · · -.. ·· ·"· ,.~ ,'<:.<<··-~·:; ·-·. ·::; · ·:r · .,~~, · · ...... ·. 
;,j . ' ·- • ,; . ·~-' ~ l ', li - ','' : : 

,"-;1.: .. : .--·: ~, . '. :~; : , •r ". ' • : :•• • ~ O • • " õ - 1 • : ~., ,•• .. · . ·,~,. , .. ' • : ',., ,::' • ' 

~a~ento, -~. :ministro de ·:'cQnfis·são· religiosa;, :cujo, 'nome .ou· .
inve&,tidu:ra. ·se "eliéontrem alUlotado-s . 'na· .Seci~etaria· ·da·. Cõrt& :... 
d·e Âpp~lJação do .mesmo -Estada~ ;.- · --·. - · ~ · .. ~ · - .. ::)! · ;. ", ·· 

"'· :·§· t.~ '.De.~~~indo _ o pedido, 'd~términará o · j~fz~qu~ .ó o~!~~ 
cial. expeça .a c~rti~ãe>. de habilitacã.o p~~& casameil~o dos re-
querentes~ nâ . @~1 · mencionará: ' ' . . ' 
. · a) nomes; prenomes, data: ·~~ ·naf;eimento; profissão? do
micilio. ·0e resídeneia actual: dos nUbente~; · · · · -_ · 

·õ) . nomes, prenon:ies, data .. (ie D.asci'meiitO, "ou :de mOrte~ 
domieili'o aetµai. dos paes; ., .. .. 

e) nome e pr~nome do conjuga precedente e a data. da 
dissalução do. casamento~ . . 

: d) data da publicação dos proclamas; 
· e) O!:! -doeumentos à.presentados J para. a · habilitação., 

()' investidura. e cargo do '.Mínistro ou ~ . seu nome; 
•. . ·• . . ,/ : . 

_. .. '1 ~~º Essa certidão, isenta de sello, será entregue; pele> 
official, med.iante recibo. in~ autos respectivos, a um dos nu
bente~,. -0u ã pessôa por elles designada ~ ·petição. 

§ 3.0 A certidão valerá para o casamento durante trinta 
dias, contados de sua· data; findo esse prazo, .será .neceScSaria 
nova-.oortidão, extrahida,. a. J:equerunelito. dos nubente$;. do~ 

.~e~os autos d.e h~ilitáção, caso esta ainda vigore. 
·.· ·§ 4.0 A certidão, de que trata n p~esente arti.go, nio será 
autorização pa:ra o ministro religioso celebrar o casamente, 
mas .a. deelaraçãe> d~ se-. ~barem os nubentes civilmente habi
litados· a contl'ahil-o perant~ elle, seu · coadjutor, . -ou -dele
gado, desde que competentes, segundo as leis da: . respec'tiya 
confissão, .e estando. regularmente annotados ·seu nomes ou in ... · 
vestidura na corte de App.elação, ~inrla. que de outro Es
tado". . 1 

32. Licito será, sem· duvida, :·aos nubentes h'abilitarem ... se 
para <J' casamenta, "· também, 'perante ·o. ministro! ·da sua con
fissão religiosa, de accordo com as prescripcõés deSta. ne..:. 
verão, porém, . sempre e neces5arlàmente, habilitar-se · perante 

-o· official do 'Registro. Civil, rios teriµos aqui agora indicadós. . 
ESt{I._ • h~ílitaç-ão ~' consti t~~iona~~mte1 obr_i~torfâ e . -~~~ 
. ~~~1tu1:ve~. -~ otitr~ .ª rehgiosa, s~, _ facul~tiy~ a menos. 
(ftle·· a d1sc1pb11$ rellgiosa dos contraentes a, exlJ~ como o 
Codieü lur~ Ca:non~ci, liVI",ó. ter~ei~~, titulo setiÍtlo,'.:.s~do-
9 qual .as pubheaçoes ma.tr1moniaes . devem . S,er feitas. p·elo 
prpprí.o pa.rochó : -matri'TIUYJti rum ·publicat-i:onet ~ fierí . áebent .. 

··a . parocho pr:op'f'iO: ( can. .L 023. § 1) , o qual nio deve a6sistir-
·o, ·ca-aamento. sem. que lhe tenham. sido entregu~s todQa os ·do
cumentos . néeessarios, oom . ~ . de.Yi4~ ~nteced~I).eia : p~~tir
inve.stigation.ibus et public·ationibua, paroch'tt8J matrl~nio ne 
dil•i.~at, t.mtequ.am ·omnia àccumenta 'nece1'1a:rid• ·réeepMt,, et 
vraeterea, ni8i rationabitia cama. alittà ·poattaet,. n-es . diea . de~ 
currin.t ab uttima.-publicatione (cap. L oao; §: i}. - : ·.· · ; ~ · · 

.~ • • • • ' ; • : ~ "t" ;.. .. : 

'· .33. No intuito de tornar mais· facil ao ·ministro. religioso. 
a 'veri!fcat;âó de identidade 'de cada . um ;dos· nubentes e da 
minisf.rar ... lhe os e~elareeimentos indi$perutaveis paraf·a com
prov~ do .. acto· m,atrimonial,· .. determinou o · proJeeto eons-

.. tassem da -_certidão de habilitação. ·os ,requisitos exigidos ·peo- " 

51 de 221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

,,~r,;~~Y~rt);" t~ ~;~; :7:-:, . :;_ .. ?~~:-z " .. . . . .:} > -;'. > . . . 
, · - .árt-.~::rt95..:dó ;.Q-0d.:gó :.Civil .. par.a ·o -assento do ·easai;riento:-~lvit-'.n.o 

livr0-1le''. regimo. 1 
:>,~ ·.· . ", -, .. . · . · ·~ . , ~- ~. ·. ~:: .-,.: ,.: ,:·'," 

. ·. __ '.;· · . -:~'('~;.~Abs~;e:~ ·~:.'proJecto • de pôr· ein. l~t~~·· :da ··ü,;m.~: ·~ 
natureza: do<aéto. dâ;· intervencão do ministro Dellgi-o6o: .. na·,ee
lêhracaõ- dó · ·<fclsi#ile~t.o·~ · Não" é~ . jj9r· 1ss(): a certidi<i~ eipe .. 
-Oi4i:-- --petér ' offíçíal' ·dei Registro Civ:il1

' uma --,autorizaç·ãó , _para 
. .qúe el~e· · .o·· ·oelepr~} ·Se· ·r-o_sse, nij.Q seria, . eUe ·~ompetent~- p_ara 
-dat-:lh'a:.~< Nem· ó Jtii.z de ·casamento., · p'orJhe p.ão· ser perroj.ttido 
.deéri"!l-af.··da · ~~a, J)ropria ·compet~n~~ obrig~do, antes, a_.~efen,.. 
àel~a<· a; ·totlp ··pànno. ·· ... . · · · -~ . . . · .-
. , ~- ·Vendo 'na. e~~tidão á. simplés aífirma.tiva official de aeh~ 
.rem..;se .os nubentes civilmente habilitados para casar pe- ' 
nnte o mi:nistro reMgioso, deixou_ o projecto à margem a 
.controversia .doutrinaria, e· -ainda em. aberto na Italia, sobr.e 
_.se •aó ... cel~brante: ·do casamento se ·conferiu uma' delegação, :0µ 
o·;:(tue quer .;que seja. ·Ficou, para 0$ ac~rtadores de ·systemas 
.e. ·.de .. tbeorias, uma;. preoeeupacão a mais, pont-o 'de ·p~ida 
·para:dísseitações ·juridicas do mai~ variado tomo. 
~ · .. ·, , o a::êbate•· e~á aindi' ·vivo ·na Italia. acerca (ifi. -êxPansão 

<do pire'itó ,_çanbl;iicb ~ Fel-o o, ·Es~o- . _direito proprio, sus,ten-
. taz~(~~: _Ou.tr:Os o cont~stam. · ·· ·- · - · .. _ . · 
. ~ -· ~ :ouan~ ao ·.-Oasam~~to .. religÍ{)so . acatholico,--porém, a lei 
~~ J. i59, de·. 2•. d~ .TunhQ de ·-1929, ;pr.eeeituou que~ de~C).i:S .de 
preenellidas .as.. fol'lllalidades preliminares .e ·de :v.er1f1cada 
.a· in~ten.cia . de opposição ·a . que o casamento se· celebt'.e _na 
·,eonf ormidade· ~das n~nia.s do , Cedigo · Civil~ .o '°fficie.t e:xpedirá 

.. .autor.ização·. ·escyipta .. para . que o roi1l}istr-0 o realize ... . 
-, ·' _;: A:differença~ entre ·os dóis r.egimes inatrimoniaes rel~gio-
.sos. o ·cathoMco· e o .acatholieo, é semivel , e .. profunda. · : 

.. 
·;.'' " ' ~· :. . ·TITuLÓ. 2 

•" 

; ._ :_;. .. 
AS FORMALIDADES DA CZLEBM.ÇAO 

·_: . '.. Secção·! . 
~_ . •. : ·= 1 ' • • • 

• ., · • _; ... : . • • • " : • • ... ... ... 7 ;. • • ... • • • • • • • • • • 

· _' .. · 35. ~- Para -.a celebração . ~fo., ,eas.jlmento reli~oso é- essen
.Ci!lt'':â ' iritêrveneão do . . ini.riistró·.·da córi.tis~ão,. escolhida ·pela~ 
~up&n~s:.· : ~ér'.~te· ~l~e :_.é_ 9ue ;~na".~e ; ~f:fe.êtu~·,._ di~~o · o . t~;s:~o 
.constituc1onal • .. Pr-Oduz1r.á· .. os .effe1tos. do casame~to .. c~v1l. e 
:iétigiosô' "lferanté''o··mimstro de qüalquér ~rifrs~_ãô rêligios-a, 
ê:.lJ~ · · rJt~-' 'não ., êénitrarj~ : )'( · o·rdem: publica., :·oU. . ~s bpn~· -. c~s~ -
~~~~,& .• ,· -:. . ... ' .. · .. . - .. . ' .. . . . : . ' ·',· ;-. . . ; 
, ... _ V,e<lou> o. ;a~:t . i7, .ns. -II ·e ,rn,. da. Constituit~o,. á. União, 

âos ~stados, ao"Disirioto -Fed~râl . e aos: ftlunicipÍ9s: 
. , .. a) : .. estal>él~e~r, .. subyencionar ··O,Jl :embaraçar ._ .. o exercfoio 

.de.-cultos ... reUriosõs; · ·, .· . . ·.. ... '. · .. . -- · . : : 
· ... b )._: ter, ·relacão ·de0 alttança ou· depende~UL eom ·qualqüei' 

culto. ou igr~ja:, sem p~ejuizo ·d.a'· collaborat;ão _:re'eiproea· em 
pról da,. lntere8se coHectivo •. · . _ ._. · 

- · .- ·;. · .. . .. . , 1 ' · ~· •. ~ ' ··.• ••• . ~ ' - ": ~ · ' ···· .. . . . ,• 

.. ~: -~- .C_o~o; -:·~m .ta~s· condio.9~s,_ :~.aber . . ~J .o m_in~sk'.o de ç.o!_t
:f~~ r.':'µ~qa~~· Qq,al ,. D cr~:~er~o .. p~- d11er . .- qµe Jal rlto , na~ 
~~ra~_ia. a::9~dem pub~ea-.. ou. os-pons .. oosiwne~,'Z- . . · .· ,.· ... ... , .. 
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· .. ·· .. ·36:•· A: infiu~ncía da lei -italiana n.:'. L .t59; .de ,24:·de Jul)bO-· · . 
de 1929, no texto constiíucional em e:x:am·e é.viSivel .. Adinittiu ~ 
ella, naquelle pa.iZ, cultos diversos da religião· c·aU.iolic~ apos..: 
tolica' · a romana, · coiit~rito .que nã·o pr.o!esseni priri.eipins e não
sigam ritos eon:trai!ios' á ordem publi'ca .. ou ~os boll! cost~s. 

· Os institutos dos éultos · diversos 
0da ··religião do ·Estado. 

podem. ser 'edgidos em . elites moraes, . segundo· _a.qUqella lei·, 
por decreto regio, .meaiante, propostá do . rilinis(~o <la Justiea 
e Neg-0cfos d·e -.culto~, de conce~to com o minis~ro do InteriQI", 
oU:vidós o· Consell?o de Estado e ó Uonselbo de .Minist~os. -Os. · 
ministros daqueUes cultos devem ter os seus ·n.omes notifi,.. 
cados ao Ministr.o da Justl.ça' · ·e ' Negocio~ de Ctdtos .Pa.ra a 
approváção • 

. · 37·. ' Diversa.S suggestões se. apresentaram com. o propo~· 
sito de solueionar a díf(ieil. questã-0. Propoz. a primeira, para. 
que. gosa$sem .os miniskos da .. .. regalia de· ·eff:ectua~ão de casa
mento valido, que se habilitassem previamente perante o juí~
·de direito da comarca de sua residencia. A faculdade :de.-ce
··lebrar casamento valido lhes seria dada por alvará,_ ·registrado
no Registró de Titulos e Docum.~nto~ e pulilicado pela i:r:npren
sa. Da coneessão o.u den~gação do ~lVarâ cab.erfa. recurso, com 
effeito devolutivo .sómente, para a Côrte de" A:ppellac;ãô. Alvl~ 
trou a segunda <vJe, em requerimento, indicassem .os· nubentes-

. ão Juiz. -0 nome ou cargo do miní$tro dà· contis~ão religiosa, 
esoolbfdo para celebrar o casamento, pedindo.:-lhe ·autorizasse
o· esc~ivão a expedir a ce~idão de habilitação. Letnbrou a ~er
eeira qtJe a confissão religi<>sa, que quizesse obter -, par~· seus 
mínistr.bs as prerogativas de celebrar casal'(e:nto~ · .. eom . et
f eítQs do$ c-ivi-$., o reqúeresse, por sua mais alta .autori.d·ade 
residente no Paiz, ao Ministro da Justiça. .. . ·''-

E outras variantes surgiram. 
38.. Ao fim de. Iavgas discuss~s, o prc>jec.to. n~tes ter-

mos cômpreendeµ a materia: · 
. "Art. i.0 .o casamento religioso, celebrado per.ante mi

mstro da IgreJa Catholfoa, dos eultos prQtestantes, ~o or~ 
thocfo~o, israelita ·e positivi:~ta, ou de. outros .. cujos ;ritos nã~ 
eontr~iem a . órdem publi~ ou -Os ·bons costumes, produz!rá. 
os mesmos eff eitos do ~asamenió eml, li~s termos desta lei. 
. _.' -Arf. 2.0 'Â~ autorid~<;ies supe~foréS' da_s ' CO_nfi_SSl'~S téÜgiO-· 

sas eonu.nuD:ic~rão. ~o'-Presidents' :da. ' Gôr.te de App_eUação .JÍOS 
Estados, no Dlstrieto Pederal e 'no Terrilorio do Acre, á' I'ela
çã~' nominal dos ' ~elis . .#iintstros' eomp~tentes: para .,.. ôalebr.a~ 

.cãó ão casamént:o, bem :como .cr0:aesquer mooifi~acões, .sllb~ti..; 
·tnições ou exoneracões·· :supervenientes.~ · · · · · / . , · ,, · 

.· § t.0 Quando a hierarclúa dessas confissões .f~r uttlver..: 
salmente conhec1da; a communfea'ção ·versará. at)eti$8 · sob~e- os
cargos, e suas · eventuaes substitiiiéõe.s; ' , · · · > fi · • -~ ' · '· 

· : · ·§· :2~c Todos ~ os .: ministros deverão; -trazer ·suas proyisõeS" 
ou titulo~ de nomeação e%pedidos pelos · respeetivos ., supe
riores, ,dando-se_,sempre ,.a · maior divulgação a :qualquer· no
mea.Ção, :S'ubstituicão ou. ·exoneração •. : .;· .. 

. Art. 3.0 A secretaria de cada . 'CÕr't~ .de Appe!htcã6; ano.: 
tara; em livro., especi~, :as eommullieaeões detérril:inadas ·peia 
present;e l(li, dando.;;Jhes, tambem, : ampla · · priblieidade~ q~~r
pela imp~ensa;_ quer · .meàian.te -eirculare~ aos 'Jui,zes de · Di..: 
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'*·. :;· .. . 1:·.:· .. ·:li;.\,."- -·.. .t• •".. . : · ~ .• ). • . : ·. ·.~; • --. 

~<~~ _'.-. -~~~·;:>~"·<~:~;~:,; . / .... ~; . :· ,~· ·· :~ .. -.: : ·:· . ··~ ... ª~: :~. 
•'•!..!'· ... . 

.. r~ito; :-:que'. ,~estes· .Jtransmittirãó · aos demais juízes competen- . 
tes,·'e: · aos :.6fft~iaes ·-do Regis.tro Civil.· . · 

;:§·. 't 0 ' Tendo .. "d~rtvidâ ·sobre se· o rito de '·'confissão reli
giosa não·· e~pecifi~da· no a.i;t .. 1°, cQnt-rari?,, ou p.ão, . a .o~- . 
dém publica ou _os bon! ccstumesj o Presidente da Côde de 
Appellação deverá· tjetermh;i_a.r as· providencias -que, para. <li~ 
ri·mil""'a; julgar conveniente, aQtorizando, denegand.Q ou ean~. 
,celando; u annotações. 

§ 2.º A todo. cidadão é f aeu:l_t.adç;·· representar ao Minis
terio Publico, na. comarca em que occorra o allegado, contra 
confissão relig:ess., cujo rito contrarie a ordem publtca ou 
os· bons. costumes, articulando factos e: indicando, ou off ere
cendo_ provas, afim .de ser denegada .a seus ministros á fa
<mldade de ee'lebi"ar casamentos co.m effeilos eivis ~ O Míiiis
teri.o Publico, adoptando as medidas que considerar conve
nientes, pl!omoverà a acção penal, se. cabível, e eXpQrá, eD) 
l'ê.latorío, ·ao Presidente . da Cõrte de Appellação, os ~sul
tados ·que. apurar:" • 

. ~á9' ... ,. P6de-se disco.rdar. e divergencias se manife-s.t.ararri. 
por :oc_ó~jão· do~ debates parlamentare~, do systema a<ilopta

. do.· p~_ló .. ·prójooto, afim de verit'.iear-se . qual a religi'() éo?l.-
. dizente com· a ordem publlea e· .ós bons eoetume8, cujos tnt
nistros .. poderão. pelebrar casamentos para os eff eitos Qivts. 
Procurou ·eue, realmente, pôr-se em consonanoiá com o tex
to constitúeional. V~a.da, por ~ue" a relação de alliança ou 
depei;idenci'a da União, i::t.os Estãdos, do Districto Federal ~ 
dos Hunici.pios, ~om qualquer culto ou igreja,, mas ·sem pra
juizo da ·oollaboração· rectproca em prol do interesse cone ... 
otiw; ·mais adequado pareceu u.ma communicacão das au
tori'dades · superiores das confia.sões r~ligi,osas· aos p:residen
te~ tlas· varias ·cõrtea· de A1>pell~ão do ~aiz, .-contendo a re
laoão- ~ominal . d-O$ · .seus mi.nistras ~mpetentes para cele-
bração. do ca~amento.. . . . 
-· . l!$~ anri()taçãc. "judieíal, a cargo do ):lresidente da Cõrt_e. 
de 'Appella~ão - . de eujo despacho,. de resto, caberá, nos tel'
mos do art;· JA, n·. I,, a, o ~e·cu~sc{ de aggràvo de peticão -
bem ,ésc~~~~- . a. natureza :da a~ótação, para fins determi
nados., Cercada· de taes garantias,, fóra da orbita de acção· do 
Poder:Exeeü4vo federal, 'est~u~l, d.istr~ctal. federal. cu: in'Q.
ni.cipal, n~o s·e poderá iobdgar Qella ·a relação de aUi~ncà ou 
dep~ndeneia, ··, prohiblda: _pela . Constitúiçãó, . mas a·· collabo~
·c~o :pQr .. ena permfttida ·em ,prql !io lntere{5se oollecUvo • 

. · .. ,Retirou-se da. competeneià. ·dos Juízes. loca~~ · a aprécia
oão, de ~caso em· cas.o, d·a qualld$de ·do .. xninh~tro· de confissão 
religl_osa, com ·o· in.tuito de ·de~~r tão delicada controversia 
em:>pt~ilo ·.mais· a,lto· e afastadQ- das paixões· provocadas de 
c~ti:nµo· p~as· querell~s religios~s~ ·a· cargo das autoridad~s 
supêrlqres·· ·de cada ·um ~·e do ·Presidente ·da ·Côrte ··de ·AJ>pel-
laeão:. · · · . · · ·· : · ,.. · 

Se o projeeto, ·desde logo, poz· fóra ·,de combate a . Igreja 
Catb:!J!i~a _ ~. : QS .. cull9s~ _ ~rotes~nt~, . grego. orthodo~o, israelita 
e P-Os1bvista, eonsi(lerados eonco.râes·· com a.. ordem p'Ublica. e 
os l>ons .coatúmes, .. :'deixou .a ~odo cidadão a ·raculdàde- de re
p:eseA~r :~~~~~ ~· · .m.i~ · ~- âesvnis~ do$ ·preceitos eonstitu-
c1~:i;ia~~ • ; : · , · . , . , · · ·, ,' · I·' • , , 

40. -·· Essenc-ial é, ·.em ·race do dispositivo conàtituelonat~ 
. q_u.e,:1 0 -__ e~amentQ · re~igio$O, P.ªi:rt ;produzir; ef.f~itp·s juridico.~ 
se~a . celebrado ~~rant~ ~~ , mllustro~. ~.e . .qualquer cQD.fis$ã:tt-.• -
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: , ":' . . , • f.''> '.~ · , .>· .. ·~ ·~{L? . ~> ·:" . ~< . · ·?~ :'J'; ~H 
:: / .• .• ; .. . ' ..... , .... ~ ' • -~· . . • • .• ' 'J- .. . . l t .... 

. Mihlstro, .. ;-p6t.tánfo,:"bâ'· de sér ô' ', e.elebrà~t0"~·~n~cessa~iàmen~; :. . 

. para a ·validade do · cá.sâtneiíto~ e ~'mini~tto·:· ,eüJ'â ·: investi~ -
ou 1tome._cóaste. d'á relaC-ão apróvada p~IQ .. :Prest.dente· '1;á ·CôJ!te 
de A · · lla ·ão • · · - · · · ·. · - · . . . PP.e C . , _ :., " . .. ,. : . 
· .. N.a t.i"gidez· de seus prin~i-I)ies; adv~rtiú 'ª lei italiana nu..: 
me:ro 1-.-159,. de 2t d~ Junho de 19-29, ni.o ·se·, .p9der. reconhecer 
~-tihum e'ffejto ciVil aos actos' ,do ·.IJ..rdprio ·mittiste~io, ,-·pra.ti-: 
·eac!os pelo:s mini~tros: dOs .c:urtos riã'o, .e~tholi~os- .$8" os: seus 
nomes· não houverem obtido a ,.appr~lv.~cã.o .. gover,nam.ent:al. 
. . o pro)eeto; nest.e · partiçular; es.ta.be-receu 'Qm,· ~egi~e de 
efJ~tiva e, an:i-p~a pQblicidade,:·impondo' a cada min.istr-o,. aq-e-
, mais, a ob:rigaêão ·,d·e rter Sémpre OOil)SÍgO a sua pl"oYISão· OU 
t'itÜJQ .de '·noi;neação, ~ . .xPediqo petos- $e'Us· "superiore~, de IJlOld• 
à , ~y~·t~r. ~1ivi.dàs: : sobr~ a sua:· propli·a , il).V~stidu:ra.~ · religiósa. 
Çom a órliibiçãi; dclle~ quando1 de mistér: • · ,, ~ · 

·~ ·. 4.1" '. ,· Insti,ttti~ .o "ie;to· · .constituci~~a.L b~aeileir·~ ' doi~ . or
g.ãos igua! "e p.Õtencialmenté' competentes' par~ a, .. ·eel~brae~ 
d~ .·ca_samepio: o· pretor, o· Jtdz, dtstrictal .oq. o .J.qiz pe-paz,. na 
C'oD.!~.id·t9e d~_ l~f Q:e. o~g~:n:izaçã.o ·juq_foi~r~â:; ·e.,.<r, míni$t~ 
qe. .. ~ep~~~;;,o- reh(H)s,a •. · Cbpve.r.~er--~e-á. a pot~(}1~l;id~e e,m 
~ffectl.yidad~,. "por _eff,~Jto da/ maD.Jfe$tação da vonta~ .qos 
ntibent~s .... . Gal)er~lhe$~á. ·.a _ fâcu,ldad~ ~ q:a, escoiha, não só:. da · 
~e'fel)rante, ~omo· ~nlbetn ·do ·.cerimo~iaI · d·a -~elebr~cão c1;0 
.casamento.. . . ... ,. ·., , .. , . , , ,. · 
.; ·_ :.u~ limite á· Qompetencia do ·parocho .. o~ '.d~ minht~o ·dG 
eulto :a.dmitt.ido,'. qbs~rv.o~ .Leopoldo Rubin:acei, :p~e, .. ,t~av.ia, 
de.rivar da recusa, que. ·elles· ·exprimamf · ~e .... ~~õ$e;uciar~m . a 
eeiebr.ação do,· casamento,. não se lhe~. applieandQ.\·a:,:dis.PQ~~ 
i)ão · _do"·art~ S.8 -dó 'Uódigo Chril. italiano, .·por''. i'~rça ··d.O· ~quaJ: 
o:-:: ·offi(jial -do . Registre»· ·Civil · não '.pó'.de recusar .. ,a·,. oole];)t:aoio 
do· ca5:$ment0', aen.ãG por causa. admUtida :pe~a 1lei .. ;{~} .. 1 ~ •• : · 

. , · ... · E:qi eoncordancia ~om_ 1esse ~n~i~aniént~~ áÍ~$tóU , ~- :~piiO..:.· 
léetó emend~ . ci:ue .:v~e~'tn'a.va nãQ, po'd~r xnhlist~·: ~lguni, ' d'e~ 
~·idamente lieen-c~ado,. ~u.Sar~se a eelebral"· ·ca~amettt(t'; cuJ• 
pabititaçâa· se . ho~~. P.r.oee$sado l'egu·~armante·~. "Não·,.--~: 
tiooeJtou por ser ind~speilsâvel, ademais · da ·matti-fés.t8Cão 7da 
yónt~d~ dá ... e~olha. · ~~9s · ntjbe*tes .d<> · r.(t~, '"t'e1ití~o ', pál'~ tj 
~eu ~·as~nto• •ctU:~. eJ1es se·_ e'D~i;tt~e~, ~os . te~ós ~~.Ae,Jnll 
ÇQ~d1eõe~~ _de C.· te.br~l~o··,': .Cõ~p, · l?a~,: e~~mplq,_ dJ.>r~r , o J>a
rQc:ho . a,,,. ~as~r ', ~n~~~te,s,, ,~ãOf J).apti'Zad~. s~~~tt'. ,a· ~lJgl'o 
ea~bobea; s~.·~ isst>. se :opp90 .o 4,~eito e~non1~o~rc~ttU...Do..; 
m~n?.U· a'!: ·1,acra~~!~ . d'i'ar'm.~~ern ereir:l.t .co~~~~~, ~tr''IJ'.l.~~ 

- nialem. inte,r .bap~:f'.03' ~ -~ · _ ., · · . . l' · · · · % ,_· • , • • 

·~· ·Não· eoin~t~~o, ·'pQr .. ·i~s~'º inesmo; -~ril;n~ -~t~tÔ,Jt~:~r:o · 
do. ari. · 207, n~ 4~ '.f:Jo Codige> Pe-n~, ,os .minisf.tos. ije._ eoltffs,.. 
s9es ~relig~osaa '!'le::-se. re.eusa~·~ ,à ~elehrai:· o :'iila.t.ri.$~I)io :~ 
cas.aes q·mt se naQ. ae~_P.m hab1htados para. 1$SO' na -cori!orm~· 
d.ade. :tia respectiva· doutrina. · , . _ · . , . . fl .. . .. ~ .. , , . ..,. .. 

• - , - • • - ' º r . ~ • ~ - • • ..... 

'. '". : .. 42. ·Coberente .c~rp ··os preceitó's~ qtie a~foutou; o· p~ójêéto 
-nã~)'.S~ esqueéen .de putI~r : çonf a, pena.· ~:e ·iprisão éellufar~ ·po~ 
·u~ . a . qua~ro . a.~-µos, qll:ém . s.é ·f~~r ··de _''nrl~is~~~ . a~ . C"<)nfis'são 
ré1igfosa ' e ·ex:er.eer ·as·· fu:tti:!~:ões .. ··respe·cttvas pará'.\a ' eelebra
ção do· ca~ameIJ,t.ó ou para a lavratura do .assento, on do· ter-

.... _ ··~:·: ' ~ ':~~~ ':. ~;.: ~ _!·· · . . : ' :~>O ,>~·· ~ ~ _. ;.::. :.' .. .. ',. ; ~: .. . ~· '-:~.~; ··; .. : . :;.. ; .. ,;, . . 
,, e i·· . . .fh" 'LEot»oL&ô RUB!NAcm,: SiStema;· ~tle.l . DiHtto , '=Mamm:o;. . 

. nflll'tf 'Jtaliano~ · n :: · 53 :- pa~-. '· 'ft3· e ·.f,ff : i • . .- ... • . ... .. - . . . <"."·.: . .,.;-: . 
• .. . , ' • 1 • f - c ·u. - . • • . 
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. . . . . 
mo àvulso .: ·. Tal ficou ~Xt>resso no art. 13, §· 3~~ Para oo
·lher em · suas-· malhas: os que · àffirmasserir falsamente ao 
ministro . religioso;· ·ou em ·.qualquer documento particular, a. 
prôpria id.entid.ad~ ou: estado, ou attestass.em as de outra pes
sôa, de modo a ··resultar prejuízo publico ou particular, o a:r
·tigo 13,. . § 2° equiparou -0 ministro ao funccionario publico . 
, .. · Outras ip.edidas se consignaram tendentes á garantia d~ 

· d irei tos 1deco.rrentes do .casamento. 
. ".' . . -

SÉCCA.O 11 

O lagar da celebraçã.o 

. 43. Não ··se poderia admittir silenciasse o . . projectC> a 
respeito da determinaçãe> do logar de celebra.cão d~ qasan).~J\' 
~o, .em -.raz·ãP da publiqidade,, que . Ih-e deve ser dada •. 

. - . Deixou io Codigo Civil, . art. 192_, á autoridad~ que . hou ... 
ver d~ . presú::Iµ- ao acto, designar préviam.ente o togar, di=l 
e .. hora, da.,, celebrâção , d-0. casamentp. · . , 
· O m'atrimonio entre c~tbolicos deve celebrâ.r--:se, segundt> 
o canone µ. L.1.0Q~ § .. 1, na i~ejá., pa:roehiaJ .ou em outra igre
,Ja . (}U .oratorio publico -ou semi-.publiêo, .salvo licença d<> or-
dinario· do Iogar ou ·d.o parocho competente. MatTir,..onium 
jnter, catholicos .. ce.lebratitr in ecclesia. paroecíali in ali autem, 
eccles.ia · vel ord:t'orio si-ve publjcQ, Sive sêm,i-publico,. .nonnisi 
·de licentia Ordina:rii pel pa~o.chi cel·ebr.at'i P.<J.t~rit. , .. 
~ • • f, • \::· • 

. .4.4. Não se divorciou o projecto· d-essas prescripções, an-
tes com ellas se ~oJ;l.f <>rmou : · · · 
·- ... -~Art> s-: . o ca:sain'ento·. religioso. será ~lebrad.o no' dia, 
hora ·e Jogar :Prêvi~merite désignados ·pel,o ininist110 qua pre
sidir· {) âcto, mediant'e . apresentação da . certidão mencionada 
no art. 4. e. pre~.nchidas ~as formalidades do ruo resPeet.ivo." 
• • • • • • 1 • • ·; 4, • • ' • • . ' . . •• • • : • 

Anfrnou l.semp!'e ao projecto -0 intuito· de dar cumprimen
to ao texto constitücional com·· inteir·a Iéaldade. Pondo sem
pre a salvD os interesses-da ;eolleçtividade brasile~, ~1-
tou os direitQs jmpôstergaveis' do· ·Estado, $em off ender aos 
de qualquer c·onfissão ~ religiosa• . · 

Ueíxou, por ·isso, ao mi;nis'tro, a faeuldade de designar o 
,Jogar. da pelebrs.Qão do c.asamentq.· prevJament~, se "'preenchi.
(:l~s . a~.·fpl'JDaildades do_ ril:o. r.espe~tlvc-. Reconheceu, em ta~s 
c.Qndióõ.esi . .'a. :0brigaç~o .pos n,,uhen.t~ ·de. P.Qrem.:-se de. accordo 
cp~ a'.s, "dispõsi~ões .. ·da ,êoµfissãô ,:.r~~igjos.,,:, babi:litando-se, re-

\ hgiosaineµ~e,:. p~a. .9 ~atr.im()Jlio· • . _ :·· . '.. . . .. · . ·. · 
' • --=· , , ' ,: • • · • •: ' , f ' -:::- ,_~ ! ', , · I • ' · J , ~ ! _ • , , 

.. · 45.;. De· outro. ·modo .llâo 'Poderia- ser. · Estabel~u ·a Con
stituição . a unidade ... no::..acto ~ matrimonial, · mas'- não · vedou a 
duálidade:.do· processo de ·habilitacão.- 1A.. )lJil)iUtacã.o .çivil of
f ereêe opporlunidaae · .paTa. · a · celebr.ação 1"eligiosa. .. do ~ ~asa
nieilto~ ; mas ·não dispe~·. 'á.. habilitacâo stegan<fo .. o rito de 
eaaa: ' culto·. · · .. , · -· · · ' 

.. . .... . · . . . · ~, · ·.· .. ~cxo·.m ·· , . - . . 

~ . 

·.: . . ··· "':. :· . · . .. ; • • • • ( f • ;· . 1 - • . 

. . , A. presença dqs . co~;ugea. ~ .àfu test~mafJ.has - . 

-.: · '--t6. --ExiS~~·;o· · :â:rt..· .. ·.i9t, ·~o·: :cofil.õ·· Civil,, a;~ presin~ doa 
. ·contraentes, em pessoa ou "por procurador es;p~ial, junta~ 
. melite "com . as· testeniunhas e . o- offfoial dó Regi·str,o, ':para· que 
,-o · presidente· do a-cto declare effectuaqo .o ,pas~mento • 

• • ! • • • • 
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-Que a presença do · mini~t:ro · (je : co.nfissãõ relig.iosa ê es .. ·· 

sencial, está 'esériptô, com todâs as le'tras, tio tem·' da Oonsti.!. 
tuição.· Reconhece- ella os -éffeitàs do . .eáSamento· eivíl a0 "'ca. . ''· 
sarnento. perante o -ministro ·de qualque:r confissão religiosa."; 
Se é perante ~lle que , o casamento se ~lebra, é lndubí:tavel 
deverem perante ene.·cQmpare.cer. es .nubentes. Não só
·menoo os nubentes. Tambem as · testemunhas~ Inadmi~i- · 
vel é a. celebração de cas·aJOent'O· sem a }tre~n~a, em pess-Oa · 
ou por procurado?' especial, dos nubentes.; e p·essoal, de tes-
temunhas. · 

Casamento celebrado sem a observaneia de taes preseri~ 
pções: é. can-onicament~, iuvalidn: é' a· t:antu.m matrimonia 
·valida s.unt quae contrahuntur coram w.r<>~ho,. vel loci: Or
dinari(J, "v.el $4cer(latf: ab atterutro </,eleg<:tto et duobus saltem 
te:stibua. -· · 

47.. Bem ·$-Visadame:n.te, ponanto, . prOéedeu 9 :Pro.Jeeto, 
eatatuindo, no 3'rl i2, podere~ os acws, por elle· regtila.Qos~ 
.. que_ com1petem a:os nubentes, o"u ao$ conjuges" .se~ p:t'B.Uca
dc>t "por eu~ péssealménbe1 o-q por pr()eur~dor com -pode~es . 

; ff . espêe1aes • .. ,. 
_ Isso, miãnto a nubentes e_ 90njuges, xn~· .sem preJuiz«> 
d·a presença das· testemµnb.as. Com 'ª de dtlas oontêntou~se a 
lei ·canónica. O p.roJeeto· dell_a sé ·distânciou ãpena$ em um 
.Ponto, qual se vê d<( disposítiV.Q final ' do. pâra~pho prinieir.o 
do' art 5º: 

"A-s .testemunhas serão pelo menos· duas, quanto os' eon
tr$~ntes saibam. escrever,. ou quatro,·· quando .algum d~lles o 
não saibatt. -

·;;.g~ A n~nhuma e.onf':issão -religiosa p.óde repugnar· a pre
·se.n.oa de t:einun,has . á eel~ração do 1c,asamento, pela .. inadmis~ 
s'ibilidáde de .sua realb:ação .elandestína. Nenhuma violeneia 
üies i>oderi:a faier o-: .pr(ijootQ .. ·por ."co:i1se8-uJnt.e,.idi&p9n.d'o ·a esse.· 
respe.ito~ ..._ presença del!a.s. ,é·· .S$ranti~ de · p~licidade,. da. re!'"!" 
guianda'de e ·da ~utheJU;ieid_ade do açtb. n;iatrlmo~al • 

. · ··sBCCl.O 1.v· 

O acto· 1TU/l.trirr,;oiµol 

49~ Não é· o-aeto· de celiebra~ãó m'atrimoniâl dei seeunà~ria 
lmportanola. Bem ao conttaritl, ;imtnensa ·é ·a que,· ~s reljgi.ões 
e as !(dà lbe at~ibuem~-~u.:.1~l?.e~ D?~rno, .. "~, d~~ilo' ·ea.noníeo 
a dl,n.tdede .de ~acramento, _ af1n,~I p:ela, ·1ie1 1tahai;t~ e:x;pressa- / mente reeonbeci~, ein todas /as· suas · consequencias ~ ,,-

Tt)m elle, a vem-de· reito~)1 tradncção =de condeitos de um 
dos trata.distas. neste trabãlbo mais "WPª vez ref-erido, ~trípl'.iae 
final.idade: to~a,. <te 4m. la.d.o; s.olenne ·o momento ,bonstttutivo 
do matrimonio,; Qff.ereee:. ~. outro,. garantias de ~onseientes-. e 
livres· m"ánifestaçõe$ d'o. consentimente>; e, emfµn; · . permitte 
exercitar um ul:terior eontrõlo sobre o concurso da.s·eondiC,ões 
de validade ·e regularidade . do mafaimoni.D,. juntamente com e> • 
eontr--õle verificado me:rc·ê ··.das 'publlcações'l: (7} ... 

50. conservou o pr.ojecto esse ensinamento~ eom a cautelá 
T~efamaqa pela, delicadeza do 'assumpto ... que regulamentava .. 
·p·odla elle, sem duvi'da. prescrever -normas de natur-eza formal 
não offens.ivas, · nem de leve, d~:· -natu"J"eza, foMJ1al' ·e· .substan-. ,·:· 

1.· : LÊOPO!.PO· · RuilINA.cCr~ Si:s.t erna de! · Dir'itt,o · M-Cttri:mo.-
niale I~al~4n<>,. n . 65, pag. ·,i ~o. · · · · .. 
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cial da s<>)ellÍlida4e religiosa. que· .. fhe -cumpriª vespe'ft~r e 
iaIVaguafdair, em .su•· integridade. . · .. .· . 

Avaro. foi ell~ .i por J:ssó _niesmq, no regu,laméntar .. F()i 
.tão avaro quê, em verdade, nem ~s~o regUlam,en_tou. qrian..
do isto de~oU, .expréssó no art. 6°~ § 1:0

: 

· ~ A. .. !solennidàde· te:rá legar- na: igreja~· ou telll:P.lo,. ou outro 
local d:esignad.o, 011. ª'dmittüto ·pelo celebrànte. ás portas aber
tas, pe.rante _testemunhas, pare:ntés ou não do$ contraentes, 
e na f órma. .d'o rito da religião ~opiada.,. 

Não se e.:x:ceJleu o proje~tó. Estava --na sua alçada estipular
que ~ ·solennidade do casamente> se .celebra~se na igreja, ou. 
templo. onde,. em, regr·a:, .se. realiz_a~ os casam.autos religios(>"S. 
Mas tambem previu a hy:pOtbese de ter de celebrar-se em ou
tro local, d~signado. ·ou admittide pelo Ministro. celebrante, . 
.,:ambetn não se iexcedeu o .projecto ao. e!Xigir a celebraç.ão,. 
:neste o.u. naq.l}ell~ l-0g~T, ~~· portas ~bertas 1e perante as teste
munhas. 
_ DisPosto· isro, deixou bem .cfa·ro ·que· a -soten,nidade se rea.-
l:iZaria "lla tótma do rito da religião ado.ptada". 

5!.. R-espefto ·acl ac.to mat.ri!llonial, o art-._ f:94· do ~Jodi.gG 
Cívil. ·~ar-0u regra ·de ·$ubida rele.vancia, em .razão. de. sµa. na
tur.eza. eon.tractual; . 

q P·reséntes os contraentes, em pessôa ·ou por p·çoourador 
éspecial, j-untamente eo·n;i a~ t~-~~Unha~ e o officia.1 do Regis-., 
tro, .o presidente· do acto, ouvitido dos nubentes a atirmácão de 
que pel"$istetn no· proposito de easar por livre e espontanea 
vontade, ·declarará eff ectuado o eásam~ento, nésteâ ter.mos.: 

De àecOrdo eom a vó.ntade. que ambos aca:báes de aífírmar · 
perante mim, de vos ·receberdes por marido e mulher,. eu, ·em 
nome da lei, vos iieclaro easad06." · 

Da a1'.finnaçio, Pelo nuhe~tes, de se reeebe~em,. por vón
ts.de livre e espontaiíe.a, como matido e mulher, é qrie i:esutta 
o c~samento. O _pres-idente do aetó, c.cmo Q offi_clal do Estado: 
·c.ivil 4iz o art .. 38.3, ultima alínea, ·.elo COdigo Civil italiano, ll.ãQ 
faz mais senão do q'U.e o reconhecimento. da t1niio dos eonju
~s e·m Iiorti.e da 'i.ei. -Elle authentiea a manifesbu~ão da vontade 
que institue o vineulo .matrimonial, agora constitucionalmente
·declarado indi&soluvel. 

·52. ·Embora o Com~il.io de Trento pfaserevesse -a prese·11ca 
do parooho cor.no essenci~l, ns. ee:Iebracão do eaera.D)e_nto; o· d-i
relto canonico llào lh.ie. ·atµ'ibl,1-i'Q lll.àis. que uma assist.eil.cia pa_s .... 
~iva. Expresso" ·o ~()n·sentiment-o: ·dos' oon.juge.s, ·-0asaâos· estão. 
?dinistros ·do ·eas·amento,. ativertiú: um -éscriptor, ·sã:o os conju
ge.s, o paroeb.o é eansidera.do uma. tes.fiemunha publica e ctua-
lifie&da . (8') ., . , .. . . , 

Prohibiu a Igreja, entretanto, ·os casamentos clandes'tJnos •. 
contraid:os. sem ª' pre~nca ·de .saeerdote, .eml)o.ra ,recoriheca., 
em casos· de perigo de morte ou- de grave, difffouldaãe· da pr.e
sença. ~o . paroeho; cinte ·v~um.. et. Ucitum es:t :matrlmtmium . 
contractum cora_m. soli!l te3.tibus~ · ·- .. 

_ .53. No prestippo~to d_e,: á 'semeib·~~ca de. que 'ariónÍ~c!e êom 
a Igr~ja CatbQli'ca,. nenhuma outra ·e.elebra o·e.asª'1bento ·se·~ a 

- (, e ·~" • '; : ;; ~ \ k • • : ' ' • • • • ~ 
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manif ~staÇão --da· :vontade· dos ·conjuges·, de í1 -0ontrairem .1 ivr~;;. 
mente, o proj'eeto exigiu. apenas ºas -formalidades :~xteriqres :.. 

: da ."püblieidade-.do aetô matrimonial~. tão" sómente-. :S&-l'eferindo .. 
a ·r~aliz_a~ã·o da solennidade, na· fórma do rito da religião ·ado-, 
piada. 

-. .. . Nã·o fez ,siquer a dete~mitiat;ão, eonstante do . art. 8º da 
.lei jt~Hana n .. ;847, .ele. 27 de Mai.o de i929, de o minist:ro do 
culto, perarita _o qual . o eása:i:nento é celiebrado, ~xplicar aos ~u
bentes 0s effeitoS civis, desfie, lendo-se-lhes os .,arts. f30, i31 
e 132 ~ Interveio a lei na celebração do ca:samento catbolíco. 
disciplinadQ pelo · direitQ eanonicoi:_ à que explicitamente. reco
nhiece~ .a dignjdade de .sa~mento, parà· appor-l!i.e ;mais lUD.a 
formalidade, ticia eomo ·essencial. Acceita pela Santa Sé;'-. por 
expressa na· sua -conc·oooe.ta · com a. IttLUa, insistiu ell& ·ne·ste 
ponto ·nas il1$trueções eXpedidas pela $. Congr. de -. Disci~ 
·puna Saeram:entõru_m, de 1· de Julho de f92·9, capitulo· terêeiro 
arL 24.: ' · ' 

"O Ordinario? -o paroohõ .ou ou..tro sacerdot.e legitimamente 
delegado, que U:ver de assistir ao casamento, ·depois 'qe r~eber 
o eot1Sentimeiito dos nubentes, explicar-lhes-á os" effeitos 

. civis, lendo~lb~s, em pTesença das testemunhas .do casamento, 
os-art.6. i30, ·13! e· i32 do· Codigo Civ.tl a · reSt>eito dos direitos 

· e deveres dos conjuges (lei, art So), segundo -o texto· annexa. à 
estas In.stru~ç~ . . . 

·· · · .. ·" Fa.r-se-á · 'tal leitura na igreja antes da -missa, se es
ta tiver· logar~ Isto· ,.fe_ito, o· paroeho. que terá·· anteriormente, 
lavrado ·<is dou :(lctos~ · originae; do' --casamento, os~.;assi.gnará 
ineonliJ)enti ~ ·ao1 mesmo ·tem}>(>.· }lhes fàl'â as; ou.tcas· assigna-

- turas neces~ar.i8$, ba~ndo antes :preparado quant.o.=:de· -niistér 
para esse fim;. se isto .. não fõr possivel ou· conveniente, "tJBSi
gnar-ae-â o acto immediata.'11'.,en.te· depoú. aa alludida leituita 
~ 1aiJt:rutia.. • . · · i.' i . .. 

~4. Não foi a taIJto o ~ projecto.· Não fez nênfi.um aecres
eimo e nenhuma ~xige1;1:Cic. ·quanto ao· Q.Cto de · celebl.1lcã0 do 
c.asamento. _Nada íiµpoz ao minlsti-o célebrante •· Contentou .. 
se com prescrever a. sua celebraeão ·na igreja. ou: -templ'õ, ou 
em outro · local ·designado, ou ?-dmittido. pelo . celebrante, a 

. portas ·a.bertas, perante testemunhas~ parentes, ;ou " não, · dos 
contraentes,, e na forma do ri_~-o da religião adop~ada. _ · 

.. 55. Cabendo· a · apr~ciaeão' .. da ·vai.idade do e.Q.same1;1to. r~
ligióso aos tribunaes .civeis brasileiros ·e. nã.o a r tribunaes: da 
con!i~são ·em. q.ue elle se ti~r éeleb~ado·; , ;devenpo .velar pela· 
vahdade do :casamente,,.. post..~, peta. .const1tuiçã~, .sQ~ : a pr9-

. tecclo especial d..o . Estado· ~ o .projecto. i~to. ~st_abel~u. no 
art. 5º : . ..· i · 

. ~§ 2.0 .A celebracão do ·easam~nto Será inJmediata;mente 
. .SUStlellSa, $e algum dos oontraenf.es tecllsar;_ a ~ SQlenne· 'affir
mação· <la. :su~ vontàde ·<le casar, declanr que e'sta 'Iião é: livre 
e espóntanea. ou . manifestar-se arrep~ndcido1 · assim· eomo :se 
no ·ac'to· fôr ·denüneiado· irilpedimenfu ·.f'undado na lei ,civiI. 1 • • 

§ 3.0 O nubente qu~ der causa á suspensão' do "act.o não 
.será adrriittido a retractar-se no mesmo dia". · 

,,. . . Foi .. ,o ~. proJ~cto; . ~~.s~ · ponto,' preyiden~ ~ : . Reprodu%i.D:do, 
embor.a sob out~a red·acção, o disposto no art. 197· do QQdigp 
Civil; ~onsignou: norma $aluta~~, não contraria. a qualquer, con
fissão religiosa. Nenhuma: se~ã,~ por. certo~ .cap~_z de: .dar _como 
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perfeito· e acabado··o · c~sam~ntq; se Uiíl _dos nuben~~.:, s·e · ·~ 
nifes~ar, no acto da. eelebraçaQ, coagido .oú .ra.Trepend'l.do.: 
Muito menos · se, no mome.nto, fôr denunciada a existenóia. de 
impedimento, n.os termps da lei civil. 

. Verificando-sé qualquer ~as hypotheses acima meneio• 
iiádas,' çasamento não haverá. Prejudfoial aos nubentes e ã 
conectividade será proseguir-se· na· solennidade e, por iss<t, 
aeerta.dam.ente Jhe pr~'SGreveu a suspensão· immediata o ·pr~ 
jecto. . __ _ 

. .Falho sería elle se tal não houvesse disposto. 
O consenso. matr!monial é a-cto de vontade inteirainent~ 

insupprivel por qualquer outro poder .humano. O eonsentt .. 
mento das partes, entre pessõa&- juridicamente. 'Capazes, legi
timamente manifestado, é que. d:á . existeµcia ao :casamento. 
Disse-o, com a su.a alta sabedoria humana e divina o Codfgo 
9e· Direito Carionico: matrimoniu:rn facit partium conse~'""' 
inter personás jure ha,biles legitime mtt.nifestat~; qui nuUa 
humana. potestate súJ)pie'r<i valet. 

Não havendo consentimento ou denuneiando.:..se impedi
mento po casame;nto, n0& termos do Codigo Civil, d:ev6 a ao. 
lennidade immediatamente, ser sustada. 

56. Man~eve-se o projecto, portanto, muito ~q\lem dos 
- ~eus justos limites legaes. Não entrou, nem .Podi.a entrar, 

na lithurgia sagrada da ~eleb:racão do · casamenta~ Deu ~ 
Cesar menos até d.o que lhe competia. 

Não penetr<>u na seára .. divina. 

TITULO m 
A. PROVA DO ·CA:S:AM~ 

. ' 

57. Destinando-se a produzir eff e.itos juridico!, depo~ 
.de 1nsQripto no Registro Civil, tarece ·O easa,mento· ~eligiose. 
de ser provado. . 

Na.. -orbita civil, qual consta do art. 202 do · respeetiYô 
,Codigo~ .o casamento celebrado nl) B;rasi1 prova-sé pela cer:ti
dãG do ~égistro, feito ao tempo de· sua .celé.Qracão. Só Jus
~ificada 3: falta o~ -pe,rda do registro ei'Vil ~ acimisstvel qual"! 
quer . outra espee1e de prova. ., 

Como, porém, se prova a celebrac-ãü do ·casamento -re. 
ligioso? · · · 

~ 58. -Quanto ao ca5ameµto ~atholico, ~ .muú.oº· .exi)Iicita.
mente as Instrµe.;ões da Sagrada Congregação· da· Disciplina 
dos Sa.cra.menfos, expedidas, em í de Julho ae 1929, estatu1· 
ram, no art. ·29: · , · , .. · ·. · 

"Nos termos do ari. 24, redigi1'â o · paroch·o ó acto di:i 
matrii;llonio ~m li~ . italiana e em Buplo original, q~e sel"á 

-assignado- pelos nubente.~, a menqs que·'· não, s,áiliam: o.n ·'.Dá-,. .. 
possa.m escrever, e pelas testemunhas~ que -deve'l'Õ.O ·está'I'' · êm 
cpndições.de appor a.o acto o seü. no.me .:e ,c_og~1· ·e tambem 
pele proprio pareeho. Um dos . 11lludidos .aefps· será laVl'ad.o 
no livro paroéhial ia o outro-em tolha v;oláme, .para o o1fi-
éfal do -Está.do civil~ . · , - ~ · -. .. . .. · · . . . . . . 
... . Se o ~asamento fôr. celebr~dó f6ra da Igrej~ paroohial por 
n~ sa·cerªpte delega:dó, ·õ _ce~brante deíle redigirá . os .; do'1 
o.ctoi Qriqinaea em duiu' tolha.! "'ºlant~~ ~que ::• ·remstterão a0:. 
parocho, ·o qual; por su;a ,. yez_, ~neaminh~á'' ·u1*a· _ dell~s· -ao
official do Estado ~ivil, t~n.sorevep.<fo -a: -'o\ltrar ·no livro · pa-
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'" .. ::_poc·h·i~l, '. terido,, porém, o cuidad~:·'de . co~rvar:: no àr-~b}~ . ~ 
folha .. orfginal.. . . - . •, . ..'! . 1; . . 1. : ,. 

, · .. o ··acto' de· aiatrimonio ecmterá as --seguintes. ·indicacões :' 
"a) . ·() nome e . c~ome, a:· idade ~ pr~ffssã.~, ~ lopr de 

·nascim·ent:o, o· dofuicilió~ -0 q1.Iasi-domiciliQ., ó\l seja. a res1-
.. d'encia dosr Jiul)éntes f · · ·· · · º, · · • 

:: ' . b) 10 . nome .. ~ c9'nome, . o d-omicilio ou resldenei~. d~ seua· 
genitore·s; - · 

e) a data. das exigidas .pubíicacões ~anon1cas .ou o de
creto · de dispensa; ·bem .. assim âs men(iões réfativas ás llti.bU-
ea~s óivis;· · , · 

·d) ·as. indic.a.;õé!r cfos eventna~s impedimentos (}anonieo~ 
,e a. rela:Wva dl~pensa·; · · · 

· · ·el· o Jogar e a data eJJl qué .se deu· a celebra11ãQ ao mattt
monio; 
" . () o nQme' e cognome do -pãrócbo .. ou de quein por elle1 

~aja assisticfo á celebra.çã.o do· matrimonio;. · 
·u) a meneio da exigida .lei:tura dQs arts. i30, tat e !32 

do Codi~o Ci:vil (lei, .art~ 10) ". . . 
59"' Re.i:terou a .concofd-ata de 1 i d.e Fevereiro de· i 929, no 

art. .a~, .. a qbr.lga.cãco d'o parocfl:o de, i.Innwdiatain@ilte depois · 
da. explieacio aos ·nubentes d.os e-ffeito$ civis. do. matri]llomo 

· ·red}r-igir o a.cto resp~tivo. lttsi~~u ·;nella o art~ So dà' Le,f 
Italiana n .• 847, de 27 .de Maio de i929 e! <fella não desistiu a 
Le·í n. 1 .159, de 2.4 de .Junho de ·1.929 .. 

Não "J;>odi-a, .em ve.rd~de, ser, di-ff ê_rente. 
_ ·60. Teria fálllado ·~ sua. fiD$Iidade . ó projecto :brasileirts 

de lei regulátne~tà.dora do oaaamênto r.eligios·o. ''Para ··os. effe!
tos c~vis, se não dispu_zesse açerca d'!l .prova de süa · celébr-a-

. ·cão .• Se1 :a religiãQ catholjea· e :outr~s a tlvertm em!jãlta conta, 
estab~lecen.do· a.s fo~nialidadee essenêiaes de sua c.ompvovaçâc,, 
nem poderia ou. poderá. ~cQnteeer ·_que alguma otttrà por di
verso prisma. a entendesse. Cp;mprind(J.,-lhe, ·sem, duvida. pOs
·Sivell assegurar o.s di·rejtos 1qelle resultantes, .o projecto cai~ 
dou de· materfa. oe tamanha importaneia, apróvéif4ndo~$é 
dos ·dlspositivos já insertos :nó eodig0 et"il e ud eanonioo. 

. ·1 . 

F~l-o no art. 6° ; . = ;, " ! 
. "O mJnistro .lavrará,. ·OU. fª-t:ã lavrar, em· lingt.ll:i ·verli·dOula, 

log~ d_ep.0:1-s, d:~ -eelebraçã.o do ~~sam~nto;. o assemo.: .·respeetivo 
~m, .duas vias 9~ Jgtt$.l teôrt··'uma en). Uwó espee:ial e outra 
~m f 911}.a ·~~pa~a, assigp~d~ J>Pr el!e,, peloa conjuges e ·pelas 
testemunhas, ttepol.s .. de Ill~s · ~~em. h~as em. voz ~!ta e clara ... 

~· .§ . L0 ·C°:nstar~o d·o a$s~nto ·: . -,
1
· /' 

a) . a. bor,a, aia, mez e anno. e Joga? da realização do ,ca
samento, ~o,in. a especif~.eação .d~ ter.àm sido 0~1

servadas as 
formalidades do art .. .. 50· e .§ ,to; . •; 

.. ,. b) o ~ome. do·min:istro. celebrante, :c.om indÍeação do seu 
mi~go ou inv-estidura e da sua eonfissão religiosa..; . ·· · · 

. e) .: ~s= 1'0me~,: ·;p~:e:no.me~i 'idades,. prafissões; .. domicílios e· 
res1deno1a$~ :~as . ·eo.nJuge;s e_ ·das testemuD;has; 
, · > d): ·a .. deelaracâo de tef-·_sido o· cásam.ento ' celebrado com 
o · eurnprim~~ó Jia·s ···~orn,iaUd~âes Jegaes: e observaneia do ri~ 
~uai , rel),gioso a-PpHcayel.;.· _ . · ~ · · · 
-~· . - ~): ,() intei~(), .feôf :·da . certiâão. dÓ art. 4°, . § . tº; 
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- 47· . ..:_ . ~ -
.: ~· - . . f) o regiD].(Lde bens ·do cas~,mento .e, . se: os~' n.ubeiites · f.1-
zerem a :deel~ra~ão, .a data e ·o car.torio em que .foi · pusada 
a--escriptur:a.:-antenu,~ial, -quando -o regime não for -o legal; 

g) o .pessôa a quem ·.será entregue o termq avulso, de ac
cordo ~onlo art. 7°. 

§ 2..0 Suspensa -a. celebração do casament.o ~m qualquer 
· dos c~os do art. 5º~ § · 20,. se ·1avrarã o termo,. mencionando 
C.ireum·stanci.adamente .o occorrido, na !orrna do prlnoi:pio· 
deste artigo. 

§ 3~º 'Os livr-0s de assento dos casamentos relgiosos, ce
lebrados nos termos desta lei# e os documento! ap.re~enfudo! 
para· a celebração ·dos mesmos .casamentos, serão conserva .... 
dos em hom estado, e em togar seguro, e ahi éJhibidos, me
diante ·requisição judicial, sob as vistas d'o ministro incu.m
.bido de sua ·gua-rda, ou de pe~sõa po~ elle de:;1gnada •. 

6L Provar-se-á a celebração do casa?nento relig1os9.;. 
antes de. sua inseri peão no Registro .CivU, pel~ ·certidão for
necida pelo ministrO eelebrante. extrabJda do respectivo b
vro ;, e, depois da inseri.peão, tambem, por cet-tidão dada pelo 
-oíficial publico. · 

Acat1telados ficarão, -dest'arte, os interésses ligados á 
-0elebr.acão do casamento. e deli~ decorrente&. 

62 ~ -:Seguindo a mesma ordem de idéas o projecto deter
minou ·a conservac-ão e guarda dos livrO.õ de assentos de ca
samentos •religiosos, pelos ·ministvos a cujo cargo estiverem, 
bem assim d.os documentos apresentados -p~r~ a celebração 
do acf:9 -matrimonial._ .. Cabendo, ·por outro lado, a.os juizes e 
tribunaes a apr.~í~ção da valiqade deste, previu a. bypo
tbese ·de earec~re:m oa livros do assento respectivo de sêr 
examinados judicialmente·. Serão elles, então, -eXhibidos II1e
diante requisição judicial e exa_minad.os· sob as vistas do _m:i
nistro incumbido de sua guarda ou de pessôa por eUe desi
gn.ad.a. DevêndQ a exliibição realfaar,-se no Jogar onde ·,se 
acharem; para aií se transportarão juízes, pei'itos e partes, 
em , diligencia. Consagrou. o nrojecto. o principio da irre
movibi!id~de dos livros de assentos religiosos afim de .se 
·exhibi:r.em em. juiz o. 

_ Aliás, o Cod~go Eleitoral, . a lei n.. 48, de 4 de Maio de 
1935, . ar.t. '2(}5: toeou neste . assu.mpto • . Não sómente impôz ã-s 
au:toriclades eeclesiasticas a obr.'igação de fornecerem, gra
tuitamente, aos interessados, as eertld6es de baptismo ãe pes
sõas n~soidas antes de i889, como a estes facultou, em case> 
de .ser negado a existencia do assentamento de baptismo, 
pessoalmente, e por determinação do juiz eleitoral, o di
:reito de revistarem os livros dos resp·ecttvos assentos, ~tn 
presença. -<;fa autoridades -ecolesiastioa ou seu representanf;e ~ 

, A neoe56idade da. exhibição dos UV'ros para o seu ex~IP.e 
judici~l e .pericial -póde, com eff'eito, v~rificar-se muitas 
vezest quando, p9r exe~plo, se argua a illegitimidade das 
assignaturas· postàs no termo -avulso do casamento religioso, 
mercê do qu.al tenha sido insç:riPtct no .. Registro Civil. Ou
tros casos~ provavelmente1 occ·orrerão em .. que o exame dos 
liY.ros de assentos '. l'eligiosos seja· ·meio àe ·pI,"ova assás r~le
vante e, :rião poucas vezes, decisiva.. Se de tal não. bouv.ease 
çqgitado ·o _ pr.ojecto, ~~ria. '$ . . sua omis~ão .injustificada • . 

63 ·. Não perdeu· o pl'ojeot.o de · vísta. que~ realmente, o 
-casamento se · eff ootiva e · .torna-se perf e'Ito, ~ela sua eele-
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:: ,. .. ~:- -· :~i _;:..._ 
:::: ,._bia~o> ·-~~ndo;. '~$- " Íêisi :da: :~Ónrissã·() .-reiiSiosa::;~ . · ·~doptád~: . "· 
. -·De:irou: :l)em ·'. ·et~r~-~ ,no · art';'·. 5°;· ~: § "i ~' ~ode! __ ceJebra~~e· de~ :~ 

.. . pms:. de .. "preenchidas : as· formahd~des ··~o rito respectivott e,. 
.. " · aind~. "na fórma do .rito .da religião· ad0ptada~ . -.. Cada uma 

realizará a cerimonia <ie accQrdo com a. ·sua lithum-a·.. · · 
-.- - ·.. . Não ~squeceu,. -~entretanto~ ll justa observação de um 

professor italiano, de que "'o· casamento ~elig.ioso . é sempre 
tambem um acto j:url<;l~o e · não . . s6mente, um· ·simplee "·ritual 

' religioso: os seus effeitos, proprioa de acto juridicamente 
;relcv.ante, paralysar~m-se em . l}or~s come, as que ··se en
cqntram no systema. juridico -italiano, mas sómente · dentro 
dessa e!?p'4era e na do systema. jurídico correspondente" ~ 

Cerimonia religi-osa, transmQ.dad.a em aéto. juridieo pelo 
regi&t.ro e produzindo, desde ,enlão, todos es .effeitos deste, 
tinha .de e~;rimir-se pelo formalismo j urldico. · 

- Des~penba o · ministro religioso, ao ceiebrar o casa
mentQ, ·funcção propria, ~e ·natureza e.eclesiastica .. Ttlnto 
que, por~m,. ·:a cerimonia réligíosà· termine., d:e outra fun,~ão, 
elle se investe. Salientou-o o ·supremo Collegio; distingliiP~ 
do a aetiv.idade· do ' paróeho~ attinente á sua a~sisterici~' á 
celebração segundo as normas estabelecidas -pelo · direito 
c:mnonico e áB qua.es o E~tado permanece e~tranho, da que 
lhe-advém da lei, obrigando-o a fornecer ás autoridades os 
elementos ne-0es$arios para verifieárem a .. ~uhsisterieja de 
toda.s "ªs .condições a que o Estado . subordinou e> reconheci .. 
mento d'os effeilos civis ao sac·ra.mento do matrimonio. E 

. affir;mo.u,' ádemais1 ciue a ·qualidade de· offici~l publieo· do 
parocho, pois ' "a redacç~o do ;lcto à env~ar ,ao ~ommum ex- . 
pliea .uma rw;iccão publica,'. anteõ uma especial funcção ,pu
blica de fé publi~a at.trib~~ pela ·1ei '\ .de mod9 algum ~on
tr~sta, ".nem -0om, o - cop.~itq .de reciproca . í"iidependencia, 
p:r1ncipaltnente em razão. da ~no~rdia e elaboi;-ação ~ntl':e , o 
ESta-do e a ,Igreja, nem ·OOin o. instítuto do ~a~ento reli-
~oso" (10). · · .. .. · . · i. _. 

.~ · Serve tudo isto . para oonvencer àa cüreitura do· p~ójeeto 
· no compor o· te~to -eonstituc~onal -brasile~ro çopi a r~lidad~, 
sem. qJebrar a llnha ,de. s~p.~açãp e:nt+~· o' E,st~(Jo e · a lgL"eja, 
que nao afasta, -entretanto, aquelle · desta, uma vez, no terreno 
da ~ollaboração,. reciproca . em "pról "do" interesse/ t}Olleetivo •. · 
.. : . ;:; . - . . ' . f . . •. , .-. . 1 > • • -

. ' ... , .. , 64. ·Não depepçlf: a .. vali~ade .das deelaracõ?S da v0Iit3de 
. _ ~ de:· f-Or .Jlla especial, senão qqando. a ..lei .. ~xpress;unente a éXi
- .. gir. ·Que cada culto eeleb-eé o casaD;}.ento de ~ecot,.do com-o 

_s~~ ritual liturgico,· nada. mais .. natural. Desde . que a eon
fissão '"re1igios.a nãi? eontratje .a .ordem pUbI~4a-.- ou ·os. !Jons 
çostun;i.es;- 1ell~ : conti'ºuará .. ~ eelebi'$r ·8. . sQlenn1f}aàe . matr1mo
~i_al p.:i eonf o~midade de sua ·~ei . estructural. ~uando, porétti. 
deva. t_ar casamentei prodtiZir os· effeitos ·do.: _samento eiVil, 

~Un-ã ·e~e~d~ ·quanto. ás 'e±igenoiãs de p1Jblicida e do acto e ás 
f órmali.dades de , sua prova. eUbmetter-se ás .dispos?oões que 

, - ·I 1 ~ · • • • " 11 • ;r " .,.. . , , , ~ .., , . , I - : • ••• • • •. ; ' • ' ' • 

. - . -
. . :: . .. : . ' = . ; .: :; . ~ . . " ~ 

9 ... VASSALI, -L~:ioni .dsi .,Dif'itto -Matrimonitüe, n. 7$, 
:· ... · pag .: f44. ,. . ' :.. . ~ · · . 

. iO:· · RENATO . B~~o~ ll ;MátrimôniO, .Legge deUG ·citiê..a 
e · Leggs··n.elfo Sta.to J;>..: 79~ pag., iJ)2; e :Qota·2 d.e pag!' · i54 e 
seguinte~... ~ . .. . .. . .. °' 
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o projecto .consolidou, de ha muito. iílco_rporadas ao srstema 
do dtr.eito· civil, oJ:iundas, de resto, do dire.ito eanon1co, no 
Brasil. vigente até ao alvorooer da Republica. 

TITULO 4 · 

.A. IN$CRIPÇÂO. NQ R~fnST'RO ClVi:L 

65 . Não basta a obser:vanêia. .das disposiçõ.es d.a lei civU, 
na. habiHta:ção d:os ·nubentes,. nà ver.i'ficação dos imp·edimen~ 
tos e n() processo da opQé!ição, perante a autoridade· civil,. 
para que O, oasaJiléqto celebrada por ministro de confissão 
religí.osa, .cujo rito n_ij.o-·contrari~ ·a ordem publica ou os bólis 
costumes, prod.uza ·os me_smos effeitos. d0 casamenta civil . 

Decorren1 esf.es da in,scripção. dõ eá_samento no .Registro· 
Civil,, qual prec.eit~a o textó .constítuciona_l. 

66. Predomina em tódo o· .processo _matrimonj.al o inte ... 
resse: collecti'Vo. De:sde as. :suas formalidades. preliminares 
até ào desdobramento das causas oriundas· do cas~mento, :este 
se manif:esl.ar inv~riaveimen:te, pO:Ji' um escppo de $.ensibilis:.. 
sima importanéi_a: a t.utéla do vi~culo mat;rij:n,o~ijat Of); que 
a Constituii}ão :Brasil'eira, ~rt. .f.44, decl.aro:u inqi~soluvle. 

Goza elle, por isso, qe protecç·ão e.speêifiêa, -por consti
tui-r-Be, com el1e.1 a f:am'ilia posta sob a proteoção esp.~ial 
do Estado. ~ 

_ Consagrado f.icou, pois, o canone n.. ~ . Oi 4, mercê <fc> quàl 
rnafrim,emium ·gaudet f avore iuris. 

},>ara go~ar- .dos fàvôre$ da lei e_ivil e .produzir: os eífeito8 
<iel.l~. o· ,casamento reli.gioso carece d·e se,r ínscripto do Re
gistro Civil. 

EstQ. é, por consegtiinte, formalidade capital. 
6'7. Assim é; tàmb.erp, no moderno direito matrimonial 

italiano. O casament9 teiigioso, tanto o .catholico, .qUantó o 
aéatholi_co, só ·produz e!fe:it06 juridieos dépofs ·de . transer~pto 
no registro do· estaeifo civil.. ·Tànto· a-ssim que. as Instruêcõe:S 
da S_a·grada .C'i:>ngregaçâo d~. ni.sciplina. dos Sacu-am.entos; no 
art .. 30, salie_ntando a obi'igacão. do parocho de, dentro ~m 
~n.te . e. (IUP.:tro hor~ e, em _ QUillquer ·eD;J.ergencfa, não depois 
dos ci_nco dias seguintes ao da cefebracão, tra.nsmittir ao com
muII) um d'O~ actos .o:riginàes, 4fim de ser uaAseripto· e con
servado ·na aroh:iv.o go es,tado ciVil., ftzeram esta salutar ad
verteneia: 

u.TenJ1a!Il prese"Q.tes .os parochos a ~lresponsabílidade que 
a·sslJJ,Rem pelos damnos eventu~e_s, que: possam eausar aos nu
bcntee, dil~t·ando o· prazo de· ,cinÇó dias P.ara a transmissãó 

. do aeto. d~ cele;bracão do casam~nto ao official da estado ci
vil (lei', -$~C j 4, inciso s) 1'. 

Resultando .aôs nub.entes prejuízos, em eonséquenc-ia de 
a.cc~.o· ou· omj~ão ... voluntaria, otl ·negligencia, do: .pa.OOáho, fi'
ca-lbe a obrigaçao de indemni'i~r. 

Tal esiã dito na_s InstrúecÇ>es. 

. .. j ! .. MAa.10 CAI~~!,. ll "f4vor matrimonii"' 7Ml proces10 
matr~'inoniale can()niCo .e cimle~ pag. !, n .. i ~· · 

o. n~ - vtr.t.UME xxv ..._.;. i935 4 
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68. Eis como o projecto, no aJ't . 7,. tratou deste delica
diSSimo assp.m.pto: 

·'"O min_1stro; que ao celebrar o casam.entq, entregará lógo 
aos nu.pen.tes, a um delles, ou á ,pessoa que designarem, me
diant~ recibo, o termo avulso, ·e communicar~ o oocorrido ao 
official do Registro Civil processante da babUitacão, dentro 
~m setenta -e él-u.as horas, se o eartorio estiver .situado J:.ta 
mesma localidade, nu no mais éudo prazo, até trinta. 4ias 
depois. ·da celebração do -casamento, no.s demais casos· •. 

''§ Lº O termo avulso serã entregue ao officiaI do Re
gistro Civil, mediante r-ecibo de prop~io punho, em livro es ... 
pecial c1e protocollo, ou. em separado. 

§ 2.° Far-se-á sob registro postal, gratuito, com recibo 
de volta, a communicação exigida por este artigo. O funccio
nario postal verificará o teôr da oommunicação, antes de en
ce:rraàà n sobrec.ar,ta, menciona.n-cto no certificado tr:atar:...s.e 
de as·sen.to do casamento d~ pes.soas que nomeará. 

§ 3.0 Ao fazer a commuruÇ!:a~ão ae off 1eial do Registro, 
.enviará o ministro, quando bouve1~, as, procariacões, de um. 
ou de ambo$ o.s coutrahent~s. 

§ 4.0 'Os ministros poderão ,exigir' os documentos refe .. 
ridos no § 3°, em duplicata, afim de conservare.m, em seus 
arc.h.ivos, exemplares de cada um." 

69 • Além do assen~o no livro proprio e do te.rmo avulso 
que entregará, immedíatamente após á celebração do- casa~ 
mento, aos nubentes, a um d~lle$, ou á. pessoa, que elles desi
_gnarem e cuj-0 nome constará do as.sento, o ministro fará ao 
offfoiàl do Registro Civij, que· houv-er processado a · habiii
tac.ão dos co.njuge~ para. o casamenf<>, a. comrounicação de o 
have~ ce.lébrado . Esta conimunicácão, quando o ca.rtorio es ... 
tiver· situado na. mesma localidade, deverá ser-lhe 'entregue~ 
mediante recibo e·m livro de Pl'Otocollo. ou €m .sepa·raiio,. den
tro em setenta e duas horas, ou no mais curto prazo, até 
trinta dias, nQS demais casos. A,. ·remessa, então; far-se-á. pQr 
via .postal, sob 'registro, gratuito, com recibo d.~ volta; é no 
eertificaáo respectivo ·mencionará o filncci.onarfo postal tra
te.r-s~ de assento· das pessoas, cujo nome nelle indicr.rá. 

O ministro, pelo systema do prójecto, entrgará aos nu
bentes: ·o termo avulso do seu casamento, afim d-e -ser devida
mente encaminhado ao -official .do Registro Civil, fazendo a 
este a. eommunicação de haver celebrado o casa.menfo. O in
tuito desta é o de ministrar-lhe. informações para PC>S-teri~
res ;providencias tendentes â inserlpção, que a Const~tuiç.ão 
tor.nou obrigatoria. .. 

70 ~ .Ê de cinco dias o' ,p_razo rpara a apresentac;ão ao of
fieíal do estado eivil, na _ Italia, do acto mathmonial1 afim 
de ·ser transcripto. Nã·o póde ser o prazo par~ 1sso tão curtó 
no Br~il, dada. a sua e'.1tt.ensão ·territorial de.·· 8.5H.'. i89 ki
lometÍ'OS quadrados e a difficu1dad'e de communicação entre 
os varios · nucleos de população nelle distribuídos. Se,. em 
varios Estados.,. o de cinco dias é l'azoavel,. na· maior parle 
deHes não o é_, infelizmente. 

Sendo. diffieil, por outro lado, ·senão arbilrariamentei, 
fixar ·pra2os especiaes para um, preferiu o projecto delimi• 
tal-o no ma-ximo, ma'il d.eix~r- ao prudente ~rbit!'ia de cada 
miníst-r.o encurtal:-o .quanto '.pc>ssivel . . Attendeu ·á·s· circum-
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i:fta_neías !reaes, dando a soJucão adequada ·e confiado em que 
os ·conju_g,es s~rão Qs p-rilneir-os .no i'b.teresse pela. validade 
.juri'1ica do s,eu censorclo. · 

71 .. Nwn caso, entretanto~ confiou o project.o o e·nc3rgQ 
da remessa dir_ecta do as~ent.o d,o ·casamento relig-ioso ao of ... 
(i:cial :de Registro· Oivll. 

Tal ·é· o· do a.rt~~o 8 ~ 

''O ministro de confis~ão· religiosa espe~.i.f icada no a.r
tígo ·i, ·que ·celebrar éasan:ie.nto, e$ta.ndo algum (':lõs contr-a
.e~te.s em immínente perígo de v~daf l~vra.rá, ou far~ lavrar, 
no livro proprio, o~ em .. separ~Q.,o,_. o res_pectivó .tetmo, em 
duas vias, com os possiVeí.s :re(Iúis:it<>s . do artigo 6, § 1, as.
signado por elle, pelo· contrã:ente que. souber ou puder es·- . 
crever, e por quatro, testem.unhas <iúe··sáib~m lêr ·e, e$cre'\fei'. 

'~'§ 1 . A segunda via d·o t~rmo -tav:ra.~o se~á. envi~da, pelo 
·ministro .ce'lebraQ.te do· casa.mento, ao otfic1al do Regfstro m
v:.iÍ dG distrieto ·em que se tive~ effectuado, nos tê;rínOs e p_ra
zos do art. 7. 

"§ 2. De posse da segunda ·via, 9 offici'al. -irnmed'iata
mente, a :a.v..tuará, ou juntará aos. autos· da hahilitacão re.s
peetiva, se houv-er, faz.endo-os Gonclusos .. ao Juiz. compete:at~ 
pr.oseguJndo-se no~ termos do artigo 200 do. Codigo Civil." 

l\ei'eriu-~e o ·projecte, nesta ~assagém,. a·o ca$atnento 'em 
-articUUi rrwrtfs., .de· que tratam os artigos ·· :l.198 e seguint~s, 
dó Corligo Clvil. Ma:s não deixou de simplificar um tanto <> 
prooes$p nelles éstabelec_i,çios-, ~oncedendo maíor fé ao termo 
'lavrá.do pelo mitii.stro religi-0$0 do ®~ á audienc:ia .. da:s· tes~~:-:
munhas. E attribü1u...llíe a obl;'igaoão de dar as .'Prov.1d·enci;as 
para. a en.tre·ga do termo ao oHfoia.l d:o R~gistro Giv.H, pa'ra 
1() seguimento dos ·tramites processuaes i.ndiCt}CÍ,-OS 110 projecte 
e n.o Codigo: Otvil . · 

72. Deafoou o proJecto e$pecial a:ttençã,o ao proc~·so· d~ 
inscriPco do càsament.o religioso, cteando um li\Trç.· E;lSpecia.1 
para isso.. · 

Eis como ,dispoz, no artigo· 9 : 

"Hav~·rá, em cada ~artor;i.o do Regi~tro Oivil, mais um 
livro ·- "F" - pai-a. registro dos eas~m'etilos rê.Hgíosos, com 
'trezentas fólhas e as formal idades dos mencionados no a.r
-tigo 43, de De.ereto n. 18.542,-de 24 de, Pe~eqibro· de 1928. 

. § i. .Ca4,a, !olh~ des~e Hvro será âividtda, em tres pà:r.-
tes, :de ªc,-cordo can;t o· model.Q a.nnexo ao Deore·to n. 1S.5t2: 
á esquerd~ se Ianca~á o ,n~mer.o d·e ordem,. -ao centro o a·s
senro, ·rfo.andQ,. ~- cHr4'ita, espaço para as · notas e .averba
ções. 

§ 2. No mesm-o dia> .em que .receber o termo avuis~, .. o 
'()fficial do Registro C1vf1 f.arà,. gratuitamente, ~ inscripçãa 
do c-asamento. lavr~DQQ ·um $S:s~nto na U~o "F". que :ass1-
gnar.á com du~s te~t~m.unhas., e em que trans~rev.erá,, na in-· 
tegra, ·o mêsmo ~rm0'- me.ncionando O$ do~u.mentos .que ·o 
acoi;np~nh.avám .e a~ circum~tancjas que julgar c()nv.e:nientés. 

''§ a. o 'Official ju,n.tar"â .o termó av~lsó e ~.s Procura- · 
çõ.es- a·os aut.os de babilitacão do cas·áment-0, eePtific~ndo Jie-1-
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~es ~ "data da .itlscrl:Pcão e numeros. ,4a ·pa.gina- e UV!.'o .em. que 
.lançou. ·:- · . . .. . . 

".§ 4. Vecificando a inobservgnclá. cfe form-alidadee Ie
gaes- na celebração do êasaihent:o~ o official annotará,, -no li
wo p-ropri.o, a . inscripç~9, qn,~ ficará sustada; e, .. e_xpondo -as 
duvida$, que tive_ri nos autos. da babilitàção, dará, ·iinmed'ia
tarnenie, vJ::ta deste~ ao· Te'.I?resentante do Müi.isterio Publico, 
PDI' tres _ {}i_as • 
. ."'§ 5. Com o paree:er do Ministerlo. Publico1 o_s ·autos· s~,.. 

·:rão logo conclu-sos ao juiz para, dentro em tres dia$, . prof e
rir sentenca1 determinando a inscripc·ão do casamento,. sana
das as nullid'ades refativ:as, -ou. denegíilnQ..ç>-a, quando insana
veis . o· juiz applicarâ as penali{Jades de sua. com.p~;tencia .e 
ordenará ·a r-emessa de copias dos 3iutos ao, representante de 
MinisteriQ Publ}:co, para a pr<>p:o~iturâ da accão eabive1. 

~§ 6. Se á inserij>cão fÕ.r ordenada ulteriormente,,. retro
trairá todo$ -OS ~eus efféifoê iJ da~a da annQtaQã:ó tomada pélO 
ofíiêiaJ, nos té~mos do § 4, attetidtdo o dispgsj,o· no art. i 1. , 

".§ 1. O regist+o é obrigator.fo: e se O· o:ffieial .se recusar 
a tazel-o, os ·conjuges, ou o r.êptesentàn.te: do Ministério Pu
blico, poder-ão requerei-o". 

73. Apresentada, pois, a segunda via do asse_n to do ºª""' 
~ame,nto, pelos. Cônjuges OU p.ela pe$sôa ·qUé elles noiílearaµ;l 
para rec~bel-a tjo minist:ro .celebrant'é, ó officjaI, verifican.., 
do .terem sido cumpridas as íorm·audadé~s l.ega_es da ·celebr:a
c·ão, im:m,edia.tame1,lt.e procederá á inscripçã-01 no lfv'ro pro-
t>rio. · · 
· Este 'Sera o livro 'nF~.. _ 

Haverá, em cada: ea:roorio pelo disposto no art. 43 cio 
l)eóreto. n. 1·s. 542, de 2'1 de ,,Dezembro de !'928,. cíncq livr~ 
para a escri·pturaçã·o d.os :actos do estado ,ei'vil: de.. nasci
mentos - ·"A"; o d~ casamentos-...,.... ~"B,,; o ·4e obitos· - ua,,·;· 
o de ·editaes de proclamas - "Dtt; e 9 a-~ insc:ripc.ão dos de
mais acto"s relat~w.$ ao estado. civil --- «~n. 'Mais· am .livro 
haverá, ·nos termos do projecto, revestido da'8 formalidade·s 
r~ligio_sas - "F". , . 

Far.-ªê-â· a. iruscriPcã-c, por um ~sentô, a$si.griado p·elo· 
affici~l e duas testemQn.has, nó Cf(lal se transcre-ve:rá., nâ in;
tegr.a1 o termo do casame.uto religi-OSo; mencia.nando-se os· ijo
eü.inentos, que -0 acompanhavam, e as derµais cir.cum;:s'ta.ne1as 
que o official julgar conveni'ente m_encionar. 

74. Sqrgindo duvida, quanto ao, t:egist~Q, por parte _do 
éffich~I; rela.tivâmente ; â inobservancia d~s f~Jrm~lidade,s _le
gaes da celebraoão dQ casamento, elle fa,rá., no hvto ,,.F", e 
na folha-.em que dev~a eséreyer ó assent,o, ami~tação da in
scripção e, im:mediatc!mente, a .sustará, pa;t>a a ap:ceciação ju• 
dieial da ~ontroversfa. 1.evaritada. Foi esâa medida salutaris- ·· 
.simü, de intuitiva evidencia, 'destinada a pôr ·a salvo .()$ in
~rSS$~S .. ~a coll~cti:vid_ade e ·os particui.~~~ ·dos ·eo~uges. Sa
na'ri O· JU.1.z, ou. mandará sanar, .a.s nul}1d,des relativas, para a 
.e.ffectivaeão do registro~ Se, tod~via., 'inlsanaveis forem, pro
:nunêial•as-á, den~gand() o ·regi_stro e -tomantio as medidas de . 
ordem penal, cabiv~j$ ·I).o caso. · 

'75. Expedida, qua:l precéitua ç; a~t ~ 4°, .§ a0, do ,.projeeto · 
a .certidão de estarem os nubentes habilita.dos pal'a a eelebra
·.tâo do sêµ casimento pelo .ministio d.e sua co.nfiss~o reU-
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. gios~, -dentro em trinta dí~&, contados da dàta da certidão 

.dever.á. o .. casamento celebrar-se. Fiiido esse prazo nova cer
. tidão terá de expedir-se. Não poderá -0 mi.nistr~ portanto. 
re_aliza:r o ca.samento. d ... epóis daquel!e prazo, ;J.o nhi do qual 
perde.fá · va~·or .a. certidao. Outra deverá ser requerida pelos 
n~_entes e extra~ida dos mesmos ·~mt-0s de habilitação, se.· não 
houverem decorrido os tres m-ezes a que allude o al't. 1-81 
§ i 0 , do Godigo ·Civil. Findo este prazo, nova habilitação serâ 
de mister e, consequent!3mente, só do p!'ocesso desta poderá 
sair a nova e.ertidão. . · 

76. ~vendo o casamento -effectivar-se dentro do prazo 
de trinta d.ias e sendo de trinta dias 6 maximo do estabele
cido paI"a -a sua inscripção;. :sendo esta, mercê do texto· coh
_stitucional obr.igatoria, por vias destas disposições procurm1 
dar .. lbe o projeclo cumprimento: · 

·"Art. i'O. Se até sessenta dias depois. de expedida a cer
ttdão do art. 4°, § f (), não tiver sido feita ~ inscrip~ão ~ o oíf.i
oial do Registro Civil l'.équisitará, do minj~tro competente 
infor•maicão esc:ripta sobre ·a. celebravão do m~sm<> casamento .. 
Á tequísição atténderá, no prazo de dez ·dias, o ministro, en
viando copia authentica· d-0 termo de casamento, se o tive;i
€·ff ectivado. 

· Pa'ragrapho uni®. De · .P~se déssa. ín!OrJJlacão, o oíficial 
juntaJ-a-á aos autos da habilitação do easamento a. que s.e 
refer~,. p~ocedendQ-Se nos termos dos §§ 4º e ~º dq art. 9º. ,,. 

Foi ~sta a medida que o projecto consignou afim de sup
p:=-ir a omissã-o dos· conju.ges e mer'cê da qual, celebrado. o 
casamento religj-0so-~ cõm. as formalidades legaes, ~empre será 
elle inscripto para produzir os effeitos do casamento civil. 
Norma ori~inãl. daii:á, po,r Ge"rto, os resultados beneficos della 
espe-rados, se a n.egligencia ou a omissão do officia.l do Regis
tro Civil não os impedirem, o. que, de réeto, o projecto tam-
bem pensou evitar. · 

77. Desde quando com~ca ~ in.s~ripcão do casamento re
ligío.so a prodUJ;.ír- eífeitos juridicos, ponto foi de· que não 
descurou o projecto. 

Enunciou, n·o art. ii, esta regra: 
"A inseri peão do c:;}.Samento :religiosot déntró do prazo de 

sessentai dias, C;onstante· do .art. iO~ a:titr1bue-lhe ~ m,esmos 
effeítos do ~asa.mento civil, d~sde o momento de sua cele
bracão.,, 

Este prazo de· sess·enta dia-s - cop.vem não esquecer! -
conta-se da data da. eertidio, expedida. pelo official. do Re.-. 
giiStro· Civil, declarándo os nubentes habilitados pa~ a cele
bração de seu ea.Samento pelo ministro· de .suà confissão. re
lig.i osa. 

Tem a ins-criJ?cão, quando f-eits. dentro do pra,t9 Iega4 
effeito :reh-oactivo á ddta. da celebração do casamento. 

Do mesmo modo· prece_itüou o a.rt. 5º da lei 1tal~ana 
n. 847, d~ 27 de .Mai() de t 929. E tãµtbe:m a lei n. i ~ i58, de 
24 de .Julbic de i929. 

A lei nãr>· faworece aos negligentes: ~em' quizer goza.--r 
d~ vantagens, por eila asseguradas, deve ser soJlo.ito e a~ 
tentQ na observanoia. de suas· presorlpc;ões. 
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78. Os ef!eitos juridioos da insc~ipÇão, retardatáriamente 
requerida, de· .casam~nto reHg.ioso, comecain . & prOduzir.~ 
cont_ra terceiros, da data <l.e sua annotacão pelo offlcial -nb. 
fívr.o . competente. 

Nef'fie .Particular. exarou· a lei Maliana, no art~ -i.4, o p.rin
-0ipio segundo o _qual a. tra11S~ripção, :requerida dewis de 
transcorr].rtos os cinco di~s seguintes ao da celebração, . ilãó 
prejudica os direitos de terceii"os, I.egitima·mente adqui:J;idos. 

O pr<>jecto articulou a norma de .a inscrlpção ulterior
mente ·arde.nada. retrotrair todos ns seus effeitôs á data d.a 
annó~ão, to-mada Jlb1o offfoial; é o qu1"J ;reza o art. 9º, § 66 
Nenhuma in~cripçãio ~e fará depois do prazo l_egal séIIi des
paeh<> Judicial a detexminal-a. 

79 . Pr9curou, pois, o p_-rojeeto b.em applicar o texto cons
Utuc)opa11 que ·viu na -inserJpc~o uma conclitio juri.s para o 
easamento relig'i-Oser produzi.r os mesmos. ef!eitos do casa
mento .civi1, servindo-se dos principíos já. correntes no di
reito brasi!ê.iro. 

OS RECURSOS 

80. Projecto de lei mais adjectiva do que -substantiva, 
fJavia de estabelecendo p.ormas tanto para a. celebração, 
,quanto para a inscripcão do C31Samento ~elígi(}so, depoos de 
haver posto em artigoo v criMr~-0 para. -a determinacão de 
quaes as confissõés não cüntra.Mas á ordem publiêa e aos b<>n& 
eostumes, dar recul'So d~ decisões· proferidas em qualquer 
de taes phases. 

Teve em conta a pres·te~a do processo, l)ara a possível 
rapidez das decisõ~.. . 

Instituiu o reéunso de agg:ravo de petiçã·o, com'o o ooJ:>ivel. 
84. ·Eis Mmo ·o art. i.4 a respeito :se· expressa.: 
"êabe o r~curso d.e aggrav6 de petição, interposto : 
T, por quálquer d.os nubBnrt.es, e pelo representant~ do 

:Ministerio Publico, !ou da religiã~' de que se ·traste, das deci
sões: 

a) sobre annotação·· de cargos, ou nomes, de ministros na 
Secretaria da Corte de .AppeUaeão, -e nos ~aros do § i 0 do ar
tigo 3°; 

· b) sobre a eêJebrai;ão do casamento." p·or mlnístro reli-
giosb; . / ; 

e) sob;re a inscripção de casamen~9· ·celebrado po,r ·minis-
tro religioso; . ! 

, . ' I 

II, pelo ofí.icial do Registro O:ivil, d~, imposição de pena 
de multa, ou suspensão.,, ! 

] 

TITULO VI 

AS DI$P6SIÇÕES PENAES 

82. Obrigado, pelas circunstancias, a marear o largo 
ptazo de sessenta dias para a. ce1ebr.ação e inser}pcã~ do eas~
mento religioso _:-- _ t~rnta pa~ aquella e mais tr~nta par$. 
esta - não podia deixar õ p.:r'oJecto de J"Jrever a. bypotã~_se 
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d~ prevalecer-se. alguem disso para eff e.ctuar nov-0 casament9, 
.Civil ou ireligioso, com outra pessôa, antes da inseripção 4o 
primeiro. 

Produz ·ô eªsamento religioso1 em verdade, ·os m~mos 
e{fei tos do casaimento civil, desde que seja inscripto no RJegis
tro Civil .. 

Díl-o,. com todas as letras,. o art. 14.6 da Constitu.íçao. 
Não ~iStírá,. portanto, easame.nto .. juridicam.ente valido án.te.s· 
.da inscripçã.o. · 

83. Pratieará -0 e.rime de bigamia o que, ~ntr.e ai cele
bração do casamento relig.ioso e ·sua inseripção no R.egistro
Civil, n(}vo -casamento~ civil ou religio.so, c·om outr(t pesso:t 
contrahir? 

Considera -0 art. 283 do êodigo Penal erime de polyga,,mia 
o contrahir casamento maiis de uma vez, ·sem estar o anterior 
d.issorv1do por sentença de nulli<lade ou por morte do oo.tro 
conjuge. 

C'omo applicar, na hypotti~se, e pena deste crime .se s~ 
não é.ncontr.ari~ um casamenito juridicamente valido .antes 
da contra.ccão. _do segundo? Com,o· pensar na dissolüção, por 
s.entençà de nullidade, de casamen,to, a bem dizer Junidic~mente 
ainda inéxistel1te '? 

84. Se não quizesse àeixar a familia íór~ da protecçãr, 
especial do Estadó, tínha o ;proje.cto de examinar a hypotbe59 
e de dat"-lhe solu«;ão conveniente. Se ella· nãC> coincidia e_om 
a prevista no art. 2~3 do Codigo Penai!, nada impedia con!igu ... 
ras~e nova ex-pressão criminal. Pois não reconheceu o effeito 
retroactivo ao aeto da celebração .da inscripção temporanea-
mente. realizada? · 

ne-sej.oso d.e attender a in~eelin.avel necessidade, facü <ie 
apres.entar-..se~ ·o art. i3 assim ficou redigid0<: 

\40 c~samento religioso, celebrado na conf-0rmida.de d.esta 
1~~' cõnsiderà:r~e-á, perfeito, antes de S'Uª in.scripção, a.fim 
de a.ppliear-.se o art. 283 -Oa. Consolidação das Leis Penaes ~" 

85. Commettem· os -0rimes, f.iealido -sujeitos ás penas do3 
a.rts. 251', 252, 253, 256, 257, ~58, 259 e 26i -e seus paragra!"' 
phos da Consolidação das Leis Penaes. - e isto ~foou expresso 
n:o art. 13,. § i º, do projeeto -- - os que p.ra.ticarem os actos 
previstos nesses dispositiv-0s, ou se servirem de papei-s, ou 
documentos,. nelles mencionados, para. ai eelebrac~o do :cas3.
mêlifto religioso ou para a sua inscripção no Registro Civil. 

Para. ter-se -0 a!oance do disposittvo, em toda_a sua exten_ 
são, nâ_ó ha. senão eonsultar aquelles· textós. 

São estes·; 

·a) art.. 25i : 
"Falsificar, fàlJricando ou alterando, a.ssentam~ntos Ji; 

Registr.o -Civil, certidões desse registro, earteir~ de iden.U
dade,, passapor.tes e salvo conducto;. usar desses titulos., sa
bendo que são falsos·: penas çie prisão nellular por qu~tro 
a. cinco annos e multa. de 5 a 20~ do damno causado (De-. 
ereto n .. 4.780, de 27 de Dezembro de i.923, ·art. 2i~.,; 

b) art. 252 ~ 
" O funce:ionario ou -Official pttblioo qu;e, no exereieio de 

sUfbs· fun~:ções, fal.sifica.r, fabr.iea{ldo 01f .alterando, no todo ou 
e:qi pa:rte; escr íp'tura1 Uvros ou dQ~umentoo, de que possa re-
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.s.ultar prej·aizo: publico ou particular.; ·aUesta.r oomo veroa-. 
deiros e passa~ e msu:a :presença fa:ctas nã.o oceorridos,, arl-·':: 
terar ou omittir -os verdadeiros, quando lha cumpre declara. 
los; -reconhecer ·.como verdadeiras firmas que o não sejaµi: 
:penas de dois a seis annos de pl'is.ão cellular· e mul~ de 5 
a 20% do d~l'mno causado ou que pod_eria causar, aléµi da 
perda do cargo eõm inhabilitacãn para exeroor qualqµer 
f unccão "Publica p_o:r doZ~ a vinte armos. 

§ f .. o Comprebendern-se nas disposicões deste arti,go as 
traduccõ.es· feitas pelos interpretes on traductores puhlicos, 

§ 2.0 Nas. m.esmas penas·, no que lhe forem applicavei's, 
incorrerá o que, não tendo concorrido para a f a.lsidade, della 
se a,pr.oveitar (Decreto n. ~ .. 78-0.; de 27 de Dezembró de !923, 
art. 23) . - · · 

§ a.° Com as penas e.stahel~oidas neste -artigo, menos a 
terça ·parte, será pl).nido ·actueJle que, não sendo fúne.cionario 
ou official publico, comm~tter qualqueT' falsidade pelos meios 
aeíma previstos (Decreto n. 4. 780, de 27· de Dezembro de 
1923, art·. 24) . ft 

e) art. 253: 
'
1Affirmar falsamente ao funcei-0nar.io ou offi-0ial pu

blico, ou em qualquer documento p~rticular_, a pr;opri~ iden-. 
tidade ou estado·; at~tar as de óutra, pessõ.a, de modo que 
possa resultar ·preJuizo . publico ou. particttlar : penas de um 
a ,quatno annos de· prisão eellular e multa de 5_ ~- 20% do 
damno causado ou que poderia causar (D.ecreto n. 4.. 780, 
de 27 de Dezembro de f923, a:i;-t. 25)." 

,d) . art. 2_56 : 
_ uDar, por. favor, o medfoo~ attestado falso destinado a 
fS:zer fé pera:nt~ a autoridade:. pena de .multa de 100$000 a 
.500$000. . . . . 

.I, .se O· crime fôr comrriettido por pag·a ou esperança de 
al~ma rec~mpe~~: pena ~·e multa 4.e 200$ a 1 :000$000; 
- II, se por effeito de attestado falso, alguem f ôr admittido, 
ou retido, ·em uma casá de ati'enad.os, ou soffrer qualquer 
prejüizo grave: . pena d'e prisão ·cellular por ·oito mezes a 
dois annos; · · 

- 1 .. 

. m, se o erime prevjsto em o nu,mero antec_edente fõr 
commettido com a .'circumstancia menci.onada em, o n. I, 
·deste artigo: pena de prisão celltilar por um. a tres annos; 
- , IV, falsificar u:tn /áttestado para qualquei: do$· fins de
clarados nos artigos anteriores: pêna de prisão ceUular por 

,~~is me-zés a ttm anno. ! 

Paragrapho unico. A1s penas respectivas deste artigo 
fMa sujeito -taml>em aqueUe que fizer usó de attes.tado íal.s.o 
.(Dec~eto n. 4..·780, de 27 de Dezembro dé 1923, art.· 28). 11

' · 

e) -art . 25 7 : 

-·~. "'-~xpedir· ou dar o f'm:~c~io,~io publico, ou · outrem que 
P.or le1 .possa . fazel.-o, cert1f1cado ou attestado, em que af
·~1:rt?e º-~ declare falsamente bo~ procedi~ento, capacidade, 
1ndlgenc1a, ou outra qualquer c1rcu.mstanc1à que habilite· a 
pes8ôa. ou . a quem se rei eri'r . o certilicado ou attestado a 
obter behefici<:Js ou coníianca publica ou particular, cargo ou 
~my~,rego pub-l1co, favor ou beneficio de tei, isenção de ser-
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Vico, ·o_nus ou íµncção publica: .Pe.n:a de ·m.rilta de . 200$ a 
J :-(f)00$0ó0 • 

" ''A' metade da ·Pena àcüna CO'ID.b·inací~ fica ·sujeito aquelle 
<iW~ do· ·cêrtificado oµ. attestado medico .fals~o ff~ér uso · (De
creto n. 4. 7·so, de 27 -de- Dezembro de f.923., art. ~9 ~ ) " 

Paragraphõ. ·~:nico. Faze_r e:xnendfüs, oü alte~a.cões· nos 
asséntamentos do Regi'stró Civil sem as. re.salvar ou rattfi
~ar-, na conformidade dos regulamentos e pelos meios por 
estes p·ermíttldos: pena de prisão c.ellulat' por seis mezes a 
dois annos. 

Em igual pena in·c.ôrrerá o gue,, n_ão ,gendo empregado 
d,o. Registro, _praticar essas alterac.õ·es ou emendas." 

f) m·t. 2·58: 

"Fa,zer~. no todQ aµ em parte. escr~pto o.u: :p~pel -falso ou 
aJterar· . ·(:).. verda.d.eir.o. : ·penas de prisão ee.Uular J;)or um a 
qµatro annos e. rnu:lta de 5 a .20% do d~mµo caus?do ou que 
poder,ia causar .(Decreto n. 4 .-780;- de 27 de Dezembro de 
i9.23·, art. 22, primeira ~ ·segunda parteiL ),. 

g,.) art. 259: 
. ··~r:ueor-terá nã:s mesmas pe.nas o que se servir de pa.pel 

falsifi_ê~do ·pela forma estabelecida no artigo ant~cedent~; 
be~ as~1z:n ó que concorrer pára a.. falsidade como .testemu
nbç., 011 q\la.l:qtter o:u:tro modo (D~r. n-. 4·. 780:,. de. 27 de De
z:ez:nbro de 1923~ arL · 22~ ultima parte.)" 

h) att .. 26.i: 

,'"~severar em jui.zo com.o. testemunha, sob Juramento 
ou .aJfir.m.acão, ·qualquer que seja ó estado da causa e· a na
tu.reza do .proce~so,. uma falsidade; 9u neg.air a verdade, IltJ 
todo oµ em parte, sobre circumstancias essenciaes do faé.to, 
·a rés.peito .do qual depuzer : 

""§. 1.0 Se a ·ea'1sa ·el1l que se prestar o depoim·ento for 
civel: pena~ de prisão ~eHular por tres m.ezes a um anno:. 

· ''§~ 2""º Se a. ea~~a. 'fo~ crimi!lal ·e o· dep-oimento· J)ara a 
à.biSQlv"ição ·do á.ecusado·: pena. de pris·ão celJ'1lar phr s.e.is 
nie.zes a dois .annos. · 

~·§· 3P $e para ·condemnação: :Péíla. de. prisãó e~llular por 
um a s~is ap:nos. " 

E.ne~irou Q projecto,. como hem s:e vê, por to.dos os seus 
aspectos~ o problema, que de.vi~ .ex:aminar e regular canve~i
e·ntéinente, ·punindêY os que concotrer.e{ll para a. d'estnorali;
zacão ·-do cQ:samen:to religioso destinado a produzir os mes-
mos ,effe~tos do. casamento- eivi.l. · ' 

86 ... Tornada obrigatoria .. a inscripção do ca-samento re
Hgioso . contrahido afim de produzir os effeitos do civil, o 
,proJeeto· ainda cons·ignou, no art. 13, § 4,. estes dispositivos :; 

· "ln.correrá na~ penas 4.e multa qe 500$ .a 5:·oo0$000 e de 
pris.ão ee:llular de sets. mezes a dqJs annos·: 
... . "a) quem deJxar de· t>ro.mover~ e ainda quem difficúlta:r; 
retardar ou irriped.ir~ :o registro do casamento religioso pe:la 
fo~ma. e nos pra;ZoS .. determi!lados n~sta le!; 
· .·''.b) qu'em .effeetuar, o:bliver ou procur"a.r o,bter o ;regi~ ... 
tro civil ·de .easa·mento relígioso, sem a:s ex:igencjas desta. 
lei . .. 
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S7 .. ·Não prescreveu o texto eonstituci.ó.r.tal a:pena:s .a obr1_
·gato:nedade, ·mas tambem a gratuidade do registro. Tevi.~,, 
sém düivida, a íntei:icão :de íacrlita!•a. a. .})e.to. <ta eoll~ethid.a .... 
de. Preveg-dó· a negligene·ía do offioial n~ execução ·de um 
regí_stro gratuito, bus:é.ou .o ptojeeto· médid.~ eaptJ.z de O'btl
gal-ó .ao curn.:primento do {ii1$.p~sítivq. ~o.nstit1Jdonal, setí;l. 
tàrdat:l.Ca, com e.sti'pular· no art. 13, § 5 ! 

"
11Não :cúmprin.do o official do Registro Civil, prQn1pta u 

éx&.ct;.l:ment~; .a:s· obrigações-, ·formalidades ou. énéárgost qUe· 
~s.ta, l~i lhe ~.mp.õe, incorrerá nas -penas de multa de .2:00'$ a 
2:0ó.0$000 e de .. suspensão . do e·xercicid do cargo por um a 
doze .mezes, i:mpostas, de. plano, ·pelo juíz competente, de of-· 
ficio, oti a requerim.ertto dos ntibentes, do representante do 
M'i:n.i.sterio· Pub.Hco, ·ou d-0 m_ini.stro religioso celebrante do 
cásarnenLo, ouvido sempre. o effi'cial responsavel. 11 

8-8. Prestou a Camara dos .Deputados a maior attenç.ão 
ao projecto de Ic'í reguladora do casamento religioso par.a 
os. eff eifos civis. Se não bastassem os seus. proprios artigos,. 
aqui a0miuda.datnente examinados, um a um_, os tra:balbos 
levados a ·cabo nas ~e·ssões da. Gommissão d.e- Oonstituicã.o e 
Justiça e no pl"enar.ió setviria;m de prova:. do asser,fo. Todos. 
os ·s.ubsUtutivos, ,e emendas, trazidos n debate, foram diseut1-
dos .á, luz do·s ·-pri_neipios constit:ue-ionaes e do systema doutri
natib e p.O\Sitivo do direit() :brasileiro. .Pode ter havido al
gtirna omtssão ~ Ull1 OU outro 'teJ:t'O. SúSCeptivef de critica 
certarçiente e~istir-á. A materia., ·e.ntre-tanto, na sua parte 
e~:pos.ft~va e na ~egular.netrtar, 'Íoi djsc·utida corn - anim,o de 
.acertar, por todos q-oe deUa trataram, sem ne·µ'.Quma pre
occupacão que não fosse ·a. d'e d11r c_tunprimente leãl ao texto o.a CoJistitui"çã:o. · 

C~ITULO V 

Q VE'l'O PRESlcDENCIAL 

89. Approvado, eµi sua .redaecão final, foi o projecto 
encarnJnhü!JO .ao .Sr • Presidenta d'tl Republica, para ser sane
.cionado. Devolveu·-o e.11~; por lhe haver negado a sua sanc-
ção; á Gamara. dos Deputados. · 

90.. 1.:i.s á.s razo.~s do veto: 
.. Determina o ar.t. 146 da. Constiiuic.ão. ·Federal. 
"O casamento pera.nle mini.Stros de qualqtier oo·missão 

neli,giosa, cujo i'ito · nãQ: con~rarie -a ordem pública ou os 
bons cóstumes.~ proq~irá, todavia,. os mes.P:iO:s ·effeilos ·q·ue 
o c;;rsaínento·. civil, desefe q'J,te,_ p.er.~nte .a, auto'ridade :eivil, na 
bâbilit<Jcão dos nube"nte:s, na verific_acão doà: .impedimentos e 
no . p~oc~~o da .. o~osic~o, _ ·S~Jan.t. obs~~~d~s ;\~ .dtspasiçi5es 
àa lei c1vrl e seJ~ eu~ lDSCri:pt.() no Reg1str1> Civil". 

"'Gon:ia se· vê, ·O, nQSSô e.statu_to distingue -Olaran:~nt~ as 
tres :p)lases d9 ·casamento: a da nabilita.c~o, a da. . c~let>.-racã() 
e a àQ registro. E .act.mltttt o acfo matrimonial .reljgJoso,; 
desde que sejam pr.e.enchi.das du;as condições ~ 11ma ante~or 
ao casamento· e outra posterio~ ao mesmo. 

"A condição .ante-ri<!r é esta..: ai ohser·va:neta,. p'erante a 
auto:ridáde civil, ·das dispo.siçõe.s d·a lei civi:I, no toc1nte â 
habilitacão dos nube.ntes;, á verificacão dos · impedim~ntos e 
áó . .Processo da .o.pposJção. 
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'~Quanto a condição po.~teriOr, é a seguinte : 3. im;cripçãO 
no Registro Civil. 

µSão estas as condições exigidas pela Constituição, e 
sómente ·estas. O nosso estatuto· d.iz: "desde que" taes .con
dições sejam preenchidas; e, pois, ~ão. é licito ao legislador 
-ordinario" acci'escentar no-vos requisitos. · 

'~Sendo assim, concluo que foi mal concebida a Resolu
ção Legislatiya. Os requisitos nella consignados se justi.fi
cam : eoncret1zam n:ied.idas conduce.nt.es á segurança do acto 
matrimonial. Mas nãõ f ora;m ·exigidos. no 'fYl,fYTYt.ento proprio. 
Não deve.riam ter sido estabelecidas para o acto da celebra
ção, que d.eve correr illteiramente de a_ccordo co-m as nor
mas da resp~tiva confissão religiosa, e sim para os eff eitos 
do ·.registro. Em summa, o pr:ojecto deve.ria regular o acto 
r.eligióso da celebração do easam.ento, não directamente, co
mo fez, mas indirect.amente através do regist.ro. Assim. a exí
gencia de determ.ir1adas. c-ondicões pa-ra a realização do i·e
gistro a:carretaria a necessidade de o casamento se,r·-c~lebr~do 
de forma que pudesse elle ser registr:ado. 

"Tal como foi con~epido ó project-0 e se ach_a redigido, 
afigura-se-me inconstitucional na, parte eni que regula ó 
acto religioso da celebração. ' 

.. O inconveniente apontado attinge, (lírecta ou indire.cta
m·ente, -as deµi_ais di-spos.icões da .Resolução Legislativa. e, 
por esse· motivo, e para que de novo seja ponderado o as
sumpto, uso !ia faculdade que me confere o art. 45, da Cons
tituição da. Repubtic~, pa:ra. n~gar .sanc..;ão á re.f~rida Re
solução. 

''_Rio de J,aneiro, em 9 de. Setembro de 1935·. - (iETU
Lio V ARGAS". 

91:. Teve o Sr. Presidente da Republica, como de seu 
arrazoado, aqui integralmente transcripto, resulta, uma cer
teza e uma, duvida: a certeza de ter sido "mal concebida a 
resolução leg:is!ativa" e duvjda sobre a sua constitucionali
dade "na pa:rte que regula o acto religioso d:a celebração. l' 

N.a certeza e na duvid~ negou sancção ao proJecto. Ne
gando-a, devolveu-o á Camara. dos Deputados "para que de 
-novo seja ponder.ado o ~sumpto." 

92. O estudo pêrfuIJ.ctorio, âqui agora feito do proje
cto, em todos os seus artigos, serve de co_rivencimento ter 
S:idcr elle acertadamente concebidoª Nem de leve offendeu ao 
texto da Oonsti-tuic;ão. Deu,..lhe, e oµtra nãõ era a sua fina
lidade, cumprimento exacto e leal. 

TITULO I 

A C<JMPETENOIA DA UlSIÃC> PARA DIOTAR AS FORMALIDÁDES DE CE-. 
LEBRAÇlo DO CASAMENTO RELIGIOSO PAJ\A OS EFFEITOS 
CIVIS 

93 . Não é a celebração do casamento apenas a de um sa
crameti.to. ou solen:nidade religiosa, quando se destina .a pro
duzir eff.eitos civis'. Qué lhe co-nte.ste o direito canonico a 
natureza puramente contra.ctual por bave_l..,o erigido em d!
gnidade de sacramento, c.çimprebende-se. Não .cbgeou o direi
to brasileiro, porém, como o itàliiano, até lá: oom:o contractoi> 
e contracto indissoluvel é que o disciplina e lhe regufa C?S 
effeitos. O vir. a ser elle celebrado, ao em vez. de pelo JUIZ 
competente,. pelo minis·tr-0 desta ou daquella confissão relii-
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gibsa,. não lhe altera a substancia. Contracto continúa seh':"' 
do . Na sua u.nidade e indissolubilidade, viu o canone 1.. Oi3, . 
§ 2~, as propriedades essenciaes para attríibuir-lhe virtud_es. 
de sacramento.: essential.es matriimon.ii proprietátes sunt .u.ni-· 
tas ac indiSsol'l.{,b~itas, quoe in matrimonio chr.istian.o peculia
rem obti'nent firmitatem, rat?':one. acramenti. 

MüitQ se ba discutido ácerca da natureza jur.idica do 
casamento e em· q;Ual <los dois ·ramos do direito deve ser ca-
pitulado, se no privado, se no -publico. 

'Oppõrtuna é... n~ste- ponto, esta passagem de um prooes-
sualista. italiano: · 

"O casamento canoni-00, além de ser um contracto, é um 
sacramento tanto que não pode concluír-$e sem que como tal 
tenha existencia. No mesmo ·momento en;i que as partes con
cluem o contracto recebem o -sam-amento: MinistrQs deste são 
'OS proprios m.ibentes. Mas se o acta d.a cel.ebracão do 'Casa
mento depende totalmente da vontade destes e então se lhes 
applicam os p.rincipios do direito privado, não pode h~ver 
duvida em quê nâ regulamenta.cão dai relação já. constituida. 
particip~ e de modo pr eponderante, a vontade da Igrej~. que 
se ill'lpõe, coactivamente, á vontade dos nubentes.. Como ·quer, 
em summa, que se . considere o casameªto, mesmo applican
do-lhe a. noção ~o contracto (que é extremamente discutivel 
em direito italiano) , indiscuti'1'el é que a liberdade dos can
traent.es cessa apenas concluído o ·contracto, ·passando a re
gula1-o e a dis-0-iplinal-o a vontade collectiva (Igreja, E$ta-
do) (12_) . - _ 

Posta a familia, eujo fundamento basilar no casamento 
1,ndisso!uvel se enconrta, s:ob ,a proteceãó especial do Estado~ 
este o regulamenta, em toda:s as suas phases, tanto prelimi
nar~, quanto de celebração e de· regi.,s.tr.o como contracto, 
que· effeGtiva·ment.e. é, cont.ido na orbita do direito privado. 

94. Não olvide niIJg'Jle.m ter o ar.t. 144, páragrapbo unico 
ela Ccnstituição, prescrip~o determinar a lei ·civil :para os ca
sos de desquite e de annulJacão de casamento, havendo sempre 
recurso ex-of{iei.o, COII_l effeito suspen.si~o. E is.so em relaç~() 
ao casamento, -ciVil, bem c-0mo quanto ao religioso lnscripto 
.para _produzir os effeito~· deste. · 

Devendo a lei civil determinar os casos de desquite e 
de annuUacão do casamento ,:religioso, cabe-lhe,: por certo, fi
~ar-lhe os requisitos esseacíaes de perfeição. : jurídica, c:uja 
inobserva:ncia dê causa á annullacão. .·: -

95. Caso dos mais communs. no drama judieiario é 9 de 
annullação do casam-e:nto contrahido por eoacto, por eUe ou 
por seus· repr~sentantes Jegaes p'l'omovi:da, na eonformidade 
do art. 210, ns. e m, ·do ,Coàigo C.ivil. i 

·E' aunullavel o acto juridico por vicio re~ultante de eo
ae~.ão; e esta. para viciar a manifestaçãt? da 1vontade, ba de 
ser tal, qua jncuta ao p:aci.ente tundado temqr de damµ.o a 
sua· p·essoa.. a sua. f amilfa, ou a seus bens~ im;f.oi'nente e igual 
pelo meno.s. ao Teceiavel do aeto extorquido .. : _ 

Para que o casam~n_to possa ser contrahido sem I).e'nhllma 
coacção, precisamente, estabeleceu a lei as formalidades · de 
sua in.teira publicidade., cercando os n1.1De~tes if!l ma-ximo de 
garant.ias, tendentes a. impossibilitar a éoacção, Caminhou 
ella na estrada aberta pelo direite> canonico, ao oonsiderar 

12. M.Anio CALA.MA.Ri, II "favor ma.trimoni1." nel p1"o
ces.so m.,atrimoniáll! ean.onfieo e çivile, pag. 15, n. 6. 
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insupprivel por acto h.umano a ausencia d€ consentiment.o dos 
conjuges . . e' -es.tatui-ndo formalidades substanciaes... quanto ao · 
tempo e ao logar da celebração do matrimonio. :t:x;igiu, por. 
isso, a p_resenca do celebran_te e a manifesta.cão inequivóea 
da von~ade pelos õonjuges, peS.Soalmente, ou por proourado
res espeefaes, diante das tesiemunhas espec_ialmente convoca
das para o acto • 

E se utna confi's.sãQ reUgiosa, cu.f o rito nã:o contrarie a . 
ordem. publfoa e os bcms costumes, dispensar a presença dos 
conjuges, contentando-se oom a:·· .. palavra do celebrante? E .se 
dispensar .as test·emunhas?. E se permittir a celebração em sa
fas f echa4a~l clandestinam-e.nte, com o minimo ne f o:rmalida
des e de Jithurgia' E se () assento fô1• lavrado dias depo)s? 

96. Se, portanto, acquiescendo a ·um syst.em_a desse l)aipe, 
cheio de peDigos, faci:Iitando a violencia contra a manifes,.. 
tacão da vontade dos nubentes .dos fracõs e dos timidc.s, a 
lei deixasse a cada confissão reUgios·a effootuar a celebração 
do casamento destinado a produzir effeitos juriidicos com<> lhe 
aprc>µvess·~,. o Estado teria frac~ssado a<>s seus altos designios 
deixando de presta;r ,á fami,lia a proteoção especial, que lhe 
confiou ·a Constituiçã.'o. 

·9.7. .Se., além de saera-mento ou ceri.monia religiosa, () 
casamento é acto juridico, enquadràdo no systema do direit() 
~ívil brasileiro, compete á Ieí ordJnaria OO;I'tatne.gté disci
plinar a eelebracãó do casamento religioeso, detern;iinand.o as 
f.ormali<Jades desta, contando que não invada a parte litbur
gica 41.a ·sol~mnidade, nem a difflculte ou restrinja de qualqu'ér 
modo. .•. 

Poi~ não compete, privativamente, á União, n.os termos 
do art ~ 5° XIX, a, da Gonstitujç,ãQ,, legijslar sobre v direit() 
civil? 

O que lhe não compete, 1em verdade, é legislar sobre .e> · 
direvto desta ou daquella confissão ;religiosa, nem com ella 
ter ·relação de alliarica ou dependencia, s-em prejuízo .da col
la,borac.ão reciproca em prol ào interesse -0olleotivo. 

Se; 'Portanto, tendo a Constitui~ão permittirlo a minis
tros d-e confissões religiosas, celebrar o casamento,. afim de 
produ,zjr eff'eitos jur:i<Hcos - a ·lei, collaborando com ellas, 
prescrever dispGsições e de.terminar formalidades tendentes 
a augn:ientar a segurança juridi.ca do casamento, nisso não se 
offenderá, de modo algum, ao preceito eonstitucional.. A c-01-
laboraçãB será reei'P.roca, em pr:ol (lo interes,se collectivo. 

De tão intuitivo entra isso já nao, pelos olhos só~ent& 
:senão por toclos os póros .até penet.rar no amago de todas a>S 
consciencía:S. 

98 o; O engano de racíoei<:mfo do veto presideneial está, 
desgraçadamente, em que se não transcreveu nelle, com.o· se. 
c;ievera ter feito, todo o texto constitucional invocado. Ornit
tiú•se· e naturalmente por inadvertencja, esta clausula final 
do ãrt. i46: 

"A lei estabe!Jecerá. penalidades para a t'tansqresaão dps 
preceitos- leqaes attinentes á celebração do ca&arnento." 

Não ha nada mais claro: se a IeJ póde estabelecer penali
dades para os transgresS-Ore_s dos precei.tos attin~ntes á cele
bração dói .casamento reHgios·o, póde articQlar tae~ preceitos •. . 
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99. Para evitar qualquer duvjda acerca 'do argumento 
agora dese:gvolvido, convém transcrever., na integra, todo o 
art. f 46 da Constituição: 

"ô ca_samento será (}iVil e gratuita a sua celebraêão. 
o casam:ento perante o Dli.nistr-o de qualquer confissão reli
giosa, eujo rito não contr~rie a ordern public~ ou -0s bons cos
t.umes_, produzirá, todavia, ()S mesmos eff eitos que o Gasa
m·ento· civil, desde que, perante a autoridade civil, na ha.bili-
taoão "dos nubentes, na V·erificação dos impeâimentos e no 
processo da opposicão, sejam observadas as disposições dá. lei 
civil e seja elle inscrípto no Registro Civil. O registro ·será 
gratuito e obrfgatorio. A ttli eS.tabelecerá pe.ntili~s para a 
transgressão dos pre:ceitos legaes· attinentes á. celef,>ração do 
casamento.'1 

Referiu-se o texto constitucional, de começo, ao casa
mento civil. Passou, depois, e até a-0 fim, a tr~tar do casa
mento religioso e só delle . . Declaroú o se.u régistro gratuito e 
obrigatorio. Alludiu, em seguida! ás penaUdades para os· 
transgressores dos preceitos .I egaes attinentes .á sua cele
bração. 

100. Acolha-se, neste passor obJecção possivel de ser 
arguida. A clausula final do art. 146 foi omittida; por n_ão 
ter a minima ligação com o cas~mento religioso: ella; allude, 
tão sómente, ao casamente> ciV'il. Para os transgressores dos 
preceitos legaes .attinentes á celebração deste é que a lei es
tabelecerá penalidades. Para us tran.s~essores d.e prece.itos 
attínentes á ce:lebra~ão ,do casamento religioso, não: este .cada· 
religião celebrará com() quiz~r e os seus ca~oµes ou estatutos 
determinarem. A lei nada tez::n a ver com .isso, nem poderá 
contribuir, nessa materia, para a segurança dos direitos que 
nascem no momento da celebrac;ã-o. 

Será? 
101 • Como ha de e5t-abelecer a lei os casos de annut

lacão dê· casamento, ficand'o inteframente estJ:anba á~ forma
lidades pecufiares á sua celebração, variaYeis1 de uma par:L 
Qutra religiã<>? 

Po'is não é o acto da celebração de altíssima importancia, 
o em que o contracto matrimoni~l .se celebra, pelo _ajuste das 
vontade·s dos nubentes? · 

Não ·pàf.re mais duvida: a respeito: o texto cQnstitucion~l 
deix-0u a cargo da }ei ordinaria precisar os preceitos attinen
tes á celebração do casament9 religioso e a estabelecer peita... . 
lidades para os seus transgressor.es. 

I . 

102. Como já f.icou e~posto n~te trabalho (veT n~ 20) 
o projecto de .Constítuic.ão, n.· 1-.A,t d.e 1934, separou a ma teria 
que, com a discussão posterior, se concentr.QU .no aetual a·r
tigo i46, no artigo e em paragraJ;>h~ _ufiico. Np .arl 138, deixou 
_expresso que ·~o casamente será civil e gratuita a sua. cele-· 
bracão ~ re·spectivo registro". N:o paragraplÍo unfo_o oollocou 
toda a matetia do éasamento r.eligio~<:>, a.pparecendo então a 
cl-ausuia, sobremodo significativa, que as razõ~ do -veto pre
sjdencial omJttiram : 

'4 A lei estabelecerá pena'Udádes para. a transgr.e,são· dp~· 
preceitos legaes attinentes á celebração do . casa.mento.n 
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. :103. p proje,ctó, consequentemente, não -0tf endeu, ainda 
qu.e de leve, ao texto constituciqnal.~ .Mereê deiie, porque nelle 
está ezj>resso incónftindiveln;iente: 
. a) a ~ei prdinaria póde estabelecer preceitos attinent-e~ ~ 
celebr~cão do ea·samento re:ligioso; 

b) a lel orcUnarfa póde estabelecer penalidades para o!:i. 
-tl'ansgressores des.ses preceitos. 

Se não militass.em eµi ·prol -OeS.tas oonciusões as 
proprias expressõés do texto, de que emergem, natural e 
limpidamente, sem o .menor esf or90 de raciocínio e seni ne
nhuma violencia ás regras da log1ca - o elemento histo.rice 
seria sufficiente, pela sua concordancia com elias, para i:Us-
isipar inadmissíveis perleT;lgas. · 

TITULO 2 

A ·coNSTlTUOIONALIDADE Do1 PR03ECT-O 

104. Por méra questão de f ór,ma, e exclusivamente por 
isso, foi que, nas razões do véto, se arguiu a incóil.stitucio·
naHdade do projecto. Resulta ~lla mais da sua feitura ex
terna. que da sua sübstaneia. Não s~ chocam os princípios. 
á luz dos qua~ se formulou_, com os cons:titucüma.es- Gonsi.
derou-os o véto, até, de boa. pol:pa: '~os requisitos nelle con
signados se justificam-: concretjzam medidas eonducente.s â 
$8gura.nca do acto matrimoni.al". Mesmo .porque outro .não. 
podia ser o seu objeetivo. 

·105. Os defeitos do projecto P.stão e.m qtle os rt?quisitos, 
nelle articuladas, •'não foram exigidos no momento propriQ. 
Não deveriam ter sido estabelecidos para o acto da cel.ebra
ç~õ, que deve correr inteiramente de accôrdo corn as nor
mas da respectiva confissão relfgiosa, e sim para O$ e!feHos 
do registro''. 

' O acto matrimonial, em o projecto se dispo.z, deve re·a
lizar-se. perante ·9 ministro, presentes os conjuges, p~soal-. 
mente ott por proe~radores especiaes, e f4stemunhas, na igre
ja ou culto, ou no logar prévfam.ente designado :pelo ceie.,. 
brante~ de portas abertas, e na f órnia do rito d~ religfão 
adopt-ada. Lavrado., n-0 li:vro -proprfó, o assento respectívó, 
Qbserva-da-s as mais prescripcões delle cQnstantes do proje
ctQ, será o casamento inscripto no Registro Civil. Tal como 
se concebe·u e ·se acha redigjdo, o ·projecto é ineonstitucíona!. 
na part~ · e~ ,que: se regula o aof'o religioso do casamento .. 
, -.. Se, entretanto, , de .. outro modó tivesse sido concebido e 

redigido em ter,mos taes qt!e· se hpuvesse escripto que para o casamento ..Pel:lg.ióso ser inscripto. elte deye -realiza~-se pe
rante o ministro, presentes os eonjuges, pessoalm~n~e .tiue 
por procuradores espec'iaes, e testemunhas~ na i.grej.a ·ou 
oulto, oü no .log.ar ,préviamente des.ignado pe~-0 celebrante, _dJ:' 
portas abertas, e· na · fórm~ · do rito da religião .adoptada: 
assim, o projecto não s:eri;i i.noonstitueional na parte em qur.1 • 

reguiasse -·o acto ·r.eligioso d9. caqamento. 
Não se póde tir:ar· outra Hlacão deste período: 
~Em summa, o p;rojecto deveria regular o .acto relig1os~ 

dá cel'ebracão · do easame~to, não d.i:rectamente; 00.1!1À) .f e.i, mal' 
i:ndirectamente~ ·a.travé$ qo registro. Assim, a exigencia de 
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d~teriilfnadas .eondjçô~~ pa_rà a reaHzaçã<l dó registro acar
re.tania. a Jieeess_idade de o. casamento ser celebrado .ãirtúrmà , 
que pud.es,se ser ~lle te$istradQ.~,. · · 

Não se póde,. ·constitucionalmente, çom-0 na:s razõés do 
véto .se assevera, regular . direetam.ente o a-cto .religioso l°iO' 
casamento. Se, no emtanto.; indh·ect~mente s-e o sujeitar a 
regulamentação! constituci.onalrnente nád.a s.e, põde:rá 'Ôppõ~. 
Não haver.á1 então, nenhum~ inconstitucionalidade .. . 

i06. É ' in,accejtav~l _tal doütrina. . . 
Se, i>éla Con.s:tji·uiç·ão; eleve o â-Cto ma:trimonial "cor.rei' 

itl.teitâm~p,f.e 4e Q.CC<)rdo t~-OID as- fiórmas da .res;pectiva con
fissão réH:giosa" - qua.lg:uer di's·posicão, que restrin.i'a esse 
principio,. seja. -directa, seja. indirectament.e, d.o vicio da in-, 
constitucionalidad'e· i.iherfo não está.. Procedente fosse essa 
doutrina e lei alguma teria jarnaf:s ' a eiva da i1nconstitucio
naiidade: sempre se acharia. meio .d~ ar.redal-a po.r um: ai· 
tif icío ou por via indirecta 

De dua~ uma ~ ou a Constit~icão a·ssegw-ou aos ministros 
d~ confissões ·religiosas o. direito d'e celebr-ar casa..m.er1to~, 
com a. ~6 ob~erv,a::ne.ia das. il()rmas por e-lla.S par~ isso fixadas~ 
negando, por jsso mesmo, c:oirJi}:>ete·ncia ao legi_slado-r para i,n ... 
tervir ne.$se: assU-mpto, aind·a. Qtie para deterIJlinar ~imple:s. 
formalidades. e-xtemas de publicidade do· ae.to; -0u ª Consu..;· 
tuir;ão· ·não dispoz. coisa algmna a "'esse resp.eito. Na. ·prime:ira 
hypothes~, jamais poderá exe_rcer. o legislador ordinário qual
·quer intervenção. Não -0 poderá directament-e.. Tã·o~ pouc-O o 
poderá ·1ndirectamente. Direeta ou indireetamente1 a lei será 
sempr~ inqo~títuei<>.nal, por ferir direlto reconbeeid.o ás 
cQnfis$ões ~eligiosas pela Constituição. 

O ctttúlicto .será- flagi,-ante. e a victoria pro~nderâ pelo 
lado. do mais forte . 

· ":Em @alqU:er Paiz de Const~t:u:i&ão .escripta" .doutrJnou 
Ruy Barbosa, ·"ha. dois gráos Iia ofdeIP da legislacão: ~s Iels 
consti:t'ucionaes e a; leis ~ordinarias. Nos paizes· federal.iZa.
dos, como os Estados Unidos, eomo -0 .Brasílt a eseata: é qua
drupla: a .constituivão Federal~. as leis !ed~r;aes, as· co~ti-

... :tqições. dos Estadt1s, as leis .. p.estes. A sueceesãQ, . e~ ®e ae~o 
de en'Qmeral..;as~ exprime-lhe.s a hierarehi'a l·egal. Ella traduz 
.as regras de preeedencia, em que a autoridad·e se distr.ib\le 
por ~sa-s quatro especies d~. leis. Dado o an~~gonistno entre 
a. primeira. e qualquer da·~ ou:Wa.a, .en~ a segunda. e as duas 
e\lb.seqqenté~, .ou en~ a , terç.eíra ia. a .quartis, a anteriori
dade na gr,aduacão illdica-' a preoeciencia na aQ.toridade. Uma 
vez manifesta .. a coll~ão, está. ipsó facto l'esolvida" (i3-). 

o ter a lei órdinaria off~ndido indireiftament$ e - não 
direeta.mante a. lei c.onstituçil)nal póde, de eârtQ xnodo, dimi;.
nuir a. ~tensidade ou ·Violeiwia do confli4o,· .q:Ue .se.D',lpre 
subsi-stirã; l 

4:07. A . censura e.o ·projeoto irrogada é, pois,. de ter sido 
elle e.reado do: com~co para o fim.. Po1 isso é elle . inéonsti
tucional, nq 'Ql'gumentar qo. vêto, na. .Par'..e em ·que regula o; 
·8.C'to religioso do eaea.n:iento ~ Se, porém, tivesse sido coucé-: 

13. .• ·RUY BAB:Bo.sA, <Jomnnetitarios á Constituição Fq1Jerol 
Brasileira, . .coligidos· ·e coo~denados· .Por .Ho:M<Eae Pm~s, v-01. 4, : 
Pag'. 1'37. ·· . .. 
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b,'i~o .. e reqigido de traz · l>ara diante, -do fim .;para. o comeco,. 
inconstitucional não s,eria. ·· .. . 

Li~i'to não lhe er~ prescrever nprmas attinentes á cele_: 
braoã:Q d.o :easamant'o ·religioso: dírec.tp.mente, -afim de ~e-~ elle 
inscripto no Re.g_isttó. Civil~ Tsta .era . ·e é. inconstítuéional ; 
Cada; _:çeligi.ã'.o ·teto .o t.HlN~ito rle -casâr os seus. cren·tes do ·.modo: 
que l~e cQ"nvenha. Como, porém, fal casamenta careée de 
,ser inscripto · para . produ:zír ., :efíeitos,. jnr~dico.s, . 'se, tratando 
dos requisito.s pa:rll, ·o .registro,· a lei,: indirectamente, o re
gulamentasse na sua. celebração; _d'e·sapp~ecerui, '})ara .a reli
gião,. o direito dê. na$ar os ·Séus àd1ê,ptôs á ~na ni'c1da. 
. . . ,1 os . ·,. ArgÚmeµto de tai fra.gilifü~d·e·, nã0. pó de subs"is(lr. 
~. p~o .subsistirá 1l01' haver . a don~rtifa1i<jão, no arL 146, i~ 
f~e, outorgado á C:aman., do;l. Depu_t(ldos, ·expressamente, 
<ioropetencia para, por .lel, esta:beleeer penâlida:ae.s para a .. 
transgr~são_ .q~ _seus . prec.e~tds ~ttínenws _-~ cel~p1'<J..pão do; 
·casame:nto~ r~l!Ig10$0 •. Oompeteiif,e para applicar penaj1dade .a 
tr~·il$gr.essQre~ dos _pr.~eeitós l~gaes attinentes á. celebração do 
~)~sa:mento -religioso.; comp.ete:nte 'é eU-a, sem. duvida:, para. 
euúmerar esse$ preç:eitos. . P·ara dai'-?e . a _ tr'~nsgtes~ij:o 
deUes é ifidi'.spe~avel .que ~llés existam. Sõ a lei .ordiharia ~· 
ciue .P~:e d~r~lh~, vida ~ Vig~ncia. ' 

Se de outra modo se .e.ntend'~sse a clausula final do arti• 
go i 46 --- -- "lei _es.tabeltl.cerá p·enalü::IA.d:es .para tro:hsgr?'8são. das . 
preceit()s· 'le(Jaes attilMntes á Cet~braÇá·(> f/,O casamentp" ~ ella 
seria letra morta, i.nteit'a..mente s~m sentido; o qtJ.e .é1 i.nadI(rls.., 
sívet · · 

109 ~ Quando se d_iscutiam ·os varies substitutivos, nB· 
prO'jecto. afinal caldeados, na Com.missão çie Constituicã:o e 
Justica, levantou .o Sr. Pedro. Aleixo questão .da · inc:ons.titu
ciorralidade, açora pos.ta -em- 'foco. 

Eis as suas observacõ:es : 
"No deeretar a lei que irá torn._ar· e:x:eq\livel o a:rt. 146,. 

te.m o :poder Legisla..tivo ó.;i:dínario de. gttardar as limites que 
a Bile trâeou. o Poder Constituint~ .. A lei ciyi.l,. por .isso.~ pode
.rã ptescrevet ·regras quanto á habilítação dos nUbent~·s, á ve
rifica~ão dós impedimentos, ao proc·~.s.so da opposição, perante 
a autoridade civB; a le'i oiVH p:ode:i;á es.tabelec.ei· .nórma~ re,_ 
guladoras . da inseri peão do casamento reUgiosó no ·registro 
oivil; a lei civil poderá exigir que façam os minJstros d.e' con
fissões l"eligiosa.s a· prova de sua qualidade;. a lei -civil poderá 
permitUr o· <Jebate sobre se o ·rtto <ias· ·confissões religiosas 
eontraria, ou Il;âo, a _ otde_m ·p'Q.bliQa ou os bons. CO$tUmes.; a lei 
civil ilie_vertJ «~$tabelecer penalirJ,ades parQ. a (ramg.N:.$lláo dii. 
s~u,s preceito$· ·<Zt:tm.entes- á celeb<ração do: casam.cnto, i.sto é, 
·para a transgre$sâo <le1 prooeitos que -01'.>Jec'tfvam ·a_ ~xecu_ção· 
do d,ispositJvo con.Stitueiona.l., con.ti<io tto art. 146. N!io _ppãerá 
B· lei oi-Vil, entretanto, r,egufar o. act6 do easª'mento religioso~ 
di$pondo quanto ás formalidades <te sú~ celebra~ã0, ~mpondo 
e.os mini-str.os de· confissões Teligiosás a .. obs'ervancra .de· .re-; 
grâs~ normas e· preceitos, como -se estivessem eUes. 'investi~ 
d.os de autoridade publfoa, como se fos-s.em agentes ou tunoci_q~ 
narfos <lo Estado.. De't~rmina.r a_o roinis.tro de. con!i'sS.ilo reli':" 
·giosa qil:e· diesigne -pr~\riru;nen.te dia., hora. e· lugar· pal"a a c.ele~ 
bracão (io casamento religioso; itnp~r ~o sacerdote g:ue faça 
abrir. e conservar ab.~rtas as :portas de seu. templo· ou Ig-reja;. 
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th1ranf1e à celebração do casamento; ex1gi-r o requisito de 
~forca maior" para que o .cas:amento ·s-e possa realizar fõ.ra do 
templo ôu da igreja;-prescrever que o ministro declare effe
ctuàdo o easamiento, me.smo .que ,os :nubentes se fatiam r-epre-'" 
~ara por procuradores, constituem preceitos quê, a meu ver, 
não se eamp:atibilizam eont o di_sposltivo. constitu~iona.1 a.tti-
nente ao easament(j religjeso. · · 

Dir-se-..á1 .ent·ão,, que ~ ~erimonia da .eel~braçã.o do casa· 
mento 'p:ôderá ()O.íl$t~tuir !on~e Q.e abusos. que irão pérturbar 
a ordem da sóc1eqade brasi;lei:va, aissêntada ·sobre a institúiÇão 
da familia. 'Sé ÇOnfiSSãv ·religiosa hól:-lve1· eujo rito possibilite 
àbüsos e torne in.consistentes as uniões· co'njugae.s, cas.o será 
de ~ecusar· séJ:ilpre· vaUd~dª -aos casamentoo ceiebrados ·pe>r -seus 
ministi"~1 p.orqü~ a .confissão religiosa má.nif estamen~ con
traria. a ord.em -pupliea e -o.s bem~ costumes. Mas, segund.e> pen
so, q legisladór ~~o-~bitçirá s.e pretender que .. a eonfi:SS~o religio-. 
\Sa. - etlja ce~:imonia não prescreve pl.ibUc.idade ,çondizen.te 
c.om ~ natQ.r~za do ~cto - altere o ·Qéritnoµial. MOO.ifique seu 
rito, pa:ra aitte.nder a nubentes cru e ..._ bal>iHtado.s na forma d.a 
lei ci:\ril ,.,.__, qúe:rem ca:sa"F..§e segqndo <>· ritQal d:é seu credo re
ligi·oso, ma5: tàmbem querem qué esse easam~nto produz~ 
todos .as effe-it0$ juridi~os do casaro~nto .civ.ilmente cP-lébrado'". 

'lTenhamos sempre em m.emoría que se a Cons'tituição 
Federal não. emprestou v~lidade· á simples cerimonia :religio
sa do caisamenw1 tambein não ·quiz prohibir que os cren
tes das diversas religiões, pQr occasião de seus contractos 

• nupciaes, ·celebrem ac.tos inspi:rados pela fé que p~ofessam. 
Ad,mitte-se" hoJe, é ce1~to, a collabora.çã1,:» entre 9 ,poder tempo
ral e o es·ptritual €m prol do intere'Sse. oolleetivo. Mas essa -001-
laboração n~o- ·s~gniffoa refa.i;ão d:e aillianca ~u dependencia,.,.da 
União .com qualquer culto ou igreja, poi's relação dessa. natu
reza está exi:).ress.amente vedada na propria alineai que faculta 
'ª collabora,çãC> redpr.oca em prol do ín.teresse coUectivo. En_ 
ienclo qu·~ regular 'º acto .da celebração do casamento re.Ugí0St1. 
dispôr. aeerc·a. das ci.r:Ct1IniStancias ,que devem cercar a .cer"imo..:. 
nia N!Hgiosa, é promover rela-çãe. de dependeneia,, cuja manu
tenção C6ttl .qualquer <mlto OU igreja é art. ·17, D. m~ da COii.S
tituif;ãe> Federal, -veda á União. Mas se fortale~e $Il mim 1esse 
entendimento, qt):ando \-~ejo equíparado aos fuilccionari-0s pu
hlieos, para a appli.cação do art. 253-, da ConsoUdaçâp da~ Leis 
l>enaes, os mini·stro,s. de confissão, religiosa, ou quando 1-0.brigo, 
n .Q a,rt. 15 do .s~bstitutivo, a perspeotiva de- se cQnsiqerareni 
bigamos quantos venham a contrâhir novo -0.asament·Q,, r·eli
gi()So ou não, depois qe eelebrado o religios.Q1 na oonformida
dê do d.ísJ)Q$'to -no. m~smo substitutivo . 

i~continua sendo, :pelQiS n::ü1;iJ5tros. d~ ·· confissã6 reHgios.a,, 
e casamento -celebfàdo .seglindo~·~ sel1 rti'tua-1 .cdnfori;ne .os pre ... 
ceitos dé :súas le:is. o lflg'~slaâor não poderá ~xigir que se D'io~ 
difique ·Q tit\lal,, que se· altere, iJ:~ substancia ou na f órma'- . o 
eerimóniaJ. reUg,ioso, pârâ, per.mi.ttit a. insc:rip<;ã.o d'<r casamento 
religiosaI1.íen~e çefe~rallo 110 R~gistro Civil. Pri~~i:ramen~ 
ex~minà'.rá -0. legisladqr a questão. '.de tratar~$e de çoµf1ssão reh"!" 
giosa, .cujo rito não -con.tra.rié a ordem <publica .rou os. bons 
costm;nes ~ Res.qlviô.o ·que a co_nfissão :religiosa .se confe>r.ma 
com a ordem publica e opserva os pl'eee.itos que a. mo~a:l stiéial 
reCODl!llenda, seus· ministros :Poderão cel~brar ~asainentos sus
ceptiveis de ser .inscriptos· .no _Registro Civil. Então, 'Para qlie 
~ inscripcãe. se faca é· que a,.o l'eg'isJador é ~erooJttiqp · éfita:r re-
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gra_s, ·cuja, inobs~rvancia. torne inexequível aqu~Ua insc~iPc.ão. 
Ah1 teremos que regulamentar ·a oollaboração reciproca entro 
o Estado e <> culto ou i~ja, e.m prol- do interesse eollectivo. 
:Mas a m~lebração. do easame1'to religioso eontinu"' ~e.ride,,. UilJ 
aeto particular, uma cer.imonia privada. As declar ações atti
nentes aos casamentôs religiosamente celebN1dos constituem 
inst~umentos p_a.rti,culare_s~ porqu~ escriptos ·e assignados por 
-partieulare.s; quanto a -elles, ent'retanto, é· que poderá o legisla
dor estabelecer preceitos sem ·cuja observancia nao serão ad
mittidas, com fé, probante, no Regis.tro Civil. 

'4êelebrado -0 c.asament9 religi·oso, o ministro 'fará a .de
e?a~a.eã.o ~e que o <."elehrou, .os !1'lbent~ ~igna:t'ão es.%. de .. 
claração, na ·presença de duas ou. mais testemunha~, e teremos 
a·bi U!ll document<> que, registr~do devidamente, ·merécerà fé 
publica." 

"Se· a 'dec.íaracão íôr fal.sa, se üm nün'i5tro d.e confissão 
religiosa f.i.zer no .todo ou €m parte esçripto ou. papel pàrli:... 
cular falso, alt~rar .. o verdadeiro, -0u s~ outrem ·servir-se d-e 
papel por essas formas fal~if:.ieádo ou concorrer para a fal
sidade como . testemunba ,ou por qualquer Qutro modo, in .. 
correr-á nas penas dos .artig-0s 258 e 259 (la C.onsolídacão êias 
Leis Penaes" . 

440 Estado. prescrevendo o ·preenc·himento de determina
das rormalidades, ~eei.ta a '<ieclàracão de .haver ~ido ,() casa
mento celebrado ·por ministro de confissão religiosa, para os 
eff eitos de inscrevei-a n-0 R!egistrb Civil. A igreja ou o Quito 
impõe .ai seus ministros que exijam -0e.rtidões comprobatorias 
da habilitação dos nubentes., perante a autori<:J·~de civil. O 
Estado não ·Se intromette no cerimonial ·da celebracão do ca
.samento; o culto em igreja não impugna o prepa1*o feito 
pelos nubéntes, p.el'ante a antotidade dviL A 1grej& ou culto 
reconhece como valida a habilitacâ'O civil. o E'stado reconhe
ce a validade da celepracão religiosa. Em. mutua colfabora
ção, o poder temporal e o poder. espiritual estão resgua:r
dando o interesse· collectivo, pela . proteé.cão commum que 
di5.pensam á instituição da fami.lia~. 

110. Apreser.tou-se a questão, ·como se acaba de verifi
car dessa brilhantissiroa exposiçâo de ponto de vista, em toda 
a· sua amplitude. E~amjnou-a a Co~miss·ão de Constituicão 
e Justiça. eom largueza e acabou por ·manter . o que no pro
jecto. se exaro.u, pela inexistencia, neUe de vicio de incons- , 
titucionalidade. 

No parecer que encaminholl: o -projecto ao plenario da 
Camar-a dos Deputados, ella assinr se manifestou, qua_nto a 
este :particular : 

"Não podia o substitutivo deixar de prescrever as re.
gras destinadas a assegurar a publicidade· da celebração d.o 
casamento religioso destinado .a ser inscripto no Registi;·o 
Civil. Em sentido contrario se manifestou o Sr. ·Pedro 
Aleixo, eujq ponto de vista foi põr elle llrilhantemente ex
posto e defendido. .Se à Constituição não· diss~, realmente, 
palavras a esse resp.eito, mu,ito -0laramente dispoz que "a 
foi estaf;elecerd pena:lidades· para a transgressão dos precei,
to~ legaes atti"nentes á celebração do casamento~,. Esses pre
ceitos legaes, portanto, ou serão ós já constantes do -codigo 
civil, attinentes á celebracãe> <lo casament(), ou os que agora 
se fi)caram.. 
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""Néste partíe.ulâi\ segu5u a Commi~são ·~ de · Constituj~ 
ção e Justiç·a. as nor.mae j'á e.xpre.~sas pelô' código ctvH; sem 
ptejuizo 'das f9rmalidãdes" necessarias ·e _ dn t.itu~.l qe. úada 
ô'0n1jsSã.o. · r.ellgios~a .. · : · i· 

Dttclieoú a ínelhó;r · ~tte_nç~o a:· este l)();ntp.1· ém razã.o da. 
sua itnpo:r..tanc.ja. No acf,o, âà · Q~lébração do càsamento é que 
a -vontade dos ·n.ube'í1tes se mant:fe:s.ta inilludiYelmente, em-=
bora n·ão raramente .. p'Ossa·. ser- ainda .eoagi'da,. o que, ten1 dado 
n:pporfµnidaae para a. decretação da nullidade . de alguns ca
samentos~ Procurou a. Oommissão · de ·Constituição ·· e · J.us
tica. c.ereru- o acto de toda a _-solennidade, afim: de as;s•e,gurar 
a · e ada um··dos nubéntes a livre expansãô .do· seu quet~r • 

... Trãçou, :por iss_ô, -prec~itos ãtti.nentes· â suspensão do 
actQ, t:g1am:ió -algum dos contrahent*ªs se rt;\OSt°i'aS§e arrepen
dido, :ou qüando .impedimento .de ordem civil fqsse no ·acto 
opposto,_ ria conformictade da lef"·. . ., · 

iU. A.sstgnando· o par_e.ce:r da Comrnissão de Canstítui:... 
t;ã·o e Justiça, o Sr. :t~vi Carnei~o con;;i~oú, a.o. p-é de sua 
·âssign_atura, . a sua declaração, de ··v,oto, não discordante, ên-
.tretánto, no ponto agora ex:am1naqo :- não ·tev-e eu~ düvida 
·quanto á eonsti:l\rnional,ida_de do p~ojeçtc>. · 

TlTULO 3 
···' 9 ACTO REL_IGIOSO DA CELSBR4~0 DO CASAM·EN'fO. 

112. Terá o projecto,. realmente, r~gu.laçIC:> o ac:to 'reli-
gioso ido casamento? ·· " 

Inteiramente OIJ'portuna é esta iQterrogação . 
. Terá? 

113. Nega~tív.a é . . a :resposta. -NãQ •. O, projecto' não re-. 
.gulou .o· acto religi.oso ida celebração do casamento. Estabe
leceu apenas a. exigen:cia de éertas f or.malídades exteriores. 
par,a .a sua celebração, destinadas a imp'.ri-mir-lhe pµblici
dade e authentieidade. Não podia entrar, - e não ~n·t1~ou, em 
mater.ia _puramente religiosa; essa ficou intei'ran1ent.e- a ca·:r-. 
go dós celebrantes. r 

_ _ :Sali.entou-o o Si~- . Levi Carrreiro, ao expõr â :Commisaão 
de Con·~títui'ção, e Justiça as suas divergencias- do substitu
tivó nella {lebatído, neste pa.s.so de suas .consider.açõe.s;: 
. _ '.'E~ certo .qu~, mais :act:i~~te, no substitutív.Q do· ·Sr .• 
Waldemar Ferreira, ha~ no art.. 6, .ao :regular-se ·o ·acto çl'e · 
casamento; esta determi:na.Qão ,;· , 

.. '~Presentes oiS contrahem(es em pes:soa ou 11hr ,proclll'a-
do:re,s· especiaes·, juntamente . com as · testemtj.n}íq.s, e preen
chidás as detnâis f ormalidctd(Js necessa:ri4S ... ,, l · . / • 

··o ~~sloc.a:rnent0 da express~o não n;e par~ce satis.f:tzer 
a necess1d.a~e a que se .de.v.e at_tender. Nao se ~ràta1 apenas, 
d·e: f ormahdades do a,êto de casa~ento .......... mas, sim

1 
·tanlbem

1 
das que· o devam pteéede_r • 

.. No projecto:, que êlaho:r.ara:, já ·Se encontrava, no· ••t.t. 
2, ·a. mesma redaccão· do art. 2 do" substitutivo do iltustre 
deputado Sr. Oswaldo Lima, qu·e , acima,. reproduzi. Havia 
.po-tém,. ma.is a:J~ma .cois~, g;u6 não eon.sta .da e;menda apre~ 
se~ta~a á pamara.· Essa ·part_e su11pr~ida é a que.,. por ·um.a 
co1n:cadenc1.a de· ~ensamentos~ oo_m que nre deis~va_p_eço, o Sr. 
Waldemar· Ferreira attende-u, nos arts. 5 e 6 do seu pro:-
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jecto. Attendeu, aliás, corrigind.o, em um ponto. o·· disposi
tivo do me·u prQjecto, por elle i~ora.do . . _ 

~Em -verdade, ·O art. 2, princ:ipio, desse meu projecto, 
estava ·.assim redigido: 
, .. "Ar.t. · 2·. Exllibida a cêrtidão de habilitacão' a que s'e 
refere .o artigo precedente, e preenchidas as d ema.is forma
Udâdes _qüe. '·possam ser ·necessarias. conforme o rjto religio
so. adqptado~ realizar-se-á o casamento nerante o mesmo mi
nistl'o indicado, no t'3mplo, ou em outro lugar approvado· 
peio celebrante, c.om observa_n:cia dás demais normas ~os 
arts. 193 ~ i.94. do ,codígo civil". 

"Na Teferencia ao art. 195 ficava incluída a observan
cia da formula alli ~ontida, ao passo ciue o Sr, Waíd~mar 
Ferreira, acertadamente, manda observar as formulas dp 
ritual religioso~. 

Parece.-me, pois, ·ipreferive1, na.s palavras fina.es, incluir, 
depoi~ de - ''com observancia ,, - estas : - '"das formulas 
do seu ritual, e das demais normas das atts. 103 e. 194 ·do 
Codigo Civil" . 

"Tanto importa dizer ~hi que acceito os arts . 4, ·5 e ô 
do projecto do Sr. Walde.mar F~rreira, desde que se trans
ponham. as palavras, que se lêem no art. 6.: - ''preenchi
das as -demais formalidades neccssarias, oonior.me o rnu re
Hgios(f". 

i 1.4~ Não considerou v projecto bastante a aprese~ta
cão da .certidão de estarem os nubentes habilitade>s civil
mente para -0 'Casamento re_ligioso, par.a que. este se cele
brasse. Bem ao contrârio, tcrnou explicito, no ar.t. 5,. deyer 
o Gasamento fazer-se, no dia, hora e lugar préviamente d.e
signadcis pelo n:.inistro que tívet· · de presidir ao acto, ·~me:
diante àpresent~cão da certidão mencionada no art. 4° e 
preenchidas as formal'idades .do Tito res_'J}ecti,vó" . . 
. Não póde o ministro ser obrigado a celebrar oa?amoh
to de quem, tendo se habilitado civilmep.te, tambem rcli
giósamente habilitado não se haja. Pa_ra evitar duvida~ a 
esse respeito, o projectn tornou expresso o que sub-entan..; 
dido era. P6de existir entl'.e os nubentes ímp·ediz:nento de 
ordem .religiosa que não seja impedimento de ordem c1viL 
Como, -em tal cir~umstancJa, obrigar o ministro a cêlebrar 
o casatnenio, a que a sua religiâfr se oppõe formalmente? 
- U 5. N-ão iez o project.b, em verdade_, nenJ;lutna. -~ncur ... 
sã.o ·em materiá religiosa: matrimonial. 

Assim é que: 
a). tor,nou claro não bast.ar a shnples prova. da ha:bili'ta

cão civ.i.I para a celeb~acão do c~amento religi.oso, mas .ser 
'de mistér preencherem-se as formalidades do riío respe
ctivo; 

. b) deixou a cargo do ministro d~gnar o lugar para a 
-celebracã-o do acto, ao accentu~r que "a solemnidade terá 
·lugar n.a igreja1 ou templo, ou ·e~m outro local designado, ou 
admitti{lo· pelo celebrante, a portas ·abertas, ·perante t~~t~ .. 
munhas, parentes, ou não, gos contrahentes"; 

e) desfez qualquer duvida, neste particular, ao d.tspot 
que a solennidade ·se celebrará "IJ.a fórma do rito da religião 
adoptada ". 
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Celebrando-se o casamentO "na fórmtt. do rifo da réU
gião adoptada ", n~o lia. offensa • .algum.a a liberdade d.os cul
tos, nem r-~lação. .çle dep€ndencia destes aa Estado. Realiza
se uma simples obra de coll~boracão ~ntre os dois poderes, 
o temporal e o ~s.piritual, ·para qu,e o casaménto religioso· 
se celebre cercado de toda·s as garantias e 'Produza os ~r~ 
.feítos do casamento civil. 

Na igreja, ou em oratori.o particular l>etmit~ido pP-la au
toridade catholica competente, de porta$ abertas; como sem
pre eBtiveram, e com a presença das testemunhas, que o di
rei to -0anonico considera indispensavel, "in matrimonii pele
bratic;ne servent'l;lr T'i.tus in; libris ri.tualibu;s ab Eccl.esi"a pro
batis prae.scripti";: n.as. outras ·reljgiõe_s se obedecerá ao for
mulario déterminado pela sua ritologia, sem quebra de qual
quer cerimonia li_turgica, por .m~is ;pompo.s~, .que ena seja .• 
· Nisso fiéútl cada -conflssãó tieligiôsa inteiramente 1rvre e 
sem a mínima i,nterferenêia da Est&do. · 

f16. Podendo, nos. termos ca.te.goricos. e positivos do rtr
tígo i46, "in fine", da Constituição, estabelece~ ·os preaeitos 
legaes. attinentes á celebração do casa.mento e punir ·os seus 
transgressores, o projeeto- manteve-se dentro de linhas 
não attíngiçia$ p.~la ritÇ>logía de qualquer religião. 
. Não vá ·nilliUem ~squecer, toda'V'lai, que, proposta acção de 
nullidadc do ças?mento relis·foso, n~ jnizo co;mpetente, 0 acto 
religioso Ct'! birá no exame do.: juízes, que dfrão se os Iiaben
tes manif ~taraJn, o.u n~, livremente,. a sua vo·ntruie. O pro
jectB, c~rnteloso, e:x:ígin, come; o D-Odía fazer, a obse.rvancia. de 
eertas. forma)"idades P&·ra a. celebração do eaiSamento- rellgio
·SO: 

1·para a celebracão ", note-se bem, ~ não, absolutamente, 
•

1na cel~bração" ... 
Não a.Qriu heµhum eonflfoto oom a Constituição, .nem_eom 

as ,configsões religiosas. 
117. A intr-0ducção de formas sole.unes, com caracter ne

cess.arie pa:ra a validade d.o matrimonio, ob~ervou-o, com jus
teza,, Leopoldina Rub:inaci, deve-se ao- :direito canoníco, seguL 
do pela legislacão civil, que adaptou, integralmente·,, o sysfema 
canonfoo. · 

E .Justificou o a~serto: 
h~ fórma é jmpost.a pelo direito· por uma triplice ordem 

de motivos. Acima de· tudo, para a cert.eza, dos casamentos, 'os 
q,ua~s devem con~taI" de doc-mnentos pubHcos de -data cert~ 
de modo· a poder~·m ser provados por quem nisso tenha in
teresse. Por outro b.dc:>: através da :fórm;:i a autoridade. publi~ 
ca e.xercitái um/eontrolo P<reventivo acerca da capacidade dos 
nubentes, afim de evita!"" que .se -constituam uniões .com des
prezo das regra& prtJ}libitivas postas pelo direito. Emfim a 
f órma é exigida solemnitatis c{f.usa para ·&Ublínhar. toda a 1m
_p.ortancia do casamento e gara.riti:r a livre manifestação da von
··tade dos nubentes,, (14). 

Foi sob e· égide desse.saltos· e sadi-0s:prinoipi-os· que se e!a., ... 
horou o projecto regulador da cele))rac;ão do .ca~aniento reU
~ioso para e>s effeitos civis, pr-incipias unível"saes de correntia 
-applícacã·o na. iegislação de ~odos o.s povos civilizado~ e que ar 

14. LEOPOLDO Ru.BINACCI. Sistema dei Diritto Matri1no
n-ialc Italiano, pag. :103, n. 60. 
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Constitmcão Bra&ileira não recüsou ao Estado, a cuja. pro
_tecÇão espooial deixou a famiUa, baséada no casamento in
di.ssolu,vel • 

. 118. Em conclusão : 
a Comm1isisão de OoniStituicão e Justiçai, tendo examinado 

de novo e detidamente o projecfo· vetado, considera-o muitis
simo bem. concebido -- .ressalva.elos os pontos de vista expos
tos, no correr; dos <tebates, por alguns de se'tls ~nembros, em 
declarações de votos, que tiveram larga publtcidade - e in .... 
teirarnente em consonaneiia c-om o art. 146. da Constitujção 
BraiSileira ·e com o systema d-0 direito civil, em materia de 
casamento . 

O véto preside·ncia1 deve s~:r r~je.itado e o projecto a.inda. 
uma vez ~pprovado pela Camarçi. dós Deputados, que presta
tá, dess'arte., serviço inestímavel ao paiz. 

Palacio Tirtd,~ntes, 24 de Setembro de 1:935. - Waldemar 
Ferreira~ presidente e relator. .- Arthur Santos. - Carlos 
Gom~.~ de Oliveira. -Deodoro Mendonça·.__.._ Gqdofr.edo Vian
nci. _.;... Ascanio Tu.bino. - Lev·i Carneiro, com deqlaracã·ó Q.e 
vo'to. - · J>edrq Alci:co, vencido nos termo~ da .declarac.ão de 
voto em separado. 

DECLAR-.\ÇÁO DE 'VOTO no SR. LEVI CAIL.~~o 

Acceito ~ condusã·o do parecer:- dó Sr. Waldema:r Ferrei
ra. e muitas das. oonsidel"ações em que se .fundamenta. Acceí
to-a:s, apesar de reconhecer, no ·pro,iêoto, . lacunas, demasias ~ 
imperfeições: que opportunamente apontei, P.t em vão~ prO
curei evitar: ou c.orrigir. Por isso _ rne!:rno, jtJlgo-me no devel" 
de formular. c-oncisamente, as 1'azõe~ que me levam a dr.sap
provar o vétô presidencial, acceitando agora, e.m .bloco,. o pr.o
je·ctoi tal como a. Camara o ::ipprovo11. 

São estas, em summa, as minha·s razões : 
1. ª rejci tado o projecto, não se poderia renovar na actual 

sessão legislativa (Const. Fed., art.. 47) . .Subsistem, na vi
gen~ia dQ disDOSitivo da. nova Constituição, as duvidas a que 
déra ma.rgem. o art. 40 da ·oonsti.tuicão de ~g ·1: modifica(}ões 
introduzidas no proJooto bastariam para tornai-o admissível? 
(vide J.oã.o Barbalho; Commen~arfos, nag . f54. Aurelina Leal, 
Theor, e prat> rla Constit. - Vot . I, pags. 878-9) . 

No caso acmal, parece que seria necessarió, .Pelo men~ 
que o novo projecto adoptasse a orientação tracad~ pelo véto. 
Esria órientacão f-0i; ali~s. até. certo ponto, seguida ~ Seguil-a 
maiis rigoro'samen,te, ou como o véto considerou necessario, 
seria dar á lei féi'cão de todo em todo diversa - e é d~ suppor 
que a Camara. não .o faria de prompto. 

Continuariam, portanto, as duvi das, a que está dantlct 
logar -0 art. 146 da, Gonst., applicaido já, erp certa.s Ioca.Hda
d~, independentemente d.e qual'q;uer regulamentação, o que ~ 
h~m justificavel~ attendendo a qne os dispositivos da Con~ti
f.uiÇ.ão, p.or ·via "çle regr~, sã,o ·auto-·executav-eis. 

2 .. a Considerei que o acto da ceiebração do casamentp per .. 
deu <ie importaneiai aos oll;ws d6 legislador; mas, a elle· I].ão 
s·e pôde desattender, por completo, ao regularnep.tar o dispo .. 
~itivo oonstitucfonai, _.por isso que. esse acto censtUue a :pha.se 
G,Ulminante da man_i_!esbacão da V'ontàde de .aas·ar:, po.r· parte 
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-dos ntiben t-es; e ·a propda Consti.tuição,. no · mesm-0 art. · i""4-:5,, a. 
-elle se· refere expr.-esS.amente. -O que o projecto· dete~inina, 
quanto a esse ponto, é1 em summa,. precisamente o,que p véto 
entende nece.ssari.o: - "que -0 acbo da celebração corra. -intei
ram.ente de aocôrdo com as norm·as da respectiva oontissão 
:religiosa" (a-rt. 5°, principi.o, in ver.bis: "e preenchidas as 
.f-0·rmalídades do rito ·respectivo") .. O projecto ádditou, .apenas, 

.-a e;x:i.g.encia da presença de testemunhas, e da Uvre manifes
:tacão da ~vontade ·dos nubentes.,. e fixou outras regras comple
··mentar·es. Essa exigencia é irrecusavel:, e não póde contrariar 
' ºrito da religiã<>. ·se. contrariar, será então, porque a religião 
'réveste o aeto matrimonial de tão accentuada clandestinidade. 
que se a :nã-0 poderá considerar "corif oríne a -ordem publica e 
·os bons costumes;· em taes c0:ndfções, não se haverá de va
·iidar, para effeitos civis, o casamento celebrado de accôrde> 
com o seu rito. O projecto não impõe a alteração do rito re

. Jigios.o; :r;nas recusa eff eitos ao casamento celebrado ·na con
· formidade do rito que não tqlere as formalidades exigidas . 
. Nem bast:aria negar á religião. ·que, em seu. rit(), ..exijia a clam.
·desti'.nídade. do acto da celebracão do .casamento, ou incompa-' 
.tivel com ess.as exigencias da lei, o ·reconhecimento da su:a 
conformidade com a orde.m publica e os .bons costumes, p.ara 
os effeitos do art. 146 da Constitui cão. A publicidade, a livre 
manifestação da vontade ·dos nubentes, no actô da celebraç:ão 
do casamento, podem preterir-se eventualmente, até com 

. . trtansgressão das normas-da religião adoptada - e ha. de a 
· :iei · exigil-a d.ir·ecta · e imperativamente, e zela--r sempre, em 

.cada caso, concreto, pela observancia dessa mesma ~xigencia. 
O que o projecto exige a mais do que o véto admitte que a lei 
possa exigir - é -0 que a lei ha de mais zelosamente exigir 
. p~ra que, .sob a ca-pa do ca~amento rehgíoso, se não aninhem 
.simulâcros de matrimonj.o, Íe'.sa_ndo-se a hô~ fé alguma da.s 
partes, -ou de ambas . 

3 .. ª Ainda .assim, o projecto não fez, afinal, .sinão o que o 
véto recommenda, ao regulár o "a.cto religioso da celebracão 
do casamento" - pois, em verdade, .só o fez "através do re
gisto". Tuoo o que. eUe dispéJe, e· exige·- é sómente·z para que 

. o ·ac,to .. seja admittfdo ao registo civil. O véto indica. o cami
nho- qüe se deveria seguir: "a exigencia de determinadas con
dições :para a realizacão do registo acarr.ew,ria a noo:essjdade 
de o casamento ser celebrado de. fórma que pudesse el!e· ser 
re.gi'stado1

''. Ora, o projecto dete·rmina as norm:as a observar 
·Da celebra.êãt> do casail1ento -- inclusive no pro-prio aeto da 
.celebração· - sómente para que.· este sr.. poõsa registar. L.ogo, 
fi~a, apena$~ c.9":ndições pa_ra o ~egisto. Si taes: condiç.ões ·nãp 

. forem _preencbid.a~, resultará, s9inente esta consequ;en.ci;i: não 
·se fará o registo; o acto valerá, para effeitos religio.sos, tanto 
quanto a p.ropría religião adoptada o ad"mittir. 

4.~ O projecto encerra, a. meu vêr, - ai"nda agora o re
.p~to - defeitos notaveis. Mesmo assim, prefiro vel-o cou.ver
_tido em I~i - não só porque a orientação, apcmtada pelo véto, 
applicada como elle o delermin~, parece-me desacértada, eomc 
tambem por estar certo de que os defeitos, por mim indicados .. 
se b_ão de revelar a todos os olhos, e fa_cilmente se ~:r.nendará 
·a Jei para excluil-os. 

Sala das Sessões:, em 17 de Outubro de 1935. - Levi. Car
neiro. 
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VOTO EM SEPARADO DO . $R. PEDRO AL.EIXO · 

i. A res-0lução. legislativa .que p-r·escrevia regr.as para o 
-reconhecimento civil itj.o casan:iento religioso foi totalmente: 
ve.tada pelo Sr .. Presici.efite da Republica . As razões d o véto 
não abrangem todo o ,project.o, não ·comp1"ehendem todos os 
"dispositivos da resolução. Irtconstituciortae.s, vàra o Sr. Pre ... 
. ~idente da Republica, assim como .para mim, são os preceitos 
.reguladores àa celebração d.o casamento religioso. Os demais 
.dispositiv os do projecto vetado, bem ou mal concebidos, '!ião 
são passíveis da eiva de incons.titucionaUdade. Entretanto. 
por ío~ça. de determinàc'ão· rêgim~ntal, p·orque. o pr.ojectG to . .., 
talmente vetado é sujeito, em globo, a uma só dis~11ssão e' vo
·,tação, por escrutinio secreto (art. f49 , § 5º., do RegirnP;nt<' 
J;nterno) y eis-me· .no devér Q,e, para sustentar coherentemente 
:opinião já rnanifestacla, para e.vitar que se lncorporem ao 
·nosso direito positivo normas que repuf.o incompativeis corri 
·prindpi'os constitucionnes. negar meu vôto ao projecto~ as
sim approvando o véto presid~ncial. 

II. No meu dissidio com a douta Commissão de Consti-
.tuicão e Justiça, venho reiteradamente affirmando que o le.:. 

· gisla.dor brasileiro não póde dispôr quanto á celebração do 
· -0asal.Ilehto religioso. Sí.nto bem as difficuldades qae me as
.. sob.erbam, quando divirjo das .~Jta~ e respeitaveis aútorida
des que, dentro da Gommissão de Constituição e Justiça, d.e
batem os mais graves problemas constitucionaes para resol
·vel-os sempre magistralmElnte. 

Aind·a ag-0ra lenho c;Iiante tle mim o e-splendido trabalh(; 
do Sr. Prof. Vlaldémar Ferreira. defendendo ·bril}lantemente 
··o parecer victorioso da Commíssão de Constitufção e Justi'ça, 
e ao qual me vejo na. contingeneia de a·pp·ôr apenas a since
rídad.e incontestavel de minha. convicçã·ó ·contraría . .. 

IIl. Ao Sr. Presidente da Repubtica afigurou-se inc·onsti
.tucional o projecto na parte em .que regula o acto religioso da 
.-celebração. Entendeu S. Ex. que os req.t).isitos exigidos ef
f ectivamente concretizàm mec:i'idas condµcentes á: segurané.a 
.do acto matrimonial, mas nã-0 déverfam ter sido e~tabelecida~ 
para o· acto da celebração, "que déve correr inteframente de 
accqrdo cor.D as p.ortnas da respectiva. confissão reliigo~a ". e 
.s'ím para os e.fJeitos do r.egistro. Em summa, o Projecto de
.veria regtilar o acto religioso da celebração do casamento. 
não r]frectamente, -comó fez, mas indi.rectamente. através do 
registro. Ass!·m, a exigencia dé :geterminadas condições naTa 
.a ·reaazação do registr.o acarretaria .a necessidade de o ca
samento ser celebrado de. fórma que pudesse -elle ser regis~
.trado."' 

IV. Tenho como 'infringentes do texto constitucional 
os 1segttintes. dispositivos do prójecto vetado ·: 

"Art. 5~0 O casamento religio-so será -celebrado 
J.io dia, hora e logar préviamente d~signadôs. pe~o mi
nistro que pre$.idir o acto~ mediante apresentação .tia 
-0ertidão mencionada no art. 4° e preenchJdas as for
malidades do rito respectivo . 

'§ 1.0 .A sólemnidade t.erâ fogar n& igreja, .ou 
' templ<» ou em out~o local designa.cio, ou admlttido. 
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pelo celebrante, a portas abertãs,. perante testemunhas, · 
parentes,_ ou não, dos contn.hente$, e na f órma do rito 
da ;r"elígião. adaptada. As testemunhas serão. pelo m-enos · 
duas·, ql,lando os contràhentes saibam· escrever, ou qua
tro, quando algum delles o não s-aiba. 

§ 2.0 A celebraéão do casamento será immedia.
tamente sÚspensa, se algum dos c·o.ntrahentcs ·recusar 
a .solemne affirmação da suá vontade de .casar, de
clarar que esta não é livre e esp:ontanea, ou manifes
tar-se arrependido assi.m cQmo se no acto for denun
eiad o impedimento fundado- na lei civil. 

§ 3.º O nube·nte que dér causa á suwensão. ct·o 
acto não será adrnittido a retrata~-se .no mesmo din .• , 

V. As ~azões do veto, opoz -0 Sr. Waldemar Ferreira 
em !eu longo, brilhante e erudito trabalho, razões que neste 
voto synthetiso, para offerecer-lhes minha modesta contra
dita. 

i) O art. 146 da <Jonstitu.ição Jred.eral contém norma 
que. .importa reoonheciment_.o da competencia do legislador, 
para intervir no acto da celebração do casamento relígfoso. 
Está escripto: "a lei e·stabelecerá peruilidade pa_ra a trans
gressão dos preceitos legaes att.inente-s á celebração do casa
·mento." É verd.ade, apressa-se e-m proclamal-o -0 illustre re
lator, é verdad.e que o te.xto não se refere expres~amente á 
celebração dq casamento religfOs-0; cogíta-s.e alli de "pre
ceitos I.egaes attinentes á celebrac:ão do casamento'', sem dis
tinguir-se a I1atureza deste. Entretanto, i.mmediatamente <luas 
advertencia -devefn ser feitas: de um lado, se não ha refe
rencia expressa a casamento ''religioso" - tambem não o ha 
a casamento ~·civH", p~lo que a transgressãoi de preceit.os 
legaes attinentes ã celebração de um e outro está sujeita a 
penalidads que a lei estabelecer; d'e .outro lado, o ar.t. -146 
sómente na primeira alinea se· refere a casament.õ civil, re
gulando os demais ineisõs exclusivamente o as'sumpto do ca
samento religioso. 

Nunca duvidei da competenci'a do legislador para. pre
screver penalidades, para impor sanccões aos · transgressores 
do$ prec.ei tos legaes attinentes á. celebração do casall,lento re
ligi o:so ~ Comprehe.ndo 'bem 1que o reeonheci~en,to dessa CQnt
petencia importa o "recnnhecimento da compef.iencia para. "esta
belecer preceitos de lei attinen:tes (:relativos, ~oneernentés .. 
tocantes, l)ertencentes) á celebra<}ão dQ.... casamento." A mínb,a 
di'vergen~ia está em que 'não ariiplifiêo, nã-0 ·!dilato, nãn au
gmento a contpeteneia do legislador até pe:rmittir que, no 
exercicío de uma attribuioão da Constituiç&o,1 elle invada at
tri1mições alheias, especifica.das e.orno direítos' e gal'anti'as e'X-
pressos na pro:Pria Constituição. ) 
· Pdrque o legislador dev~ estabelecer penalidade .P~r~ a 
transgressão aos _preceitos legaes attinentes ã. cetebra~ão dó 
casamento,. eu· não confiro ao In!='smo legislador competencia 
para regular a cerimoni'a. 'º ac:to ·matrimonial de natureza 
religiosa. Por ·preceitos lega_es relativos á eelebracão do 
casamento eu ~ão entendo as regras disciplinadoras da pro
pria ceiebracãP. V'ejo até nas exp~essões do inciso consti
tucion.al o melhor argumento contra a. conclusã.o que do 
mesmo inciso se pretende jnieti.r. Se tivesse· o ~onstituinte 
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querido que a lei disciplin~sse a celebrac·âo do casaménto, 
compreheildesse o a e to matrimonial, abranges·se todas as for
malidades da cerimonia religiosa, isto mesmo explicitamen
te estaria dito no dispositivo constitucionaC ·Muito ao invés 
disso, o que na Constituíção se permite ao legislador ordi
nario é tão sómente estabelecer penalidades· para a trans
gressão dõs preceito~ legaes attinentes á celebr.acão do casa
mento, mas preceitos Iegaes que- não deverr1 transcender, não 
devem ·ultrapassar os limites marcados no texto constitu
cional. 

Cómo faz o illustre relator-, vou soccorrer-me do ele
mento historico, mas vou fazel-o apenas ·para mostrar em 
a transgr·essão dos preceitos Iegaes attinentes á celeb!'aÇão 
do cas·amento", isto é, vou mostrar qqe a céiebraçãe, do casa
mento religioso não ·pód-e, const_i tucionallnente, ser regul3,d}1. 
pela lei oróinaria, s_óine1üe porque a esta se permittiu punir 
os iníractores de suas prec;or:ipções. 

Nô substitutivo da Commissão Constítuoionêlt, onde te"\'e 
or_igem a -OisposiCãQ ._ "a lei e,stabelece~·á .penalidades para 
a transgressão dO$ p-peeeiLos legaes attin_entes á celebr-~ção 
do casatnento", emprestava-s.e validade· ao casa,mento ceie
.brado por ministro de qualquer copfíssão reljgiosa, \1ma 
vez satisfeitos os s_eguü1les regujsi tos: a) registro prévio dü 
ministt·o em juízo eompe.t.~nte; b) reconhecim.ento da idonei
dade pessoal do minis t-ro registrando; e) reconhecimento d~ · 
conf-•lrmídad& do rito religrnso com a orderp publi.ca e .os 
bons costumes; d) dbservan~ia· da l1ei civrl no -processo a~ 
hab-ilitac:ãc;; e) averb~ção do ca&amentc, uo. Registro Cfvír • . J\ 
declaracão do casamento, como se vê, não s-eri'a sujeita ás 
dis_posiÇões da lei ordinaria. Mas preceitos legaes diversns, 
attment.es á · ce.Ie_bracão do casamento., poderiam ser trans·
gredidbs, pelá que. os n.u tores das tran$gressões deveriam 
incor.r.er. em penatidactes que na lei se estabel~ceriarn~ !'1-
vesse p~evalecid'o, na Constitüinte., o paragrapho unico clo 
.art. 168 do projeeto que a Cor;runíssão qos 26 elaborou, e 
forçoso é reconhecer que "o·s prec,eitos legaes 44attinentes 
á celebracão do ca,samento" comprehenderiam materiet mui
t9 ma.is: a~pla ·que a comprehéndida pelos preceitos legaes 
"attin~ntes" á celebraç.ão do casamento",. do art. 146 da 
Constitµição. 

A exigencfa de regístro prévio, o recorthecimento ant~"· 
rior da idoneidade pessoãi c.lb milii'str·o pe.rr1sitU-rwm diS:t)o
sicões menos -re·strictas do que as permittidas pelo art. i 46 
da qonstituição v1gente. 

O valor da dispqs1c~rJ cru.e pe:"rnitt& o estabelec.imento .Jb 
penalidad·es varia, ·como se vê, ségundo as varfaç,ões do texto 
tient_ro do qual estã incluida. -

Convem recordar que o actua! art. 146 !'e.Sul tou (Diarfo 
da Assembléa, N ac·iona1, de 29 de l\i.aio, pag. 4. 087), de varios 
d·estaques, da_ ooo.rdenaêão das emeru:ias· 73:9, F. 214 e da off ê
recid.a pelo Sr~ Alcantara Mach_ado e outros. Como foram 
estas ns emenda~ preferidas, outras poderiam sel-o. O~a, 
entre a~ emendas surgida~ do plenario sali~nta-se a do Sr·. 
D.,elfim M;oreira, de n. 578, .que ~a~ia r1epender a celebra
cao de qualquer casamento da expedição de certificado de 
habilitação po;r of.ficial do Registro Civil. Nesstt emend3, ,_. 
preceito legal attinénte á celebração do casamento iria com
prehender a quas·i totalidade nos cas-ame-ntos a. se realiza-
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rem. No parecer do Sr. Euvaldo Lodi, sobre o ca,pituto -"Da 
FamHia'1, encontra-se proposto (Diari.(;) à.a A.$.semblé.a Nacio
nal, de 6 de 'M_âio, supplementó; 1Jag. 4.6), que pa.ra a eele
brar;ão sejam observá.dos os requisitos, da l.ei. Sóm~n.t.é nesse 
.c.asQ, sótnente se Uvesse· alcanoa:do app:rovacão a emenda 
sugg_e~iP.a pelo Sr. :Euvatdo .Lodi, é que ·a dispositivo Iin,âl 
do art. 146. J?ó:!ieri.a ter o alcance de, pe_r·m~ttir á:ó legi$
l-ador :orõinario que., ao :preceü:uar quanto á celehração do 
c.as·amento,, .regula,:$~e o própr.io acto, a J.)t'-Opr1a cerJmol)ia tl:o 
casamento ·religjo.so . 
. · ·· Vim.os que em dív.ersas emendas figurava o dispositivo 
que pres·crevia determi_n_asse- a lei peoálid~d~e- parfl. a trans
gressão dos preceitos legaes attinentes á celebraeão d() casa
ment.o. Esse. dispositivot .em .cáda uma_ das erri.enda$, tinha trm 
senlido. tirtba urna s)gniflca;c.ã&, expri-í.rna um co11ce1to., ser.i
tido que· sé preéisava·,. significação qUe .se defin~a, conceitó· 
q'ue se eonore{i.zava., na con:focr:tiidade dos termos en1 que ª' 
emenda era concebida, variando,, :11or conseguinte, segunáo 
~ vari.acões da;S ncttnái:, dive;rsa~ dentro I;ta~. (Iúae.~ -56 v1t));la 
integPàndo . A iei· pode cr~~r prece~ to~ concer.nentes ã e~le
braçãô' do iça.sarnento.,. mas não pode cr~al-,os alét:Q. dóa 1i:tn.i
t•es qtte ;:i. propria ConstitulÇâo q·em.arcou:. "E' ga_r.a:ntido o· 
llvr~ e.~ercicio dos· ctütos religiosú$, de~:e q11e, t,tão eõntra
venhatn á -Ordem publica é aos bons .çastt{I;Ile$n, ''1.é invio-

. Iave.l ·a lib~r:dade de conscíencfa. e de. cren~a"; -"é ved>ado á 
Vniã-o., áos ~stado!:i e aós 1\funieipios embaraea.r o exel'eicJo 
de cultos relfgi.osos". Con:~idera~do os sentimentos -rel.i:gio
~os~ da qua;,si -t0t.alida.d'e q'o povo bra.sile.ito, a Con·stituifi~ 
de 34, eom app.lq.u$.o de advers-a:riQs pugnaz:e.s :da Egreja Ro,.. 
mana, c·omo p $r. Gmar.acy $ilvefra (Piario µ_a '4-ssembíé_a 
Nacíonal,- 2.9 de Maio) t • . ~onc~deu ~;ô. ca:s·amento cel~brado pqr 
ministro: de confissão· religiosa o.s mês.mos e:ffeitos do casa
mento civil, mediante a satisfac:ão de requ"isitos a:c:i:terio~re;s 
e· posteriore~ á celcbracã;o. O qu.~ linportava era attribuit 
ao. saor~mE)nto· do ··matrimonio ~e-001fneciI1íen_t0 of'fi'Qial, con
ciUandd'"'se. esse . reconhecimento, pela exigencia de fo,rmali .... 
dade.s antecedentes e con$'equi3ntes aó acto ·com os elevada~ 
prindpios q,ue determinaram a instlhdção do casamenfa 
civil nu. paíz. . · 

lncülql_1e~se um Í!ldivi9uo x_ninist.~o qe comiSsão religio
sa pa_ra c~lel;>rar casamentos ou 4éd~re \l·lrl .;;acérdota '1-1ave_r 
·celebràrlo .càsám~ntos que não ,se realjz,aran:i., ahi e5taô· trans~ 
gre§s.ões de preeeitqs 1egae$ ~ttinentes a celeb~·ac;ão de :éa~a,.... 
mento e~ suJe"itos a nen_alidad.es que a lei -esta:b~-1.ec~r. Nuil
ca ·se dila, te, e;n:t~etànto,. á ~tgnif ic~ção. d'o ineiso <Wa coi:n
.mentaQ.õ, cerno e faz. o· ~nün~nte relator, i;Ie J'AaneiPa. a con
cl uil~, com s4p!posto assento. em tal d{spo:sHivo, que: ct;m
pete ª- lei ordinaria, eertam,epte, discjpUI)ar ~ celébra·cfio do 
easamento rel.igios9, dete-rmina.nd€), a~1 :forajalítlades d_est~, 
comtan;te. que ~ão inv.ada a parte Uthu:rgical da solennidade, 
11~rn a difficulte ou ;restrinja de qualq.uer ·rrtódo . Illudido.s 
ter.iam sido :os e.~mpeões õô reconhecimento .. ·cl$. valír.lade do 
casal;Dento r.eligiosQ, .se em troé.<!. des·se reconheciment& tf
ve5$elfi que apmittir ~ disQíplina, pela íei oivil, d,a eelebra
·cão d_ô casamento· religioso~ a f]etermi.naçã·o legal das res
peetivns :ror-malidades. .Para o ·e:minente relator, respeitada 
a parta Iithurgica, consentido o rito. .religiow, tole.!.'ada .a 
forma d.o officio divino, tudo mais, sob ~olor de ·discipli,nacão 
d2. celebraç.ão do .casamente, p'Ode s.er· imposto, pelo· legisla-
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aos sacer;dôt·es e c.re.n.teê·· Assim, porqúe penalid.ade será 
em lei es.tabelec,ida para a t:ra.nsgressão dos :pr:eeeitos iegaes 
attineíltes á celebração do Càsament.O; O casam~nto ·p~r.ante 
miriist.ro de .qualquer G·onfissã·o religiosa pro~.uz1rã o$ .mes
mos éff'é.itos que o civ.il ·se em· ·sua ·celebr.ação, alêrt1 ·Q.n:s :ro·r..::.. 
ma~id~des. qo ritó respectivo (rito que !!~º contraria .a ordem 
p·ubJfea ou os bons cost.u:mes) - . outras formalidades, in
dicadas pelo 1egisladó:r, f:orem· observad·as. Enr conclusão; 
à Constítuição attrfbue effeitbs eivis ·a ~asan}entos cUjél, ce~ 
lebração se faça seg.undn rjtos relígío~os·; o. legi.;;lador; para 
validàde desses· cas~n:ientos~ ex,ige que, â:lê.ro da celebração 
segundo rft o-$ reHgios.os,. taml)em se ·faça a ·celebTação s~
gundo p:esc:ripçõ'es da lei c-ivil.. O inciso :finar do a:rt. f 46 
evidente:r:n_ente não· perrni.tt~ tão diliatada ·e ampla inter-_ 
trretaç~:e . · · 

2) "'O proj~to ~xigiu ·a.:pena~ as !ornialidades exterior~s 
da publícíqa,de dó- acto mairfrírnnial., . . Nãe tez é:;i~u~r a de
terminação dó art. 8:0 da lei italiana tJ. . 847, de ·27 .de M.ajo 
de 1.929'1 Q.e o miniiStr.o do culto, perante o qual o casamenta 
:ê e-ele.brado., explicar aos nubentes os effeitos civis deste, 
l~ndo-lhes. os arts. 130, 131 e 132. ,,. 

Argüm~nta «J eminente relator, com a Ie1 que decorreu 
da Conco.rda-ta en'tr.e a Santa Sé e a Halia, quando -s.. ex. 
é o primeiro a rec.onl:re.oer que o texto :consti.tuci.onal não se 
impr~gnou do esph~itQ da.quella Concordata. Diz mesmo o 
euüne:nie relator g1Te "o texto constitucional não re.coriheceu 
ao casamento, c·elel>rado por sacerdote cathol-ico e discipli
nado pelo direito canonfoo, · á dignidade de sacramento."' Na 
ltalia,, em vtrt.ucte _da con;cordata, "o .direito c·á_nonicó, em 
ihateri'a. tnatrim.onial, tornou_ge direito do Estád-õ .. " .M.a.s não 
foi exclµsivatnente, .o 'reconh'éciménto do o.asa:m.ento catho
lico ·rorrümo, com. digpídade de sacram.tmió, n qu_e ·consti
i~iu objeetõ da Concordata. ent-r~ a Santa Sé e o Estado Ita:
lia,no. O ·trata<lo ée~ebrado. entre as altas partes. setn qJ1e
bra de dig-nid11de. :para qualquer de.ilas, estabeleceu conce.s
sôes reci_prooas. De um lado; o Governo ltal~nb •. p0ór e:!\: em~· 
pto, cotmp.:ro,mette,-se a gq.ra.ntir a tr.~nquillidad'e d~ sé•1e do 
l>a}làqo· '0· reeonbece o caracter .sagrado da Cid?,de Eterna .. 
a ·ssegura ~ livre éir.cUlacião da. c0rrespondenci~ ou de püb1i-· 
~ações· :Qas aútorid.ade-s ec~Jesi~_stfoas ;: í.senta_ o.s ecciesias,ticôS' 
e os -religiosos do. :offfoio de jurados e, e!Jl certos casos, do 

.~enril}t> militar; reconhece ·como f eriad.os: cer~os dias festi
vos da .Egreja. .De outro lado, a Santa s·ê ·se compr-oll)e'tt~: 
a) a _n·ão sujeitar qualquer parcelta,. do· ter:ritorío· ita,Uanô a 
parochos, ou bispos que tenham a .s·éde cte suas· p:iroepfas ou: 
CUoceses , em territodo extrangeiro; b) a fazer pre.ceder a 
ereacãn de circumsoripç:ões diocesanas do a-ccGrdo d:i?I gover
no i.taUano; e) a. ouvir a;s I"azões. de ordem politiea qu~ pôr.,. 
vé_ntura, tenha: o gov~rno . ital,iano de allegar conitPa a pre:.. 
ten-cUQ.'a . n-orhea()ão de àróebispos e- bispo~ -e quanto a.o pr:ovi
m.ento d'os benefücios ecqle.siasticos-; d) a rés:e'nr.ar p-a-ra ·ec
clesiasticos qae sejam cida.9ãas italianos a inve.stidura em 
benefícios existentes· na Italia. 

Não quero. ~transçrtwet· t0d3$ as elausri-I_as da Cónco,r.., 
data que a Santa Sé e a Italia1 -al~s e.ntídades da. c.ommu"" 
nhão internacional. 'firmaram em F·evereiro 1e· ratifi-0aram e.m 
Junho de 1,,92&. Apenas indiquei a-lguma.S das est.ipulacões 

· da fa.m-0sã. cp-mposicão-, par.a dei:x;ar bem firma:ct-as a :recipro
cidade das conee·Ssões feitas- e· a ori$'-em ~ontr·actual das ó_bri• 
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·' gações, assumidas. Ad i~tar do que pI"escreveu o art. 8º da 
lei italiana, não poderia a lei brasileira determinar a mi
nistr-0 de cultos que -explicassem, no acto da celebração do 
casamento., aos nubentes, preeeitos legaes, porque, emquari.to 
a Sa.nta Sé, na Concordata, se obr:íga a fazer que esses pa
roohos leiaitn artigos <lo Codigo {}ivil c.oncernentes a dfreftos 
e a cteveres dos co~juges~ e, no Tratado, "L'Italiá riconosce 
e .riaffe.rma · il priooipio. eonsatrato nell'artíQ-Olo 1º deHo 
Statuto del ·Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cato
lfoa, aP'(>stoliea e ropmna é l~ sola religione dello. S.tato '", na 
Constituição do Brasil está vedado o estabel.ec.imento de· 
cultos religiosos ou a -relação de a.llianca ou dei>endencia 
com qualquer culto ou egreja e plenamente assegurada a in
violabilidade de Lhreitos concernentes ao livre exercício de 
cultos religiosos que não c-o-ntràvenham á ordem pu)Jlie·à: e 
aos bons costumes. Na Concorda'tá, os deveres do minisiro 
catholico~ ao celebrar ~asame·nto> estão perfeitamente defi
nido~ croanto á leitura -Oe artigos de le.i; sómente está o sa~ 
cer:oote obrigiado a ler ~·ie ·norme relative alle oblÍ(Jo-<iani 
reeiproche dei r.onJ.ugi f1"a loro .·" Se reconhecessemos .c.om
p-etencfa ao legislador para prescrever aos sacerdotes que, 
no acto da, .celebração do e.asalmento, expliquem aos nubentes 
o conteúdo das leis civis, podedamos tornar impra.tiea\.-~l 
mesmo a celebracão de casamento .religioso com validade do 
civil, pela imposição da leitura dê longos e numerosos tex:
tos legaes. O que é· fóra de duv.ida, -portanto, é que· o exem
plo da lei italiana 827., deeorrente -da ·claúsula, 34 da Con
cordata, nã-0 pode expungi:r da. êiVa de inconstitucionalidade 
o projecto de lei brasileira que interveio na eel~bracãô do 
easaim~nto religioso, reguland.o .e ôisdplinando as tespe~tivas 
formalidades. 

3) ED1 varios trecho.s do· eruc;Ifto pavec~r do Sr. relato.r) 
'vem affí;rmada a. paridade ·entre -o casamento ç:elebrado po-r 
ministro d•e confis·são religiosa, na Brasil, e 9 casam.ento ce
lebrad·o por sane-rdotes a-Qatholic·os na Italia. Não contesto a 
influennia que a lei italiana 1.159, de 24 de. Jµnho de 1929, 
exerceu, na elaboracão da lei constítucional e1 notadamente, 
na con2-e-pcão do projecto vetaogo. Entretanto, cumpre não 
esquecer ·\llle a lei italiana 1.159 é l}·m acto de pur.o libe
ralismo çic legislador italiano . ''JZ Legütlatore, per saggio 
spirito liberale, ha voluto soltanto unificare la celebraz.ione 
civile con qf!,ella 'religiosa, ánche p<ir coloro che professioni 
<.Lltre relig.ioni~ di·verse daUa cattolic.a - Rubinaooi, Dlritto 
M.atrimoniale Italiano, (pg. 33) . E~ o· mesmo autor · que ob
serva uquesta forma · di matrimônio coincide ' con la forrria 
civile, ad cui diff eris-ce sóltante per ia rpersona dei cere
b1'ante1. ,, 

Facíl, portanto, é extremar o- systema brasile.iro do sys
teJI)a if,ali-ano dentro do qu·~l &e .i.ntegra a lei de 24 de .1unho 
de ·1929 _ : 

No .Brasilr como· na Italia, ha duas ordens de celebração 
de casamento. Mas no B1·as.il, ha o casamentb celebrado ci
vilmente e ·o casamento religJ·osamente -cele}')rado, emqua_nto 
na Italia ha o casam~nto canop.foo . .e o casa:ment°' civ.il. 4-. 
regra na Ital'ia é a celebrac~o do .casamento canonico.; a ex
cepcão é a celebração do. casamento cívil. No Brasil, todo 
casamento que não fôr celebrado por ·autoridade civil, será 
v.aUdo se ~ele.brado por ministro de eonfüssão religlosa, nos 
t~rmos do art. 14·5 da ·C:onstituiçã-0 Federal. Mas não ha, no 
Brasil~ diff erenca de tratamento· en.'tre o ca~amento canonico 
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e os casa·mentos cel~brado.s por ministros, de outras confis
sõc.s Teligio8as, quê. tambem não Gont.ra,riem á o·rdem publ1r,a 
e os ·bqns .co-stumes. Na Italia, ·o- c.as~mento pa:I,'a ser valido 
ou é canonico ou clvil~ neste com:prehendidn <> cel~brad<> por 
cacerdotes acathol icos. Entre o casamento celebrado pel:l àu
toridade civil .e o celebrado· pelo sace·rdote acatholico1 ·a u.n.ica 
díffer~nca está l'.lª pessoa do celebrante. Habilitados os nu
b~ntes pera.nte a áutoridade eivil, ·este ·expede um·a· auto.ri-. 
zação ·és-cripta para que ·o mi.I;l,istro acathe>l:i~o valida.mente 
possa, como se autoridade civil fQS.Se, celebrar o casamento-. 
Tanto di:ff-ere a concepção do syswma matrimonial brasilei.ro 
da lei italiana 1 .15g, que no proJecto vetado está expl.icita
men~ declarado : 

"A ce_rti.c:i'ão de que trata o pr~sente artigo não 
~erá autorii:ação para o ministro re.ligióso celebrar o 
casamento, mas a declaracão de se a-charem os nuben
tes ~ivilmente habílítados a contrahil-.01 perante elle, 
seu coadju.ctor, ou delegado, desde que compe:t,en
tes, segundo as leis Qa re?peçtiva conns.são, e ~stando 
iregl,l.l'arr.mente annotados seu nomé 'ºll investidura na 
Gõrte de ,A:ppellação, ainda que de outro Estad.o" .( art. 
4°, § 4º) • . . 

No Brasil, o -~fnJstr-0 de co.nrissão religiosa não é inves
tido -O.e 'J,Utorjdad.e civil p!J,ra -0e1ebrar o easarilentq. Na It,a
lfa, -considere-se, ou nãot o min.istro· re}igióso aca,tholfoo. co .. 
mo perf.eifJarnente identificado, I].Q aoto da cele.bração, .com o 
offfoial do registrQ eiv.il, o fac.to é que sem a. autorização elle 
não poderá celebrar o casamento com effeHos civis. 

Ma·rcadamente~ substancialmente diversos os principias 
fundamentaes de um e outro sys.tema, do systema matrimo
nial b~asileiro e do system.a matrí.monial italiano, não será 
com apoio . na Lei p. ·f .159, de 29, d,e Junho de 1.93·4, que o 
legislador hrasileiro, ha de traJ;lfor:mar e,m cerimonia de ca
l'aeter Civil a celebJ:>ação do casam·.enio religioso. 

4) 'Entende o eminent.e rel~tor que .. o enune1acto do ai·
tigo i46 da Consti·tuiç~o,. <lesI;Ilan9lia-se em v~rios preceito$.. 
pefo ·q-ue o casatfi.ent.o religioso, para ·p.roduzir os mesfi10!S 
·effeit.os que o ca:s.amento ·clvil, deve obs~rv.ar formaljdâdes· 
diversas, entre, cujas modalida:des vêm &eriadas as formali-!i
dades d:a cele.braoão, .com re·fel'eneia á intervenção do mi• 
nistre> celebrante ao Jogar d'a ~eleb.ração, ·á presença dos con
juges e de testemunhas e ao a.elo matrimonial propriamente 
dito. Inf~tízmente ·não vejo em qualquer d.as _ incJsos dQ ar-' 
tigC>- ~o,nsiitucion;:tl o que nelle viu, tão dest,acadamente.. o 
eminente relator~ DecompoD:.do-.se müdadosaín_ente o art. 1(í6, 
não se deduz que ô casamento· relig.ioso, para produz"ir o~ 
mesmos ef.feitos do ,oivil, -deve obse.rvar formalidades concer
il.-entes ao logar da celebracão e outras deste jaez. 

·ó· que o ar. 146 exige, no .tooante á -celebracão,, é qu~ o 
celebrante .seja ministro de confissão religiosa,. cujo rito não 
contrari-e a ordem pu1JUca ou os bons costumes. Tudo m~1~, 
todas a·s outr.as f O't"ffialida.des não estão consignadas no texto 
constitµoional, ~ão resultam. da decomposição .. do "dAsma:it
cho" do enund~o no art. 146. Éffectiva!I)ente, não está (fito, 
nesse arl. 146, que o casamento religioso será. eelebrado no 
dia, bora e Jogar pr.évia·mente designados p~lo mini~tro que 
J)Fes_idir o a e to não se dedui:. -Oo referido ·artigo que a solen-
11idade se · rcali~;r~ a portas abertás; não se infer:é do :men-
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cionadô dispos-iiivo que tantas testemunhas e·stejam presen..;; 
tes ao ac-to. Tudo isso .são exigencias da lei civil para o ca
sa~ento. c.iv'il à cujas pres.cripéões se pretende ago:Ca sujeitar 
o casamento religioso. : · 

Defendendo o pJ:oJecto-, o illustre professor Sr. Walde
mar Ferreira re(}orda as pre-scripçces. ca.nonicas parà cte
monstr.ar que não houve. ex<ie.sso ·na regulam·entacão dv a.cio 
matrimonial·. Não ·me vou fazer agm·a de defensor da íntan~ 
gíbilidad.e das regras canonicas. Julgo mesmo- de m.eu dever 
rememoral" que, na Assembléa Nacion.al Oonstituinte, e11 me 
oppuz a _que se ~~corporàs.se á Gon_stituiçãç, no~ma pela qual 
as assooiacõ.es. reU:giosas rege:r.:..se-iam, no seu governo e dts
c.ipUnat pelas regras das eonfi~sões a que -per.tencessem. En
tendi, então, errada ou acertadamente (não discuto) que á 
lei const.ítucio-nal brasileiJ•a não devia incorporar di·i'eiio es.:. 
~ranho.. Observ·o que me$rm> nri. c.vncotdata v Estado Ita1iánC1 
estabeleceu restricções á admissibilidade de se regerem as~e
ciações rellgiósas. da Igreja mediante regras prop:r1as. 

Se faço essa rapidtt digressão é para que. não me jul
guem com zelo e~agcrndo na defesa de principias :e :p.ostula-. 
dos que antes def.endidos estão pela. intrans-igencia da prl>pria. 

. lgreJa. Para a lei civl}, ·o casamento é um contraef,o; p.ar'1. a 
.Igreja~ o casa..ment o estã eleva-do á dignidade de um .sacra
mento. Como sacramento· .que é, os fje,is .não pode-m tolerar 
que a celebracã·o de> .acto matrim.onial seja dísciplinada p-ela 
autoridade cjvil. Por isl;o mesmo é que se a. Constituíção 
reconheceu a validade do casamento religioso, precedido e 
segujdo da observancia de determinadas formalidades, não 
póde: o legislador ordinàrio intervir n.o aeto. d<:J- ·casamento, na 
celebrado do casamento~ impondo paira modelo desta cele
bração a do proprio ~~sarnento civil. E' certo que · o proje
cto, repetindo preceíto d.o Codigo c;vu, :não se afastou ap·re
ciavelmente ·<ias regr~s ea~o11ieas. Mas se isto se deu é por
que os preceitos do Codigo Civil $e inspi:raram, ·quando nã.o 
são meras cópias delles, nos proprios canones concernentes 
ao matrimonio. Nada de assign~l_ave!, portanto, na coinciden
c.i'a dos dispositivos do proje~to com ªs presc~ípções cano
nícas .. 

Entretanto, num ponto reconheceu o eminente relator que 
o projeto -se distanciou de lei canoniea. Esta s:e contenta 
com duas testemu:nhas; o proJ.ecto iexige quatro, quando al
·gum dos contrahenltes não sa.,lba escrever. ·Eis. eomo v~m 
justificaiJo o rigor da exjgenci~: - hA nenhwna confissão 
religiosa póde Tepugnar a presença de t~stemufillas á e~Ie
bracão do casamento, pela ínadmissi_bílidade de sua r~aliza
·cão clandestina. N~nlrnma violencia. lhes' pe>der~a fá.z·er o pro ... 
jecto, IJO:r conseguinte, dispondo a esse respej·to. ~A.. presenc~ 
dellas é garantia de i:mblicidade, da. regularidade e/ da authén
ticidade do acto. matrimonial." Positiva.mente, não é esta a 
qÜestãÓ; 11ão, se trata~ d.e saber se a colllfissão religiosa re
pene on não a presenca de testemunhas .á celebracão do ca
samento. O do que se ~ogita é do cabimento de .exig~ncia de 
testemunhas J>ara a valida.d& "da celebração" (~a celebração 
ape~as, ·note-~e ~em) do ,casamento reUgiqso, qup.ndo . ~S$e 
requisito não se encontra: illserto no art. i46 da Consti.tu1c;ãó 
Feàera1. Se o legisl~dor ordinario pódê impôr a presença dé 
testemu:µbas como eondicão de valida.de do casamento cele_
brado por· ministro dia confissão ·religiosa, então póde esta
.tuir o ·numero ·e a gualidade das testemunhas .. No ca-so; dís-
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tan.ciã.-s·e o projecto da lei canonfoa em exigir quatro qúçindo 
esta se satisfaz com duas. Mas poderia o projecto, pela .mesma razão que ex.igiu quatro, _exigir d'ez, vinte, ou mais· tes
temunhas, tant~s quantas jµlgasse " legislador· necessarias 
para illudir a execução · âo di.$posjtiv..o constitucionat 

Até agora tenho acompanhado· o parecer na orde:m d.e 
c01;isideraç.Ô'es feitas :para· dem·onstração :da semelhança, sen,ão. 
mesmo da igualdade, entre· o.s dispositivos do _proj.ecto e a,s 
preseripções canonicas. ·Quand.o, p.or-ém, a paridade fosse· a:b
sohifJl :entre uns e outras, eu tn.q_aga.ria s~ tal -paridade océor
re em !"elação a regra.s de outr~s confissões refigiosas de· ri~os 
ta.mbem conformados c·om a ordem publíca e os bons cus
Lumes. 

Veriifoada a existencía de . divergeneias entre as pr·e
scrípções do Projecto e os preceitos das cnnf1ssões religiosas, 
nova razão de ínconstituciónalid:ad'.e ou descobriria naquelle, 
qual a; de privil'egjar, disfarçadamente embora, determinados. 
cultos religiosos. 

Compre.hendo· e quero proclamar os alevantados intuitos 
dos ,autores do.s dispositivo·s que venho, verberando. Mediante. 
Q. exigencia .de f orrnali'dades concern·entes á celebração, vi.sa
se á segtlFança e a protec·cão da 'fam-ilia. Mas não é sómente· 
o resp'eite pela inviolabilidade dos principios constitucionaes 
que nos leva a impugnar a di.sciplinaÇão do acto religioso do 
casamento. · 

Temt> que o rigori~mo do Dro.iecto ·seja. fonte inexhaurivel 
de aJ5usos e vícios, cuja reiteração exceda de muito as van
tagens que a bem da seguranea. e da seriedade do acto da c~
lebracão estão os meus egregios companheiros ·de Commi=ssâo 
enxergando na exigenêia, para o casamento religioso, das 
mesmas formalidades exigidas parQ. o· casamento civil. Eff:e-· 
.ctiva.mente, não tem fé. ,ptiblica o minh~tro de confissã.o Teh
.g-iosa; ~~~s dec.Iara.cõ~s p6dem sel'.'' invalidadas ou pelo nrenoa 
postas er.a duvída pelas declaracões· ci"e terceiro~. 

Ora, verificada a inobserva·nc-ia de· formalidade~ legaes na 
·celebracão de casamento, sustar-se-á a inscripção no N~gistro. 
$'e o -oasamento sé refohrar n l)Drtn. fechada. emb01;a pre!Z'.en
tes testemunhas em numero devido' Se o ea.samoento. fôr ce
lebrado sem designacão prévia. de ~ia, hora e togar'! Se, e1n
bora observatla-s ficlment-E• toqas as nrescrípcõ-cs legaes, isto 
mesmo f ôr contestado, po:r interessados na c.ontestacãô, ãntes 
da inseripção? Quantas duvidas, quantas questões· Tepontam 
dos -dis:r;:ositivos reguladores da eeie·bracão do casaménto ! A 
utilidad·e que .nelles encontram seus· propugnadore-s facilíneít
:te serâ ·Sobrepujada por multiplo! e muitas vezes í~r.epa.ra.veis 
inconvenientes. · 

5. Reaimente não é d.e admitir-se a validade de um casa.., 
mento que se celebrou, oll quê se diz b.aver sido celebrado> 
contra a vontade de um 'd9s nubentes ou verificada a e};isten
cia, nor denuncia nó aicto. -de imP-P·.dimento fundado na l~i ci
yil. Coroo .bem o proclama o Sr. Jielator, o pvoj-ecto reproduziu. 
n~s ·§§ 2º e 3°, do art. ·5º, o dis~osto nc art. 197 do Codigo Civil. 
Llyre -e esponta.nea deve ·se.r a von.tade dos nubentes~ vontade· 
da qual suhstancia.lmente depende a perfeicão do acto jurídi
co, 'que é o casamento. O preceito do art. !97 do Codigo Civil~ 
çomo ?bserva. Clovi.!, é comrnum .embora não d~staeado, a: ·todas 
~s l•eg1slações ·do Occidente. Estoli por conseguinte de pl'eno 

·. 
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aecõl'dO com ~ prescripçã.o legis1ativa. Entretanto., saliento 
qüe, no projecto, se determina ao ministr-0 de confissão reli
giosa a su-spensão <ia. cerimonia, .nos casos de falta de ·espon
taneidade na manif estaçâo· da vontade de casar;..se por parte 
de qualquer dos eontraentes1 as.sim como se prohibe ao mes
mo ministro de proseguir na .celebração, dada a retI"!ltacão do 
nubente q~e dér causa á suspensão do aeto, no -dia .da- in.t~r
rupcão· .de,ste~ Qr,.a, essa impos·icão ao sacerdote é-de todo em 
todo inmibida. O qu€ o legislador póde fazer é considerar 
nuUo o casamento, é recm~ar· a inscripcão do casamento ool-8-
brado, ap·esar dos vícios índicado.s no a;rt. 197 do Codigõ Ci
vil~ Mas determinar ao mí·nistro da confíssão religiooa qµe 
suspenda a cerim-onia ou que não pi'osiga na mBsma é in
serir na lei preceito inutil e f~er exigencia lexo;rbitante .. Inu
til, por que se apesar da prohibição legal. o casamento fõr 
celebrado, -em nenhuma s-anccão incorre o ·celebrante; inutil 
ainda pqrque o que· importa para a inscripção é à declaração 
ass.i,gnada pelos eonjuges, pelo cel.eb~nte e por testemunhas 
~ não teí_n i;nter·esse ·qualqú~~ inçidente, roais ou menos grave, 
que no .acto da celebração haja occo~ido e. -Sobre o trQ.al os 
interessdos se di~ponham a gu_arda.r silencio; inutil final
mente parque, ·sendo liéito ao ministro .de confissão religiosa 
cele.btar casamentos segundo o rito. da mesma confissão. inde
.pendentemente da observanc·fa :de ·prescripções concernente 
âo easanienio .civil, sempre que1 a.pesar ·oa prohibiçãu legal, 
elle se dispuzer a realizar a ce_rlmonia matrimon411, .pod~rá. ·· 
f azel-o, alleg:ando que o faz no exercício <ie culto religfo.sú. 
Exigeneia -exorbitante é a do projecto porque, além de não 
ser equiparado o ministro da confissão religiosa ao funecio
na,~io publico, celebrado por elle um casamento e f eitá 
a prova conveniente da celebração, não é possivel, nos ter
mos do art. 146 da Constit~ição, crear-s~ causa de nulidade 
decorrente do acto de celebração, que não seja qualquer das 
previstas para o proprio oasamento civil . 

· ,Qra, se não for susp~nsa a celeb:r:ação do casamento ci
vil ·µos casos do art. 19"?' do Codigo Civil, ou se fõr ad
mittida a r~ctratacã'O do nubente .no mesmo dia em que 
deu causa a suspensão de aetõ., o casamento não ,será nu!lo; 
ntas tão sómente annullavel. E a causa da annullação en
contrar-se-á não no facto de Jiáver sido celebrado o casa
.mento. mas no faeto de tratar-se .de pessoa coaota e· inca
paz de manifestar de modo ; inequívoco, o consentiinênto 
!~·rt.s. :tsa. n. 14, 209 e 210 <to Codigo Civil) . Eis por que; 
embo.ra. "caiba ao.s tribunaes· ~iveis bl"asileiros : a apreci?-
.çãQ da validade do casament6 . ·.e não a tripunaes <ia confis-
são em -que se tiVer celebrado" como pondera . o eminente 
·Relator, _:eu não vejo.. necessid~d~ da intei:vençãe/ no a~~ !ª 
·e.elebracao ~o .casamento ~ehg1oso m·ediau.te ~ proh1b1ç~o· 
do proseguimento da eerimC!nfa ou á determi~OãQ d~. que 
a mesma .seja $uspensa, afun. de .assegurar-se a validade· 
do · eas!imento e dispensar-se proteccão especial ã f amilis... 

·' 6) Repeie -0 doutissimo pare~er o exemplo da le~ H~
liana para eonsiderar, oom Vassah, que "o casamento .reh
gi:0so é sempre tambêm um aeto jurídico e não sómente 
um simples ritual :religioso~. · Já observámClS cuidadosa..& 

' mente q\1e o sy.~tema íné!-t:r:-imoni~l italiano comprehen~e o 
casamento eanon1e:o e o c1v1l, emquanto o .systema matr1m9-
niaJ brasileiro eomprehende o casamento civil e o religio
so~ Assim., .se na Italia,. o sacerdote ·ca:tholico, .ao celebrar 
o casamento,. desempenha, confp~me salienta o Supremo Col-
1egio (RenaLto ·· Saviano - "U Matrimonio". pag. 154, nota 
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2), actividade -segundo as normas do direito canonico e 
á qual o Estado fica . .estranh1>, no Brasil, eom mais fortl1 
;razão, .não é tólerada a intervenção. do poder civil no aclt~ 
'maLrim-0nfal religioso. Exijam-se, do miiüstro de confis
~ão religiosa tOdas as diligencias quanto á prova do acto 
q.'Ue cel_ebrou, ma~ ?unca se 1>retênd?- 1!}odelar a celebracfio 
ao. casamento rehg1oso pelas presct1pçoes da lei civil .. 

7) P.otqU~ con·s.idera o easamento religiôsú, ceiebrado 
para -effeitos civis, um contracto, e porque ~ famtlia. -está 
sob · a ·protecção especial .do Esl:ido, este ...;..-. afürma . .i emi
nente Rel3:tO~'- -:-- o regulamenta em t~das as súas. pbases, 
tanto prehm1nare~. .quanto de celebracao e de ·registro. 

O caracter mixto do casame}lto não póde .sel' contesta
do. R. Lema;ire (Le Mariage Civil), accentua bem que, cons'i
der~d_o sob qualquer de seus aspoo.tos, o natur.al, o religioso, 
o c1v1l, o casameJito é ~empre wn contracto. E' o casamento 
·um -contracto natural. uma uníí"o '11.ecessaria â ptopagação 
tanto -espiritual quanto temporal da bymani-Oade; é um con
tracto civil, abrangendo inter.esses de !harcado relevo para a 
sociedade juridiea, e é um contracto .religioso cuja importan
cia fel-..o-.ser elevado á dignidade de .sacramento • .Do facto, en
tretanto, de ser um coptracto. não se conclue que todas as 
suas pbases <i~vam ser ,reguladas pelo Estado, mesmo aquella 
que a Constituição permitti u fosse excluida da regulamenta
ção. De óUtro lado, para.proteger a,. familia, que .segú.ndo a fé-da 
maio~~ ,dos br·asileiros antes · .se funda. na U"Q.iãú religiosa do 
que n.os preceitos da lei. indubitavelmente não se torna ne
cessaría a regulamentac;;ao civil do casamento religie>Sü. 

8) Lembra o parecer -os perigos qüe, decorre.riam, par 
'exemplo1 da admissibilidadé, por parte de· uma confissão rer.
ligi osa, de celebração de casamento sem a presença dos con
juges, sem a presença de testemunhas, a portas fechadas, 
'Clandestínamen.te, etc., para mostrar que S(3 o Es~do não 

· ereasse exigencia para aquella celebrac;ão, desprQtegida fica~ 
ria a família. Multiplicar-se-iam os casos d.e Cóaêcão, de ·v.io
lentação da vontade dos doentés, dos ·fracos e· dos tjmidos. 
Entretanto, é o proprio rel~tor que ~reconhece ser caso dos 
mais communs n-0 drama judfoia~io o. da annutlação do casa
mento contrahido por coaeto". Já. notei ·que a nullidade não 
decorre da falta de observancia -de prescripções espeeiaes no 
aóto da. oelehracão, mas sim do facto de estar o m;íbente co
agi'do, -OU ser incapaz de consentir ou manifestar, d·e modo 
inequivoco, o consentimento . Observo agora que .se tão com
muns, no drama juâieis.rio, são os casos de annuUacão de ca
·samento contrahidõ por coacto, certamente é porque bem 
pouco efficaz tem síd·o o receituario do lJrojecto, aviamen.to 
novo de fórmulas antigas da legislacão vigente. Accresce que 
se as estatisticas f.orenses rev-elam tão numerosos casos de an
nullação de casamento, com fliftdamento em coaecão, toda 
gente. sabe que é porque ·es~es processos \Têm cons.tituindo re
~u;rso -excuso para a. c>btencã-0 ,do· diV<>I"Ci-0 abs?luto. Jfoi .º 
abúsó de taes acções de annu:llação qu~ determinou ·a ·m.st.1-
tuicã.Q; em dispositivo constitl,Jcional, do recurso ez-officio. 

·~om effeito suspensiv-0~ da& sel)tencas ~e d~cretarem a:~
quite ou annullarém éa$amentos. Pom~o 1mporta, para JDJm. 
;que a celebrP.;vã-o ·se fáça. com ou sem testemu~h-as, a portas 
abertas ... ou a portas. fechadas, pre~entes os coDJug~s pessoal"'.' 
mente ou represenfa.dos por terceiros. ' O que m.e interes-sa é 
a declaracuo feita 'pelo celebrante de haver real,iza.d0 o ·casa-
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mento, e a as.signatura .d-0s nubentes nessa declaracão, e o teà-· 
~munh~ da . espo~taneidade dessa assignatur-a por pessoa~ 
i~suspe1 ~a~. Este é o documento que vae ser ínscripto ·no Re
gistro. Cw11, q~e vae valer contra terce.ir.os. e em relação ·aos 
.Prop_rlos contra~ntes. Se este _documento fôr cercado de ga
rant-ias seguras, se as declaraçoes nelle exaradas forem livre
mente prestadas, fracos ou · fortes, tímidos ou intim.oratos. 
doentes ou sãos> terão inequivocamente manifestado seu con
sentime~t-0, ter.ão livremente contrahido casamento valido. 
·· 9) · Compete privativamente á União, nos- term:()s do ar.~; 
~i'go_ ·5o~ XIX, . a, da Constitui,ção, legislar sobre -0·Direito Civll. 
Mas, não vejo . nessa collJ.petencia eo;nstitucional comprehen
dida a cori1p~tencia para dis~iplinP.r a celebração do casa
~ento :r.eligi-0so, crue. .a. mesma· Constib1icão. excluiu,, indubita
v-elmente, da esphera d'o Poder Legislativo. 

iO) Di·rectamente, como tenho accentuado, não é permit
tido ao legislador disatplinar a celebração do casamento re
ligi-Oso. Pod~rá fazel-o indirectameote? Não, responde o emi
nente relator. De facto, s~ a prescripcão de regras -0bliqu.a
mente viesse detePrninar a intervenção no ;a,cto matrimonial 
da confissão religiosa, tão inconstitucio_nal quanto a interven
éáo directa seria a intervenção indirecta. Mas o projecto, ins ... 
pirado e·m altos e .nobreS' p1·opósitos, sómente disciplinou a 
celebração do casamento religioso pará garantir a authenti
cidade do act.o matrimonial e para proteger a instituição da 
familia. Não precisava, entl'eta:nt9, ~er regulamentad·a. a eeri
m-0nia religiosa para que tão altós Q.esignios íi~assem satisfei
tos. Instituind-0 fórm~ espéc?al para prpva do acto·funre1ebra.
cão1 o pro,iecto attingiria os mesmos objectivos que visou com 
os ·preceitos de seu art. 5°, sem violentar, entretanto, a prati
ca dos ritos religiosos, sem impõr a sacerdotes a pratica de 
funcc.ões ciyis no momento em que exercem funcções d~ ca
racter rel_igioso. 

11. Adverte o nolire -relator: - "Nã-0 olvide ninguem t.er 
o ar-tjgo i 44, paragrapb.(} uni.co, da Constiluicã-0 pr~scriptn de 
te_rminar a lei civil os casos de desqnite e de an:nu11acão da 
casamento, have.ndo sempre recurso ~e:x:-offie_io", com e!feito 
suspensivo. E isso em reiaC;ão ao· casamento civil, bem com<> 
quanto ao religioso· inscripto para produzir os efféit-Os dest'e". 
Desta advertencia conelue o illustre pr:ofessór que, por i_~sot 
devendo a ,Jei civil determinar os casos de desquite e ·de ~n- · 
nullação do càsamento religioso, cabe•lhe, por certo, fixar
Ihe os requisitos essenciaes ·de perfeicão juridica'- cuja in- _ 
observ.ància dê causa ã an.tmllaçãoft. Data venia, e.neontro nes-· 
sas asserçõf!s confundidoS os effeitos· ei:v'is d·e eertos casamen-· 
tos religiosos oom o· proprfo casalll.ento ·re1igJoso. A lei civil" 
não se, i>reoccupa com. o càiamento religioso ern si, mas tã-0 
pouco de desquitar casae~ religiosamenterrunidos. A lei civil 
_não se preoccupa com o casamento rel !'giuso em si, mas tão 
.sómente com os effeitos civis des~e casamento . . Quando os 
ír:Ünmaes decretarem a annullacão de um· casa-manto inscripto 
tio registro civi'l, o qué estará sendo annullado são os eff eitas 
civil' do e~samento religiosament.e celebrado ,e ttão·· o proprip 
.casamento. Pà~a a confissão ·religiosa, continú·a.ro os nubent~s 
easadost se ella. não admittir ·como causa de. annullaçã-O a ca.u.sa 
d_e · arinulià:cão ~dn1itt1®· pela lei -civil, o~ ·mesmo emquanto ·a 
autoridade reH'giO$a 'o-Ompetente n.ão reconhecer' a .ezjsteneia 
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do v~cio que haja: impossibilitado a c:í'eação do vincuI-0 matri
monia'l. Reci:pr:,ocàn;lente, annu.11em.-se embora os, casa,méntos 
religiosos· pelas autor.idades das coniis.sões dos ministros ·ce
lebrantes, e casados continuarâ<l os nubentes,. emquantQ a an
nnllação não für ct·ecretada pelos tribupaes ·áivei's.. A con
fusão que en~ontro no inciso do Parecer ora commentado, 
foi objecto de esclarecedores debates na Assexnbléa Nacional 
(!onstituinte, por occasião da votàçã.o do ·art. 1'46 (I)'iJar{o da. 
Assembléa Nacit>nal, de 29 de Maio, pags. 4 .• 090 e 4.09:1). 
Fal~va. . ,g.obre -0 as·sumpto o Sr. Aclr-o.aldo Costa, quando foi 
interpellado pelo Sr. Martins Véras, que indagav·a se. o Es
tado reconhecia e> casamento religióso e se, annullá<l'o pela 
ffrreJà determinado çasamento. como fié'ariai e~se em rela
Qão á autoridade qivil? Respondeu de tmmediato -0 S,r. Adroa:l
do .Costa : ·~Toda. véz .que ,seja annullado um casamento pex-an
te a Egreja, esse casamento continua valido peraJite o Esta
do., emcri.Ianto não fô·r annullado perante o mesmo Estado". 

· Observe-se agora que propriamente do acto da celebr3-
·çã0 do casamento nen.buma núllidade decorre., nem causa de 
desquite promana~ p~lo que. pal'a determinar QS casos de 
desquite ou d·e arinuUacã-0, nâo é necessario que a lei estéja 
-a ponmenorizar reguisitos do acto matrí'monial religiosamen
te celebrado. 

A..ttentá.tnenf.e examinado o douto parecer d9 eminente, re
lator, verifico que as razõ:es neHe exaradâs não me conven
ce.raro. de que em desacerto estou, quando venho aff,irmando 
a incorn'Datibilidade entre ,o art. 1.46 da Constituição e de
terminados . dispositjvos do proJecto velado. Eis· porque ac
certo o véto presfdencial. 

Sa,Ja das s ·essões, i7 de Outubro de 1985. - Pedro Alei$o . 

. RAZÔES DO VÉTO ·A QUE SE RE.FERE' O PARECER 

Determina-o art . 146 d.a Constituicão Federal; 

"O castmento perante o núni~irõ de qualquer con
fissão :religiosa, cujo rito não _cm1traríe a ordem pu
blica oq {)$ bons costumês, pl'oduzirâ, todavia, os mes
mos eff eifos que· o casamento . civil, de~de que, per.ain
te a autoridade civfl, na habil.itaõão dos nube.ntes~ na 
verificacãó dos impedimentos e no proc_esso da oPPO
sição, sejam ·observadas- as dispo_sições .da lei .civil e 
_seja -elle ínscripto no Registro Civil". 

Como:· s.e vê, o nosso Estatuto disti'ngue claramenLe as 
.tres ;phases de casamento: a. da. ha.bilitaçã.o, a da celebracãn 
.e a do regisfír<>. E admitte -0 acto matrim.onial religioso. 
desde que sejam preencpidas duas condições: úma. anterior. 
ao casam~nto e outra posterior ao me.smo. 

A condlcão anterior é eslla ~ - a observancia, pe!'ante 
a autoridade civil, das disposições da lei civil, no tocante á 
habUit,aeão dos ilUbentes, á veritica(;ão dos impedimentos e 
.ao procesSQ da -0ppos.ição • 

Quan.to á condiQão poster'ior, ,é a segúinte: - a in$
Çripcão no. Registro Civil. 
~ Sã.o e.stas as condições ~ziuidas pelá Constjtui(Jão, e só
mente estas. O nosso E.~tatuto diz: ;___. "'de$de que" 'taes con-
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.diçõe$ sejam {>reenchidas; e, pois:, não é lié_ito ao legisla.dor 
ordinario accrescentar novos requisitos. _ 
_ S~ndo assim, concluo que foi mal concebida a Resolução 
-Legisla.tiva. Os requisi:tos nella consig.nados ~e jus.Uficaro, 
·concretizan;I medidas conducentes á segurança. do acto m:i:
trim-0nial ~ Mas não !oram exigidos· .no mom~nto propri,o·. ~ 
Não deveriam ser estabelec~dos para o acto dJ. cei$brnçiil> 
que deve correi- inteiramente de accôrdo com as normâS da 
xe8pectiva confissão reljgiosa, e sim para os effeitbs-do re-

" gi.stro. Em summa, o projecto deveria regqlar -0 acto reli
gioso da celebrac.ão do êa$ame_nto, não dire.ctamente, como 
fez, mas inàirectament'e através do registro. ~ssim, a eii
gencia ~e det~rmfnadas condjções para a reaJização do regis
·tro aQarretaria a necessidade de o casamento ser celebrado 
-de f6rma que pudesse elle ser registr,ado. 

Tal como foi .concebido o prõjecto e se acha· redigido, 
afigura.:..se-me, ~nconstitucional na parte que regula 'º acto 
Te1~gioso da Célebração. . · ·· 

O inconveniente apontado attinge, directa ou indirecfu.
mente,' ás demais d_isposioões da Resolução Legisla:t.tva e, .Por 
esse motivá, e para, qu~ de novo seja ponderado º' assumpto, 
uso da !acuidade que _me confere o art. 45 da Co~tituição 
d.a Re1mblica, pal'a negar sa.nccão á ref êrida Resol uçã_o. Rio 
-Oe· Janeiro, em 9 de Setembro 4e. i935·. - Getulia Vargcu; . 

PROJEQTO ·N. i26, 1ª LEGISLATURA, vm:'ADQ PELO SR. PRESIDEN.TE 
DA RFPUBLICA, A QUE SFl REFER'E O PARÉCER 

O Poder Legislativo ·decreta: 

. Art. {.C Ú casamento "reJigÍOSO, Celebrado perante tn_i
nistrO da Igreja datholica, dqs cultos protestante, grego or
thodõxo, israelita e positivista, ou de outr-0s, cujos ritos não
contrariem a ordem publica ou os bons costumes, produzirá ._ 
os me~mos eff eito,s do casamento civil, ·nos termos desta Ieí. 

. Art. 2.0 .As autoridades superiores d·as confissões_ reli-
.. giosas communfoarão ao presidente da Côrte de ,Appellação 
.nos Estado~, ·.no Districto Federal ~ no Terrítorio do Acre, 
a relação nominal dos, seus minfatros, competentes. , para ·e
lebracão do ~asamento, ,.bem como . quaesquer modiíicat-ões~ . 
substituições ou exonerac.ões superve~nientes. · 

. ' 

§ 1.º Quando a bierarcbía des,sas confissões ·r õr univér
salmente conhecida, ·& cemmunícâeão versará. apenas sobre 
os cargos e· suas eventuaes substituições~ 

§ 2~0 Todos os ministros deverão trazer· suas provisões 
ou titulos de nomeação expedidos -pelos respectivós SUPP.
riore$! dàndo- se serripre a ·maior divulgação a qualqu_er no,;;. 
meaçãq~ subsU.tuição ou exoneração. · " 

Art. 3.0 A secretaria de cada Côrte de Appellacão anno
ta_rá, em livro espedal, as commu.nícações determinaaas 
pela presnte lei, dando ... Ihes tambem ampla publicidade, 
quer pela imprensa, quer mediante circulares aos juizes de 
direito, que estes transmittirão aos demais juiz8s comp~
tentes e aos of!ieiaes do Registr~ Civh. 

§ f.0 Tendo duvida ,sobre se o rito de confissão religosa, 
não esp~ificada no art. 1°, contraria, ou n_ão, a o'rdem pu
·blica ou os 'b'Ons costumes, o Presidente da ·Cõrte de Appt>Ua-
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-ção deverá determinar as providencias qµ_e, para di.rimU-a, 
julgar conveniente, autorizando~ denegando on eaneellan.do 
as annotações. 

'§ 2.ó A todo cidadão é facultado representar ao Ministerfo 
Publico" na. comarca em que occorra o allegado., contrn. con
fissão religiosa, cujo ríto e()ntrarie a ordem publica ou. os 
bons ·costume?, artfoulando factos e .inflican~o,. o.u off ere·cen
do provas afim de ser denegad·9 a. s·eu$ mm1stro.s a f acu1-
dade .de celebrar casame·nt'o com effeitos civis. O Minis-· 
terfo Publico, adaptando · ·as medidas que considera~ conve
nientes, promoverá a accão pena.), se cabível, e exporâ, ?m 
relatório, ao. presidente da Côrte de ApP.ellaçã©t oo resul
taàos que ;ipurar. 

· Art. 4.0 Os nubentes, habilitados na "fórma da lei civil. 
poderão requerer, ao juiz competente, a celeb:racão do seu 
casamento por ministm~ de confissão1 reUg.osa, cujo nome ou 
investidura se encontrem annotados na Secretaria d~ Côrte 
de ~ppellacão do mesmo Estado. · 

§ 1.º Deferido o pedido, qeter.mina~á o juiz que o ot
ficial e~eça a certidão. de habi1ita~ão para casamento ~lo.s 
requerentes, n~ qual m.encion.ará : 

a) nomes, prenomes, data de nascimento, pr(}fissão do-
micilio e resid.encia actual dos nubentes; · 

b) nomes, prenome.s, data de nascimento, ou de mor.te, 
domicilio e residencia actual dos paes; 

e) nome e prenome do con,juge p~e.cedente e a data da. 
.dissolução do casamento; 

~J. data da publica.cão dos proclamas; 
e) os documentos apresentados para a habilitação; 
f) investidura e cargo do ministro ou o seu nome. 

§ 2.0 Essa certidão, isenta. de sello, será entregue, petr, 
offícfal~ mediaílie reeibQ n<>3 auto~ Tespeetivos, 8. um dot ttu
bentes, ou a .pesse>a por elles designada na petição . 

§ 3.0 A certidão vale_rá para. o. casamento durante trinta. 
d!as, contados de sua data; findo eSiSe prazo, será necessa.ria 
nova .certidão exfrahidat a requ~rimento dos nubentes, dos 
mesmos autos de habilitação, caso esta ainda vigore • 

. §. 4.,0 A certidão, qe .que trat~ e pr..esente artigo, não será. 
autorizacã() para o ministTo religioso celebrár o casam~nto .. 
mas ·a d'eclaracão de se acharem os nubentes civilmente habi
litados· a cçntrahil-o perante eIIe, seu coadjuctor, ou defo
gado, desde que competentes, segundo as leis da respectiva 
confissão, e estando reg·ularmen.te anriotados seu nome ou 
investidura. na. Côrte de Appéllacão, ainda que de out:ro Es
tado. 

Art. 5.0 ,Q casament.o ·religioso será celebrádo no ura, 
hora e logar préviamente designados pelo ministro que· pre
sidir no acto, mediante apresentação da certidão mencionada 
no art. 4°. e ·preenchidas· as formalídades do rito respectivo. 
· .§ 1.9- A sole·mnidade terá lagar na igrej,a, au templo, ou 
em outro local designado, ou admittido, pelo celebrl:lnte, a 
portas abertas~ perante testemunhas, parentes, ou não, dos 
contraentes, e na. fórma. do rito da. ~eligião adoptada. A:!I 
testemunhas serão pelo men~ duas, 'l'Q.~ndo os eontraientes 

.saiba~ escrever, au quatro, quando ~tg.uzn deHes o não ·sai'ba. 
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§ 2.0 A celebração do casamento será 'immedia:ta~ente 

s'ijspensa, se .algum dos· eontr.a-entes recusar a solenne . af
f'irmação da sua vontade de casar, declarar que e·sta não é 
li"'\'Pe e espontan~a, ou, manifestar-se arrependido, assim co
mo se no acto f ôl' denun.eiado 1.rill)edimento fundaq(} na lei 
civil. 

§ 3.0 O· nubente que dé:r ca;usa á su.s:pensão do acto não 
Berá adrnittido a retratar-se no mesmo dia. 

Art. 6 •. 9 O II;linistro la"'lrará, ou fará lav:rar. e?p. lingUa 
ve~na:eula, Jogo· dépois ~a celebração do casamento, o assento 
respectivo en:i d.ua.s vias .de igual teôr, uma êm livro es:pe
oial e outra em folha separada, assignad'as por elle, pelos 
conjugés e pelas testemunhas, depoi.s de lhes sel'em lidas em 
voz alta e clara. 

§ ~.° Constarã·o do assento: 
1 

a) .a hor-a, dia, rnez e anno e lugar de realiz.ac·ão da ca- .. 
sarnento, co.m. a espeeifícação de terem sido observadas as 
formalidades d.o· art. 50 e § .1º; 

b) o nome do mi~nistro celebrante, com inÇlícaoão de. seu 
cargo ou investidura e da sua confi\Ssão religiosa; 

e) os nomes, prenomes, idades, profiss·ões, domicílios 
e res~dencia-s dos conjuges e da.s testemunhas; 

4)· ·'a declaração de tel' sido o c,asamelito celebrad~ eom 
o cumprimento das formalidades legaet; e obs~:rváncJa do ri
tual ]!eligioso applieavel; 

e) o. inteiro teôr da ce1 tidão do art. 4º, § 1·0; 
f) .o r~gime de beng do easamerito e, se os nubentes fi

zeram a d'eclaração, a data e o cartoriO em que foi passada 
a escriptura ante·-nupcíal, quando o regime rião for o legal: 

· g) a. pessõa a quem ·serã -entregile o termo .ã.'vul-so, de ·a.e~ 
-0ordo com o art. 1~. 

§ 2.0 Suspénsa a celebra·ção do ca-sa·rnento em qu.alquer 
dos .casos do art. 5°, § 2°, se lavrará o termo., mencionando 
cireutn5tançiadaroente o oocorrido, na fórma do -pr'incipío 
deste art~go. 

§ 3.0 os· livros dé assento do·s casamentos religiosos, ~e .. 
lebrados nos termos desta lei, e os documentos apresentados 
pal'a a celeb~·acao dos -mesmos casamentos· ,serão conserVàdos 
em bom estad-0, e ~n;i lugar seguro1 e: abi eJthibidos, medi
ante requisicão judicial, sob as vistas áo ministro incumbido, 
de, sua guarda, ou de pessõa por elle. designada. 

1 

Art. 7.0 O ministro, que celebra1' o casamento, entregará 
logo aos nubente$, a um delles, ou á pessoa que designar.em. 
mediante recj.bo, o termo avulso, e communicar-á o occorrido 
aó official do Registro Civil processante da habilitação, 
dentro ~m ·setenta -e· duas horais, .se o eartorio estive-r situado 
n,a mesma localidade, ou, no mais curto .pr~o, até t.ri.nta 
dias depois da celebração do casamento. nos demais caa06. 

§ 1.0 O termo avulso, será entre·gue ao o!ficial do Re
gi,stro Cívil, mediante recibo de proprio punho, em livro es-
p~cial do protocollo, ou em separado. · 

§ 2.0 Far-se-á sob registro :postal, gratuito, com recibo 
de volta, a con:imunicação .ex:i·gida oor este artígo. ·o fune
cionario postal verificará o. teor da· communicacão, antes de 
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.encerrada ·a. sobrecarta, m·encionando,. no certifiéadg tr·atar
.. s~ de assento do· ca·samento das }t'es·sôa'S que. -nomeará. 

§: 3.º' Ao fázêf. :a communicaçã.o a:o .official d-0 Registro, 
enviará Q ministro, quando. hoqver, as procurações·, de um 

.. ou de ambos ibs ·contraenteª . 
§ 4. 0 p~ ministro p,oq~l'áo ,~xjgir ôs documentos· referi:.. 

dQs no :§ ;3º,. em duplicata, afim de conser.varem.1 em s~us 
archivos,. exemp!ares <:fo ·cada ·um. 

AtL 8.0 O ministro· de eonfi5são raljgo.sa especifica.d~ 
no art. 1 º-• ®e celebrar casamento, estando algum d.os con:
traentes ·em imminente perigo· de· vida, Lavrará, ou. fará la

. vra.r~ no livro proprio, ou erri segarado, a resp·e·ctivo termo, 
em du-as via~, com. os poss~veis fe.quisitos do art.. 6°.,, §. f O,. 
assi.gnado .Por eIIet pelo. oCOntraente q:Ue souber., ou puder· 

. ass.ignar; e p·ôr quatro testemunha.$ que saibam ler e .es-
crever. 

§ 1.º A. s.egunda -via do 1.e!'JllO laVt'ado será enviqàa, pelo 
.: minis-fa·o -cefo.brante do ·.ca$a:meri:to,. ao off.icia:l cip l\.egistro :Civil 
do distdcf,o em que se tiv:er effectuado, .no.s termos· e prazo 
dó a:rt. 7°. 

§. 2.~ De poss~ da segunda via,. o official, immediata
mente, a. autuará, ou juntará a~s· autos da habilitação ~s~ 

. çtiV:a, rl?e houver,. 'fazendo-os conclusos a·<> juiz co~petenta, 
J;>ro:segu.i_ttdo•sie no~ termos do ã.i;t. 20Q do Codig(>· Civil. 

Art. 9 .• º Haverá, em çada cart.orio· . do Regís'tr..a Civil, 
. m.ais um livro - lolF" .....- j>árá regístro dos casamentos reli.:.. 
giosos,. ·com trezentas folhas e as formali<lades meneio

. riada.s' no art. 43 i;io de()reto i;t. 18.. 542, de· 2·4 de Dezembro de 
1928. 

§, f~º Cada :folba {!esse lfvro será _divHiida .em tres partes 
de aeéordo com o ·:rnod.élo anniexo ao decreto fi. - ~'8.542; á es
querda, ·se Ian.ca:rá o numero· de ordem, ao ~entro; o asse.nto, 
fi.cande, á direita, espaço para as notas e aTerbacões. 

§ 2.0 No meslllQ d:iá, .em que recelrer o .te.rmo .avulso, o 
official do }legistra Clvil fará, gratµjtatne)lte, .a ins·cripção 
do casamento, Ut:-:vran~.o um "a..ssento no livro ''F", q'.Ue as·si'.!'P 
gnarti com duas t•estetnunh.as, ·e em .que tran~cr.everá, na in-. 
tegra, o mesmo teríii'f), mrencionandó -os documentos ctu.El o 
acóm.panh.avam e a~ circu:nstan:cias q·ue Julgar eopv.eniente:s. 

§ 3.º Q official juntará o termo avulso e as proou:rac:ões, 
·aos autes da.- habili'tação dp casamento, certiffoando nelles a 
date da inscripção e num'eros d11 pagina e livro em qu~ a 
Iánco\l. · 

§. 4.0 Verificán:do a inobse~aneia de J()rm,alida,dés· tegae~ 
na· celebracão do easatnertto, o ·official $nnot'ará, no li\'ro 'p:ro-· 
prio, a .inseripção; que ficará su·stada, e .exponpo. as duviâa.s, 
que tiver no~ autos da habilitação, dar-á immediátámen.te, vis
ta destre:s ao _representante do Minis'terio Publico,. por tres dias. 

~. 5..° Com o p~recel" d.o Min·isterio 'Puhl ic.o, os autos serão 
logo ~Qnclusos àô J~iz pa:ra, dentro em tres dias, profet"ir se't1-
tfffi€;a, -d·eter~ando ·ª inscnpcão do ca$a:rnento, sanadas as· 
nullid'àties rela·tivasf o·µ den~ga.ndo-a, quand:a insanaveis. ·o 
ju:iz ·appllcará a$ pienaíitiages de ~ua com.pet~.ncia e ordenará 
a. remessa. cJe· cóplas dos· a)J.tos· ao l;'epI"eS:~ntap.te do Ministerio 

.J;>uhlico, .~arª a ·propositura da.~ acéão p~n:al ,eabivet. 
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-. ·· · ~ 6. o ·se a inscrincão · f-0r ordenada. ulteriormente, retro
agirã todos os seus effeitos á data da· annotacão tomada pelo 
official, nos termos do § 4º, attendido o disposto no art. i i. 

& 7. o O registro é obrigatorio; e -se o. off1cia..I se rec-usa.r 
a :faiel.-o, os conjuges, ou ó repesentante do Mini'Ste\rio Pu

-blico, po:diei·ão recrucrel-o. 
A.rt. 10. :se,, a'té 60 dJas . depuis de expedida, ~ ·certidâ{) 

do art. 4º, '§ 1º~ não tiver .sido feita a ~insoripção, o -o'friqiai 
do Registro Civil requisitará, do :ministro competente,. inf or
D'lllç-ã.o eseripta sobre a ce~ebração do mesmo casamento. A' 
· requis-icão attenderá, no prazo de rt~z dias,. o ministro, en
viando -cópia aut.hentica do termo do casamento, se o tiver 
efJeetuado. 

Paragrapho uníco. De posse dessa informacão,· o official 
juntal-a-á aos autos .. dd. habilitação do easamiento a que se 
refeJ;"e, p:r;ooedendo-se nos termos dos §·§ 4° ·e 5º do art. 9°. 

Art. H. A inseripcao do casamento- religioso., dentro {}o 
prazo .de 60 d.las constante do art. f.O, attribue-lhe ,os mesm~ 
effeitos do ~asamento· civil, ·desde · o momento. de sua cele-
bração. · 

Paragrapho unico. Findo o prazo de 60 dias, o regis
-iro poderâ ser !eito em vi~tude de. decisão judicial sem pre~ 

.iuizo das penalídades em que tenhazn. jncorrido os responsa-
veis pelo retardamento. · · 

Art. 12. Os actos regulados por esta lei,'que co_m:pet~m 
aos· nubentes, ou aos -0onjuges, pod·erão ser praticados pór 
elle-~, pessoalmente'- ou por pr9cura.do.r com. poderes esp~-
ciaes. · · 

_ Art-. 1'3. O casamento reli'gi9_s9, celebrado na conf ormi
dade desta lei, considera:r-se-á perfeito,. an~es de sua iD.s~re
pcão, ·afim de applicar-s·e o ~tt. 283, da ConsoHda<;ão das Leis 
Pena..e.S'. · · 

. . 
§ 1.º Commettem os crimes e ficam sujeitos, respect~va

mente, ás penas dos artigos 251, 252, 253, 25·6, 257., 2581 259 e 
. 2&1, e seus paragraphos, da Consolidação das Lieis Pena~s, o.s 
que praticarem os acios previstos nesses · dispositivos, ou se 
se~virem de documentos, ou papeis, nell~ mencíonados, :pa;i:a 
a celebração. do casamento religiQso ou P,ara a sua i~ripção 
no Registro Civil. ' 

·' 
§ 2.0 ·Para. o effieito da applieacão do art. 253 da Qonsb .. 

lidação das Leis Penae-s, o miní~tro de confissão religiosa, 
quando no .exer~foio das att.ribuições q~ife ·esta lei lhe :faculta, 
é eqüjparado .ao :runecionario publico.. ;. 

. ' 

§ 3.º Incorre.rã nas penas: de prisão ·-cell'ular, por .uui a 
quatro a.nnos, quem s1e fingir de ministro de .. qualquer con
' fissãa ... religiosa e exercer as !uneções respectivas, para a ce
lebracao ãc; casamento~. ou para a lavratura. do assento, ou do 
termp avulso, na eonf ormidade desta lei.. · 

_ § 4.q Incor~erá nas penas de multas de 500$ a. 5 :000$0()0 
e dó :prisão eellular de seis mezes a dois anncs: · 
· . a) qu~m deixar de ·promove~, e ainda. quiem . dificultar, 
retardar ou Jmped11r, -o regist:ro do casamento reUgíoso pe1$ 
forma e nos prazo~· determinados nesta 'lei; 
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b )· quem ·efíe~~tuar, obtiver ou procurar ol;lte~ o registro 
civil do -casamento religioso, sem as exigeneia-s. ida lei. 

· §: 5.0 Não- cumprindo o official do Registro: C1vi1, prompU). 
e extamente, as ohrígacões, forína1idades ou encargos, que 
esta .lei llle, irnpõê, incorrerá nas penás de 'multas de 200$000 
a 2 :000$000, e de ~.uspensão do exercicio do catgo poi- um a 

·doz~ mezes,. .imposta:s, de plano, pelo ,juiz competente; de o1fi
cio, ou a requerimento dós nubentes~ do -repr.esentante do Mi
nistedo Publico, ou dó ministro religioso celebrante do cas.a~ 
mento, ouvido sempre o offcial responsave!. 

. Art. i4. Cabe o r'ecnrso de aggravo de petição interposto: 
I . :Por qualquer dos nubentes, e pelo r.epresentante do 

.Minis.tet.io Publico, ou da. religião de que .se trate, das die
cisêies: 

«) sobre annotac~o de carg()s, ou nomes, de m1njstro~ 
na Secretaria. da Corte de Apelação, ·e nos caso.s do § 1 º do 
art. 3°; · · · 

. b) sobr~ a celebração do casamento ·x:>or ministro teU• 
giqso; . · 

e) sobre a ÍJISCripÇão de easamento eelebrado por mi-
nis lro religioso . ·· 

II, pelo. official do Re.gistro Civil, da imposição de .pena 
de· multa, ou suspens·ãa. 

Art. ft>. Entra:::á. esta lei em execucao, em. todo o terri
torio nacional, trinta dias d~pois de sua pubU.çacão no Díarí(J 
Official da União. 

Art. 16. Revoga.in-$e as diSposições em contrario 

Uamara dos Deputados, 27 de Agosto. de 1935. -- A.nton.w 
Cm·lp\9 Ribeiro de .4.nd-rada. - Jos~e Pereira Líra • . - Agenor 
Ferr.éira Rabello. 

'N. 132 A, - 1930 

Reg11..la transac,ções de compra ·~ venda de c.anna de tusuco.:r 
·· . e~tre usineniros e lf.Lv.-çadores fornecedores .. de canna, 

corn pareceres das· Commisões de Agriculttlra e de .Fi~ 
nanças. 

(Agricultura 18 - Finanças 1.49 - fa. legislatura) 

A ·com.missão de Agriculturat d~lara. que o projecto nu
mero 132, do Sr. Lima. Teixei.ra ficou prejudicado uma vez. 
que ·as ·suas idéas f o.ram aprovei@dás no substitutivo que 
foi elabora:d~ no. projecto .n. 1-i:t·. . 

Sal'a das Sessões. - Ricardo Machado. ..,._. E. 7'eí:r:eira 
Leite .. ...:._ Sampaio Costa. - RumbeT-to R. de .Andrade. - Pires 
Gayaio. - Cid. B. de CClstro PradO. - Francf,sco <),i Fiori. 

PARECER PA ÇOMMISSÃO DE FINANÇAS 

O t\Ssumpto a <Pie se refere o presente proJecto envolve 
mnt-eria da mnis ;alta relevancJa.~ tlIIla, vez que tem em mira r6-
gu·lar ~s· tra.n_saccões de compra e venda de canna de assucar 
entre usineiros e lavradores fq~ne~edores de canná. 

106 de 221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

-92-
bata de ba muito tempo :i. controversia existente entr·e as 

duas classes motivada, principalmente, pela disparidade de 
_pagamento da .materi& prima entregue ás usinas, pelos plan
ta:dores. O projecto visa obviar esses inconven!entes e sobre
·tudo· f a,z1er càm. que a oanna tenha um preco mais oa me.nos 
fixado, extinguindo-se a pratica altamente no_cí'Va de ô mesmo 
ficar ao ar bitrio dos usineiros aos quaes., por .motivos varios 
os plantadores se acham presos e, conseq:uen~mente, sujeitos 
a tabellas qu1e nem. -sempre consultam seus .interesse~. 

Tt·ata-se, desta maneira, de um projecto que envolvendo 
_ inte1·es$és os muis reievantE1d, de nma classe da5 mais nume-
1·osas· em nosso Paiz, notadàmiente no norte; classe que com 
1.1-IDa dedieacão sem limites_ eom um esforço irr.nillenso, tanto 
contribue pares. &. nossa grandezb. economíc~ deve. me~eoer o 
melhor acolhimento do P.oder Legislativo. Todavia, muito 
embora estejamos de pleno accordo q-ue a questão deva me
recer estudo· acurado, para u.ma. prompta. resoluçãC>, opinam0:s· 
que o projeeto n. i32 siga seu curso. norm;.tl porque não se 
àcha enquadrado nas alin.eas ão -art. 49, do Regim.ento In-
terno d esta Camara. · 

Sala das Sessões, 15 de Outubro de :193·5. - João .Simpli
cio, Présidente. - Adcaberto Camargo, Relator. - Gratulia
na Brito. -.Cardoso de MeUo Netto, __, Cl,e"fil,ente Marianni.
João Guimarães. . Abelardo vergueiro Cesar. - Amaral 
Peizoto Filho. 

ANNJID(t> 

Art. 1.0 As· o.annas tornecidas pelos pJantaQe>r~s. á~ U~inas 
de Assuear, s:erão pagas tendo em consiàera.ção a. media me·n
sal dos precos de ~sucar ccystal, veriffoados pelas cotacões 
do Instituto de Assuear e do Atcool... ou; na :falta, de eutra 
institu~ção ofticial existente nas capita~s dos Estados. 

§ .f •0 Para. a re$-pectiva. fi.xacã~ dO.S preêos attender-se-iio · 
ao teô.r sachar.ine, gráo do· aperf eicoamento das usinas e ou
tros façtores que pos~am influi~ no valoi- d&. materia prima 
e no custo do a!!!SU.eu. · ' · 

§ . 2 .• 0 As -tabeUas df; preço serãG estabeleci{ias po1· UlÍla 
c.omm1ssão éampo.c;ta de élneo -representantes : do Ministerio 
àa Agricultura como p~esidente, do Governo do Estada res·
peetivo; .do Insti~uto. de As:sucar e do Aleool. dos lavradores 
de ca:nna . e dos usíneir·OS ~ . _ · 

. Art. 2.0 Dentro do- '.P.razo de 90 dias, depois da sancc.ão 
desta l~i,, deve.rão ficar· ·organizadas, pars os s.eus devidos 
effeitos, as tabellas alludidas no artigo anterior. ; 

.A..!"L 3.0 Revogam-se as disposições em contrarie>. 1 

Justificação 

Os cu1tiyadores d~ canna, -em algumas ~g,1oes, sempre 
t~ram roeis ou menos dependentes dos proprietarios de usi
nas. I:!umildes e sem a união ~apaz de -o$ tornar for-tes, ficam 
.subordinados aos usineiros, qné· lhes prestam assistencia· fi
nanceira ao mesmo tempo que o~ suJeita.m á vendá de s·eu 
produc·to por preços dete~minados. ~ Ds certo qua ha a.lguma 
correlação -ent:re a cotacãQ do assuear e o da rnatería prima. 
Não ha., porém, lei ou ~ilJlples praxa generalizad3, marcando 
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tabellas de. p~ço de cat.:ma !orneeida pelos lavndores. Is110. 
facil é prevêr, dá .rr.11-a;rgem a extorsões . 

Es-sa antiga vn.ssalagem do plantador acoentuou~se com 
o dec-reto 24. 749, de f 4 de Julho de 1934, que permitte a Umi
tacão do fabrico de assucar. 
, De. facto, o usineiro, ante a.- exigencta legal de conter a. 

sua producQão, fi~a em· situcwão -esp·ec.ial para impor condi
ções aos fornecedore$ da m!J,teria pu.ima. S'U:I'ge_, e-m conse
quencia,, a compet-icão para os fronecimentos1 porquanto os 
plantadores, entre a venda a- baixo preco e o prejuizo total, 
preferem a p:rimeira hypotbese . Isso, porém,. é o caminho 
rapido do fracasso do labor agrario, Aotu_almente, estribado 
na ltmjtação imposta pelo Instituto do A!sucar ~ Alcool, o 
u_sinei::-o póde u.sar, co-t.o mais liberdade, a -sua superioridade 
de concficões em rel~éão ao cultivador moãesto. · 

Em. tae.s eirtmm,staneias, a situacão do plantador de ca.nna, 
de pr.ecaria que era, ·passou a afflictiva:. Cresceu sobremodo, 
a sua dependencia pa~-4 eom o usineiro. De varios pontos do 
Paiz, partem reclamacões, que retratam as di{fículdades que 
ora sóff-re a classe dos agricultores, cuj~ legitimQ int~r:~$Se 
é- mister zelar, porquacnto onde não prospera a agricultura 
não sê póde- esperar aperfeiçoamento na industria. 

Se para essa situação concorreu o poder publico,, inter
vindo na producção, com o citado decreto 24. 7 49, não é r-a
zoavel que elle permaneça alheiado aos acontecimentos da
correntes· ·dessa intervenção, e. ·müi pri;n-0ipal:m;entet se devi
dos a ena mesma. J.{Jstificavel ·é, pfrrtanto, ·que se legisle, pro
videnciaTJdo sobre ttansãccões enf,re -as partes componentes· da 
industria assucareiira, usineiros ~ planta.dores, () que en1.mntra 
amparp no art. 121 da Constitui~ão F-ederàl. 

O projecto n. 132, de autoria do nobre Deputado Lima 
Teixeira. visa. exactamente estabelecer normas nas tra'nsaccões 
entre usineiros e lav.radores . Estou: de aooõrdo com a idéa· 
funda:mental. Divirjo, porém, dos detalb:es. · 
· O seu autor, impressinnado pela situacão penosa do 'tra

balhador do solo" em particular do da Bahia> quiz amparal-o 
e.m suá' _desdita, de maneira positiva e a çvit3r protelações, 
t!sianelecepdo tabellas de preço par.a todo o Paiz.' 

Entretanto, po~ mais cuid~osa que tenha sido na orga
nização·. dessas .tabe'llas, procurando medias geraes~, resta sem
pre o risco de não: attenderem ellas a tod.a-s as ·zonas assuca
reiras, graças á variabilidade de circumstancias locaes, por 
vezes subtis. , 

O Relator do project0:, o 01Pero:so Deputado Teix~ira 
Leite:,, em exame criterioso e com a elevac_ão de vistas que 
lhe é habitual, expefid~u commentarios, salientando os _rnul
t~plos factor~s que podem influ;_ir quer sobre o ·preco da ma
ter,fa prima, qner SQbre o custn do assucar. E fazendo sentir 
a · delicàd.eza do as·sumpto., ,opina sejam o.uvidas. as partes in
teressadas - usineü:os e plantadores, por inteFmedfo d.e suas 
res-pectivas associações de elas~ . 
: .. :· , Serfa: um . amplo debate, · disputado torn~io no- qual ca(la 

parte porfiaria na defesa. dos póntos de vista fayoraveis .aos 
seus interesses. Não rn.e parece qbe da~~ tivessemas resul
tados apreciaveís. Aliás, "Qtna auscu,ltaçã(} a essas respeita
veis · eíltjdades ··da ·produccão póde ser feita discretame.nte. 
- . · _'Ten{lo em ·consideração- :0 ex.posto, JuJguei. cabivel um 
súbstitutivo que aooeitasse a _providencia geral do projecto, 
mas eiv:ado de- suas. minucias, que só podem. ser conveníe:nte"'!9 
ment.e examina.Oas .. :por.· _orgã_os. l~.çaes . . · . _, 
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. Resumo, a seguir, a justificatíva do substitutivo· ao pro"'"! 
jooto em apreço. 

os· plaI;ltadores de canna de varios pontos do Paíz en
eont-ram-se, em penosa situação. Os usineiros. premidos pela 
'limitação official -do fabrico do as·sucar, ou :recusam comprar 
a eatma de seus antigos fornecedores· oü impõem preços baj
·xos .. ~ não sendo adm~ssivel a fnstallacão de ·nova.s usinas. e 
engenhos, o cu~tivador se acha em ve~adeiro impasse. 
" N~o é justo qUe a União s~ mantenha -indifferente ao 
anniquillamento de uma classe,. µma vez que creou o Insti
tuto do Assuea.r e Alcool com o intuito elevado e patriotico da · 
defesa da produccão. E' natural, forcoso mesmo, que o poder .. 
publico continue -interferindo na industria assucareira, e~.e
ando leis que dirimam questõe~, tanto mais quando estas 
oriundas ou aggravadas pela intervenção official. 

O substi lutivo prC>pos~ ao mesmo tempo que attende 
os. objectivos do projecto 132, não estabelece .minucias, que, 
póSsivelmente, s.e chocar.iam com circumstancias variaveis ·de 
região a região. - ·. 

Sala das SessQes, 2 de Setembro de 1935. - Humberto R •. 
de Arulr.ade • · 

A cultu:r~ da eann.a e a industria do assucar, no Brasil, 
remontam. a época remotissi·ma .• 

implantadas desde os tempos coloniaes, ellas foram, por 
assim dizer., os primeiros padrões economicos da nacio'nali• 
dade. _ _ 
.: · Nasêeram e cresceram com esta que deli.as auferiu seu 

desenvolvimento inlcial, co~títuindo-~e depois e por largos 
annos, a. lym:pba tonificante de seu organismo embrionariQ, o 
vehicnlo de s·ua expansão, guia çivilizador e fonte onde .se 
desalteravam as suas necessidades. 

Mão grado o progresso crescente de outras a.etividades 
eeonomieas., não obstante o estabelec~mento de novas cultu
ras e industrias, rapidaménte desenvolvidas e mais remu
neradoras, não ba negar que a économia brasileira se aclla 
a.inda 1Jga9a. ppr tal fórma. ás pr.imeiras· que um grave Q.ese
quilibrio ou derrocada. destas acarretariam um colapso,. no 
Paiz, ~ujas consequencias funestas ninguem poderia duvidar. 

· E' que o vàlorw a massa. e <> peso dessas aetividades se
culares se não augmenta:ram consideravelmente a ponto de 
consti'tui·r o n_osso maior :patr.itnonio nem por isso deixam de '· 
representa:r ainda hoje aprecíavel pareella. da. riqUeza. do 
Paiz. · 

Os assumptos, por.taJlU>, ref~ren.tes 4 sua vida, estabili-· 
dade e entrosagem, <1evem merecer -partieular atteneão e: 
acurado estudo.. ... 

·O- projectó n. 132 (iª legislatura) dé autoria do illustre 
Deputado .bahiano Sr. Lima Te.ixeira, tem por fim resol:ver 
um do.s problemas aetualmente palpitantes para a lavoura 
da canna de assucar, qual. o de estabelecer um criter.io para 
as transaeçõe-s d~ e<>mpra e venda da mataria .prima entre 
usjneiros e plantad.ores fornecedores. ,. 

Allega S . Ex., em justifi~ação da medida, a necessidade 
de amparar a produeoão da lavoura aasueareil'Si. resguar ... 
dando-a da penur.ia e instabilidade em qne vive, sUje:ita . a 
tocía a sorte de privações peia iiil:possibilidade dos pl~tado
res, despidos de cl'edito agricola, lucta.nd0r com 'innumeras dif.
ficu!dades, poderem fazer face 4s .exigenetas dos usineiros, 
que lhes imp6em o preoo ® seus produetos. 
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~ A materia, comG se vê· e bem reconheceu o illustrado 
Relator, eujo 'Parecer attesta -mais uma vez seus dotes de 
intelligencia, é· das ID:ais ;relevantes . 
. ·' Envolve mult~plos e avultados interesses, que, ora se 

entrelaçam intimamente, ora se chocam e repélle_ID. 
Até aqui, as transacções dessa natureza vinham se:ndo 

feitas Iivremnte, ao simples a.lvedrio .das partes, sem. nen~u~ 
ma inter:fe-rencia do·s poderes publicos e _na c9nf ormidade 
de usanças locaes. · 
. ·As tabellas de preco variavam ao sabor da vontade re~i

proca e de circunstancías especia'es, peculiares ao momento 
e á região. 

Mas, a verdade lambem é que nem sempre ellas obe
deciam a um justo criterio, . nem consultavam aos interes
ses recíprocos. 
· Os agr~cuitores se viam. muita vez na contingencia de 
accei'tar precos inferiores ao valor de .seu produe·to. · Isso. por 
motiv-0s faceis d~ ~omprehender. Dentre outros, as apertu
ras· financêira$, que collooavam ~uitos delles na depen<len
cia do usineirn, sem fallar nos que de~orriam e decorrem. de 
situacõe:s· topograph.icas. 

Dahi, queixas e reclamacooo constantes, que em certas 
phases chegaram a ameaçar a estabilidade da alludida la
voura e até a ordem publica. 

HàJa vista. o occorrido e.m .Pernambuco, no anno de 1932~ 
que forcou o Governo respectivo, então discricíonario, a in• 
tervir na questão, bai;xando decretos rêgulador~, depois ap
provarlos l)elo Governo P.rovisurio e a:inda vigorantes na
quelle Esfa.rlo. 

Assim, temos diante de nós um problema delicado. 
Se a industria do assucar, carecedor.a de cuidados, não 

póde ~em. deve ser mais ·sobrecarregada de onus, tal a. quan~ 
tidade dos Já exísten,tes, tambe:m· ai lavoura respectiva,, da 
qual aquella ti_ra a sua r ·azão de ser, mer~ce não ménor pro-
~~~. . 

De um lado vemos uma classe numerosa, io.fatigavel no 
labor, largamente contribuidora para a nossa ec.onomia, pro
duzi.ndo a materia prima e de outro lado uma .classe ·não 
menos respeitave1 e progressista se apropriando dessa ma
teria para transf ormal-a em genero de primeira e inµne
diata ~nsces.sldada. 

Embora muitos de seus interesses divirjam, .o certo é 
que da communhão dos esforços de ambas, da harmonia, 
conjugação e eqúilibrio ·de t>u.as actividades é que depende o 
bem estar coll~etivo e quiçá (porque não dizel-o?), d,o Bra
sU, d~ vez Qt1e esses productos assucarei'ros p·esam sopre
maneira na sua balança coinmereial e· economiea. 

Nem se djga que· o problema affecta apenas a grupos, 
-ou classes, ne~ tão pouco a determinadas ·zona3 da Fede .. 
ra.cão. 
· Absolutamente. :EUe interessa a· toda a Nac.ão: é um 
problema nacional pél.a repercussão que tem em suas fon-
tes de riqueza. . . 

E' e:Xacto que a181ms Estados, notad'àmente os do Norte 
e ~ordeste, se . acbam mais .presos .á sua equac;io e resolu
ção ·por se,rem os µiafores emporios dessas mereadorias, n;i&B 
nem por isso ·Q. cultura da canna. e o fabric& do assucar res
pectivo deixam de estar disseminados por todo territorio 
da União, ôn.de· constituem nucleos ecoaom1eos aprooiavei~· 
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· ·:Encarando~se o· assumptri por este priema, <Ílle- é· o ver ... 
dadeiro, não vemos como vacillar na constitucionalidade do 
pl,'ojecto. . . 

O que se pretende com -0· 1·emedío Jegjslativo· é amp.aral", 
não propriamente uma classe - a dos p1antad<tres f ornec.e
dores - mas a lavoura da canna, prodúccão nacional. 

S.e o selll. estado é p,rec.ario por circtíIIlstanoias conheci
das, algumas insanaveis, no momento, mas outras remedia
veis, . cumpre ao Estad-0, em resguardo· proprio, a.p~liear me
dicação conveniente e adequada afim de robustecer suato. 
rorç~s com.balidas. . 1 

• 

A íntervenção do Estado1 nesses casos é pêrfeita~ent~· 
constitucional .e opportuna. 

Não attenta contra a p:vopr.iedade i.ndivid'lial poís épI~ 
este díreito não pode ser exercido contra o ínteret1s.e social 
oü colleetivo; e, ao mesmo passo, se conforma com o espirita 
de nossa Carta Magna que traçando as directrizes da ordem 
economica manda que ella . seja organizada conf,orme os prin-
cipios de justíca e as necessidades da vjda nacio.nal, garan
tindo a lib&rdade e.conom.ica a.penas deµíro de~es limitee 
{art. 113, . µ. 17, combinado com o art. H5). 

Ademais, o art. 121 de nossa (k,nstituição 6 de uma 
~lareza meridiana : · 

"'A lei prQmoverá o amparo da producção e .est&
belecel'á as condições do trabalho, na cidade e nos 
campos, tendo e:m vista ~ protecçáo spcinl do traba-· 
lhQ.dor e os interesse& ecorJomica& do Pa~;. 

· Ora, a proouecão assucareíra está 50.ffrendo crise em 
um de seus elementos, naquelle que eontribue com a materia' 
prima. 

· Esta· crise decorrente do desequilibrio entre os gastos e· 
trabalho dos lavradores e sua respectiva remuneração, ·reile
cte-se nos interesses economicos do Paiz que. muito perj-
gar.iam com a m-0rte da: lavoura -da .canna.. · 

Logo, em. obedieneia aos princip.io.s de justi~a, a lei d·éve 
àmparar. essa produc~ão. ·· 

.Que a iniciativa do projecto é da competeneia da Gamara 
dos Srs. De.p.utados, não nos parece occorrer séria duvida .. 

·Não se trata de projecto de .lei que interesse· determ.ina
damente a um ou mais Estados, -caso em que essa i eompe
tencia desappareceria deante das attribuicões do Senado Fe-. 
deral, mas de medida legal quê diz respeito a, todo 'º 'tem-· 
torit>. dà União. · 

.. Estudando o ~rito d~o J>roj_e~to-1 o douto Relatar h<?uve 
por b~n;i tecer var!as c.ons1deraçoes para demonstrar!· & dJf!i
culdade de encontrar:..se um padrão uniformiza:de>r '·para .as 
lransfl~c.ões de compra e ve.nda dâ canna de assucar .. :em todo 
<> .Paiz.: · 

• - • 1 

Salienta S. E.:x. que a natureza das terras-, o r methodô 
de trabalho, a ricmeza, saccharjna das variedade$.'/ cultiva
das,. o gr·áo de· aperféicoamentó das usi,nas, o problema dos· 
transpot:tes, etc., ete., não sendo iguaes em todas as regiões~ 
não podem deixar d_e influir na variaçao das tabellas de 
vend~,; e da,l;lf a dif:ticuldade, .qUiçá a impossibilidade de 
s.ua un.if ormizaç:ão. 
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Em que p.esem os · ~gumentOB apresentad~s, que r~conhe.-: 
cemos 4e alto v:alor, não concordamos, todavia, com as. ·coo
clusões. 

E não c·onc,ord.amos· pelo seguinte.: 
O qu.~ o projecto collima, segundo nosso fraco entender, 

não é -prefixar o prec..o da tonelada ~e eanna, qualquer ~e 
seja o e·stado do mercado, mas. esta?elecer uma proporciona
l idade entre o "preço da materia ·prima e o da fabqcad.a, e.n
tre o da canna e o <10 assucar. Pretende equilibrar, nQ.m 
.Justo termo, Ç>S provent-0s das duas a-ctividades productora_s,. 
·procurando n_ão 3e_1xar uma, inap.e e sem defesa, â mercê 
da outra. . . 

Se a~ desigu.aldades ass1gnaladâs pelo brilhante relaitor, 
são dignas de apreço, nem por isso bast·am para ju_stificar a 
rejeição in limflne do projec.to. Isso até s~ deprehende pelas 
·c.onclusões -do parecer. Em primefro Jogar essa de$igu:aldades · não sendo absO';.. 
lutas e sim relatí.vas, não podem ser tomadas a rigor ex
cessivo. 

Em segundo. j.á tem·os experiencia semelhante, dentro d:\ 
·prapria econon:ú~ assucarelra, quanto ao prec.o d.o assucar .
. . Com éffeito, o Gdver.no limitou-o, uniformizando-o para 
todo o Paiz . Limitou ainda a p_roducção. · 

Se estas medidas de caracter proU,cciónista, tomadas em 
bene·ficio dos ,assucare.Iros e por solieitac;ão ctestes, não viram 
abice' nas <I-ivers.idade.s dos factores assignalados, por quer 
vamos agora inv.ocal-os para combater a limitação das tabe1,.. 
Jas de venda da canna? Não será adaptar-se dois pesos e duas 
m~d)das _para soluções identic~'?· Ppr c.erto. '!'a.nto m!liS 
quanto a li-mita.-c~ão d·a prod9ccão ·veio a_ggra.var de ntuito a. 
situação afflictiva dos plantadores. 

O que mais tem prejudicado esta e1asse é. a falta de re
cursos- pecunfarios e de ·e.redito agri-0ola razoavel. Quasi to
dos os que exercem s'Ua actividad'e na 'C\lltura da :canna,. são 
financiados pelos_ "pro.prios usineiros, aos quaes são força.dos 
a fazer concessões prejudicíaes aos. seus interesses. Nã.e po
dendo, além diss-0, alargas mais a sua cultura, se vêem na 
conti~gencia d(3 lu:cros reduzidos, n·em sempre re.muner.ad-e
res de seu trabalho. 

Cumpre, pois, compensal-os equidosal.I':lente, aitribuin
do-lhes justa percentagem n_a elevação do. preço e valoriz.a
f,lão .do producto. 

D() contrario, -serâ. deual-os ,cam.lnbar para "a ruina, em 
prejuiZú da industria que lhes é correlata e com graves 
damnos para a·_ Naeão. 

Ness2(s condições, e .sem precisar reeorrer a maiores .ar.;.. 
gumentos· que .o tempo não comporta, somos favorave.is .ao 
projeC.to, que, aliás, nada innova. 

Muitas das medidas. que suggere já se acham em vigor 
numa 4as maiores regiões assucarei·ras - o Estado de Per
namhuc.o, em. virtude de .medidas governatnentaes, ·hoje leis. 

São razoaveis. Não vejo grande va.ntagem na. c.onsult~ 
que süggere o parecer. Se á primeira vista ella. parece aus
cultar melhor os interesses das duas classes, não elevemos es
quecer que po·dem tambem prowcar agit~cão e maiores dissi
c(tjos nos- meios ass'ucareiros. 

Aeima de i"Qdo precisamos de ordem e paz no trabalho. 
Sem tránquilli<iade não é possível prosperidade e ri

queza. E o Brasil já se acha por dém·ais abalado pelas ul-
c. D. - - VOLUME XXV - f·935 7 
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· timas. c~vulsões .. Embora necessaria·s, no mpi_n.ento, J4 a.gora 
urge sop1t:aJ..-a:s, enveredando por um caminho· de serenidade 
é prüdehcia. .· ·· · · -

:Não . .somas·, -0.omt_udo,, 'radicalmente contrarias á .audi~mci·a 
,. dâs partes int~res·$adas·. Accord~renios nella, caso a maioria 
d~sta Qomnii.ssão a~si.il;l o decida. ' 
· $ala da. Góll:lm.issão; 1 f !l;ie Setembl"o dé 1-935. - .SfJ,mp(l.iQ 
Costa. 

Es.t~;u àe accordo ço·m. as .éoti.siderações que f orm.am o 
QÇf'PO -dó douto pa:r~~er ido Relator. ])ata venia" per:mitto-.me 
-d1ver.gir das c~nclusoe~ para aconselhar a. rej ~i~~o do pro-. 
jecto,, pelais ·razoes seguintes: 

I 

.P.:ép:uto-.o oQntrai:io ao "espiirfto institueio~aJ do ·r~g'imên . 
. N:a ligeira ma.!:oha Jlª.1'~ ~ esque~da·~ e-sboçad~ n_a cª'rtª 

de 16 ~e Julho, nao encontra 'º proJecte> apoio ser.10 . 
. · A introxnis$âo1 '40 Estad.Q, na órbita. da. propriedade, ahi 

está balisada ·de maneira categorica: · 

~E·' garantido o direito (Ie pro.priedaàe, qne :não: 
pode,rá . ser ex.ercido c.ontta o int~rés~e S:Ocial ·ou eol
lectivo'" (art; :i 13, n. 11, primeira~ linhas) • 

. ·E esse pri.ncipio individualista .e:ntQt!.tM!. .mai$. ad~ante, 
'fia. th~e coileetiv:ista. contida no titulo N da ·Constituição; ou
tra baºrreira defénsiv:a .. 

Q A · ol'dem .--econom,ica deve· ser organiz.a.da confor
me os ptincipios de jwstiçil e as he,cessidwJ.es dd. vida. 
nacional,.. d.e tnooo que possibilite ~ todos e:ristenêia 
digna. ~nti::o desses limites é ga-Pantida a. liberdade 
eçono-miéa" • . (Art. H.5.) ·1 : . 

o· proj.ecto, do ponto d.e vista constitucional, mer'ece te~ 
p~o pond~ravé1. :mlle determlna uma .lntromiss·ãc> vilYlenta 
.e~ um. <fos él-0s iia. extensa cadeia .que vae· de planta.d,Or e ca
pinador ·humilde e .anonymo. -d(}s longínquos Canna'Yiaes, ~tê 
o cans·úmid·or; e procura. e~g.ross·~r ess·e éia, esqo,ecido d~ 
sua. fragH presilha -Qr'igin~ria -e· qe :s~us mn.ltiplo~ tenf4cmlos· 
finaes. ·· · ,. 

1 

A ,intervenç.ão do Estadá., na .órbita p:ri:vada, sõ se: Iegi
ti~a, -érli f:ice d'os preceito·s ccmstitueionáes, na defesa {io ip;
'ter.esse ·collectivo. E aqui, é ·betn .qe rrvér, a looução não r cobre. 
O ín_teresse de um gru.po, mas • . êXBhl$Í\1aID,ell~~7 Q intere$.ii~ .do. 
·s11st~ma economico-~oCtaJ, .. / ! ., -

n , ,. 
, ,~, . 
1,) 

_ Ainda, .dentr-0 d'o espi:rito do relatoriQ, ter-se-i.a. gue ~s
tabelecer, P-ª!ª cad~ Estad~, um _ erjterio. -~iffe.rente~ .A:ssj.m 
sendoi o ·proJ.eoto ainda ter1a q;ue .ser 1re3e1tado~ -em face· <i~. 
di~.posto n~ 1~"tra "e" .dl) art.. 90 e no .paragra.pho 3° do art. · 
(i .. d~. Constituíca'o F~<leral . <!?-~ á_ttribuem .. ~1co·mpete11cfa e~ 
Ç:lusiva » ao Se·nad.o p-ara a m1çiattv~ da le1. . . .. . ··. . .... . .. 

""' ' "" ' 
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Como l;>e-m . f:risou ~ douto Relatôr,. o p'.rojecto,. própria- · 
mente no ·merito, dá uma mesma ·solu.cão ·para: pro:Qlémas 
dirf erentes. Viu o seu .caso; 1i,ã·o -víu ó ca:sci do. Brasil; não . 
attendeu ·á ma~a geograp~ia politica. · · 

IV 

. J~Jgo, ainda. ~ontraria-s a.os inte:~esses na:ci'onaes as êO.n
sult~ aconselhadas n~ c-om~lusão do douto p:arecer. Propor;,. 
cionem,os tranquillitd'áde, ·srs·. Mémbros .tda ·C:ommiis:são {\e 
,Agricultura, Industria e Commercio, prO,poreiônemos trânqujl:.. 
lidade ,á,g •f o roas .:Pr-OductQ:ras nacfonaê,$.1 

Jâ o nosso .sabio Presidente~ Dr. Arthur Neiva, o disse: 
"Tudo é bo.m n-o Brasil, menos os governos!''. Não .cletxe.mos 
·pendente, Por mais tempo. a espada. que, presa· ao fio de.ste 
projeçtot - ·ameaça mai-s unia riqueza. naciôn~l. 

Por .estes fundamentos., reeonh~oendo embora as boas in:
t.encõ;es do illn:S-tre :auwr· .do Prójé~to e.. com o dev:ido a.ca
tamento ·<tu·e me .merece ·o nobre Relator, por ·suas qualidades 
de cultura e m-étím.Ilo.§a pondem~cão, ouso di.Verg.ir das co·p ... 
elus:ões do r-elatorio, pará ~o.nselha.r, como- acons~Ibõ, a. re .... 
jeic·ã.o çfo projecto. 

Km 28-8-t$>35. - car1fiÜ<J' Filho. 

1>Ri)J,Bd:ro A. QUE'. S'E ~:sFEnE'MI OS PARECERE~ 

. Art. 1 P As usina.is. · de assucar paga.rã.o as cann~ d~ 
seus ft>r.:o:eeedores postás, n<ls .seus, véhieulos de tr~~·porte, 
de accordo oom a r.nédia .:Q..0$ pre~os m:a,xírnos do a-s.suc~r 
crysta.l em cada quj.nz:ena, de co.ti;f-ori;r;i.i.d.ade ·com as cotaçõ~ 
gbtidas: e ·v~r'ificada:s .Péla Delegacia Regionaf (lo Tustituto do 
Assuear e do Alcool. ou na falta deste, pela :Bolsa de Mer
cadorias óu outra ins'ti.tüicão ofi'ictal . 

l?aragrapho tu;iíco. :A~ qlie se attj'nja o limite. de cota ... 
cão .de 35$999 J)or sa~uo de a~Sl!l:Cat~ <}~ystal .q~ primeira, 8.$ 
usinas pagarão. nà. base. d~ i.2$000 por .sa~o d.e. assuca~, réi$ 
7$500 por cada tonelada de cannà e d:ah.i IJOr' deante~ . ma.is 
$300 por :tonelada <ie canna em cada .augmento dé $4.00 :µ:o. 
pr~(;-0. dó •saooo de assucar ·ode 60 ltilos. 

Art,. 2.0 Qna~do o assucar fÕI' cotado . acima de 35$999, 
as usinas pagarão ainda pela mesma tabella otganiza.da de· 
acêordo· com o art_igo ai;lteFior, a~.rescidQ' de i$500., o pt.~ço 
de. êada, tonelada de e~nnã ~ 

· .M1t , 3 .. " O torn~eedl)r terã direito a um.à çanad~ de mel 
por cad:a tonelada de eanna fornecid.ª' é mais meio litro .f.{e · 
alcool,. se não .opfa:r pela quan-tia em dinheiro, 

· .-trt~. 4.0 Assi's.te a ambas as: p:artes o d1ireito -de · fise~!l-
zação. da pe·sagem das ca'Uilas nas balanoa;s. d.os pontós da 
entrega . 

. Art. 5. o o l):re:ço . das ·ca.nnas. será isento qe· ·qualqt,ter 
de$0onto .• 

.Att. 6.9 .As ·usili·âs cujas safras nâo exzcederem de, !5. 000 
tone.ladas de eanna., poderãe p~gar p0:r c~da. tonéla.da, m:enós 
$500' dQ que as· demais. , . 

Ar~. 7 .0 ;Revoga.m-se as, disp·osiCÕ6$ em· ~onti'~rio . . 
; " . .. 
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Justificação 

.O lavràdor fornecedor d-e canna.s ve111 ·d'e ba muitu su!
frElndo tod~ sorte de privacões, por falta. de segurança e e:;.
tabílíd~de nos negocios e transacções realizadas com o~ in-
dustriáes de assuear. · 

Sem leg\slacão a -r.·espeito, impedid~ de estabelecer o 
preço da s-ua .Illercadoria, os lavra..dQres fornecedores de c.an .... 
n~ saj.eitam-se a rec.eber a .quantia que -estipulam os indus
tríaes .de assucar conhecidos por usin-eiros, que além de ou
tras ·exigencias ·só pagam as cannas que reeebem c:Ios forne
cedores e que são móida-s nas suas usina.s, quanâo o assucar 
foi fa)Jri.cado e venüido. e, muitas vezes depois. · 

- Nestas eondicões, a lavoura de oa.nna que já luta. com. 
immensas difficuldades, por falta de instrum:entos a.grarios· 
outrosírn pela falta <ie bra~os com que atten,de!'.' á sua cul
tura, e .ajnda. accrescid~ da carenci~ d·e eredito agrfoola, te:o.
de a dêsappareeer, se o legisfa<lor não vier em seu aú.xilJo; 
estabelecendo ~m um justo .equilíbrio, as bases e fixação das 
transacções -ent_re as p-ar-tes dissidentes·. 

A cô~cepção social moderna justifica uma opportuna 
intervenção dos poderes .PUDli<l~s e.m .defe:sa .das forcas pro
ductoras, e assim é que a Constituioão F-ederal determina que 
a lei: promoverá · o amparo da. produo~ãõ e estabelecerá as 
condiçõ.es do trabalho (art. 121). 

Em Pernambuco grave.s occorrencias en:tre usineiros e 
lavradores plantadores de canna deram origem ao .decreto 
do .interventor <iaquelle Estado de n. ii i, <l~ 23 de Janeiro 
de 1932, que teve a. autorizacão do Chefe. do Governo Provi
sorio. por forca do dooreto· federal n. 21.264, de 8 de Abril 
de 1932, ·onde dispõe, sobr~ interes~s entre· :Usineiros. e f-Or
necedores de materia prüna, o que aliás na. aetu~Iidade ·é lei, 
-em vi..sta da approvacã<;> de todos os decretos expedidos pelo 
Governo Provisorio. · 

Assim se annuBciam os mencionados decretõs: 

Decreto n. 2~ . 264, de s de Abril de i 932, do Cbef e do 
Gove·rno· Proviso.rio, Sr. Getulio Vargas. ! 

Approva o .decreto n. i f 1, expedido pelo. Intervénto~ Ft
deral no Esta<lo dé ·Pernambuco, em 23 de Jane1ro de f93z,, 
dispondo sobre usinei~os e fornecedores de materia prima. : 

" 

O Chefe do Governo Prov.isorío dos Estados Unidos do! 
Brasil: , 

. Considerando que o aeto promulgado.: ·em 23 de Ja~eiro; 
de H132, sob n. iU 9 pe:Io Interv.e.n~or F~eral no Estado a~ 
Pernambuco, sobre ter- sido concedido · n0s ·termos ·preei$.a-: 
mente necessarios para garantir sUa. finalidade, dirime tod~s 
a-s du\ridas e contendas -suscitadas entre/ usin-eir.{}s e fornei 
pedores, da respectiva materia prima; ~ ' i 

Considerando qµe o referido acto legislativo, não obstant! · 
haver ,.sido autorizado, sô poderá pl'oduzir eff.eito:; nos termo~ 
a& seu &rL. 90, me:d'iante approvacão da União; 1 

Decreta: ' ! 

Artigo UI1.ieo. E~ approvadó, para. todos os eff eitos~ <} 
<Jecreto n. iU, baixado pelo I-ntervent~r Federal .n-0· Estado 
'fie ~~n;iatobuco, em 23 de Jsneiro de 193.2, regulando · dir~i-
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. íos e obrigaoües entre usinelr.os· e ·f ornecedor.es de canna., e 
·dando outras p~ovidencias·. 

Rio -de Ja.neiro~ S de Ab_ril de 1932,. 111º da Indepen
# denc~a e 44° da Republica. _.... Getulio Varg~ . - Fra..ncisco 
.campos·. 

De.preto n. H i, de 23 de Ja_nei.r.o <le 193.2 ~ 

O Interventor Federal no Es.tado de Pernambuco, usando 
da autorízacão concedida pelo Chefe do Governo Provisorio 
da Repu)Jlica, e tendo em vista a. necessidade immediata de 

, dír.ímfr a contenda estabelecida entre f ornec·edoI"eS de sua 
.. mate:ria prima, em _torno das ta.bellas de preços minimos para. 
pagamento de toneladas de canna·; 

Considerando que não fo'i possivel chegar a um a.ccord() 
entre as partes interessadas, afim de resolver esse dissidio 

·que já começa à int~Fessar a o"rdem ·publica; - · - · 

: Consídera.ndq a situação .. d'e muitos forn~cedóres, cujas 
propriedades isol~das não 1hes permittem off e-recer os seus 

:prôductos em livre col!lcurrencia que. é a condição po.r exeel:-
,:lenofa da legitimldade do prece; · 

Cónsíilerandó que no momento se impõe uma II\edida 
de emergencia que :faca desappareeer essa fonte de d·iscor
dia até que um estudo serio e demorado regule, num justo 
·equilíbrio, os intereS:Se~ dessas duas importantes classes; 
.. Considerando que a côncepção saeial m-0derna. ém face 
do desenvolvimento das industrias. justifica. um_a opportuµa 
intervenção .9o Estado, nas relações das força$ produ:etãl'.ª8; 
. Considerando que o mais antigo -0rgão da lavoura. do 
Estado ou ·seja. a Socie<lade Auxiliador:a da Agricultura já 
·se pronutI~íou, desde. 1927, pela.· fotervenção Q:Q podeL' pu_blico 
.~º caso em aprec~ ;. ) 

Considerando que o Ministe~io do Trabalho já fez pu
blicar um· ante-projecto de decreto, dispondo sobre as rela
ções entre industriaes . e plantaâores d-e cannas, e, finalmel}te 
·considerando que o Governo Provjs-0rio autorizou ·esta Inter
ventoria regular os direitos e obrigações ·entre _µsineiros e 
fornecedores, fíi:ando o preco par'a p~gamento das suas caµ-. 
nas: , 

Decreta: 

Art. i.O Par.a õ effeito do pagamento de canJias· pe.las 
usinas aos .seus f orriecedores ficam as mesmas c:ônside,i;-aàas 
em tr.es o~tegorias, attendendo-se ao erit~ri.o de fretes pará. 
o transporte do assucar. 

Patagr2pho unico . A primeira categoria. .comprehe.nde 
·a~ usinas eujo frete por .s·acco de $essenta kilos de- assucar 
'l!ão -exceder de dois mil réis (2$000) . 
·· · .. a) a segunda comprebencJé as que ~iver~Il! frete .sup~ 
riór_ de .dois .mil réis (2$000) at~ tres mil e 'CfO:In~e·ntos r~rs 
(3$500f; ' 
-· · b) · a: terceira eomprehende as que tiveit.em fretes supe-
1•iores a . tres mn e quinhentos x~is (3$500) • . ... 

. ·· A,rt. ·2.º -O frete. é · referente ao saeco ·de assucar de ses
~enta. {60) kilos .tr~sportados :por ba.:roacas· ou via. fe~ea,. 
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·não sendo c<>mpu"tadas neste calculo. a. despesa de· traBs_porte 
pelas ilái~s nas linhas de sua .Pl'opriedade. 

Art. a.0 As usinas pagaa;ão -as cannas postas n0:s. seus 
carros de Mcordo eom a. .média dos preços maximos de as ... 
suca)' ê1ystal ·em -c:ld~ :quinzena, de ·confQrmidade· ·com as· 
cota~ó'es obtidas, -e verificadas pela, Oommissão ·de :Syndi.cos 
na praça do _ Recife·. 

:§ i.º Até o preço de oito mil ;no~ecentos._ e noventa 
.{8$990) p<>r· quinze. (15) ·kiJo.s de a~utar .çrystal, as tisi1:1,as· 

.. da. l;lt:imeira ·categoria pa.garãQ: .sebre a basê .de tres mil 
réís ( 3$000) por .quinze ( 15) kilos de as~uear. sete ·mn e 

. quinhentos réis (7$500)' PP~ tonelad·à · de ·eanna e m~i§. tre
zentos réis· em .eada cem r~is de óscillru;ão no prec;.o de par
tida. 

§ 2~0 '"'4..S comprehen{lidas na ~egun:da ·cat~gotia. pagar.ão : 
.sob ·a. base de tr~s mil réis (S:iQOO) -pQr ·quinze (15) :kifos 90 
assucar (sete .. mil réis {7$000) por. to.nel:ada: de eanna e p;iais 
d.uzentQs ·-e oftenta e eineo réis (128õ) eín cada cem réis -~e 
oscilfacãôi no ·preço. de partida. .. . . 

_ § 3.0 -~ de terceira cate-goda ;paga.rã.o sob a base de :tres 
·:mil réis .(3$000) por quinze .. ff5) kilos de assucar, sei$ mil 
e quinhentos réis (6$500) por .tonelada de éaÍlllat ~ mai-s. du

-::zentos e ein:coent~ réis· ($250) em. cada. ~ín Téis d~ oscilta
ção nos preços de partid~ .. 

Al't. 4.~ ·Quando o ass.uear fõr c·ctado acinià. de oito 
mil -e. novécintos e noventa réis' :(8$990) ·conforme o. àispostó 

·no a:rt. 3° as usinas pagarã0 pelas mesmas tabellas aceresoi,-. 
das de mil e quínJíentas réis .(!$500) nas réspeetivas par• 
tidas. 

~t. 5·.0 O !!o~ecedor tera direito ,sobre- toI1.eladas de 
canna fornecida .á usina. a ,me,io litr.o de alcool e umã. canada 
de mel. ' - · 

Art. õ.0 Assiste .aos fo~eôedores ó direito' 'de fiscalizar 
=a pesagem de suas cannas nas us'ina:s, pessoalmentê ou.- p·or 
inéio de representantes·. · 
. i: 

. Art. 7 .e O preco <las e-a~as será.. .isento 9e qualquer d.es-
,eonto bem eomo serão mantidás -as tabellas sup~riores ás· .es-
.t,abelecidas pelo presente d~cr~to. , 

.Art. 8~º "')\.s usinas cu.ias\ safras ·não excedete~m de quin
ze mJI ( f 5. 000:) ·f,,onela~a$ ® eanna poderão pagar menos 
quinhentos. :réjs ($-&00) do que a.s dema_is da categoria ·a que 
pertence·. . 

'Art. 9.~ . O presente_ d-ec.r~:to que setiá sl!bmettido á ap
proV.acªo_ do Governo de. Un,iã.e,, entr~_rá êm. vigtjr, _na data. ~a. 
sua. pubUeadfi·o até qúe· s~jam estabeleeidas as bases ·pfil"a 
âefin:itiva :regql~D1entacão dã. especie. ·i 

• 
A:rt. :1 e. o Governo do Estado nomeará ilentro de dez 

O.O) -(lias u:ma eommi.~são, e-ompoeta de; represeit.f;arit.es dó ~
tadp e das classes interessad&s para assentarei:ff .as hã.ses· de-
1initivas dà.'$ tabellas de pagamento de ca'IiilaB. 

Art. ~.'!. iRevogam-se .as disposiçl5es ~em oontrarlo. . 
1 

- , · R.eeife; ·23 de Janei~o de {932.~ - Carlos de Lim.a Caval.
canti. - Joá.<> Cleopluu de Otiveira.. :-. 

. ·· · . Co:ni . taes "taz5es á jp.sto, tendo mesmo em mira o..s . ip-
1.eresses. ~onõmioos ao ·Paiz, que ·o projécta .. em apreçó •. seja 
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.attendido, porque q .seu princípa1 ·obj.ectivo· é manter uni 
justo equilibrio sem divergencias, -:entre industriaes .de: a.s ... 
sucar e lavradores forn-eced9res de canna, _dando as·sím, "ã 

·cada u_m, o· que é seu". ·· · · · 
Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. - Lima T.eixeirç,. 

N. 351 -- .f 935 

APFova M Convenções celebradas em M ontevidéo em dezein.
. · b'fo de 1.933, sobre Asvlo Politico, Direitos e Deveres dos 

- Esta.dos·. 

(pa ~m. Dipl9m.acia - Diplomacia, 20, de i 935. 1 a legis-
latura) · 

·Relativo ás Convenções sobre àS'Yl<i politico é sobre direitos e 
·. ·· deveres dos Estados, celebra:dàs em Montev.idéo por occa

síã<i da VII Confere-ncia Internacional Americana - 3 a 
28 de Dezembro de 1953. · · 

.(' . 

Dois são os Convenios ®ê a m~nsagem presidencial off e
r.eee ao -exa.~ do Poder Legi-sl~tivo. Ainda que eonchtindo 
por sua approvaçã.o>- faremos a. r-espeito algUmas observaçõe$. 

~bos os convenios estão êtn idioma hespanhol, adoptá
do pela conferencia. Já foi solicitada traducção, caso o ple
~ario não a repute dispensavel. 

O primeiro dos conv.enios refere-se ao a.sylo politico, um 
dos problemas fundamentaes do d:i!'eito internacional . .. 

A respeito convém lembrar a fü;ão do ~minente Conse:
lheiro Lafay,ette, em seu "Tratado de Direito Interiiaci.onaP', 
§ i .-i5: . . .. l 

"A r.espons~ilidade pela lnfraccão da. lei penal certa
~eiite não se .. extingue pélo ·simples facto de transpôr -0 de
linquente ·os limites do territQti°<> do Estado. Mas desde qu~ o individuo entra. em terr'itorio de outro ·EStado, fica. sob a 
soberania · desse Estado .. Entregal ... o ou· não a autoridade es
trang~ira é um puro aelo de sQberania. Por virtude da es
sencia da soberania~ esse· acto deve ser inteiramente livre. sob 
pena. .de offensa da inde,pendeneia. Póde, pois, a nacão se 
recusar a. entregal'!"o. 

A~resee que a. lei da nacã.o onde o delicto !oi commet
tido, .não terá. forca obrigatória,, jure proprio, !óra. 40 terri
tol,'io:. ·Obrígar, :pois, a nação que. deu ·a$ylo ao erimirioso a 
entregai-o; valer.ia tanto camo · obrigal'!"a ·a obedecer a :uma 
lei; qu~· não tem -vigor n0 ·$0U .t-erritori-0. Destes pri'ncipios 
deduz~e que a nac·ão em cujo territorio -se refugía o es
trangeiro .. criminoso tem o direito de recusar a extradição..,, • 
. · , :& tal. é hoje a opinião commum demonstrada pelos usos 
e pràtieai;;· das nacõea. . . ' 

"Gúnipre todavia reconhecer que em regra ·motiv~ _gra.:. 
v·es e impo~a.ntes aconselham a pratfoa. da extradição". 
~ '. Mais. àdeant8 ~ . . . 
- . ":Recus·ar a extradi.ção é a·sse~ar· a · impw:Udade - ·ç 
que é. uma: ·animaoão· ao crime"~ . · · 

f ~ .. \ • 

O reconhecimento do asylo estêi,. pofs, ··ria . irad~ção d·o 
nosso dir_eito, ·como na da generálidade das nae.ões. 
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: . · Q ·art.. 1 o· da. Convenção .em e~ame supprime a parte fil!al 
.fio arl. lº da 0Qnvencão ~e ·Havana, qu~ r-ezava assim : -
.. "Si les dites pers.onne~ se réfugient 1en te-,ritaire ét~ange.r, 
leus remisse s'effecturera par une extro.di,tibn et seuletnent 
dans les cas et suivant les formes ~tablies par ~es conventions 
et traités respectífs ou ·la Constitution et les lois du pays de 
TefUfle . >' _ 

(Ap. :Niboyet et Goule, "Recueil de Testes ·usuels· de 
.~oit Internati.onal~', vol. 2°; pg. 507.) 

.. A con.traposição desta segunda parte do art! iº (su~pri
mida) ~ primeira parte (conservada) levaria ·a ·~oncluir que 
no c·a_so do territor'io estrangeiro 4'por ficção de direito", 
".como .as legações, navios de guerra, etc., deviam ser dispen-
sadas as formalidades de extradiçâo. 
. Mas, com a suppressão adoptada, não ficará facultaclo ao 
paiz que dá asylo, ·em te.rritorio ficticio, exigir ou dispensat 
que o pedido "del gabi~rno . locâl/' seja realizado segundo as 
'formalidade da extradi~·ão, prescriptas em sua legislação? 

Epitacio Pessôa, no seu "Projecto de Codigo <le .Direito 
• :Internacional Publico,, estatue: 

Art. 282. E' defeso aos Estados dar asylo, em qualquer 
logar de sua. jurisdfoção, a pessoas indiciada$ ou condefi!na· 
das em crime .commum, bem como a desertores de terra t; 

mar. 
Paragrapho unico . Nenhum indiciado ou condemnado em 

crime cómmum que se refugiar no territorio de Um E~
tado, .PoQerâ, .todavia, se~ entregue ás autoridades , do outro 
_senão com as qisposições que regem a erlradicçâo, salvo o 
disposto no art. 97... ; 
· O confronto entre a e:xpressáo geral ··em qua.tquer loga.i.· 
de sua jurisdi~ção ", no· art.igo. e a indicação restrict:a. ·4 no 
terriíorio de um Estado", no paragrapho, pareee indicar qut~ 
a não ser no territori'a .. res.t,.. as formahdades de extradfo
Çuo devem ser dispensadas. Di:Sl>ensadas, pa-ra os crimea 
~om.muns~ pois o art. 283, do ~esm.o Codigo es~tue: ,~ 

w Ar.t. 283. O asylo .eoncedido a criniinosos· p_óliticos nu 
territorlo, legações, navios de guerra, acampamentos ou ae .. 
rostatos mili.tares, será respeitad·o. · 

O art.. II resalva a qualif!'Ca;;ão de delinquen~ia política 
~? Estado que presta asylo. i -
'; Seria opart.une> ençarar os casos cte cru.!108/ com~un~. 
não 1s:olad.os, mas .. ®nnexos" .a.o críme político. /A respeito~ 
d.li uinda o· Conselheiro Lafayette, op. cit. § i46, nota i : 

"Na excepç·ão (crime politico) compr.ehende_tb-se ··os eri
mes communs ·connexos .com os polit_ico.s como s.~o: o incen
dlo, a pilhagem e os hemicidi~ perpetrados !la ·ex~cucâo· do~ 
crimes politico·s. Os homicidios de -soberanos .e .chefes· d·e E·s
tado e que · -11110 se prandem dire~ta ·e immediatamente aos 
movimentos anteriores ou posteriores são eonsiderados cri
tnes ~ommuns. E· dlf1icil. estabefocer regr~s prec~sas a e·s~ 
respeito. C'ompete ao Governos estudaJ·em as cll'cumstan
cf às . do caso e resolver segundo for a hy-p·othes.e ·." 
. .Na applieacão do art. II, ha lagar para se obedecer a 
liçao de· L~ayet~e, aç1ma citada·. 
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·Nad~ ·.mais de particular . s·e offél'eoe dizer quanto ao 
Oonvenio sobre asylo, que .pensamos merecer approvacão. 

1gila1mente t:ie 1·eeommeb.da. a approvacão uo Convenio 
sot>r~ "Direitos e~ Deveres nos Estados,., o qual Feproduz 
p~incipios de l>treito lnterna~1l)nal J;>ub.lico, geralmente ac
eeitos, inclustvo algumas tiorn.ia~, algo ax1om.atrna~ como. as 
ao~ . artigos ~ e ts. · 

Est.e ultimo rez·a: 
- · .. .Ar·i. 8. Ningun Estado tie'ne derecâv <J,e intervenir en 

lus asuntos internos '1Li en las externos de otro." .. -
Confronte-se com Epitaciô Pés~oa, op. cit. ~ 
-Art. 19. Nenhum Estado rpdde tntervir nos n_egocios i.n-

-inte'f9'1UJ3. de lrf!,tro • .,, 

Aqu1, os negocios "externos•· não foram incluidos: certa
·me.ntt! porque. a liberdade, neste~ negocios, tem por limite 
oo direitos dós outros Ei:;tados. 

Se não fosse o precei'to d.e acceifar ou rejeitar o ;on
venio; sem· tnodifical-o, preee:itó que .me pasrece dominante 
na Camara, a redaccão dO Codigo .E.;pitacio parecer1.a prefe-
t1ve1. ., 

O art. 11, considerado como norma, como suggestão para 
que n.en.huma solução ·vfolenta seja adoptada antes de esgo
tados os m.eios paciticos d.e dir-lmi;r conf.JíOtos, está em nossa 
tradição e é louvavel. 

Todavi::J., o seu effeito .pratfoo, à falta de um orgão que 
· delibere e.ollectivamente, obrigando a tod·as· as pot~nci-M _si
gnatarias, torna-se nullo. 

·O que se proscreve são as ~ol uções da força, -qüando ·est~ 
aetua como c~usa ef!ice~te, im,mediata, d~ acquisicão de ter
ritorio ou vantagem. Mas a força . como causa instrum~ntal, 
como recurso coercitivo para faz·er valer o direito, posta no 
serviço deste, como eUminal-~? 

Cada caso conérete> será visto sob c.Or diversa, p~las 
nacões signatarias se faltar o .qrganismo collectivo, aliás de 
diffic"il constituiçãó e não prevJ~to n<> Gonvenio • . Não esque
çamos que cada uma das na.coes interessadas costuma escr.e
ver um livro dé determ~n.ada 4'côr", ·~ustentando sua these. 

Foi talvez esta. a causa da restrieçâo dos delegados bra
sileiros. Mas, considérada à' clausl.ila como mera "norm~ de 
conducta ", sem prejuizo da li.berdade de apreciar cada caso 
individual; conside,.ra:do .que o Brasil · acceitára doi:s mezes 
antes clausula identica nó tratado anti-bellico de 10 tje Ou
tubro de 1933, nada impede de dispensar-se, na ratificação 
do tratado, aquella restrfocão, como aliás solicita o honrado 
Sr·. .M;inistro do ExterioP. 

ConeluidQ, propomos a approvaçãei da séguinte, 

~Resolução_. 

Art. 1.0 · Ficam a.pprovadas as ·segl!i.ntes Convenções ·ce
lebr~das: enr 1Montevidéo1 por o.~casião da Sethna Conferencia 
lnterna.cion&i An;lericana., em -Dezembro de 1933: 

a) convençijo .sobre A$ylo Pol~~có; •· ·· · 
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b) . côn:venção sobre-D~eito~· e Deveres dos Estàd0c ... 
Art. 2.0 Revogam-$e as disposições em oontrario." 
Sala das Sessões, i8. de Outllbro de !935. - Oliveira 

Cout·lnha, Relator~ - N~grão de Lima, Presidente em exerci
-cio.' - ·Bitgo Napoleão. - Fernandes Tavora. - D.iniz Ju-
nior. - Leoncio Galrão. · 

CONVENCÃO SOBRE DIREITOS E DEVERES'DOS ESTADOS 

Os governos l'epresentadós na etima Confereneia. In-
t~rn~ciona1 Amerieana, · 

Desejosos de negc;eiar um Convenio acerca dos Dir'3itos 
e Deveres dos Estados, nomearam -0s. seguinte5 Plenipoten
ciarios : '· 

HONDURAS: 

Miguel Paz Baraona. 
Augusto C. Coelló. 
Luis Bográn. 

ES"f'ADOS UNIDOS. DA AMERlCA; 

Cordel! Hull. 
Alen.nder. W. Weddell. 
1. Reuben Clark. 
J. Butler Wright •. 
SpruUle Braden. 
Miss Sophonisba F. Breekmrldge. 

SALVADOR: 

Héctor David Castro. 
Arturo Ramón Avila· .. 
J. Cipriano Castro. 

REPUBLICA DOMINI~A; 
. i 

Tulio M.. Cf:stero~. 

HAI'I'I: 

J'ustin Barau. 
Francis Salgade' .. 
Antoine Pierre...:Paul. 
E~o~ Mangonés. 

ARGENTINA: 

Carlos . ·saavedrts. tainu. 
Juan F ~ Cafferatr.. . · 
Ràmón ·s. Caetillo. 
Carlos. Brebbia. 
Isidoro Rufa Moreno. 
Luis A. :Podestà Co$ta •. 
Ráúl Prebiscb • 
Daniel Antokoletz. 
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César Zumeta. 
Lu.is -,dhur"ion. 
J.osé Rafael Montilla. 

URUGUA'X: 

.Alberto Mané. 
Juan José Amézaga. 
JbSé G. Antuiía . 
.Juan Oarlos Blanco. 
Sefíora So!ia A. V. de DenücheH. 
:M:~tfn R. Echegoyen. · 
Luis 4\lberto de Ret:r,era. 
Pedvo Menini Rios. 
1\Iateô -M~rql,les Cá_stro. 
Rodolf;e ,Mezzera. 
Octavio M_0rató. 
Luís Motquio.. _ 
Teófilo Pifieyro Chaiii. 
Dardo Regules. 
J osê. ·Serra to. . 
J o.sé Pedro Varela. 

PAR.AGUAY: 

Jlusto Pastor Benitez. 
Gerónimo Riatt. 
Horaeio A. Fernández-.•. 
1S.efiorita. Maria F. González. 

~CO: 
" 

José Manuel Buig Oa.·sauranc .. 
Alfonso Reyes. 
Basilio Vadillo. 
Genaro V. Vás·quez. 
Rom-eo Ortega.._ 
Ma;n:uel J. Sierra . 
EdUJlrdo Suárez. 

i. D. Aros~mena.. 
Edual!da E. Holgajn. 
·Oscar ·a. ·MuH:er. 
Ma(in :Pons-.-

BOLIVIA: 

.Qàsto Rojas .• 
David Alvestegui -. 
Arturo Pinto :Escalfér. 

GUATEMALA: 

.Alfredo Skinner K1es. 
José González Campo .. 

122de221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

Qa.r los1 Salazar. 
Manqel Arro:Yó. 

BRASIL: 

.... ~ ::1,os·-

Afranib de Mello Franco. 
Lucíllo .A. dá {}unha Bueno. 
FranGisco Luís da Sllva Gampos .. . 
Gilberto Aína~.o. 
C~r~lls Clh~ga'S .. 
s ·amuel .Ribeiro. 

EQUADOR: 
,. 

Augu_sto âgtiitre Aparieto .
Hmnberto Albernoz. 
Antonio Parra. 
Carlos Paig. Vila$Sar .. 
A:rturo Scarone. 

NICARAGUA: 

Leonardo Argue,llo. 
Manuel Qordero , Reyes .. 
Cario Cuadra Pasos. · 

COLOMBU.: 

A.i!onso López,. 
Raimundo R'ivas. 
José Camacho Carreiío .. 

CHJLE: 

Mfguel ·Grucbaga Tocornal. 
Oc:tavio Sefioref Silva. 
Gustavo Rivera. 
José Ramón GUtiérez* 
FéUz Vi'eto dei Rio. 
Francisco FigÜ,erGa Sànchez. 
&njamjn aôhen. · · 

PERú: 

Alfr:edo Solf y M)uro. 
Felip~ ·Barr-eda Laos .• 
. Luis Fernán Cisneros. 

ó:OBA: 

Angel Alberto Giraudy. 
He:rminio: Portell Vilã. 
Alfrecfo. Noiuéira. · 
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Os q~aes,. depois de terem · ~xhibido sew; Plenos .Pode
re~s, achaüos.. em bôa e devi'da f órma, convieram nei se
guinte: 

ARi'IGO 1 

O Es:tado, oomo pessea de Di.reito Internacionali deve 
reunir os seguintes reqUisitos: 

l. População permanente. 
II. Terrilorio determinado .. 
Ili. Governo. 
IV. Capacidade de entr-ar em rela.eões. com os demai~ 

Estados. 

ARTIGO 2' 

O Estado f ederaJ constitue uma. só pes_sôa ante o Di
reito Internaciónal . 

ARTIGO a 

A ~istencla politica do Estado é independente do st.:u 
reconhecimento pelos demais Es·tados. Ainda ante:; d.e reco
nhecid<>, tem o Estado o direito de defender sua integrjd:ade 
e independeneia, prover a sua conservação e pruspe-ridade e·, 
·consegui:d.temente, organiz~r-se. como achar conveniente le
gislar sobre seus interesses,. administrar seus serviços e de,
terminar a jurisdicção e c~mpetencia dos seus tribunaes. 

O ex~rcicio destes direitos não tem outros limites além 
do exereici:o dos direitos de outros Estados de -áocori:i-0 co.m 
o Direi to lnternacional . 

ARTIGO 4 

Os Estados são juridicamente iguaes, desfructam iguaes 
direitos e possuem capacidade igq.al para ex~rcel-os. Os . 
direitos de cada um nã·o dependem d:o póder de que disponha 
para assegurar seu exerci.cio~ _m;is do simples facto. de sua. 
existencia como pessôa de Direi.to Internacional. 

AIJ,TIGO 5 

. Os direitos fundamenfãés dos Estados. não sãQ susce
ptiveis de ser-attingjdos sõb qualquer f órma. 

ARTIGO .6 

O reconhecimento de um Estado apenas. significa que, 
aquelie que o reconhece acceita. a personalidade do outr9 com 
todos os direitos e deveres determinados pe.Io Direif,o Inter
,naeio:nal . O reconhecimento é incondic'ional e irreyogavel. 

ARTIGO 7 

O reconhecimento, do Estado poderâ ser expresso ou ia ... 
eito. Este ultimo resulta de todo acto que implique a int':!n-
ção de: reconheeer ó nQvo Estad<?. · ' 
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• • .~ 1 .. _ -.i.1tl ...:. ... 

ARTIGO 8 

Nenhum Estâdo l>os·sue o direito de intervir em ássuin
ptos internos ou e~ternos de outro. 

ARTIGO 9 

. A jurisditcão· dos Estados dentro dos liniites dQ t.arri
tôt-i_o n~iOn3rl appli~a-se ·a todos os habitantes._ Os nacionâes 
e e_strangeirns encontram-se sob a mesma .Proteccão da legis
lãc~o ê das au:toridad'es naci:-Onaes e 'OS estrangeiros. não, pd
der~o prete~deJ:'· direitos differentes, nem mais. e:Ktensos que 
os dos .nacionaes. 

ARTlGO 10. 

É in.t.eresse primordial dos Estados a cõnserta.9ãe)' da 
paz. 4s divergencias de qualquer especie ctue. entre .élles se 
levantem deverão resolver-.se p·elo~ m~ios pacíficos reconhe-
eides. · -

ARTIGO ii 

os· .Estados. ·col):tractantes ·consag~·a.m em defi'nitivo· çGmo 
norma de éonducta a obrigação pre.cisa d'e não reC:Qnheçer 
p~lâ. :f çrca~ consiste êsta no emprego de àrmas, em ret>t.e~en;ta
ções dip!.omaticas cotnminatorias un em qualquer· oü_tro ·meio 
de coacção efiectiv.a. O terrftorio dos Estados é ·in.violavel ~ 
não póde $éI' obje.ett:.>· de .occupaeões militares, nem de. ontr~s -
J;lledidas óe forca impostas ppr outro Estado, dire.cta oú fudl-· 
recta.mente, por ·motiv:9 algum, nem sequer de maneira têm
por~ria. .• 

· A p;rese.nte Çonven,câo nâo. ~ttínge. cs· '-Oiimpromis.sos. con-' 
tr"ahidos anteriot·m:e:J;lte pelas. Altas Partes Oonttactant.es ;- et:n 
virtude d·e aceôr:dos internàcirmaes. - - - - - . -- . . 

.AâTIG.O 1.3 
. .. . !'. 

1 

A I)tesénte Conven<~ão será: ra'tifica-da pelas Artas Par
te$ Contractantes, de accôrd'o com os. seus proc~ssos cohsti
tucionaes. O Ministe~io das Relações Exteriores . da R~pú~ 
blica. .Qriental do: Urugua,y fica enca~egado de enviar oop}as 
devidamente authentiCadas aos Go.v'ernos~. par.~ o ref~rido 
fi:m .. Os i,nstr.umenfo§ de ralificacio serâ.ó· depositad-0~ nos 
archivos· d·ã União Panamerieana, em Washington, a! crual 
notUfoará '° referid-0 depo~ito aos Govet'llos ~ignatarios:. Ta·l 
notifica cão terá o ~1-0r· de troca a·e ra tific~.ôes· { 

, -.·! . ' ,. 
ARTIGO 1:4 

A, pr~sente C.9nve11Qâo entrará- e,m vigor entre· ·ª-S. 41 t~ 
.Partes Contraclantes na ordem em que forem depos:ita-ndo 
·suas respeétiv~s · raUficacõ~s.. . · ·- -
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ARTIGO 15 

A presente Conyencão vigorará indefinidamente, ma.s p-0-
derá ser de~unGiada mediante aviso prévio de um anno á 
União Panamericana, que o transmittirá aos demais GOver
nos signatarios. Decorrido este prazo, ces-sarão os eff eitos à11 
Convenção ·para -Os denuneiantes·, subsistindo par~ -as dem,ais 
Alt~s Partes Contractantes. 

ARTIGO· 16 

. A. presente Cõnv.ençã:o fiGará aberta á adhesão. ·e accessão · 
dos· Estados não sígna.tarios. Os instrumentos respectivos 
serã:o depositados· nos archivos da União P-a"Q.americana, que 
dará communicação dos mesmos· .ás outras Altas Partes Oou ... 
tractantes . 

Em fé do que, os Plenipote:nciarios em segui(la indicado~ 
firmam e sellam a presente Clonvenção em hespanhol, inglez. 
portuguez e francez, na cidade de Mon~eVidéo, Republica Orien
tal do Uruguay, no vigesimo .sexto dia dQ mez de Dezembro 
dó aD.no de mil .novecentos e trinta: e t.res. 

RESERVAS 

-A Delegação dos _Estados Unidos da America, ao firmã:r· 
a Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados, o faz com 
a reserva expr~ssa .a.presentada perante. a Sessão Pl'enaria da 
Conf erenr.ia, .a .22 de :pezembr.o de 1933, reserva que d.iz o 
séguinte: 

A Delegação dos Estados Unidos, ao -pronunciar-se affir
ma.tivamente na votação final sobre esta recoinmep.daoão e 
proposta da Com.missão, faz a.s mesmas reservas aos onze ár
tigos· d-0 projecto ou proposta . qfie a Delegação norte-aµie~i
cana fez aos prímeiros d€z artigo_s durante a. votação final da 
Commissão em plenari-0, re~erva que tem o seguinte teôr: 

"A politi~~ e attitw;A~ d'o Governo dos Estad.os Unido~ eín 
todas e cada uma ·d(k( faces im·portantes das relações inter
.nacion~e~ neste hemispherio difficilmente poderiam fazer-se 
·mais claras e d~íinidas do que o· que tem sido, tanto por pa
lavras como poi" f.ac;tos, especialmente desde 4 de Março. Não 
é portanto minha- . intenção fazer uma. r-epetição· ou resenha 
d~ taes actos e mani-f estações e não as farei.. Qualquer obser
vador deve comprehender claramente, a e~ horas, que sob 
-0 ·regime do Presidente Roosevelt, o ·Govern-0 dos Estados 
Unidos se oppõe, tanta como qualquer outro· Governo, a toda 
ingerencia na liberdade, 'na soberania ou em outros assum
ptos internos ou procP.dímentos de outras nações. 

"Além de· seus. múitos · actos e declal'ações relacionadas 
com· a applicação de taes doutrinas e politicas, o Presiden.te· 
Roosevelt; ,, dura.nt.e as ultimas . s~manas, Jn.anifestou publica~ 
mente sua vontade de entrar ein negociações com -0 Governo 
cUbano afim de considerar o tratado que e.steve em vigor 
desde. f908. Creio,· pois, acertar ao dizer qqe oom o nosso 
apoio ao principio geral da não interyenção~ eo.nf o-rme f-0i 
proposto, nenhum Governo deve recear uma intervenção dos 
Estados Unidos durante o Governo do "Presidente Roosevelt. 
Acho lamentaveI que., durante a breve ciuracãe> dsta Cotffe-
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:rencia, l;lão se dis·ponha, à.o que <p~rece, de tempo suff.iciente 
para elabora~ inte'rpretações e definicões daquelles termos 
fúildamentaes, ·consigpados na proposição. Táes defftµcões e 
ínterpretac;ôes permittir.iam .que ,càda Governo procedésse ó'e 
manei·ra U.:n.Horme, .sei:.& nehU.tna .di'fferenêa de opiniõ·es ou 
interpretações. Esn~to que. 1c:Om a maior- brevidade p~sivet. 
·s·e realizará traba.lhQ ·tão importante . Entretanto, e no cas<> 
·em que: haja differenças de interpretacã9 e, tarribem, e,m ... 
q·uanto fôr pe>ssJveI e.laborar e codificar as d.outrinas e prin
cipios propostos· p.ara uso .oommum de· tod'os os Gover.·nos, 
desejo manifesta.r (iu:e em -todos os seus. contactos, relações e 
.condueta .internaeionaes, o Gsverno de>$ Est~os Uni.d.Os se
guirá esc:rupufosamente as· dontrjna.s e politicas ,por .que se 
vem orientando, "de;;d~ 4 d~ Mà:rcq~ ctínsignada$ J10S dlve:rso·~
discur$os pr-onunciados· pelo Presidente Roo~eve'lt. a partir 
daquella data, nó ·ree~nte di.scurso "p(leifista que prenüncie1 
~ 15· de Peze:rribro perante e$'tá. Co]lf ere'ílei~ e no dir~íto. , 
das Gentes>. ,tal e.amo é· geralme!lte :reconhecido e. aceito." 

os· ·senhores Dê'legados. do l3ra.sit e do Perá f:iZeram cons
tar o seguint~ voto particular com ·respeito ao árt. 1 i cía pre
sente · Con:vencão; "Que acceítam a doãtrina em prfncjpío; 
mas não a Jtilga,tn oodificavel por baiv.er· paites que riãó Jirm?--· 
r~ ãind_a. -o Pa(}to anti~bellico do RiQ cfa Jlaneiro, do qual .ena 
íáZ parte, não constituindo, p_o:rtaJJ:to, direito internacional 
posití.vo pro_mpto para. a cedifieatão,." 

HONDRAS':· M. Paz Baraona. - Augusto G~ Ooeiho. -
Luis Bográn-

ESTADOS' UNIDOS DA AMERIOA: Alexandre· W. Wed~ 
dell. - J. :autler Wrisht.. · ·· · · · · · 

SALVADOR~ Héct:or David· Castr-0. - Arturo R. Avila. 
REPUBLICA DOMINICANA: TuJio M. Oeste~Ç>. 
HA!Ti: J,, .:saraú. - .F. salgado. - Edl_Ilónd , }.fangonés: 

- A. Prre. Paul ~ · : 

ARGENTINA: Qai'los· Saavedra Lamas •. - Juan F. Ca.f• 
rerata. - Ramón S . . Qa;stillo. - I. Ruiz Mpreno. - L. A. Po
destá Costa. - D.. Antokale'tz. 

' 1 

VEN.EZU~: Luis C_hU!Pión" -- J • . R. Ma:g.~illa .. 
ú.RUGUAY·: A. Mané. - iJ·ósé Pedro V'are-i~ . ...-. . 1\late~. 

Marq·ues Castro. - Dard-0 Regules. - S.ofia. Alv~rez Vignoli 
de Demicheli. - Teó!ilo Piiieno· Cháin. - Luís A. de Her
rera. - Mártin R. Echegoyen. - J.osé G ., Anttjfia. - J. C •. 

, Blanco. - Pedro Manin:i lüos . ..- Rodolfo Mezzera. - Oeta.
vio Mora:tó'. ·- Luis Morquicr. - José ·Serrato. f 

1 . 
PARAGUAY: Ju~to. Pã·stor Benitez. --- Maria 7~ Gonz6lez. 

MEXIDO: B·.. Vafilllo. - M. J. Si en-á .. . # - Eduardo 
Suárez . · :·: 

P:ãNA.M} ... : J. b .. Aros~rn.eua. - M,agin ·Pons. - E<!\lardo 
E. Rolgul)l~ - . .. 

GUATEMALA: M • .Arroyo. 
BR..\SII.: • L11cillo A.. da Gunba Bueno.~ Gilberto' 

Amii(fo ... 
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EQUADOR: A. Agtiiri-e Aparicio . ..:.... H ·~ Alborno~. 
AntQnio Parra V. - C. P_uíg V . . - Arturo Scarone. 

NCARAGUA: Leonarà~ Arg.uell<>. - ?d .. CordefCJ Reyes 
-- Carlo.s Cuadx-a Pasos. · 

COLQ:MBIA: Alf onso López. - Raim,undo Rivas. 

CH:ILE: M·iguel Crucnaga •. '"!"'."" J. ·Ramón -Gutiérrez. ...,._ 
F. Fi~eroa. - F. Nieto. del .Rio. -B .•. Cohen. 

PERU': com- [a reserva indicada) Alfredo Solf y Muro. 
CUBA: Alberto Gi-raudy. - Herminio Portell Vilã. -

In,g. A. E. Nogueira. · 

Coüf ere: Ilka B. Li11t;~ Cbef e dQ Serviço de Dactylogra
phjl . ......- Conforme: J~ Acciol11, Ch~f e do_s ·Serviços Politicos· e 
Diplomaticos. 

CONVENCXO SOBRE AS'YLO POLITICô 

Os Governos representados na Setima. Con·íerencia lntez.-
nacional AJ;nericana. 

Desejosos de negociar um Convenio sobre Asylo Politico, 
que modifique a Convenção firmada em Havana, nomearam 
os seguintes Pleriipotenciari:os.:. · · 

HONDURAS: 

Miguel Paz Barona~ 
Augusto C. ·Coello. 
Luis Bogrãn • 

. ESTADOS UNIDOS DA AMERIGA: 

·cordel! Hull. 
Alexandre W. Wedd~ll. 
J. Reuben Clark. 
J. Butler Wrigbt. 
Spruille Braden ~ · .. 
Miss Sophonisba P. Breekinridge. 

SALVADOR: 

Héctor David Castr~~ 
Arturo Ramón Avala. 
t. Cipriano Castro. 

REPUBLICA DOMINICANA: 

Tulio if. Cestero, . 

HAITI: 

J.ustin Barau. 
Fra;nCis Salgado. 
Antoine Pier:re ... Paut. 
Edmond Mang~~. 

C. D. - VOLUM~ XXV -... 19'35 
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.ARGENTINA.: 

Ga.·rlos 'Saaveâ):-~ Lama&_ 
- 'Júàn F. Cafferata. · 

Ramón s. castillo. 
:Carlos Brebbla. 
Is:idüro RUiz)\l-c~réno. 

·· Luis. A.. Pode!tá' Costa~
R-ant .Preblseh .-
Daliiel. Anto.;koletz. 

·VENEZUELA~ 

Cesar Zumeta. 
LuiS Ch:u~ion. 
Josê· Rafael Montrlla. 

URUGU:AY: 

Alberto 'Mané. Juan José Ainézaga;. 
Jósé G. Antufia. 
Juan· Cal"los Blânco. 
Seíiora So·fía A. V., dê .Demleheli • 
. Martin R.. &h.egoyen. · 
Ln.is Alberto de Herre;ta. 
Pedro M~nini 1\oiQs. 
}{ateo Marqü~s c~.trô. 
R-odolfo Metzera:. _,. 
01>tavio1 Morató. 
Li.Iis Idcrquío ~ 
Teófilo Pi~~yro Qhain .. 
D.ardo Regules. 
J-osé. Se.rrato. 
Jos.é Pedró V~~ela. 

P ARA.Gtr ... .\.:Y'; 

Justo Pastor Benttez~ 
Geróttúno Ri.art. ··· . 
Horàdio A. Fel'Ilández ~ · 
Sr.norita Mar.la F. Goruález. 

MEXICO: 

José Mantrel PuJg-C-á$~t1tállC. 
Alf o.nso Beyês·. · .. 
Basílio V adillo. 
Genaro V.· Vasquéz. · 
Romen Ortega. 
Manuel J.. Sierra. ' 

PANAM.A: 

j. D .. Ã.rGSemena.. 
Eduarà~a E . H-0Jfiuín. 
O:;éar 'R.- Muller. 
Magín Pons. 
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BOLIVL\: 

Casto Rojas. .. 
DaVi<l Alvésteguí • 
.ArtQ.ro Pinto Escalier ._ 

.GUATEMALA.: . 

Alfredo Skinner Klee . 
Jos·é Gonzá~ez ' Campo. · 
Carlos Salazar. 
M:anU'ei Arroy-0 • 

BRASIL: 

Afranio de lfeílo Franeo: 
Lücino· A. da Cunha-Bueno. 
F.ranmsco Lui~ da: Silva ·Cam·pos. 
Gilberto Amado. 
Carlos Chagas .. 
Samuel Ribeiro. 

EQUADOlt: 

AQ.gusto Agtiirre ApariciQ. 
H:Uberto Albornoz. 
Antonio Parra. 
Carlos Puig Vi'laS.Sar ~ 
Arturo Scatone .. 

N'ICARAGUA : · 

Leonardo Arguello. 
Manoel Cordero Reyes. · 
Cariôs Cuadr$ Pasos. 

COLOMBlA: 

Alf onso López. 
Raimundo Rivas. 
José .Ca.Diaeiio· Gãttefio:. 

CHILE: 

Migtiet Cruchaga Tocornal. 
Octavío Sefioret Silva. 
Gustavo Rivera ~ · ' 
José Ramón Gutiérrez . 
Félix Nietodel Rio. 

· Francisco Fi.gueroa Sánchez. 
Benjan:i·in Cohen. 

PERtr: 

Alfr.edo Sol!. Y. ·Muro~. 
Felipe :Barred~ .. Laos • 
. L~s:·lent.án .:Cisn.~ro_s:~ 
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CUBA; 

Angel ·Alberto Giraudy. 
Herminio Portell Vila. 
Alfredo Nogu•eira. 

. ~ 

Os quaes, depois de ~rem exbibido :seus Plenos · Poderes,., 
acha~os em bôa e >devida. forma, convietiam. llO .seguinte : 

ARTIGO i.O 

O artigo iº da Convenção de Havana· sobre Direito de-: 
Asylo, de 20 de· Fewreiro de f 928 é sUbstituido pelo seguinte: 
"Não .é licito aos Estados dar asylo em legações, navios de
guerra, acampamentos ou ae'ron~ves militares, aos inculpados. 
de delictos communs que se acbareír.1 devidamente processados.. 
ou tiverem sldo eondemnados por tribun,~es ordinarios, assim 
como aos 'desertores d.e tét•}:'S ·e mar". 

".As pessoas .menciona.das no J>aragrapba preçedente ·que· 
~e refugiarem em qualquer dos logares n~ll~' êsPecifieádos~ 
deverão ser entregues logo que o requeira o. Governo loc.àl"-

J~TIGO .2.• 

Compete ao EstadQ que· dá asyJo a qtialifieação do delicto.-
politioo. · 

ARTIGO 3.0 

O asyJo politieo, ·por seu caracter de insti.tuição buma- ,_ 
ní~ria, não estã ~ujeito a. reciprocidade. Todos podem ficar 
sob a sua pratieceão, seja qti~l fôr .a naci9nalidade a que per
tençam, sem _prejuizQ das· -ob"Pigacões qu;e na. materi~ ·~nha 
eontrabido o Estado d~ que Jaç~ parte; mas ·os Estad0$ ~e:
não rec'Onhecam. o asylo politfoo, senãtl com oertas limiÚ!;cõ.e.~ 
QU modalidades, só poderão ex-el'Cel-o em paízes estrangeiros .. 
da maneira e dentro dos limites em que o tiverem reconhe
cido. 

ARTIGO 4,.~ · 

Quando fõr S<>licitada. a Tetirada de· um agente diploma-·· 
t1co em. ,,coµsequten~ia .d.as ·disciisões a __ que ti~er · dado l!ogar-· 
um caso. de .~lo poht1co, o agente d1plomabco deve~ ser 
substituído por seu Goyerlio, -s.em que i.sso possa det~rmtn.arr
a interrupção da.s· relações àiplo:tn~t.ieas entre. os do~s Go..;._ 
vernos. · f 

! 

ART.lGO 5'.11 i 

Apresente Oonvencão ~ão attin8'~ os compromissos con-· 
trahidos anteriormente pel&S Alt&s Partes Contractantes e~ 
virtude de Aecordos intiernacionae:s. · 1' 

ARTIGO' 6~º 

A. presente Convenoão ·será .. ratificada pelas · Altas ·Partes. 
Contr.acta.ntes de accordo eom os .respeetivi)s processos. consti
tucfonaes. O Mi;ni,ste.rio das Relações Exterio~ ·da Republica. 
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-Oriental do Uruguay._fiéa encarregado de. enviar ,cópias devida
.mente authenticâdas aos GoverDos, para .o ,r~ferido ·fim. Os 
Jnstrumentos de ratiffoáção ·Ser.ão de.positados n.os archivc3 
·da União . Pan-amerieana, em Washington, que notificará. o 
:tlito d·eposito dos Governõs signatarios. Tal notificação . vale.rã 
.como troca de ratificações. 

ARTIGO 7.0 

. A present~ Convenção entrará em vigor entre as Altas, 
Jlarte? : Oontractantes na ordem· em. que estas tenham depo
~sitado suas re~pectivas :ratificações. 

ARTIGO 8~,. 
.. 

-- · :~:Presente Convencão vigorará indefínid~mente, mas po
d~râ .. ser denuncia-da mediante aviso anf..eeipado de . um anno 

--3 · ·umã·o-Pan-americ·ana, que o transmitirá. aos demais Go
verno.s signatarios. De·corridó esse prazo, cessarão ·OS eff eitos 
da Convertcã·o para o dienunciante, §ubsistindo para as demais 
Altas Partés Contractantes. -

ARTIGO 9.º 

A · pres~nte Con.venr;ão t'icarl aberta a adhésão e ~cces.são 
.dos Estadós, não si~tarios. Os instrumentos corresponden
tes seJ;ão depos.ftados nos Arehiv.os da União P.an-am·~cana, 
.. que delles dará eonhecimento áS' outras Altas Partes· Contra
ctantes. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios abaixo niencionados· 
firmam e s.ellam a presente Convenção em espanhol, inglez 
l)urtuguez e franeez, na eidad~ d~ l\Ion~viQéo; Republica 0Pi
: ental d(> Urtiga.y, .ao$ vinte e· se.is dias do mez de ·Dezembro 
.fio· .anno de mil novecentos e trinta e tres. 

DECLAR..a.ÇÂO 

Devido a que. os Estados Unidos da .Ameríca tiãõ reco
'nhooem nem ·subscrevem a doutrina d()· Asylo P·olitico cõrno 
parte do Direito Int.e-rnacional, a Delegaoão dos Estados Uni
.dos da, Ainerica abstein-.se de firmar a presente Convenção 

..sobre Asylo Politico. 
BO:L';'DURAS: M. Paz Baratma. - Augusto C. Coello ....... 

Luiz Bográn. · 
SALVADOR: lféétor David Oastro. - Artt:I:ro ·a. Avila. 

REP{JBLICA DOMINICANA: T-ulio M. Cestero. 

HAITI·: J. Barau: - F. Salgado. - Edmond Mangonés. 
.. . . .. . ~A. Prre .. Paulo. . · · · . ' 

..ARGENTINA. Carlos Saavedra L.amas. - Juan F. Caff e
·Fa.ta~ - . Ram6n S . Castillo.,, - I. l\uiz MQ>reno. ~ 

"··· · L. A. ·Podestá Cos.fa. -D:· Antokoletz. · · · 

.· .. lJRUGUAY: A . . rd:afié •. - . Jê>sé Pedro Varela~ ~ Mateo 
·. · .. Ma:rqües Castro. - Dar.do Regµles r _:... Sofia Alvarez 

Vignoli de De-rpicheli. - Teófilo Piíieyro Chain. ~ 
Luís A. de Herrera. - Martfn R. Echegoyen. -José 
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.G. Antutla. - J. .e. :Bianc.o • · - Pe.ilro: · Mànini lÜ~s ·~ 
_. Rodolfo M.ezze~v; ......... Octavlo , l\l·o:rát6. :.;:....,.._ Luís 
::Mo~ctQio. - .Sosé ·s ·errat().. · . ·· · · · 

· " P.ARAGUY: Juato Pastor :Pe.nitez. - . .'Már.ta. :F·. Gonzá~ 
tei. · · 

MEXICO: l3 ~ Vadillo - ·M~ J: Si erra. ·...:.. Eduard9 Suá-
rez.. .· 

PANAM.A.~ .J .• D. Arosêrnen~. -~ Magin Po-n~. - Eduard() 
E ,, Hotg:u·1n, .. , ·· 

(j-~TEW\L.A: A. ~kiner. Klee. - J. González Campo .. 
- Carlos Salazar. - M. · Arroyo. 

BRASIL: tueUlo A. da Cunha Bueno. - Gilberto Ama-
.do.. . .. 

EQUAµOR.: A· .. AgUirre Apáricio. - H •. All>Qrnoz. -
. ,Anton:fo .P1frra V. - C. Puig V. - "A,rturo· Searone. 
NIGARA:GUA :· Leonardo .At'quellô. -M.. 00l'd'erO· Beyet~ 

- Carlos 0U$dra. Pasos. · 
:aótôMBL\;· J\lfcmso· López. ·- Raimunde. Rivas •. 
CHrtE: Miguel Grucbaga. - .J •.. Ramón Gutiérrez. !!"'- :P.. 

Figueroa. - ~·. Nieto del Rfo~ -·B. Qohen. 
PERO: Alfredo ·$olf· y: l\tu:ró~ · · 
CUBA.: A,lb&rto Gi~audy. - . H-ernií.nio .. Po.rtell '\Tiiá. --

Ing. A.. E.; Norueíra. ·: ; .~ " '. .: " .· · , .. 
- ·conforme:. J' Ac.ciol11. 'bb~fé ·: d~~·: Serti~s cPoiitico~ ·e. bi--
plomaticoa.. . · . . . .. .. .. .. ' . . . . . . . 

-senhores J&en.hl'.'QI .do .. ·Poder fegisl;iti~~:" 
. ' . 

- De aceordo Qom o. preceit.6 constitücional; :suhh:i~tto. -._ 
.vossa eonBlderaolo. · aeõmp~nha.dos' .. de. ú~ma ·eXi>oslcã;oi1de·· 'ínO-: 
tivos, os textos, lnol'!lSQ~ ·por cópia ,authenticacja, das ·eonven
çõ.es s_obre nsylo polltioo e ·s.(>br.e· direi:to- e deveres dos ~stados, 
celebradas e.m ·Montevidé·o, por oo·casi'ão da "r\?'Il Conferencia. 
Internac·ional Americat1a-. ' 

Rio de Janeiro, ~.2 de :Setembro 
0

de, i93i> .. . 
; - - ; 

• • 1 GETULIO "VARGA.S:i: 
• • • 1 . - ~ ,,;; , !- • ·• ~ . - : • ·' ; • f'" :.,l· 

ExPOS'JÇÃú DE:' MOTIVOS -; 
Em ! O de" ·Satnmbrro de 1935. 

; . 
. 1 

r 
r 

. A' Sua. EXtiellanelo ·o Senb'or Dou.t·or" -Getulio· lDorne.Ues 
Vargás, Pre•idon~ d.a· Repu~li~~ «l.~s .. ~$t~dos UnidÕ$:/do :s~~.il. 

Ten·bo n: h~nra de . p~ssa.r .á.$ ~aos qe yÇl~.sa ~~~U~nc1~i 
. nas · inc.b.i1a11 ·odplu devidamente authentmasias, 1;>.ara ·QU.e, 

se assim Julia r conveniente·, possa .sUbmettét..;as á appr0va.
~G ·4.o Póder La.1l1latJ:vo, , as eonv~ncões sobre -·asyl9 . p.oµtico e_ sobre . d!relt<>!' .é deveres do·s Esta.Qos.: ~lebra.d~ em Mon
tevidêo., por aae11ilo da Setima. eon:rerenóia Internaeional 

.Americana.. ' · ·· _ __ , . , . ''·' · 
2.. o prlm!lro désees ~ae~~ é, por · ~im, ·d~er, ~bnples. 

complemento da convenção p.ah-ame:dcaria. sob~e ·:a.sylo fir
mada em ,Havana á 20 de Feverei'ro de ~ i~2& e· jã i'ati!foad~ 
pelo BraaU, b.êm e.o mo por varTo:s o_utrâ:s · paiz~s ameri~~ilos. 

133de221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

- il9 ~ 

o se~ artigo .. 1 o · modi_f.foa. na . redaeção, o . mesmo . artigo ·dá 
· eonveneãa 8.J,1,teriór e lhe sup,prime ó ·paragrapho final, refe-: 
rente â extradição ou sej~ a materfa :não relaeionâda pl'opr.fa
mente com a qúestão do asylo. " O ari-.· ' 2º con~ preceito 
mui to acon-selhavel, de .accordo c.om o qual a ·quQliflcaÇãô da 
deliriQüeneia poljti~a compete ao Estado fine presta o asylo. 
O artigo· a0 próclama o caracter de -instituição humanitariá~: 
<lo asilo político, d'Qütrína. està e.onforme á da nossa -tradição 
diplomatiea.. O artigo 4° estabelece regra fa"Vora.vel ã. con
servação ·das relaeões diplomatieas- entre · a$ partes contrn
ctantes,. determinando, que o .pedidQ .de retirada de um agente 
diplomatico. por .motivo de discussões relativas a algum caso 
de asylo politico, não dará logar á i,nterrupcão das ditas re
Iacões entre os dois Estados interessados. 

3. A eonvenoão sobre dirêitos e deveres dos Estados 
compendia alguns principios de direito internaeional publico 
geralmente .aooeitos. 

4. Entre U!es principio$, merecem ser salientados, por 
isto que !'epresentam doutrina seguida tradicionalmente p.elo 
Brasil, o da. .igualdade Jtiridiea dos Estados, o da _não. inter
vençãO e o da obrigatoriedade d<> recurso à : ·mei<>s p~cificos 
para a solução de controversias. 

5 .. o· artigo U dessa. .ultima ·convenoão coilsagra o prin
cipio do não reoonheeimento de aequisições terr.1toriaes ou 
vantâgens eé})eetaes obtidas. pela. forçá". . . . 

' 6 .• ~ Dalepeão do Brasil; jusúµnente ·eom a do Pert1• 
Julgou dever 1;.azer uma. reserva rela~iv~ente a essa. dispo~ 
· ·~ição, nã() quanto ao principio em si,. mas qU;a.nto á sua op.: 
p~rtunidad~. A ·i:azão, então~ allegada, .par.ece ql1e nãQ pr:~e, 
pof's· que o Brasd, assignando o -pacto anti..:beUico do· Rio de 
Janeil"o, condemnou o$ a~tos de conquisÍ8.y aliás, sempre '.:repu
dia.dos pQr ~ós. e~ eoncorda~do em que o dito pacto , fioas,se 
aberto a adheaã-0 de todós' o·s paizes~ julgou a materi-a oodi.
ficavel. AI.é~ disto, a elaustila em questão vale por um grande 
passo. em favor · da. ·solução ·.paeific.a <los eonflietos inter.na
cionaes .•.. ~in1, acredito qúe o Poder Legislativo, approvando 
a convencão, abandonará a· dita reserva. · · 

. 7. ~sto posto, pensu, Sr. Presid.ente, que as d~ás t-efe-· 
rid~ çonvenQões devem ser · ratifkadas pelo Br.asil . . : 

Aproveito a oppot1u~i4ade paar renovar a Vossa ·:&'xcel
J.eneia os p1'Qtestos õo meu mai,s profundo respêito. - José 
Carlos .de Macedo Soar-e.s. .. 

4 

E ' lidá e. vae a lmpri_rriir á. seiuinte · ; . . . - . . 

' l · 1 . 
.~~ccxo 

-' , N. 278-B ....:.... i 93?'f 
,. ·- · .. · 

Redac.ç(J,o finat da.· p.,.oJecto n. 278-A, .de i.'9.35, q~e providen-
- · · cla S'o·b,re .ti . e:tportação das orch.~~ · . . 

o Poder Legislativo·· deer~b1: · : · 
. : '; ·-: 1: -. '. ' : . ;; , . . -"" ' . ,: .. 

·· · :.Art. · ,() Minister-10 da ,AgT.iéultura maild.ará·_ fa:z~_rt eon'l: 
urgencia; um estudo sQhre a ·e-xportàção· para · o· 'estrangeiro 
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da.s plantas . orohidacaas, afim de propôr ã. Cam3!J,"a : dos ;Depu
t.;ldos, .na -sessão de !93.6, um pro;Jecto. de lei contendo me
didas qtte : regulem a. r.ef érida ~:x:i>ortaeão e: evitem· a> de\raSta~ 
oão,. ·que está sendo. feita, com grandes prejuízos .para. o Paiz; 
revoga9as · as · disposiçaes em oontrarfo. · 

. ·Sala da Coínmissão, ·25 de Outubro de i935. - Valente 
~tf ~ima, P.residente~ .......... Vic.ente Miguel. - Yttrlo Correa da· 
Costa. ......:. Heit(Yr. Maia. - Matkia.s Freire. 

·. 

. . 
E' lido e vae a. imprimi.r- para ser r~mettido 

·à -Co?milissão de Finanças ~ Orca.m-ento; ·de acco1 ... 
· d0 e·om :.i § 3° do .artigo 146, do Regimento, o se ... 
guinf..e · · 

5 

.PB.OJECTO 

.O~ Legislatura) 

.. ·N. 352· ..,...,. ·f.935 
A:m o · er~dlto ~tt.ppl~ar de i. 803 :058$500 á verba 10ª 

' do O?'t;a.mento do MinistiTe:to da Viaçtfo .. · 

.(Financas - 327, d~ 1935 _;.. i~· :legislatura) ·· 

O Poder Legislativo decreta : 

.· .t\rt~ 1° - F.ica o Po<le~ Exeetiiivo autorizad~ a abrir ·o 
õr~lto suppleµtent.a.r de mi!.:oit00entos e tres contas e ·Cin,.: 
~oenta e oito filil e_ seisc~ntos réis, · (L803 :.058$~00) 1á verba . 
iO- "do oroamento do MJrusterio da Viação e Obras :e~blicas, 
d~tinado â. liquidação final dos eompr.olllissos já assun;tidos. 
4_?~m a eons.truecão .e cons.ezyaeão · d~s . éstradas .. de, ·Jr:od~gem. 
nos :EStados do Par~ e· Sanf.& Cathartna., àté .3i de Dezembro 
~~ .. i .934. ' - . > • • ' ' .. ..' • -

.... ·.Paragrapbo.·unieo - Os re,eursos para attende~Lao ' ere
dito aei.ma au:toriZado ~erão retlrMos ·do pro(Ju~to · idas · ·ope~ 
Tações destiilàdas a oobrir- .o d~ieit de t·934,, e ·-reghlariza.r: a · 
~itpa~~o ~o Thesouro, ., : .. . . .. , , , .. · 

Art . . 20 - Revogam-se -8.$ ·q.rsposi_ções ·em ·contrario. 
. . Sala: das 'Sessões. em 25 .de" Outubro· de f 935. 1: . . . '• i 

ltt.stifí~a.ç'li.o· ·· 'i 

O Exn:io . Sr. Dr. Getulio Vargas, Presideo.ud da Repu
blica, quaµdo Dll:_ef e do · Governo .. Prov.isario, detlerminóu a 
constTucção da -Estraqa da Ribeira ·a CUrityb~ rtlmo ao Rio 
Grande do Sul, através do territorio eatharinense. 

Esse ·notavei etnprehendiinentO, cujos .servi.e-OS continuam 
a cargo de dois Ba~lhoes .4~ Engenhari'à, constitué inné~
velmente obrà de grande vulto, que ·de forma algume deve 
&ér - p~a}y~~a. , · . · "· . . -. ,. · . ,, 

. O 5º ·Barta.lh_ão cde ·;Engenbar~a1. hpj~ i~ de. sãpadore~ .. re
~ebeu a mis:sã-0 de construir a estrada de Ribeira a Curityba, 
numa extensão de 123 kilometroS; ao. longo ;de ·uma, zona al
tamente montanhosa, estrada" éssa·· qúe. se àcha "aberta ªº .. tra
f~go~ · li:RndO. o Rio e São Paulo .. ao. ~·araná, estando .C{}in .o seu 

"l~H.O· ' maeadamizado num_ percurso de .ctuasi 60 kms. ·, ., .. '.: ··: -
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· .· Além de~e emprehendimento, foram atacados varios· tr.e
chos ,:da··--estrada de -Ourityba. a Joínville, bem ~omo a conser
vação e réparacão de mais de eem kilometros .da estrada de· 
S·ão . J.Qâo· ao ·Barracão. ·. . 
· Ex~~utad_Qs tão impGrtantes serviços, 0s tare_feiros e por
tanto -0.s operarios ainda não receberam o total a que fizeram 
jÚ$ e .é justamente- para saldar os compromis_sos do governo 
·para com os trabalhadores do Pa-raná e Santa Catharina, .que 
sa. pede-o .eredi.to oonstante do presente projecto. 
- .. O Ministerio· da -Via~ão .e Obras Publicas, por oonta d:e 
quem correm as obrá:S acima referidas. poderá confirmar 
a .opportunidade e nooessidade de abertura do credito ora 
solieitado ~o legislativo. - LauTo Lopes. - Paula S~ares 
Netto. - Plinio TcntrinhQ. - Octauio da Silveirà. - Dar
val Melchiades. - José Muller. --- Dinfz Junior. ~ Abelardo 
Marinho. - ârthur San.tos. - Carlos Gumes ·de Ol.iveira. -
Francisco Pereira. 

E• lido e vae a imprimlr para ser remeltido 
á Com.missão de OonstituiQão e Justiça,. de· ac
cordo com o § 3° do art. 14& do Regimento, o se
guinte 

6 

PROJECT<J 

N. 353 - 193a 

(Primeira legislatura) 

Concede amntstia aos que houverem prat·icado qttalquer acto 
· · :previsto na lei n. 38, ãe 4 de Abril de· 1935 

Ar~igo · unico. Ffoa concedida amnistia ampla e sem 
condições a todos os que, até ~t&. data, tiverem t>raticad-0 
qualqUer dos actos previstos na lei n. 38. de A de Abf-il de 
!935. . .. 
· 'Sala ··das Ses5ões, 26 de Outubr-0 de 1935. - ·1oão Màn
gabeira. - João Neves. - José :Mtüler. - AJipio Co~to:llat . 
....._ Fig1:.eiredo Rodrigue1. - José PingariLho. - Thompson 
FJ,or~. ,'"':"'"' A.ma7'al .Pei.zoto J1/,nior. ~ Ac~rcio Torres. -
Rego Barro.s1~ _,;;.. Maca:rio de Al.meida. - Henrique .Couto. --
Ci11Cinato Braga..-:- Domingos . Vell~co. - A.rlindo Pinto. -
José Augusto. - B·ott'O de Mme:es. - Sílvio Leitão. - Mario 
·Che'l"Tl'1;()f1,t ~- Aibert&· Roselli. ~ Hermete Siiva. ~ Pauw; 
Martim. :_ Alde Sampaio. - Fernandes Lima. - Ballideira 

· Vaugltaltr ~ Co:rf,os Reis. - J.~hovaà Motta. - · Benuiíl'"àes~ 
Filho. - Pinheiro Chagas. - Bia,s· .Ji."'"'ortes .• -- Jair_ Po'l)ar. -
Borges de Medeiros. - Barros Cassal. - Os,car FQ_ntúu:ra. -·· 
Jo1'ge Gtüdes. ~ C.hmtiano Maéhado: ·..:.. J. Ferreira d-e Sou
za. - Gomes Ferraz. - Octav.io Mat1gabeira.. - - Henriqw 
D"Olbworth . .,;.:_ Bllflerto ·Moreira: - A·rthuT Santos . . ...:._ Abilio 
ti Aisú. - iloràes Paiva. ·- Alves Palma • ....:... A~tonio CaMJa
lhaL ~ Francisco Moura. - . Abel dos _Santos~. - .Daniel ·de 
tJarvalho. · ~ 'Abelardo· Ma.rin/uJ • .' ___;_ Bento Costa · Junior. .
Souza 'Ll!ii.a. ~ -i: · Cardilho F·ilho. '~ Caldei,ra. ile -~lva1•f!rnga. -
P_eqro_ · L.~gQ •. . -=--. Eduardo Dtt1.riv.i~r . . ~ Pli~io. ·To7:t.rinlw. -
Sampàlo · C-o-rr,~e. · .:.- Furtado de ' M~ez~s. - ' Magalhães de ~l:-. . .. . ' . 
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meida~ ~Monte· Arraes. ~ Peãro Ciílmon. ·-- Laerte SetubaJ,. 
·~ ·iulio N<Yuaes • ..:..- sanes ·Filho·:.-:. ·Bumberl~ ,fle Ãndfôo.de. · ·~ 
'l!olycarpo Vio·tti. _;;_ Augusto Corsino. - Octàvi(} da Süvcir~ 
--. Dorval: :.Velchiades~ ......., Paula Soares. - Candilb:J. Pesada: _.;,; 
Barre·to· Pinto, pela ·amnistia. e até pela ·suspensão da execu<:-ão 
da lei~ emquant-0 n°fü> fór'"revista peltt. ~e.tual ·Camara .. --· Mot~ 
ta Limf!. . ..-- Godof1redo Vüinna:. - G-enaro Pdfites • .......... Orltitit/I> 
de Ar-aitio~ - ·Qbaldo Rp.malhettt.' -. . JQQ.o Cléop,lw.s. - Eliezer 
Moreira. - · Amando Fontes. - C.h:risostom,o de Olivlfirit. ~ 
F'enelon Pi:rdigáÓ:. ~· Abguar IJa;..~tos., .....;_ AC1/lin.o: de Leão. -
Silv.4 Cost~. - Lontra Costa .. - .A:genor Monte. - Litma 1'ei
zeirq.. - Lau:delino G.cnnes~ - 1 ósé I oão do· Paúotin.io.. ~ 
Macedo Bíttentoil!rt. - Asdrubal Soares. -J... A.delmar Rocha . ....._ Fernandes xav..or.aa ~ Plinfo "Pó'r!L:PeU. "- vicente: Miguel. .;..:.,;, 
•Bârre"to Filho. -- A~ber.rto: Stt,.ek. -1. 1. ,Seabra..·- .R~ P'ra4o·:. 

- ~ ~ - . :.. ,-; · , . .. ~ 

.. ACTOS DO PODER LEGISLATIVO 

. "LEI N:. .à$ .....:: p~ 4 DE .ABRIL D~ i935 

; D~fine cri~s · ccintroQ. a <rrd~m põlitictt e. social 

O .Presiden;té <Ja Republica dos .Estados. Unidos da Brasil: 
. ~aço saber que o Poder -Legislativo -decreta e eu, ·saneci<>-
no ·a s.egu_inte l~i : 

CAPIT.ULO I . 

-São crjmes eonka a ordem pub2ica, além .de .ôúLros defi-
nidos ,em lei: · " - . . \ 

. · . ·:-.\it'. ~ ·('~ l'ê~tãr~ .. di!eC~me~te- .~ -J!O~~ fa~1!0,. m~~t. · J>or .. 
me-ios y1.olentQs, a Oo,nsbt'tl1cao da Rep"tlbheà, no todo. ;ou: em 
parte, _ :Oll a fÓTlíla ·qe .gover.oo :Po1" .elljl . . esf.abel~ld~.. · : . ' · 
.,.. Pená ..:i. R~r:lúsão Põr ·6 a. to anôris ác1s · eáb.eêas ~ por tJ ~ 
8 aos. oo-réOs • . - · . - -. · ·. ·. ·." ~·- · · :: · · · · · -·,. 

• • • • 111 

Art. 2. 0 Oppor--se algu:em~ dlrêetamente e por facto. "a 
reunião.. OU· a.O livre- fuilCCiQ.namenf;o. de qualquer dos jod~res 
.pelitjeos da União. ·' . ·: ... H · · 

P·en_a ~ .Reelll$ão ~J.JÓ.l' .2 'ª 4 ànhu~ .. · : · ·· .i · 
- 1 . •• - ,. • · - ' ~ • • 11 ·~ - · ·· '" l " :: , . . . .... - - ~ 

; :·-· . §., ia'º ,~ _o ef,l~e _ ~or . c'ontra. pQ,êer :X>~ltµc9~~estádu:ti, .dol~ 
~~rc~ . . a. p~~~· . _. . ·. . . .... i , . . .. '. . · . I · . · · : . 

. , . §. ·2° Se confra poder ~u~ieip~~. metade da pena./· . · 
, · ·_Ar.t-. · ~l. º·'Oppor~se: algue~ pM- m.eio ·de' ·uinea-r;a: u~ ·viQJen~ 

e.ia;-·ao-:uvre, ~r legitimo exercício ·d~ funcções de q.unlquer 
agente · de:· poder polttíco da' União. · ·. . .... · , ! · . 

- · Pena···~ ]?e 'f' .,.~ s arinos de p~isão e:eUu!ar. I · · ·' . 
. . , .:§ :i~.'_~ ··<> .. :eri~e ~t~· contra .:,.~pnte .de :poder. '-p.o/itidO. e~ 
tad'u~, ·~Ojg,_ te.r~Os: <ia. pella- '. . .. .. · -- .. . . , ,, .. · -
_ · · § 2°. Se ·e_9ritra 11ger..te ·d_<?· poder ~'1'11cipa~r me~a· dil 
p·ena.-..·. ·· • · · · - '· ·· .. ·"" · · · ·, ·., · ,. ; 

. ;Art,· .4:0 J~~r,~ Pú:1ltdO eo~· -~~--- m~smas .petiaá' d~'a. ~~ã.i.~igoS 
áíitéf'io~~s;· menos a ··f.é~Ç.a pãrte·," em; cada u.~ . doo gráos,· .à:quel!~ 
@~; t>âfa, ·:ª·. r.eâl~:lia.cão. '<le ·CiU~.l~er d~s erime_s '" 'dêf~füi~os ' ~9~ 
~~.sD;los·, -artiJ.o_s,,, .. P~~iça.r ... ?-lgum, ~~t es . ac~.; E.Ueiar _,ou ·~. 
:tiélila-r p~5soas : organ1zar planos· e plantas de execuQao; ap-
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parelhar :meios : ou recursos para· esta: f Ol'mar j\mtas: ou com-. 
missões para. clirect;ão, artieulacão ou reallzaçüo· daqueUe~ 
planos; installar ou fazer funccionar elandestinamente -esta
·c.ôes ra.Qio-transm~ssora~ ou ree_ep.toPas; dar ou .t~all$mittir, 
por qualctuér mei~1 ordens ou lnstru.cções para a execução dCJ 
crime~ \ .. _. -Art. 5. 0 Imped'ir .que funccionario publico tome .posse· do 
eargo pa.ra o qual tiver ·sido nomeado; usar de· am~acá ou vio
foncia p~.r.-, t-orçal-o praticar ou deixar de praticar qualquet
acto· d.o o.fficfo, riu obrigar a áxo!.'eel-o em de~rminado sen. 
tido. 

Pena - De tres a nove mezes. de prisão eel!úlar. 
Art. 6.0 Incitar publicamente a pratica de qualquer dos 

crimed definidos· nos · arts. i <>, 2º e 3º. 
· ·Pena - De i á 3 annos de prisãb cellular . 

. Art . 7 •. • Incit~r ,funccionariQS publicos ou servidores do 
Estado á cessacão oollectiva, tota.i ou ·parcial, dos servicas i:i 
seu cargo. 

P~ha -. De i a 3 annos de nrisão cetlular. ·· 
Art. 8.° Ces~~frem eóUectívamente funeei<>narim~ publi

CQs,. co1u.ra a Jei ou ·regula.menta. os ·servicos .a seu ~argo. 
Pena~ Perda.do cargo. 

; ; . .. 

Ar:t~ 9. 0 Instigar desobed.ieneia colleetiva ao cumprimento 
1~e lei de «?rdem Pt!blir.a. . · · . 

P~~a - ;De f a 3 anno~ de prisão cellular. 
Art. iO. Incitar mili.tatesy iiielusiv(IJ os .que J)érteneerem 

t. policias, a desobede_c.er á lei, OtJ a inf;ringir de, qu~lqu~r fór-
ma a disciplina, a rebellar-se mi'" des~t.àr... · 

Pena - .De 1 a ·4 -annos de pr(são eellular. 
Paragrapho ~nico .. · Nas mesmas penas. incorre·rá q1Jem:. 
a) distriQuir ou proour.ar distribuir entre :soldados· e ma-

1·inheiros quaesquer., p~peis, impres.sosi manuscriptos, · dacty
fographados. mimeogrãphàd'ls ou gravados, em que. se con-· 
f,enha incita.mento directo á i,ndisciplina; . 

b) introduzir .em qilalquer estabelecimento militar, ou 
vaso dé guerra, ou n~lles proenrar introduzir .semelhantes 
.papeis; · ·· · · · · 

.e) affixal-0.S, ap1•egoal-<>s, ou vendei-os '.nas immed_ijtções 
de estabelecimentos de caracter miHtat, ou .de loga_r em que 
os soldadds se reunam, ·se. exercitem óu manpbrem. 

·· Os papeis seTão ap.préhendidos: e destr.Uidçjs. 
Art;. t t . Provocar animosidade entre classes ·armadas,_ 

inéluslve policias militares. ou contra ell~s, 0'1 .dellas contra 
.as instituicões civis. . · 
. Pena - De i a 3 anrtos da prisão cellular ~ 

·Aii. t·2. Div.ulgar ·por eseripto, oµ ·. e.m p'ubliÇo, ~Qtieias 
falsas: sabendo ·ou devendo saber que o são, e que possam 
gerar ·· na população · desassocego ou -temor. ' 

-Pena - De f5 a 90 dias. de uriSão ·cellt,tlar . 
.. : . ~t ... ia.· Fabri~~ - ter sob~ ;ua gua~a;,~ossuir,· fmp.or:. 

tar ori exportar,.· co·roprar ou vender, trocar, ceder ou empres-. 
tar, por conta: prepria ou de outrem, tra~pQ-rtar, ·sem licenca 
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' . 
da ~:Utorid,ade· ,~oII1petente, substancias ou engenho·s e~losivos, 
ou' armas utlliza\réis como de guer·a. <lU como instt'umento , de 
destruição. · 

Pena - Dê t a. 4 ann~s de prisão cellular. 
Paragrapho unico. Não dep~nde de licenoa. da aútQri

'Ciade poli~ial, mas se lhe deve commup.iQa1:, · sob pena de 
appr~hensão, a posse de arma necessaria á defesa.. do doµ:tí

. cilio do morador rural, tem como a. de explos_ivos ;nec$Sa
r~os ao exercieio de· profissão, · ou á exploracão da proprie
-dade. 

CAPITULO Il 

São crimes contra a ordem social, além de <lUtrqs defi
nidos em lei : 

Art. i4 .. lneitar dire~tameI)te o odio entre as classes 
s-0ciaes. 

Pena - De ~ mezes .~ 2 .annos de ·pris:ão · cellular. 
Art. 15. In_stigar as cU1:sses .sociaes á luta pela yiolenoi'a. 
Pena - De 6 meies a 2 annos de prisão cellular. . . 

Art. 16. Incitar luta religiosa p.ela violencia :· 
Pena - De 6 mezes a ·2 ·annos de prisão cellular. 
Art.. 17. Incitar ou p~epa"".ar attêntado .cont:ra pessóa, ou 

bens, por n1oth·os dout.rinar-ios, políticos ou réligiosos·. 
Pena - De -i a .S annos d.e prisão cell ular. -

· Paragrapho 'tínioo ~. 8e o attentado se verificar. a pena 
1'erá a do crime ip.citado, ou pre~arad.o. · 

Art. 1s-. Instigar o~ preparar· a. paraiysação de ·serviços 
l)ublicQs, ou de abastecimento~da _população. 

Pena - De 1 a 3 2nnos de prisã.o cellular.. l: · 
Paragrapho unieo. Não se appiica.rá ·a.s -anccãó· deste ar

tigo ao· assalariado, no respectivo serviço, desde r ~ue . tenha 
-agido exclusivamente por motivos pertinent.es â~ . e9ndieões 
·de seu trabalho.. !; 

- • .. • 1 . ; 

Art. i 9. Induzir empTegad~res ou empregad<>S a . cesaa
cãq ou. suspensão do tr.abalho, ppr motivos estra~os ás QOn-
dições do mesmo. . 

, . •• :· .,, . 1 . . 

· Pena --:- De ~ mezes a 2 ~}lnqs de 'pr~são· cel~ular •. 
Art. 20 . . Promover, orgaXÍízar· ou di.righ- s~iedade ·ae 

qualq-J.er -es.pooie, cuja a~tividade· se . exerça no ! sentido de 
.subverter. ou modificar a ordem politica ·ou sQcial por meios 
lião -cot\Sentidos em lei . · · 1 

P-enn. - De 6 .mezes a 2 annos de p~isão ceúuiar. 
_.. .. .§ • tº .Taes socied~~s s~r~o <il-~solvidas .. _e sek~- ~eµibro$ 
nnpedldo~ de se reun1r para .os. inesmos fins .. 
· §· 20 Será puni_d9 com metade da pena quem se filiar. a 
qualquér dessas socieda(}es • 

... . § .3° ,.A. p~~a ),e.r~ _appJ.icáda. e;rn 4obr!J . áqu~les que ~e""! 
"Ct>ll$tjtllirem·, me~mO' ·sob nom_e· e fôrm~· differente, . ~s soc~e
·.dade& dis·sQlvid;is, .ou que a ella!> optra vez se filiar~m. 

' . . .. ' ' . . 
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§ 40. Este 2.rlig<> applfoa-se á·s soctedad.es egtrangeiras. 
que, .nas mesmas condições. operarem no Paiz. 

· Art ~ 21.. Tentar, por. . meio de · artificios fraudulentos,. 
promover a âlta ou baixa dos preços de generos de primeira 
necessidade, com o fito de lucro ou proveito. 

Pena - .De 6 m~zes a 2 annos de prisão cellular. 
1 

CAPITULO Ill 

.A:tt. 22. N'ão .ser~ tolerada a propaganda de guerra ou 
de processos. violentos para subvarter· a ordem politica ou 
social (Const., art. ii~. n. 9). 

§ 1. o A ordem polltica, a que se .refere es:te artigo, é 
;i que r~sulta da independencia, sober~nia e inte~idaàe ter
ritoriaJ da. União, bem como da organização e aetividade 
dos podêres, poHticus, estabelecidas na Constituição <;la Repú
blica, nas dos Estados e nas leis organicas respectivas. 

§. 2.º A oroein social é a estabelecida pela Constituição. 
e. pela.s leis relativamente· aos dir~itos ~ gar.antias indivi~ 
duaes e sua protecção civil e penal; ào regimen jurídico da 
proprie(lade, ·da .familia e do trabalho; a organização e . fu~c
cionamento dos serviços publicos e de utiUda9e geral; -aos 
direitos e deveres daa pessoas de direito publico par~ com 
os _ind_i_viduo:s e reciprocam.ente. 

Art. 23.. A prQ'.pagànda de pr.C>Qessos ·vi o.lentos para 
subverter a ordem politica é ·punida com a pena de utn a 
tres a.nnos de reclusão. A propaganda de processos violentos 
para . subverter a ordem. sooíal ê punida com a pena .de um 
a_ tres annos de prisão cellular. 

Art . 2.4. Fazer propaganda de guera . 
. Pena - ·~ 1 a S annos de pri_são cellular. 

' CAPITULO l"V 

Art. 25. Quando· os crim~s definidos nesta lei forem 
TJratícados por meio da imprensa, ·. proeeder .. se-'1 sem .Pre. 
Juízo da ~~cão penal c.o,mpetent~s á .apprehensão das: respe• 
ctiyas edições· • . A .execu_ção desta medida competirá, no Dis
tricto_ }federal, aü' Chefe de Policia. e nos Estados e no Ter
ritor-io do Acre, á a~tQridade policial de maior graduação. 
no lagar a ' 

§ .! .0 A autoridade, que houver determinado a appre
hensã.G co~municará. o facto .. immediatamente ao juiz fe
deral da secção remett-ando-.lhe um exemplar da edição ap-
prebendida. : · · · 

.· · §' 2.0 '.Dentro de do.is diMr a coiit~r do recebimento d" 
com.municação pele juiz, ou autes, podeJ:â o interessado im
p~gn~r o aeto da a~toridade. OuV!d- es~ em Jgual prazo, 
decidirá· o Ju_iz. em t~es- dias improrogaveit$, ·da lepUdad& 
da ap~rehensão. . 

§. 3.º Semp.re que a. decisão concluir pela illegalidad~ . da 
apprehensão, impqrá á autoridade, que .à tive~ determ1na."!'" 
do, a· multa de 500f· a 2 : 0003, sem prejuizo da repal'at;ão 
civil, · que poderá ser reclam~a por meio de . acção sum~ 
mat"i~. Julga.d' legal a appreltensão; o juiz ·mandal"â o pro-
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eegsado ao -Ministério·_ Pablico para instaurar a acção penal 
que no caso coube~. . · 

§ 4..o· Da dec.isão cab.erá recur.so para instancia. superior, 
COJI'i O p:P~e'SSO do r~Q.~SO crimin~l. _; - -

§ 5.0 Decorrido, sem apreciação de reclamação,. o pra
zo de dois dias fixado no § 2°, ou transitada em_ julgado a 
decisão homologatoria da apprehensãó, .a edição apprehen
dida será inutilizada. 

§ 6.0 Em caso de reincideil.cia, será. o periodiço suspensv 
por prazo não exceden_te de qui~e dias, ey occorrenclo novas 
reineidencias, a susp.ensão $erá, ·:de cada ·ve.z, .por tempo não 
excedente de seis mezes, e n'ã<l menor d~ trinta dias. A sus-: 
pe.nsão será dec.relada pelo · Juiz a requerimenfo do Mims
terio Publico, ' mediante requisição da ·autoridade policial 
Cl•mpetente .. · 

§ 7 .CJ · Nas bypotheses do paragrapho anterior. e juiz 
mandará ' i.ntimar a parte para apresentar e provar sua de
fesa no prazo improrogav.el de ~ineo di-as. A intimaçâó se 
fará por meio de edital affixado á. por.ta dos auditorios e 
na séde da redacçio,_ ~Q, que se juntará ·certidão aos autos, 
sendo o mesmo publicado na imprensa official. A sPntença 
ser~ prof eri<la dentro do prazo de cincQ dias, e della caberã 
:recur~o nos proprios autos, com o pr'.oceBso do recurso cri-

• mirial. , · · · 

Arl. 26. E' vedado imprimir, expor á venda, ven{ler, 
ou, de qualquer forma, pôr em .circulação gravuras, livros, 
pamphletos, boletins ou quaesquer publieações não perio
di'cas, naéionaes ou estrangeiras, em que· se verifique a pra""! 
'tica de acto defi_nido como crime nesta lei, devendo-se · ap
prebender os exemplares sem prejuizo da acção penal t'!om .. 
petente. 

Paragrápho unico. Feita a :appr.e-bensão procéder-se,..á 
I).a fõrma dos §§ fº e 5~ do arti'so anterior. · 

Art. 27 .. Se qualquer dos crimes definidos na presente 
lei for praticado 'P()r meio de radio-diíf~sã.o inco.r~rá 0 res
ponsavel pela és.taçãc> irradiadora na multa dê ! :ooosooo a 
16,:000f; sem ·prejttizo da acção1 pénal que no caso cõuher. 

. § 1.0 A multa será imposta' 1pelo Governo·, o qttal poderá 
tambem deter.mina~ a suspensãp · d.ó funooiona~ento por 
prazo não excede·nte· a 60 dias, ou o f~chamento em caso de 
re'incidencia. · · 

' . 
§. 2.0 A s-uspensão 011 fecMmento será commu,h~~ado ini

mediat.amente ao juiz .federal,_ o~edecendo-se, no que for ap• 
plicavel, os d·ispositivos dos '§§ iº a 5'?, do art. 25. 

. ' " 1 

. · .Art. 28. A's ag~m~fas, de publicidade, ou tr'àlismlssoras 
de_ noticias e infor.mações, que pratiçarem acto delinido como 
delicto nesta ·1ei será imposta a multa de i :OOOJ a !,O. 0008, 
sem prejuizo dá acção penal qtie no ·ea.$0 eouber, noti!foan
do-se o ·reaponsavel pelas mesmas de que, . em çaso de i·ein
cfde·ncia. será deternif.hada a suspensão do :funceionamento 
por pra·zo a-té ~eis mezes. 
'. Paragrapho unieo. A suspensão será determinada pelo 
Ministro de · Estado da Justiça e Negocios Interiores, ·me
dia~te ~qui$icão do Gµefe de P~licia do Districto F•!deral 
ou dos ~tados,, e communicad~ immediata~ente ao iuiz fe-
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dera.I, ···obedecendo-s.e,,.. no que fôr applicavel"' . os dispositivos 
dos paragraphos iº a 5º? do art. 25. · 

Ar-t,. 29. As socj edades qu:e b'ouve~em adquirido p<Jrso
nalidade juridica me.diante falsa declaração de .seus fins, nu 
que1 de:Pois . de reg,istradas, passarem a ·~xercer actividade 
5ubversiva dat ordem politiea ()U .socía~ . serão fechadas pelo 
Governo, por tempo ~té seis me~es, devendo sem demót''t, :i;er 
proposta seção judieial de di~sotuçâo. (Constitu1_ção, at'tigo 
113, n. 12). · · 

Art. 3-0. :E' probibida a exi$lenci8. de partido!:, cent~·o~. 
~ggremjações , ou juntas, de· qualquer especie, ql}e visem a 
·subversão, pela. ameaça ou vjolencia, da ordem politica ou 
·social .. 

Paragrapho unieo. Fechada á séde, -a autoridade com
municará immediatamente o acto ao juiz federal, em expo
·siç.ã:o fundamentada, procedendo-se, em seguida, na f6rf.ila 
dQs §§ 2° a 5°, do art. 25. 

Art. 31. Mediante requisic,ão do Chefe de Policia do 
Dístricto Federa:i~ dos Estados óu Territorios, encaminhada 
pelo Ministr() de.. EStado da Justiça e Negocios Interio.re;s 
será çassado, por acto fundamentado e publico do Ministro 
de Estado do . Trabalho, Industria e Comm~rcio, o reconhe
cimento dos syndicatos e .associações profissionaes que bou,. 
verem incorrido em qualquer artigo .da presente lei, ou por 
qualquer f órmà exercerem actividade subversiva. da ordem 
política -ou social. . · 

Art a.2. O funccionario publico civil que· se_ filiar. so
tensiYa ou, clandestinamente, a partido; centro, aggremiação 
ou junta .de· e:riste_ncia prohibida .no art. 30., ou corhmeter 
qualquer dos actos definidos c·omo crime nesta lej, será desde 
logo, sem prejuízo da acção penal que no caso couber, afas
tado do e~ercfoio d.o c·argo, tornando-se pass.ive! de exone .. 
ração mediante processo administrativo, s~ nã& estiver ·nas 

··condições db paragrapbo uni_co do art. 169 da Cons~itúicão 
da Republica. O funccionarfo vita.licio só será de·mittJdo me
diante .sentenç·a judiciar.ia. 

· Art. 33. O oiiicial das .forcas armadas da União q11e 
praticar qualquer doe .aetos definidos como crime nesta lei, 
ou se filiar, ostensiva oú ·clandestinamente, a partido., centro,. 
aggremiação ou junta àe existenciª probi'bida no art. 30, 
.será, igualmente,· afastado do cargo, commaildo ou funccão 
militar que exe·rcer:, devendo o Ministerie> Publico iniciatr a 
.accão penã:l, q,ue couber, dentro de déz dias, a contar da
guelle em. que tiver eo.nheci.níentó do (acto·. 
· Paragràpbo unico •. O dispositivo do pre.sente artigo ap-
plica-s·e ás policias militares. 

" Art. · 34. Sem preJuizo· da acção -penal competentt!, ~ 
o;fficial que iQ,éorrer em qualquer das bypotheses ·do ~rtig-o 
anteriõr, se torna~á incompa"tivel coni o· ,-0ffieialato, no.s ter
.mos d:0 § i o do .art. 163 · dai Gonstituicão da· Rep.ublica, çie
vendo essa ineompaitibilidade ser declarada pelo Sup:remo 
~;ribunal Militar, · seguind~se o processo estabeleeido no a~-
.tigo 38 <festa lei·:. . 
· ·· · Art. 3.5. :Por · ·motiv.o ·de dis~iplina e obser\>'ado,. no que 
for applica:Vel, tani.Q em· relacãp .~os oi'ficiaes de terra como 
de mar, o disposto no. art. 351, e seus paragr~ppos, do de-.. ... ·: . 
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c.re.to n, 19. 040, dê 19' de· De.ze·m'hra de 1929, os o!ficiaes da:s ... 
f õrç~ a.rmaq_as . poderão ·Sel:' S:tJ.Spel,lSÔS de füncc·ão 'por prazo 
atê: urr. an.no, perceb~ndçi C)s vencimentos de. accordo com 
a-o leis vigentes. Es~ providen.cia será applieada · ~edíante 
decreto. 
-, Pa:r;ag'J;'.apbo unico . A dísposic.ão acima se ap·pfic~:rá á& 
iHJiicias .miHtàres, sendo a., com.Petencia do Governador, nos 
E·stá.dos, e do rnimstro âa. Justi<;a no .Distríct.o Fe.de;ral ~ Ter-
riiorios. · 

Art. 36 • Sero. .prejU.izo. da accão pen.al> qQ.e no ·caso eou
be1:-,, pe;rd:e o cargo o professor qu~. na .c:athed:r~, P'ratica.:r .qual
quer. dos. actos definidos como. crime nesta lei, provado' o facto 
en.1 pnocesso a·tlrnimstrativb., ou, s.e. for vitalici.o,, mediante 
se:n,tenca j.ud.füiaria.. · 

CAPITULO V 

Art. 3.7'. Ser.á .can,cella1Ja a-. ná'tura.liz~ã.o, tacita ou. VO'
lun'tariá, de quen.'i exe:tcer activid~d.e polftiea nO'civa ao í.n
r:e:resse nacional. 

,§ .. t.° Considél".a,-se actfvida·de n_Qelva ao inter~s$é· nacio
nal .a infra:ccão de qualquer dos a·rtigos desta lei, se·;m pre
j ui.io de outros casos ,prevfst.os na legi·s-lacão. 

§ 2P .O probésso judic.iario .-será o es:tabeleeido no a:rtígo 
3s. da 'presente leL -

Art, 38. O proeessó judfoiario ::Pará cancel1a.mento <le 
n~ituralízâcão e ptJniçij;o dos crimes ·capitulad'ls nesta lej, será: 
o $~guinte: . 

a) apresentada a denu:ne'ia7 instruida -0orn documentos 
e.Qmprob~t()rios., se ,existü·étn, ou corri rol de tre:s testBmu ... 
nh.as, pelo tr_ien·os1 .o juiz tn~ndará .fazer ~ cita~ão p.esso~i 
do q.ccusa~o pµra a primeira auc:tienciiZt.; · 

b) n'.ão sendo o accu(5adú en~ontrado, ~erá a eitacão f ei
ta por edita.es, com dez ·dias· de prazo,. para se ver pro-
céssar; ·· 

e} na.. a u-diencia apraz.a4a, nãu cómparecendo o aceusa.
do, pr.º.seguir-se-á á sua rév~lia, dandó-se,...llle . curador; se· 
coínpa.reGer, o ;Juiz o qua,lifi'cfil'·li ,e, .depois de lhe. ler- a 4.~ .... 
nuneia. ·ou quei~a, conceder-lhe-'ã o prazo d-e cinco dias_ ;para 
apresehtàr defesa 'éscl'ipta . e inàioàr o rol de· teste-n:nrn.bas e 
elem.e:ritos -Oe def.esa. Findo este pra:?:o, s~rão inqGirid~ . as 
testemunhª~ de accusaçãe>, ·a defesa, e pratic!;l.Pi'-'S.e-ão as dili-
gencia.s requ~rrd~s pelas. partes; . 

d) o accuS:ad;o,. d~poi~ <i'e qualificado, pq·derá defender
se por procurador e d~ixar de. co·mpàrecer râ forma:cão P:e 
culpa, se nã:o hou:ve1" ·Sido· p:reso em !higra-~ie, ou ·pr~venti-
·vamente · : 

e) . 'a inquirição da& ·tester;nunhas e· as dÍligencias reque
ridas dev:erãó se.r ,realµada.s no prazo d·e vinte dias; 

f) tarminada a dHaoão probatoria, o .autor terá cinco 
d_ia_s· para arr~oar e, d~pois d.eUe,, igual prazo o réo para 
o mesmo fim.. .Findo ·esse prazo,. será .o processo s-qbm~t.tido 
a .julgamento, e a aentenca pr·ofe.rid~ denti-o de d~z ~ias .• 

Pa:ragrapb,o t.l!lico. D.a sénten:oa caj}e -recurso interpqsw 
:t)o prazó de 0jnco· dia·s.. o r~cu.rso não- ~uspelide ~ ef!e:tto_s 
d.a sentenca Q.bsolutor1a ou condem.natoria·; salvo. qu~nto ·a 
e·stia, ~m se· -tratando de crimes afiancaveis: ou no que à.isser 
r-aspeito aa regim·e de .cump:rimento d.a pena. 
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Art. ,39.. O prncesso admhústraUvo p·ára a exoneraçã·o 
de fUD:céfonario .public·o, nos casos pr,_~vts.tos' ne~.ta· lei, .será 
o seguinte: 

:a.): o pr.ocesso será iniciado em vi.rtúde· de· repre-s.ênfa
ç.ão7 ou "e:x:-offiéib'', ü1struido desde lugo, com os documep,:
t.o:S· dé a-e.cusacãQ; 

b ). ém seg.u_iGl.P:, s€}rá ouvido o accu·saoo., que responderá 
no -p_ra:zo im:prorogavel de .é·inco diàs, sob pen~ d~ r.evelia; · 

e) s·e, .e1n 1sua d.efesa, allegar o accusado fa-otos qp:e dê
.pendam dê prova, ser-lhe-ao pata i-sso cmncédidos d.ez dias.; 

d) àrrazoado o. p:rocesso. dentro de cinco -dias, serão os 
a11tos- conclqsos .ã autoridade, .que fará mJnu~ibsà relatorio 
em êin'co idia$, e rem~tterá o process-01 ao miJ'.listro Qti ~e .. 
cretarfo de Estado)· ou Prefeito., conforme o caso, ];).ar~ q~'
cis:ão ;. 

e) desta. de~ísão caberá recurso _para a, autoridade su
pe:riQr,. dentro .d9 praz:o impvoro~avei de .cinco. ~üas; 

f) no :ca.so d~ ·exoneração eonfiI:'maqa, b.l'denar.á á -au
tori.dJ~.de ·so.;p~rfor . a .exped.icão ·-do col;Ilpeteflt6 actbf qil_e .s~rá. 
sempre ]undamentado; · · 

g') sómente -depols de publicado o acto de. excmeraçã.o 
ficará o funecío.nario privado <las vantagens do s:eu càrgo·. 

~ i~º o· tnini_stro ÓU secr~ta·rio . de Estado· ou prefeito, 
·não poderá julgar o p.ro.cesso sem l_he fazer jup.tª"r ·as ·cer.:. 
tidõ'e? que, pa_t::~ prqva, haja ~e:qu.erido G ü1.nccfon~io, e que 
lb'~ não teriham sldb .dadas no prazo ·1egal, -pelas· reparti
ções .competentes, desd.e que o ·cibjecto ·do requerimento seja 
pertinente· a.o assum~ t.o do proêesso. 

§· 2.0 ;Ejca sa.lvo ao fun.cçi:onílrio exop.t:fl'~çiQ, d~mandp..r 
a anJJ.11.llacão d~ pena ~·dmiílistrativà 1I1edi~_nte ~ açç.ão que 
lhe. c.olJ'ber por direito, 

G.~J>tTDLO ·v1 
Dt$Pe>SIÇÕES GERAES 

Ar.t. 40. São mafiancave:is ei:s crimes punict·os nesta leir cujo 
maximo de peílà fõr pri:Sã:o cellillar ou. reclusão Sl}!)édor. a um 
anno. 

Art 41 . . DE3 qualquer delles· lavrar-se-:ha auto de f-Ja..,. 
grant~, quando. tal oceorPer, obset'vadas as lormalidades Ie .... 
,gaes, independ.entemente . da considera~ão do. nu.mero de pe$
$oás que o e$:tejam prãtic&n_do. 

Art. 42:· A pena de :prisão, nos cas.as do.s a.rts. 30, 4°, 
50~ 9º • . 12, 13 -e 2·5, s·erá cumprida ·em estabe.leeiroento dt&
tinct:0 dos destinados a· réos de cr:í:me·s ·çommuns; e ~em :s.u
jeícão a qualcrue.r reg'iine penitençia.ri9 ou oarce.rarfo. 

Art.. 4.3.. :No interesse da ordem :publica, ou a reque• 
rimento do eondemnado., p.oderá o juiz exeéuto~ da se~.,. 
tenca. ordenar s~ja a. p-ena cumprida fóra. do logar do . d.e-
licto. Poderá igualrheJrte, ,em qu~lc:ruer tempo, determmar 
:a. rriudã.n:ca do logar- <ie· cu.rnprimento (ja pena. 

L0 O Ioga.r <fo cumprimento d'é· .i:>ena, ,salvo . requer1.
ment_o do interessado, ·n_ão ·poderá ser ·situ.ad-o a mats <ie rnll 
kilometros -do logar dô d.el.foto, as~s~g:q.rada.s s~mpre· boas con, ... 
d!cões ·de: s~iubrídade e -de bygiene. 

2.0 Das decfsões· sobre o modo _ e loga:r de c.wnprl
mento d-a pena cabê roour.so pará a jnstan-c-ia, -sup~}'ior, com o 
processo dos ·recursos criminaes:. 

C •. D. - V0LUM'E XXV - 1_93:5 9 
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.~l· 4-i. Todos os crimes définidos. nesta. lei serão, prooe~
saãos pel~ Justiça Federal, e sujeitoz a julgamento singular • 

. Paragrapho unico. Servirão os. orgãos da Justiça ~sta~ 
dual como preparador.es sempr.e que 8$ diligencias se ·· hou
verem de. eff ectuar fóra da séd.e da secção. 

ArL 4.5. A requerimento do eon-demnado por erime ·d~
finido nesta lei. poderá o juiz -executor da sentença con
verter a pena de J>risão cellulaI." em r~cl"QSã(),. a'.µ&mentando-a 
da sexta parte. 

Arf. 46. A 1>"nSão provisorig, do P,xpulsa.ndo não poderá 
exceder de tres metes. 

Paragrapbo uniCOw Em caso de demora. na obtenção de 
visto consulair no respectivo pas:sap.orte, é permittid<> ao Go
verno localiza~ o expu1sando em eolonias agricolas, ou fixa·r:. 
lhe domicilio. 

A.ri. 47. 13() o pôder publico tem a prerogativa de consU
tuu· milicia de qualquer naturez~ não sendo permittidas or
ganizações . de t~po military car~~terizadas por subordinacão· 
bierarcb.ica, quadros ou formações. 

Paragra.pho u;níco . . Não se incluem neste al'tigo as associ
ações de e.scoteiros, tiros de guerra e outras au,torizadas em -
le.i. 

Art. 4~:t A exposicão e a critica. de doutrina, feita sem pro.;:. 
pagandá de guerra <lu de processo violento para subverter a 
·ordem po~i{~ca ou social,, não motivarão nenhuma ·(ias sanc
~ões previstas nesta lei. 

Arl. 4.9. Reputam-se cabeças ()5 que tiy~rem deliberado. 
e:tcitado ou dirigido a prática de acto_s punidos 11estª' lei. 

.Art. 50. E' eircumstane1a aggra·\fant.e, em qualquer do~ 
·crímes definidos nesta lei, quando 'fô~ elementar do deliotú. 
a ·condição de iuricciõnario civil ou militar. 

ArL 51. Esta iei entrará em vigor .na Capital Feder~l, 
Estados · e Terrítorios na data da publicação nos respeetivo~ 
orgãos offieiaes. !. \ 

Art. 52. Revogam -se as disposic.ões em contrario~· 
Rio dé Jane.iro ~ de· Ab.ril d·e 1935, 1 Uº da Independen.cia 

e. 47° da Republica. 
GETULIO YARG.-\8. 

Vicente. Rá<> 

E:' lido e vae a imprimir~ para ser r~mettido 
á:s Gammis.s·ões de Estatuló dos ,funoctona::çios Pu
blicas e de Financas e ... Orcamento, de accêrdo com 

, ó § 3º do ~.rt. !46 dó· Regim~nto, o segQ.mte 

7 

.PRO.TECTO 

N. 354 - 193? 
a denominação ãe chefes de portaria aos porteiros de 

r varias Tepp,rtições 
'do "'~ (Estat:o.to, 43, e Fj:Q.ancas, 328 - iª legislatura) 

· ~ ~ rtigo. Os porteiros do Palaeio d~: Presidencia, da.. Côrte tec ~u . a., .Camara dos ,Deputados, Senado Federal, Tribunal 
· q;. or dé Justiça EleHora!, Thesau.ro Nacional, Tribunal 
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de C9nta·s e Seeretarias de Estado passam a denominar-se 
-Gbefes de ~ortaria, com as attribuições previstas Iios actuaes 
regulamentos, mantidos os mesmo·s vencimentos;, fazendo-se a 
apostilla. nos respectivos titulog. 

Saia das ::ie3sões~ 2·5 de ôutubro de ~935. - Edmundo 
Barr~to ~P·int& . . - Paulo Martins • ....._ .Maraes Paiva. - N'o~ 
gue:i>ra Pen:ido. - Thompson Jt'lores. Neto. - Jair Tiovar. ·
Jo.rge Guedes. - Chris-tiano M . . Machàdo. - Ribeiro Junior. 
- .Do.mingas Veílasco. - Ubal(iô Ramalhete·. - Gomes Fer~ 
raz . ........ Din.iz Junior. - Mar.t.in.ho Prado. - Ge.na.rt,. Ponte e 
S,c(Uza. - Ole.mentino Li:sbôa. - Alberto Surek. - Arlindo 
Pinto. - At.tgus.to Corsino. - José Augusto. - José· MuUer. 
- Lauro Lopes. - Agenor Mqnte. - Edmar- Carvalho. -
Alipia Costllllat. - P':'ado Kell11. -- Agenor Rabel.lo. - Her-. 
mete Silva. - Bento Costa Junior. - Alberto .Roselli. -
FranciscQ Gonçalves. - Magal,hães de. Almeida .. - Henrigu,e 
Couto.-· · Oscar Fontoura. - âcylino· de Leão. - Francisco 
Pereira. - Jt"e.rnandes Tavora.. .-· - Sylv.io Leitão. - Vicente 
Galliez. - Henrique Dodswor~h! - Antonio. Carvalhal. - · 
J. Ferreira. de Souza. - . Bitis Fortes. - Paula Soares Neto. 
- Godofredo Vianna. - Motta ~im.a. - Franci.sc() de M&ura. 
- Valente ·de Lima. - Lemgruber Jj'ilho. - José Pingariiho. 
- Francisco di PioTi. - BandeiTa Vaughan. - Damas Ortiz. 
-- Vicénte Mig.uet. - Abelardü Marinho. - Ves·pucio ·de 
A.breu .. - Ped.ro Vergara. - Mario Chermont. - Octavio da 
Silveira. - Delfim Moreira. - Acurcio Torres. -Joá() NevesA 
-. Fernandes 'Lima. - Amando Fontes .. - Botto de Meneze$ . 
- · Bueno Brandão. - Amaral Peixoto Ju'(l.ior. - Odon -Be-
zerra .. - Lourenço Baeta Neves. - Arthur Santos. - Carlos 
Reis. - Cardillo Filho. - Ab.ilio d'Assis. - Adalberto Ca
margo. - ·Erm(A:ndo .Al-ves Go~s. - Pedro Jorge. - 4bel 
d<>s Santos. - Eurico Ribeiro . . - Si7,va Costa. - . Democrito 
Roéha. - Abguar B~tos. -- Plínio Tourinho. - Yttrio Cor
rêa da Costa. ·- Eliezer Moreir.a. - Macedo Bittenc.ou.rt:. -
Laudelino Gomes. - Salle$ Filho. -. Eduardo Duvivi er. 

Justifi cação 

O Sr. Presidente. da Republica, e.m recente veto á lei 
n. 104, de · 18 deste inez, referindo-se aos porteiros, declarou 
que elles são .chefes das portarias e guarda~ de todo~ os 
valores da Na9ão. 
' Justifica-se, assÍm, plehar;nentê a presente projecto, tanto 
mais q.ue ~ão. tl!az onus aos cofres publicas , 

Sala das Sessões, 25 de Outulno de 1935.-Barreto Piritv. 

O Sr. Domíngos Vellaseo ,('Pela ordem} ·- Sr. Presidente,, 
ouvi' com a maior aitt~nç·ão as palavras que V. Ex. pr.ofeti'tl 
acerca da rectificacã,o que fiz á Acta. Justifieou V. Ex. a 
decisãp de não public~r o manifes~o por :mim lidG com o 
§ fº do art. 1~3, que declara que "nenhum documento se·rá 
publicado sem o parecer da Cómmissão Executiva". Entre
t!}.nto, se. V. Ex. lesse o art. 143, ao qual se refere o § 1 e>, 

lá encontraria as ·seguintes expressões: 

"Nenhuma proposiç.ão, approvando contractos oµ·· .. · , 
concessões, poderá ser acceitr:.i pela Mesa da Cam?-ra · 
sem que transcrev~, pol' extenso. todc; o contracto ou 
çancessão." · 

. Ora, Sr. Pr·esiden.te, o doeumenta que li des.ta tribuna 
ficou fazendo parte integrante de um discurso meu, não 
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,aoomJ?anhoü n~JJJ1uma proposição. Pâréce.-me, pQrt~nto,' ·que 
.Q.ever1a ~er pub.hca(io com as pa,Ia.vra.s q_ue prof er-i, i!J.d~pen
dent-emente de parecer da Comrnissão ExecntiVa. . 

Eoi assim p~ns.and(} que. fiz a rectif:icacão -á A-Ota. Ainda 
agór.a~ corp ~sta.s palavras, ao . mesmo tempó. .que. rendo a 
hom~n:agem d.o·. meu resp~ító ,á p.es$.o-a de V. EX'.~ justifico 
.m.inha att'itude·,. . . . ~ 

·o Sr. Acnrcio Torr.es (Pf!la ordem) - · Sr. Pcesidénte 
:Pedi· a palavra pa~a esfranhat' qué os . proje~tos que ll·o.nte~· 
E;sta;v:a:m_ na Orcte·m do Dia 1fa:mbam sfàó summariagiente ex
·cluidos. âa de h.o.jé, sendo de notar a-té que snbre-ºiim d.elles 
h~uve a m_anifestaçã.o· d.a Camara, embora ·eIX.l s,entid:o eontrã...

·rrn~ a ,proposüo de requerímento· por mim f o.rmulado. Nao 
_ :cc;nnpr~liend.o po.i: que .. ~ :M.esa,. para ~essão que àurará cinco 
long!3:s horas, h~Ja rebrado taes pre>J.ectos da Ordem ·do. Dia, 
quando, é. certo,. -O ~roprio ·QrQatnento póde ter a sua discussã.o 
ençervada, ainda - qu~m ;sab_e? - na S·essijo âe hoJe~ m_titto 

. antes da hora pre-estabelecidri para seu termino .. 
. Se"ndo a,ss:jm, e estra'I).b.andô que ua; otdérn dó Dta de 

hoJe n'ã:o constem aquelles proJéct.os.: n_ôt.a.daril·ente ó de nu
m~ro 106 .A~ de !93p, que· envolve1

, .çomo ãcC'~ntuei a V. Ex., 
materia urgentE: ~ par~ â qual Já havia, na mesa, pedido de· 
ÇlUdi'eneia da ~ Commissão .de Ségura.nca N~cíonal pêdiria a 
V. Exr se digna.sse de, providenciar CO:m. 0 illustre i º ,Secre
tario da Camara n9 sentido :de que na Ordem ·do Dia . .da. pro-

..xima Sessão; naturalmente á noite., seja incluído esse pro
.jectof poi$ desejava qúet. enqerrada a discussão do Oro.ámento, 
pudes...i:.e a Ca.mar.a se .. manifestar immedíatam.ente sobre o 
pro.íe.cto. o que não poderá fazer .se nã(). estiver etn Qr.àem 
elo Dfüi. ·salvo, sei bem, novo requerimento de ·ur.gencia. 

Es!)ero qüe. V. Ex ... Sr. :Pre'Sidel.lt~, att~nda ao· appello 
que de UiD boamente faco· a V. Ex. e inclúa na Orde,m do Dia 
0 prój~~tô,, que n_ã;o. offende. 3i- quem quer que ·seja nem pre
judica a ningue·m . 

ô Sr .. P:residente ·- . O eriterio que a Mesa passou a ad
·ôptar no tocante à ol'ganízacão da ·o:rdem do Dia é no :sei;i,tido 
d~. ~s-segurar .a pre:fereneia reghnentál :Parai: o. Orcam:ento. 
:Por- est:e rn.otivo na Ordem d.o Dia de. boje .figU.ra apenas n. 
discussão do 'Orçamento. Para ·a S~ssão · extr-a:ord-in~ariar da 
noite-. qu~· vae ser convocada .....-- e desqe já cl:ou a.viso. ao.~ 
Sr.s. Deputad_os - o obJecto ·s.ó póde ser o on;amento,, porque 
esté: é qu~B' de~er.m.in.a. 3> QOilV·Oéa~ão extradtdinâria. . Entre
:tanto, .o ·caso citado pelo nobre ·neputad.o ·se.rá cons1cterado, 
com ·O desejo de .servil-o,, ·na Sessão d.e ~manb.ã,, 

o SJ;-. Batto ele. Menezes (So~re a A~cta) - - Sr. P.~esi~ênte, 
na Acta, dos no·ssos. trabalhos de ante-hontern requeri a in.
sercão ·de um telegra:mUia ,qu:e me foi ênd:erec.a~p pelp .illl;ls.tpe 
e . jncansaveI: saaerçlo~e pa:rahyban.o Conego . J o.sé . F~utp1ho, 
"Pleiteando úffia. justa subvenção para 0 Cu~-se> Pr9f1~s1onal 
São José. · 1 

Sinfo-me semp~e', bem, profundamente_. feliz, qun~df), 
-Oest~ ·óü de outra tribuna. peço e reclamo íl{i;3 .Pooer:e~ Pu
blfoo;; symp-athia _e attencão para o~ problemas -~ as n~ces
,~idad~s" do· ·mel) Estapõ. Fô.l"que; n~te ~~st_ante, _não e?nb,eco 
harrerr~s nem fronteiras de partidos. polltlcos que me c1rc.um
.sere\ram ou delimitem a acêão e vejo, :só e sõ, a pequenina: 
Parahyba a ex1-gir de todos nós· .activ_idades e es~onços b~m 
.aproyei.tados e .e_nergía$ bem applicadas no •sentido da sua 
.grande'Za: -.ee.onomica,, politica e: soúal. Estaoo _que ~ar_:rego_u 
aos hombros 0 pes:o sém conta do onus rev0Iuc1onar10 e q:i.i.e, 
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pela ·é~trema _br~vul'!t e d:ésfirobicão, naquelle::; !llemoravej~ 
µ10m~ntos, dfaf.rib.uiu pelo Paiz· uma onda de esth:nul1os · vir-1,... 
lizado;Re.s,_ seff.;reu mal,$ do que Q3. outros ·Cümpanbei:ro.s, '·e,. 
pela·S r,~zoes d'O. ~eu pas-sado, pêla ·prósp~ridade ecoaomica ·e 
1inanceira do seu ·presente e. pos.sihilidade~s do seu 1mmerrso 
:futt~rú, outr~ poS.it:;lt1.1 1iâl• Hu: cabe no~ ·s:_f;en-c.irios e panoraum·~ 
n~c10n.àes s.enãn a ú'E: vive!' de pé. :Xa mesma posição de 
como. exerm tou a su~ ' rontad.e e commandou 1os seus homens 
na. Hi.ste:ria, De pé, erguen!l-0', sem excessos; a palavra im...., 
pe§so~I da verdade polittca e· no inte!'e$se ·puJ;>li.co, pa p!~ni
tude dos combates vividos á luz· m:eri.diana, sem a .mais teve 
sombra. de :mystifícaçõe . .s ou de arenga inutil, ou de perfid.ias 
~e f·él q·u~ .g~ratn, no h'OjG da t~tí~a, ·o mons'tro das desigual
dades entre os Iutado.res. Anima.do:s desse ideal ·e deE.sa 
cba·mma .•. Qrgahizârho.s, no Estado, u~· J)artido polilic.cJ', 01•1en
tado por um g.rupo de· homens· de búa t."'mpera.t an1aFldo <.t. 
esthet.ica politíca e. fteis á org(}·niz·a.c.ã·o: da ;fórma -part,iélaria. 
Il<J. nto·viment~·ção dos trU:aclro~. I_la ~·1gidez. do progta:tnma. 
Não aJitrn:.mtamos ambtçõe$ indiv.idualista:s, re.pito ainda um.a 
vez. 

Mbdela ..... nos o espírito ·a vaid~de do be:r:n publico é incen
qeja_-no.s o amor pel(!. Parah~·ba . 

. Lembramo-nos. sempre cl.aquellre .a.lt.o sens.0 moral é, in• 
telleet'l.1~~ .<!~ José Heprigúe RQd~: "'Ant~s ~ respon$á;bilid~de 
.de prof1ssoes e .de Q.pltura. esta o curn.pr1menl0· ·do deshno 
.commum Ços sêres rar.fonaes." Ha uma profissão 'lmiV'er.s~l. 
que é. a do 'botnem, disse ÇTugaü. ~ aecresee.nta Rbdó: '1E 
;Rer.:an, recorçlando, ;i _propo'5ito da5. .c.h-ilizações dese·qu.ití
bradas i; parc.1aes., que -o fim da cr-eatur.a b urruma não, IHJàerá 
ser exclusivain-ente saber neJll sentir ou imaginar-, más sJhJ. 
o <;ie, se.r real e intej_ta-ment.e ti,.umap.a, defini;q. o i:deal da p.er
feii:.ão ,para C.r,lde ella deve comrer1gir .as suas energias com ~ 
põs~ib-ilid.aàe 'àe offor<t.cer num typo indtv·idual. utn quadro 
ou o exemplo ahrevia-do da e:Sp~ciet.,, 

.Dentro: desse 5eutido ,s'uperio'l' do b'em publico a Para
hyb~ está convencida de que; é um ES.Lttdo organizado., d.e; 
molde: a enfrentar as queslõe~ sob ct.1rectiva~ ·vér·dade1ras e 
solueio:md-as e:m hartnon.i~ GOm os interess·es maiores. do Pa'iz. 

O nosso drama po1itic.c, locai preoccuva:-no~ vivaDJente, 
mas ·o sentido e-co.nomico e mora.l. qae .é o .be.rn maior, d'es
perta.-nos .eada vez mais; o al!lor á terra d'o ~prdéste ·fi âahí a 
pre.occupação cC'nst.ante e in,altet·ad;l~ sincera, de vencJ~r os 
adversarias que n.ão emprehendel'am ainda o ·$uttb ptagmq,..., 
tfst.a, necessar1o, fundamental á econom.ia. do .. Estado. As 
fontes da energia latente~ afloi'·ám á s.uperficie da: te.rra: fal
tam-nos m:ãos pa~a o trabalho e iniciativa go Poder Publ_~eo, 
e é cSabiíJO que, ao se desenvolver ·a divisão do trahalho., aper
f e.iyoado em cons.éqµeneiai do trafico n;i.:ercantil, vem a se en
trelaçar, nos meios e nos fins das ,p_nidades economicas, :º 
typ-o industrial, e -0.àhJ os processos dynainieos, da econ.onna 
parcial se enh·ela.çando· e se 'int~grartdo nu conjunto da e.c.o
nomia nacional . 

Noss:o Esfad.o pàde'Ce da falta de sy.steíría forrovlario,, 
mais 01.A. meno$. completo; nã-0 possue um s.ervh;o 1·egttlar de 
traceão ei'ectrica ·na proprj-a êa_pital ~ bido isto s,erve de 
e.ntórpecent~ .á ,çireula,ção· da :sua vida e dá .sua i"iqueza nos 
var.i.ados aspectos: administr.atlvo~. , 

:Sonhamos. co.n1:0 filhos da gle·ba~ que .ac·ompanha:mos :es·sa 
marcha vegarQsa, :uma Para.hyba rejuverrnscHl~ e areJada, 
.renova.da pór processos s niethod9s novo$ de trabalho e rª
novadora na ·Sua a,n~iá (ie perfeição .}1o'litrna. apercebe~,do.-se 
.da forca teahnenté fecunda,. ·que nasce da~ f t>ritm~ de ~1queza 
·~· d~ fartµra d.~ suas terras e, apJ;Hfoa~do ,essa forca, sem de-
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vaneic>s, mas com exactidão urithmeti.CK, enl bene!ie10 ds 
cidade e· do e ampo, regulari~rido os serviços de bygiene, 
preparando os campos ~·estabelecendo ol'tictnas para os fi
lbol5 do povo. A l'arah) ba, trabalháda pelas idéas ·que nu
tn~m as organ~zações perteitas, sadias e bella;;, ~na plenitude 
d'a humana natureza, na mescla da anin1açao e da serenid~àe, 
numa primavera d"o espírito humano'". 

A Par~hyba, ·com<> diria e ;sentia o grande pensador sobre 
A.thenas, sabendo "engrandecer ao ,mesmo tempo 0 ideal e o 
re.al, a :razão e o instincto, cinzelando as. quatro faces da 
alma". Não· vingadora e atroz, enamorada do_ sangue rubro 
e da offensa soez e do prazer sata.nico deante do infortunio e 
da dôr dos semelhantes, amaldiçoando, pelo prazer de amal
diçoar, -0 cimo d.a, espiritualidade, a linhagem do bo:m gosto 
qas edificaç·ões e os t19raes da honra humana e a co.lheita do 
trigal no arnago da civiliza.cão norde::;-Lina. · · 

Quere~ol-a no !lore~cimen.to .gentil da liberda<le, terra 
cht:ia de sol, mesmo sentindo os rig01·es d.e um clima politico 
igual ao clima das seccasr mas transbordante de a.ffeicão 
humana, no _ encantamento <la~ soas 1,:,1zagens ~elvagens, uas 
differenciações da sua cul.tura, na barmoni~ e no .equilíbrio 
do~ seus interesses,. fundando a safra das intelligencias novas 
e constructoras, attendo-se, s_imttltancanwnte,. á crise eco
nomfoa, á possi.bíhdade da existencia ma.t~rial das calami
dades e miserias sociaes, pi·eóccupacões u d~sesperações, que 
se não desprezam no exa?Qe é no remate politico- e ü1telle
ctual do conJunto. 

Entilto t~w.5 conceitos CíJmo J'(~vres~ulantl! · t.lo Estado . 
Nâo usurpo prerogattvas· alheias quando, como interprete do 
povo parahybano, legitimo re{Jrescntante da .sua ·vontaoe e 
Lendeneias democratieas, mvoco pr()yidencias .em f~vor dos 
~cus anseios. E entre estes se c1>lloca o prolongamento da 
linha ferrea de Bana~e~ras a Picuh.y, numa zona referta de 
·propriedade:; agrico1a3 e de minerios e onde ce-rta vez se in
stallou uma empresa índustrial para a e~ploração do cobre 
e de outrr~s . metaes; bcf.l1 ussim o prolongamento da de Li
moeiro a Umbµzeiro, cortando uma :região fertilissi:r;na dos 
~stados de Pernambuco e Parahyba, sendo que esta se encon
tra paralysada, m.>n1 real 'prejuizo i:•ara a economia do Paíz. 

Ha. tambem, .urge.ncia na creacã.o da estacão experi:r;nen
tal de fumos ern nananeiras. Em 1934 constatoú:....se uma 
producçãu pe 36. 930 kilos .de fumos estufados; e a produecão 
para 1935 já .se . estima em i 40 • 000 ld 1 os. . · 

Impõe ... se. desle modo, providenr.ia:, por pàrte. dos . go
vernos federal e estádtlal, na acquisiçã.o de· uma apparelba
gem tec:hnica • . oi·ientaçla por fu:ncciona1•ios, idoneo.s, afim de 
regttlarlzar o plantio, a select;ão das semêrltes, a copstruccão 
de estufas. dentro de um ensino scientificó ·capaz de guiar a 
11ova la"oura pkrahyban~. j · 

.t\1.~m deste~ probl~ma;c;, ~.e encadP-ia!fi; realizações que se 
'!).OS afiguram imprescm<.bve1s no quaaro das nece.ss1dades 
locae.s. Por . exemplo: a reinstallação da Es~ola de Aprendizes 
Marinheiros no Está.do, o que importa numa: obra de utili
dade moral! preservando, sobretmló, d.e2:ena8 de eriancas pro
letarias de tantos malei, e. ao mesmo tempo. suppr_indo com 
ellas a;s necessidades do Batalhão. Naval e dos nossos navios 
dé guerPa. A Escola de Aprendizes Ma:i'}nheiros collaborou 
sempre na ordem e no bem do meu 'Estado -e ali fixou aspe
eto.s moraes e modelos de trabalho anrecia":el. ·A sua re
stauracão1 cons_ist~ num servico lltilissimo dos mais pre.m.en
tes e indi..scntiveis . 

Não posso, ·Sr. Presidente. finalizar ~ssa ordem de con
siderações, sem endereçar urn appello ao Governo Fed~ral 
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na pessoa do eminente titular dil- pasta da Fa~enda, no sen
tido de determinar medida;S pàr~ a ampliacão Q.o prediá da 
Deleg~eía Fiscal, que já conta com estud0.s c.ompletos. planos 
e detalhes de serviços, enviados ã. reparticão respectiva pel.u 
Sr. Delegado Fiscal na .Parahyba,. ba mais de wn anno. Os 
trabalbos, que orcam a pouco mais de ~em. contos de réis 
(iOO :000$000), se tornam imprescindiveis, pois o p'red.io 
actual, pela !ieficiencia de dimensões e de compartimenLos, 
não comp,orta ·a naturezá de serviços nem o pes·soal exis
tente. O predio da· Alfandega, po~ ·sua vez, é um pardieiro 
exis-indo uma immed.ia.ta r~ccmstrucção. 

Assim, Sr. Presi·dente" continuar~i na minha faina de 
:representante do Povo. Parahybano, obediente ás dispo.sicões 
do m'eú ·partido ~- do ·meu espírito, agitando os proble!!las 
e nece.s~idad.es do Estado e ímprecando provid~ucias para so
lucional--os dentro do ambíto das X>o~sibi.lidaàes. do erario 
publico.. (Muito bem.) 

o Sr~ Presidente - Tenho sob1·e a mesa. e vou .submet-
ter a votos, o seguinte. · 

REQOER!NiENTO 

. Re.queir.o a insercão em Acta de um voto de pesar pelo 
!all~imento do Juiz · Dr. ·João Baptista. 4.e Campos .Touri
nl:lo. 

Sala das Sessões, 26 <!e úut~bro de 1935. - Henrique 
Dodswortli. 

Approva<Jo. 

O ·sr. Presidente -- Está finda a bora de.stinada ao Ex-
pédiente. · 

Vae-se passar á Ordem do Dia. '(Pausa.) 

Comparecem mais; dura:uLe a. hora de> Expedi.ente, os $rs.: 

Agenor Rabello, Caldeira Alvarenga, ·Cl.aro de GodõyT R,i
beiro Juníor, Mario ·che~mont. Deodoro de Mendon~.a, 4,b
guar. Bastos, Fen:elon Perdigão, Clementina Lisboa, (Jenaro 
P.onte, Lino . Macb,ado, Magalhães de Almeida, Henrique Cm.J.
to, Eliezer Moreµ.a, Godofr~do Vianna, Ageno:r Monte, Pires 
de Gayoso .• Deniocrito Rocha, Humberto de Andradé, Monte 
Ar,raes, .Figu~ired,o Rodrigues, Xavier -O.e 01.iveira,. Alb~rto Ro
selli, Ferreira de .Souza, Gra:tuliano Brito, Mathlas Freire, 
Herectiano Zenayde, .Samuel Duarte, Ruy Carneiro, Sou~a 
Leão, João Cleo:phas,. Rego Barros, Ado~ph.o Celso, Barbo.sa 
Lima Sobrinho, Arthur Cavalcanti, T~ixejxa. Le~te, Ht1mberto 
Moura, Motta Lima, t3ampaío Costa1 Amando Fontes, Barre
to Filho, Manoel Novaes, Lauro Passos,. Pedro Lago. M~ga .. 
lhãe.s Netto, Francisco Rócha, Octavio Mang~beira-, Peçlro Cal
mon, Rapbael Ciilcul'á, Edgard Sanches, Attila Am:aral, Ho
me:ro Pires, Asdrubal Soares. Francisco Goncalves, Nogueira 
Penido, Per.eira C.arneiro, Ama:çal Peixoto, Julio de Novaes, 
Gandido Pessõa, Henrique Lag.e" Salles Filho, João Guima
rães, Levi Carnei:r&, Bentc, Gosta. H~rmete Silv&. • .:\cU:!'Cio Tor
res, Qesar TiJ;1oco, Nilo Alvarenga, Lemgruber Filho, Carlos 
Luz, Noraldino Limá; Mar.tins So;ires, Pedro· Aleixo,_ José Braz, 
Tbeodomiro Santiago, Augu_sto Viegas,. Juscelino Kubitschek, 
Cb·ristiano ~achapo~ Vieira Marques, Negrão cJ.e Lima, Celso 
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.Ma~ado~ João Penido .. Simão _ <ia· útiíl.h:a; Anthero Botelho,. 
Bueno Brandão, Delphin1 Mor.eira, Belmiro· Medeir·os, Pau-. 
1~ Nogtieir~, P.ere~ra Lima, S~ntos F Hho; M..oraes . Andrage" 
Yergt1~i:ro C.esar, JoacrµIrµ •Sampaip Vi:ctal,. Gincinato l3:r:-ag_a.,. 
Ga:stro Prado, l\'1-a.cedo .Bftíencourt, L-a~rte 8etllbal.)J .A;lves J?al.:.. 
1na, Jorge Gue:de~, Tei~eira P:into, Miranda Junior', F~b.io 
Aranha, J:air-o ]'ra.n_~o; Ti•igo de ~oureiro, Vandoni de Barro·s, 
l:'linfo. ·.rourinbo, :Pa.ula Soares, lTra.I1Qisco P·eréira, .Jos.é Mul
ler. âbelardo L_u,z, Dc>:rval. _ Melchiade.;;, João G~-~los, Borges 
ôe Mede.iro·s, Demettio Xavier, Ped-ro. Vergara,. Raul lli-ttep.
c.aurt, Barros Cassal, J:oão Neves, Eurico Ribeiro, Erman!io 
Gomes-, Sebá:stião Domingues, Abel dos ')::).anto~,, Pe4ro Jot·ge, 
.:U>ilfo de Assi~ •. , Antonio Carvalhal, Arthl.ir da fl,()cha, Adal
b.erto .Gam:;lirgo,' Damas Ortíz, Oh1'Y50:$tomo· -<te Qliv.ejra,- Jose 
·do Patroci·nio, Vieira Macedo, .Martinho Prado, Oliveira Cou
tinho, Alberto Alv~~es-,, Ljr.qa 'I1eixeira, Pedro R.ác:q.~, .Y:i.cen
te Galliez, Gast.ii:o _ Vidigal. :E':ra_nJ~a Filho, Arlíndp Pinto, Au
gu:Sto Cotsi.no, Sylvio Leit]..p, .I>a.ulo Ma:!!t.insi Moraes Paiva, 
'..l;hompson 'Flores-. (144.) · 

Deixq.m de eomparec.er o~ ·srs. -:· 

.A.rrtJ.da. Cama_r.a_, Ca~é F'il.ho, A,gastinh-ó Monteiro, Getson. 
Marques,. Adelmar Rocha, F~eire d·e Andrade, Olavo OliV~i
ra, José -de .B_9rba, Je-hovah .Motta, Martins Veras, Osor)o 
Bórba, .l\làrio Dónüngl.ies, Dóming.o:s Vjéfoai, Oswaldo Lima, 
Seve_ríno, Mariz, Ernilfo de.· Maya, ;MeÍlú MacbÇ;tdo, Gados <le 
Gusmão. Deodato Ma:i-a, M'elêhisedek Monte, Altamiràn.do Re
quião, ·C~emente M'âriaini, Luíz V1a-n:na FUho, Raphael Men~
zes, .Arthur Lav:i~e, _Raul :Fêrnande.s; J~'.abit> S:odré, Art.hU:.t· 
-Bernarqes, Levindo •Coelho, Wa:shington I>i.I'esi C:aJ.>n~i.r-0 de 
Rezende·, Macario _ de A)rQ,eid~. Rezetrde T-qste~~ João ~enri
.que, Jacqúes .Montandotr, A})reu Sodré, Oscar Stev~n.&0n, Cªr"" 
lota Que:iroz,. -Bãr~·os P-ente$.do,. Gan.1.a. ·Cerqueira, Ca:s~o Prado, 
Bias :Suen-0., Hy-p,polít0 ql]) Rego, Feli.~ Râ.b~, Roberto l\forE:itti> 
Meira: Junior, Justo. de MQraes. -Horaoio '.Lafer, -Corrêa da: Costa, 
Rupp Junio·r, Bã.ptista Lusardo., R.e_nat_o BarJ;jos~ Annes Dias, 
Victor Bus:sQmano, Ascànio Tubjno! .Pari-o GTe~pQ, Fanfa Ri-
b.as, .Nicolau "Vergm~irô,. Aus.tro de Olivêira, Martins: e Silva, 
FeI:reJra :L_imc:(, ·paµlo Assump_cão, GaiStã0 de Brito, Ro.beTt.o 
Sh:n1;msen.. .Leo.ncio Arauj.o, 'Cardos0 Ayres, Vicente Gbuveta:, 
Salgado Filho, (71. ) 

8 

ORDEM no Dl.A 

i ,o :S.r. Pr:~sidente ·- A ·lista- de pres·ença ae-cus.a o com..-
p.arecünentu ·de 22.5 S.i'$. Deputadps. 

I 

ORÇAMENTO GERAL' DA REPUBLICA. :! 
: 

Contí'JVl!,tiçá,o d~ aa discussij,o dá pro)ecto nu-
me.ro 101- C, de ·1935 eia. legis.lat.iira),. orçando a 
Receita e fia:ando a Despesa para Q e{Defrcici.o çle 
1936; com · 'pa:rece~~ drJ ()om-m;iss·ão P,e Ei~ança$ e 
Orçamento sobrr~ as e-m~nda~. apresentadas em Sª 
disc.ussão . 

. O Sr. 'Prss.idente - Entra em .di.scussão o ·projêcto~ 

Te.m a palavra o Sr. TJbaldo Ram.alhete·. 
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. O Sr. Uhaldo Ramalhete - Sr. Pre'Sidente, já se vae· tor
nando i r:ez&, .CJ'!Je é pr,.eciso comb;ater, a allusão por forma 
depreciativa áquelles que, por qualquer ·Ciréu.mstancia, não 
partl-tiparam do movimento revolnciona:río ··d'e Outubro, toda 
vez que se dis:cutem aqui os grave·s problemas nacíonaes á. 
luz dos ac.tos da actual administração da. Republica. 

Sempre, Sr. Pr.esi.dente~ c.!..Ue aJgue_m,: examinando a si
tuaQão. do Pa.iz, critica .a: acçao gove:i.'namental po.st-rev~lu-. 
cão, reponta,. as mais das vezes com azedume, a refe1·enc1à á 
Republica Velha, no sentido pejorativo de menoscábo e des-
apreço... · 

O ,Sa. SouzA LEAo - A Na:oão. aliás, não !.eva. 1sso' em 
conta. 
, O S.R. ÜBALDO RAMALHETE - .. . . com-o se, porvep.
tura, o Brasil tivesse sua existe.ncia conta:da pelos -cinco an
nos de~orridos .da Revolução de 1·9.30, e cotrio se todo este- pr·o .... 
gr esso e desenvolvimento incont.estavel. nl}. m·dcm materfai, 
na ordem espiri.tual e mental, que -0 nosi:io Paiz realizou em 
quarenta .annos de Republica nã.o fosse sufficienle, no .con-: 
fronto eplre os serviços. e os erros do pa:ssa:do, para di.sti,n
guirmos entre quantos nesse longo period_o da vid;i naàio.qa1 
:participaram, directa {)U in-Oire.ctamente, da -direcção dos ne
g-0cios publicos) ó merecimento i'ncontestaye.l de homens no ... 
tave1s,. pelo saber, pelo . caracter e pelo patriotismo que, ·ne.s
se longo periodo, impul:síonaram à progi;:es.~o do Brasil, -pre
pafando-lhe possibilidrJ.d~s -d.e .-.le~ehvolvimento maior para o 
futuro. 

A Revolu.cão de 1930. de caracter puramente politic.o, 
tendo por causa immediata uma quest~l'o de ord.erh pulitico
deüoral, qual ~ de su-ccessão do~ poderes governamérltaes da. 
Republica, foi, in.negavelmente,. haurir a sua f orQa de expan
são, ·ca.paz de l~Val-a ao triumpho, nos clamores geraes c·óp.
tra a degenera~.ão dos costumes políticos, e sobr·e.tudo contra 
as difficuldades ·geraes· de nma -cdsf: sem pnr~ cl~mor·es 'que, 
então, de.raro vigor ao movime_nto, transformando-o_ assim, 
-de nJna questão méramente político-eleitoral, do seu inicio, 
cm um movimento de cara·cter na·cional de renovação de cqs
tum.es. 

Se assim é, Sr. Pres.idente, se podemo.s considerar a Re
volução de Outubro sob esta. feição. força é confessar que 
ella não tem -dono, que em seus objectives e resqltados não 
pertence a um ,partido ou a· um grupo, porquanto -deve .ser 
considerada cómo um acontecimento da evolução do ·povo 
brasileiro e jámais como a acção partiéular de um. grupo 
ou de· o.ma classe que lb,e haja dado iropulso e a .tenha leva
do á victoria . 
. Estas ç:1msiderações, Sr. Presidente, eu as ~aeo n.o pto
posito apenas de condemnar a divisão que se quer esta.P~
lecer. A .cada passo~ rios debat-es -parlamentares, repontam al
lusões a ;r.evolucionarios e não revoluc'ionarios, como se pu
dessemos partfr a familia brasileira em dois grupo.s - uí,il 
õ.elles, pod-endo ·di:scu.tir- e falar em no.me da reyolucão; e 
outro, pelo facto ·de vir dos postos governamentaes ou das 
posições politieas ante.riores ~ rêvoluoão, sem o direito ... 

'O 13R. DJ°1'"1Z JUNIOR - Mas .a concepção não deve ser 
n~. . 

O SR. UBALDO RAMALHETE - • . . de falar d-a me.S-ma 
maneira -e defender os princípios e pontos .Qe vista que lhe 
parecerem mais justGs e concentaneos ao..s· altos interesses i:J.a 
Patria. 
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O .s~ DINJ.z JUNIOR -. - Os revolucionarios ficara:m para 
traz, como a mulher de ·L.otb. -
__ O SR. UBALDO RAMALHETE - Não, Sr. Presid~nte· . 
No P·a;rlamenfo ~rasilei'ro, óu fóra delle, todos os ci:dad.ã.0.s 
têm igual direito <le -examinar a situação do paiz, de eritiéar 
os. actos -do governo, de indicar remecfíos para as necessi
dades; sem que se proeüre indagar de que crédo político. pro
ve~encia <ia revoluoão ou ·de g.overnos passados·, sobretu!lo 
àqui, na Camana ·dos Srs. Deputados, em qu:e tqàos os que 
têm .ass-ento nessa~ po-ltronas são, por iguttl, representante~ 
ao povo brasileiro. 

Ainda hontem, Sr. Presidente.. na Sessão noctürna,, quan
·do orava -o nohre ·nepulado por Pernampuco~ SI". João . Cleo
pbas ... 

O Sn.. DI.Nrz JUNIOR - Que é um revolucionario, mas +io 
sentida em que deve ser tomada a expressão . 

O SR. UBALDO RAl'\fllHETE - ... que é um revol'á.
cionario.. como adeanta meu nob~e collega, Sr. Diníz Ju
nior .... 

O· SR. Drn1z JUNIOR - ·'.E V. Ex. tambem é·. Não estou 
investigando se V. Ex. é de 30. Não :Seí nem quero saber. 
O\:lvindo-o nesta Casa, v.endo-o trabalhar, é que posso ava.;, 
liar se V. Et. é ou não revoluci-0nario, se V. E~. é homem 
adaptado a. sua época, que chamo ·revolucjonari.ot com· r.e
sonancia do m.eio, ou se~ {}Omo tantos outros, ficou com a 
mulher de Loth. 

O SR. UBALDO .RAMALHETE - . . . no bom senti-do, 
auscultando' os ~entimentos do povo brasileiro, tendo em vis· 
ta, antes de tudo, ao e.;:aminar as ·questões de interésw . .po 
Paiz, as re~Udades nacionaes, e desejando ao Brasil uma éra 
de prõ~peri<lade e de felicidade verdadeir~, sob todos os as
pectos - neste ·sentido sou, como V. Ex..beJP :definiu, revolu-
etonario. · 

Mas pre·scindo, Sr. Presidente, da minha p0S.ição 'ilidi
v~dual, para reclamar da Camara dos Srs~ Deputados .. ~ 

.O SR. DrNI.z JüNiOR - Esse -eS:Pi~i to <ie renovç.çã.o. · 
Q: SR. UBALDO llAM."-LHE.TE ;_ • .. esse espírito de 

renovacão, C'Omo diz bell,l o n,obre collega Sr. Diniz Junior, 
banfndo das nossas pr.eoecupações qualquer conceito de! erédo 
politi.co. revolucionaria ou nãQ; qu·ando -e:x;aminarmos ~ 
questõe..s sujeitas ao nosso estlidQ, cuidando só - . e tãe .só,.. 
mente - do ben;i ·publico e dos ii;i,teress.es .do povo, pois que 
não foi para outra coisa que tomámos ass-ento no Parlamento 
Nacional. i 

Aind~ na Sessão nocturna de hontem, quando ~e dis
cutiam actos· governa~enta~s da administração actua1? o d.e.
bate, cem eerta vehemen01a entre o -or:ador e um : illustre 
.Depütado .que o aparteava passou par~ d_iversos õutros col
fogas, generaliz_ando-se pelas bancadas, transformando-s.e em 
um debate ealoreso e p·o·r vezes violento, em que, Sr. Pre-: 
siden~e. entre os revides de lado a lado, surgiam as expr-es
sões "Republica Velha", "decahi<los"", como se pudessem si
gnificar alguma co.isa de eondemnavel e d.espreziveL 

· C,omo, Sr. Presidente, se .na .R.epubiiça Velha deixassemos 
de ver em todos os secto_res da. actividade nacional, homens de 
grande patriotismo, inspirados ·pela experiencia do trabalho 
a serviço da Nação, prestan,do -ao· Paiz ser\riços iílolvidaveis, 
como, Sr. Pre.sidente_9 $e com uma transformação su_perficjàl, 

153de221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

- -fS9 -

póde-se dizer, porquanto a revolução não transformou social
mente o Brasil se -não apenas sob· c'.l asp.ecto politieo da subs
tituição de pessoas, nos postos po.Jiticos e do governo ... 

O Sa. D1N1z JUNIOR - Foi o erro del1a. 
O .SR. UBALDO RAM.A.LHETE - .. . nós tivessemos de 

banir da --sociedade bràsileira aquelles- que, no momento de 
se .operar a s.uooe~ãq de ·poder~s da AdministTaç.ão publica 
por meios violentos, pelas armas, estavam em.. eampo -oppos~ 
to tão dignamente, tão h.onradamente servindo á Republica. 

E·stas palavra.: de iLii!.10 ~o meu discuts.:> Svbre o Orça
mento têm· por objectivo, apenas,. o sentido de que possamos 
nós, Deputados, por igual represe.ntan'tes todos da Nacão Bra
sil eira, discutir os. altos problemas que defrontamos nesta 
nora difficíl da: Republiea; sem a preoecupacão subalt·e.rna 
de coneei.tos deprecia.tivQs, qu_e se não justificam, ao passado 
e aos nossos ,conc:id!3.dãos que, por igual no cumprimente de 
seus deveres, não estiveram no movimento de Outubro, sob a 
bandeira revolucionnri.a. 

Sr.. ·President~, a e.labora,cãv da- lei princ.ipal; do Orça ... 
m~nto, qu.~ constitue, realmente1 .a funcção precipua do Pb
d~r .Legislativo, sint..o dizel-o, está send'o feita de· modo pou
co acceitavel. Ma.s não é só porque se tenh::i: procurado trans-. 
formar a estructura da lei de meios que me sinto obrigadõ, 
nesta opportunidade, a algumas palq.vras de critica e·, sim} 
tambem porqu~; a meu ver ·os tramites a or:ientação que .se 
p='t7cur01.A da.r ã elaboração do. Orçamento f-01 seguramente in .. 
feliz·. 

Enviada a proposta governament.ai á Camara ~os De-pu
tad,os, só em 3 de Junho, quando a Constituição mareou pra
zo· até o ultimo dia d·~ Maio, desde logo, desde e> primeiro 
.pas$o da eJabõ.ração da lei, a comecar pela remessa da pro
posta, a innovaç.ao foi inconveniente. 

Sahemos, Sr. Presidente, que este facto foi devido ·a uma. 
circumstancia anormal, p·eta ausencia do Presidente· da Repu
blica, tendo o Presidente da Gamara dos Deputados. assumido, 
então, conforme o dispositivo con_stitucional, a alta adminis
tração do Paiz. Vindo, assim,. essa proposta esbocadá, sim
plesm.e-nte, sobre o estudo dá Commissão que a, elaborou no 
Ministerfo da Fazenda, 'nas bases do Orcamento anterior. com 
Ugeiras modificações para obedienoia á Ooustituicã,o· ,Fe~ 
deral, a illustr.e Oommissão de Final;lc;as da Camara trou.xe a 
m-esma proposta, tal qual a recebera do Governo, para segunda 
discussão,. declarando apen~ em seu parecer, que assim _pro
cedía por nã\> dever retardar o p.ro:nuneiaIQento, o. exan;ie da. 
.Cama:ra atrasa~o por motivos que a ella f ~am alheios ~ que 
não constam aliás do parecer. · . 

Mas, Sr. P·res.idente, e~ vez .de recebermos da Oommis
sâo de Finanças, um projecto de Orçamento, por ella elabo
rado, á vista de estudas, de pesquisas e de exames, tendo por 
base a p_roposta governamentaJ, foi esta proposta, pura e 
simplesmente. que a Commis,sao resoJveu adaptar e nos deu 
como. projecto para não re~rdar r,nais o conhecimento d~ 
Camara. - . · 

~mendado o Orçamento é!l) segunda discussão voltára, 
com-0 é regimental á Commissâo d~ Finanças e de lá retorná-· 
ra após a ·apreciação sobre algumas emendas, com a i.nciusãQ 
das votadas, não mai~, Sr~ Pr:esidenta, com a feição priroiti:.. 
va, eom a estructura, COD;l que , a Commissão o· havia a_prese.n-
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tad.o .ao conhecí.mento da Gamara na .g:egunda discussão, mas· 
coro a. ~rans1or!ílação radical da :forma, ·não sómente no que 
diz re~eito aos vario~ títulós da. B.ec.eita., c.ornô á dís'tribtJi.
Oão das verbas, c·cmsignações e sub-consignacões da Despesa 
.Federal,, :por maneira evidentemente contra.ria ás praxes e á 
legislação ainda não abandonada .nem revo.gµda ,. . . 

Nã-0 preciso insistir sobl'.e esta materia., tratada. reitera
da-rn:ente por y.~rios· oradores e, sobre a . qual . ~ Com:tlii$sã:o de 
Fina:nÇas já se manifestára, I'esolvendo v101,tar atrás, par.~ 
dar á estructura ·do Orçamento uma fórtna qon-0iliatoria, de 
aec.ordo -Oom a dístribuicâo da m~ter.ia, cort:St;a.ht~ da pJtopo,s
ta gov.e:rnatn~ntaJ, ç(:)m peqqénas alterações. 

De modo que, Sr. Presidente" em par-tet no$sas reela
ma~·õés e cr~tic~ reiteradas, m'i:rillas e õe dlvers·os ilhrstres 
.collega;; que talnbem $e ·ocmupara mda :ma·teria, já for11m at
te.ndida.s :p-~la Ct)mmissãQ de Finanças. P 9r íSso., d.eixo Q.é me 
al'l}ngar $Obre o· assump.to, :passando a. outra parte . 

- o Orçamento, é sa.Dido, .além da pre:visão de. receifa. 1e da 
:especificação com limitação de desp.esas para custeio dt>s ser
viços·. pubücost ê tambem, :fora de d'uvicta, um. programma: 
·com a. $Ígnificaçã.o. 1i111discutivelmente, de um. plano de ·adm.i
"D.ístr,ação,. $Obretud-0~ Sr. Presidente, quando se trata de um 
orçamento elaborado nas c:ircumstancias especiàlissimas do 
nosso,. o primeín:o deJ><:lis- da promulg(tÇ:ão da Cons.titu.icão de 
Julho de i 934:. 

Dest:e . .Orçam·ento devem constar- novas disposio.ões. refe
Fentes a. dis.tribuição de· .tributos e· á. pa·ssagern de serviços 
public·q$, d-e umá or.bita administratlV;i. para outra; e~ mais 
qq.e 'i,ss-0,. nas c·ircumstancias esp·eci!ilissimas em que nos aoha
mos1 a bracos com uma crise financeira gravi-ssixna,. cujo as ... 
p~cto n.ãq preciso descrever nem .encarecer á Gamara .qos 
Députados, .em circumsta.neiqs .~es, -o O~·ca:mento deve de. fa
cto, espelhar não 1SÓ!(.l!ente a previsão da, receita e as dotaçõ.~s 
de verbas para os serviços publioos, mas um. plano de adm1.,, 
nistracão, ·um programma de· providencias co:Q.ven:iP.I).lernen-
te estudad:as para unm pQ'litic·â ecoP,omie-O,,.financell'.a ~dequa..-
da á ;penosa situação que o Brasil att>avessa. ; 

E' forças o conress.ar que não sóm.énte a .proposta. manda
da p~;r'&. aqui, pelo Gové~o. eomo ·'ainda 10 pvojécto de Orça
mento nas· sua5 duas phases· de elaboracão por qtte vem tran
s1tánt1.o na Gamara, nl!o eonté.m so.mbra 'sequer de proViiden ... 
elas de t~l natureza, que ·possam .sigiiif.icar ó desejo dé reali""! 
zar uina politica .governament~t pr~videnté, parci.ln .. oniosa nos 
gastos, m~· ~o~tru.ctiva, parQ. ·attender ás n,eces.sid:ad'e.s da 
situação geral do Pa.iz. 

-Desde fog91 ,se ahserva, lendo ·o p:f ojecto de Orçamento 
vindo da

0 
Commissão ide Finanças para'-2" como para 3ª dis

Cl,1.ssã~ a au~cencia. do parecer .sobre a Receitá. ~se .pareCElr 
Sr. P.reside:nte, que as pTa~es .Par.tamen.tares d'o Bras:il consa
graram como ·ctma necessidade, ·tem realmente n.a márcha"da 
elíd~ot·~eâo orcamental'.'l.a, ;no estudo .do proJeC~i) de Orçamento, 
·\i.mb. signif'.i-êa,çã:o relevante , e sifigufar • 

Era no pai•ecer do Riela.tor óa Receita qtle a- Gamara devia. 
e.ncoutr.ar o.s subsidios preeiosos para o estudo da si'tuação 
do P~izi afim .de que ca:da Deputa<lo ~e pudesse orientar no 
exaoi'.~ ·âa.s proposiQ:Ões do projéctó, de :pt·oferir o ,seu voto so-
bre .e!l(l,S e as em1e~daS;·· .. 

Revendo.,.se. os APilaes dõ Parlamento Brasileiro encon
tra-se· no estudo dos orç.am~ntos de ·cad~ allne, â. pala"Ta .de 
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·homens Iio~a:veis . pelo ·saber nesses .assurn,ptós esp.~cializatlos 
d~ e.c~nomra e fmangas no exame detalhado e prófund·o d.a. 
·srtuacao 'geral d o Paiz. 

. O. Sa. l)INtz Ju:~iroa - V. Ex. sabe que ha muitos es-· 
·pecialistas ·q-ue até boje estão ausentes de um phenomeno que 
abalou o mundo e cu,ia rep·ercussão irá não se sabe até quaIL
do -· . a guérra. Rêpercussão multjpla • . àtti-ngindo a todos e 
a tudo. Muiks d.esses especialis-ta.S. não se apercebe.ra.m sequer 
·que li ouve uma gu_e1·ra, nem lhe sentiram o rumor. 

O SR .. J~ TovAR - Pheriomeno esse, . que se ·reflectiu 
em. todQs os secf)ores das acUvida.des humanas. 

. - . ' 
-O SR. ·UBALDO RAMA:LHETE - Não acompanharei o 

nobre Deputado. , . 
O SR. DrNtz Jtt:NI-OR - Estou _me re.ferindo aos especialis

tas de toç:lo o mundo. 
O SR. UBALDO RAl\L . .\LHE.TE .- . . . nas suas observa

ções, pois, parece-m~, ainda dispomos de ~specialis-tas neste3 
assumptos. No seio da própria Comm.issâl) de Finanças e .Or
camentó da Camara n·ã,o ·nos· faltam homens á altura desses 
estudos e dessas pesquisas. 

O que ~stou salientando, Sr. Presidente, nã-0 e a ausen
cia de especialistas; é .a falta notavel do ,encaminhamento. do 
Orcaimento para exame da Gamara, por estudo seguro :sobre a 
situação do Paiz sob o aspecto econ'Orílico e financeiro, d& 
com-0 a que esse ·estudo· s.erv.isse, ao me.n.o.s, de órientação, 
com justificativa das· medid~s pedidas ao Pa.rlamento pa):'ê.11 
acud.ir ás necessidades da Republica . 

O quo vemos, porém, 'é . que a Ca1:na1:a recebe· á pro~
ta do Governo, elano:rada sobre bases do orcamento anterior; 
a Commissão de Finanças adopta esta proposta como proje
cto de Orcamento em 2ª discussão,. -0 projecto volta ao- es
tudo da mesma. Commissão;· e, fiãalmente, volta ao· plenarie, 
transf armada apenas a estructura orçamentaria e recolhidas 
algumas emendas victoriosas em 2ª discµssão, mas sem uma. 
palavra sequer, sem uma .éon.clusfü:> do exame, do estudo das 
nossas necessidadês, da situação economica id .. o Brasil e- das· 
·suas apera.tadas condições financeiras. 

Quando, por ve:n.tura; Sr. Presid~nfe, a. 'VOZ da minoria 
aqui se levanta, investigando das razões das nossas difficul
dades, relatando ao ·:r>arlamento a situação de apertura err ... 
gue n_os deb.atemos •. não rat-0 ,.ge. accusa essa e.ritica <!le pab~ão 
politica, quando, em verçiade, da parte ·d0s· que -Orientam a 
Cam-ara, não vem um~ palavra, ·uma observacão, um exame, 
um estudo mais perfunctorio .sobre as condições ·ge~aes da 
Nacão Brasíleira, afim de que a Camara se pos.sa orientar. 

O SR. JAIR ToV4R - .Essa ~ ·uma falha chocante para. o 
observador mais· d·esavis.ado ... 

O Sa. DINrz Jt,JNroR ..:...... Disse o nobre orador que não 
vem, d::i part& dos que devem o~jentar ~ Gamara, uma palavr~ 
que traduza um ~xame ·da situal}ã:o n:a,eional. V. Ex. sabe 
que, nas assembléas desta ·natureza, ha sempre o grande re
cejo de se não poder chegar ao fim dentro dos prazos pre&S
tabelecidos. De sorte que muitos daquelles- que . são .aceusa
dos de não vil'. â tribuna, apenas participar dos debates, afim 
de não concorrerem para -0bs~ir a passagem do projecto 
que fixa a despesa e orça a receita. da Republica. Eu m-esmo, 
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que já fui accusado de não ter sllbido á' -tribunà para pro.
ferir · di&eurso uesse sentido, tom-0 parle ·nas :discµssões, dia 
a dia, instante a tnstante . E assim procedo afim de que não 
p.igam que concorri para a abstrucção .. 

O SR. UBÀLDO ~TE - Rec~bo ·o aparte do 
nobre De{}uta.do com grande satisfação~ Dev-0~ i>Orém, dí
.ze:r que, se ainda, não tive a feliejdade de. ouvil-o, t;Ii~~ti~dó 
nesf;a trU>un~ os orçamentos, tenho teste-munhacjo d1ar1!-
mente , o interesse com ~ue S. Ex. aeompanha a discmssao 
d-0s assuroptos em debate e a luz que frequentemente S .. ·Ex. 
traz á 4iscussão • 

O Sa. DrN1z Ju.NIOR - Agradeço a justiça que V. Ex. 
me f-az. Devo dizer, ent:l'etanto, que não .trago lu.i ao debate, 
mas, apenas, a minha pedrinha . 

O SR. JAIR '1'.ovAD --- -Contrihuição valics.a e volumosa. 
O SR. UBALDO RAMALHETE - Não me referi, poré0m, 

á eventual au$encia dos nobr~s Deputados, da tribuna, en;i. 
:discussão do Or'çamento, . porqUe, em VePCÍ'ade, -sa todos OS :300 
Deputados q:ú.ize~sem fal~r sobre -0 assumpto, a votação do 
orçamento jamais seria possiveI dentro dos restrictos prazo.$ 
que a Constituição fi.xou para darmos conta dess·a tare.fa tão 
hnport,ante e tão difficiL 

Referi-me, Sr. p,residente., á ausencia notav~1, á falta 
injustíficavel observada pela· ·t»timeira vez, aliás, nos Annaes 
do Parlamento Brasileiro, dos pareceres dos relatores par 
eia.es da douta Com1mi:ssão de Finanças; principalmente do 
relator geral . da receita . Nós, que sabemos, pelos Annaes da 
Gamara dos Dep~tados, ·que farta ~esse de ensinamento$,_ de 
estudos brilhantes e p~ofundos, com grandes verdades s:obre
a situação da eêoilomia naefonal e finanças publicas, se deve -
á penna de um C.arlos }>eixoto, de um Homero· Bap_tista, de 
um Antonio Ca.rl-0_~1 de um Galeão Carvalhal, de um Sampaio 
Corrêa, sentimos, Sr . Presidente, ·que agora, na Republica 
de após 1930, de costumes renovaaos para o bem do Paiz, es
t.nde-se e elabore-s~ um orçamento da Republica por fo.r~a 
tã9 surnmaria e -simples, desacompanhada de infor:ruações, de 
ó.bservacões, de suggestões sobre ás ma!s paipitantes · neces
sidades do Brasil . 

EtJ. dizia, <je princípi-0, que o Orçamento não é ~penas 
uma lei que ·arca .a receita e fixa a despesa,. EÍle tem· mais 
alguma coisa d'e importante; tem a. significação de um ·ptau~. 

O SR. DINIZ JUNIOR.-- E revela uma mentalidade. ' . . 

O SR. UBALDO RAMALHETE' --- Exactamente . .' E' o 
espelbo 9e uma-sítuacão em dada opportunidade da vida de 
um paiz. Além disso. tem que reflectir. fatalmente a_quellas 
medidas e prÇlvide.ncias que os r.esyonsaveis pefa admints~ 
tração e pela direcção dos negocios Pllbl.icos julgam. :co·nve
nientes, necessar!as, indis·pensaveis á aqministração pubUca 
e aos inter€sses superiores da Patrta.. Elle tem que espa
lhar, por forc.a, as conelus:ões .a que os encarregados do exame 
da materia ()rcamentaria. chegaram pelo e·studo detáihado e 
meticuloso das .condiç:ões ec01;1omicas dõ Paiz. No 'prec;ente· 
orçamento, porém, não ,ha nada disso-~ Relatando ·a receita, 
v~mos, apenas, no trabalho da Com.missão de Finanças, um 
_parecér isolac}o sobre cada emenda; ·,primeiramente, as 
emendas da propria Commissão e depois as do plenarío~ 
acompanhadas, cada q:ual, de se.u mi'I!.usculo parecer. 

157de221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

- ·143 -

Orai, Sr_ PreSidente, toda .gente sab~. o Orçamento é da
que_llas leis qµe ma~s ~ssetieiaime.nte pa.rtieipa da .dupla in
térvent;ão dos dois :podére;s naci'onaes - o 'Le~elativo e o 
Executivo. 

o SR. J"AIR TOVAR - Para 'ª certeza disso basta um lan
ce de olhos na ·const_ituição. 
. ;() Sa.. J'~ AUGUSTo - · Tanto que 'a iniciativa ·é do 
Ex~e.utivo. 

O SR. UB·ALDO RAMALHETE - Isso não sómente qua:n
to á parte que coII,l.Pete ao Executivo, com antoríza.ç·ão do 
Legislativo, ~as desde a sua ·elaboração. 

o SR. J'OSÉ AUGUSTo - Até a iniciativa é do E~e~utivei. 
O . SR. UB..AL~O RAMALHETE - tem toda a, razão o 

nobre Deputado: · 

POde-êe mesmo dizer que o o Orçamento é roais. obra do· 
poder respons·avel pela admnüs.tração publiea, d'o que Õú 
proprio Legislati:vo, :t>Qis não se 11ode conhecer das necesei
d.ades do Paiz~ tão b~ni, com tanta segurança, em seus deta
lhes minimos, quando não se tem nas mãos a direcc.ão dos 
negocios publicos . . :f!.eaimente't só .Pelo trato di~rio dos nego
cios publ'icos, multiplos e variados, pode-se fiear· habilitado 
a conhecer . das suas necessídade·s, Ninguen;i~ . mais do que o 
Gov~rno, dispõe de ·elementos para nm estu:do seguro ·das 
condições geraes da economia nacional e das :finanças do 
Paiz, que elle dirige e superintende. O~; dad-os, estatisticas, 
estão ao seu alcance. · 
. De mod!o, Sr. Presidente, que se ha essa harmonia. essa 
dupla interv~nc.ão - · p·ode-s.e dizer -· - na elaboracão de or
camen-to della participand·o tanto o G-overrm comü o Poder 
Legislativo., claro est6, qut ·o orgão teuhn1co da Camara dos 
Deputados - a CommiSsão de Fi.nanç.as e Orçamento - en
carregado de estudar o projecto, d.e prover ás necessidacte·s 
$Olicita<ias pela Nação, para attender aos 1·ecl'amtls da si
tuação geral do Pa:iz, não podêrá, nem é possivel que o f aQa, 
desempenhar-se de tão ardua e difffoil tarefa, · sem que exm·
ça, nessa emergencia, a funccão de:: laço éntr.e a::; · Poderes 
Legislatjvo e Executivo. 

Niriguem ignora, Sr. Presidente, que e5sa Commi::;sâo, 
em materia de administração publica, de servico.s que en~ 
tendem com os alLos interesses {jo Paíz, fa.z uma troca de irn
pres.sõ.~s, de estudos, de observações e de exames de docu
mentos com os varios departamentos da adrninistracã·o fe
deral; graças a. e'sse~ entendimentos, a Commissão de Fi
nan~2s. e Orçam~nto -. coD;J.o qu~lquer outra - cm ·se tra
tando de materia referente á gestão dos negucios l)Ublicos, 
poJe chegar á oonclu.~·ão de sua tarefa. · 

·o SR •.. DINIZ JUNIOR - o· papel culminante_ está ip,teirü ... 
mente endereçado á Con;unissão de Finanças: Nesta mate.rta, 
a ultima palavra deve ser della. 

-O Sh. UBALDO· RA.MALH~TE - E' verdade que~ peia 
Constitujção; os Ministros podem vir á Camàra o ás Com
mi-sê.ões presta~" esclàrecimentos, mas não ~ meu.og certo que 
· es&n!! ol)port'unidades que a lei fundamental faculta aos· l\Ii
·ni~tros para pPrante esta C8:$a, darem informaç.ões sobre 
"negoci-os p11htlcos, têm o}lj,eetivo different.e do que acabo de 
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Tefetir .;;._. 6 .ttabalho. das .Commissões teehnicas· a-o exám:ina;r 
es a.sSumpto$ Que lhf3 são &ubmittidos.~ · · . 

Se assitri ti, desd~ logo se póde oonêluir qu~ o parecer 
do relator da Receita, ao qual venho me. reportando, ex ... 
prJmia., não só o pensamento individual, a aitua:ção das fi
nanças puhlfoas e as m.edidas e ·providencias aconselhavei_s, 
ccm-:o ..uma forma dé collap0racão do ·Gave·rno1 indicando, 
por ·e;;-se mei0, guaes as qu~$t-9!-!~ qne- .l)Nc~·s~vam «:i~ _estudo 
e o.s- 1;.irob'i~.I!_l~s· postós etn equação· ao :Ser elàborado ·o o_rça~ 
rnento, àlêm 40·$· factores :sufflciéillt~s e ne~e~sarios para a 
solução.. , 

Nã.o. p~deeé duv.Id:a qúe a.- falta desse -párece.r se me afi~ 
guraJ a .in..ip'l, pelos mélJC~.- pono(i vers~d(1, e,m,b0ra tião de 
todo hospede; ~m ta.es· asàum,pt~ ~ ,. " 

o Sa. JOSÉ AUGUST_O. -. V. E~. ·C~ reYelan~·O, justa-
mente, o oontrario. (.1lluU.o bem) · 

O SR. UBALD.O RA1'\'.l::,.\lúiETE ·- '.Bond.ade de V. Ex. 
O f;R, • .ro·sÉ .. ~UGU"STO - .Estou. fazendo, apenas,1 j'ustiç!.l.. 

'A'lli:iadO$} \ . ~ ~ 

O SR. U'BALDô RAM'.:..4:LHETE _.. ••• umtt s~-r-ie tle clif f1-
ç1,Ildade's para: pod·~~ (}rientar-me .. 

Até a·g.er-a, não ohst~nte os bri:llianms dis:etu·sos ,que te
°Ilho ouv:~dó e a..5 J:ovestlgaçõe~ qu_e hel pro~urado :fazer em 
docu-1nen~~ qur~ me cP,E'-gam ás mãos s0p1·e factos e-conomi
·cós do Paiz·, em faá~ daS1. financ.as publ.i0E$ brasileira~, .con
íess·O, $r. Pres:id~nte, que, a cada passo. nota. !~ f~dta da bus
$·'0la que) no. casi:1, seria, para mini, o par:ecur c.om que a il
l.ushe Gomrn!·ssão 1â·e Financa.s deveria d9scte a 2ª discu~$ãó, 
-tar t! c?L:iJo ao -t~c1nh?cirnent.o do plen.ario o p_rvject.o dê ó.r-
came.nto J?ara .19a6. . 

. ó $R • . JósÉ . • ~tJGU.S.TO _,... Essai atiá.s, a tradic,ão b.rasiieira. 
Os orcame:ntos, sobretudó1 1() ·qa. Rece·ita, traziam pareeerês 
quê ,eram ve~dadeiras .exposições da poHtic•~ nuance.ira do 
P.afa:. Os trabalhos de· H.mnero Baptis'ta, CarlQs. Peixoto e 
outros eran1 comple·tos. 

O SR. UBALDO RUULRE'I'E - As::;;irn., Sr. Presldentet 
~ae :\ Camar·a,. âpfü o moviínento re.n~ va4~H.~ p~~ o b~rr.. â~ 
:Brasil, ~pôs a T i•on;iulga;ção da 'Con-s.tUu_ição. Brasileira· ·da 
S:egun.da. Jt~públiica. vo.t.ar o Orc;.ament'.l, numa ocen.sião d~ 
pe-sa<las ·cliifictildades na:üionaes, numa •opl)ortunida<le -em 
que o~ ho1·izontes da P.atria se escurecem, num moment'' em 
. que, o quadro desenhado á face· do l?aiz ·é s.ombl"iO-, vaa· a 
·camara votar ·um OrÇai:nento em· ·qli9 'apen~.~ SP: corn;tata ª' previsão da Receitçi,. . nas b.ases anter l9res e a tixa~ão da 
D.~spe~l\, .sem um indicio,. seque:r; ·d.e uma providencia de 

·· cararter-· econ.o.m1co,.. •. • ·· i 
O $fl. Jo$E: 4-uatrS'ru -- Sem :qualqut;!' ·eousa que indique 

uma politfoa econoinico-ti:aancelra. ·· · 

O ·sR. úBALDO iRAMALHETE - •. '•sem. utt! indw.10 se ... 
quer do eShOÇ(), de um· ·plano par·a ten.fa?' O saneamento das 
nessas :fi.nancas.. · · - -

Sr. P.residente, _díz-se POf totla pal"té - no Parlamentot 
.na. il!lpi'ensa, .em conferencias; e o confessa o prop11i~ G°'vern.l>, 
que a ·n:ossa. ·situação de vida orcamentari~ é precariss_írna~ 
Discute-se,1 en.tre cifras volnmo-sas,. qual é, e.m verdade., o 
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deficit ort·amentario com que o Brasil irâ iniciar sua vida no 
anno ·de i 936. Discute...,se ·o valCJr d~sse defidt, mas ninguem 
nega que seja em proporções assustadoras. Toda gente o con
:f!essa . Mas., porventura, têm os Srs. D~putados noticias 
exactas? 

O SR. DrNrz JUNIOR - .Recotda...;_s:e V. Ex. da observação 
de Géze, insuspeito no ca.so, ~e~a ·sua t.endencia ,Para a esquer-. 
da~ . no s·eU ~studo .sqbre ·os deficits orç:amentarios nos grandes 
paizes como. a Inglaterra, Franca, Ita:Iia, Allemanha,, etc .: ? 
Chega ·elle ·~ conclusão de que a causa desses deficits resicie 
na d~m~g-ogia. 

O SR . . J osÉ AUGUSTo - Entre I,lÓS será a demagogia ou a 
ausencia de Governo? 

O SR. DINIZ JUNIOR - Diz, mais que a razão de tudo isso 
é <> parlame-ntarismo. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - V. Ex. assígnala ess·e 
facto, da exi.stencia de deficits na vi'da or~arnenta:ria de và
r.ies pâizes estrangeiros . ·Não precisariamos ir lá ~ ·Bastaria 
dizer a V. Ex. que na Brasil, nã.o só n·o periodo republ~can-01 
mas, até no anterior, sem·pre se fez o encerramento dos exe,r-
cicios CQID deficits. · 

Haverá quem entenda que o deficit seja normal na vida 
de um paiz? Haverá quem a.dmJtta qu~ -os dirigentes elo Paiz 
não se devam preoccupar oom en_e? Hq.verá qúem sustent-e 
que se não deva procurar· viver fóra desse regim·e deficita
rio? Poderá, porventura, haver quem tenha duvidas .sobre as 
consequencias damnosas, prejudiciaes á economia do Paiz7 

do regi_me defiçitario em qtie v"ív·emos-? 
O SR . . Jlost .f\.UGUSTo - O mal Bão está no deficit, por si 

só, mas em não se procurar rem.edio para eUe. 
O SR. UBALDO RAMALHETE - De modo que, Sr. Pre

sídente, a.ssignalada a existen.c}ia do deficit, en;,i propo;rções 
que asspst_am, e conhecidas as consequencias damn,osos de tal 
situação financeira sobre o Paíz, çumpre ao Parlamento, nâo. 
apenas comprovar o faeto, mas estudar-lhe as causas, as rai
zes, I>1.'ocurar O· remedia para o exterior . 

. o SR. JósÉ AUGUSTO - E no ·estudo dessas cau~as o papel 
d-0 relator da re·ceita é importanti~simo. 

O SR. ·uBALDO RA.l\ULHETE - Seil1 duvida. algumaw 
Já apontei a neeessidade do seu ·relatorio, cuja falta lamentei 
1mofundamente. Elle teria a virtude d'e escJar-ecér os Dep-µ
tados, o Parlamento Brasileiro, s,obre todas essas q1ie$.tõe.s d':,i 
int~r~sse vital para. o Paiz: a situacão economica e finâ.:à.
céii'a, as dividas publio·as, -0s n:i,eim~ · de p~over ás necessida· 
des e solver ·as difficuldades. 

· iComo ~e poderá enfrentar a necessidade <le equilibrar o 
Orçamento? 

Encáreliios a questão p:or do-is aspectos: primeiro, re
medi o adequado; .segundo, a cruestã'O de tempo. 

A mim me parece, S_r. Preside11te, que nã() é passive_! 
pretende!", de um· golpe, de uma .assentada (muito bem) re
solver um problema desta ~avidád~, desta importancia. 

O SR. ·D!NIZ JUNIOR - Ahi é aue .se. verifica ã inshlcé
ridade d_aquelle.s que querem 'convence-r a -0pinião publica 4e 
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que haverá meios de a.0ahar con;i o deficit cte úma s6 vez; 
.entretanto, sabem que tsso é i.rn:pós.sivel, tanto ·assim que ·nã.o 
apontam. o remedia pâr.a que se chegue at.é lá-. 

O .sJt. úBALDó RAMALHETE - Esta é uma das face·s 
da. questão· •. que µão é m·enos importante que a. outr·a. Re
almente., ~fígura-.se-me impossiv.el, ·de uma '.feita, soluci-onar· 
~mo:blema des.sa _magnitude';, nã-0 é possivel, pe:lo menos por 
circ'umstanci.a-s· pe,éuliátes ao DOS.SIJ Paiz., ·encontrar uma pro
Ví_de_ncià, um· coilj.uiic.to de ·m·edid'as que, de um exer:cicfo para.. 
outr<i., elimine comp1etamente a differença eE.tre, a Re_ceita e 
a Despesa. Mas se isso ·não se !}.ode realizar -de prompto., in
discutível é que, dentro de d·eterminado prazo,. não multo lon
go, poderíamos collimar es~se. objeQtivo, attingir á 1néta dese
ja.da de vez. que o Gover.no e e Parlamento. numa união de vis
ta:s~ .seguindo a mesma orientação,. inspirado~ p.elô bem $U
premo· d-0· P'a'iz, assentassem ·medid~;s deflnitiv_as, éonduc~n
f.e$ a esse resultado; não somente as e:stabelecêssem., mas. as 
ré(!.lizassem, .dµrante um período q'Q.e fb'sse, pelo estudo 
am1rad0 da ma ter.ia, _reconhecido sliftiGiente. 

O Sft. JosÉ AUGTJSTo - V-. .Ex. tem toda razã.o. .ó :Pro
-'bléma não rep-ousa somente na: eláborac.ão do Orçamento, mas 
na sua execução. 

õ SR .. UBALPO MM_ALHETE - G.laro·. 
'O SR. Jós:é .Auov.s'..l'o .-· Nâ·o se deve fazer Orcçi:!l'lento 

1COID eqU.ilibrio apparente pàrai depois, realizar est.ornv de 
v.erbas e recorre_r-se aos creditos supplementares e espec1aes., 
que são uma das ·causa~ preponderantes .da aggravaçã~ dó~ 
.nossos orçamentos. · -

Q ~R. tJB.AI;.J:>O RAMALHETE ,_..._ De mo.do que, Sr. 
Presidente, resolvida a quest.ijo do ·prazo, dentro dó qual . :se 
deva operar a,, eÜil)inac~o d'() deficit, rest·a o O'Q.'tr:o :reinediô 
adequado. . 

·Qual: seria a . orientacão a s.egli•ir __.; deveµIos· nós indagar. 
- já qu_e não recebemos . d'ó Governo.. nesse ,sentJqo, qualquer 
. .suggestãe>, já qlie o para_cer sobt,e a Receita nos deixou ·á rriin,. 
sua de uma directriz. de um rUJDo a adaptar nes$e partJcti-
lar? ·como se podérá . . não exti.n$uir, ma.s redl.liir desci:~ já o 
defi.cit, dadas as c·onslderac·ões especial'is.simas; ·q\lé todos. os 
nobres Deputados conhecem, da econom.ia e d.a~ íina~ça.s do 
Brasil nesta crpportun1dade? 

.Cteando Hnpostps 'í 
Em regra, ao -adp;i'fnJstr~~·or de · n:egocJQs pubHeo.s,, ao dP

fro·ntar situ.acãa clefleitariai 'em ·o~caimento, 'ª prímei:r~ lem
brança que occorl"e, visanqo restabelecer e eq-uilibrfo perdi
do, .é â.ppellar para,. a creacão de n;qvos tri_buto& ou :awa:va ... 
çã-0 d.ós êxistente.s , 

O Sa:. D!N.IZ JUNJoR - Ernquantô o Brasil f ôr -Paiz .qµe 
-deva trabalha!" para manter uma vêrba; lá iór~, ha çle ter 
deficit. Emquanto formos cofonià1 exis·tirâ defi-cit-.. 

O SR. UBALDO RA.MALHETll - V •. E:x. tem' toda ·a ·ra-
zão. - - ~ 

Uma· das ·causas· de inaior itlfluenc-ia em. nos~as di:fficul
cfades :es'tá.t jus:tamente~ e!n fitabalh.1r.rrrlos ·para. ·mandar- o~ra 
ao estrangeiro • 
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O SR. D1N1z JUUNIOR. - Até os aerviç.os publfoos conôDr,.. 
rem para isso. . 

O _SR. UBALDO RAMALHETE - O facto, Sr. Presidente, 
de se l~tnbrar o administrador de impostos, de novos tr fbut0$, 
y.em de noção muito antiga a respeito de orçamento e da na-
turez·a e funé<;ão do tributo. · 

. . Os escrii>to~eJ, econor.n.i-stas e· fínancistas, antigos, in.9icã· ... 
v.am, em sl;las llçoes; ·que o orçamento a se elaborar primefro 
era o da . despesa, .de mod'<J que, conhecidas a8 necessidades. 
para mantença dos services publicas, ia-se, então, votar a re~ 
ceita. " 

O .S~ DINIZ JlúNIOR - Pegava-se o punhal .•• 
O SR. UBALDO RAMALHETE - O fundamento do 

imposto é justamente este : acudir ás necessidades do· Esta
do, acudir á mantenca dos serviços publicas, de modo que 
toda. a collectividade paga, através cto·s tributos, para map.Jer 
os seni ços publicas e beneficíos da ordem, da distri.õu:Jcão 
da justiça, da saude, da seguranca individual, do bem estar 
de cada. um, etc. 

Entã-0, tinha-se como causa ~ssen.tad~ ,que, toda. adminis
traoãp devia, primeiramente, có.n.hecE}r os limt~es da despe~a. 
Isso feito,. tratava-se, entâ:Q, da receita. Se o producto da 
arrecadac~o da rec.eita, dentro das autorizações. leg_aes exis
tentes para tributaç.ão, bastasse para attender ás necessida
des indicadas no orc8.Jlle.nto da despesa. muito bem·; nada ha
via que faz~r senão votar -0s titulós da receita. 

Se, porventura, havia desequilíbrio - a despesa publica 
tinha subido pe-Ia evolução natural da sociedade - então 
aconselhavam os financistas e econom'istas da epoca que se 
recorresse á tríbutacã<>;. que se procurasse nos limites da ca
pacidade tributaria da cone·ctivid.ade as f-0nt.es de arreca.da
eã9 de novos tributos ou a aggravaoão dos existentes, para 
cobrir a's djff er.enças, com este. -accr:escimo, de· despesas exi
gidas pelo bem publico, pelo interesse da proprfa c·ollecti
vidade •. 

Ag-0ra, se; inversamente, por cireumstancias de -0rdem 
economfoa dentro dos limites das mesmas fontes preexisten
t·es, os resultados da arrecadação ·Superavam as necessidades 
indic~das pela despesa, ahi aconselhavam os economistas a 
redu~ão -dos in)postos, ai suppl"essã-o dos gravosos e ·mais pre
judiciaes ao desenv-olvimento da economia publica. 

Nestas .cop.dições, Sr. President.e, estava determinad·a 2 
tórn:ia de as'i.r na· questão 9r~amentaria. de um povo, num 
regime normal, ·por essa U:cãq dos· economista.~ antigos ... 

E é, .j'ustamente, um.a recorqaç~o des.sa hç~o, é ainda a 
mentalidade de· uma epoca que $e projecta até nós para levar 
os menos avis~dos, em fàce de di!ficulda'Cies finanoeiras da 
administração pubJica, á lembrança antes de tudo, do recurso· 
de. aggravarr impostos·, crear n.ôYO$ tributos, para acudir áE 
necessidades do Estado. 

Mas é preciso .saber, deante das condições especialissi
mas em que -nos achamos se é possível a aggravacão dos iI:Q
.P-Ostos existentes ou a creacão d.e novos. 

Se a e.conomia brasBeirá _já. padece seriament~ em co:n
eeque'Qeia de impostos e eontrjbuicões por f órmas várias, por 
óutro lado .resente-se de outras ditrieuidades ('.)acorrentes da 
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poiitica economiea de outl'os paize.s; ~e a nossa e(}:On.cm1ia atra
v~ssa pltase .ae11ea_9-a; õ" vemos o príncipal prooucto bràsi
le1ro de e:x:µortaaçao - o café, que representa ôO o/o da e:x:
portacão do .Paj_z, ameacado-, debatendo-se numa crise tre
menda, não obs'taíl.t e arrancar-se do pobre favrador tudo· 
quanto produz pelas taxas. especiaes para defesa e melhora
mento d-o produ~to; se assistimos a esses espectaculos, como 
vamos lembrar ainda um reme:d'io capaz de maiar 0 do.ente 
qual o dê aggravar ou crear imp_ostos e contribuições? 

. O Sa. D1.Nrz JUNIOR. - O BrasiJ, neste particµlar, é um 
Paiz muito original: quando se dirige a:os outros povos para 
reclamar centra .as exigencias. aduaneiras, esquece sempre 
que lá Já se sabe como aqui se diffíeulta a :sabida dos Pit.o
ductos, sobrecarregando-a cóm todos esses im,posto.s, taxas, 
etc. Perdemos, evidentemente, autoridade. para reclamar. pois 
somos os primeiros. a gravar a exportação. 

O SR~ UBALDO RAMALHETE - Assim,. Sr. Presid'e'nte, 
não é po~sivel, applicar ao· doente o remedio que primeiró 
accode; nã.o é aconselhay~l p.ois que as condições do doente 
não suppor·tam o se li emprego. 

Sabemos que nem mesmo em caracter provisorio., ·para 
attender a certa emergcmcia, -podemo.s lançar ;mão do- recurso· 
da creação de determinados tributos ou da a:ggravacão de ou
tro;;, porque no Brasil) ínfelizmente·, occorre facto interes
sante ·: se o govern.o leuibrar-se, para a:ttender a uma neces
sidade· transif.oria, de recorrer ào contribuinte nacional, por· 
via -de um imposto ou de uma taxa, esse imposto ou taxa-, 
nascido com o caracte-r de transitorieçlade, com :..ppl.icacão 
especializada a determinados objectivos ou servioos, ilic-Or
pora-se á vfda finânceir~ do J?aiiz. ao regime fiscal; torna.
se um tributo permanente. As vezes até m:ultipli.ca-s.e, sub
divide-se, como aoonteceu com o imposto de con~umo. 

Ess.e .im·posto era quasi nenhum no gove1·no ·campos Sal
-les; Murtínl:o, s-e.u Ministro :da Faze:nda~ a braços com uma 
tremi;nda crise. financeira, o homem qúe poude dominar e 
-conter o cambio, dadas .as condições peculiares ~ epoca em 
que viveu, .dando applicacão á formula mathen)~tica,, onde a 
·-Oscilacão cambial é funcção da massa do papel circuianta·, 
Murtinho aó lado de outras providencias ~alutares; para: sa
near as finanças btasíleiras_, creou mais alguns ix;npostos fie 
consumo. 

Eram, se não me Jatha a.' ~emoria, uns dez artigo;c; que 
~onsfawam das tabellas. artigos -escolhidos com cri~erio razoa·· 
vel, cujo encarecimento não causava ªº povo br~s-ileiro pre
juiz-o tão grande, porquanto a maior parte dellês não eram 
-essenciaes á. vida ne·m á sociedade., 

Esses. impostos ·-0e consumo tiveràm por objectivo atten-. 
der á situação prmente O.aquelle brilh_ante e benemeríto GtJ ... 
ve.rno de Campos Sall~s com Murtinho. ·éomo Ministrq da Fa-
zenda. · 

P.oi's bem, sabell:lOS· em que proporção foi creado esse 
im;po~to. 

O SR. D1Nrz JUN~OR - Essa. benemereucia é re-collheeJ,aa 
hoje, porqQ.e naquella epoca V. Ex. sabe ô que se passou. 
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0 ·sR: ~ UJ34L.Do R.AMAL:HETE - Se'i qu:e Campos Salle~ 
fóí vai-àdo, ao deixar .o Governo:. Eu, era estudante. iro Rio c1~ 
J~fieiro e posso da!' rn.ie~ te.siem.tiIJ.ho .. 

o SR. n1.~rz JtJNlQR - Campos sanes era. até chamaau 
de "ca:mpoiS sellq'' .. 

. . O 8_R. UBALDO RAMALHETE - Todos sabem em que 
proporcoes ascend·ente'$ ~e désenvolver.am os impó'!Stos no ccm
sumq _no Brasil, .de ·mod·o qüe hoJe não ha maiS art~g-0 · algu.Í11 
que nao tenha adheren:te 'Ull'l. sello de consumo ... Ha até' .den
tre. e::;ses artigos. de con.sur:Q.o ·alguns que p~ga:m dÚas ye_zes, 
.o . .phospho!o, por exemplo; ·que entr.ou em orjse e pas.$ou .a: 
custar mais· caro, porqu.e a.Jém do .s.ello dé consumo, ·do. ím
posto pago em. senos,. em. cada caixa de phosphor.os, ai:nd,a foi 
·creado o impo$to de· prQduccão dQ phos.Phoro. 

Assim, Sr. Eresi:denté, tem()s que desprezar esse teme
-dfo do app-~116 aos imposto§,, á trfüutàção. · Ma:s ha um. reme ... 
d.ió acons·eJhavel, ·de que pode.mos lançar rnão, e aliá.s, :o no
bre Preside.nte da Commissãõ de F).nanças, nosso illustre, co1,.. 
le~, Sr. João Simplicio .üef ~ndéU essa orjentação·. É o da 
comt:>ressâo· de desp,esas. Numa situa·ção destas não ha :ou
tro .rum() . 

. Agora! ·êomp~imir desj»esas não é s:upprim_ir servtços,. não 
é pr,eJudicar a eéônonüa d-0 Paiz. Precisam.os ,pr.ocu:rar e ainda 
áhi os DépHtados. sentem a grande falta tle esclarecimento do 
Governo, e da propria Commissão de Finanças; · precisamns 
proeurar saber jus'tam.ent!3 aquiHo que p.odemos supprimir, 
nos gastos da adm.inü:tr.ac.ão' publica;. Jnc;fagar daquellas .des-
p,esas que Podem ser redll.zicta-s, .. outras p.odem ser sup.prim:i
das e is que não o ,podem s·er, se.m gr.s:nde prejuizo para a 
economia. do Pafa·; manter deS,pesa~ repJ'.!oductivas, s·r .. Pre
sidentE:t, 'àe~pes~~ q.ue entendem com .o .õ.es:ertvolvirnento eco..,. 
.nomico do .Brasil, qué erttendem cQm. á l}.ossa defes-11 (:?CO
:nomíca nos .seu.s va.riados 11specfo-s e com.bater,, ·süppritnir, 
neduzir iI;r.ip·lacavelm,~nte desp.esâs .desnecessarlas, g~to;; 
adiaveis, ql:JJJ.•e-squer: qtJ..e sêjaim . 

Aó lad·o tl_essas: ,proviqenc'ias, outra ·sU.rge, para. assegu
rar a ve.rdad'eira execüção do orçamento, pôr p~ct.e ~o Gover
no., s·em cuja coitàbotaoã.o, 'neste J:>a:rticül~t·~. debalde o Poder 
Legisl~tivo votará qualqu~r :m.eclma~ qualquer determ_inaçã(). 

Tóda g,éri.te saàe. que no Br.a~il, ao 1.nen.os de certa ·épo{!a. 
paira cá, tem havido doi·s a.r.v.~ni~nt'os par'allelos no decorrer 
do ex·e:rcicio financ,eiro: um, da lei d.e íil.e.i os, outro, d.:os cre
d'itos. supplé;m.entares, espêciªes é e~:traor.din~_ti.os. 

O Sa. FER.NANDES TAVORA. - É exactamente "o!l:ercê des
ses d:ofa Qrcaniento.s· :parail~los que tei:rt'Os chégado á miseria 
em ·qu_e estall].os. Os "'de'fici~s;, cõlossaes; que não constam do 
o~açmento votado; apparee.em no íinJil da. despesa -~ 

O SR. UB:.i\LDO RAMALHETE _,_ V. Ex~ tem to.da a ra ... 
zão ~.Antes de contal-o entre aquelles .que me dãô a honra de 
ouvir, dizia justam.ente que uma .das ciit1sas. que. grande con
tr.ibuição têm dado ao áUgmento do_s ''deficits" or.camenta
ri0.s é. justamente. o reg.ime· de o:rc~e,nto·s pa_rallelos, de cre
·ditos supplementares. 

O sa. FmNANDES T~vôkA --É a prova .. está em que, :quan
d_o se quer fazer um or~amento rnai's o:u menos dentro ct,a 
v.erdade, .não se encontram meios~ 
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O SR. UBALDO RAMALHETE - Não ha p,pssjbi1idade. 
No projecto ora em terceira discussão, ha umà disposição 
dando autorízaç·ão ao Poder Executivo para a.brir creditos 
sup.plernentares no exercício .. de 19$6, até a ímportancia de 
3-00.000:000$000. 

Longe de mim oonte·star que Q orçamento deva ter real
:men;te uma autorização desta natureza. Quem tenha lidado 
com os llegoeios de 11dministração publica nã.o ignora qtie o 
Go'V'erno precisa ter, em bem da propria administracão, ·O re
curso de lançar mão dos credito·s supplementares, ·para at
tender ás suas necessidades. Pode realll)énte ter. havido ~a 
lacuna no orçamento;. uma instiffici.encia de verba, e o cre
dito supplem.entar tem evidentemente o objectívo de sup
pril-as_. 

A -disposição do projecto que dá autorização. para aber
tura. d.e creditos ·supplementares com esse limíte .é aoceitavel, 
tem toda a p:r.ooetlencia, .sem duvida alguma. 

O que é necessario é que a Gamara seja sincera; o que· 
se f~z miStér e que, ao votar o orçamento, a Cama.ta faça obra 
de patriotismo, attendendo realmente ás necessidades publi
cas, não deixando desamparados qe recU:r$C>S aquelles servi~os· 
de facto imprescinãive.is, não s6mente á marcha dos neg-0p-ios 
da admjnistracão, como ás nec6$sidades economieas do Bra-. sn. . 

Ao °lado .dessas providert~ias, as dotações -0rcamentari:aS 
indispensavei~ para. manter esses serviços, dando ao Governo 
autoi'ização para abrir, dentro de limites estabelecidos, cre
ditas suplemellta.r.es para eccorrer ãs necesS'idades. 

O SRr E~NANDES TAVORA - Todo orcament-0 que não co
gita da:s obras necessarias a sêrem ex.ecutadas, que corta des
apieda_damente á trouxe--mou:ce, sem .se íncomrn<>dar com o 
resultado, não é orçamento, mas apenas uma anarchia, fa
zendo um ·re,ajustamento (!.pJ)arente das despesas e da receita. 
Ê um descalabro e nada mais. 

O SR. UBALDO R.Al\IALHETE - Agradeço <> aparte da 
V. E:t. que vem trazer subsidio de esclarecimento ·ao meu 
dis-Ourso, 

Votado um orcamento nestas cond·ições, tem-se atten
dido, em parte, ãs necessidades de reduzir ô l1 defi~i't", deniro 
do plano a que .ha pou~o t.ne referi, e que a Camara d~vi.a e~
tabelecer para a execução de det~rminado periodo, afim de 
extinguir o "deficit" ou consegiifr o eqµilibrio o:rcamen+ar.\o 
no Brasil. ' 

Um elémento, porém, e indispensave1. Sem elle, jámais 
será p·o·ssivel oon.seguir esse desejavel programma. Esse. ele
mento é a acção governamental sincera, desejosa de uma. co.l
laboração no s.entido de eliminar da no.ssa vida o· regime de
ficitario em ct_ue temos viyido. 

o 'SR. FERNANDEâ TAVORA - É por ísso que o :Bras.il é 
um verdadeiro cemiteri-0 de obras inacabadas. Quem andaT 
pelo. interior,_ ha de verificar esse facto. -

· O ,sR. DÍN1z JUNIOR - O areamento· d&.· despês&. no B.r~s.H 
.se eleva a 3: 6.60: GOO : 00'.0$000, dos quaes - nã.o me cansar.ei 
de repetil-o .- 3. 350. 000 :OOQ$OOO para dividas e pe_s_soal. 
Não é possível anda~ um Paiz assim; não a:nda, ~ UJÍl Paiz 
conde:ronado a .marcar passo. 
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o SR. UBALDO R.Al~TE ~ Porventura 9 Governo
nos deu mostrai desse des-ej-Q de comprimir a~ despes~_s pu
b.licas ~la suppressão dos gastos desn~e'ssarios ou a~iaveis'l 

A -Orientação tem sido .em .iS"entido absolutamente contra.
ri-O. Na s_ituação de penuria ém que vivemos, cogitar da cons_ 
trucçãb de· .pala.cios para a administr.aição - é um exemplo 
apenas - é l:óucura, é desconhecer os deveres que incumbem 
aos i-esp.on.S9veis pelos destinos do Paiz. 

Sr. Presid.énte, ao lado da autorizacão que o projecto 
consigna.. para ~berturai de creditos· -supplementares ha diSpo
sü;ão t~ferent.~ a uma opera~ã<> d·e cred·ito de .200 mil con
tos . Não sabemos a natureza · desta operaQão d-e credito: ~e .é 
daqp.eÜas- que podem constar de üm orçamento, como opera
ção cte· antecipação de receita, ou se é de outra natureza, :por
quanto este :tacto .só a-pparece no projecto quando se con~igna 
-0 valor df!, operação na reeeita. 

Deix-0 de examinar a quest?,o da.. operacã-o em si, a auto
riz~ão qüe 'O Legislativ-0, ·por· ventura, tíenha que dar ou já 
deu, . . para írnpugnar1 . ap.enas, a ·inclus·~o da operação na re
·ceita pelo s~u valor nominal. É -0ert-o, :Sr. :J_>.li'esidente, qu.e a. 
Con,stitu-ição F~deral, quando dispõe Stlbre o Orçamento, alem 
de otrtras coisas, diz que na lei ·do Orçamento se incluirão oa 
supprimentos de fund'.os. Aliá~, a disposição constitucionaffaz 
tal rere·rencia ;:i. supprimen:tJos .de fundos, enum.erando di:ver
sas despesas e· fontes· de recei.ta de que se poss~ constituir o 
Orcam~nto, enumeracão essa feita, está visto, com o íntuito 
de deixar bem claro que da lei dó Orçamento não pode ficar 
nada sem a devida ~onstatacã-0. Ahi vem a ref ereneia sobre 
suppr.hnentos de fundos . 

.Mas, Sr. Pre·sidente, po'I'Ventüra, uma -0peracão que está. 
a.j.nda por- fazer, por ser 1re.alizad~h que é aind~ uma aspirnção. 
já deve ser -çons·ignada no O~çam~nto oomo. rece.ita? ,Porven
tura, podemas. désde já. assesu.rar ·que tal op-~raçã.o ·de credito 
vae produzir aquella irpportancia de 200 mil contos? Sabe
mos qúaes as despesas que a. íliesma va-e determinar para a 
propria realização? Não .é possivel. Demais, Sr. Presidente, 
ha uma cons-ider·açã'O m1ais importante para mos.trar o des.a
cert.o da inclusão desses 200 mil contos na receita~ De que 
consta a reeeita d-O Paíz? CePt.am:ente, de tributos, de ta.ias, 
.. ie rendas·. Não pode haver outra f:onte. Tributos ·na sua mul
tiplicidade. ·Taxas· diversas. R!endas de serviços, paitrimonios, 
insti.tuiÇões. Não pode haver -outro credito.. Onde, p'OiíS, in
cluir aquelle sobr-e o qual estou falando? P-0rventura, o em
pr~stimo que .a Nação contráiai ce>m um banqueiro constitue 
renda, do Pa:iz? 

O $R. PAúLo MARTIN.a· - V. Ex. ·és.tá &bsolut~ente certo 
no sel1 :raciocínio. Operações de cr·ectito, emcru;anto não se réa
lizarn, rtão .P·oidem ..constar do Orcani.e-nto, porque se acham· eín; 
estado· potencial.. .A.penas na degpe.sa é que se dev.e:m con
signar os juI"os decorrentes dessa. operação. 

O SR. Dn..:1z JUNIOR - $erv:íço de amortização e jur.o5,. 
senão dá uma in:rpressão erro.nea .. 

o .Sa. PAULO MARTINS - Em hypothese alguma.., o em
prestirno deve fi_gurçir como receitas. Será classificado oo:r,no· 
ur.n recurs'O., depois de re.aliz.a.da a operação • 

. 'O SR. UB.ALDO .RAMALHETE - Exacúamenie, depois de 
realizada e de· conhecido- o seu producto ~ a deS!)esa a que â._eu 
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logar. Ar.;i.te.s· dis_so, par-ece ql.'ie é. erronea a indusão desse ti-. 
m'la Iin Orçamento da rooêita~ 

:.. $r. Pr:esíde·nte, qua}ndo me refe·ri á .capacidade t:r:ibutaria 
do· nt>.sso Pai_iz,. a}ludindo .a•os .. :réc·ttrsós de quê podemos dis
p.ô;r para cor.nl>a;ter o regime deficitario em que vive e> Brasil, 
tive opp&tunidade de falar em sr>hrecargas. de impostos que 
oneratI). pr iI:mipaI.mente o pr.od,,ucto nacional. Pois bém ;. e:o.-
contro aguf, .enke as em·en:das da pr.opriai Comm:issão. de ~i.., 
nançasr tnü pare~.er, c.ontra:rip: á emenda. u , 2 do· .Sr. Deputado 
Oliveira. Co-p.tinh-0, que vlsa jusLamcn.te ·ctestJ,fogap Q p.rincipal 
prnducto da lavoura b:rasHeir-~- - o {?arfé. 

A emenda tn.anda cancellar a verba 16 .. da prqpoi:.fa ini~jal 
-· taxa de ·padvonizacão· e fiscalizacão d~. JmstitulQ d.o ca,fé, 

Em1:rrega-:s~,. erradamente, a denominação de ·~taxa:.". To
dos :sabem.os que, na verda-deíra acce.pcão da p_a:lav,ra•, '"ta."ta", 
:uão é i'sso que aqui se especiJjca., 

O Sa. DrNiz JtrNIQR - . Não ba retdbuicão de serviço. 
O SR.. D.BALDO RAMALH'ETE -Além do mais, trata-se 

.de um tribl,lto jneortstitueional1 pois que i·n~ide justamente, 
sobre a e_xportacã·O dé um producto. Nã.o te.nbo necessid'ade de 
repe·tir que isso não .é da alcada da União • .Esse-tributo é ,com_ 
mettiqo aos 'Estados~ ate m.es.mo com um UmJte que a propria· 
Goristituiçãó -estabelec·eu: não póde. ir além de 10%· ad -.'l)iJ.-
'lorem. 

O Sr. D~putado Olive.ira Coutfnfio, fundamentou .s_uá 
emenda nestas razões que pe.rfuiiatoriameilte ·estou allegando .. 

O SR. FERNAL~DES TAvoRA - · Pergunto ai V. E:x:. se essá 
taxa se refere ao f$'000 por .sacca de café exportado, além. dos 
:15 -shillirrgs?· -

O SR. 'O"l3ALóO RAMALHETE - Exaclamente. 
o Sá. F&t\N~NDES TAVORA - z.,iuito bem. o ·café' assim 

vae 1'onge .•• 

O SR. PAuLo MARTINS. - A exp•orf.acãó, com certe.zat i-rá 
augmentar ... 

O SR. UB.ALDO R.A..'l\!ALHETE. ~ Como esta etn~uda, Se
Iib,or Plle&id,ente, e a primejra a,. que me referi, ha Uinà ·ser'ie 
Q>e. sugge;;tões, em: qtie, ·não se sê o proposi-to dQ obdeeer ri.,. 
gpros~mente 0 1 pr:ece_ito -oonsUtuclonal, no tocant~ á partilha. 
de· rendas .i?: transferenéias de tributos dos !Estadns nara a ad-
trl:in;istracão f'edérâl. ' · - · · · 

Não obstan~ê -tér--se accerttuado, pelo par·eeer dai Com:mfa
s ã:o- rl:e J"t)sti.ça, a necessldacte de ,-ge cumpriF a Gonstituiçãot no 
que. qiz respeito á feitura da lei orçamentaria, encontramos no 
;pr.oj~tn, a càd.a, ipasse>, infraccões evidentes d-a ll'ossa !jfaigna 
C~ta. . !: 

Ae:abei de alludil" a uma -emenda do n~bre Deputadt>, S-e
nhor ·Nogueira Penid;o, mandando supprimir da Re.ceita t:r:i
bu'tos que~ .. e;videntemeute1 c.orrespondem -a rendas que. a Cons
_tituição tl'ansf eriu do Distrfoto Federal :para os Es.tados .. 

Aiiidu veriflcámós, cu:mo fasti'di.ósamente: venb-0, ex_pondo, 
·cansando a a:ttencão dos nobres Depu:-t:a:do.s, que p.âo ha no 
projeoto de orçarimnto um· ind-iciol ,5Íquer, do -dever em que i:;e, 
encontra a Camar'ar de ·coiP-prim.ir as ·de,spesas e de ad-0pta{' 
providencias :p.o :.Sentido de cura.~- 'OS .~ales :.de que pad.ooe .o 
D;Q5so :Paiz. 
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É ee.rto que, com o· relator.to do il!ustre Presidente da. 
O?mmi.e·são de Fin:a.nças.,, Sr. João Simplici-0, vieram ao conhe .. 
·cimento ·eia Camara alguns. ·proje~tos trazidos como conclúsão 
daiquelle relatorio em obed.iénc~a a dispo_$itivo regimental os 
quaes, inf elizrnente_, deveriam: chegar a est a Casa, não ao me$_ 
mo tempo que a elabo~acão do orçamento, como os de autoria 
do nobre Presidente daqu,ellà Cornmi:s$ãO., mas c'om a ante.
cedet1cia. nece$sariai para que esta Casa o~. tivesse estudado, 
e, votando as D,ledidais· propugnadas, -pudesse, desde logo exe:r
ce:r influencia na feitura da obra orçamentaria. 

Nãó só isto, Sr. Presidente, m:as tornava-se preciso qué o 
governo tivesse dado 'mostras do- dereJo de attender á prec8Jl"ia 
situação que atravessam-Os, lndi.cand.o, no relatol"i'o do M)his
tro e há mensagem lida por occa·sião de ·ser installada a Ca
ip.a~a, as medída&S que a experiencia admiµlstrª'tivá ~nse-
1.hãva nesta hora. de tamanhos di1ssabore-s para (} Brasil, que 
chegou á. maxima :prova.cã:o de háv:er fa.nçado mão de depo
sitas de comme:rciantes, que representavam o pagamento de 
mercadorias adquiridas . no ~skangeiiro e que nã.o puderam 
ser remettid.as em cambi:aes· em virtude do privilegio ·do cam
bio qu·e o proprio governo ·de~retara. ! 

Se. nã'O ·houve mo~tras dessa -0rientacão nem desse~ des~
jos, resta á Gamara vel'ificar~ no avulso contendo as em~ndas 
offe~ecidas em .p,len,ario, as que dizem respeito á .orientação 
.re~ommendav-el de -comp~im1ir despesas. e adop.tal-as. assim 
como recusar .t.erminan.temente o voto a qualquer augmento de impostos, certo dre que, nesse r1:1mo, ê que a ~dministraçã.o 
~em de caminhar em bem do Pa1z. 

Vou terminar a~ minhas co.nsiderao,ões. Jâ; é tempo de 
encer.ral-'as, pois ténho cansado a aJtençãp dos nobres Depu
tados., (não apôiados) e á trib'gna virá1 certam.enté, quem me
.lhor que eu, com mais luze~, possa, nestb ·eipoal <J~ diffieut .. 
dades, de urna .parte, e de inseguranca de orie:ntacão. de ou
tra, indicar runio$ convenientes a 'Seguir, no sentido de que a 
Camara dos Deputados --- maf:oria e minoria c-onsorciadas -. 
:tenha1 um unico anhelo, um unico desejo - - vêr o Brasil, de
Bembara()ado das difficuldades que o atropelam, pros&egu.ir, 
victorioso .. para a grande e ridente, fútur:o que o- d~stino lhe 
reservou entre as nações mais cult~.s -e adiantadas do mundo. 
(Palmo.s . a oradO'I' é cumprimentado) • 

Durante o discurso do-Sr. Ubaldo R::i.ma!hete, 
'() Sr. Antoni:o Carlos, .?resid'ent10, deixa a cad~ira. 
da presidenci:a, ·que é oceupada pelo Sr~ Euvaldo 
Lodi, 2º Vice-Presidente. 

·o Sr. José_ Mnller (Lê o seguinte disCJ.Lrso) - Sr. Presi
dente, venho desobrigar-me de utn compromisso que assu
mi corru;nigo mesmo, desdre ~ando alguns orgãos da noss.a im
prensa, tecendo commentario ,á emen9a 3,1:9, apresentada ao 
p-ro.iecto rle Orcarnento para 1'936 pela balficada catbarinense 
e mais 6'5 Srs. Deputados, evidenoiaram o interesse que o 
assumpto despertou. Pouco impot~ qu.e esses commentarios 
tenham sido pró ou .contra os meios de que nos que'remos 
servir pára a consec·ução de um objecti-vo~ Na verdade, nem 
a im:prensa, nem o illustre relator do Ministe-rio da Faze:nda 
na Com.missão de· Finanças, em seu !açonico pare.cer, argui
Tam éonttra 'OS nossos obJeetivos razões que pu<:le'ssem influir 
no· nosso espirita :para ·(}· abandono da campanha em ·que nos 
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empenhamos . pela exoouoão qe -serviços que estão -exigindo 
toda .a. attenção d.o Poder LegislaU.vo. 

o· SR. D!NIZ JUNIOR - o qué ·se não nega é que toda gente 
reconhece que é preciso uma providencia. em .. torno disso. 
Apenas a providencia não vem. 

O SR. JOSE' MU.LLE!l - Os signatarios da em~nda n-u
mero: 3i9, Sr. Presidente, não tiveram outro· intuito senâ-0 
manifestar o desejo de que o Paiz não seja sacrificado,. p9r 
inadvertentia do Poder Legislativo, com a paralysação die suas 
obras püblicas de ·incontestavel neces5idade. Dentro deste 
pensamento,. redigimos a emenda para "ser disc11tida. ou çomõ 
simplies suggestão que ·estimulasse os doutos da~ finanças a. 
apresentarem solucões mais intélligentes·". Contrariamente, 
porém, á n--0ssa justificada esirectativa, a douta Oommjssão de 
Finanças, approvando o parecer que manda rejeitar a emenda, 
nenhuma referencia faz que denúnoie, pelo menos, o &eu apre
ço á intenQão que nos animou. 

Cumpro, por tuao isso, o de:ver de dar alguns esclarec~i
menios. que valham como :uma resposta aos eommentarios a 
que me referi e, juntb á ·cpmmi.ssão de ~inan,cas, como uma 
reaff.irma~ão de tu-do quanto qlssemas na. justi.ficac.ão da 
emenda. 

Sr. President~ é a J)ropria. Commis..são de Financas que 
me obriga a manter as minha$ eonviccões qtianto aos efíeitos 
que, no mêreado de títulos, produzirá: a approva.cão da emien
da n. 3.19. Attenta "a textos iÍlequivocê>s de leis e conf.ràc .. 
tos·", o illustre relator esqueceu a nossa affirmacão quanto á: 
apresentação de um projecto que "iria regular o pagamento, 
e·m nova~ ob.rigações, dos juros que deixavam d.e ser p3gos 
em 'espeeie, no proximo .exereieio·. 

O SR. DINIZ JUN1o:a. - Que importa haja contractos? Não 
são contractos do. dominío dp Direfto. Pr:ivado'? 

O ·SR. JOSE' MULLER- Têmos abandonado outros con
tractús. 

Q. SR. DINIZ JUNIOR - O mundo inteiro os tem abando-. 
nado.. · · ~ 

b S:Et JOSE' MULLER - A nec·essidade está acim~ de.Iles. 
o. ·SR. DINiz Ju !IoOR - Não ·é a necessidade, m,as a ~uto

:ridade do Estado. Sempre que r.econhece que ha pr~Juizo 
para elle, póde o Estado modificar a estructura dos cp~tra
ctos, fazendo Q rebaixamento dos juros. Isto se teµi feito em 
to.da parte, quanto mais· no Brasil, onde não ha. capitaes e ~º 
dinb.~iro ·é C!lríssímp . . Até J éze, citado e precon.i,zaqo no Brasil 
a cada passo, .em ma.teria fin~nceira, reconhece que ao :Es-... 
tado assiste o direito de alte.ral' esses contnctos que !l~O 
~stão n.a· .esphera do Direito Privado. 

ü SR. P AULP MARTIN.s - Aàemâis, não se trata de iliriQ· 
vação. lluy Barbosa, ao tempo do Governo Pro:visorio da pri
meira RépÚbliea, p.ropoz essa ~dida, em linda exposfcão 
feita em 1891.. 

O Sa. D1N1z Ju:Nxo:a - · Foi a politíea que defendeu no fa
moso discurso de Camp1nas. 

O SR. JOSE' :MULLER --. VV. EEx. me anin:iatn, mos
trando as b.õas companhias &m que estamôs .. 
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O Sa.. DINIZ JUNIOR - Lembre-se V. Ex de que na tão 
famosa conf-erencia economica: de Lcmdres essa politica de 
esgotamento dos novos _não fez postulado. Foi o contrario, 
a.té, o que se verificou. . 

O SR. PAULO MARTINS --. O orador deve Tecordar-se do 
uotavel discurso entregue á Mesa pelo Sr. Detiutado Ali pio 
.CostJJ.llat, do Estado do Ri.o., que ]jrilhant~mente demonstrou a. 
impossibilidade de ·continuarmos ·a pagar os Juros· «la d1v1aa 
externa pelos typos ia. que estamos obrigados. Mostrou, ma
thematicamente, qué esses juros não podem· exceder de 3 ~. 

O Sa. Drniz JuNIOR - Alás, são iesses os juros que todo$ 
pagam~ actualmente. 

O SR. JOSÉ MULLER - $stou cento,. Sr. Presidente, 
que os port~dore·s dos nossos titulôs internos·, deixando. de 
receber, em especie, durante o prox;imo anno, os respeçtivos 
juros, para recebel-os em novos titulas, não terão1 "aff ect~d.as 
as -su~s .condições de sl:lbsistencia, acarretan'Cio a _ quécJa de 
.consumo de uma .série de utilid~des e ·aff ectando, dess'arte, a. 
agric:ultura, a jndustTia e o c0.mmercio~', porque:,. s.e as apoli
ces fertoVia'rias de 7 % têm. no mercado d.e titulo.s tão larga 
aceitação, devemos presumir qúe os titulos a serem emit
tidos serão facilmente negocia.veis, realizando os· seus porta
dores o dinheiro de que necessitarem para a sua subsisten-.. 
eia. Se, entretanto, tal não succedér, nada. impedirá, ante_s 
tudo aconselhará. a que o Governo faca entrar no mercado o 
Banco do Brasil que, pelos· exoepeionaes favores de que goza, 
como me salientava V. Ex., Sr. Fresidentie, quando, Iío11tro 
dia, me dava a honra de ouvir-me, deve uma contribuição 
rn~_is d_irecta no resurgimento economioo e fi.nanceiro. do 
Pai.z. 

Quàn_to. aos. jurO$· âta Cilivida, e~rna, .Sr. Presid~nte,. bem 
mais radicaes teremos, tal.vez; que ser amanhã, quando ®i.- · 
zermo~ fazer o que está. na. oonsciencia. de quasi todõs os 
b;rasileiros. Porque; se é verQ:ade que este Paiz, tão rico pela 
natureza, deve soJver to.dos os seus eompromis.sos externos, 
até o ultimo tostã-o, não J menos verdade que esses compro
missos se avolumaram e se avolumam cada. dia na :razão in
versa dos. esforços ingeiltes que temos feitos para resgatai-os. 
Os mánejadores das tinancas internacionaes terão, afiµat. que 
comprebend.er as nossas nece$sidades de expansã-o eco.nqmica, 
que attingiremos em toda a <Sua pujanca. oom o desafbgar a 
Nação, ·pelo tem.po que fer nooessario, de servico de juros e 
amortização da divida externa. 

M'.a·s1 .Sr. President~ poder-se-á discorda~ desta opin.ião. 
Q. que, porém, ninguem -cerlan1ent·e .-0ontestarâ, nem µies.mo o 
illustre autor do parecer, é que a apresentação da. iemend!l 
n. 319 obedeceu tão -sómente-aos impulsos do :qosso melhor 
sent-hnento patri:otico. Inspiramo-nos, Sr . Presidente. ~a 
necessidad'e' de attendimento urgente SOS reelamos profi$SiO
naes, ec.onomicos e financeiros da nacionalidade~ 

O Brasil exige o aeabamento de sua$ obras de U:tilidad_e 
publi:ca_; ·que se· apure e avolum.e e utilii'e a sua produccão 
cairbonifera; ·que se pe.squize e avarie, ecientüica e commer
cjalmente1 as ,suas jazidas pet:roliferas; que se defe'n,da apro.
dueção. e ai .exportação das nossas fructa·s: exige., sol>retudo. 
pomo medida g~ral .dé. defesa da ~grieuitura,, das i.ndust:rias 
agrioólas e das pequena~ E}X'Ploraçôes· éxtrtictivas de or.\S'em 
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vegetal, mineral -e animal, que se promova o credito rural, 
isto é, q_ue sej~ instal!ado o Banco Na~ional de Oredito Rural, 
institui do com o decreto n. 24 . OA f, de 1 O de Julho d.e f 934. 

O SR. D1N1z JúN~oa - Que sáin do p~pel, parai que :re
presente seu papel. 

O SR. JOSE' MULLE~ - Politfoos ,que somos, em cons
tante e intimo ,contacto eom, as multidê;es profíssionaes que 
l.abutam de .gof a ..sol no fomento. da Tiqueza. patrfa; patriotas, 
que almejamos o aperf eicoamento profiss!"onal, a reoompensa 
finaneeJra dos trabalhadores validos e a tranquillidad_e re-. 
Çonfortada dqs que sé .in:vaUdàtn na faina de produzir. n&s 
sabémos e reconhecemos pela tribuna p.opular, pela· :impr:en
sa, por todos os. meios de que dispomos por occasião das cam
panhas eleitoraes, como esses esfo-:çndos,, resigna(io~ e estoi
.cos brasileiros mal~inam a displicencia dos legisladores que 
lhes não facµl.tarn 'instru.c:c.ã.o technica, n'e.m recursos financei
ros 'indispensaveis á realizacüo do idenl que só não lhes é 
pe(mliar porque -consti.tue a finalidnde do nosso r;nais vivô 
~ntimento patriotico: a liberdn'Cle cconomica da nacionali
dade, sem o que ·será semp~e precnrin a nossa líberdade 'PO-
Htica e até a nossa liberdade adminht.r11liva. : 

. O SR. PAut..o MARTINS - Só consegui.remos .isso, resol
vendo os nossos problemas !undamenta(fs, que ·são, pr~císa
mente, ess·es que V. Ex. ennum~rn e q\le poderémos resumir 
da seguinte maneira: crear e fomentar ns nôssas riquezas. 

O ·SR. JOSEí MULLER. - Estou habituado a vêr em 
V . . Ex. um brasileiro que tens rtc~monf'trft.dCJr ae~ grand~. amor á 
Patria, acima de todas ns ccmvenlcncin~. 

ó SR. 4VDÊL!No GoMES ...... Sobre esse assumpto, V. Ex. 
me permittirá : todos temos dc~ntido a questão, inclusive o 
proprio Govérno na:s suas .fn.lns. 

O SR. ·nnuz JuN1oa - Juslnmente, pelas d:iffJéuldades mn 
que nos encontramos. ·· 

O SR . -JOSE' rvruLLER - O nobre Deputado, Sr. Lautle
lino Gomes abordou, em seu aparte, um ponto interessante~ 
temo.s debatido a questão, o que signl!icá dizer que eu não 
~rouxe novidade para .a tribunn. 
. O SR. D~Nrz J"uN1oa - V. Ex,, iroux~ a collaboracão va ... 
liosa do seu p~tri-otismo. (Apolada6, ) 

O SR. JOsE• MULLER - Confoi.~o que sou provinciano 
qbscuro e tim!do .. . 

. . O SR. MAG:At.liÃES M°E1'To - Nüo apoiado. V. Ex. esta 
augme~tanào o prestigio do uomo d~' quo é portador·. 

O SR. JOSE' MULLER - , , , o nf\o teria <;orage1n de oi;
cupar a tribt1na p.a~a tratar do 'R8klHnpla dessa wagnítµd~ s.ü 
oütros· mais alif.orizados. delleg nn,, lJye~set_l;l cogitado·. 

M;as o nobre coll~ga, Sr. Lnud1~1lnp _Gomes disse muit~ 
bei:n .que o Governo tem ~ogitndn ~o problema e que eu não 
trou.:te novidade para ningttem, 

·Pergunto, entretanto, a S. ~x. porque não se resolve ~ 
questão? 

O SR. L.AUDELIN,O GoM2s - J!: Justamen.to i8so que está 
!i'.altando. 
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iQ SR. JOSE' Ml)LLEI\ - . . E' porque falta disposicão fu--
me do, Poder Le~sla.tivo .. ~ · 

o ~- LAUDELINó GOMES - Pe,rfeitamente. 
o $R. JOSÉ· MULLE,a .. - · ... em ;nóstra:r a.o E."'{.ecutivo 

.a ~uu vontade pe,lâi coUaboração intinüi.. .. 

O SR. L~\UDELINo -GoM.,ES -· Ia dizer isso a V. Ex. 
O SR. JOSE' M.ULLEit - h. :Sem nos atermos a eónst

de:N1.çõe~ dê ordem partidariaT .porq.p.~ acima d.e ·tudo sfünos: 
brasileirtl'S e. ·porque ém todos -0s. s~etores da a:ctividade par
tidaria se encontram 1ntellige:ncia.s as .mais fecundas:, patrio
tas dos mais sãos que p.od'era:o cóllabo.r.ar- na obra de résurgi
mento economico do Brasil. 

O Sa. PLINlo To'liRIN.Ho ...,_. A. ·emenda deveria ter vindo 
ao plena;rfo p.ara ser discutida a:o in'\>·és de morrer no .. seio da 
c ·omrrii'ssão. 

O SR . JOSE' MOiLER .-. A eméndà njp est'á.. moi·ta. 
É, poi!'., sem 'd,µv.ü:la, néceSiSari:o que se di$pens·e justo. a~â.

tamentç. :áquelles que, m·esmo .seín o brH~o· da g;rçinde ora"".'· 
tor1n, $0 apresentém aqui, c~efos qe fé' qo fulti_I,'O do Br~sil 
é cfo e,Speranc.a na sabfa coUabora<}ão desta Cas·a, })ara traz.er 
contribu_íõiio. ·pr~tica ·e honesta 0r1l p.rol dos qlj.e .tr~balnam ·e 
pvoduzetn, démo,I1strandq, assim. vontade s'incera de bem .ser ... 
vir ào Paiz .. 

· Outro não foi º' intuito· da bancada. eathârineu:se e de 
nu.merosos· outros Srs .. DepU~dos que. s.ubs·er~rv:eram· a eménda. 
3-i9~ senão a.p,resentar sug:gestões aos nossos. dígno.$ .coilegas e 
especdalmente á Com.missão de Finanças, a cujos sentimentos 
patrioti'cos e notavel -capacidade renàemos, sem reservas,, as 
nossas h9menagens. Qua.ntqs .estão nes.ta Casa conhecem pro
fundamente os nossos males e as nossa$ faltas . 

. o SR. D1Juz JUNJbR - A. ·Camara, aliás; devia. iazer como 
faz a banc~d.a c:a'tharinense.: resertamo-~os para, no Estado,. 
e~ .. am1nar as ·noss·a.S. diver,gencias, e ~qui pensa~os sómente no 
Brasli. · 

O 'SR .. JO.SE' MULLER - 'l'eb.ho obsêrva:do que e:r:n todas 
.as bancadas. tem occorrido o mesmo 'f ác'to. 

O SR. D1N1z JmuoR. - V. Ex. vê, entretíanto, que, em 
,tm~no. d& ass.um.pt.o· c,omo esteJ não fa~o cumprtmento gratuit-o, 
porqu~ com phrases bonitas não se c.hega ao fim. E' preciso 
dar .n cado. um o que é seu. 

O S.6.. JQ$E' MULLER: - Homens .sem iUustração, ~om<> 
eu (ndQ apoiados). poderão se dar por mui.to feli2les .. p.orque 
~s· suas ini.cia.tiváS têm ·en-contrad-0, nestà :Casa, o a.mparc> ge ... 
neroso de todas ~s cor~entes politicas. · · 

· Isto é cl.~monstração de qu.e as ·demais bari.cada..s, ·em se 
tratando de asslimptos de interesse econom.füô, estão unidais, 
abandonando as divergenci~ partida.tias . 

.O Sa. DINiz JtJNtoa - . Examinaremos em tempo. 
O SR . .10SÉ' M'ULLER - -- T.o'dos sabem onde estão os il:l

teresses· inconfessaveis, na.cionaes e internacionaes,. ·que: diifi
cultam., quasl impedem .. C> surto economico-financefro d·~ 
nossas culturas .e industrias, como ·das. nossas vias ile com
murucação ~ tra-nsporte. 
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Todos os ,sen.hóres Deputado~. conbeéem as razões po~que 
vendemos pôr m.i:s~raveis tostõ~s a$ . tonelad~s agro-indus
trfaes, que produ~em soli(ia_s e :f'.orm.id-aveis f o_rtunas· aos ih
termedfarios qU'e ra:spa:tn o nosso $olo e depauperatn a -nessa 
gente. - - -

SenãQ, consideremos as .segu.int~s i.nterr,o-gações e· .sa.tis
t' açamQl-a.s ã nossa -pro-p:ria conseiencia: 

Por <me têm .sido i,m.possibilitadas certas ·obras publicas? 
Por que tem sido retardada a_ utUizacão vultosa do nosso 

c~tvão.? 

Por qu.e tem sidQ menasp~e~ad-a; a ~pesquisa das nos_sas ja
zi_d:;i:s petrolífera.$·? 

Por f!Ue, ~ por quron, tem· sido desliümanatnente ezj).lo.-
rada a nossa ·pr(}du-cÇão e~t>r:tav~l? . -

:.Por qlJe ainda esperatd: as nossas· Jnultidões ruraes_ pela 
insta.Jla~ão do J3anco. Nacional de Cred.i·to. 4ricóla1 .ins.t.ituido. 
por leJY como_ :Qase e co,püla de um .syste:tna de orgânizacão 
â~~ri:a? · 

Sr. ·P~esíâente, senhor~ D~pu-tados,. não cointnettêpei_ a 
iJiJus'ti<;a. de formular r.esposta.s ou de reta:lhcar tàes e tão ex
pressi-v~s: inte.rrogaç.ões aos olh_os e á c0.ns~iencia· de bràsi
leir:,Qs tão patr.iot.as como VV .. EE_x • . que, S·eqi d_uvid:a~ já la_s
tirnara.m .sobejq.m~nte as verdades amargurantes. tão· v,ivamente 
evidel).cfadas só com o for~ulai-as .. 

Reflietamos agQl'à: 

Qu~ poclerernos espera:r d~ µm_ pa.iz q:ue pal'~lysa suas 
ohr~. de ·real nece~sidade ptiblica? 

Que m.enospr2za o. aproveitamettto de s.uas possibilidades· 
carbonfféros ·e pe.trp!ifera.s? -

·Que não defende suas producçõ.es, faeultando-l'he~ trans-
portes adeqnados e nacionalizados? _ 

:Q'ue não eonc:ed.e º' .sangue do verdâdeiro cre·d.ito rural 
aos agentes da act1vidade agro-i;>\!cuaria? 

·Que não age no sen·tido da naefonalizacão e radicação das 
nossas riquezas:? · 

Que, ernfim, não defende a vitalidade dos seus. trabalha
do_res e não hygieni:z-a. terras e Tecintos. de trabalho? 

Não ·ereio ten}la _pecessidade a haqoad.a catharinen$·e, como 
todos. os· serihores Deputados que a .a:Poia:ram1 dizer :mais para 
jus'tif-icar a emenda, de vez: .que hã.o pretendemos :re:Pród.uzir 
c-ifris da 'i~portaÇãQ e da exportac~o, gu_e não ·pooemos1 igP-o;.. 
rar .. Tão poüéo ~(retendemos· p:Fofer~ discurso. -4.etn:agogito. 

Sr. Pr-esidente1 ha 11esta Casá- illf.81Ijgencias com .ási quaes 
. não terilro a velleidade de vago pa.r:allel9. Ra notaveis! juris~ 
tas e prof~ncios corih~eedores d~ assu-mpto$ econ9piioos. 
Para elles .diriJo o m~u ap;pello nt> sentido de ampararem a 
p.ass~ iniciativa em favi)r dps' que .. ·tria.baJh·am ·e produzem .• 

Já -agora tenho a certeza de que a ·camara dos Senhores 
Depuf.ados~ s·e-m di$tinecão de matizes partidarios, quer dar, 

. o -~a,ximo de su_a -eollabor.a.cã-a á administr~ão do Paiz. 'Se a 
emenda n. 3f9 foi as.s_igmada p9r· 70. senhor.es Deputa.d-Os, devo 
..a,np.u;i:w_iar a V'. -~x., Sr. P~esidente, ·que cerc.a de 130 dos. 
nossos eollegas já nos concederam o seu pa.triotico anoio .a 
uni _p.i-oJecip que :p~rmittii-â ao govern~J ·a ex-ecução 'de. Ulíl' 

·-pro~mma, de t'raba!ho, que eo:nstituirá um p~so decisivo. 
para. a. .nossa eman.c-ipação e~onomica. 
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O nosso · ampe.nho não é outr-0 senão .apparelhar o Poder 
Execu~ivo dos. meios necessarios á execução desse program
ma . . Es.tamos certos de ql.le corresponderemos, por esse modo-, 
a.os recla_mos d.a opiniã-o publi(}a. Se Incorremos .em erI.'Q, 
justo será que se no·s perdôe pelo muito que desejamos ser 
utei~ ae> Bras'i~, (!duito bem. Palwu. O orador é cumpr?,me.n-w 
tadÇ>.) 

O Sr. Presidente. - Tem a palavra o 8r. Laudelino Gomes. 

O Sr. L.audelino Gome$ - Sr. Presidente, Srs .. Deputados: 
aos longos debates assistidos. nesta C~sa sobre _o proJecto 
de receUa e despe;;a., orçapiento geral da Republica, tenho 
prestado o meu IQ.aior ca-rinho, a minha melhor attenção, 
afim de cooperar nesta grande obra que diz respeito â si
tuação brasileira. 

Tiv.e occasião,, ha dias, de apresentar á C_ama.ra projecfo 
instit.uindo :o plano decennal, nr> qual pleiteio a emi'ssão de. 
10 milhões de contos d~ réis em secçqes determinadas1 de 
acc-0rdo com .as e:rigencias imperativas do momento em que 
as emí$sões se fizerezyi sentir.· 

Quer àp ponto . qe vista. das que apoiam o Gover.I).o7. quei
do dos representantes da minoria, e> assumpto em téla é da• 
q.ueUes de interesse gerál. 

Incontestavelme.nte, e 'Ofçamento ~Jlresentado pela illus
tre Commj.ssão de Finanças, deixa inter.rogações porque, se 
não resolve a situaoão de mom:entQ, cria, entretanto, proble
más delicado~ oomo o do augmento da percentagem do im
posto sobre a renda. 

Nem é possivel reorganizar a vida finânc·ei·ra do Pa~, 
lanc~ndo mão (ie recurs0s que virão trazer, cotno co.nsequen
cia, desordens á economia. particular. Não creio, por outro 
lad-01 que a ma.Joração do sello, como imp.osto, venha solucio
nar o p_r-oblema financeiro. 

Entendo que nem toda:s as· fontes de receita de. onde se 
p·oderão haurir recursos para sustentar o Paiz e·m ~ 936 í-0-
_ra7;Il lejnbradas. .E é bem que o ·diga : não lançamos_ l)'lão de 
recursos extremos, co.mo fàze·m os Estados de São Paulo, de 
Minas e do Rio Grande do Sul, com as suas ~missões de apo
'lfoes, ·em p.r.ooura de dinheirQ, mas se crêaim majorações em 
algu~s impostos'. E' hem de se lembrar, Sr. Presiqent.~, 
que fomentadas as fôntes economicas do Paiz, desenvolveu .. 
do-se actividades em torn-o de out~as fontes, poder-se-ão 
obteJ; resultados praticas para os ·cofres da ~ação. 

. ü augmento de imp<:>stos, _lembrado pela. Conunissão de 
Financ~s, não pouparia as diffic~ldades, as consequencias e 
as interroga~ões do dia de- amanhã. Se não existe din.heiro, 
como buscar recur,;gos nutri Paiz completamente esgotado? 

Todas as f ontés economicas do Brasil não receberam e 
não têm recebido at_é hoje o influxo hen~fico das adminis
trações publicas,. 

O grande Estad .. o do Amazcmas ass,iste, paralysado, a su~ 
tniseria, ·qual Pausanias encarc~frado, morrendo ~ fome e a 
s·êde, quando só a Amaz·onia cultivad!). poderia sustentar o 
mundo inteiro. 

O SR. MAGALHÃES NE'M'b - O problema da Amazonia. é 
por demais complexo. 

O -SR. LAUDELlNO GOl\i'ES - Todos óS problemas do 
Brasil o são.· · 
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O SR. MAGALHÃES NETTo - E o faéto~ capital é o do 
homem, o do saneamento, de diffieilima solm;ão. V . Ex. 
sabe muito bem do cas0 do Amazonas. 

O SR. LAUDELINO GOM.ES - Qua.nde> o Estado do 
Amazonás nadava .em ouro, porque a borr.ac.ha valia ouro, 
o problema do hóme.n1, este valor predominante, ntinca exis• 
tia aH. Quando a borracha riepresentava ouro para 6 Brasil, 
V. Ex. sabe que as grandes companhias faziam s_eus trans
portes da Europa e dos Esta-dos Unidos para o Pará e o 
Amazqnas e não vinham a.o Riq de Janeil'.'o, porque no sul 
não havia dinhei.ro. 

O problema homem pã:o existia, o f actor econ-0yµieo ca
pital tambem não existia. 

Hoj·e, porém, V. Ex. sabe t>erfeitamente que cessou a 
iimmigração do Estado do ce·arã e de todos os Estados nor
destínns para o Amazonas, e V. Ex. niio ha de- ·esquecer a 
luta trava:da pelos nossos. patrícios no Acre, para ingressa
re_m no no~so patrin:.ionio pela :µião do proprio caboclo nor
destino, ao tempo e·m que aquella zona valia oµrq. 

O SR. MAGALHÃES Nmo - E' a mais beUa das bande.í.
ras contempbraneas, a e·popéa que se póde chamar paroára, 
do cearense que emigrou para o Acré. Ne:n por isso V. :$.x.. 
deve desprezar que a condiç~o sf.ne' qua é o saneamento., a 
iTradiCacão da malaria, não dfre1 impossivel, mas difficil~ 
Uma nesse- valle. 

O SR. LAUDELINO GOIMES - V. Ex. ha de permittir 
ainda uma nova observação. o·uanào a borracha interessava 
o mundo inteíra.. inclusive· o .Brasil, V. Ex. ba (ie se lem
brar que o problema da malar1a 1rreoccupo1J. tanto a Nação 
mie fq·i o Dr. Oswâ.ldo Cruz, .em pessóa, e$tudal-o in loco, 
-para reso1vel.-o de modo a attende1' aos grandes reclamos da 
Amazonia; V. Ex. ha de ter pre~entes os esforços feitos pe- . 
los .medfoos que spbíam rio,s ac~ma em bus.ca de homens do
~ntes para levar-lhes os recursos e integral-os na grandeza 
da Patria. · 

O SR. MAGALHÃES NET.rO- - Ainda era um err-0, não 
adeantava no caso, a. não ser por espirito_ de humanidade;. 
cumpria, antes qu:e cuidcr do doente, def~nd'el' o são. 

O SR. LA!UDELINO GOMÉS - Não $e podia fazer tudo 
de uma. vez. Primeiro, cumpria desy~ndar o Pª-L:orama., para 
depois ver aquillo de. que esse panoraima precjsavâ. Rooo
.nheciqas as p.ecessida.des-da Amazcmia1 todos os rooutsos íhe 
foram dadôs., deUa s.e tend:o, porém, esquecido, .quando a bor
racha. cabi,!1 de pveco. Até hoje, lucta ella com difffoul'dades 
até para pagar djvida·s contrahid~ durante .o seu periodo qe 
fausto. ! 

Desçamos para o Pará. Vej.amos as suas riqu.ezas enelaú
sürad.as até boje,· o.orno outr·o Pausanias. Percorrarrios ~s 
m.atta$ de baba~_s'Õi, do Maranhão. Estudemos o babassú ji,n 
natura, da casca á ca:stanha, e encontraremos ali rec~sos não 
s.6 para alimento como para carhl1ranoia • . Aproveitada, entre
tanto, essa riqueza, daria para solver a ·situacão do norte do 
P-a:rá e do Amazonas~ No M.aran-bãc:r, ba ainda ·a grande ri
queza do ouro, ali eneontrad-0 em tal p.r()fUS~o, que ha dias os 
jornaes rel~taram terem (liversos gari.mpeiros ei;iriquec~do de 
um dia. para o outr-0. . . 

lPi0rque ~tãíl essas riquteià.s · inapr'oveitadas?· Pmrque 
falta o el~mento di.nheiro. · · · · 
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Nã_o ha., Senhores, ·c.irxmlacão monetarla no tlrasiJ, ª nãc, 
ser, em pequena escala, no D'istriCto Federal, S·. Paulo e Rio 
Grande do Sul.. · 

-Oomo pode um Paiz _ CTe~e:i: _ sem. sangue- em sua~ veias'! 
E as exigencias· impe~tivas do ~j-esQir:n,1ento do Brasil irão. 
éxigir inevitave~1:1te augmento de ci:rctil~.cãQ, çomo· Já. o es•. 
tá dem.on$tt:~nd:o ó deficit para 19S6.. ·o l?aiz_ não pode pi;tra_r, 
realizando o phenomeno qe Josué, que mandou d~te~ o sol 
·para poder manter o enf;rev~ro com os. pliJ.ilisteus. 

O SR. BARR015 CASSAL - O plano financeiro de V .. Ex • 
. só teria applica.ção se o Paiz estivesse· em pe_rf-eita calma. Não 
é entr-etan~o; o que s-ucce.de. · 

·o SR. LAU.DELINO GO.MiES· - Justame,nte- E porque.
não ha: calma e alegria no Paiz? Porg,ue não ha dínheiro. 

-0: s~. MAGALlJÃES NET'l'O - Sempre admirei-, nesta Casa" 
a alta coh-eréncia ·de V. Ex.; mas, em relação; ao seu ·plano, 
nôto profun·da -ineohe·rencia~ Y. Ex., bomeopa.tha., _sugg€;re· 
um :r.em_edio dessá n-a:tureza r Quer .. dizer: Pflra os grandes 
males, abandonemos a homeop.athja. · • 

O- S:a.~ LAUPELINO GOl\IES - Pata o mal da pobrêza 
e da m_i~eria, ningue·m quer e·ssa hÇ>_me9:pa_thia de que. fala 
V. Ex~ Aliá,~, V. E.~. -5P. :ref~re á hQmeopatbia., sQ.ppond<» 
qúe ~U~ -$ignifiqne dpse pequ_ena .. 

O SI,\ . M.~G:~HÃES NETro - Sei berp o .que signif~~ à 
bo_nl;Empathia e· acho até qq~ é un:i pro-c~:~o therapeutic() 
.diJ_ficil, por.q.ue o s-imilium com o simUib~$, sobrétudo na 
~pr~eia:ção dó conjttncto sYm:Ptom_atico :in_divitjuat. é uin;Ht 
coisa $-éria. Por is-so mesmo, temo qlJe. V.. Ex. não se haja 
.apercebido bem de .todo o conjuncto sym:ptomatico do ma! 
ao sug_gerir remedia de tal natureza .. 

Q SR. LAUDELINO -GOMES - O meu plano: decenal é 
o simiiium. 

O .Sa. MAGALHÃES NJfi'To - - Como,? J-. V'.. Ex:. aecusa a 
falta de ci-rculacão e a:coriselha. uma circulacão · interisa. Não 
sei onde. está o similium. V. Ex. quer inJectar sangu.e, mas 
injecta sôro ., Assiinl,_ vae deshemog.lobinisar o doente. 

O SR. _LADI>ELlNO <lOMES ...-,- V. Ex_. sabe QJ.J.P-, se pren
dermos u.m ga·rrote ao ·br~eo1 estagnaremo~ o sangue~ d:eter-
min.ando a- znorte do braç.o. · · 

o .SR. MAGALHÃES ,N'ETl'Q - rr~ V. E~-- ;sangtt.é. ,real aó 
Bras-iJ, . . não· ~angue falso. 

'O Sfl,. LAUDEL_lN.O 1GOMES __... N~o queto a asphyxja .d(), 
doente. 

Vou: relata!' .á Casa pale~trà qu~ mant_ive ·eom ó Sr. Mi-:
nistro da Faz~enda. H:avenâo S _. Ex. ·deelarad.o qu~- era eón,
t-r~rio á em·issãa,, citei-lhe o caso .do: "cireul'ez", mantido 
pela llOlicia lias ruas de Paris . Disse a· ·s,. .. Ex: q,ue, como 
bom ,ecgnomista. e ffnancistá que era, precisava··aprender "o 
"circulez". . . . :-,-· . . ~ . 

ó dinheiro ·- .contir:Il}ei - foi teito··. reuo:ndo, .par~ ; ro.) 
dar_.; e o dinh.eir9 pap~l, para vo;i~, S.eqr à. círéulâc.ão -'~n.one"! 
tar1a, não consegüiremos . o equilil)rio (i'~ejad'(J. · 

'Como qu.er o nobre Deputado q:u-e, homeopatba, eu des
pre~e o factor dinheiro) onde encontro a $Olucão d.o'· ·n-ooso 
p:rob'lema, e injecte· uma circulação infinitesimal? · · " 

.. C. D. - VOLUM'E XXV - ·193:5 i1 
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O Sa. MAàALHÃEs NETI'o: -· .· Nã{) julgue V. Ex. que' 
confundo .fl<>simet.riai ·com homeopathia. 

O SR. LAUDIELINO ·GOM;ES -~ Nâo· dit~~i' q.ue V~ Ex. córt
:tun.da. E.' maldade apenas .. ~ N~o ap.'J)licp 1:1ma dos·e peque
na; é· a lei do semelbant.~ que inidicó seja. usada no meu plano 
de.oel)_al. Do contrarió, não chegaremos a q:ualquer re.:sultadq . 

. ó SR. P~nao RACHE .- N~ó vejo que V. Ex. haja app1i
ca.do. !l lei do semelha.nte no seu plano. Ao contrario,. es·~a: lei" 
foi pro~ripta. ·· 

O Sa. RIBEIRO J u N10a .___,... o .orador préga· Justamente ~!ll 
contradicçã:o com a doutrina que apregôa. 

O SR. :LAUDELtNO GO~S- ·---- Que é, que prego? Não 
sou mar.t~Uo. . . (Hilar:i.da.de.) · 

O Sa. P.EDRO RACHE - Se V. Ex. dá tanta importa:ncia 
á :forma circular das moedas, afim de que passem :rodar,, ,pa
!'lece que, então, o rem.edi:o 5ériá dar-lhe.s à Jor:ma e-spheriç,a.; 
rodariam ·majs. · 

O- SR .. LAUDELINO GOMES - Não ~repugno pela fo:P
ma espheriea simplesm:ente· porque· o seu volume é bem 
maior . 

. Dizia, Sr. Presidente, aó s:er interrompido --pet qs· ap~:r
tes dos illustres Deputados: qué IQ.e bnnram ·Sobrema~eira 
com. a su;i a ttenção, dizia que o OI"~a.mento. propostQ pela 
Gornmissã<,l <ie Finatu~as a.pte·se11ta graves l~unas· ~ O pl~na
rio enco.ntra, por jssn, gran_des dU:ncu'l_dadés eJD eooperãr 
com o Governo ho·n,rado ·e ·honesto do Sr Getul.io Vargas, 
1leste. momento Jl.istorico em .que o Paiz . se sente sa~udido 
em consequencia de pheno.menos que nã.«:;i são só -~eus, mas 
que refl.ec~e·~ abalos mu_n_àia~$. Até de te.rremotos, .S.r. Pre .. 
:Siqente,. -~~ tem notiéia agorat. Esses precalços, por~m, são 
conse:quei;i_e.ias d.a. civilizacão? 

O SR. MAQ;~HÃEs NETTd' ..,....- V. · Ex .. se refere ao ter
remoto? 

O SR. LAUl)ELL.~O GOME$ - Voltemos ao phenomeno 
eoonotn.ico nacional. · 
· .O Estado ·-d.e· Alagôas, -tão bellamente. representado µesta 
Casa, reclama do Governo f-e.deraJ ·uma sonda · maior par.a 
perfurar' 0 seu ,só lo em . busca do ;pe.troloo . E não a .consegue 
em virtude do esquecimento da 'Gamara. O Ministerio da· 
Agrfoulturà não dispõé -de sonda que além de mil metros 
de· profundidade:;. ul.l'l . a:pparelh.o períur~nte que sobrepuje 
e·ssa medid3 ~usta mais àe mi! .ec;fnt os. : 
_ ó Sit. Dnhz JtrnlOR: - E q.ue está ·fazendo esse ouro, 

al~gria de t~nt.a- ,gent!3,? . .: 
· .Q SR. LAUDELINO GOMES - V. Ex. nã11 sabe que 

houve uma .época em. que era adotado o bezerro. de ouro .sem 
que se tocas-se· no· ouro?' 

O :SR. D1NiZ JUNIOR - Por isso, o "póvo eleito" s.offreu 
as consequencias~ 

O SR .. LAUDELINO. GOMES - Poi$. bem, Sr. President.e 
o Miti.isterio d& Agrfoultura. não· :possue essa· sonda; tem de 
adq.uittl-a. Más por que verba? 

Cl SI\. MO'I'l'~ LtMÃ -- A sonda já. existe,. 
O 'SR. LAUDELINO GOMES - V. Ex. lavt.ou um tento. 

Fui. em pessôa ao Mlnisterio d.a Ag.ri'eultura e o Dr. Fleury 
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da Rocha descend:ente de illu·stre familia. g~ya:na. pediu-.me 
me esforQasse junto á bancada alagoana no ·sentido de que do• 
t.asse o seu Ministerio da verba p,recisa á acquisicão da sonda. 

O .SR, MoTrA Lll\iA - V. Ex. permitte um esclarecimênto 
A bancada alagoana apresentou emenda nesse sentido, pro
pondo u~a verba pa_ra acquisição de sondas. Mas, na propria 
Commissijo de ~inanças, o :$efator dv Minfsterio da Agr1 .. 
cultura ~ffirmou que a verba era desnece.ssária, porquanto 
o Ministerio da Agricultura já possuia sondas. Desse. modo, 
a emenda não pa&Sou. 

O SR. DINIZ JUNIOR -- O .ptoprio Ministro da Agricul
tura. fez declarac?o em sentido contrario. 

O SR. "MOTI'A LIMA - Ainda hontem estivemos com S. 
Ex. ,. que nos inforrriou haver sondas. Aind.a mais : provi
denciou para a remessa .de utna para as Alagôas. 

O SR. LAUDELlNO GOMES - V. Ex. interessado cómu 
eu no assumpto, ouviu no Départamento de Pr-0duccão Mi
neral. as reclamações feitas pelo proprio Departamento por 
não possuir taes elementos para os tra.ba.lbo.s subsidia.rio$. 

-O Sa. .RIBEmo JUNIOR - V. Ex. dá licênca para um 
aparte? V. Ex. focalizou o problema da expJoraçã-0 dos nos
sos Iençóes petrolifer.os. Pediria esclareees&.e a casa· se não 
parece mais util tratarmos do ,problema do alcool como car
burante. Desejaria ouvir a opinião do nobr~ orador. 

O S.R. LAUDELINO GOM:E.S- O problem~ do alcoot ca"r• 
burante nã.o é igual ao do petroleo. 

O Sa. Rt.BEIRo JUNIOR - IDvidentemente; não ha igual
dade; mas ha p~ridade. 

O SR. LAUDELINO GOMES - .Se o mundo hoje entra. 
em c.onflicto pôr causa do petroleo; se. promo:Vemo.s a emi
gracão de 400 mil. contos annua.es para a açqui,~iicão cte· pe
troleo e seus der.ivados - e essa importaneia constltue, mai~ 
ou menos, u.m terço da renda estimada do B.rasil, - é ctiríal 
que, descobrindo petroleo em nosso territorio, teremos at
tendido ás multiplas necessidades das no&sas actjvidades vi
taes. 

O problema do alqool carburante cifra-se ao seu ,des
tino unico de carburação. O petroleo, entretanto, ~m va
riadas appli.cacões . 

O SR . RIBEIRO JUNIOR - Perdão. Num caso e noutrv, 
podem se considerar os sub-produc.tos . Tantos os· tem o al
cool, comQ os possue o petro.l~.o. Quero coJlocar a questão 
no seg'Uinte ponto de vista: V., Ex. está distante X annos 
do problema do petroleo; o do alcool, entretanto, já está no 
plano de exeoucão. Perguntaria a V . Ex.: pan nós, bras1-
leiros, para o Brasíl econom.ico, seria mail utiI o pr.osegui
mehto do -problema do alcool, que já está mais ou menos equa
cionado, ou seria mais. vantajoso por em equação ·o pi-o
blell)a do petroleó"! 

O SR. LAUDELINO GOMES - V. Ex. taz uma inteI."ro
gação, â qual respondo da seguii'•P. maneira: quem não tem 
cão, caça com gato... (R!so) .. 

O Sa. Rm:mmo Ju~1oa - No momento actual, não te·mos 
petroleo; o q.ue· nos· interessa· de p~ompto é o alcool-motor. 
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O .sa.. J>ooz :JUNIOR -· . 'Tamber;n não o· temos, Jlª pro
.. potçãõ da:s·. no$sa;~ .. n,eeéssidades. 

O' SR. LAUDELINO GOMES - Perf eitatnente, mas não 
dé'Vemós desprezar o· petroleo, porque· á sua exi$t~ncia se 
:Plféiitié a · solucão de varioo problem_as. 

i · ·Sàbetn os nobr~s ; collegas--que,, qua.ntb ao . Estado de· 
G.oya'Z~ todo.s os ijlil.rios do M'.ínisterio qa Agr1cultura falha
ram ·completamente .. Não ignoramos que J) a.lcaol - pode 
S'er·: extrahido de varias substaneias -· -- do milho, do arroz, 
·da canna, da mandioca, etc. Assim,, par.a. se coilsegttir esse 
producto, .neé&Ssariàs ·se tornam grandes ·plant~ções·, "rastõs 
laraí:ij.aes, mandiocae.s ou c~nnaviaeE!. Dahi .á dif!içuldade 
em se obter alcóol-i;notor ezn quant.id;ide s:uffic.iente para 
s.atis'tazer á.s nossas n_e.cess'idades.: · 

_O $..'!\. RIBEIRO Jtr:mon - .o problema que· ·fbca:lizd .é est~: 
V. Ex. a.caba de dizer .qúe já te!I1-0S Javoura e ifi_dustria cor
resnondent~ a ·eS$à lavoura... Quanto· ao petroleo, .estamos 
ainda no terr.eno das pesquisas, ·d_as hypot:Pes·es, d~s ptesum
pcões· . . .Collôeo· a qu~·stão neste terl'~no; s.erá. mais aconselha,..' 

. ·vel o .. ábanª9no do problema d9 aleool e p ip.fofo, d~ p·es.qui
sas .. ero t_orno do pe.trol.eo, quando sabemos que este produ
cto está. l.íga;dç, a . gastios mais di<Spendiosos e·, portanto, em 

1contr:adicçã:o -0om. o nosso regime _pre-cario, deficitar.io? ~ 

O. SR. tAUDELINO GOMES - O ponto de vista. de V. Ex. 
está erra.d.o. - · 

. ... o ,$a. RmEIRo JT:.JNlól\ - ·:oe.seja.ria aprentle:t com v. Ex. 
O SR. LAUDELINO .GOMES - Infelizmente, não trouxe 

a ·palmatórfá, ·hoje. . . (ltisQs.) .Estudei ' pela escola .. antiga •..• - " . . 

O SR.. PEDllo RACHE --- V •. ::ex. -affirmou que o" probl~ma 
~ra faci:l .. · .. . . - . 

-O SR. LAUDELIN'.O _GOMES - .Não apoiado. Não posso 
c~ris~c!erar fa,ci_l , UII;l problema ®e depende da energia e da 
inteQi.gén.cia humanas. Ao confjrario,. entendo que este as
·~u~pto deve s.er. cuídadosam·ente. examinado, com· a collabo.
:racão. d.e -todos·. 

O SR .. PEO.R'o aAq:ag -- O nosso i!.Iustre eollega, Sr . . IJ:i ... 
b~~-ro .Ttli:ll'C1~ apre!Seti-tôu á c.o~sid-eraçã-o de Y. Ex. .9 séguiti'.t? 
proble.ma: saber 'Se devemos, dar ppeferenci'~ ao l)étroleo'" que 
é ·n:ma interrogação, .o.u a:o alcool, que é uma rev·ela,ção'. 

. . - ' I 

ó SR. LAU.DELINó GOMES- O.alcpol não ·póde ser eíi
c~ràdo eQliif>' problema nac.ional. Elie ·póde ser .fabrieado, por 
·exemplo, em lôgâres com.o Pernanmúéo, E.stado dh. Rio de Ja
neiro, São ·Paulo e Mátto 1GrosSó~ ·mas esse fa:bri~ó não ébrre$
ponderá ás n:ossas· necessidades·.. Ped·iria. aos uobres· collegas 
que me -apontassem as' usíuas ·existentes ' em Minas Geraes, por 
exe~plo.- · · · ·,,· · 

-'., :·o :,SR •. ~A,NDE.raA 'VÂú()HÀN. ~ Ha á .U$ina ge Divinopoll.ls', 
gre;JJ.de prodU:cloi;a de .alcoor-motor~ que ·fabr-ica ~ente_na~ de 
milhares ,dé .litros, attnQa\rpent:e~ 

i ' ,..._ ·.. . ; ; ~ ·... ·: . " · " . 

. -_ .' o.: . .sa.· LAU.DELINO. GOMES - Os· nobres collegas cCJ-
nb:ecem; êertaínerite; a usina de. Junciuetr~ em Iiheraba, ;uma 
das malores do Brasi'l. ·Pois be~ essa: ·usina, ap_esar da .su~ 
lreportancia,- ·n.ã<> a,ttende :seqlier âs :exig,eneias 'do éonsumo 
dos-Estados de-Sãó.Paula e Minas Geraes. 
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O Sa. RtBBIRo JU,NIOR - Peco licenca ·para ·u.m 'ana~;t,~ áa-· · · 
-ditiw: V. Ex. deve· ter lido nos jornaes, de ha poucos dias, 

a decla:racão do engenheiro H.oover, ex-Pr4ésidente dos Està-
. dos tlnid.os, nai•ra.ndo. a s.ua. permanencfa na. Al>yss'inia durante 
tres annos para proqeder a. en.me, estudo :e pesquisa das ri
quezas do sub-sólo .•. 

o SR. DINIZ .JtJNIOR ~ Não disse quie esteve, mas 'que teria 
. estado lá. . 

0 SR. RIBEIRO JUNIOR ~ • · •• ~e eonclulndo àlé-·~·~e a pos
sivel victoria da Italia seria uni logro, ·pois· não· consegüiria 
<:ompensacão de ordem economica. Ora, trata-se de enge
nheiro que f.ez ~ sua vida r.igiàamente. nessa categoria de es
tudos. Elle, ~om os comp.anheiros e. bon_s equipamentós -. nâo 

· fosse americano - gastaram tres annos para taes pesquisas. 
Vamos admittir que, no. ·caso brasilieir.o, ~.se empregasse anno 

. e meio par.a estudar . mµ lençol de supposta baêia petrolifer~a, 
pó~que, na realidade, parece-me a mim que, cGm· o cas.o do 
~etroleo, estâ succedendo .o mesmo . .ciue aoontf!ceu. com. a turfa 
~ occórre, na capital da Republico., eom as fontes tbermaes, 
bavêndõ. agu~s minet·aes em quasi todos -0s. a:rrab.aldes. . . Re
púnho o problema n~s coord~nadâs pri·mitivas ... 

o SR. Dmiz JUNIOR - Se as aguas cariocas, -analysaqas, 
forem tidas com as propriedades -minera.as, vale a pena que 
se encontrem. ~es aguas na. capital do Bra.sil. · 

· O SR. LAUDELINQ GOMES~ Era precisam-enteares
po_sta que ia dar ae. nobre Deputado Sr. Ribeiro Junior. 
referentement.e ás agua minerais encontradas na eapitál da 
Republica, pais~ conhe·co diversas dellas, inclusive a do 
Meyer. · . . ' 

As _ coU;S~s, por.~.IP, . i;ião $0 ~cham assil}l com t~nta faeiili
dade, da. noite para .o Q.i·~· O 1llustre repl'l~cnt~nte _do Ama
zonas, que me distingue com a sua _ atténcão, tem acompa

_:: nhado uesta -Ca$a debates ern . torno da .çrue_stão 40 petroleo~- e 
~e.m duvida con)le~e o problem~ do petroleo na Argentina, 
ond'e foi descoberto pór acaso. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Em vez de nos lancarm-0s aven
tureiramente ao-petrolep,. não s.e afigura a V. Ex~ mais pra-
tico ábordarmos o pro)?!em_a da siderurgiá? . 

·o SR. LAUDELIN.O GO~· - V. Ex. sabe perfeita
mente que o Brasil, paiz grande, ·nij.o pode preoccupa:-r-se .ape
nas com um problema, emborq. d-os mais ~mporta . . tes, sem 
attende.r áque-lles que com elle sejam correlatos. De facto, a 

. stderu'rgla, uma ve.z riesolvi.da entre nós, s~ria. faetor de grande 
desenvolvimento do. nossa: econon1ia, e ·mesiílo cotn relação á 
ieiPlora.cão ao petroleo, V. Ex. sabe qual a apprelhagem ne

.. cessaria,. sobret'1do as sondas, que não são constru·idas em 
nosso Pai7., aqui seriam fabrfo.adas·. , . · . .. 

Taes assumptos não ·pooem ser. encerrados com poucas 
palavras; é neeessario enfrentai-os· com .ooragem~ ·com dyn~
mismó. com JnteUigen~fa, e homens intellígentles. nãp -no.s 'fal
·tam. ô que nqs falta. é estimulo, é a acç:ão effectiva do po
der nublico. 

E devo <Uzer a VV. EEx.: as idéas que aqui tenho de
, tenqido., as suggestões quie. te~o. tid9,. a,.hoil.ira ~e . apre~en4lr 

neste plenario; vêm da .observação que possuo dos nosso.s pro-
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blemas, observação essa que tenho. podido fazer de perto, em 
viagens successivas pelo nos~o ter.ritorio, através· do qual l-e-· 
nho procurado buscar elementos, subsidios e argumentaç:ão 
para poder falar de cathedra sobr:e os. assumptos que irttere~
sam funda~entalmente ao progresso de nossa ·Patria. 

Nãp, sou, pois, apanhado· ide surpreza. 
O .SR. MA<lALHÃES NETO - Por isso estou esperando que 

V. Ex. -continue a interessante exp.osic;ão que vem -fazendo. 
V . Ex. .havia ·parado em Alagõas. 

O Sll. L.A.UDELINO GOMES .-You proseguir. 
O Sa. DrNIZ JUNIOR - Não siei quaes sejam as rela~oes de 

V. Ex,. sob ú aspecto politicó, coin o engenheiro Morbek. 
Mas V. JíJ'X., como todo o Brasil., sabe que esse bom-em co
nhect!t, rnetieulosa·m-enfJe, as nossas condições de r ·iqueza lá na. 
sua terra, em Goyaz. Ha pouco tempo, esteve no Rio, con .. 
elem.entos os mais convincentes a r~peito da existenaia d:e 
ouro numa vasta zona do territorio goyano. Com muito in
teresse; pediu apparelbagem e 4ô0 :000$000 pa:ra que o ouro 
v,ieS:sie para. aqui, durante úm largo per1odo. Dizia que o ouro 
ali existente chegava para cobrir, ·innume::ra.s vezes, o que o 

· Bras.il deve.· Esse homem, entr~tanto, voltoµ ao seu habitat 
adoptivo melâneolizado. porque não ·encontrqu outru apoio é.I. 
·nã-o ser o da 1mpreilsa, que é a un,ica a apoiar essas oousas: no 
Brasil. 

O $R. LAUDELINO GOMES - Agradeço o apai-te de 
V. Ex~, que é bastante significativo. E V. Ex. lembrou 
µiuito bem a inaneira pela qual a im-pr:ensa applaude e in
centiva !Jlesmo· esses asswnptos. V. Ex. f'~Z parte dessa. im
Pte:nsa, eomo um do.s seus mais brilhantes collaboradores. 
E' ella hoje uma das m.ais consideradas, podemos diz~r· assim, 
em. -todo mundo, uma das de meJhor organização, sobrétud·o 
no serviço· telegraph:ico, tanto que, de uma feita, · estanc}o 
Lloyd George e.m. nossa terrá, faí a observacão de que no Rio 
de Jane.iro estava mais ao par das cousas que se !)assavam 
em Londres do que lá mesmo. 

_ O .SR. RmEIRo JUNIOR - E fl.S i;nelhores a·gencias telegra
phicas .são precisam,ente as inglezas. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Mas, sem pagamentos, que 
é, o que taes agencias q.uerem, 'nenh11ma imprensa 1 terá noti
~ias do que se passa nos outros paizes e .a ·nossa ~ão sonega 
esse paga:mento. : . 

. 1 

Dizia eu, porém, .não· ser possi.vel a-ttender a ~ problema 
importante sem. r,esolver as· ne.ce~sidades dos dtyersos pro
blemas que lhe são correlatos. Assim, 11or exemplo~ a qu~stão 
do sal, que é para o Nordéste um assumpto de toda tra.nsceri
dencia. Poderá. a Commlssão de Finanças resolvel-o, attenta
mentie, deixando de lado e problema do transport~? E como 
resolver este ultimo, se todas as empresas nac~onaes se en
contram em situação difieil 'l Por outro lado, não está o ·Pafz 
i>or falta. do aproveitamento das suas. fontes ooonomicas atra ... 
vessaud:0 apierturas financeiras que o impedem de auxilia.r 
essas empresas? · 

Logo, .o factor prj-ncipal em tudo isso é a 'escassez da meio 
eiroulante, que as deixam ã m·argem-. O illustre -Presid.enté da 
Com.missão de FinanÇas tem dado todos os seus días, tem de-
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:dicádo t.odas as sua~ ho~as· ao· e-stud.o desses dive~sos proble
mas, sem enc_ontrar a porta. por on.de- pos:sa fazer 1,)assa:r o 
carro da vic.tor:ia, af astan.do p,a,;ra bem longe, co'.mo seria d.E 
desej~r • . o enorme '"de'fjeit" que a:pre·sentam os nossos orç~ ... 
rnentos. F:azemq~ a S. :E."l:. a jt(stica de reeonhe.cer o~ seu$ 
e.s:forçós, .mas" infelizm.énte, como q_uàlqlier outrQ, .ao que me 
parece, tem sido etn vão. · ' 

O SR. BAanos CASSAL - V. Ett. pode:ri~ .füz~r-mé qU,al ta. 
consideração dispe:nsada pelos diversos membros qo Governo 
do Paiz ao _plano financeiPo que V . Ex. apr~&:entoiJ? 

O $R. -LAUDELINü G:OM~S - O ·meu plano fin_ancei~ú 
se achá em e,S~\ldo-. ;Não tenb.ô a. v·elleidade de. im_pol-o.,. e, 
antes rrn~smo de. tr~el-o a; esta trfüuna, fil-o pablfoar e dis
tribujr fà:'fta.tme:nte para receber suggestões dos Srs. Gongres .. 
sistas, o que me honrà,rl a sobremodo. Tive mesmo. opportu
ni:dad.e de, em palestra com o ·Sr. ·Ge.tul'io Vargas,- declar.ar a 
S.. Ex. que méu voto -seria contrario a.o. pedido de cem m11 
contos pàra compra: do ouro, vis.to ent.end·er que o projecto 
não sati.sfazfa ás necessidades nacionae·s e que :a co:rnpra eslá 
sendo realizada, 1.i meu vêr, .de man~ira inco.nveruent~, .POb 
que; o Dane.o do· Brasil s.6 paga o puro depois â)e iund_ido ve
rificado, toêac,ló. é. .cl;rssLt'foado, aõ pas$o que o comprado:r fur
tivo que o tnahdã para ~óra do PaJz não faz e$sás exigenc·ias 
e o pa,g-a ;t;nelbor. 

Como esta ha ·õutras tantas. questões que vamos· qeixando 
impa:triotícamente ·sem solução.- .Agora mesmo, não verifica
m.os que a _·pe.cuar.ia como .a -sua prodúccão, padece a. falt~ do 
meio circufante? Não es.tã10 variós Estados da Feder.ação re
ctamàndo do Sr. MiníS:tro da Faze.nda .a moeda para .o seu 
commerefo, sem que S. Es:: .. ais.ponha de recursos para atten
der ·ess.as pedidos? 

Já em discurso ·anterio.r, alludi á. philosoph'ia do nosso 
caboclo entender que não vale a pena ·plantar, porque n.ão tem 
a quem vender e,. m'l:lito menos., por onde mandar aquillo que 
·produz. · 

Góyaz é dos Es.taÇlas que mais ·soffrem cmn a difiiculdade 
d·e transportes·,, N enh.uma retribuição tem obtidq dos ·esf arcos 
d.e sua gente, cujas energias são dispersas ante a incuria des 
poderes p ubBcos. · -
, . Eis porque, ·sr. Pre:sid-ent~. acredito que outra. solm.}ão 

não poderá se·r enc.on-tr-ada pata taes problemas, senão aquena 
qtie alvitrei, d~ntro do 'plall.o decéiiilal, ccini. o qual acredito se 
deverá :trro~e.ss.a.r. a transfiguração completa elo: Paiz,. emânêi ... 
pando-o do jugo ,estrângeiro, 'Construindo. ·par.a nós G.quíllo de 

. que. precisamos-, seja para a p'áz seja par·a. a guerra. 
Inféiizmen:tc., Srs. Deputados, mai):temo-nos como jécl:!,s, 

sentados á porta desta palhoca, tócando v;iola sem p·rocurar a 
nossa emanciDa:ção, esperando que- '.Deu& a mande . • -... 

O SI\. RmE!Ro JtrNioR - Abí, V. Ex. há-de perrnittir o 
meu protesto poJJque. ainda não toquei ess.a víbla. 

O SR. LAUDELINO GO~fES __,.. V. E:x:. vae to.aar. 
O SR. RIBEIRQ, JUNIOR - Não é muita p-rovavel. 
:O SR. LAUDELINO GOUES ..__Volte as v;istas par:a Q seu 

.Estado· e ~h1ta.-lhe os reélatnos. Verá que está tocal;l:do a viola. 
p.orque' nàd~ p()derá. fazer pela sua terra. 
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- O SR. DINtz JuN1oa -. -V .. Ex. sabe o qu.e -diz. o colono en1 
, minha. terra, quando reclamemos. que elle não é .da · terra· e 
nós é que somos. - Gé>Usas que, V. Ex • . sabe, sempr~ -acôn
. técem com os naturaes, os caboclos? Elle diz: ~sim, você ·é o 
, dono da terra, porque tem ~ viola, o Paa>a-ter'ra e .o ~éQ azul • 
. Agora, eu trabalho a terra._ tiro as dquezas, e não sou d·ono 
da terra ... " 

O SR. LAUDELINO GôMES - Assim, dando por encer-
. ·rada a serie de consideracões que viil.ha fazendo em torn<> do 
orçamento, repito á Camara qu.e só vejo, para a solução dos 
nossos problemas, a execução perfeifa .• integral, ·como eu disse 
ao. Sr. Presidente da Republica, ·do plano decennal apresen-

. tado por mim á consideração d~ · illustre Camara dos Depu-
tados. (Muito bem; palmas; o orador é. abraça(!o.) ·· 

Dur.ante o diseurs·o do Sr. t.audeiino Gomes, 
o Sr. Euvaldo Lodi, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidenei'a;. que é oc~·tipada pelo s:e
nho.r Pereira Lira1 1° Secretario e novamente pelo 
Sr. Envaido Lodi, 2º Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente -· Tem a palavra o Sr. F-erreira de 
Souza. (Pausa.) · 

Não está presente. 
Tem a pàlavra o Sr. Barros ·Cassal.. . 

O Sr. Barros Cassai pronuncia um discurso que, entr.egue 
a s·. Ex., ·não foi p.ublicado no Diario do .I>ocle·r I;egis'lativo. 

,, . O Sr. Presidenta - Vou levantar a. ·SessãOi. .convoca;ndo 
outra, extraordinaria, para ás 20 horas, com -a mesma Or
;«:tem do Dia, isto é 

ORDEM DO PIA 

9 

Continuação da 2ª discussão do projecto n. :101-C, de 1935 
(1ª legislatura), oi;-cando a Receita e fixando a. Despe~a para 
o exel'cicfo de 1936; com parecer da Commis.são de .Financàs e 
O.rcamento sobre a:s -emenda~ aipresentadas-em ·3 ~a. discussão. 

Levanta-se a Ses$ão ás :19 h.oraá. 
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.150ª Sessão, em 26 de Outu·bro de 1935 

(EXT.RA0RDINARIA-NOCTURNA) 

Presidencia ·do Sr. Euvaldo Loàl, 2º Vice-Presidente 

1 

A's 20 horas compareceram os Srs. 

·Eu:va.ldo Lodi, Ca:ldeira Alvarenga, La:uro Lopes, Acylino 
de Leã.o, Fenelon Perdigão, J.ós.é PingarilJ.to,, ·EHe.zer Moreira, 
José Augusto, Ferreira de Souza, Mathias Fréi.te. Samuel 
Duarte, Antonio de Góes, Arthúr Cavalcanti, H.eitor Mafa,. 
Fernandes Lima, Prísco P~raiso, Pinto . Dàptas, Homer() Pires, 
l'edri:> Alel~o, Furtado de MenE),zes, Vieira MarqtJe~, José Ber
nardino, Jo~ge Guedes, Aurelia~o Leite, Dómingos Vellasco, 

.. Ootavio da Silveir~. Diniz Junior, Dorval Melchiades. Vespu
cio de Abreu, João S~plicio, Oscar Fontoura, Aniz Badr.a, 
Damas Ortiz, RiCatdino .Prado, Jticar.do M.achad6, Lourenco 
Baeta, Abelardo Marinbo. Syl:vio Leitão. (38) . 

o· Sr. Presidente - A lista de presença accusa o coJn
pareciinento de 38 Srs. Deputados. 

Está aberta ã. sess·ão. 

O Sr. Lauro Lopes (Suppf,ente, servindo de 2~ S'e.cretario) 
proeed~ á leitura da acta da sessão antecedente, a qual é., sem 
observações, approvada. · 

O S.r. Pre~idente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Caldeira Alvarenga (4" Secretario, servindo de 1 º) 
declara que não ha Expediente. 

2 

o ·sr~ Pi::esj_de·nte - Tc.m a palaYra o Sr. Domingos Vel
lascu. 

O Sr. Domingos Vellasco - Sr. Presid~mte: ·""O Brasil 
não pôde suje-itar--:se por mD.is tompo á si.luação creada pelos 
inimigos. Cruzar ps bNços·, ante o ·espectacmlo de$sa universal 
degradação - ~risa economica, oppressão politica., inseguran
ça social - é consentir .que a Patria descambe para um longo 
estadio de barba ri a. 

Vae para cinco annos, luctamos por desvencilhar-no.> 
dessa política de incoherencias, mystific·aeões e felonias. Elia 
visa -encobrir, todos o sabemos, alguma coisa mais do que a 
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incüria administra.tiva. Sendo a. cortina de fumàCa :para des
pistamento da e>pinião :Publiea, pretenderia subtrahir ao con
trô1'e dos bra$ileiros esses desregramen:t9s administrativos que 
propiciam concessões, esse monstruoso descaso pelos interes
seM ~acionaes, preteridos sempre quando em Jogo os dos ex
ploradores, Iiacionaes e estrangeiros, de nossas. riquezas rtà
turae.s e de nossas energias. 

As multiàões hav:i:am descid_o ·á rtJa empolgadas pelo idea1 
de uma renovação promettida. :Era o secular an_helo de liber
dade, a aspiração de justiça, a pratica, afinal descortinadll, do 
reg.ime que inspi_rou todos os grandes moviIIientos de nossa 
historia. Anteviamos o oas~s p~ra onde se dirigem sempre, 
hontem-~ como hoje, .no deserto de. homens· sem fé e ct·e idéas 
polluidas, as nossas es,Perancas. Por isso mesmo não foi sem 
protestos ünmediatos e effe.çtivos que ~onsummaram as trahi
cões. Nem faltaram à,s· luctas sangrentas com que -0 Paiz res
pondeu aos usurpadores. Não ha de ser, tambem, na apathfa 
do calumniaào Jeca. Tatú - _naquell~ attitude que Euclydes 
da. Cunha defiajra, já como de méra e enganosa apparencia, 
na ~ychologia de todo um povo animado pela energia poten
ciaj do sertanejo - nâo' será nd desalento dos venc_i4·os, qae 
a- Nacã_o assistirá ao _seu proprio finl . 

Já uma vez~ Sr. Presidente. a dletadura ostensivet s& viu 
coagida a retroceder, -dando pqr terminados os poderes dis
orfoionarios, até então por tempo ind~!ínido. Muito cedo, po
rém, os c·apituladores J;évelaram a falsa fe-, .. em ·relação não 
mais apen~s a correligiona_riós, ~ompanheiros (} amigos, mas 
ao proprio ~egime ·que· dizj_am ·em cc>nstruccão, antes· mesmo, 
dm1 proimnciamentos em qu.e .se derramou o sang:Ue da moci
qade brasileira, no_ s.ul, no no:rte, ,nas montanhas mineiras_, nos 
camnos de Ma~to Grosso, culminando na. iMurre1cão pauljsta. 

Ap:enas promulgada a nova carta polit-tca, vimos sem So
lução de continuidade. a pratica Hhérticida. Nàs unhas dos 
carrascos do policiaUs_mc,,. a Constituição de Julho s~rta o ob
jepto de e.searneo dos negador e~ da democracia. 

Quereis o ímperio da lei? - perguntariam. Pois ahi 
tendes no thr0no um f.antá.sma. 

E a suprema lei, letra morta na pompa das mais irriso
rias democra.eias, seria o supremo caprich.o. dos tyram;1os. Lei 
sop-re.tna .• -. Suprema ignomínia .. 

L.iberdade de reu:pião? 1· 
1 

Os comícios popular~s são dissolvidos a :b~lá,, a gazes 
toxicos, a granadas de mão . . E' illustrativo o ~p~sôdip destes 
u.ltimos <lias,. qu?-ndo a Capital da. Republica prese;nciou o bar
baro acontecimento de sicarios contra o c-omieio de estudantes 
da Universidade e dos cursos secunda·rios1 rapazes, mocas, 
or.ea~cas ainda, quando reivindicavam aba:tim~nto d-as passa
.gens dos meios de conduccão. Assim trucidam ilos$·o.s filhos, 
nossos irmão.$, dentro das fronteiras do Brasil com as armas 
que, theoricam~nte, não aggredil'iam, lá fóra_, ninguem, no 
respeitú &v netsso coma.grado humanismo. 

Direito de associação 'l 
Os syndicatos .. embora sujeitos á regulamentaçãCt, imposta 

por quem nas promessas da candida~raj annuneia.ra a liber
da-de e a autonomia gyndical irrestrictas, são .diariamente .a~
saltados e depredados. 
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A Confederaoão Syndical Unitaria do Brasil, fundooa por 
um Congresso ~aéional de Syndicatos,, á luz d~ legalidade .. 
com a presença do!:! jarnaes e, por certo, -!!a·polfoia, teve seus 
representantes presos e sua assembléa. violentamente dissol
yida, quando apree1ava a questão de reajustamento de sa-
larios. · · . 

Liberdade d'e ir.nprénsa? 
Por toda a parte· os orgãos populares :são appTebendidos, 

. seus edüores pr.oce~sad.os, o·s redaclores presos e perseguici9s. 
E I.!io sómente nos b\1,rgos mais distantes, nem contra àpenaa. 
os periodicos dito~ "extremistas" • . No Rio, na Paulicéa, onde 
mandam os "'constitucionalistas", no Ce~rá, são considerados 
carbõnarios os elementos do par.tido revoluciona-rio. 

Liberdade de organfza.çã.o? 
O arbitrio policial impede a associacão de homens livres 

e pac~ficos. Selr! o "nihil obs:tat" dos· ·béleguins, morrem no 
nascedouro os gr.emi~·s politicos beneíicent~.s e culturaes, bas
tando. a presil.m;pç·ão, sem fundamento, em qualquer facto con
creto, de não se bitolar-em por um pa4rão. ·que o Governo ,não 
diz qual sej~. Tem a maior elasticidade essa .medieval policia
politica pr~ventiva. Por serem tão recentes os casos da N• 
liança Nacional Líbertadora .e da União Femin~na, não prec.i
sare.mos demorar no assúmpt<>. 

Direitos i'ndividuaes? 

E' só fix,ar os casos levados, diariamente, .aos tribunaes, 
sobretud'o us ·que dizem rttSpeito aos militares. A Gon.stituição 
asseguralhes ditei:tos. de. cidadania, os regulamentos estabele
cem a normª' das cla.ssificações, das matriculas ·nos -cursos de 
aperfeiçoamento, da licença;...;pre.mio, mas nem a lei, ~em os 
cod,igoo, nem os regulamentàs $âO respeitados, acutilando com 
evjd€nte parcialidade os partidarios d<J, democracia, os defe~ 
sores das li.ber:dades publicas, visados em certos casos, por 
motivo de antipathias conquistadas ao servioo de uma revolu
ção que parecia ter sido victoriosa em i930. 

Como eorollario dessa orientacão vesga, nã.o só a toleran~ 
eia, mas o -estimul.o1 o apoio moral e matêrial, a g~antia. po
licial, as actividades dos chamados ••extremistas da direita" 
que pod~m 'reunir-se:; s.ahindo já do terreno d~ critica. :pa.ra 
o das ameaças ás instituicões com prazo marcado paoo. a sub-
versão 'do r-eg~,me. · 

O Governo, pois, Jascitizando-6e a olhos ví.stos, acumpli
cia-se em declaracões solemnes e em actos publicos, com um 
partido que tem por escopo ~ liquidação de todas as liberei~ 
des, a ·suppres_são dos d.irei tos do homem, o af og.ament<> da 
democracia em sangue nara ma.nutencão do chá.os já. prova- " 
do em nosso Paiz com. 'os plenos .poderes conferído.s a· um in
divid:Uo, para o retrocesso á barbaria, contra a qual se mo
vimentam os povos mais .cultos da civiU~acão occ.idental. . 

Não vemos que u:rge uma iniciativa. heroica, no congra
çamento àe todos os braslleiros, contra a insupportavel situa
ção de arrocho illegal de nossos dias e .Para que se . dissipem 
as ameaças fásbistas ·? 

Que fa.zer? Como arrancar o Brasil do sorv~douro que o 
·vae consümindo'l 

Fracc1ona1· as forças dürnocraticas e Uberaes: 1'ª1 .. a a~rir 
a passagem a cru-eis millligo~? 
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.. : -0·nega a vez de r.~petir o appeUo de Defadier,. o :esclar~e1-
.do · Qhefe .dos radiêaes fràncez·es no f0.rmidavel me>vim.ento d·et 

1J.Ccão commum ,pelas liber-Oade~ demo~átíeás, a 14 de: Julho 
·ultj.mo:: . ; ·· 

"Pas_so·u a hora das co·ntrov~rsias, passou á h\lt·a 
das· dí-sou~ões; soou o· mom~4to· de agir'. _Sois grand~ 
partidQ8 prol:eta·rios, socialista:s, :comrnunistas. Eu. v.:os 
saúdo com. reSpeito . Não p~rtenco a 11m-pa_rtido prole
ta:rio, m'<ls desejo repres.~nta~ ao vt>ss-0 lado ·a$ cl~ses 

.. mé.dias, ~sta· pequ.ena burguezià, que estav~ ao la.'10 dos 
· p.rotetarios pa:ra to-mar a Bastilha, que proclamou a sua 

·amizade pelO pvoletariad&· e I!unc-& o trahiU'" ~. 

Entre nós. chegou tambem. o momento de tomar _posiç.ão 
·todos aq'.l).elle.s que queYe:m a democracia na sua ae:eepção de 
asseguradoras das liberdades, ·na. suá esseiieia d.e regime- exel'
cido pela vontade do povo, lib$ral e e.ff ecti.vo' .• 

. _ Com tal objectivo,. ~r. Presid~íite, é . que ·se orgániza a 
"fre.nte_ Popula·r pela. tffuerda~;le·,.. Para ellà, ch.amáttiô;S todoª 
os cidadãos _pat~iotas, todos bs polif,foqs, seien-tista.s, esc:riptore~ 
litterat,os, püplie.ista:S, . ·prof ~ssores, e_studantes,, 'Illilit~:res d~ 
t~rra e mar, trabalhadores, ~~nu~es e intellectuaes, tr·aba
lhadores maritím~ ·fé:r,rov:ia·rios, .. péquenos Cóin_merçiá._ntes, 
pequenos lavI""adores, p.adres, pastores, sacerd<>tes de q.uaes
quer cultos, espiritas, livres pensadores; todos os: contrar.ios 
ao regime d.e. ·com.pressão das liberdades: - brasileiros· de to. 

· das as condições e catege:rias, que p.rezam os s·eus irmã.ós e 
.queiram lutar por um futuro digno do-· Bra.sil". " 

. Eis ahi, sr·. Pr.esidente, cos tê_!'Inos ex:aetos do manifestG 
que diri.giram ao .Pa.iz ilh1$tres bra$1leiio.s, entre os quaes os 
S:rs _._ Dr. Pearo d~a Cunha, Consul_ A.ügusto Duq·ue Estrada, 
Cón·sl;il Azor B~as'il:eiro, . .Pr():(e,ssor· Va.lerfo l{õnder, Professor 
·.lqs·é Correia LiI::na, Dr. Irildebra_I).do Faleão-, Dr.. Yictõritió 
l~b~m.ola, lk. Mao,rfo'io Lacerda, Dr'. ;l\'facn~1 Ca:mpos dà .)?a~ .• 

- • ' .1 - ' Nas sua-s. linhas · g~aes e pelos seu,;; fundamentos~ estou 
~de inteito accordo éOm o Manifesto da Fren~ :Popular pela. 
Liberdade e f aco minhas· a.s paJavras que á Nação dirigiram 
aquéllés ~minentes concidà'dãos. 

Na sessão -de ante-hontem, Sr. · Presidente, li este mani
i~es'to no usó d'e· um direito que a Ganstituição 1ile assegura 
em seu art. 51. ! · 

;Succede, porém, que o .Sr. Presidente da Oainara; basea
do no § 1° tfo art. 143 do Il.egimento Interno, decidi.lJ. qUe o 
d.ocumen.to só .seria. p:UpJ,i~a{lo ap:ós audien:eiâ da Cc>nrmissão 
Executiva. f 

'Respeito a d~isão d.e S. Ex. e ~·e~~ito-a, J)t)rque, pela 
minna edtmacão mental, sou emi:nentemente dis:e.iplinado; 
mas não posso ·deixar de diz.er _aqui os motivos pelos quaes 
dlscór.do intei.ramente da dee.isão proferida pelo Sr . . Presi'... 
·de11te.. " 

~a$ta; que a c~mara ·recorde · as orf.gêns do ;r.éferído dls
po_sit_ivo ., Sabem todos quanfo_s o ·v()taram. croe elle visou sim~ 
pleSJi1$nte cohib.ir o abuso que se v~rifieava na Cmmara- e na 

:l>ropriá Ass·embléia. OonstittJ..i.nte de justificarem ,alguns depu-
tados suas ppoposicõ1as, juntando verdadeiras obras Já P.u

. blieáda~, volumosas. :.e~ conseguintemente, de l"eproducQã:o 
dispendiosa no .Diario. ·d_a Assembléa. 
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Ó Sa. DINIZ JUNIOR - Quer dizer que o miolo não era 
de quem o fazia. 

· O SR. DjOMINGOS VELLASOO - Lido e observado o 
§ f 0 11 do art. 14.3, parece assistir razão ao. Presidiehte em ter 
qúerido submetter o documento. por mim lidG na tribuna a.o 
parecer da Com1missão_ E~eutiva; mas, quem ~er que leia 
o texto do artigo v~ríficar~ que S. Ex. não tem razãó. 

Diz o art. 143 ~ 

"Nenhuma proposição appr-OVando contractos ou 
concessões poderá ser acceita pela. Mes·a da Camara 
sem que t~nscreva por extenso todo o contrácto ou 
concessão." 

E o § i 0 , referindo-se naturalmente ao· corpo do m·t:igo, 
reza: 

"Nenhum documento se.rã publicado no Diario dõ 
Poder Legislo:itivo, desde que se não trate de publica
ções inclúidas pelas commissões como elucidativas oú 
justificativas do~ seus ·t~abalbos, - sem parece~ da 
Commissão Executiva. que p~dirá inío!"mações á-' Im
prensa ~acion~l so-Pre o montante da despesa._ E$sa 
inf o.:rmacão acompanhará o parecer"' emittido p'ela r~'!" 
ferida commissão .e submettido á deliberação do :Ple-
nario, depois ·de discussã-0 unica." · 

Vê, p0ís, a Camara qtle o § iº teve justamente ·po.r ori
gem o desejo que a Camara manifestou de não on.era.r 
a publica.cão do .DiaH.o d() Poder Legislativo. Este, .exclusi-. 
vainente este•. 

Os .documentos qu_e ae·ompanha-m proposições apr~senta
das á Gamara, projectos indicações requérimentos,- etc., _ só 
se.rão publicados, depois do parecer da Comrriissão ~ecutíva. 

O mesmo, poréIIi, não- s·e dâ com aquellés documentós que 
os Deputados lêem da tribuna e integram no seu discurso ~ Ahi 

:não ha nem pod~ haver censura de q'Q.em quer qiJ,e seja, 
a não ser a do proprio Regimento., no art. i96, §. 3°, .qua 
declara: · 

"Nenhum Deputado poderá referJr-se a collega, ao 
Senado, ou a qualquer de s:eus membrosj e, de um 
modo geral, a qualqu~r representante do poder publico, 
em f 9rm~ i~juri9.sa ou d:escortez. " . . 

E' a unic·a· restrfoéão · qile existe á. lib.erdade de peD$a-. 
mento de um D~putado, na tribuna _da Camara. · 
· O~, Sr. Presidente, V. Ex. e os meüs eóllegas ouviram 
a leitura do manifesto da. Frente Popular péla Liberdade, 
Não ha ali nenhuma expressão injuriosa ou descortez a qúal~ 
quer Deputado, a qualquer Senador ou a qualquer pessoa que . 
. e;x:erca funcção· publica. Portanto ninguem ti~ha o direito de 
censúrâr o discurso po_r mim· proferido da tribuna da Ca
niara. . . 

Eu disse e repito: a persistencia; a insistericiâ,_ com que 
venho· defendendô esse direito ·que julg& inviolaveI, porque 
assim o diz a Constituição~. não a manifesto, apenas, por ter 
~reditado tra~r-se de uma desconsideração p-essoal a mim.; 
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mas, porque entendo qu~ ·estou a def ençler p,r.ero~Uva de· 
toda .a .Casa • -

O SR.. D0avAL :el·ELCHIADES __: T:J.m pri:neipio rep:u,blieano. 
. .O SIJi. PO~.IN®S VELLASCO -- .Se· am.aphã :no curso. 
de unJ.a. oracã,o, .o Deputado· p,ara let um (lwtull.e.ntô, 'uma ôpi:
níão, .e$Hver suj ~j'to ?. c.ensura, dà Cotmfl.j'ssão ~ec.u.tviã, não 
haver:á mai~ dise"QsSãô na .Gamar.a do$ Deputados!' 

<) Sa. PoRv~ .MELOHIADEs - O Parlamento 'fi'cári mais 
retrogrado qu.e no. tempo dá. Mona:rchia. 

·O SI\. DOMINGOS VELLA.S.Cô - · EJs, portantq, senhor 
Presi<l:ente ,expUcada á Ca$a . a . razão p.ela quaJ,, pela segu:nd~ 
v·ez, leio ô~ tribuna aquelle ·nianifes:to. Espero q'µe a Mesa, 
des.ta. vei;, providencie no sentido de se:r o mesmo publicado 
no Diario do Poder Legi$lativo. E• di.re:ito m·eu; é: dfreito qµe 
defenderei .üitrans·igent~niente; f.iireito Q:ue .me· é' assegurado., 
c.oma a toc.Ios õs· Deputados, pela propria Constituição. 

·o Sr. Presidente - Te:m. a p.ala\rra o Sr. José Augusto. 

_ O Sa .. J osÉ. At1GuS'l'o --- Deve haver engano.. Não estau 
·í.~cr.ipto: ·para fâlar" 

O Sr. Presidente -·. 'V. Et. dea a vez 4ó· s:r. D~putado 
Botto d;e Menezes. · 

o SR. Jos·É AUGWSTO - E:x:actarilente. 

. ·o Src. Presi4ente - Em consequenéja, V. F~. pas-squ &; 
fi~air in$Cripto no Iugar em .que estava êsse Deputado. 

O SR. J:ost Au.o-usTo - Sou muito grato a V. ~., ·Sr .. 
Presidente~ mas de-sisto da p.alavra. 

3 

O Sr. Eurico Bibeiro - Sr. PresidêntEi, ê s-ob1 ~o d.omfnfo· 
dé grande_ satisfação· que assisto á Cámara voltar a cuidar 
dQS tr~I>alha{lores na lavoura. . 

Iss(), Sr. Presidente, verifica:mos quando, há. poucos dia&, 
occuparam a tribu.na d~·~tá. Gasa, o Sr'. Deputado ·Bandeira 
Va:ughan. ê, logo dep'Oi'S,. t> Sr. Damas Ortiz-. 
', :úxa\á, St. Presidente, que está mtnha satisf acão nãó re• 
tl~nde ·em de<?et>~âQ, ce>mo. aqu~-!lâ que sentj nous prpneiros 
dias qe 1unh.o, quando, ãepo1~ de prender attencção da Casa, 
Ç>~ulou neste ree.into um requerimento .encaheoad& pelo -se
nhor- ;João Mangabeira, pedindo á Mesa a nameaç.ão .(ie uma. 
com'mlssão para pesquis~ar as ·c0.nd,icõés de vida do ttabalba-
·nc»r Jrüral e. uibano. · 

A ·notic·ia d·essa commis:são chegoú ao. conh.ecimento do 
·trab~lhàdores na lavoura nã-o s'Omente por yia, da. ir,nprensa, 
m~ ::Põr cart,a QUe :·m:~qei e pela tniD.Ji~a. pro-pria pala'\Ta ~ 

.. . · IS$o, Sr. Pr~siden~p, t~z com que o. .trabalh&df.>~ !ev~ 
ao vasto campo .d.e s.ua.s d.~illusões a setnente das suas pri-
I!l41ra.rt es.peraBeQ. . · 

ln1elizmente• po-rê.m, 'lSSa eoliUnis,'do nã·o. sati.sfez plena• 
rnenté, a >sua. finá.Uda-de.. ~oroead$, ella se l'euni-n logo dep()is, 
para-el~ger a l:fua. i\fesa. I~ feito,. reuniu-se n.o-vamente, ·pa,.. 
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n designar. o seu r~lat-or, bem coB}o. os relatóres estaduaes, na 
pesso·a dos Srs. Eduarda D•lvivier e Aniz· .Badra • 

. ;Marcada .. :no.va cê>IJvoc.ação Para oito dias, .depuis~ euvimos 
~ma exposíção :do Deputado .. fluminense, que nada mais ;foi 
(lo que a confinmaç,ão· daquiUo que eu havia dito d.esta ·ínes
rna tribuna, isto" él qué o trab.a1hadQ-r é· um. homem do.ent.e, 
cansado, desamparado e., po-rtanto,, desHlUdidô. 

Essas palavras devi:am .servir de .iRoentivo â commissâ.G 
·a. que me refírQ. :Fo·i, ~n~retant~, sob ::i. impr~asão de p.rofun'.'" 
do descontentamento que: Yetifi·cp;r~i nã~ h~ver a· eommissã() 
.e:ffecíuado nenhum:a outra reunião até ~ pr.esente da.ta •.. 

·O SR. J .oS.É Auoú.ST.o - · V. Ex. faz· parte da ct)mmissão, 
não é exact.o? 

O S.R. EURICO RIBEIRO - Perfeitamente. 
. O Sa .. Jost AuousT-0 ---- Logot somos companh.efres. o 
presldente da commiss.ão,, o Sr. Victor RussomanQ,;. ' !:lS~-- au
sent.e. 'Qevo inf órma.r a V. Ex,. que .temos :reunião marcada 
para todas as s.e:idas-féi~s-. E, apesar de atgun~ d6 s.eus 
membros $.emp:re co~parecerem _à Casa, exttctamente por tal
ta de nµJI)er-o, essa commlssão não se tem reü'I)ido·. 

O SR. EUlUdO RIBEIRO _, Ra:r(.lmente deix<> d.e vir á 
Camal'a. Entret.anto~ não t(!nbD s.ído. cen""l~dado pará as r.eu.,..· 
niões. 

-O Sa ~ oT<>~É At;GtrSII"& .'"- V. E,x. ~ na-turlaménle, não tem 
lido as. convoca,c.ôes da commissão. -Ainda na s'ê~ta-f e.i:r.a ul
tima, lá. e.stive _com tres menlbros -da commissão,, enti-e eu:es 
os Srs~ Lima Tei~eirà e Edua~do DuvJvier. ·Lá l'ecebemos as pdmeir,a:s informac.ões 'Offjciaes enviadas pelo :Min.isterio 
do1 Trabalho e marcamo.s . outra r.eunJão para· se:xJa-.f eira. ·Já. 
dfstribuimos mesmo a ma.teria Qlle chegou ·e pretendemos en
trar .em trabalho intenso. Quéro agora repettr ao nobre col
l~ga e a'ípig03 ,que está intere.ss~do érn elucidar es$e· prohle-
ma qu·e diz· res,peito á clâ$se operaria, que as ,reu,iüõe-s ~ij.o ás 
sexta-feiras-: ás duas horas <la tarde .. Não estou cens:urando, 
aUá-$, a V. Ex. e acho que a sua reelamacão é muito natüral 
ê legítima . -

O SR. EURICO RIBEIRO. - Perfe.ltam·ente; n;tais do· que 
'legitima. Aliás, é do m.eu cpnhecimento ,que ~ sexta-feira é ó 
diQ. d~signa.do. para as reun'I'õe-s da commissão, mas estas nun
ca. teem togar. 
_ ü SP~ JosÊ AuausTo· - Estou de pleno accordo· -0om 
V. Ex. de que nos temos reunido muito pouc.as vezes. À mil• 
pa, porém, ilão .é propri;lmente da C.Qmmissão, ~ dO.S men;ibrQS 
·faltosos. · 
· -O SR •. EURICO RIBEIRO ._,.. Os :membros da commlssão 
.~estão seIJip~e présentes á. -Caril.ara. Bastaria um avíso ... 

' (), SR:. :JosÉ AuousTo· .- . Estou ,dando um·a explicação a 
V. Ex., em noine do presidente d~ commi.Ssão qq·e,. como· .~:lis$e; 
encontra-iSe ausênte. Acho, todavia, que .a reclax».àção· de 
V. Ex. é proceclente ~ . Não tem: h~vidu · reu.nião:; vamos, p-o-
1.'éli}, Qomparece~ toclos,. :afim <je que possa,mo-s trabalbar. 

o SR.. ,EURICO ·'RIBEIRO - I>rooisamos -eom.p·are-0er, 
mesmo porque essa. eommissão tem ·grandes re-sponsabili .. 
dadas ... 

o SR. JosÉ, AUGUSTO - Pe.rf~Uamente. 
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O SR. EURICO RIBEIRO -;.· O tra.balhadOl' dá ·lavoura
tem sid.o -0riminosamente esquecido. 

·O $R. JOSÉ AUGUSTO - E elle é qu~ nos sustenta. Vi-
vemos do trabalho d@ homem· bumjlde. · 

O .13R. EUllICO ;RIBERO - Delle é que dépenàe u. llQs-
sa. p_roolamad'a independefl,cia. · 

. 0. iSR. J osÉ Auous~o -- Subsorevo. a reclama<;ã<> de 
V. Ex. quanto á falta de reunião da nossa Commissão. Pe~o
aipenas -aiQ nobre .orador compar.eçamos tod()õ . .sex4L-feira. 
proxima .• 

O SR. EURICO RIBEIRO - Espero que V. Ex., Vice
Presidente ~que é, 1;1-0s con'voqú.e neste dia • Não é po~sivel 
manter-se o actual -estado de eo~sas. O trabalhador comeca a 
pedir éonta:s aos seus rep.r.es~ntantes. nesta Casa. 

O Sa. DAMIAS OaTiz - Se V. Ex~ me permitte, diria que 
no parMcularj V. Ex. não tem razãq, porque, .se a _ eonvo
cacão .é feita pelo orgão õfficia1 da Casa.. o Deputad-0- nada 
mais ~m a. · fazer do que compa:-ecer ás reuniõ-es mar...: 
cadas. · 

O SR.· EURICO ltIBEIRO - Devo comparecer s6zinho? 
A Commissão não se reune. · 

O Sa. DA:MtAs Oar;nz _,... O comparecimento à reunião pres
cinde üe -convite. 

O S.R.. EURICO RIBÉJRO -- O nobre Deputado ha de 
comprehender que não posso rea.lizar sessão apenas com ~ 
miílba pessoa. -

O ·SR. DA~fo\S QRTlZ - $eg'ündo -ouvi aqui, V. Ex. é 'UM 
dos que faltam. 

O SR. EURICO RIB.EIRO - Ab$olutamente: não deixo 
de comparecer á Camara. . . · 

. O 6R. DA'.MiAS '0RTIZ - Refi.ro-me á presença . nas reu-
niões da Commis.são. · 

-O SR.. E·URlCO RIBEIRO - . . • e V. Ex. mesmo, que 
.se senta a meu lado, bem o sabe. Não sou convidad.o ás ··r~u
n"iões (ia Com.missão. Ha quatro mezes ella não realiza sessão. 

O Sa. BANaEIRA VAUGHAN - A Gonunissão, como mar~o 
ini~iat de sua aetp.~ção, requisitou de todos os Governos 
Estàduaes inf ormacões minuciosas so.bre o .assumpto. Em
~ora se trate de informações officiaes, êom ·esses dados ella 
iniciará o seu tr-abalho de p~squiza sobre as condições de 
~ida do homem ru~~l. . 

· ' 1 

O SR. EURIC.O RIBEIRO - Mas a. .Commissão. n~o foi 
organizada sómente ·para consultar governos. Pensei mesmo, 
muiLo ingen:uamente, que- ella viesse a entrar etn contactQ 
com o trabalhador, afim de verificar a man~ira eomo vivem 
os proletar!os brasileiros. 

O Sa. DA1'-iL4.s ORTIZ - Essa devia ser uma da·s finali~ 
dades .<ia Com.mi.ss·ão • .. 

Q SR. ~URlGO RIBEIRO - · Tenho subsídios preci'os.os 
afim :d~ submettel-os ao exame da Co:rnmissão. Os trabalha
dor.es, neste momento, pe:dem :contas; querezn ·saber o que 
temos feito ·na Commissão. 

O SR • .AN1z BADRA .-- A. ÚQmmissão tem proclJ,raào, de 
,Jnanefra precisa, reunir elementos pàra entrar no estudo que 
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lhe compete. O prol)rio Ministerio do Tranalhq, ha .cinco dias 
apenas, nos apresentou o seu relatoria completo;. especifican:. 
<io c~rtas pergu_ntas que f C!rmulamos. _Por co·nseguinte, até 
este 1~tante, nao era poss1vel tratar do assumpto demora
damente. Pela. imprensa,. !ancamos um a:ppê)lo no sentido 
<le que á Commissão fossem enviadas .suggestões, porque, aqtti 
dentro. não temos dados bas.tantes para. pesquisar o complexo 
problema .. 

O SR. E'(J:RICO RIBEIRO - Não acceito absolutamente a 
explicação de que !!- Gommissã-o não _ se reuna pol" falta de da-
dos do Ministerio do Trabalho.. Ella não se organizou para 
QUvi.r .Ministros o.u Ministerios. A Commissão foi creada para 
pesquisar as condicões de vida .do trabalha-dor rural, por to
dos os modo.s passiveis. Se o Ministerio do. Trabalho por 
ventura .não nos envia~s'(~ ·os elemento~ pedidos1 fieariamps 
de b_raç<ls crüzad<ls, sem en.f.rent_~J,' o pro)llema. 

O Sa. ANiz BADRA - Absolutamente. V. Ex. estâ con
iun<li-ndo. A Commissão ·não -$e tem reunidq po~ falta de nu
mero. 

O SR. EURICO it:m:Emo - Ninguem mais a.ssid.uo çlo 
que o orador ás sessões da Camçi:ra. Não tenho, entretanto, 
conhecimento da~ reuniões da Commissão. Vejo todos os 
mêmbros que a compõe1n ·e, com tudo, ningu·em se remove 
para oride a. Commissão deveria e·xercer a sua. ,acti:Vidade. 

Nessas oondiçé)cs, a -demorá da remessa de dados, por 
parte do Ministerio do Trabalho, <le modo .algum justifica a 
.falta de reuniões. _O' nobre collega que me apartei.~ é r-epre
sentante -do trabalhador na lavoura. Temos, portanto, ·mes
mo por sêU 'intermedio, elementos para o proseguj.mento dos 
trabalhos da Commissão. Vieiilos da lavour.a., sabemtJS coínP 
vivem os seüs homens e, tomando parte na Comtnissão, a 
n9ssa responsabilidade se' acha trip1icada. 

O I;>eputado João ~angabeira for.íi"iulou um questionario 
que não sahiu desta Casa e, no emtanto, devia ter sitio distri
buido pelos prefeitos e autoridades mnnicipaes. 

A -mjnha presença n~ tribuna, neste instante, visa dar 
uma satis:facão ao trabalhador, para ·dizer-lhe os motivos 
pelos quaes a Commissão não se ·tem reuni.do. 
· Não creio, nem ninguem pode acreçtitar que, esquecendo
se o tr.abalhãdor na lavoura, se possa conseguir ess11 Pa~ia 
tão pi'óelamadá como grande e como independente·. 

_ O Sa. BANDEIRA VAU.GHAN - De facto, o Brasil tem es .. 
queeido o seu trabalhador. 

O SR. ÉlJRICO RIBEffiO - Por isso, a nossa situa·ção 
vae peoranoo idía a dia, desãe @e se· deixa, dia a .Qia, peõrar 
a situação dó trabal'hador. (Mu#o bem.. Palmas.) 

O Sr. Presidente. -Tem a palavra o S.r. Oscar Fontoura. 

o· :Sr. Oscar F'ontoura - Sr. President~,. desisto da pa-
lavra. 

O $r. Presidente - ·Tem ·~ palavra o Sr. HerIIJ;ete Silva. 

O Sr. Hermete Silva - Desisto da palavra~ Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Cardíllo Filho. 

o. S:r. Cardillo Filho - Desisto da palavra, Sr. P_residel_lte. 
C. D. - VOLUME :X:XV ~ 1935 12 
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O Sr. Presidente -"- Tem a p"1avra. o Sr. R~y Carneiro. 
(Pausa.) · · · 

Não está presente. 
Tem a palavra. o Sr. Magalhães Netto. (Pausa.) Está 

·ausente. · 

Desistem da ·palavra os Srs. Teixeira Leite, Bar .. 
ros Cassai, Jusé Muller e Mathias Ft.e1re. E, da:da a 
palavra, slicoessivamente, a.os Srs. Pinheiro Chagas, 
Samuel Duarte, J;:l.ir Tovar, Fra.nciscõ Moura, Abelar'
(io Ma~inho, Laudelino Gomes, Abilio de· Assis, Fer
nandes Tavora, Lino Machado e Carlos Reis, que estão 
a'Usentes. 

O Sr. Presidente '---'Tem a p:afavra o Sr. João Neves ....• 

O Sr. João Neves - Sr. Presidente, cedo minha inscripcão 
·ao Sr. José Augusto. 

O Sr. Pres.id~nte - Temi a palavra o Sr. José Augusto. 

O Sr. José Augusto pronun.cia um discurso que será pu
blicado depois .. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao E:t
pediente. 

Vae-.se passar. á Ord~m do Dia. (Pausa.) 

Compa.reeem mais, durante a ·hora do Expediente, os Srs.: 

Pereira; Lira, Agénor Rabello, Generoso Ponce, Edmar 
(larvalhoy Claro de Godoy, Ri.beiro .Jilllior, Mario Cherm.on4 
De-odor9 Q.e Mendonça, Abguar . Bastos, Olementino Lisbôa, 
Genaro Ponte, Lino Machado, Magalhães ·de Almeida, He.nri
que Couto, Carlos Reis, Godofrédo Vianna, Agenor Monte, 
Hugo Napoleão,· Adelmar Roeha,. Pires GayosQ; Plinio Pompeu, 
Dem.ocrito Roc.ha, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, J!um:
l:>érf.o de Andrade, Fi,gueiredo Rodrigues, Xavier d~. Oli'veira., 
_Alberto Ro~elU~ Gratuliano Brito, José Gcrmes, Herectian.o 
Zenayde, Odon. Bezerra, Ruy Carneiro, Souza .Leão, Rego Bar ... 
. .ros, João Cleophas, Arnaldo Bastos, Barbosa -Lima Sobrin.ho: 
Alde Sampaio, Teix:e:ira Leite, Humberto Moura, Sim5es Bar
bosa, Motta ·Lima, Orlando ~aujo~ Valeu.te-de Lima, Sampaio 
<::osta, Amando Fontes, Barreto Filho, Manoel .l'!Gvaes, Lauro 
Passos,. Pedro. Lago, J . J . . Seabra, Alfredo MascareDJhas, Ar
nold Silva, Francis·éo Rocha, Magalhães Netto, Octavio Man
~abeira, Pedro Call:non, Leoncio · Galrão .. Arthur Neiva, Ra
pha6! Cincorá, Edgard' Sanehes, Attila Amaral, .Aisdrubal 
Soares~ Ubaldo Ramalhete, J ah: Tovar, Francisco Gonçalves, 
Nogueira Penido, Henr.ique. Dodsworth, Amaral Peixoto, JuUo 
de Novaes, Ca-ndido Pessô·a, .Henrique Lage, Sanes Filho,. 
Sampai,o Corrêa, Joã.o Gui~arães~ Eduardo pUvivier, :aento. 
Co.stá, Hermet.e Silva, Aeurcio Torres, Cesar Tino·co, Alipi'o 
Costallat,. Prado Kelly, Lontra Costa, CardiUq }filho, NHo de 
Alvarenga, Lemgruber Filho, Bândeira Vaughan, Carlos Luz, 
Noraldinó Lima, ~ias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins Soa
res, -Clemente Medrado. José _Braz, Th~od_omi;ro Santi9.go, 
adeUo Maciel, Augusto Viegas, João Bel'aldo, l~scelino Kubit
scheck1 Polycarpo Vi,t>;tti, Daniel qe Carvalho, Cbris'tiano M.a:-
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.c.had.o, Negi:ão de .Lima, Oelso Machado.. J oãõ Penido, Matta 
Machado, Simão da Cunha, Anthero ~Botelho, Bueno Brandão, 
Delfim Moreira, Paulo Nogueira, Pereira ~ima, Theotonio 
Monteir-0 de Barros, Wâldemar Ferreil:a, Santos Filho, Mo
raes Andrade, Vergueiro Cesar, C~rdoso.. ·de Mello Neto, Joa
quim. Sampai_o Vidal, Cincinato Braga, Macedo Bittencourt,. 
Laerte Setubal, Go;rnes Ferraz, Alve.s Palma, Miranda Junior, 
Fabio Aranha, Jairo Franco, LaudeLin:o Gomes, ·vicente Mi
guel, Trigo de Loureiro, Corrêa da 1Costa., Vandon~ de Barros, 
Plínio Tourinho, Arthur Santos, .Paula Soares, Francisco Pe
re1ra·, . Jo:sé Muller, Abelardo Luz, Carle>s Gome$ de Oliveira., 
Demetri.o XaVier, Raul Bittencourt, Barros Cassa!, AdalbeTto 
Corrêa, João Neves, Eui·ico Neves, Erm.ando Goíílés, Abel dos 
Santos., Pedro Jorge, Francisca. Di Fiori, Abi.lio d.~ Assis, .. ~n ... 
ton:io. üarvalha'1, SH:va. Costa, Francisco Moura • .Adalbérto Oa
margo, Alberto Surek, Çhrysostom0o. de Oliveira, José do Pa
trocinio, Vieira Macedo, Martinho Prado, Oliveira Coutinho, 
Alberto Alvares, Lima Teixeir~ Pe.dro Rach~, Gastão de 
Brito, Vicente Galliez, Ga:stão VidJgaI, França Filho .. Moacyr 
Barbos.a, Arlindo Pinto, Augusto C.orsino, Paulo Martins, Mo
raes Paivá, Barretô. Pinto e Thompson Flores (174.). 

Deixam de comparecer os· Srs. : 

Antonio Carlos, Arruda Carn.ara, Caí é Filho, Agostinho 
Monteiro,_ Gerson Marques, Freire de Andrade, Qlavo Oliveira, 
Monte Arraes, José de Borba, Jehovah Motta, ~artins· Véras, 
-Botto de Menezes, 10~orío Borba, Adolph.p Celso, Marjo Do ... 
mingues1 Domingb_s Vieira, Oswaldo Li.ma, . Sevcri110 M~riz, 
Emilio de Maya, Mello Machado, Carlos de Gusmão., Deodato 
Mala, Melçhiseõek Monte, Alt~ún.irando Requião, Cle·mente 
Mariani, .Luiz Vianna Filho, João Mangabeira, .Raphael Me
nezes, Arthur Lavigne, P-ereira Garneiro, Raul Fernandes, 
lfabio Sodré, Arthur Ber.nardes, Levindo Coelho, Washington 
Pkes, A;rthu~ Berr,iardes Filho, Carneiro de Rertende, Christi.a
no Machado, Macario de Almeida, 'João Penid-01 Rezende Tos
tes, João E(enrique, Jacques Mo:ntandon, Belmiro Medeiros, 
Abreu Sodré, Oscar Stevenson, Carlota Queiroz, Barros Pen
teado, Gama Cerqueira, Castro .Prado, Bias Bueno; Hippolyto 
do Rego, Teixeira Pinto, Felix Ribas, Roberto Moreira, Meira 
.Junior1 Justo de· Moraes, :a:oràcio_ Lafer, José .. Cassi'o., Rlipp 
Junior, João Carlos, Borges de Medeiros. Baptista Lusal't(õ, 
Renato Barbosa, Ann_es Dias, Pedro Verg~ra. Frederico 
Wolf enbntell. Victor Russomano, Ascanio Tubirto, Darfo 
Crespo, Fanfa Ribas, Nicoláo Vergueiro, Sebastião Domin
gues, Austro de Oliveira, Arthur da Roch.a, Martins e Silva, 
Ferreira Lima, Paulo AssuJDpo.ão, Roberto . Siínonsen, Leoncio 
Araujo, Cardoso Ayres. 'Vicente Gouvêa. e- Salgado. F .ilho (83) .. 

4 

ORD::gM DG DIA 

O Sr. Presidente - A lista qe ·presença ~ceµs~ o com
parecimento de 213 ·Srs. De·putados. 

ORÇAMENTO GERAL DA REPUBLICA 

Contin·wiçfio da 3ª âiscussá.cl do projecto nu
mero 101 ... 0 de . i935, (fª legis~atu:ra)., orçanà9 a 
Receita e fi:J:anão a D~spesa para o e:cerci~o de 
f 936 ;. o~ pàrecer da Oom.mi,ssão de Finanças e 
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·Orçamento sob·re as emendas apresent'culas e1r_i ·· 3a. 
discussiio. 

O Sr. Presidente - Entra ~m discu.sSão o projecto. 
Tem a ·Palavra em continuação o Sr. BaITos CassaJ.. 

O Sr. Bai:ros Cassa! - Desi·sto da palavra. 
" O Sr. Presidente - Tem a -palavra o nob:r.e Deputado 

~·errelra de Souza 

O Sr; Ferreira de Souzá - Sr. I>r-eslciente,. victima da 
parcialidade e da prevaricação dos julgadores, 3i quem a lei 
confiou a tarefa ingente de dizer da vie~dade eleitoral e, 
·com-0 tal, afastado daE. lidés parlamentares durante seis· mezes, 
e~pulsn da caqeira. qlie '() povo da minha terra me conferiu, 
nao ·posso bordar em torno dos Orçamentos as· considerações 
que um estudo mais demorado, uma. analyse mais ~eve-1•a, 
uma observaçã-0 m·ars detid~ nie fe>rçariam nesta ttibuna. 
Não tendo tido op.p1;>rtunidade <le tomaI" parte .nas suas dis .. 
cussões anteriores, de. coilaborar, construindo alguma cousa, 
na sua formaçãot ._, a mim .me compete apenas o dever e o 
direito de analys-ar em geval, de fazer simples critica ~m 
t.orno da nova lei de meios dó Brasil. 

Certo, Srs. Deputados, essai collaboraç'ão e esse esforco. 
que a minha intelligenc-ia e· o meu patriotism-0 teriam de 
ofíerecer á Camara, não c-onstituem falha sensível, nem, por 
sua vez, determínarn, defe.itos substanéia0$ lia lei que va.rnos 
·preparar. Mas é naituraJ. que, dev'Bnd-0 procurar contribuir 
para as grandes const.ruccões legaes e eéonomicas do meu 
Paiz; e sendo tambem do meu dever t~azer utna pedra. para 
'levantam.ent.o do grande edifiefo do nosso progresso e bem 
~star, - é nartu;ral quizesse eu off erecer esse mesmo esforco 
em pról de finalidade commun ai todQ.s nós. 

Antes de tudo, o que me impressionaria era justament& 
o qu._e impressiona a~ meus nobres e honrados collegas da 
.min-0ria :parlamentar - o vulto enori:n~. ío~idavel, dàscom
munai mesmo do deficit com qu:e a ínhabilidarle dos nossps 
governantes ameaça, cada vez mais, subverter a ·p:roprja, eco
nomia ;nacional e fazer desai:>parecerem uns restos de pros
peJ;'id.ade, uris I.onges· de bem ·--estar que ao nosso p()vo a·índa. 
é Ucito gosar. 

Tive a veleidade, Sr. Presidente, de pensar que os ho
men~ da Rev.oluQãó, aqueUes que nos prometteram ukna 
época de moralidade e de pureza. ·republicanas, que nos: jura
l'am fidelidade absQlutai aos sentimentos ·moraes ·e aos inte
resses vitae5 oda povo brasileiro; tive a; veleidade de crê.r que 
esses homens íos.se.m capazes de, sopitando todas as ; nmbi
cões1 calcando aos pés todas as eova.rdias, posslbilif.a-r ao 
Paiz, pela primeira vez d~:rante longo periooo de tempo,, Or
eamentos equilibrados, ou, senão rigor-0.samente equilibrados· 
o mais possível .proximos do ~quilibrio. 

Bem sei que. o deficit orçamentario é mn mal chronico 
no Brasil. Estou plenamente caipacHad'o de g:ue sem uma. po
litica de remod€lacões ;profundas. em todos os· nossos costu
mes; sem uma politica de· bravura. e de energia; sem uma 
politfoa que afr-0nte mesl!l() a prop:ia popularidade; se!il ~ss~a 
, politica não n-0s conseguiremos sa.tvar dos· botes form1dave1.s 
d& hydra que nos vem devora.mio lentamente. 
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. ·~ Algue~: dizia, mal«iizendo o regi-me. monárcP,ico; que ~ue. 
er~ o (iefi<:it iper.m~neuf.e. $e esse aJguem viveSse· nos dias 
repuJ;>ll'.Gailo$, nota.damente nos ,que . ~uéced.eram á revolução 
de 1930?· ~o·m excepc:fü~ do ·perio(i-0 Whitake~, quasi .que teria 
de quahf.1car os defunts dó p-eriodo antetior a 15 .d.e novem
b.ro de 1~89 e·orn,o -salêlos p.erfejt.0$ na vida financeira do Paiz • 

. ~ o :re~uitact·o de. tud•o isso,, é que cada di.a as tenazes 
do fisco ma.is se ageíta·m~ mais -se aperf e'i<:õ!lm pªra arrancar 
ao ~$tom~go do povo brasiléiI'o as ulti.mas mtgaJhBB com .que 
elle mata a propría fome.. 0 guante d-O:S i.mpo$tõs ahi eStá 8 · 
~ governo não torçia seqi.tê;r uma ligeira providencia, não tem 
a oorag,em elen1~ntar de of!ferecer aos adm.inistl"ad-0res, a, quem 
p.ede ~aerifiêios e de quep;i. âl1."ebata os ulti-Rlo.s elementos de 
vida economfoa,. não .tem ,ã coragem rudimentar de lhes off e
·recer a eontra-pi'e&taç~o dos saerificios. ex'igidos. 

Os homens do poder esquecem lamentavelmente o dia. 
de amanhã, e po~ um phenomeno psychologico @e· ilã:(} po .. 
dem•os· bem definir, se .dei:tam dominar por tpíla e$::Pecie de 
illus.ão acerca da propria situação no· .conjuneto humfl,n-0 . . Do~ 
zpinad_os pela vertigem das alturas, sent~m-se, de momeu,to, 
fóra. e acitna do povo, .alheios ás '8Uas necessidades, inc~pai
zés: de eomprehe·n,der os seus ~offrimentos. Nât> vêem que o 
g-0vetnar é ·tran_s.itorio e que, ma.is tarde,. ccmfundidoo na 
massa geral, sofkerão ·a influenci,a deleterea dos Pl'Oprios 
errQs, as cofis>eqlJencias f.à.tátés. da :Pró:Pria falta dé idealismo 
e de firme~a nó conceber e e~ecu~r ·um -programma adnü
íliistr~tivo di.gilQ do Paj.z. 
· Orcame-ntos ·ectüilibra.dos :r.eptesenta.~ :Sr. Pr.estden.te, 
bem ·o· sabemos, ein;issão d~ . p~pel .. x:noeãa, appeUc; aó credi~o, 
sucção de ·econo:rnJas p~rtiôul:are$ .Para fins qqasi seJDpre im
pl"Çldu~n~·o$ ·-. encai~ecimento dos g~ neras p-e.la. éaril.~Gia de· 
!linheiro ou pela sua ·desvalorizacão pç>r força ~os contin110$
jactos d~ papel pintad.o na ciroulacão·. E tudó issc> redunda, 
afinal, num mal · estar geral em que a: vida se t:.orna abs.olu-. 
tamente msll.J)por.tavel, em que todos: os ordenad,os. todos· os 
gã.nhos sito insufficientes· â: manutencã.o de cada um. 

nahi p:u·a a grancte rE-y,oiüc~o .social~ dabi Patã as p·ro
fufidà!i rnm.tlfe-siacfü~s de inSatisfacãe> pub1füa, nãiJ \~a~. tal.,. 
·vez, wn passo . 

. !Irão nos i1luda·mos e:.! torno dos problemas da ho·!'á. p!'~--
.sente -~ - · 
· · · Se não l1cceitamos a. these -man:i'sta, de que o f:a'!~ 000..: 
no:mieo é subs:ta~ncfa1 e. ê~tructural da .. sociedade, te·mos, en ... 
trelanto, d'e adm.ittir qué essê factp eco:qo~ico~ se hav t 1s.q
l'adl\Itl:ente, snb.st~n.ciaf, é pr:ofund'~mente. i.nJiuente na. vitJ.a 
dos pôv9s. e determina, quasi ·por si ·só, verdadeiros ,cat.aelys
mas impossiveis· 'de evitar .com os m·eios communs ao nosso 
alcanc~. ~ 

Discutind.o o orçamento não- nos· de.vemô~ at~r a sih1ples· 
questão .financeira. Por traz delle ha iJ.·ma ];)tb.funda qu$s~ 
i.ao. social. Nas· d·ob"ras d:ô seu manto legal, nos Jagar1sn:1os das suas v,er.bas, .escóndê::..se· o s·e.gr~d{) da prop:eia estabHidn:de so
clál e politica de um Paiz. Na.cão em deficit é nação sen1 
V.id_a,, estahilizadà~ é. nticão (je pabreza, de proletari.os::_ ~e ho
mens sem 'Ocnfianca e~ por conseguinte ,.etrr cond1ç,o~s de 
facil -véceptividade a todas as idéas de destruiçãe> e Q.e des«Jr.,. 
de~. · · 
·· · Não vê o Governo· ~ mas a. Ca:mara e a maieria vêl-o~o 
- não~ vê ·o Govei'i10 q0.e. nessa sua lou·c·a corriçfa para ·o 
abysmo :financeiro, que nesse s.eu desdem ·~elo equiltb!'!C o:r-
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oamentario do Paiz, nessa sua insensibilidade -di~nte dos 
mais altas _problemas da economia nacional, que em tudo isso· 
est~ não ~ha negar, o germe mais perigoso e mais ameaçador 
a toda a .exjstenc.ia sooial do n~so povo. 

·Este ponto de vista deve fixar a attenção do 'leg:islad.or. 
Se dev~m-os imitar a boa dQna dé casa, para quem b orça. 
mento das .despesas se contem I"igorosamente no caleulo cta~ 
recêitas, fazemoh-o não somente pelos iIJ1perativos d:!. boa 
!inanca senão tambem pelos interésses vitaes da ordem so
cial que todos te·m:os o dever precipuo de defender. 

Não attende a essá observac~o o orcamento que ~~tamos 
discutindo. Não se "ápereebeu. ·o Q-overno, que o. propoz, do 
'Vulcão -sobre que estamos dansandc>. Nã_o sentiram os ho
mens das. culminancias políticas, a f.eri'da profunda que nos 
corroe. .Não ar;lvinharam o-s males que nos solapam a exis.,. 
teneia de p()vo. livre e civilizado. E continuam .como ho pas-. 
s"a<io., como em todos ·os tempos,' a rír das circumstancias. ~ 
zombar dos aconteeimentos -e a descrer muss-ulmanamente 
dos -perigos. · -

Não é .essa a attitude que ·a Gamara. deve ter. Fira elle 
· embora a:s conve.niertcias políticas dOtS governantes, é· precisfr 

que um sopro de dignidade ê patrí9tismo nos ~nime na hora 
que passa, é faca. que topos nos ergamos iliante dos loucos 
que querem condtiz~ir· o bar~ ao abysmo, oppóndo-Ihe;s a 
resistencia da nossa coragem, os óbstaculos de nossos argu
mentos os abices· intransponíveis do noso amor ao Brasil. 

o SR. DINIZ JUNIOR - o appeUo de V. Ex. é desneces--
sario. 

O SR. FERREIRA DE 'SOUZA- 'l;'alvez n.ão 'º seja. 
O SR. D1N1z JUNIOR - · Bem; V.. Ex. o diZ. 
O SR,. FERREIRA DE ·SOUZA - Se de.snecessario fora 

.esse appello, não 'teríamos no proprio pro-jecto m~ndad.o ao 
plenario da Camara pela Commissãe> de- }"'ínancas um amon
t_oado inf'o~me de coisas incomprehensiveis ... 

O SR. DINtz J .UNIOR. - "Mas e po~ isso que estamos esme
rilhando. 

O SR. FEREIRM DE ,SOUZA - ... ou, melhor, uma 
conJusão de cifras e de verbas qua a nénhum ho'.ri1erh, por 
m~is atilado, é licito ou melhor, é possivel -apanhar em to
das· as suas minucias. 

o SR. DINlZ' JtJNIOR. - - Estamos· todos convencidos disto. , i 

-O. SR. LAERTE SETUBAL - E' esse encarecimento de vida 
que dete:rmina a situação de t>rdem social que V} Ex. focali-
zou, de conseqnêneias perigosi·ssi-mas. '/ 

O 'SR. DINIZ JUNIOR - O appeUo el'a desnecessario por
que todos nós, inclifferen.tement.e. reconhecemo:s erros nesta. 
obra e estamos ajusta-d-Os em corrigil-a. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA· - Não devemos só.mente 
reconhecer qbe na obí;"a ha erros: Devemos procurar corri
gil-os, cotr;J, ~oragem, intrepidez e a bravura moral e políti
ca· que o momento está a requ·er-et" <je todos os h<imeus, tt>
mando, não attitudes de eo_nimodismO' ou d~ cvnform-ismo 
eommum ás maiorias pa-rlamen_tares nos regimen-s presiden
ciaes, ·ma& de revolta, de, vê'rdadeira resiste,neia. diante dos 
que tudo podem quando querem. 

197de221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

- i·sa --
. Nãa é d.ema.is, nunca é de mais que nas corpQracões col

Iectivas, ai_nda QS mais . modestos, 0:s de in.teUigeneia mais 
fraca, os de cultura mais: ªpQueada ,·ch_a·mem a attencão de 
·seus· pare,$ parª p. gravidade das questõe·$· a resólver. Não é 
~e mais que, homens p:olití'eõs advittiam oiJtros h.omens: ·poli-
ticos d0$ ma Ies gravíssimos que nos am.eaça_m, a ·existência de 
p:ovo civilizado·, invocando aquelle gestó admiravêi vibrante 
de . patriotismp · dos eom:panheiros '4e Nelson, quando lhe 
-gri_tavam, ·a elle que dormi.a: N.els;onJ N elsb;nJ o. vento so-
pra e ~ . Gloria. te cham,a '\ Não é demais. mesmo para os fie.is 
çutnprid,ores de $eu qeve.r qu~ alguem ~mba ao ;il to da torre· e 
fac.a repicar o~ sínp_.g toean~·o a rebate. 

O .SR. Dmrz Jti:NIOR - Tambem no Lago Asphaltite,. 
quando uma t.empest~e surpr.ehende _:rios discípules· d·e Je
sus, que dormia :P·O fundo da ·barç~, elles o aco:rdªram é J e
su.s Jh~s ·rew1lDn(ieu: "Homens de pouca fé! Por que duv.i
dª'ste.~ ?"' .•• 

OSR~ }l"'ER:S;EI:B\A PE SOUZA -- Quero crer eu, cath.oli
co a.psótolieo romano, .ql,ie V. Ex. n.ão attribuirâ- ·á Camâra 
as virtudes. de Chri$to. Chr.fsto era D~us e '.Deus nãa ,d·or
m~. Chr-isto era era filho de Deus, ~ ~o :propr.io filho de 
Deus, nada é impo:ssiv:el, omeSmQ· sob a appareec.ncia. 
do somno. 

~ Ac·ho que V •. Ex., por'tanto, não d.eve dizer que a Ca.ma:r~ 
dormindo, .'Póderá an1aina-r a; ·tempestade que ·se- appr.oxixna.. 

O Sa .. DINiz J ·u"N.roR - V. Ex. vê que ella está acordada .. 
a esta hora. 

O SR. FERREIRA DE' ·SOUZA - Dizia eu, Sr. Pr~siden
te, ser pre~is.o a Gamara dos: DeputadQs do Brasil, nâo des
cansar, ou não confiar nas vit1tudes mirtficas do aca.sO.. d.es-· 
·se aéas.o CI1ie <> fatalisx.no do nosso homem inculto, deseonhe• 
eedor dos~ var.igs_ problêm.as eçonomfoos de ·um p.o-vo, tra.dnz,, 
diiéndo: ";Deus é br!lsileiro" ·o\1 desse acaso ·qi.le certas, fi
guras parlam:~_ntares costuma:m ass_i.m a·efinj·r-: ~-0 Btasi.1 ~ 
um Ptiiz muito grande, muito rico, e ·te.m em sj :mesmo os 
êlementos, de cura e de resistenc.fa a. todo$ ® males .que delle 
se approximam. " . 

N~o :nos ppd_emos. deixar ficar neste dolce far-.inient'11 
nesta: immo})ilidad·e vergoJJh.osa dos ]J.omens que tud.o espe-
ram da sorte. · 

o Sft. MAG~E:ÃEs NET!'o -· - Aliás, vale a pena, ás v~zes,. 
suppritnir o medíco • 

o. SR. FERRE!RA DE SOUZA ___, A'·s · í~zes, 4ii V. Ex. 
Não devemos p~rm_a-ne~er na posicão d~ qµe ttâo que

rem trabalhar, :dos ·que nijo· querem .agir e dos que,, par~ usar
d.ê u:ma expt•essão muito· em vo_ga na época que corre, "dei
xam tudo como ~stá, para ver como flca". 

1Sr. Pr~idP,nte,. respondendo ao a.parté eom que me ·bon~ 
.rou o meu collega, Sr. Diniz .Juµiori, illustre representante 
de Sant~ Gatharina, eu disse nQtar .qu~ a pro:pria Cama.'ra 
nã·o se me afigura· .- e ;es:tava f óra déll~ até POtJ.Qos dias 
e.traz - - pl~namente ·capãeitacla 'do ,i_nstan:t'e qµe atravessa
mos é d.à obra que della ·é licito esper.ar. 

E o ffa nãa sün.plesment~ pelo -pr::aer de ~mitth-- um 
·SÍ~ples juJgattier;ito .P~ssoal, ali'âs, ,absolutamente desprõvido 
de au:ío'ridade, ma.s porque enéontreí ~o~fi:r.ma,da de modo 
perfeito minha impres.são e·m palavras dê u..m dos parlamen-
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tà.res mais brilhantes, honrados e probos de que o B~asil .se 
pode orgulhar, o actu.al Presídent·e da Commissão de Fi
nanças, senh.or João Si·mplicio., quándo _ dizia que este orça .... 
m~nto, tal cqmo estâ, offerooe difficuldades â propria coin
prehensã9· do séu texto, signific& que a Cama;ra cruneçâ, dó 
pontÇ) :de vista technico., do PQnto de vista formal,, desaperoe
bend~se por cmopleto da sua propria o.Ora! E se ell&. assim 
descura de.sse asp.eeto que é 'O ma~ facil,. que faria dos o~ ... 
kos? 

O SJ\ .• : DINiz JUNIOR - Não foi ell~ quem descurou .. 
Quiz modificar a di~riminação e I!âo poude fazel-o pelas r~
zõ·es ®e o proprio Ministro da Fazenda offereceu, entre ellas 
as decorréntes de l.lIDa verdadeira. revolução na contabilidade, 
no -momento actual. 
. O ·SR. FERREIRA DE SOUZA- Esta questão de- cla
reza orçamenta~a não é rigoto.~àmente uma questão de con
tabilidade: podemos ter o~ç.a1;rn~nto c1arc» e peri:eito dentro da 
nova technica preoonizada pe.lo eminente Présidente da Coín
missão de Finanças, como podemos. tambem ter orçamento 
·claro dentro da technica passada, usada até agora. A ques
tão de elarez21. não é questão que s·e compadeça com as pro.
priamente tecbnicas. Isso tambem se dá na pt-opria contabi• 
Jidade. 

Todos nós s.abenios que tanto pode ser .Clara, perf eila e -
legal uma ccmtabilidade mercantil feita P-Or system~s. de par
tidas· dobradas, .com<> pelo systema de partidas simples. É 
questão de commodidade do guarQ.a-livros para conhecér üjna 
situacãp mais rapidamente 9u ter um balanço mais pe!'f eito. 
A escrita pode ser feita de q~aJ;quqer das maneiras e ser 
cla~. · 

. O .Sa. D1N12~ JUNIOR - As considerações de S. Ex. era.m 
~m t_orno da tech"nica. da discriminação. · 

O ·SR. FERREIRA DE ·sonZA. ~ De qualquer fórµta, as 
palavras de · s~ Ex. s~ applicam ao que áh.i está; porque d~n .. 
tro da technica que o ThesotJ_ro Nacional exige, poder-se-ia 
ter algm;na cou.sa de claro, de manuseaveli alguma cousa -
!<>reando o termo - de légivel. . 

Basta notar que o -0rçamento nãO" vem ·á discussão acom 
:Panhado de unia de suas peça:: essenciaes - o l'elatorio d~ 
Receita. 

·Até 193-0, o Poder Legislativo fazia a lei de R~·çeita, a 
ena aeompanhando .o relatorio, -que servia de b~e ;a todos 
os estud.os da Coli)missã-0, esclarecendo _por comple.tq ·os De
putaqos em. torno das previsões feitas. Esses relatorios e rea
ram, até, nome. ~igaram-se a.os s~us· autor~, idapdo·-lhes 
éert.a notoriedade em todo o Paiz. A:ssim era na Monarchia. 
quando tiilhamos· homens do valor de Alves Bran~,. Salles 
Torres H-0mem e tantos outros grândes· financistas que hon.
rara.m a politic.a monarchica e, illfelizmente, só pudei:-aJil ser
vir naquelle regime, mas que encontraram, mesmo assim., co~
tinuadore_s em nossos empos. 

São conhecidos os relatori.os brilhantes e completos apre
sentados ·pelos Srs, Leopoldo Bulhoos, David Campista, Ho
mero .Baptista e pelo n.osso. Pre$idente1 Antonio Carlos, qu~n
do relator do orcamento da Receita;. por Mfonso .Penna Jumor 
e, por ultimo .por um dos: hogieps mais brilha~tes que. teem 
passado pelo parlamento brasileiro, o Sr. Anmbal Freire · .. 
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.. A.ctualmeil'te, .Porém, a Oommissão. de Fln~ncas ctuneca. 
-enviando um parecer, sem nos indicar as f·0ntes em que hau-. 
riu a~. razões e -fundamentos desse parecer. Disso l"esultam 
-para os Deputados que não desejam votar inc·on.sc"i-enteme.rl'te,, 
que não querem. acompanhar . este. ()U aquellé g:i:·upo ~om ú 
'•Simple·s· gesto de 10bedi'encia, difffoUldaqe~ de teda. nat\11".eza 
no discernir -0 .assento logico de cada .um .dos 1.nc~_sos· jus-tii'í
cados. 

A lei de P..ecei~a de:vé ser corno tada a lei' orçamenta.ri.a. 
j:á não d_igo verdadeira, po~que. !}"ão s.e. pode ii:x:ar~ .em ver .... 
dad.e, \lrila !tecei ta~ mas tanto quanto P·ds.siv.el apro~imada dá 
verdade. . . 

Não é con;:i. ~lg.arismos de preyi~õe$ ph_antastica:s que se. 
annuncia: ao münO.o; aos meios financeiros ínternaciórraes., 
uma situação equílibrada. Não .esiiá na vontadé dos relato
J:.es, prtieÍar;nar slln:plesmente·; a tenda. de determinado tributo 
,~erá esta - porque os factos vão a:dêanle da vonta,de d.o le
gislador. Sao .os .factos qqe determi-nallJ. a vontaQ.e. Sem elle:S, 
sem uma l,lase p~rf eita, coµipieta, real1 toda a previ-são é fa
lha e .insegura, -é,. v~mos dizer s1nc~ram.ente7 ·n-ull~. 

O ·ctúê entretant0,. eu· Vi Po OJ'çamefito e· a ·respeito fó1 .. 
~ulei duvidas. peran,te _êollegas 'do va.l'OI\ d.a illu~ft1•ac.ão dQ$ 
Srs. Paiulo .Ma,rtf~s • . Alde Sampaio,. João Gleophas,_ · perfei
tos conhecea.-0res de~ta ma teria., foi _ a atüiehG.ia de elemento.s 
.em qüe '!Pe pudesse base:ar paT.a. f orma_r e f õrtalecer m·e-c., 
pro]>rio Juizo. Dis:so, e.nt:re:t.a&to, não euid·ou a Co.rrunis_sã"<;, 
de Finan·cas·. 

·ser.á que a Gommissão de Finanças~ será que o -s·r. re
lato.r- dai, Receita temem apre~e:ntar ao Ptena:rio, no -relato
-rio mesmo da Receita as bases em que· .se. firmou. s.eu cal
culo? Será que o 'Ministerio da Faz.enda, que inco-ntestàvel
,me.n:te é um. dos. nossos departamentos mais bem. servidos d~ 
pesscYal e de m.elhor organ.izacã.o, não te.nha podido oíJerecer 
a $. Ex:., como off.ereceria a todos os relatores da .malf ~à~tla 
prh:neirai Republica ,os ·elementos necessatios _ao estu_do de 
talh:ado do proj,ecto orçamentado?. Não o acredito. 

E' isso :p·em dem;onstra ainda quanto a Ce-mmf<ssão de Fi
nanç~s negligenciou a sua obrigação de· f.ornecer ao P.Ienar~o 
tod·os os .esalare.cim-entos que. este co.ntava para os seti$ cal-
tulos, para base de seus estudos. · 

É, as.sim, ~ le1i de Receita, in:icialme·nte, t(ma ~ei m-anea, 
-porque será neces$ariamen'te votâda pelQs Dep·utados sen1 
perfeita e completa. informacão das suas· ::razões. 

Não haverá, t>ortanto, que_m a possa dizer uma, verda
deira lei de Receita. na §entld·o techn.íco-finance.rro e no sen .. 
-tid-0 techni.eo--constituêional .por ·n9s adoptad:o, isto ~. ·quem 
a possa consjderar a previs~'O mais appr-ô~b:Dalia possivel ·das 
rendas: do Pafa no p·eriodo -finànceiro par:a .que se está l.egis--
ls.nd-0. · 

E, QOm.o. demonstra.cão do erro elementar da, Coromissão 
1:1.esse s~ntido, basta lembrar um. ·facto verdadeiramente i_n
·~trU:Qtivo . . . .áiI;lda hqntem, quando ~qu:i discutia, com cálor. 
e brilhanti}~Iílo, teve 'º .Deputado Joã.a Gl'eophas. oport-unid.ade 
de estrarinã.t uma emend~, qUe ~ugmentava a previsão q~
Ténda da .Esttacia de Ferro, $e njo me engano, Ne>r.oeste· dô 
.Bras_il. 
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'Esse augmento foi irtu:a·edíatamente justificado por ·al
guns Deputados. presentes, incl~sive pelo Sr-. Paufo Martins: 
apoiando as considerações do S:r. relator da Receita. . 

A renda dessa estrada. de ferro, de f7. 002:206$1<l0, no 
anno de 1934, tinha sido de 37. 9ô7: 80;3$300, no anno de 1933. 
Baseado unicamente na compai:açãó dessa$ duas :rendas, de 
1.933 à de 1934, o· Sr. Relator logo concluiu qµ~ . devia s.er a 
de 1'936 fixada em 27.485 :004$700> ou seJ·a a; ír;Je:éiiâ ·dos n.nnos 
de 1933 e 1931Jl 

Ora, esse simples racio.cini-0 do Relator, Sr. Presidente, 
assignala o terreno falho e movedieo' em que foi elaborado o 
.seu projecto de lei da Receita . E isso por dois motivos: o pri
meiro foi aqui explicado, e-m aparte, pele Sr. Deputad<> Sam;.. 
paie Corrêa. Observou. ó eminente representante do Districto 
Fe'deral que a renda des:sa estrada, em i 93'3, se elevou á cifra 
ref er.ida., superior- a 37. 000 contos, por um facto extrabrdi
nar~o, incommu~, qUe não se repete todos -0s annos. 

É que a producção de café, presa no interior, sem embar
que, até o anno de 1932,- teve, em ·193-3, ~sooamento completo 
'P·ara o~ armazens. regúl~dores da pr-aça, de. Santos e o-uUH)S 
pontos mais approximados do litoral. Não devemos nem po
demos peI;l.Sár que, em todos O$ annos1 a E~trada de· F~rro 
Noroeste do Brasil jrá transportar o café produzJdo dois, tres 
ou quatr-0 annos antes. Por conseguinte, a IJ,eceita, naquelle 
anno, foi pr-0fundament.e anormal e não representa, de mod.o 
algum1 a vidá da estrada, não devendo, po-rl.a.nto, se.r tomad-a 
c.omo base para uma previsão ói"çamentària ~ 

Uin dos princípios mais c-omez'inhos nesta materia é qu_e 
nunca se fixa urna despesa ou. se -0rca .uma receita t.omando 
como referencia dois annos sómente. lia quem aconselh.e se 
estend~ essa fixação á medi:a de dez ann'Js. Hoje, porém, po
demos consid.erar ser, pouco mais ou menos1 assente na scien
·Cia financeira, que ·os calcu10·s devem ter em vista tres. ·a ·cinct> 
annos.. Aqui mesmo no Brasil, sempre tomamos por base 
esse período de tres a cinco ann-0s, sómente par.a a co-n
feccão de orçamentos anteriores a 1930, como para o pos
terior, aquelle que !oi elabora.do pel-0 illustre Ministro José 
Mar~a Whitake~, constando este eriterio d.O proprio Codigo 
dos Interventores. Ainda ago·ra, O· Instituto do Assucar e do 
Afoool, no estabelecer os limites da produccão de assucar 
das usinas e dos engenhos bangués, tomou a media de pro .. 
d.uccão de cinco anrios. 

O Relator, como se vê, falhou por completo na elaboracã-0 
da recéita em causa. , 

O SRr OARn_oso DE' M~o Nm-ro - De~~jaria 'Saber se 
V. Ex·. Julga arta ou baixa· a prévisão relativa á Estrada de 
Ferro N ciroeste do B.rJtsil . ·~ -0 que importa saber no mo
mento. · 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Não conh·eço a vida ecQ~ 
noíniça da zona servida por essa Estrada. Não posso, pOl" cón
seguin:te, saber ,se a renda fixada é, alta -0u baixa . Q. que. ni-e 
cham-0u, attenc;ã-0 foi a declarai;ãõ feita ,por V. Ex. em sua 
justiffoatiya, e ainda hontem, :respondendo .a uma pergun_ta 
do ,sr. João Gleophas, de que a Es.trada podia produzir 27 ou 
28 mil cóntbs núm 8:p.no. Sei, porém, que a justificativa apre
sentada por V. Ex . . é absolutamente .falha, comipletamente in
sufffoiente para eselarecer as ·Sr.s. ·neputados, porque. tomou 

201 de 221 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 221 

-187-

por bas·e cJ;ois elem~nos 'f alhos : .a ren.da de um anno anormal 
e a m_edia de dQiS annos, apenas patâ fazer ·a previsão. 

Q Si\. ê.aRnos.o DE MELLo N:ETTo ----- V'. Ex. ,es'tá ei:npr.·a·
zâdo ·a 'Vir demonstrar se a receita da Noroes.t.e f.oi 'bem ou mal 
fixada .. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Declat'o· a V. Ex.: ae
eeito º' desafio. Se, no fim do exerci'cio, se -veri.f'icar ser a 
previsão de V. Ex. real, dar-lhe-eí os parabens pela a,d_ivi
nhaçãG, mas nunca. pela .elaboração de um estudo or.çamen""' 
tario perfeito. Será, até, motivo de grande prazer para mim 
que a. Noroeste. do Brasil, em vez de 27 mil contos, tenha 
re.nd~. cinco ól1 seis vez~~ superfor .. 

Dev0, po;r~m, diz.er a V. Ex. que a Gamara não póde 
jU1$'~r pel'os élement9s Cl'U~ o '.Ilôbre p~putado lbe apre;;:ento:u. 

O SR. UaAOOo R.AMA.LHETE - V •. Ex. quer dizer· que: o 
criterio a.doptado não é -0 aconselhavel. · 

O' Sa.. PEDRO RAcRE - ·S. Ex. está julgandQ ..•• 
O SR. FERREIRA DE· SOUZA - Não .estou a julgar. 

Estou dizendo. que eu mesmo me sinto· sem elemento·s para 
votar a reEiPeito,. pQrque não conheço ~ ren,da da Estrad~ 
Noroéste, ·à .. medi.a ·<fe~ta r~nda no p·eriodo de. cinco ·annos e 
se, d.e facto, dentro d_esse periodó" tal ·média attingirá a 2.7. 000 
contos . - · 

Não seI se estende:rei a mãó aó bolo do Relator, ou se 
será S. Ex. que a mim ·estendêrá a ·sua., S. 'Ex. pode.tia ter 
fornecido á Cainara elementos que justificassem o. seu ponto 
~e -yJ.sta - o que il.ãõ f ez - · quãnd<>- iri.terpellado. 

ô Sa. PEDR.o RÀc~ .- . Aeho que _a previsão .de ·v. E:x:. 
está'. errada . 

O SR. FERREIRA DE SOU.ZA.- .Repitq :a V.· Ex., que nâ'<J 
tenho elementQs pará. ·affirmar se a .estimati'Ya está. éetta ou 
e~rad~. Não faço preví1sfürs. 
. O S:a. P:EOao RAaH~ - V. Ex. fez sua çPíti~~, djzen.do que 

'foi tomado ;para base um ti:ªnspe,rte exaggerado e que, e-vi
denteme!lte, :esse t:aeto viria- augmentl:\r a média. 

O SR. FEBREIRA. rr-E SOUZA ...-- A preVisão e 1exaggera
Cia, ·q.nanto ao anno d:e 3S, todo anormal para ~ Estrada ; 

'O SR. Ph"'DRo. RAcRs --- Po1• consequencia,. ha de dar-se 
média para ;mais·-º SB.. FERREIRA PE. SOUZA, - . Não ·S'e póc;le, bas:eaào 
no ~ml{) de f933; tira:r 1ess~ tnédia:, poiS fói just~D'.le-nte nesse 
anno que São Paulo sof:freu ·grande abalo .na sua vida. 

O Sa,. P~Ro RAcfHB· - Perfeitamente. V. Ex. acha. falha 
a e-stim;:itiva, porqtJ.e se baseia t'afnbem nó ~n·fio dê i932 • 
. Log-0,. .a prevJsã:o nã-0 é: exagger.ada. 

'O -SR. FERREIRA: DE SOUZA ·- V. Ex. está. enganado. 
Declaro que a Commi.SSã·o :nãó fo;rneceu eH~mentos para esse 
c~Iculo. · Não me é pc:rssivel julgar s.e ·elle ·éstá cel!'to. A 
somma · póde estar correctá.. Duvido das parc·ellas. 

·ó Sa. .J o.si AuGtrsto - O orador está sem dados. par& 
julgan:iento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Outra questão, Sr. Pre:
sidente, a cuja al!alyse nã:o me p-0·sso .furtar é a _ .refer.ente á· 
verba co~$tãhte da. emenda .n. 6, · qa Q9;tnmissão de Finanças~ 
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relativa. a um emprestimo interno, a juros maximos t? %, 
destinacJo ao serviço. de obras publicas, apparelhamento, etc., 
num total de 20(}. 000 contos.. · · 

Sr. Presidente, fere a att:encão do analysta o facto de 
não sabermos se essa verba é de rece'ita ou de despesa. Nã·o 
ha, na parte da despesa, up::ia ·p~rtida correspondente. Na 
l;'e~eita mesmo .creou~se a verba .• 

Já isSó, constitue - não .b.a- negar - uma nota vel im
perl'eiç~o orcaroentaria. Poder-se-á di-zer, entretanto: trata- . 
se de renda com applicação especial. Admittamol-o. Não 
obstante, à fixação des;sa renda, além de contraria ás ·normas 
do nosso direito, da n-ossa pratica ou da technica. orçamen
taria c-orreeta, contraria tambem in,te.resses. economic~s e a 
propria Constituição. 

Trarta-se - disse eu - -de uma rubrica de receita ®e 
fixa despesa: emprestimo int.er_no, a juros determinado~, 
para serviços de o:\)ra$ publicas.. ·Esse dispositiYo contraria,. 
repito, interesses de ordem economica do nosso Paiz. Vou 
mostrar-o. · 

Somos uma Nacão pob~e. P.ór ll;lais que se queira espa
lhar pela.s escolas esses liVl'os, que eu considero toxicos -:
Parque m..e ufano do meu Paiz', etc. - devemc>s reconhec·e.r 
qué .soqios um ,paiz pobre. 

O SR. PEDt\o RACltE - Perfeitamente-. 
, O. Si.t. CARoos.o DE MELI.o NETo - V ., Ex. entende que 

dar a receita, como se fez, por uma op_ei;-ação de credito ou 
emprestimo, é fazer da receita uma. rubrica de d·espesa? 

O :sR. FERREIRA DE SOUZA - Não apanhei bem o 
sentido qas palavras do .aparte de V. Ex., mas vou tentar 
eXpliear o m.eu pensamento. .Póde ser que, assim~ V. Ex. m~ 
comprehenda. 

Affirmei que a emenda n. G, tal como está redigida., :não 
se me afigura condizente com os rigores da. techni~ orça
mentaria: -do· mesmo pa.sso que, collocada na lei de Receita, 
creando recursos pelo~ quaes entrarão para o erário pu.bli_ci> 
determitiádas importancias, traduz uma despesa; de man~ira 
que ticov uma especie de emend~ :eommum de dois, com duas 
funccõe-s. sem que tenha, na. despesa, a r.ubrica correspon
dente. Do ponto de vista tecbnjco poderia, muito be~ fi
gurar na receita uma renda com applicacão especial, ma'S, .em 
compensação, deveriam encontrar-se determinados na des..; 
pe-sa quaes -0s serviços a que ella houvesse de attender • 

. O Sit. CARnoso DE MELLO NETo - Mas na Despesa exis-
tem verbas correspondentes. · . 

O ·SR. FERREIRA DE SOUZA - Mas sem uma declarn-
ç-ão espe.cial sobre quaes sejam ellas. ! 

AS constantes do projecto de lei ·eonstam de v13rbas gf~
baes .em, ·relai;ão a cada Ministerio sem possibilidade de : se 
atinar quaes as. qu.e correm por conta dos 200·. 01}0 contos. 
E" o que me parece. 

F ·olgo immensamente em ouvir as explicações do nobre 
Deputado, Sr. Cardoso de Mello Neto. 

. O SR. CARnoso. DE MELLo NETO - Desejo frisar que não 
inclui despesa em rubrica de receita, contrariamente ao· que 
V. E;X. decJarou • 

O' SR. FERREIRA DE SOUZA - E', porém, o que . occorre 
com a emenda tal como se acha redigida - cria despesã. 

O SR. C.ARooso .DE M~Lo .. WETo -......:-- Peco licenc;a a V,. Ex. 
·para discor.da.r. Assim e.orno cito11 diversos modos technicos 
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de avalic:..r despesas, direi que não encontrará, em· livro algum 
do mundo, coisa alguma capaz de confir~ar a s.üa asserção. 

O SR. FE,RREIRA DE SOUZA - No caso, não ha. asser
ção a confirmar . 

. O SR-, CARooso PE MELLo NliiTo ·--- Poderá compulsar to
dos üS otcamentos do mundo .. ~ 

O SR. FERREIRA ·PE SOUZA - Não terei tempo até o 
final da. discussão ... 

O' Sa. CARI>oso DE MELLô NE'.I'o - ..•. ex:aminar; por exem
plo, o ultimo. orçame.nto portuguez de Salazar, onde verifi
ca·rá, integralmente, o que foi feíta pela Co:mmi'ssão de Fj
n~ncas ---.. receita publica extraordínaria, producto integral 
de empr.estimos, na eolumna da Receita; ob_ras publicas dis
tribuídas por Salazál;' pelos differentes Ministerios, consti'
tuindo despesa extraordinaría. - exactamente como está no 
orçamento· dn Brasil. 

O SR. FERRJUn=t~ PE SOUZA - Os .apar.tes de V. E;x., 
poss·o declarar de antem~o, honram-me sobr~modo, assim 
como as divergencias, porque o considero autoridade na ma
teria. Tenho, como sabe, profundo respeito pel'a sua intelli• 
gencia e admlra.cão muito sincera, mas devo dizer que, ·por 
ora, não discuto se ;se trata de renda. extraordinâ.riâ ou não. 
E' ponto de vista em c:Iue. V. Ex. se colloca e hontem aqui 
combatido eom grande brilhantismo pelo Deputado Joãcr 
Cleophas. Não- qu~ero abordar, no momento, a questão, que é 
doutrinaria, · assumpto· que cada um p·oderá re510,lver como 
)he parecer ás suas· convicções pessoaes. 

O que not'ei na emenda nãq é falha que considere ... 
O SR. PEDRO RACHE - Grave. 
D $R. FERREIRA DE SOUZA - . .••. muito subs'tanc'ia1, 

porque ella apresenta outras fàlhas mais ímportantes e mais 
graves .. 

Dizia eu, ha poucos momentos, que somos um paiz pobre, 
sem recursos de. capitaes e profundamente precisado até 
mes~o do bra.co estrangeiro. 

o s~. CARLos REIS - Ser.ia capaz de me a.pproximar de 
V. EX. Nãó somos, propriamente, um paiz pobre, mas um 
pai.z empobrecido. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Não estamos em condi
cõ~s: de appellar, a todo momento, p.ara o credito pU,blico. o 
Povo, entre n6.s, não dispõe de economia para a alimentação 
·permanente do mercado financeiro . Assim, se o legislador 
recorrer a todo instante á emissão de títulos de circulacão 
interna, commetter~, no momento especiar em que nos en
eontramos, profundo _erro economico. Poi$ a nossa eeonomia 
depauperada. não poderá, em boa logica, attender aos recla
mos do credito gover:nam~nfal. 

O que se. dá é que essas apolices terão de necessaria
mente ser emittidas muito a.baixo do par e negociaj:)as rom 
premias pesados . Os 6 o/Ó serão vérdadeira blague para o 
Thesouro Nacion·al:r que não encontrará, J;lO Brasil, quem, por 
tal lucro, lhe :fornecat em troca d-e uma apolice de um conto 
de réis, um conto de réis em dinhei~o. 

O Sa. DINIZ JUNroa - Aliás,. o aluguel' de 6 % é muito 
caro. 

O SR. FERREIRA. DE SOUZA - Para nós ainda é. nm 
aluguel barato. O que fixa a ~a de juro nâ•Q é a lei, nem 
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o arbitrio de governantes. Ell;ià s_ão fixadas de accôrdo com 
as maiores ou menores disponibilidades monetarias dos 
mercados. . . 

A Inglaterra fez conversão até 2 %, porque tem ·ca.pitaes 
sufficientes na -concorrencia dos títulos·. Se consegnis~emos1 
no Brasil, para todas ás nece$i:;i<lades, particulares ou pübli
cas, capitaes nacionaes a 6 %, já seriamos f~lizéS:. Estão me 
ouvindo pessoas que poderão dizeF se a industr.ia. t> com
mercio, a agricuJ,tura ·nra.sileiros não exultariam no dia em 
que pudessem ter eapital franco até a $ % . 

O Sa.. LA,EnTE SETUBAL --- A propria. Jei acJ-mitte- juros 
de ~O o/o nas hypothecas. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Pe;r-feitamente. 
Num paiz assim, sem disponibilidades, num paiz onde 

as actividades. partieular.es· ainda se sujeitam _a ta.xa.s de 
~·usura voraz·";.; par.a relembrar a expr.essão. ~ S. Papa 
Leão xm, na sua celebre eneyelica, num paiz em que essa 
u~ura tem necessairia e. obrig.aiti()riamente a sua orga.ntzacão 
inveucivel, num paiz assim, appellar para o creditá puhljco, 
offereoondo-se ao .empl'estador o jur.o d:e ·6%, sem hypothe
cas, mesmo rios centros ma.is ricos como Rio de Janeiro e 
São Paulo se fazem diariamente a Juros de 9, 9 f/2 e i0%, 
sob· garantias magnifieas, oom o pagamento de todas d~pe-
sas por conta do tomador, é quooi infantJlidade ~ ; 

Éstamos numa, terra onde a média normal de jtn"os é 
supe:ri:or a :12% ao anno, -e .onde, para se i:reprimir a usura, 
fa.z-'S.e uma lei diariamente burlada. .pelas casas bancarias do 
proprio ltio· de Janeiro·. 

O ·sn. ALBERTO .ALVARES - A pro.priai lei já exprime 
usura, porque adopta os limit~. de - i2 % .e iO % para em
prestimos bypothecarios. Só no Brasil se admiitte isso. 

O Sa. PEDRO RACHE· - E é lei para defesa contra os 
e~cessos de juros .• 

O SR. LAERTE SETUBAL· - Já é uma expressão da usura 
legal . 

. O ;;R. FERREIRA DE SOUZA ·-· Considerem os nóbree. 
eollegas se, este paiz supporta mais um saque na sua eco
nomiã. particular, de duzentos mil contos, para despesas pu-
blicas, a<ls j,µ.ros de 6, % • · 

O Sa. DiNIZ JUNIOR - Rlesta v~r o mdiee d_e satura.cão. 
O SR. FERR®IRA DE SOU.ZA ~O indice de satUração 

V • . Ex. <>·tem nas cotaçõe$ diari'a.s d'as apolioos federae:s ~ 
esf,aduaes na Bdlsa àe Corretores, .onde esses titú.ló:s, doi valor 
nomin,al de um conto de réis, se ·vendem, em determ~nados 
àiasi a seiscentos e poucos e setecentos mil réis. ! 

E$tamos, assim, nwn mercado em @e e çj.Jnheii-o não 
procura colloc~cão em títulos publicos, .nem .mesmo· na:s pa-~
ticulares, senã·o com as maiores vantagen$ de juros~ ou typos 
qu·e., afinal, sígpificam essas vantagens. Tal é a situação. 

O SR. LAERTE .SE'l'UBAL - Estamos em tempo1 em que oo. 
Estados, rpara enyttirem; a.polices, faz·em lote.rias, procura~dQ 
ehamar a atte_nçao d-0 publico. 

O SR • .FEBJl'EIRA DE SOUZA - Ef_fectiva.niente, 0$ta.
mos num1a. pha.se em que a omissão do Povo ~ill responder 
·ao cbamamento dos Govel'.Ilos em torno de cap·it;aes, é tal qUe 
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o~. FJstados do Brasil resolvem officializ·ar a_e, .lot~rias, lan
çando a.polices. pagaveíS a prestações meDSaes e sujeitas a. 
sorleios .grandemente remunera.dores. 

o SR. VERGUEIRO CESAR - E~~ especie de titulos não 
é nova ~ É velha. · O Es.tado ido Rio e o ' DistT.icto Federal já 
a empregaram. 

O SR.. FERIR.EIRA DE SOUZA - Não estou affirmando 
que se trate de· innovação. Não p~onunciei palavra nesse 
sentido. Disse, sim, que é de tal forma pobre e insuffici~nte 
o meio financeiro nacfona,l, que se 113:D.Ça mão de.sses artifí
cios. · · , . _ d':.tl 

o SR. VER.GUEIRO CESAR - Na Europa, que lião é pobre, 
tambem . .s·e usa o titulo 'PQr soriteio. 

o s:a.. FERREIRA. DE so·uzA - v. lEx. v~rifica.rá 
que, na Europa, quando esses· tituloo. podem ser ·proeurado.s, 
repres~ntam momentos de depressão do credito publico, ou 
inçapa.cid,ade das massas economiz.ad'oras, para ·collocarem 
em títulos publicas o s~u dfn:heiro. 

O SR.. FIGUEIREDO R-0DRIGUE;S - Esse emprestimo de du
zentos mil c(}ntt'is dévia ~er ·muito razoavel, apesar de todos 
os defeitos, se ~estinado ai ·-serviços remuneradores, como as 
estradas de ferro e tantos outros. 

O SR. .E'ERRlEIRA DE SOUZA - Os propr.ios serviços 
pagariam Q empre~timo. O Governo seria fntermediario do 
dinbeir.o, para applicacão certa. Mas, essas aipoUces nunca 
P'oderão ser la:ncada$ ao par .. 

O Sa. VERGUEIR.o C:&SAR - Ap.olice nenhuma é la.m;ad.a 
ao par. 

o SR. FERiREillA DE SOUZA - Equivale a pàgar juros 
ao .contribuinte que ~Iíe vae pagar juros de 6 %. 

O ·'SR. VERGUEIRO CESAR - Todas as emissões têm preço· 
e typo. 

O SR. FERREIRiA DE SOUZA - Equhrale a p:agar juros 
mais altos,. sob o rotuFo de pagai-os mais baixos. Se· uma 
apoiice de 1 ·:000$000 a 6 % e venqida a 700$000, realmente 
os juros. são superiores a 6 % . 

º' SR~ DINIZ JUNIOR - É uma questão Q~ typo. 
O ·SR. FERREIRA DE SOUZA - Mas o typ·o:' meu col

Jegá, inílue n·os jurQs~ 
Dizia eu, Sr. Presidente; Ciue a . proposta. orçamentaria 

estaria errada. É que s·e essas apolioes .forem làncadas a 
certo typo, não ;renderão esses 200 mH c<>nte>s oom ·que 
conta o relator para fazer face a despesas de obras sum
·ptuarias. Por oufa.·o lad:o, n~a corres:P<>ndendo ai um ·augmen- . 
tp nos recursQS mon~tarios- do Povo, irão iflu'i:r no preço 
das .e.m eircmlacão. baixando-lhes a.s cotações, com prejuizo 
dC>S seus · a~tuaes possuidores. 

O SR. D :tNIZ JUNIOR - · Dev-0 esclarecer a. V. Ex. que 
as primeiras ~polices <lesse genero,, qt:Je a(tlli àppareceram, 
aomcidiram -com a administração dQ iltustre e honrado se
nhor Adolpbo Ber.gamini, de quem fui humilde auxili~r, como 
Dirooto~ de Fazenda, e foram. lan~as a;p par p.ara liquida
cão· da diVida. fluetuante. A cotacã·o i'õl sempre a melhor _p~s-
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sível e . ~hefou_ m~smo a attingir certo agieo ao· se a.pproxi.~ 
ma~ a. 'éPOC4 do sorteio. Depojs, porém, veio o abuso, sendo 
que, cinco . annos mais tarde, ntngu~m soúbe fazer coisa. dit
f erente. Essa a verdâdé. 

. O . SR. FERRLEIRA DE SOUZÁ - Sr. Presid·ente, esse 
emprestimo de 200 mil coht;os .apresenta uma feição const1-
tueional que eu~ com o devido respeito ao mestre que o ela-
b9rou, considero profundatnénte 4uvidosa. · 

Dispõe a em-enda que ess·a. importancia se destina-rã a.o 
.serviço de ·obras publicas, apparelb.os, acquisições, ete. -
· Em primeiro Jogar, o Orçamento, não especifica. quae$ 
são esses serviços·, <JU:ando· ;!. Constituição eXige s~ja elle a. 
previsão fiel e es-pecificada de todos os ga-stos. 

Temos aqui um~ verba blobal sem especificação alguma.; 
uma verba de .200 mil contos que. se e.enfia. aos administra.
dores do Paiz para gastar como e quando quizer~:i:n~ Crêam-s~, 
ainda, maiS servicos em lei orçamentaria, quando, dentro do 
nosso regime aos serviços novos e as respectivas despesas, só 
.Podem ser instituidos por lei 'especial, co~tando apenas dos 
orêanientos . os recursos . que haJaJn sido determinados por 
essas '.proprias leis espeeiaes. 

O orçamento, dentro do quadró estabelecido .pela Consti
tuiç·ão de i 93~, é simplesmente um& representação - vamos 
dizer assim - grapbica daquetla.s ~eeeitas e despesas que 
estão previamente determinadas em leis especiaes. No cas'ó, 
a Conimissão nos ·aconselha úma verba gfobal para obras que 
ella não discrimina e não declara se estão contidas ou auto. 
rízadas pôr -leis .especiaes . 

Nesse ponto, a em~nda está inquinada d~ constitucionali_ 
dade duvidosa, para não dizer, elaramenté; de inconst.itu~io
nalidade absoluta. 

Aiil'da um. ponto que me deiY.ou em certa. du'1id.a, ao ana
lysar o pr-0jecto de lei da Receita, foi quando á emenda n. 7 
da Commissão de Finap,cas, r:elativamente a uma permuta. d~ 
favores - digamos - d~ negocios que se realizam entre os 
diversos Ministerios. 

A Commissão esta:beleceu, ma.is, na R-aeeita, rubricas ver
dadeiramente bypothetieas, irreaes, ine}dstentes: são ·!ls_ .que 
se referem á publicacao de trabalhos dos MinisteriQSv Como 
sabemos, essas publicações são ·feitas' pela Imprensa Naci_onal, 
repartição .que, outróra subordin_aQ.a..:ao Minist.erio d~ Jra~enda. 
hoje o:bede.ce ã orientação dtl Mini.sterlo da Justi'ca. · Quer 
diz.er: os trabalhof! dos Departam~ntos em que se diVide a 
administração brasileira passam! necessariamente, pelo ;Minis-
·terlo da Justiça. · ./. 

A Commissão conferiu a esses Ministérios uma vepadeira 
autonomia; desconhecida na legislação e, Q qtie é ma.is, desco
nhecida na systematiea. do nosso Direito ConsUtucional. 

E, assim, diz: 

"Renda dos Ministerios - Publicações: 

Fazenda ........................ .. 
J'u.stica .. . ..........•. · · · · • • • • 
.EXteri.Gr . . . . . . .. . . . ...... "' . • . . • • 

e. a~sim por. deanté. 
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Na· Despesa,· a · 'CommisE:ão offereceu a contra'""pa.rtidà, 6 
lá 'vae, em cada um desses Mín,iSterios, o pagamente, feito. 

Ora~ islfü é coisa absólutaUlente írreal. 
Um Ministerio não paga ~ outro, porqtie um Ministeri.a 

nã_o coutráe divida. com outro. O mats logico·, o ma1s pe1·
.:fe:1to, '() que traduziria melhor a verdade, serja. que se ést3-
belecesse apenas a. verba para as publicações officiaes da 
Imprensa ·Nacional, s.em estármos .a fazer do arçam~nto um.. 
verdadeiro livro de contabilidade por partidas· dobradas·. i>ar
tidas credoras attraem necessariamente partidas d.evecforast 
esterno de Vefbas e assim .por deánte. É ·simplesmente uma 
Jnut:Hidade dar a impressão de uxna rep.da da. lmpr'ensa Na• 
ciop.al por publicaçües officia~s.. PQi$ essa renda realm-ente 
Jlão exiete. !Es&e servi e.o não é pago. 

Vou agora deixar a le: de Receita, afim de chamar a.. at
.ten.cã0. da Casa p;ira, um a.ssump-tQ que considero de summa 
importan.ciá e que. me parece tratado peta primeira. vez em 
·di·scussõe.S orça~entai-ias, ·pelo ~n~c; por mim. Lê o qÜe se 
reter-~ a. "pe.ssoa.I oont•ractado"'. 

Procuréi, pela leitura apr.es~~ada. qu~ f.iz do 1>rojecto de 
Despes~ .s~er a quanto .mot1tà. a. resp~tiva v~rba. Não cQn
segrii. E, como o meu eminente, djstineto e 'brilhant;e collega 
por Perna:mbueoj Sr. João· Cieophas, é um grande estudiosô 
desses assumptas, tendo tratado do problema com o ca.tinho 
de verdádeiro h-omem de Estado, e alliasse a tudo isso a sua 
profissão oo engenheiro - mais dado, por conseguinte, ás 
·coisás ·mathematicas, mais entregu~ _e approximado dos ~]ga
ris.mos - pedi a. S. Ex. me possibilitasse o conhecimento. do 
total dedicado pela proposta da· Comm1ssão ·aos chamados 
1
' contractados ". · · 

Respondeu:..me· S. Ex. que, em todo o seu .estudo, .~m 
Wdos ·os seus caleulos, ainda não canseguiu conbecel-o. Ape
nas me esclareceu que, só em de.terminada verba do l\liniste
rio d~ Ma'l"inba, havia. de eambulhada com "Material.,, con
tractadõs num montante de nove mil contos, pa.!9e·cendo;_lJie 
déstinâ.dos sete mil contos a ~sse pessoal. 

O a.ssumpto é interessante. Proourei, em primeiro logar 
nas nossas leis, uma. base qualquer para essa figura extrà• 
ordinaria. que se ereou - do funceionario eontraetado • . Não 
logrei ~aber. 

Essa texpressão - ·•runeionario contractado" - em. 
Direito Administrativo, para muitos pode até se~ tida eomo 
pleonastica. porque, na doutrina dominante, todo o funccio
nario já é coiitractado pelo Govêr:â.t; para· exercer um!. fun
cç~o ... 

RerJo·rqo-·me que o te~o "eontractado nasceu no· pe
riodo Washington Luis, mas nasceu coIQ finalidade propria. e 
com umà razão que· se não justificava do ponto de vista ri
gorosamente teohnico. Era razão de ordem economfoa, ou 
melhor, · dé ordem administrativa. 

O' Sr Wassbingfon Luis, fàzendo urna refor-ma da lei 
quanto ao provimento dos cargos "publicos, retirou àos Mi
nistros ~ a todos os outros chefes de repartição, a attribu.t
«:ão de . no~ear pesso~l.,:Cons.eguiu ess~ coisa que eu, ao teD.J
po, eonsi<lerei, cpmo ·ainãa agora, um ·verl;i~eiro, absurdo! 
centvalizar no · Presid~nte 'da Republica t,oâas· -as nomeacõ~s 
do P~iz, desde o remador da Mesa de Rendã:s alfandegadas d~ 

e~ o~ - VOJ .. UM~ ~ .,.... i935 13 
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~t«;>nina ou d.e Mossor6, nq Rio Rio Grande do Norte at~ o Mi
nistro de Estado, na Capital da Republica. 
· Sempre pensei não dever o Presidente da. Republica ter 
essa· func.c:ão de nomear os oceupantes de todos os cargos do 
Paiz. . _ 

Ari<nal de contas, assim disp~ a legislatão do tempo .,, 
inf~lízme.nte, a . meu .vêr, di>Spô~ aot"Q.a.l legislação. · · 
: . Querenda7 poré·m, o $r. Waslüngton Lute, rt!!alvar adm1s~ 
sões tran$itorias d~ pessoal, para servi oos· tanlbe,m de cara
.e ter transitorio, suggeriu ao legislador, ie este lhe aeceitou a. 
.suggestão, $e conferisse -aos rilin.istros a tarefa «ie admittir 
esses -servidore~ . mediante contractos. 
· ·· Pi"ec·sava o .. governó evitar que a admissão de pess.oal 
para ~ertos servicos de tempo determifnado -se tra.Mformasse 
numa. verdadeira oonquista ·do "caTgo pUblico ·permanente, na 
effleetiyidade. de suas funcções. E assim nasceu, a figur:a do 
~óntraétado .. "Màs o que vejo, na proposta "do orçamento a.ctual, 
·é ·q"ue · es·sa entidade anU-jui-ídica :se esgueil"ou e forçou a. pôr 
ta, burlando os princ-ipíos ·de nosso direito administrtivo, para 
.._ se fnstalla.r junto . da administ11ação como :f\ilha epsuria~ 
·pouco "importa: Mas ·ningu_em · percebe· que ella se· inst.állou 
·assim, de . maneira profundamente lneonstituclona!. Dalla 84' 
S3rviram e se ·estão servindo OS homens d.e governo, simplet• 
'Dlerltie- para isto:. viótar a Carta ·Magna do Paizt 

·Não affinno·que em vão - para violar a Carla. ~agna. E,, '" 
:Conclusão que pretenclo evidenciar em poucas pala\tras. · 
, A ~nco~stitücionalidade, Sr. Presidiente, se -baseia .no se
·gu,inte argum.~nto :. dispõe a .constitui.cão. que, sendo accessl· 
'vel a todos· os brasileiros a ·entrada em furiec~o p_ublica, . as· 
normas para essa investidura deve-m não sómente, consta.r das· 
leis .ef:peciaes ·e Ci:o futuro Estatuto dos:. Funeciona.rios Pu
blicas; e.orno, ta~bem, fieava.m em ·vigor desde a sua dáta. 

O Sn. CARLo.s ·REY.S - V. Ex. sabe que na creacão de Be''r .. 
'Viços não ha este· concurso. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Mas é inconst~tucional. 
·V. Ex. .podería-ter trazido essa argumen.f;?ção quando se dl~
..euti~ a Co:nstituição. Dahi por Q:iante, temos a Constituioão, 
. .embora .ao vêr de V. Ex. não condiga com as neeessidadéa det 
Paiz e· da. sua administração. 

O Sà". C.u\Lós · Rm! - . Diseut..t· o a!rnmpto aqui. 
O SR. FERREIRA DE .SOUZA - Mas :foi vencido e temo1 

de cumprir a Constituieão. · ' ~ 

Diz: esta qüe o accesso a:Qs.. ear:gos ·publicos é garanU'do 
a todos os brasileiros ·me<liante certas normas eieme~tarêi 
~ue impõe e entre a de numero 2 do art. t 7<>: 

~A prim:eira i-nvestidúra: nos postos de carrol
Tas das repartioõe.s administrativas e nos demais que 
a I~i determinar eff ectuar-se-á depois de iexame do 
sanidade e concurso de provas ou Utul:os'._ 

Quer a Constituição ciue. toda e qualquer investidura do 
um individuo num -0argo ·public.o de cat'acter permanente, no 
e:x:erc.icio gue não é passageiro, que não é de uma época, 
de uma phase, qQe· não éoITesponde' .a uma crise 4eterm,1Jia.dQ: 
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quer a Constituição:· que toda a admissão de ·pessõas ás posi
-ções p.ermanêntes da admi-nistrJ!oão, se faca . rigorosamenre 
.me<Jiantie concurso. Não .estabeleceu o Constituinte se esse 

1.çoµcw$.Ô dever.ia ser, -0brigatoJ;"iaJDente, de provas ou de títu
los, mas exigiu um concurso. Que é o que dahi se segue? Que. 
n,il:1gU.em p~e. inieiar- a. sua .carreir~ a.dministrativa no. Br~§il,' 
sem ser . pela .Po.rta do eoncu~so._ (Muito .. bem). 
· ··O Sn .. ·CAflLOB .REIS - Ali,s, V. Ex. sabe que. isso já ·exis-.. 
tia nas carrejras ·de Fazendas, ,Correfos e Telegraphos. 

O SR. · FERREIRA DE -SOUZA - 'Mas não havia princi-' 
pio <}Oflstitp.cional que ·o. estabeleeesse. E' uma novidade cfa; 
'Constituição · de ·'!934'. SOment~ ella, como V. Ex. sabei re-: 
'glllou ·o. questão dos !unccionarios pubUcos. A de i89f, dei-· 
xava esse · a~sumpto aó pleno arbitrlo do legislador qrdinario. 

O SR. CARL<>s Rms - Mae pelas leis ordinarias isso já. 
era exig{po • · · · 

O ·sa~ FERREIRA DE SOUZA - Mas as leis eram re.- . 
~C?~~ve1,s .peJo m~s~o Poder . que .as fazia. . . . 

NÍnguiem p6de entrar., hQJe'; para as earre1ras adn11n1stra.
tivas .. no Paiz~ sem um. Qoncurso, .sem. µma prova de habil.ita-· 
·ôão,. dír ecta, IJOr provas, ou indirecta, por titulos. 
· l'odo aef.o de· admissão d10 .funccionari<1S eham~m-se 

contractãdos. ou outros nomes quaesquer: todo acto de. in
vestimento dre serventuario num en;ip~ego publico de earaeter 
permati~nte, sem a habilita:eão prévia do concurso, é, PÇ,r .. · 
tanto, tim acto. inconstitucional. 
. · Parece que não ha argumento poss.ivel contra .. ·esta con

clus.ão. üom as verbas em f óco, colifere-'f.e ao Governo a ca
pacidade ou o poder de contractar titulares de funcções per
manientes do .serviço publico. E' uma ma.neirn. simples, J)ôréin, 
-grosseira de pular o obs.tacU:lo qa. 'ConsUtuic:.ão, de ·faciHta:~ 
aos governantes . a collocacão de protegidos, de apanigtiaqos, 
sem QS esto.rvos. das formalidades assegurs:dora.s da. capaci<Jáde 
funcional, estatuidas pela lei maxima do Paiz • 

. O ~. CAru:.os Rms - ·Ne.ste, ponto, estou de inteiro ac .... 
. -cordo c<)m V~ Ex., quanto ao .servi o o permanen_te·. 

O .SR. FERREmA DE SOUZA - Permanente? Esta ex:.. 
pressão venho usando desde o inicio da. minha oração. 

Admitte-se . o funeeionario contraotado para fune-0ão de 
caracter transit-orio. Nesse caso; não será propriamente; um 
funooi'onario, T.rat~r-se-á de lndivJduo que contrac·ta ·com, 
a União determ,inado servico, como o podetia eontracta.r com 
qualquer- particular. O poder .Publico entrá 'ahi como ·um 
partfoular poderia entrar, figura como pessoa juridiCa de 
direito privado, poderia. figurar numa relação contractual. 

O SR. DE1'{ETRIO XAVIE"R - Ahi, trata-se de operarios. 
O SR. FERREffiA DE SOUZA - ·:Neste caso, é simples 

-contráctado porque, não sendo permanente o serviço, o GQ .. 
verno vae delle precisar ~ómente durante aquelle trabalho; 
durapie aquella aetiviâade. Cessada ·que s·eja, 11ão h~ mats 
razão para continuar pesando· nos cofres publicos. 

i\.h~, o .contractado é possiye1; não ,será um funccionari.o, 
II)a.~ 'Q.m cont,.ractado pelo Governo~ .Funccional'io é aquelle 
qgie ex~rc~ fuilc.eão publiqa de earaoter perma.nente. 
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o SR. CA.RLos, Rms ·...::.. E· @e tambem é 1lIIi .contractade .. 
uníl~tera}, como disse Ruy Ba:i-bosa. · 

. . . SR. FERREIRA DE SOUZA - Já deelarei, qú.e em. 
face da melhor da doutrina, à. expressão "'funooinario con-. 
traotado é até · pleonastie.a. 

A admissão do contractado v-isa aínda, Sr. Presidente,'. 
contoI+.J,ar o.utra garantia ·da Constituição. CoUocatido~se, 
ainda .a medo, ainda nervosamente, em face dá. mais mod'ér
n:a doutrina de Direito Publico nos paizes de regime demo-· 
cratico, doutrina para a qual o funecionario não é ·um ser
vidor dos governantes, mas· do Governo - tartou a Const!
tuicã·o -de conferi.r aos servidores publicos estabilidades,. 
garantias de funcção; que os l'lev.estissem de uma. sorte de 
eouraca ~cfütra .. as .seducções. ou as perseguições politieaá. E:. 
assim !oi. 

O SR. C~" RErs -· De accordo com V. Ex. : o fun- · 
ooionario nã-o ·serve ·aos- goveJ,'nà.n.tes; serve a~ Estado, ao Go
·vem.o,. como entidade representâtiva do Estado. 

O SR.- FERREmA DE SOUZA - Não. tentando, não "(llle.-... 
rendo, não tendo coragem - ·vamos dizer assim - de che
gar ao que dispoz a Constituição de Weimar, com a estabi
lidade. absoluta de todos os funceionarios publicos sem atten
cão ·a -..annos de serviço ou a typo_ de investidura; não qu,e
rendo ir por esse caminho a Constituição de 1934 estabeleceu, 
no art. i.69, a indemiS,sibilidade dos f.unecionarios de con
.curso de provas,, e a de- tocto e ~ q0;alquer ·runcci:onari(), depo-s 
de i O anno.s de serviço, salvo falta de exaeção no cumpr-i- · 
mento do -dever, comprovada. em processo administrativo ou 
judicial, conforme o caso, devendo ser assegUrados ao accu- . 
sado os meios mais a.mplos e completos de de.fesa. 

Ainda mais. Não íicou, porém, na estabilid_ade dos fllílc- · 
cionarios de fO annos; e e$tabeleceu, no para.grapho unice; 
que todos os fünccionarios. com menos de fO annos de ·ser-· 
vico êff~ctivo,_ nãQ poderão ser destituídos, -senão por justa 
causa õú motivo de interessê publico. 

A differenca ahi firmada é a seguinte : para os funccio
narios de mais de- 10 annos de -servjçot o processo adm_inis-· 
trativo ou judicial é uma ~ondição prooipua. e €lementar da. 
demissão, emquanto que, pai-a 0s funccionarios õe menos qe · 
10 annos de servico; a demissão se tem de dar por um mo
tivo justo ,embora nã9 apurado em processá. 

-O SR. CARLOS· REIS - Num ea.So; deu !ore.a de v-itaUcie--
dade .ão cargo; no· outro ·deu-lhe estabilid.ade. : 

_O SR. FERRElRA DE SOUZA. - Para .uns, a Cçnsti- · 
tuicão .e;x:igiu a prúva prévia de ine::x:~:ção d!o dever; 1 para 
outro-s, a Constituiçâ(} admittiu a prova a pos.teriori. Quando · 
o funccionarío recorrer ao Poder JUdiciario, para pe4ir a 
repartcão do acto que o demit:tiu, cabe então ao governo al- " 
legar e provar os :m.otivos de s.Ua demissão. 
. Or~, a livre demissão dos ccmtractados buria essa pro

vide.noia. Qii·er dite~, , estabelece nas reip.artiç:õês publicas: ·
d-0 Paiz. ·um batalhá(}1r, ou :regimento, ou brigada., ou · divisã9 
de funccionaríos-, que não são funccion~ríQs, qu.e não teem 
qualquer dàs garant.ias legaes, -p-or conseguinte funeciona.rios~ 
que, do mesmo pâs'so qtie ·1azem ao·s ·seus ·collegas uma. ver
dadeira concorrenc.ia desleal, são simples j<>guêtes n~s mã:oS.: 
dos pq.l.iticc>s, não se poderão · delles apartar. E assim con--
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:unuar-a o .sewi<;.o publico. a. .ser prejudicado por essa pos,si
-biliclade ábsoluta, arbitrai-ia e illicita, 

Vimos, que o· ôr-0amento cnns1gna funccion.arios contr.ac
'tad:os par..i cargos 1rnrma·nente:s. 

'º ·SR. CARLOS ·Rms - . Agora diz V . Ex. que q intuito 
~ é .burlar o ponto de vista constitucionp,-1 . Por· que,, então. em 
··governos ·anteriores, antes d~· ·no~Sa Constitui~ão, tambem se 
·-Oreara essa. .especie d~ funccíonarios co.ntra.cta.dos?' 

·o s.a. DINIZ JUN10~ - No Ja.r.d;im Botanico e~dste um 
·runccional"io. Cl>in 40 annos de se:rvi'co, em cargo contr.actado. 
"Devido a s·er ~uriccionado ç·onti:actado, não p6d.e apos~ntar-se·!. 

·O' $a. JOSÉ B c$RNARnINO - o· nobre ·orador pêrm.it>te um 
·aparte ? 

O SR. FERR:ÉIRA. :OE SOUZA - Com mui'to ·p:razer-. 
ô Sa. JosÉ BERNARDINO -- V. Ex . está abor.da_rtôo. u-m 

··ass:utnpto d.a ma1or ittrpol'tanc-in. Pec.o a atte.ncão de vos~~ 
··exc.ellenc.ia pa:ra; o ·ç:Hs:positivo .constitucional .que dá aom.pe
·iencia ~.·o· Poder Legislativo, pri:vatJvam~nJe,. para cre.ar em-
pregos pubUcos. De modo que a do.taç-ão p.ara cont.ractad-os, 

·em ·ultima analyse, representa uma detega~ãó do ·poder. 

. O S:R.. FE·RREIRA DE SOUZA. - Ia .tocar :nesSoe ponto. 
--o· direito .de co.ntracta·r pessoas para. serviCD3 imparta .. de 
facto. em ·delega_Çü.o. d_e pode;-; é, ainda por isso,. iilêófl$titu
LC.ic·nat. visto copio :á. delégaçâ·v de· pod.et·es· em rios_so regime, 
·pelo· meJ.?.<1.$ depoi.s de l934; não é tolerat}a. 

V. Ex. que me honra com ó seü aparte .e:sclarec'Jdo, 
-vindo bri~hante·metrte em meü. .auzj.lfo. bem sáoe q.u~. 'Qo re
·gi:l'I)e da <;onstitu.icã·a de 189.f a que$tâo da deie·gação de po
deres ~~a doutrinaria:. Havia lima corrente Ciue a a~ceíta.va; 
·-outra a repeUia ~ 

N:o enta,nto, dentro da _Constitµiçâó de 1934, qtJalqu,er 
~que tenha. Si4.o a. raziiot acertado ou não acertado o :caminho 
~ue ella trilhou é· ~hsolufamente ved1:1.da. a delegaç.ão de pó
·deres. E o facto do Po!!ler Legis.la'ti'vo. ·conceder · .a:o. g.overno; 
ào Póde1 .. Executivo~ -0u .mesmo -ã"s súas autoridade$ adminis-

· irativas dentro _ do. Pócle:r Legislativo, tª'l poder d~nt~o .ele 
um:a v~rba globàl, _ offende o outro principjro c;onsUtucional 

•-que ~on,f e.r.e. ao ~-0der Legislativp .a nfi$·são d.e ~rear . cargos 
·e de lhes e·StipuJ.ar ·os vencimentos. 

·O Sa. Jost BERNAnDIN:o ....... Se:mpre em .lei especiaL 

OSR . . F~R_~EIRA DE SOTJZA --- Offende. p,0r4ue d.ele
-go.u a um. .Po:4~r a,dmini$trativo a creacão desses car-gos, que~ 
~izer1 mate.ria puramente legislativa. . 

Signif.iea, pois, que· a accãoi do Legislatiyô.. concedendo 
"verba cparn contra-Otados a.o poder administrativo, fere pro
funda. e, sub.stanefa,Jmente a Constitu.icão em mai_s de 1lm dos 
.s-eus· d1sposltiv<>s. · - · · · 

O SR~ C~Los RErs ~ Se o o~camento do M:íni$terio da 
'Fazenda co.nsigna vetQa ~ara esse p'agarrie.~to~ é poi-q.Jle o 
o:gover~o já c-ontraetou, os funecionarios,. Deverã. deixa,r .de 
·proeeder a ess·e pagamento? Por conseguenéja, a dotação foi 
'íeita para evi.f1ar que e governo caloteie. 

· "O ·SR.. FERREIRA DE SúUZA _.. Se. o governo cdntractou. 
•<; aet'.o ê i:ne.onstitueionái, é. nullt>t 'não tem valor de qualque-e 
•especte. '· · 
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o Sa .. JosÉ BERNARDtNo - Salv<> se·:eontractou antes da 
Constitu_iç:ãQ. Pode ~ntão .haver direft'os ·-adquiridos. .. 

O SR: FERRElRA DE SOUZA - Perf eita~nte, mas 
ainda ahi o caso. comporta uma vas.ta discussão1 qual a de 
saber se- ha direitos adquiridos em face de dispositiv9s oo.ns
tituc:ionaes-. 

. Admitto. direito adqui:rido só nos contraet-0s que te.em 
tempo certo. Os: de tem.po indefurminado findara~ por forca 
da Constitu_icão. Desde esse momento, °' governo não pode 
te·r mais·, nas func.cões publicas de cáracter permanente, um 
.só funccionario na parte admiriistratjva q.ue não tenha e~.
trado. pela porta do ·concurs0ii que tenha pulado pela jane!la 
dos favores ou = das pref erenc.~s . pessoaes . 

E' triste, porém, salientar que o àbuso dos contractos já 
se. ~ste.ndeu . ao :Poder Leg-islativQ. . _ · -

·· Além 'dos milhares· e -milhares de· contos entregues aoo 
arbitrio, á vontade .do E_xecutiyo, a proposta orçamentaria 
t11:,mbem deixa semelhante fac-uldade áos administradores das 
Casas legislativas_. _ . . . . : .. 
. - Aq\li está,. .na yerba. para o Senado, uma determinada im
.por-tancia para pa~nto de · -substit~ições e· de . contractà
dos. O ·Senado não p~e,;, de maneírf1 algu:ma.., estr-a incltij.do
na. excepção que lembrou~ no apa!te com _que me h_onr.ou_, o 
nobre·~ Deputa·do José Bernardino, ~ fuAeejona:rio anter:ior:
mente contractados, · p-órqu~, antes 'da Cons.tituic.ão, não ' exis;.. 
·tia .. o actual Senado· da Républfoa. Quer diz·er, trata-se de no.:. 
vos -empregados. -E o ·senado . tem a sua· lei 'interna, org~ni.:... 
~ada pela Camara_, quando ootno· Senado· funcoionáva., · estabe.:. 
lêcendo· o ·cop_curso de acecredo com· .a Co:nStituicã=o~ para o 
.provimento d~ qualquer posto. Na sua parte 8..dministr,ati~a-,
o Senado· tem recorrido· ao reprovavel :expediente, quand0o-sei· 
_ haver pretendentes approvados em cop.eurso· e â espera de
aprovi:tamen to. 'O concurso fei_to, por consêqu(3ncia nada 
vale. . . . . . . . . . 
. . · Resultado : o Poder Legislaj.ivo va~ ser de~mQra!izad.Qo,. 
p-~rCJ.Ue os prejudicad~s, com .·direito )~.~1,li~.o -e; c~r~ .. em a}S:U~ . 
ca:sps, ao catgo na órde-m da .class1flca9·a:o e ·em· q.utros, .na9 
a-0· c'argo rigorosamente·, mas ·· o ·de J>l~1~al-=Q, pqderão ];>ater 
"ás pottas do judiciario ,e . . cJ;es~e·. oonseguir, -núiµ f tn!3-ndad·o.. ·ge 
seguranca ou numa aç.Ção sumrtJaria especial, a !JJl~~ll~cão ·(iq
gfsp~sitivo ~ a: de?lar?cão ~os se~s dir~itos. .. :· . - i ':: : . 

o SR. ALDE SAMPAIO. - E ·o -Senado, àssim> agindo, ·. vae 
contr~~ .uma de -.súas funcções, qual a de ze_Iar pelasi: leis do· 
Paiz. · · · · ~ · · : · 

:'. ·o;. _~R. -~~R~;E~RA:n:E so'P,zA. ~ .Tein0s -mai~~ .. A Ga-· 
~ar8: nao qmz de1~ar de .di.stri~'Q.ir a si .o qulnhão· de--incons..:. 

,~1tu~1_onal.idade .-e . p~ -~lfog:a.li:dad~~ Nas :suas pPQprias verbas;. 
g~po1s. d?- rubrfoã" de .T.Iin."a .s-ub-:C9~si~ácão d~tina.d,a ~·a pes-::-
~?,ª~ v.ar~ave~ -~. oµtra p~ra ·gr.a.~I-f)cacoes espeCJa~s; ·V.em 'ª in~-
falhvel dotaçao parà. pessoal eontraclado. · - . . ······'· 

Ad~ittiria _que, isso se verificasse, s.e ~ss-e ·pess:oal éôn~ 
tractadó o fosse ; para o set"ViC-O transitorlo, d·igàmos-·· de ' lim
peza, . de , installações, etc. ;· -. · · - ~ · :, , · ;.:-. · ' : ·. : ·: .': :r· 
: Destina--~e~· ·porém, a ·verba a ·-eonfa,-aqtos .. pa:ra 'CHlrgo:s' ·pai':!. 
manentes·. -Diz-se. in~ ~m~nd.a :· "para pagamento· a· dois é.õl+ 
laboradores d.a b1bhothe®, . a ' 700$0-00 IIieilsa-es cada-· urri~ .• "'" 
; ~ Se a . au!,orizacão vis.ass.e do.is indi:viduos especializados 

em ca~lo~~- livros., ~ :prep11rar bibliotliecas·, . estaria muito.. 
bem. l\las, o . projecto estabeleée, sifuplesrqeºri~ : "pal'a pes-;-
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s~ai contraet~~ da bibliotheca, . 7êl0$000 .mensaes; dois pra
ticantes, 9e h1bllotheca a 550$000 mensaes, ·cada um; dois au
xiliare$ d~ primeira cla.sse da Se.cretaria - at~ classiffoação, 
que é coisa inherente a funceionarios die serviços per-man.~n
tes - · 550$000 mensaes a cada um; um auxiliar de segunda 
classe, a 300$000". · 

E\ portanto, a propria Oamara, composta na sua maioria, 
de Deputados que votaram a ·consti.tui'ção, que está tmnandô 
a de.anteira; para il.U.tn só dispQ:sitivo, numa só providencia, 
contrariar diversos dispositivo:s e diversas providencias salu
taris_simos, impostas pelos Consti.tnintes de i 934, quer dizer, 
aquelles. que es-tabeleceram a obrigatoriedade do concurso 
p.âra o ·accesso aos cargos publicos administrativos, aquellés 
que determinaram a indemissibílidade ·do funccionàrio sem· 
.,ra·zão de ordem pu_bliea e estabeleceram a indélegabiljâad.e 
das filnccões de cada Poder,. funcções que. no caso, são as de 
érear empregos, ~e aposfum na des:t.r~icão da proprill. obr-ar 
. A Çamara _está ·assim delegando funcções não só ao Se-
u.ado cor.no ao Presidente d:a R.eJlublica . · 

E nessa marcha, a verba de contract.ad05, ascenderá., den
tro de algún_s annos, a montante ,sl,lp·erior á v~rba <ie funccfo
narios. Então o .Brasi.1 cl:)ega_rá -3. esta situacã.o interess:an-:
tissima de ser ü~ Paiz quê te~ {üncções publicas se~ func
cionarios publí.cos. morque. tod·os se~ão simples. contract<;!-dos .. 

A verba de contractàdos deve, pois desap-parecer sôb p~
na de dar a Gamara·: um attestado o mais cabal e completo; 
de que não cQnb .. ecé a Constitui-Cão da ~epúblí~a, d.espreza .o~ 
obi.ees moraes, -políticos e juridieos poi: ell!l oppqstos ao livr~ 
arbítrio dos administradQres e de qUe·pret.ende, cad~ vez mais. 
encerrar o· Brasil.: no circulo de ferro desse presidencialismo 
bremendo ·e dolôroso que nos constringe, nos ameaça o pr,07 
prío · 'f-ufüro~ . entregando fa:>dos os aetos dr:l sua. adµiinistracão 
a um: unie:o homem·,:'o: ·que nomeia, prende e paga, v~le ~-i~êr, 
ao ; '.Pr~si~ente' Õa' Republica. · . 
' · · Se oo· quizesse ··centinuai"; · sr·. P·residente, o t~mp_o m~ 
permíttisse e a . ~ciencia dos xneus eollegas· fosse in.esgota-
vel. • . . .·' , . l ,. • 

O ·SR. LAERTE : SE'rUBAL ·- Absolutamente .. Estamos. ou
vindo, ' "c·om a maxima. attenc.ão e prazer; a brJiltante 'é::q>osi-
ção · do nobre -''bollega. .(Apoiatlos), . . "· · 

; • ' 
1 

O SR: FERREIRA DE .sOUZA --.. · ... ; ap~11tari~ ainda, n'' 
Orcamento · em discussão, as ·medidas .economicamente rtiáis 
'perigosas, íinãnc~iraniente ma.is çlesaconselhaàas e juridica-
mente mais inefficazes. · 
.: . · O prbJecto orcamantario · ,:-epiz~ ·os ~elhos erros do Bra
~t_r, ~z:rofo. de ·que ·se não querem p~n'ite~ci~r os homeni qÓ 
s-overfio; ·que os atacam e os promettem e.mendar quando em 
opposiçã,0 ·~ , . · .: . . 
~ ·. . Um delles é o .que se refe.re ã . distr~bÚição de gratifica
c.õ.es, espéciaes aos funcc'ionarios de·.det.erminadas ~repá;rtioões. 
': i . ' o Orcamento insiste· no .ináo vezo' ;de. erit~~gar. ao' Pre.s.i
dente da Republica e .aos Ministros verbas. glopaes para gr.a• 
tificacões a . .ftineeionarios e para fins muito geraes de fisca
liz~ãd ,de imposto.s ,e de fiscàlizacõês sec.reta-s, ' ao arl;tltr.iq 
(los ~in1.~tr.os. . I~so ... se dá. .ém. rél~cãc> a duas , ou tres verba!í 
dQ . . ~íipsteriô d.a .•. Fazenda "e á. . algumas do palacio da Presi-
deJ'.lcia da RepuJJhç~. ·:t. . , 
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~~inda ahi es.t~mos em .terreno juridtc~rnente inseguro, 
cónstituc.ionaJmente eondemnavel. Declara a: Constituição, 
éujo dísp-ositivo já: relemb;rei, que o Orç.a:méo:.to, devendo ser .. a 
ffiroPeS.São fiel. e mais aj;:Jproximada. po.$.síy,el. dá verdade,. con
ierá. ~()das as suas· rubri-c~s e . verb.a& per.feltarpi:mte e5pec~
f.1cadàs~ d~ tlú,rié que ao seu e~ecu:tor se não co,nfita utn poQ.~r 
de .arbi~i'1Q1 mas .sittiplesmente um pode-r de exe.cu:çào. ·· 

O -C-Qns'títuinte brasileiro teve em tnfra~ embora não ,Pre ... 
cj·sass~ deo1q.rar,a quella celebre nra:xima, s.e não .me e-n.g.a.no, 
de Bacon . ....-.., optima le::c qua,e minimum ·reUnquit 4rbitrio ju
diei.s _.. melhor- é a lei que mais p_:rende o seu ex.ecutor e que 
menos maFgem deixa ao arbitrio àos julgadores~ 

Assim pensando. exigiu nas leis órÇamentarias) para, :co
hib.ir justamente os vicfo.s do re'gime déstru,ido pela re:Vó-
Iu·ção de ao~ a es.peeíficação con.1ptetá, de &odas as verbas, de 
sort_e ·que o poder admin~strativo - b digo ad111inis-ti;ativu, 
porque· não .o con~u.ndo .eom e, Executivo, db Vép q:t,i.e aq'Uelle 
ab~ange, tainbeV:"', a dj1·.eeçãv d~s Casas dó P.aplamento ~ dos 
proJi:r.ios· trihunqéS:, t~a :part~ da atlnúni;s,t~~cão tív~ssti qüal
qu~r arpi.trio p:a confécçâ!> ·ou ap,plicàçã() d~s tooursos orca
mentarias, de.senipenha.nào -a11en:as 0 papel de administrado
res ot~ e.:x:écutores <;taqui;ll~ ,qUe o Parl~~Jltt)' determinasse,.-

AnaJy~ada, de tl.J:n ponto de ·vistà:. ·vamos dizer philasa
phico, re\telou a ~ova Lei Magna um.a. especie d'e preoooupa
çio em rehá.bilfta.r o Poder X.~egislativq, em fazel~o s.ahir, d~ 
$ituação de ~trema penurla moral a que descera no regime 
anterio~\ 1iiã,q e_rh razâo d0$. homens, vamos. ser j~st-Os - ~ e~ 
fuj filiado 'á. Allianca Liberal e revolueionario .de 30 -- ,m~, 
do pro:Prio regime que. a u:m dá tudo e a üma collectividade 
só dei~a uma ficção. Elfa q11iz sem se av-enturar 'ª contra
~iar o proprio regime, 'ª llle l'íl;oõit:icar as 'bases . esseneiae,;. 
p~iar os administradores conferindo ~arta .. autQridade· ao . ~~ 
gi~lativo. Não foi com outra:. :preoocul!aç~o· que. ~e adnuttru 
aqui não· sóm~nte a p;re$enoa volul).tar1~ dos, M1n1stros, ~a~ 
prestarem :informações. como, uunb~m a :sua pres~nca 'Obr1ga
toria, quand@ -0han:ía<ios peia Camara.. ' , .... 
. l'_iessa preol$upaêão de resiUardar ou de~reergl;iet> o ·PoQ.er 
Legislativ~ ti co:nstrtuint13 es~elee·e~ quanto á matéria .or
~.am.ent.aría., .que é básica, ·pQrqu(\' diz r.es1ieito ao -~s.tpn;iagõ. o 
seu dc>ininfo ·aD.solut;o no _çon~eder .eredi~r é a ,~mpossi'bili
dade, t~mbe.rn ab~oluta, do Exee-utivo d~ di$P.Or ,desses e-re
ditos_ para t~nalídades díversa.s. A prova disso e·s.tá exn q~e 
"J'Jroh?biu- estorfi()S e appJi'cáções d.h~~rsas p:or qualquer outra 
fórma~ / 

! 

ôra, _se a énnstituír;~,o exigiu, ássím, a ef:!pecific.ação :das 
·v·er'Q.as, ' elh -~ão quer., nao admitte, não toléra ·fique a quál
qµe;r titular_ ~ adminlstfacio a ,possilU:lid~de. de, di"slribuil.!as ao sêu . ar_b.itrio. Os recur,sos QI'C~·mentarios devem ser b'~m _ 
espeeifi.cados, bem q~ter"i.ninados. de sol'te que o -administ.r.a.
dor fiqu~ a<mtido ·geJJtro dos, U,mJtes previame~te fixados pel.o 
legíslador. Aqui, p~rém, n~o :se faz isso.: 7stabeleceu~se m;na 
verba. gl'qbal para ô. Pr·esldente ela Republica e .o M'fnistro. da 
·Fazenda .distrfüuire~m: como :ente'tlde:rem. · · 
. ()ssa pratic~ -éra u,.ma d@. a.penf4da,s _p·or immo.raes, nl) 
·~egime pass-ado . L~mbro-me bem: qu~ um dos vícios que o 
Ministro Oswald<:> Ar.anb.a. mais atacou quando· as.sumiu á pas
ta. da Fazenda, fo·i· das gratifi:eac.ões espêci:les. distribuídas PP.
los se~s antec.essores. · Classificaram-nas, ·naquelles dias. até 
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de. ~sea!).~alosas. M:·a:s ~ecprdo-m~ tambe:zn, que depo~ dessas· 
<ieclaraco~. eu 01esmo tive ens.eJo de ver uma ordem desse 
Mints.tro aç> Th~m.i;ro. mandando distribuir gratific~c~fo_s, aós 
.seus fµn·écH::mar1Qs .• 

O f a_cto -~ que essa~ gratificações nunca. são ápplicada:s 
'D..0$. serviços; a qt,te ;~re destina~ de maneira .. gera.L · Os 300 
contas hoJe entregues ao l\lini~tro d.a :F.azerida -para lhes dar 
10 desttnu que julgar mais aeertaélo, se.tnpre e~fst'irám so.b a 
rubrica de Fis.calizacão d9 imposfo de consumo" .. 
. Sr. Presidente, fui funcci.onar.io do Mini1s.ferió ri~ Fazenda 

idura:rtte oito. annos e meio e. posso ·dar •() meu . te.stemunfro á 
Catnara de que,. dess.a verba, quasi nunca ap·roveitaram .os 
fuiicc.ionuri9s da fjsc.alizaçã.o. Êra delta que .o M'ini~tro sé 
serviá p~ra gratificar ·.o seu pessoal de gahin.ete., em, nut,nêro 
i:Uhnitado ·pór .qualquer lei. 

V-amos, pois, reümidir nos erros. condemnados. Do pontó' 
de vista econÇ>mico orcametnario, é erro, e do ponto de vista 
·constitucional, uma nullídade. " 

'Úutra ra.zãor a1nda mais po'deros:a talvez, que a qµe se 
TeJere á destinacão necessar.i~ das verbas p~los orçamentos. 
é a constante do d.ispositivo d.a Cônstitu.ição· ha pouco lem-
brado pelo emine.nte e brilhante De·potado por .Minas GHta~s~ 
:Sr. José Bernardino. dando ao Legislativo a attrfüttir.ão d?.. 
crear empregos publicos, fixar-lhes· as attribui()ões e os v.en-
-cimêntos, ·· 

O $R. Jost· BEl\N.ARDINo _,_ Sémpr~ ·em lei ~sp.ec:iaL 

O SR. FERREIRA .DE SOUZAc -- M;u:Uo bem. 
Ora, Sr. Pr~süjente, a gr~tifieacão, qualquer que sej~ a 

'.Sua razão de $er. é vencimento·. E 1 -um:a anµexaeao, ampU~
·ç~o. açe,l'eScüno ao venciI)l~nto,. ou melhor, ªº ·orden_ado. Em, 
tlireito áchnini.strativ.o. ebamam-~·e v~ncimentos a :remuner~cão 
qUe o Esta~fo paga a u.m cidadão, a uma pessôa, pelos sérvi
'QOS Q;U~ lhe presta num~ funccão publica det~rminada. A lei. 
J)ão· f~ diVís,ão â.lgtJma, não admittie djffer.enca- ou divergen
cia ·entre gratificacãc>- e remuneração; ao contrario, o Codígo 
·-de Contabilid~de ~ União estabelece que os vencimentos dos 
funcafonarios se Çfividem numa parte f-ixa, .que chamou de or.-
denad.oJ .e noutra· ':ariavel, que designou d.e gratificaQão üu-

.. tros· dão a esse termo um qualificativo, eom o qual não ··Cli>n
cordo,_ de gratificação pro labore. E',. portant~, a gratifiéação 
llrn elemento dv vencimento~ E· se a gra:tifieação. é ('lemento 
do veneimento, só a, pode receber .o funcéionario nos ter
·mos da lei .que crear ó éar,go ou determinar ·Os vencim-entos 
-desse cargo. 

Parece um ars11m.ento' abSoh,itamente 1rr.espondjvel, 
. Nes_s~ condições,_não é licito ao. Governo, aQ a'chJilí1istra

dor·, não lhe é constitucionâlmen;te. ·possivel disti'ibu.ir gTai:t
fi.cações .com qn.eJD @er que $ejat. porque o ·funccion,ario só 
tem direito .áqui,lto que ·a· lei lbe d' e não. ao ·que o .seu ehef e. 
lhe quer cô1'fari;r • 

. .. A Co~~itUiQ.ão~ ainda. ne_sse. p.as:so, pretendeu tolher o 
á·buso do Póder Executiv:o .ou.das a\;ltQridad~s administrativas. 
E nao é a C~r!)~â dõ:S Deputa.dá$ que o pode revigorar. 

A minba hora vae findar; $!"' .- .Presidente. Queria, porém~ 
.Chamar a attencã:~ . da casa, pois' .que: infelizmente não pude 
tratar da metade dos .a:ssumptos .que pretendin, para uma ou
.trà questão jur-idic'a .. Ou .seja, de teobnica' jurídica. 
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Refirõ-tne ao Orcám~n:to., s·e me _n-âo .enga11Q,. do Minis
tei-io ·do- Trabalho, em que ~é repete, ·vai'ias vezes, uma ex
pressão tecbni-cánj~nte ertad~,. mas .qqe pode, , até d.e ·ponto 
de vista subsLancl~l, tr.aze_r pr~juí·zos ou determinar illeg~~ 
lidades. 

Esse. Orçamento,. em di'V'ers:as verbas para pagam·ento 
pessóal-, sempre estabelece - ~Para p.essoal, inelusive as 
g-rat-i.ficaÇões ·1regulamentares." 

Afi.gura;se-me. que, erradà essa express.ão, do ponto dé 
vista techjli.çp...consfu"tucionat~ ena ~tambern contraria ·ftá
grantetnente dispositivos c.onstitucionaes e póde dar .Jogar 
a verdad_eiros- abusos. · 

Não ha graUficações regulamentares. Mostre:i, ha pou
C(•S. mom.e.Fttos. .que a$ gratificaeõ·e·s fazem. parte- dos venc-i-:
.. mentll.5 e. qtte este-s só podem ser concedidos por lei.s ~spe
CJae~. üra, Q re,gulamP-ntq, não sómen·te na tech1lica. g.era.l 
do direito ad.m.inistrativo, comó :na egpecial do nósso d-h:~eiti& 
conSlitucio'riaJ, não é uma lei. não tem, mes11_1o; o· --ea~acter 
·abrigato:rio da.s leis. o seü ca.mpo. d.e ac~ão ·é· muito limi'
taao·; o ambitó de_ sm_1 cnmpulsoriedade é restric-f.ô. A Conit_i;; 
tuieão O_S· pr~vê .s,imples:tt;lellte não, como COil)•plen,enJo OU 
supplet.nento· 4a-s lei$. PlaB- comQ mefo de se e_xee·utai•em as 
lets. Nã;o pooero elles·, portanto, nem suppril-as, nem cmn"" 
pletal ... as. nem lhe& preencher as lacunas., pelo sUenc.fo· ou 
nã-0. Cabe-lhes meramente estabelecer normas para. a '3xé~ 
r.-.ução 'das. leis . ·Podemos mesm_tJ, f orçandc--um. po:nco a ter
minofogia, 1f:Ii~~-r gÜ~ elle..s· _renreseµt~in :-p_ara ~ le.15 o que o 
direito adjéctivo réprese:nta par.a: o su:b•stanfti:vo, o que a· !ór-

·ma· -t~pr~se~ta ·p~r~. a s·µbBtáneiã:. · ' - , 
. O regula91éti:lo é~ portanto, uma· fõ.rtn~· ·<te ae· e~.eeutar

deternHnada teL Assim, : não póde .. elte conf er.ir .di~ei_tos :a 
.ningu~m. O direHo !)ó pdde. ·ser ~stabelecido ~ pe,ta. lei.;, IIO· 
-regulame·nto ~ompete apenas ~hlr ·.a f6rm3' po:ç qu~ c>s$e dJ ... 
reito 80 faz' respeitar. '·' , . "1 

• • • o .. • " '' '.',I 

:_". . o ·~ .. .r:o~.t Avoús~o ~ A _rôr~~ ~rat~ca .. ~la ~-xec.u~ão· ·itif 
;1.eL · · , . , ~ _ :«:- _ . , , .. · , , ; .: . ~~:~: 
< 1·- ·.{)SR •. . :FERREIRA DE SOUZA-:- Per~eitam.ente~ .. " ·· ~ ·; 
· , . _, : Assim sendô, não.: po~so:· coii;lprê.b.eíl'de):': ~o~o _uin re~~a-; 
-menta poasl} ,da·I\ . co,ntel'1r, .co:oceder, gr,at1.f1cacões, a qua~s.~ 
quer :ft!ncnionafüos. ,, . : . . . · · ., 
' ' . . . 0 , Sã. "DINIZ Jtm1bR - " V:oui ciiai" unf Qaao .· Quande>. dire•. 
~c;tor . ij·a "J:!Yaze.nda. nQ' l.)istr ictb .. Fegeral, ,,en,cfontrei no RP.gu:t~~ 
µiento ·do·.-.i~põsto ·predial -ip~titt:fieão -de oeter.i:nJnada rpuitu: 
Achei qüe o :PI,"ef e_ito l1avia legislado, p.oi~ qu_e O· L'egtsiatiy~· 
,do DistriCto··nãó". liavia especificado essa· multa, ,e_,. portanto, 
nã:d podada ,se1• i:nstituid~ no . .regul~mento,· Vinha · ~lJa senpo 
cobrada desde ~ administração Carlos Sampa.io,;_,qu'3 . foi qu~m; 
a,;, insUtwu . .. 0.'• p,:imeiro process.o,. ·que me apparece11, foi po:E· 
:mim de~pa.cb:ad9 no sentido d'e mão s-ér cobràda . .' Q., Prefei\o 
Adolpb.o Bergamini . céncoraou çominigo, ·depois de;· .ouvi~ 
granQ.~ n~·eto de· jl:,lri~ta~. . .EJJ.tretant9., ; o,:. ~~Q:Curado;r da 
F~erida tinha d'ado. parece~· con_trar,fo· ao ·meu desp~ollo .•. 
.Dahi po deante nlfo ,se cobrou'' mais a ·multa. · · · · · '. ~ 
. . 'O, SR~ ;FERREIRÀ DE ··SOUZA ;. Não vo~ s Ía.nf,o •. F~t;~ 
re.~t1·i~oão á propriâ opinião de V~ , Ex.. Ac.bQ que em ma"P: 
teria de multaiJ , por infraccão d.e nórtnms . fiseaes, é Hoi'to in-s
.ti tuil-as ~03_ · regu~áµlentó6. Quando a· lei . . prevê" .:i . tiseali~~ 
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t:ão da cobranc;a do imposto, prevê- tambem o eslabeleeiruent<> 
de penalidades . . 

l:'or essa razão é que no Brasil, apesar dos regulamen-. 
to8 serem de attribuicão ex~lusiva do Presidente dn Repu
blii:fa, independendo, .Portanto, de qualqq.er pror.es_sq legisla
tivo, estabeleceu-se a pl'axe 1extra-legal, é verdade, de. nas 
cau<lns oroamenta~ias ou nas leis-h'.}nd·es, que as sub.sti
tuiram depois d~ Re~orma Constitucional de 2q, app1•ovar o 
Congresso .os regulamentos e::w·edidos pelo Executivo no 
anno anterior, dando, assim, aspecto legal áquillo que não 
tinha esse caracter. 

Os d"ispositívos orçamentarios estabelecendo no Minis.
leri'.o do. Trabalho grati"ficações rego.lamentares são, · por
tanto, erados, e, majs do que isso, são até perigosos. .Se -0 
Pod.er ·Leg_isla.tivo declarar ·que .bavérâ. gratificações regu
lamenfares, dando para esse eff-eito vevba global; tatnbem 
sem especificação alguma, é prova"Vel que o Executivo, le
_vado, ~omo todo o poder. pe·saal, ao .abµso, amanhã, em Ci'll-.al
.quer regulamento, se aproyeite. ·~es.s·e .cochilo. ,ou desse ,!r~o 
·do legislad.or para con_ferir gratificações a funecionarios por· 
ene escolhidos, sém qualquer ,reme,dio, pois os serventuarios: 
das . thesourarias não· teem autoridª-(ie. para impugnar o re
·gulamento app'rovado pelo Presidente dâ Republica. . .. 
. : . . . ~ . é~pres~ão "gratificações ·regulâmentared" não é,_. ro1·~ 
.tanto, qu~s.tão de lana ca.prina_, de nonada,. mera. preoccupa-· 
ção d.e ordem techni.ca, sem oµti-a consequencia. , 
. · · O orçamento faz diversos augmentos de verba1 .na verba 
niaiE?i;ial como na pes~al • Aggrava ·despesas. já em vigor·. 
Est.abelec~, até·, .numa dàs ,rubrfoas.,, uma dqtacão de niais ,de· 
4.00Q coµ.tos. pai;-a .· ínact,.inas de ·escrever,: ·moveis. ·de eseri

,pt.ori.o~· .q.utindo con.sigpa para máchinas agricolá~ a rnigálha 
de 5.00 -contos . · '. · . ·· . . 
. ... _ O~a.·.:. Sr·'!' · . PreE-ide;n~e, ~e algu,m hom,em, c.onhecedor d~ 
µossa vida, $~ lell}b,rasse de que, ,ás vezes, nos divertjzµos 
com ~o pro-:ferir a phr~s~ '.- '"q B.ras'il é ut.q paiz eSãenr.hlk 
menté ag_ri.cola" -r h~vetia · de .rir deante rlà preoccupacão~. 
(Ju.e. eu· :-.châi;t:tár.ia .. d-~ctyl9grapbic~ ... p~ se destinarém. . milha
res 'de éontos para acquis!c&o-_de, .m~chinas. d~ .es·crever e ma
t.erial de expediente, emqualito 'á a:c_tiv.idade agri"cofa, que-· é
á razão = de ser da nossa . éxistencfa'· economica; · a u·nic~ que 
nos ·fornece os elementos com que pagamos todas· as Joucuraa 
e t~os- as desmandos orçament.arfos dos nossos legisladotos,. 
coi:iferi-m-Os; .. a}Jena.s::·para eomp.r·a "de machinismos, a mtga-
!lia, 4 · insigrtifícancia · de 50(); contos. . · · :. · 
1
,t .J .... - 1 ,, · • • '• ' : • • ' :1 _ _ "' J I , • 1 

" O "Sa. · .NS~i.ARno MARINHO~ V. Ex. acha, me~mó,, que e> 
~r~sH s~ja paiz e~senci~l~ent~ agricol~_l ·. · · .. . , · 

·· .ó SR .. FEl'laEIRA DE -SOUZA - Pelo .que vejo nessas. 
yer.bas; ·~ mais "essenc~a.lm~nte ·!-Íaçtylographico". As tnaehi~ 
n!ls e o_ material para escr1ptor1oe têm, e~tre nós, preferen-
010. sobre. os utensiUos para lavrar a terra. , 

E~s~ despreoccupação pelo nosso problema agrícola. · 1az.:. 
me lemorar uma pbrase· daquellé valho:. frade~ Manoel da 
Conceição, que estudava, de oroe·m . do prelado lisboeta_, ~~ 
dos 1-ivr.os·: mais. celebres. sobre a vida economica ·brasileira 
·nos tempbe· cotoniaes . . "Cultura e Opul~ncie .. do B.rasil. p~r 
suas drogas. . fl.° minas 9.;'.··de ·André João . Antonil. I?eolarava 

· Frei Manoel da Conceição, depois de haver lido o llvro, n~<> 
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·oonira.riar elle .. a fé catholica, podendo, po,r c.onsegtünte,. ~er 
aütorizada a sua plibl.foacãú. E af.íirm;:i.va .crue, ·por aquella 
.:narração do trabalho ru~l -nos engetihos de çanua.; na J.â
voúra de tab.aco ou nas minas do Bra;síl, .s·e; via- .ser mais dô.ce 
·possuir esses bens· no Reino, dõ :que Çav·al-os aqui. na terra 
'3mericana.-. .Q Governó fanibem· acha muit.o mais doce ex
}llorar todas as rique~ás_ naeio.naes n:a loucura orça:mentaria, 
jlo fau,stq go-y.e·rnamental, do. que ca.v·ar a terra ou, pelo me-
.nos, aµx1liàr aqáelles que a cavam_ · 

O Sr. Presidente - L.embvo ao nO.bre orador ·estar findo 
·O tempo de que: dispunha pa"ra discutir "o brcamento. · · · · . . ~· 

. O SR . . FERJj.~ltl4 DE 'SOUZA-· Atten.do, Sr. Pre.siden
te, á observação dê V. ~. , com praz~r ·para mim e muito 
:mais para, OS 'meus· prezados çollega~ (J\'á() apO.iàâos ger.af]·sJ 
-e vou terminal' ·as minhas. eonsideracõ.ef;, repe.tindo Q' appello 
-inicia:I. 

-Deante de tudo isso, deante de todos e;;ses faeto·s, j~ tra-
·zi:dos á tril>µn~ pelos eminentes o.~adotes· que me precederam 
no? diae anteriores e nas outras di&cll$sifos, não é admi~ssivél 
·que ô 'Poçter Legislativo ab:di_qu_e de ~ua :t:unccão, esque·ca a 
m.ais importante das .suas .activídades, no moment.Q, para 

··continuar attendendo ás eonveniencias dos ac.tuaes peposita
riOs do· Poder Executivo, fbrnecendo-lhes os elementos' para. 
todas as IoUctü,.as, para todos os desmandos" para todos ·os 
<f·esasls-a.mentQs de que estão diilldo provas sobejas .á Nação. 

Ainda bontem, 'St• •. Presidente, o Deputado João dl.eo
·p.hns .aUudiu a um pedido do _Sr. Mini.stro dà Faz.enda, :no 
sentido de lhe darem uma verba de .3. 000 eon'te.s. ·par~ .. ~ 
·eondusão ou · construççió de uin palacio· - e ~stamos na 
época d·os paiacios, .emqu~nlo um!l embaix!!dat um: baado 
ptecatorio, vaê á Eurõpa ·p.edil;' d,ispensa. de. juros e demora 
-nó p~~roentQ d~s dividas '!--- para o Mi'.nis-terio do '!'rabalho .. 

Isso. nada teria que vêr com .o 'Orca.me.nto e com· a dis
·cussão. actual, se não f ornecessê o .propdo pedi d.o do Mitl:i~ro 
-da. Fazenda :á Camara: um elem~nto capaz. de nos mostrar a 
-quantas andámos em matet ia !ínanc;eira, .em .mate.ria .orca-
ment.aria, em a.ssumpto. de despesas. ,, . ; 

O Sr. .Mii:iislro da Faz~·nda ·que, coi:n o seu ·gordo ·sorrj.sof 
-delicia a Clamara pronvnciando-lbe pJ!lavrag· doces· ~ sua~és 
- uma especie de novo Pangfos~ .annunciando-nos época: de 
·vaceas gordas, teim-aiid!) em negar a ·grande orisé qú~ atra
;r~samos· - o Si". Mini~tro da Fazenda ~de credito de ~r.es· 
Jtiil conto&~ .Sr. P~eS.idente~ pO.r con_ta de um decreto de. if i~ 
.de n. 1L96.4,. . 

.Esse .de:c.r.eto ._.. o Si-•. Deputado João Cleophas .o / de
-çla~ou, m~s, infelizmente, e, .f'mprensa não deu o dev-íd;l d.es
taque á mtormacão ....... e~se decr~to foi .ex~1e.dldó _em f9t5: e 
:autorizava o. Gove.rno a fazer detcrminaçla ·en;!issã.o de ~po
lices~ at-é· .a, quantia n.eeess$r1µ. (não era, por ·oonsegain~, 
1~), a satisf:azsr compromis~o~ anteri'ores. . 

.Pois bem : o .. Sr·,. M,inistro da Fazenda, ped~ 4 Oamara que 
'lh~ dê o credito de tres mU conto~ por eonta do s·aldQ dessas 
-apà,!ic.es-, ern:ittidas ha vi'.nte annos, apolieea que não têm sal
ido porque, como. disse, foram emi:ttidas sté completar· a. quan;... 
ti~ · ·n.ecessaria ·á. f.ioluc·ão de e.omprQroissos Já e.xtstente-s .ná. 
iépooa. 
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Isso vem provar a quantas andamoR em matéria 'finan-
ceira, e vem mosLrar que a Gamara dos Srs. Deputados pre ... 
cisa estudar a .materia com sufficiente cuidado e· patrio
tismo, rle modo a escoima'l-a de· todas as demasias financei
ras, economicas e jurídicas. 

E, se as condíções do momento não possibilitarem a; vo
tação de um orçamento equilibrado, isto .é, finan,ceiramente
certo e economicamente aconselhavel,. () legislQ.do.r brá$-
1eir.o nos dê, ·ao menos, o:rcamento juridicamente louvavel e· 
correcto. (Muito bern. Palmas. O orador é cu.mpri.mentado.) 

O Sr. José Augusto pronuncia um disçm_rso qtJ,e será. pli-
.blicado depois. · 

O Sr. Presidente - Devido ao adeantado da hora fica. 
adiada a discussão do Orcamento; e vou levantar a Sessão· 
des:ignando par.a a de 4epois. df) amanhã, segtlnda-f eira, a 
.seguinte 

,5 

ORDEM DO DIA 

Continuação da 3ª discussão do projecto n. :lOi-C, de .. 
1935 ( 1 B Legislatura)' orçando 11· neceit~ e fixando a Despesa 
para o. exercicio de :l 936; com parecer da Comrniss~o d'e Fi
nanças e Orçamento sohre as emendas apresentadas em 3a. 
discussão. 

2ª qiscussão. do proJeeto .n. 3Q6, de· i935 (iª ·Legislatura),. 
transferindo para a Dtreetoria da Despesa os serviços de que· 
trata o Decreto n . 23. 298, de 27 de Outubro de :1933 (Divida, 
Fluctuante) ; 

1.ª discussão do ·projecto n. 1'06' A, de f 935, .(f ª Legíslà
tura}, suspende.ndo, por dois artnos, a reforma compulsoria; 
com parecer contrario da Oommissão de Finânças e Orca-. 
mento .. 

Levanta-se a Ses·são aos 56 minutos. 
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151ª Sessão, em 28 de Out11:bro de 1935 

Pre!ide~cia. do Sr. Antonio Carlt>s, Preside.D.te, e Euvaldo 
Lodi, 2º· Vice-Presidente 

1 

A's 14 horas eom;parecem o.~ Srs. : 

Antonio ·Çat"los, Euvaldo Lodí, Pereira Lira, Generoso 
P-0n:ce, Edmar Carvalh.o, Laur.o Lópes., Rib~iro Junior, .. Deo
doro de ·Me·ndonça,. Abguar ·Bastos, José ·Pingarilho, Lino Ma .. 
·chado, Henrique Couto, ·Godofredo Vianna, Agenor · Monte, 
llugo ·Napoleão, Adelmar- Roch1ü., Pedr9 Firmeza, Ferreira de 
Souza, Matbia.s Freire' Samuel Duarte, Botto de ?vrenezes, 
Ruy Carneiro~ Barl;>0sa Lima. ·Sobrinho; Antonio de Góes, Ma
ria Domingues, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Motta Lima, 
"Valente de Li.ma, Sampaio Costa, Deoda.to Maia., Amando 
Fontes, Lauro Passos, J. J. Seabra, Prisco Paraisa, Pinto 
Dantas, Al'fredd Mascarenhas, Arno1d' Silva, Raphael Cíncurá, 
Attíla Amaral, Homero :Pires, Francisco Goncalves, Nogueira 
Pen,ido, Pereira Carneiro, Henrique Dodsworth, Amaral Pei
xoto, Sampaio .Corrêa, João Guimarães, Eduardo Duv-ivier, 
.P~qo Kel~y,, CardUfo ;Filh.o, l3andeira Vaughà-n, -Arthur Ber
nardes, Carl()S Luz, Bias Fo.rtes, Pedro Aleixo, Levindo Coe
lho, Polycarpo Viottí,. . Chri~.tia_no . M~hado, Macario_ de .A!
meida, Viei.ta Marques, Simão da Cunha, Theotonio l\{onteir-0 
9e ·Barros, Walde_mar Ferreira, Barros Penteado, Cardo~·o de 
Mello Netto, . Joaquim Sampa.io Vida!,. Teb~:eira Pinto, Gotn~s 
Ferraz, AureHá.no Leite, FabiQ Aranha, José Cassio, Domingos 
Vellasco, Laudelino Gmnes, Van.doni de Barrós, Arthur-. San .. 
tos, Octavio da Silveira, Paula .Soa_res, Francisco Pereira, 
.José Muller, Ahelardo Luz, úiniz Jt[nior, .João Carlos, Ves .. 
·pucí.o de Abreu, Pedro Vergara, · Joãv ,Simplicio, Fred.erico 
W ol{enbuttel, Barros Cassai, Adalberto Corrêa, Aniz Badra, 
Francisco di' Fiori, Arthur da Rocha, .Silva Costa, FrancJ'!co 
Moura, Alberto Sure~, Ricarofno Prado, Rieardo Machado, 
Alberto Alvares. França Filho, Sa!g~do Filho, Paulo · Mar
tins, Tbompson Flores (i02) . 

O Sr. Presiden~a ·- : A lista de presença accusa o compa
recimento de 102 .Srs. Deputad'Os. 

Está aberta a Ses~ão. 

O Sr. Ge-ileroso Ponce (.3º .Secretario, seMJirido de 2º). pro
·cede á leitura da Acta. da Sess.fu:> extraordinaria .. nocturna, 
·antecedente, a qual é -posta em discússão. 

. O Sr. Domingos VeUasoo (Sobre a ;icta) ........ Sr. Presiden-
te, o DiariQ do Poder. Leg.islativo publiCOlJ:,, afinal, o maní-
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f esto da Frente. Popular pela Liberdade que eu reli na Ses-· 
.são nocturna de sabbado. 

E~te facto vem demonstrar o reconhe-cjm-ento tacitçi, pi>~ 
p;:i.rte da Mesa. da proc:edencia 9e minhas reclamações anterio-
re~~ e for:talecer o 'alto apreço pessoal em que tenho V. Ex.,. 
Sr. Presidente, desde quando, como bem reêordou naquella 
·dia, com.J.1ati na Alliança L,iberal sob as suas ordens. 

Em seguida, é approvaq~ a Aetá. da Sess.ão e~
traordinaria-nooturna, antecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-:se á lejtura do Expediente. 
i 

O Sr. P~reira Lira (iº Secretario) procede á leitura do. 
seguinte 

2 

EXPEDIENTE 

Da. Secretaria da Presidencia da Repüblica:, de 26 do cor
rente; remettendo dois dos aútographos da resolução legis
la.tiva, sanccionada, autorizando a renovar os contractos de 
navegação nas Linhas dos Autazes, do Alto Tapajós, do . São
FI!anciseo e Amazonas. 

- Ao Arebivo, remettendo:...se um dos autogràphos a() 
Senado. · 

.Dois do 'Sr. 1° Secretario de> Senado, de 25 do corrente,. 
remettendo as emendas· daquella Casa ao projeeto que revoga 
o decreto n. 24. 54 f' de 1 de Julho de f 934, na. parte que pro
hibe a exportat:ão de det~rmfo.ada classé de café. 

- A'. Commi.ssão de, Agricultura, ID.düstria e Commercio .. 

. Remettemio· o projecto daqueUa Ca.s~ que autoriza a 
abertura do credHo esp·ecial de 2.308 :650$000, O'ijrO, para àt
tender ~ restitujção ao Governo do Estado de Alagôas, da 
taxa de 2%, ouro, arrecadada pela .A).fande~ de Mácei~. 

- A" Co]])missão de Fina.rn;as e Orc.amento. 

Do Ministerfo. da. Educação e Sande Pti.bliea, de ! 26 do-
co-rreilte, ·enviando a seguinte / 

I 

MENSAGEM · / 

. . . i 
Exmo. Sr .. · Presidente da Oamara dos Dep-utados: 

I 
Pass·o ás m.ãos de Vossa Excellencia, afim de q'ue seJ~ 

submettida. á considera-cão do P·Oder Legislativo,· a i_nclusa ex
p.osição. apresenta.da pelo Ministerio da Educação e Saude 
Publica, ·refer.ente á concessão de credito para paga.mento de 
subvencões . 

Reitero a V·. Ex., neste ensejo, os protestos de aíta esti
ma e· distinc.~ cons·ideração. · 

Rio 'àe Janeiro, 23 de Outubro . de i935. 

Gi!:'.mJLIÓ VARGAS • 
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EXPOSI~Ã<> DE MOTIVOS 

Exeellentissimo Senhor Ptesidente da Republica.: 

Estando prestes a findar o exercicio financeiro, n_ã9 foi 
ainda, entretanto, votada. a legisla.cão ·e~pecial que regularia 
a applie~acão da impor.tancia de sete mil contos de réis, ins
cripta ná verba :lª - Mate'l'ial, su)l-consignacão 27, do orça
mento ·d~ste tnin.istetio, para. a~tender a . despesas com obi-às 
de· carid~de e instrueção_. · 

Por Qntro lado, acham--se esgotados, os recursos da sub
consignação 1, da verba 22ª, do mesmo. orcamento, com que 
vêm sendo concedidos auxilios ás_ instituicões de beneme
rencia social que a tanto ~e habilitaram pe~ainte este Mi
nisterio. 

Ha . processos de subvenção, já despachados, e nos quaes 
Vossa Excellen~ia fixou o quantum do a-U:Xili.o federal. Ou
tro$, em curso, merecerão, por oo_i;t9, def er'imento . 

. Para attender a todas as i.~tituicões que têm o.s pedidos 
.já despachados· ou .em via de _sêl~ seria nee~ssario que a 
admini:str·ac,ão ç,ontasse eom a impor'taneia de 600 conto.s de 
r.éis1 s~gundo ·estimativa da Direetoria Geral d€ Contabilidade 
desta .Secretaria de Estado. _, • 

Submetto, pois, ao esclar,ecido criterio de Vossa Excel
lencia a conveniencia de, em mensagem ao Poder Legislativo, 
ser encaminhado projecto de lei que habilite o Poder E~e
cuti'Ve> a fazer face por conta dos recursos, intactos, da allu
di<ia s®-consignação 27, ao _pagamento de subvencõ.es ás in
stituições regulamentares habilitadas, até o limite -de 600 
çont0s d~ :réis. 

Rio de Janeiro, 2i de Outubro de ! 935 • . 
A:rt. 1 . ° Fi<ia o Pode~ Executivo aufan·izado a: app'lfoar ne 

pagamento de suby.encão ás iostitu.icões que se hajam hª'bi
litado na conformidade do decreto ·n. 20.351, de '3i de Agosto 
:de 19.31, até a importancia õe seiscentos contos de réi& 
(600 :000$000) por conta da sub-c(}nsignacão 27, titulo "Ma
terial", da verba iª do orcamento do Ministerio da Educação 
e Saude Publica para o act1.!al exercici o. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
- Á Gommissão de Finauças e O"rc;amento. 

O Sr .. _}>resíden~e - Estâ finda ~ leitura do ~edjente .. 

S. 

Tem a paJavra o Sr. Generoso Ponce . 

. o Sr. Generoso Pence - Sr. Presidente: no dia de hoje, 
em Corumbá, a cidade de'Matto Grosso que é como a sentinelfa 
avançada do Brasil na sua longínqua fronteira occid{!D~l, ci
dade m.Oderna e ao mesmo tempo lenda.ria porque os matW.
grossenses 'ª ~butiram com o ouro do seu heroismo no gra
nito impereeivel de nossa historia ao retoma.1-a em f~65 das 
mãos dós paraguayos - no dia de hoje. em Corumbá, 'Cll:lé· é 
também guarda avançada do ·civismo em meu Estado, ~eune.~ 

Ç. D. - VOLUM'E XXV __, 1:935 i.t 
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se o grande Congresso do Partido Evolucionista de Matto 
Grosso. . 

~~se partido ó o mesmo a que pertencia até dois mezes 
atr~z o actu~l governador Mario C<>rrêa, o mesmo que teve o 
poder ~ a· jnf eliçidade de g!JJvanizal-o em {) nosso scenario po.., 
·litico _para ser pelo seu beneficiaria duramente castigado ·
p~ra l.lsa.r ~e expres.são que S. Ex. emprega a miude - ess·e 
partido é o mesmo cuJa fundação annunciei ao Paiz desta 
tri~una, vâe para anno e meio, patrtido que congregou 'a·$ op
t>Os1ções mattogrossense8 contra o então interventor du Estado 
e -pelas urnas se transformou en1 governo; esse partido é o 
mesmo que resistiu galhardamente ao golpe traiçoeiro que 
lhe de_sfechou com ingratidão o Sr. Mario Corrêa na trans
acção j.nqualificavel que fez para galgar o poder em meu 
Estado. 

·Para honra nossa o Partid-0 Evolucionista. não só não 
acompanhou o Sr. Mario Corrêa na ~ua desercãt> aos niàis sa
grados compr.omisS-Os de honra poUtico-partidaria, como com 
vehem.encia exprobou publicamente o gesto deplora\Tel .. De 
t~d.o~s os municípios ~artiram, quando d~ trahição do sen}lor 
M:ar10. Corrêa ao Partido Evolu-cio.nfa.ta, a tr.oco do governo do 
Estàdo, pr-0testos. indignados· e energicos e a· quasi~ unànimi
dacle dos nossos directorios se manifestou com rev·oltada vi
htacio oontra ell~ e contra. os sete· Deputados que pefos mais 
indefefisaveis manejos e pelos ma.is ~esabusadotl· ardis, conse- -
guii'a elle arrastar. 

O Partido Evolucionista, que vencera ;nas urna_s, foi ~
camoteado na sua victoria pelo Sr. tdario Corrêa que em be
neficio proprio faltou á fé jurada dos seus maiS S<>lenn:es. 
coml)romisso~, pe>is S. Ex. como membro da sua Comtn!ssão 
Executiva, tomara: parte na escolha do, nome ·do Sr. ·Fénelon. 
Muller para -o cargo de Gave·rnador. Surdo foí S. Ex. ao 
clamor contra .o seu gesto infelfz . • 

Fui testemunha pessoal da repulsa do Pavo mattogros
sense ao t4~U acto indefensavet. Presenciei- a chegada do ca
·pitã~ FUinto 'Muller ao Estado, e a apotheose que esse aoon!o 
tecimento constituiu, principalmente em Cuyabá, unico ponto 
de Matto Grosso em que o Sr. Marío .Corrêa. tinha antes . certo 
"Prestigio, evid·enciou· a todos o "non possumus" com que a 
·consciencia robusta e honesta do nosso Povo respondeu ao 
convite · do Sr. Mario Corrêa para1que bebesse cGm elle n3 
taca: àzl@_àvrada da felonia poUtiea. ~· 

Emqu~nto $e g,ppr-0ximava. o dia da reunião da CoD.$tj
tuinte esp,ititos patriotas e ponderados procuraram -pof tod~s 
as maneir~s honroso $CCOr~o _que permittisse a escolha! de um 
ter-0eiro p&.ra o cargo de Governador, poupando ao E,stado· o 
períod<> de agitação que fatalmente succederia á ascehcão do 
Sr. Marló Corrêa ao poder. / 

Assegurar-se-ia a S. Ex. a senatoria por oito .annos:, 
oompromisso aliás anterior do nosso parti~o; _acceitai:j~qs 
um nome de valor, para· o governo,. mesmo tir.aao das fileiras 
de nosso adversarias, desde . qu6 fosse homem tolerante e ta
lhado para o momento. Não podia haver maior espirita de 
-~_oneilie.ção. . . - Eu nunca mántive, entretan_to, illusões sobre a frácas.so 
certo de todas estas patriotica~ iniciativas, porque vi'Jiba se
gilindQ tje· longe todo · o ;plano ur~ido pelo Sr: Mario_ Gor.rêat 

-·pa·rà. apoderar-se pestioalmente do poder,· af1m de procurar 
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p~la seJUnda vez ~~ nosso Estado, fazer uma politica. . sua 
p~ssoahsta, . exclus1.v1sta,_ mandoni.sta - unicas forma! que 
runam a synchromsam com -0 temperamento marista. 
. . ~antive, apesar dissot ~orno mandava meu patr;iot_i~µio, 
o.tt1tuêie s.erena e discreta, àf1:tn d.e não lhe dar pretextos-para 
se oppor .a qualquer tra.nsigencia honrosa. s. Ex. ficou, po.:. -
~é.m,_ 'irreductivel. Telegrapho.u •êmphatieamente a um dos 
illustres· membros qa. minoria. parlamentar, instigando-o cÔlJ.-
tra o Governo Federa) na .defesa contra pretendldo ataque á 
nossa auonomia e declarou peremptoriamente que não re
cuaria um passo. 

Que reservas· de calma e de ~erenidade, de ponderacão e. 
de patriotismo foram precisas aos homens de responsabili
dad~ dQ meu partido para conter a avalanche crescente da 
indignação popular e obter que a maré montante da justifi
cada revolta não ultrapassasse os limites do comedimento·! 

Mas é que, ao contrario do Sr. Mario Corrêa - · os qu~ 
ficaram do lado de cá, ne.sse divisor de aguas. que a sua at-. 
titude. indefensavel. abriu - não fazem das suàs ambições o 
"Zei_t .motiv" da sua vida, nem se deix.am desvairar pela paixão 
:pohtica ... 

. Podemos e deveirJ.OS ter érrádo; nos,sos erros, entretanto. 
têm sid9 as. dos homens de ·bôa fé e de ideal, de· desinte::çes
se e de patriotismo e a prová demol-a com os proprios tn-· 
tuito·s que nos inspiraram a fundacão do Partido Evolucfo .. 
nista, com os gestos de renuncia e de abnegação que tivemos 
quando da sua f ormacão, abandonando no Estado posições de 
de~táqUe na .administração publica e acolhendo de braco!S 
abertos .quantos, no -0stracismo, como· o Sr. Mario Oorrêa, ma
nifestaram desejos de collaborar politicamente comnosco. 

:E;rro dos maiores foi, .sem duvida Q de FeUnto Muller, 
havendo ·acceito a cooperação do Sr .• Mario Gorrêa,. que nadá 
mais era, nem valia, na politica do Estado e· vivia afastado 
de M'atto Grosso1 em situacão pessoal e financeira precaria·, 
eonfórme declal'avá abertamente, com uma -clinica esclerotiea, 
o qual pal"tindo subitamente para. Cuyabá, pediu ao actual 
ehef e- de Policia do Districto Fed·eral uma. carta recomen
dandõ-0 àos sPus amígoa politicos em Matt-0 Gros~o. e de~de 
então ingressando em nossos arraiaes pela mão dadivosa dõ 
·seu bemfeitor não fez outra coisa senão o seu deselegante 
j-ogo pessoJ\l de ambicioso incuravel, que culminou na sua 
desbonr,osa ascensão ao poder 1 . 

Entretanto, de nossa parte, não podia ter sido de outra 
f o.rma, uma vez que o programma que nos havíamos traçado . 
.no nosso "idealismo era o de abrir a~ fileiras politiéa"".partida
r"i$S do Estado a todos os· que quize.ssem neUa militar. 

Alludo â entrada, ou melhor â rentrée politiéa do senhor 
Mar.io Corrêa, que ·foi uma. surpresa para o Paiz,_ que ~Q 
.ouvia mais falar do mesmo, ~esde- as suas celebres mensagen$ 
â Assembléa. Matt.ogrossense Qomo presidente do Estado .• · 

O SR. FRA.Nc1soo Roc:aA - Todo o mundo politico de.llas 
-se record& . 

Q SR. GE:NEROSO PONCE - • • • mensagens nss ~ua~~ 
a linguagem· desabrida o marcou para sempre como o ~aso 
cli!i'.ico!t .que o seu tio, o saudoso Senador Pedro Celestiµo, 
deixou indelevelmente f erre~aôo em oração .no senado da. Re ... 
pubtfoa ·- p~e s~ Ex. er:ri recente manifesto, pro.fusamente 
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distribuide aos Srs Deputados, contou á sua moda os aeon
tecfrnentos pplitioos de noss·o· Estado, disvirtuançlo-os por 
cc:Jmplet.o· e de µianeira que pede o mais formal desIBentido •. 

.A,proveitar.ei .o ensejo deste dia em que se installa o Con-. 
gresso do Part.ido Ev-Olilcionista ém Corumbá - para anâly~ 
sar e refutar in totum aquelle . documento politico, flagrante 
retrato psycbologico do seu autor. · 
. Napoleão, sempre genial, teve razão quando affirmou q.ue 
"entre <l' sublime e o rldieulo não ha senão um passo". 
· As· · affirmaçõe~ do ·sr. Mario Corrêa, nesse maniiesto. 
no que. toca á sua pessõa e a desmesuFada imp·or.taneia com 
que elle proprio· se enqiladra. no ·scenario politico matto
grossense e se ·pinta na formação do Partido Evolucionista 
- se v-erdadeiras s-eriam sublime.s, mas sendo falsas são,. na 
realidade, profundamente rídieulas. · 

"Ao avizinhar-se a eleição de 14 de. Outubro, descreve 
elle, a opinião m.attrogrossense se dividia e subdividia em 
diversas correntes par-tidaria5, que se diglat.ttavam impietlo
.sam.ente na disputa do p1'edominio poli.tico, não reunim:!o, 
entreanto, nenh.W:na dellas a. maioria 1ponderave1 e nece~sa.
.ria pá_ra assegurar ao governo a crear-se a .autoridaàe é o 
prestigio, que lhe seriam indispensaveis para enfrentar os 
ma~os problemas e as e:xtraordinarias difficuldades ini
ciaes do novo regime. 

Em face dessa situação, receioso pelos destinos da 
nossa terra, e deante dos appellos reiterados e vehemeníes 
que me chegavam de todos os l'incões _mattogrossenses do 
Norte como do Sul, d~cídi tentar uma obra de coort:ü!nação 
daquelles -0orrentes, congregando-as e oríent~do-as se l>05-
sivel fosse para uma larga politica de mutua collaboraeão 
de paz e çoncordía, que permittisse a insta.ura4jãO de um go
verno 1orte e pr.estigiâdo na opinião publica e creas$e, um 
ambiente- propício á ~losão da ordem con.$titucional. . . 

Apetar de eneon.trar-me (ó1'a das competições partida
riaa e a despeito do caracter particular qa viagem que então 
emprehendera ao Estado, vim recebendo por toda parte- a 
mais carinhosa ac-olhida e as demonstTações inequivoeas de 
confianca do povo que para mim appellava, numa solieita
cão insistente, como <> rinie.o capaz de tentar a obi'a gran
d~osa do congraçamento politico, por1 tod.os reclamada .. . 

Essa obra, assim, d.esde tog_o,, se me afigurou possivel. 
E eu a ef(ectivei." 1 ; 

Ora~ Srs. peputados, a mais ,Úgeira analys_e. des~a ti
·rade. ·evidencia megalomania, as. contrádiccões e deturpa
, ção da ·\terda.de perpetradas .. ~ sem ma,ior interesse pratico 
aliás - senãb para gaudio da v~ídade· morbida de ~. Ex. 

"'As correntes partidaria~, deselegantementé dizt.! o .se
.nbor Mario Corrêa, r~ferindo-se aos seµs c.orreligi narios 
de doiS mezes atrás - "se degladíavam impiedosa.m . nte na. 
disputa do predominio politie.o ", e elle - "apesar de se en
contrar fóra das compaticõ;es p21rtidarias" (ma.~eira ·ele
gante de confessar que êra. zero na politica do Estado) e por 
isso affirma: "àecidf tentar uma obra de coordenação .da
.quellas correntes". nE:ra elle, diz o .P.roprio, o unico capaz 
. .para tanto! E eu a effectivei - remata com empha~e e 
tranquillidade. Vi. Decidi. Effectivei - excf ama sublime e 
ridieulo, o Sr. M'ario C.orrêa., mOétrando que ·no ·seu c~so 
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.Napoleão não. terá razão porque entre o sublime e o rid_i~ 
culo :nem um passo me.dearia. . 

Ora, Sr. Presidente, sem querer diminuiI· a contribw
cão do Sr. M.ario . Corrêa na formação do Partido Evolucio-
. nista, é preciso dar-lhe as suas devidas proporções e . rela
tar os factos sem se emprestár a S-. Ex. c6mô ,SUspeiUssi
mamente .eUe o faz - · essa altíssima i.mportancia oracular 
no meu Estado, sem fazer ·Tabula raza da cqntr~buic;ijo ora
cular de · todos os elementos -ponde~aveis que collaboraram 
nessa obra politica. - · 

A verdade é muito outra e foi relatada por mjm m~
mo,. desta tribuna, á Gamara dos Srs. Deputados, no mo
mentú em que acabaramos de fundar o Partido Evolucio
nista de Matto Grosso. 

A's vesperas do pleito de. outubro de i 934 não exfstialI). 
apenas corr.entes parti.darias que se degladiavam impiedosa
mente. Até· Agosto daque!le anno, quando se fundou o Par
tido E'"J'olucion)sta, existiam tres Partidos organizados n_o 
Estado: o Liberal, partido situacionista a que pertenc"iamos 
a.té a {~nclação do_ .Evolucionista e que havi.a ele":itct tres depu
tados á Cons~i.tu1p,te Fed'e.ral; o Pr-ogress1sta e o Const1tu·· 
cionalista, estes dqi~ alliados ·eJ·am partidos da .o})posição é 
haviam mandado um repre6·entante. á 'Assembléa Nãcional 
Constituinte. 

O Sr. Mario Corrêa, tendo deixado a presidencia de 
.. Matto Grosso - a que ascendera, qiga-se de -passagem, por 
ter sido candidato apresentado pelo Senador Pedro Celes
tino,. seu tio, não pod_eria re~usar e que antes disso nunca 
militara. em politica - 0 Sr. Mario Cor-rêa tend·o deixado 

·o gaverno em f930 - não· ti:vera a menor interferencia no 
pleito pa~a .a Constituinte· e era, politicamente, carta fóra. 
do baralho. 

Do · seu: governo - que se jnjéiâr~ sob esp~ra:nças ge
raes, exactd.mente .pela siiµacão ·especial em. que subira .elle 
ao poder - ficara apenas a desillusã.o, o desencantot o de-, 
fici.t de 8 •.. 92~:448$759 em qUatro amnos exactam:ente d~ afor
tunadas arrecadações, quando a receita excedera a despesa 
em 3. 769 :497$820, num Estado _cuja receita vae de seis a 
oito mil contos annuaés e a dividá do Estado elevada de Téis 
5. 995 :5i-0$0.33 a i4. 917 :958$78~ ~ Is$o tudo e ainda a· me
moria d-0 presidente mais atrabiliario e violento que temos 
tido. -

- Não v~fo nem siquer para a repre·sentação federal, por
que ninguem mais confiava n~lle. Vol_tou ao seu consultQrio 

· m .edico desta Capital com uma collec~ão preciosa d,e odíos 
que soubera grangear no seu quadriennio que poderfa ter 
sido .,pelas circmmstarteias bemf azejrus que ti cercavam - ·um 
quadriennio de realizações e: foi o das decepções mattogr·o$
senses. 

o SR. ACURCIO . TORRES ·- ·como V. Ex. explica que os 
mattogr06senses voltassem a elegei-o? 

O ·SR. GENEROSO PONCE -- V. Ex. verá, ao correr de 
meu discurso, com.o foi escolhid-0 o Sr. Mario Corrêa, não 
pelos ma·tto'gl:ossenses, mas por um golpe político de ulti

. ma ·hora,. 

O S.&. AcURcIO TORRES - Qu~.ro, apenas, que V. Ex~ me 
-re·sponda-uma coisa: s·e os Deputados dó Partido Evo.lucionistaf 
que vota:va:IIí no S.r. Mario Gorr~az houvessem votado em :ou.tro 
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~ome, no do Sr. Fenelo~ Muller, por exeII;lplo~ representariam 
o Estado de· Matto Grosso? 

O SR. GE~EROSO: PON:CE - Perfeitamente. 
O SR. Aatmc10 TORRES - - Mas V. Ex~ acha que só não 

'repres~ntarani p9rque votaram no St. 'Maria Corrêa? 
O SR. GENEROSO PONCE - Explicarei por quê r.espondi 

"perf eitamenteYt. Porque os Deputados eleitos pelo P~:rtido 
Evolucfonista de Matto Grosso tinham um compromisso par
tidario com o Sr. Fenelon Mulle~, compromi$so a que o Se
nhor Maria Corrêa déra s~u assentimento públicamente. Des
sa fórma, se os Deputados eleitos pelo Pat tido Ev_olucionis
ta houvessem votado no Sr. Fenelo.fl Mulle.r, estariam· cum
pr~hdo, rÍgorosamente os seus sagrados ~o~p_r.omi.ssos_ :poli
ticos e representa.riam o Povo que essa ma10ria os ~Iegeu pela 
legenda do Partido Evolucionista. 

O SR. AaúRê10 TORRES - Quem sab~ se elles, náo vo
tan9o ~o SI;. Fcnelon Muller, ·a is.so foram levados tambem 
ém defesa dos. interesse~ de Matto Grosso'! 

. . ·o SR. GENEROSO PONCE· - Que não foram levados pela 
de!esa dos interesses ·de Ma.tto Grosso, já. o mostrei desta tri
buna. 

Onde, pois, es;Sa ·autoridado e esse prestigio que S. Ex. 
se arroga - para diz~r que era o "unico capaz" de uma obra 
política ~m 'Matto Grosso e para emphatfoam,enle blasonar 
que viu, decidiu ~ efectivo'u, como se tudo d.ependesse da sua: 
pessõa? . 

A verdade é muito diver§a do que á contâda por~. ~· 
e vou resumil-a pol'Que o seu manifesto é extenso e tenho 
que commentàl-o e-ní ·outros pontos - principalmente no ,to-
cante ás suas ultimas attitudes . ; 

A vida polftica do· Estado continuava a sua marc..na, s-e111 . 
que ningu·em, senão talvez o Sr. Maria Corrêa, se apercebesse 
ou lame.ntiisee a sua ausencla, quando 1S. Ex., em junho; ou 
julhu do anno passado, resolveu e reaHzou subita viage~ a 
Matto Grosso. Ia - affírma'1a o .ex-Presi(iente - baptµar 
uns afilhados ém Cuyabá e su·a senhora angadava <touat'ivo:S 
·para a compra de um re.logio para a ~atri~ da Capital. : 

Apenas para .esses dois piedosos fins se destinava a :via-
gen~ tlo illustre clinico mattogrossens.é. , 

. Pois bem. A' vespera de s-üa partid~, mandou s·. 'Ex. 
solicitar ao Capitão Felinto Muller uma con:rerene1a. Âec~
dendo ao appello do $eU conterraneo e-parente - pojs d Ca
pitão Muller, depois do Senadpr J?edro Celestino, é .o se~nd-0 
parente que tem. de se arrepender por lhe haver dado ~ mão 
em -poliUca - o Chefe de .Policia do Districto ~ederal, já 
então tinha a sua candidatura espo_ntaneá.mente· lam;ada em 
varios orgãos da imprensa no Estado esl)ôsada co1n e11thu~1-
as.filo por elementos ·do novo Partido, que era o Ltnural, as
sim cõmo pelo Partido da M'Oeidade., havendo o orgão officíal 
do Pa.rtido l't·ogressista ta.m·hem se manifestaQ.o com s·ympa-
thia p.or elle .- . 

Já antes d8$sa .famosa viagem, em abril, estivera eom
nosco em conferencia - c.om o Capitão Filinto Muller e· com
migo - o acatado e prestigioso chefe politioo do Sul, hoje 
nosso correligionario e actuaJ .Senador da. Republica, o Sr. 
Véspasiano ~~fartins e este vira com satisfação as justas rei-

~ vindicações do ~ul do ~stado, apoiado.s por nos comu ba8e pa-
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ra. a fusão dos Partidos politfoos de nossa terra e da· mesma 
f órma estjve:ra comnosco o Dr. João Leite· de Barros, então 
um dos mais prest~giosos membros do directorio do Partid·o 
Constitucion·alista de Corumbá e hoje Dep"-tádo du nossó Par-
tido á Constituinte e~tadua·t. ., 
_ O nosso partido, que .e,ra o Liberal ~ ao qual o Capitão 
Muller havia dado o seu decidido apoio desde a fundação,, es
tava em vasperas de decidir definitivamente sobre o candi
datô ao Governo, ºªvendo entre algüm.as de suas ·principaês· 
f 1guras troca de corres.pondencia a respeUo, consultas prel,i
minares e o nome do Capitão Muller contava íncon.tests.vel
men.te com g.randes probabilidades ide _ser o candidato offiêiaí. 

Foi a essa altura que o Sr . M.arlo Corrêa - de viagem 
pa_ra .Matto Grosso no iD.noçepte proposito de levar um relo
gío para a Egreja e para ba:ptizar um afilhado em Cuyabá 
- .solicitou o encontro .com o s~. Capitão Filinto Muller. 

O SR. Acuacio TORRES - V. Ex., pelo que diz, demonstra 
gue, em Matto Grosso, a poJitica é feita em .t'amilia. 

O SR. GENEROSO PONCE - 'V. Ex~ m1elizmente para 
mim, nãQ esta prestanao attenção ao meu de.salinhavado· 'dis
curso. F:risei apenas a coincidencia de ser o Senhor 
Filint_o Muller o segundo, 'Parente que, tendo dado .apoio 
politico ê\O Mar10 <...:orrea, !01 J>Ol" t::lle- trahtdo. Este facto de 
ser.em .. parentes é detalne· que citei apenas para aooentuar de 
que sentimentos é dota.do o Sr. Mario Co;rrê~ ~ Podiam não ser 
párentes; ·nem ·por isSo, seu aeto seria menos reprovavel. 

O SR. AuRELIANo LEITE-· V. Ex:. nã·o interpretou devi
damente o ap~e do illulSêre Deputado Acurcio Torres.: S. Ex. 
está. fazendo bl{l{}ue • 

. O Sa .. AcURc10 ToRRIE.S. - O nobre orado_r permi tta qlie eu. 
contraaparteie o Srª Anrêli_ano Leite ~ O que digo, pelas pa
lavras de V. Ex., é que a politiea 4e Mattó .Grosso é feita em 
familia. 

O SRJ. GENEROSO PONOE. - Não . .a.pofado. Repito qu~ 
V.· Ex. não ouviu, porqua,nto acabo até de me referir a um 
d:issidio ·ent~e o SenadQr Pedro Celestino e <> SI'. Mari9 C()r
rêa da Costa, cujo parentesco é muito proximo: aquelle era 
se~ tio • 

. , O SR. AcuRCio TORRES - .Eram parentes. V. Ex. vêm 
oorroborar ,o ~eu aparte. o-cápitão Felinto Muller também 
é pa~ente d.o Sr. Mario Corrêa. 

O Sa. GENEROSO PoNc,E --.. Infelizmente para aquelle. 
Mas, C'ontinúo. 

S.. Ex. longamente palestrou com esse illlustre matto• 
gi'os.sen&e, mostrou-se. ao · ~r do movimento da opiniã·o pu
blica. .em · torno do Sr. Fel,into Mull~r. hypothecou-lhe sua 

·solidariedade, affirmou que iria para Mattci Grosso se!" apê
nas um soldade> do eai:>i,tão .Muller, cuja candidatura ao Go
,/erno áonstitueional de Matt() Grosso esposou com erithusi..: 
asmo e terminou pedindo, que, aqueJle illustr-e chefe matt~
g:rossense Ih·e de~se ca;rtas recomm_endando-o aos nQssos ami
gos pulittcos. no Estado. 

hometteu-lh\~ <> capitão Mul~er .~ de fa{}to Ih'~.s e~
tregou no dia seguinte, á horai da p~rtida. do· ex-pres1denté, 
havendo telegrapbado aos nossos amigos do Estado sobre o 
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nosso novo correligionario, ~quelle que ·na -vespera lhe jb. ..... · 
rara fidelidade e lealdade como ~-0ldado. 

Quantos díssabor:es, Srs. Deputados, tivemos de pass~ 
naquelles dias pela g.enerosa accei tacão dos prestimos do e~··· 
presidente pelo capitão Felinto Mullert 

!ntituiando-se · emmiss.M'ie potlitfoo do eapitão Muller -
quando ning.uem o enviara -em missão alguma e S. Ex.. ·e 
·-que pedira ·.apenas recommendacões a amigos nossos, o se
nhor Y-ario Corrêa reascendeu co.m a suai ida ao Estado res~ 
sentimentos e odios c-ontr-ã a: sua ~ssoa, precipitando uma 
s<:isão no seio do Partid·o ~iberal, à que pertenciamos. 

Em varios munieipi'os perdemos elementos de valor, que 
·uão .se conf-ormavam c·om a inesperada rentrée poHtica. -Q.o 
Sr. - Mario Qarrêa e na Cama.ra Federal dois Deputados de 
nossa btncada se mostraram logo pr.ofund-amente abqrr~idos 
com o inesperado acontecime;o.to. 

O Sa. Acuacro TORRES - V.. Ex. va:e perdoar que este
ja a todo momentô interromp-endo,,..o. 

O SR. GENE.ROSO PONCE - Os apartes de V. Ex. me 
·dão sémpfe' prazer. . 

O Sa. .Ac0Rc10 TORRES - V'am•os. ser logioos. V. Ex. e;t
firmou· qu;e o Sr. M~rio- dorrêa,. chegou ao Estado de_ posse 

·de· umã carta do capitão Fêlinbo Mullier~ de apresentaçã:o áoª 
·seus amigos,,, • . · 

O SR. GENEROSO PONOE - De l.'ecomJilendação~ 
O Sa. AcURcio TORRES - • • • de recomm.endacã.o ~os 

seus amigos, qu~ bã:0 d~ ser t~mbe:r;:n do Sr. Mario QÇ)rrêa, 
carta que foi. tão m·á que dois Deputados ~omperam em. :va

-rios municipi:os·, e .o Partido perdéü, pela intervencão do se-
nhor MaTio :C'orrêa.. · · 

., 

O SRi. GENEROSO PONCE. - Ptopriamente, não pe:r:deu.,. 
Houve, ~cisão no nosso Partid:o, com a .sua entraria. , 

O Sa. Ac.URcro '!'oRRES· - No ep.tantó, este b'Ómem, depois 
de tud.o isso, foi eleito; por grande maioria, Governador 
do Estado. · · 

O SR. GENEROSO PONiCE .._ Grande maioria de que? 
. ·por uma rnaforia eventual da Assembléa Constituinte! 

~ . . - - - " 

O SR. Acmcrn ToBREs - Pela maior-ia da. E.1Ssistencia. 
Quantos Deputados tem Miatto GraSs-O? Vinte e- quatro. Quan
tos votarám no Sr. Ma.rio Co:rrêa? 

os~. GENE~OSO .P~NOE -·· y._E~. ;~abe . como. S·0' t~m 
lam:entaqo, no Pa1z, adopçao da elel'cao indl.J;'ecta, eUJas e(?n
sequencias têru constituído uma verdadeira escamoteação. 

-· O Sa .. /i.C'QRa~o TORl\ES -:- Quantos V'Otos obteve o i~r. 
Mario Corrêa? Insi·sto em, pe~tar a V. Ex. 

O sa. _GENEROSO PQNCE - _Obteve quinze votos. A 
bis.tori'& é de hontem. E com· isso V. Ex. quer provar que 
teve ·a maioria do pov.o? O Partido que elegeu esses Depu
tados se rebelou contra a traição de ~és mandatarioa que 
absolutamente não haviam correspondido aos seus desejos. 
Não foram eleitos parta votar, com o a,pof.o doo adversarios, 
em mp correligionario qu~ se prestar~ a eseie tristissimo 

·.papel. 
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O Interventor Leonida·s de Mattos considerou um gesto 
c?ntra a sua vessoa a ida d<> Sr. Mario Cor·rêa, porque acre
dito-u ta:mbem qu·e aquelle ex-·p·residente fôra especialmente 
enviado ao Estad~, quando isto ~ão passava. de enseenação de 
S. Ex., que . asslm !Se acQbe.rtava com o prestigio alheio, 
quando aüd;iciosamente forçava .a suai violta ª'° scenario po
litico estadual. 

Cro.m a sua "ida precipibou-se a sei.são do l'art1do Liberal. 
O Interventor Leonidas de Mattos mandou inserir no orgãC>· 
do Partid·o um· artigQ ViQlento contra o SP. Ma.rio· Corrêa; a 
su:a ~hegada á Capital. · 

Director; de~~ jornal, -0 Dr. João Ponce de ArTuda, Pre .. 
feito da Capital, p:ref eriu pedir a sua demissãü da elevada 
funcção publica que exercia - a pactuar com esse actv de 
intoleraneia. .Assi"m f:;am}Jem o ·tez o .Sr. Julio Muller, chefe 
de PiQlfoia. do Estado e irmão do Capitão Filinto- Múller, ao 
qual tinha sid-0 recommendado por este o noss_o novo corre
ligionario. 

Transigindo o interventor no momento e retirando o re
f-erido artigo, ficou no en~nto palpita.ndo o r-esentimento e 
aberto o russidio que se consummo-u vinte dias ma-is Úirde 
eom a demissão daquenes dois altos funcefonarios, e ref'e-
rencia ex:pressa ,áquelle gesto de· ambos, pessoa$ tão de perto 
lígadas ao Capitã_o Filinto "MullBr e a mim. 

Graças ao apoio de ambe>s, prlnc-ipalmente, grande !oi a. 
recepcã.<> que tev.e em Cuyabá o Sr. .M.a:rio Corrêa, contras~ 
tando com a frieza con;i que pelo sul de Matto Grosso f óra. 
S. Ex. recebido e com a hostilidade com que o Partido Li
beral, em COTumbá mar-0ou a sua passagem, pois S. Ex., 
n.essa altiva cidade, foi at~ estrondosament.é vaiado. 

Chegando a Cuyabá, côube ao Sr. Mario CorTêa, uma vez 
que a sua ida, desast'l'adamente, estabelee·era a de'shat'mônia 
no Partido Liberal - o que. não estava em nossos proposito.:; 
e o scindira - coube-lhe tambem scindir o Partido Consti
tcucionalista e <>bteP qtle .a sua. màioria abandonasse o Sr. Jaão 
V.illasbõa.s • 

. Aberta. a dissidencia I.amentavel n-0 Partido Liberal -,... e 
desligados delle os· elementos que aoompánha.ram a Capitão 
Felinto Muller, .ficou de nosso lado uma. ala J?oderosa desse 
mesmo Partido e a estar vieram: Juntár•se, -formando-se entãu 
o nov-0 e pujante ·partido Evolucipniata ije Matto GroS6o, as 

·~eguintes aggreníiacões partidarias : o Part.ido P.r.ogressista, na 
sua totalidade, sob a chefia do illust.re Sr. Vespasiaaio Mar• 
tins, o qual, como jã disse, mui·to antes da ida do Sr. M.ari.o 
Corrêa ao Estado, já se entender,a. c.omn-0soo no Rio, Eein ne
nhum.a i.Jiter!erencia daquelle; os valorosos elementps do 
Parti.dQ da Mocipade, que. no Sul Já se batiam pela çandiaa
tura Filinto Muller e o Partido Constitucionalista, exeeptua.. 
dos ·os elemenúw Qiie haviam ficadG com o Sr. João Vil-
lasbô.a.Cl • _ 

Apesar de já have~os tido entendimentos anteriores 
com esse Partido por intiermedio do Dr. João Leite de Bar
ros, fazemos justica em reconhecer- ·que a. actuação do sen.h-or 
Mario· Cor.rêa em Cuyabá nos trouxe eff ectivamente a adhesão 
dos melhores elementos do Partido Constituciorialista. 

Assim, ao invés do p·ar.tjdo qae sonharamo.s congregal:' -
isto é, um nairlído de conciliacão, que viesse a ~er formado 
·pela totalidâde 4aquelle. ã. que per~neiamos _,. o Liberal -
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como pela totalidade do Pfogressis·ta. e do Oon.stitu~ionalista 
com os qUaes, em ma.~s de 'tima; f éità já havíamos tido então' 
entondirrtentos, em t~rreno elev~do, para um congr·aÇamentÔ 
da pôlitfoa do nosso Estado7 formámos, ·sobretudo graças á. 
ne.ta~_:!lã acção de pr~~ca do .Sr. Mari:o Corrêa, uma. agg;re
.m;aQao de co.mbate e de •lueta, puj3:11f.e1 . é verdade, mas que 
nao eonse~1ra con~.aiçar os mat~C1SSen~s tooos, pois 
que a sua entrada abriu em Q.0is· pedaços, quer o Partido 
~i~era!, então. do~ina~te, quer . um. dos P4rf,idos de oppo
s1çao, o Const1tuc10naJ1sta - de1x81Ildo-nos em outro campo. 

Desvia.da, de5sa ferroa, infelizmente, a marcha dos. acon
tecimento:; poli.ticos de Matto GrosS-O pela malaventurada 
volta do Sr. .Ma;rfo Corrêa ao scenaTi<> poHtico do Estado, 
reaccendifJfass as paixõ~s~ dividi.dos. os .amigos, e .colfocados la
m~ntavelmente em terrenos oppostos :Qom:ens que por~' todãS 
as razões deviam estar e continuar unidos, com desaS'Som.bro 
o digo, e tudo grandemente devido, á acção de presença do 
b<»mem que ia Iéva:r "Um relogio e baptiza!r u~a_s creancas em 
Cuyabá. . . travoti....s:e uma campanha eleitqral memoravel 
entre os -dois Partidos politieos rnattogrossenses, e Evolucio
nist~ e o Liberal. 

· A bandeira· daquelle era o nome do Capitão Fifünto Mul
ler, que ninguem no ·Estado tínha razões para. combater ..•• 

o .SR. RÜY CARNEIRO - V. Ex. tem razão. Em Matto 
Grosso todos devirun ter admi~ão e respeito pelo Capitão 
Filinto Muller. Fui te.stemtinha, no l\iini.sterio da Viação~ da 
incansavel dedicação de S. Ex. pelos in,teresses de Ma;tto 
Grosso. 

o SR. GENEROSO PONCE - ••• e os Uó.SSOS adversa~ 
rios~ diga-se de passagem, se o fizer·am foi porque, acciden
talmen~. haviam ficado· em campo opposto, levados pelas 
consequencias dos aoonteoimentos que se precipitaram, e 
mpitos delles, manda. a verdade que se o proclame, porque do 
nosso lado se havia -enxertado a figura combatida do ex-.pre .. 
sidente Mario Co_rrêa~ O programriia do Partido Evolucioílis
ta era precipuamente a união do Estado, o aproveitamento 
dos seu.s valores, a sua reorganização economiea, · pois Matto 
Grosso se encontravà como .se eJ:leontra em situacão lastima,.. 
vel. Era preciso entreP.-se o .Estado1 a U;m ~im011eiro $egt.t
ro, a um. homem de acção, a. u~ espirjto e.mprehendedor e 
capaz e, ao mesmo tempo. a alguem ·que pela sue. superiod
dade de vistas e péla sua .sereni(jade infundisse confianc;a a 
todas as regiõ·e~ de Matto Grosso e a todos os s.eus·~ filbos. 
O ·nome do Capitão Filinto Muller, que surgira de ~odos. os 
quadrant.es do Estado, numa iridieacã-o es.pontanea,. t1:mdo ·B~ 
·se fundado no múnic~pio de Campo Grande o ParUd2 da M.o
cidade, cujo fito principal era pugnar por essa. candidatura, 
ccnf oril_l.e manifesto que lancára - o nome dó Capitão Fi
linto Muller - essa a verdade que precisa ser resa.ltada, não 
era então um nome de eombat.e, m~s respondia a uma aspi
ração ~eral .. 

.Se :qiais tarde ô ·roí em .grande parte o deveu ã infelici
dade de haver attrâido o falso a.poio do ex-pPesidente Mario 
Corrêa. 

. Me.smo dessa fórmu - tendo passado â :flamula de ba
talha - quando el'a e devia. ter sido sempre estandarte -de ,paz 

'e de coneordia - - -0· nome do capitão FiUnto Muller, aureolado 
pelo seu ,passado de idealista .e de homem de -acção, pela,. eua 

12 de 112 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 112 

. 9 1·· 9 . - ,_ _ -
intelligencia, pelo seu caracter e pelo seu ac.endraào atrtor á 
ter~ nata_l - foi a bandeira empolgante que nos lev.ou á vi
ctor1a· eleitoral . 

. Vencemos nas urnas uma batalha ardua ·. infelizmente o 
m~for inJµiJgo não estava nas hostes adversas' mas em nossas 
proj;)rias fileiras, corroendo,, desde. ô .inicio as nossas phalan
,g~s. e·~ _b~.~eficio ~essoal do alliado que em uma hora azfaga 
v1éra Jnnt;ar-se a nós·. 

pesde os priniordios, da· pugna tivemo& as demonsfracõ.es 
da deslealdade .e da insincerídade do Sr. Mario C_orrêa e dos 
seus propositos personalistas; estavamos, porém, em plená 
luta e tínhamos que disfarçar as dissenções internas pt·-ovó
cadas semp.re pelos numerosos actQs daquelle que sempre 
teve em mira, sem escrupulos; galgar e empolgar o poder em 
Matt<> Grosso. 

Já. me hei alongado muito e preciso encerrar esta parle 
da con.testacão formal que opponbo ás inverdades do Sr. Ma
·r10 Corrêa em seu manifesto. 

Sua contribuição não a quero amesquinhar, repito; mas 
nem todas as articulaçõe·S politicas feitas· então para 3 for
mação do Partido Evolü:cioni,sta- sé devem a elle; o que .se 
lhé deve, principal:qie;nte, foi a ·scisão do Partido ConsH.tu
eionalfsta, e .infelizmente, a do Partido Libeal, a que per
ten'Ciamo~, então. s. · Ex. sou)>e, isso não resta duvida, des
aggregar adversarios e amigos, visándo sempre os seus fü..
turos ·propositos pessoaes occulto·s, qu:e aos poucos se foram 
.desve.ndando até apparecerem em toda a ~ua nud~z nos ul
timos acontecimentos que S. Ex. ãebald~ procura defender 
de maneira que bem retrata o seu perfil PSI:Chologfoo e moral. 

Ma-s do que realmc-nte fez - a. querer se dar- are~ de 
supernomem, a imaginar que tudo foi obra sua e a dizer, 
como o faz. em seu mauifesto ·onde es.creveu: "não me pàtleria 
e_scft.par a necessidade de deixar debde logo assentada· a c_a.Ii .. 
didatura a primeiro .governador censtitucional d·ó Estado'!, 
e .mais ~diante: "eis porque voitei. as· vistas para o Iionie do 
nosso illustre conterra;neo capí tão Filinto Muller'·'; e depois; 
"não hesitei, pois, em lancar ~ candidatura .do digno ma.tto
.gross-ense, etc., é repisar, é bater sempre na tecla alarmante 
da sua egolatria, da sua egop'hilia, do seu egocentrismo, 
cónf essando éJe publico, é verdade, os seus c.ompromissos para 
e.om o Ohe!e de Policia do :Pistrictú Federal, mas faltando a. 
el! 1., ao mesmo tempo, porque ô nome de Filinto Muller já 
esia.:va lançado antes da ida do padrinho que ia baptis.ar os 
afülhados e levar o relogio .para Ouyabâ ·:e nunca ffooü, .ilêm 
ficaria dependendo com(\ quer fazer crer das suas resoluc~~~. 

Mas a egolatria e o orgulho des.medidos .do $'r. Mar10 
Oorrêa são tão intensos como a sua deseonfiançà doentia, . de 
que são -victimas constantes todos os seus correl~gioilados1 
obrigados a viver num irrespíra.vel ambienf,e. de süsp.eições 
continu.as e deg:radantes espionagens de que se vangloria. 

Egolatria, orgulho e desc·onfiança levados ao alto gráo 
- deve s~.ber S. Ex. como clinico é a tria<le inf allivel sym
pto~atie,a de certas molestias mentaes. 

De_ixemos, ·porém, o estudo d'e sua personalidade ·para os 
especi~lista-s, e ·voltemos. ao seu manifesto no . qual, aliás, se 
reflectem a cada . passo a@.e.llas demonstrações inequívoca.s 
de. vaidade e desconfiança morbidas e aquella falsa bas.e da_ 
verd.átle sobr~ a quaJ procura desenve1lver os s·eus :racíocinios 
di$para~aj:fps .. Vamos adeante". 
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. Vence_dor _:q.o pleito de 14 de Outubro d:e 1.9$4, o Pa;rtido 
Evolue~ioni$la de· Matto (3'r0&so, obteve quinze De.putados á 
Çonst.itll:inte estadual; o Pairtido Liberal fez n-0vo represén-
tante$ .áqueU.a Assembléa. . 
·· O Parli.Qo Evoiutionista solennem.ente. assentãra as can
didaturas Q.os Srs. Filip,_t:o Muller, V:espasiano Martins e. MarlO· 
Oorrêa, re~pectiyamen.t.e, pata o cargo d-e governador do· Es
tadQ., o primeJro e para Sep.a~ores f ederaes os dois ultimos. 

-Oo.nvenienci~, porém, da. alta ~dmfnistracão publfoa dó. 
Pa.iz levaram S. Ex. ó Sr. ;presid'ente da. Republica -a appelJar 
para o capitão FilintQ. Muller, afim de que o illus-tre· .matto
grossens.e permane~esse á !rente da Qhefatu.ra d~ Polieia do 
Districto ·Feder.ai. · -

Desde Dezembro, - antes de parti'r. e.u para Qs ~·~a(loQ 
Uilidós.; aond_e me. l.evaram meus interesses commercfaes --
.sabiam.PS que o Sr. G.etulio Yargas não deseJava ab1'ir m.9.o 
do .seu aux!har-. 

. A". minha volta encoutTei como · i.nte-rv:en:tor em Mattc, 
Grosso o digno mattogrossens~ Dr. Fenet.on MuUeJ;. engenh.ei
ro, eivil .e põlitico. militante· no ·Estado. antes .em campo· advet
so ao nosso,. ·no Par.tid!il Gonstltucionalísta e que, d·iga-·s~ de 
Passagêm, fôra ao capitão Muller, eom . .insisteneia lembl'ado 
1)el'o1 Pr<>:Prio .Sr~ .Mario Corrêa, para substituir o iUus.tre in
tervéntor Mesquítá' Serva. que pmr motivo de, sau<ie se afastou 
do. car.go. · · 

O Sr. Fenelon Muller que fôr:a p·refeito d.a. capital matto
. -grossense ·na ·presidencia Mário. Cofrêa ·e deixou tenome· c;e 
administrador, f ôr.a igl.1almente iµdiea;do ·pelos ·procetes do. 

··nosso partido, inclusive pelo . .Sr. Marío .Qorrêa, para· o· cargo 
de Governador, u,ma" v.ez que S. Ex. o· Sr; Pi,>esidente da 'I'le
pufüj_ca ip,si.stia pela. perI1lª:nene.ia d-O capitão Filintô Mulbr 
~ C'befatura de p·oli.cia-. · 

<Dr.a. tudó isso .está ditp ou sul>entcnd.ido n.o man.i'fqst.o 
.do ·s.r. Ma.rio Co~rêa e mais_ ainda é verdad.e que a Commi$Sâo 
Execut.iv~, ,de que S. ~. fazia pa~te homolog.arJ1 aq~.eua. 
e·scolha. · 

Apena$ proeu-ra S:. J!!x. pài'a armar ao effefto dar 'um 
éar.acter de lmposiçã.o á. escolha do no.me dQ Dr. Fenelon 
M\i_ller. E. para ·ev"itar qpe outros se oppuz.essem a ess.a cail:
(iidatut~a, '~antevendo ·o nerec-imento da .obra pára a qüa'l ·f,a;nto 
h~~i~mos .. ·trabalhadar nã:o relutei", ~oníessa S. .E_x.,, -~eni 
dirrg1r .aos eoµipan;he1.rios da gloriosa. Jornada de 14 de Outu
bro, cal,oroso appelto_ no sentido de prpsfJ'M)ar.-i,se a cohesáo da 

. puiante oro.a11.izaçqo"j ainda: que com .sacrificio de ~eus !~jus
tificados escrupulos e da sua na.t:ural reti~lsa. a; µmà descabida 
i'mposicã.o. "Fize·m.os; as.~im, nossa ~ a.cc~e~c~ntà 6 Dr./ ~Ea
iio C-d_rr~.a "--'. a candidatura do Sr. F.en~ton, ·MlJ:lle~. c:iJ?itra a 
.qual, ali.áS,. não existia no momenta outrp niotivo de ihipu
gnação senão o .da su:a orig.em $_Ilti-democr~tfoa" --- aécres
centa. ó mesmissimo. Sr. Marjo Corrêa. 

Gra, ahi está o. hóm~m~ 
O Sr. Feneion Muller .recebe de S:. Ex:. os merecidos 

adje~tiv~s ' de . iÍlustre e dlgno e a confissão de que ·não h.avia 
motivo de i-mpUg:n_ação; senãó o que elle inventa de preten
didà .imp-0sí~ã0 ® ;sse nôtne. 

Havia queir! se qµizesse rev.oltar~ insinua S. Ex. Mas, a· 
~ande. amigo do n.osso pát"tido, - elle .Mario ·corrêa, - se 
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oppoz e fe~ vebemente ap.pello pela cand'id'atura Fenelon Mut.:. 
ler que fez sua. dfa caimamente e cidadão qu·e hoje se senta 
no lugar do am,t!?'O • _ 

_ Pois ·bem. ComG ·explica e justifica s. Ex. a sua inêri
vel ·reviravolta para se apoderar da eurul governamental do 
nosso Estado? 

Vejamos pe_las proprias palavras ão seu mani.f estc.•. 
"Homologada qµe foi essa candidatur4 pelo orgão supre

ma da direcçãp pai;ti(laria - diz S. Ex:. - cedo se verificou 
ó er.ro em que haviam os incidido de bóá fé,,. 

E o Sr. Marjo aífirma que o Sr. Fenelon Muller "logo 
dépois de incUc;ido passou a desenvolver uma pGlitiea egois
tica. de excl-usivi.Smo: e-in_teresse pessoal dos seus". 

E", Srs. Deputados, um amontoado de .. fàls~dades que se 
encostam umas ás outras, vacillantes· como casteUo de cartas 
OlJ como o juizo de quem os architectou. 

Analysemol-as. 
Primeiramen.f;e se tivesse ha.vi.do imposição cumpria-lhe 

reagir contra ena e .não fa_zer ·caloroso appello para que- ou
tr-0s se submettessem a m_esma ~ 

-Mas depois de homologada pela. Com·missão Execut.iva foi 
que S. Ex. viu o· .seu erro, porque o Dr. Fenel on passou, a 
fazer uma politica egoística ... diz o Sr. Mario Corrêa. 

Como S. Ex. falta conscientemente a verdade nisso tudo. 
Contai-a-hei totit court a es·ta Camara: na l"ealid.ad.e ne:m 

houve imposição do nome, nem opposição ao nome do Se
XW,.or Fenelon Muller, senão a delle ·proprio, .M~rio Cox:rêa, que 
n·ão a articulou em palavras mas· nas· suas attitudes enco
bertas. 

E' preciso que o Paiz conheça. as tergiversações, as ma
nobras, aa inc.or'recções, os gestos de insinceri:d.ade, os artifi:.. 
cios· desse grande ártis-ta qúe occupa indebita:mente o gover
no d~ ;Matto Grosso, para iD.:f elicid~e do meu Estado. 

O Sr.. lfülinto ·Muller - quando1 se viu f.orcadt> a abrir 
mão de sua candidatura, reuniu algumas das figuras prin_ci
paes d~o Partido Evolucionista, entre os quaes" os $rs. Ves
pasiano Martins, Mario Corrêá, Nicola Soaffa, João Leite de 
Barros, presentes a e_sta Capital e expoz aos mesmos a situa
ção. Ana:l1Ysada por slles, reconheeeram a<> Capitão Filinto 
. Muller o direito de indicar tlm nome a ser oppo-rtunamente 
submettido á Commissão Exeeutiva do nosso Partido. Estive 
pres·ente - já ent.ão de volta de minha viagem á Amarica 
<io Norte - a outna reunião na qual o Capitão Filinto Muller 
apresenk>u então- tres nomes: os ·dos Srs. Vespa.síanQ Martins, 

' João Leite de. Barros· e Fenelon Muller1 pelo criterio das tres 
zonas do Es~o, pois que aquelle$ politicos são. re_specllva.
mente .do Su!, do Centro e do Norte. 

ó Sr. M-ario Corrêa. desabridame;i.te e.ombate~ aqueUes 
dois primeiros, tendo se alongad~ em elogios ao Dr. Fenel~n 
-Mu:lleí\ o ünico qtie S. Ex. acceitou e, então, usento.u .• f1 ... 
cando de ser o mesmo submettido á a;preciação da ·commis-
são Executiva d~ nosso Pa;rtido. · 
- Ém outras' conferencias posterio·res com o Capitão Fil~to 

Muller :reitel'ou-lhe o Sr. Mario Corrêa o seu apoio á cát:tdi
da.tura Fenelon Muller a, no dia do seu embarque ~ara Mat
to Grosso em _Mai:o ultimo; foram estas as derrade:iras pala ... 
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yras d~ Sr.. M_ar~o C<:>rrêa aq Capitão Fjlinto Muller. na gál'e 
~a Central.: ·~E' tJ filho de Antonio C'<>Tr:êa quem .dá a su,a 

.Palav~a de honra ao filho de Julio MuUer---.. q:ite o nome. do 
;fi'enelon será mantido como um ·co·mp-romis·so aagrq.do/" · 

O .Capitão Filinto Muller~ ·que tivera nesse.· m_esm.o di_a 
uma conferencia de h'o.ras com ó Sr. Maria Corrêa, f ôna por 
este aut.orlzado· a telegraphar. ao Sr .. Feuelo.n Muller dando 
sc.iencia do pleno assentimento d.o .seu par·eute e correligiona ... 
-r~o Mario. Corrê.a, dê qüéril fôra an;~iliár de immediata con
f.ianca no seu governo. durante quatro aimos. 

Sabem os SJ.'s . Deputados o procedimento do Sr. , Mario 
Corrêa - !ogo a9 P,i$ar o terri torio mattogrossense, ei;bquanto. 
p.ereorr·iâ o Sul do Estado pelo trew. da Noroeste em demanda 
da no&sa Capital? 
.. i$. Ex. negol). qu·e tJvesse qualquer eôm,prom;isso co~ o 
.C~r.titão Filinto ~-ulle~ em torno da cand:i'd~tur-a do Dr. F.e ... 
rielonl · 

· É' .q.ue ~ intenção· oceulta de $. Ex~ era. _a de acular em 
Cuyabá 9$. d€mais membros da Oommissão Executiva conh·a 
a .candidatura .Fenelon Muller e beneficiar-se das diff.foulda

"des que elle mesmo crearia. Sempre. o s.eu j()g'O du'.Pliee. 
Entretanto, .. grande foi a sua dece.pç§;o encontrando a 

·quasi .unanimidade da 'Gc.!IUilis.são Exec:ütiva favorawel ao 
nome . dó Dr. Fenelon. Como ultin1ó recurso, s. E;x:. quiz 
retardar a reunião. da. mesma, 10 qu~ não obtev·e,. 

E· para o eu:mulo iilaJJ.doU: S. ·Ex. dois .Deputad~ e:Sta.
duaes, ·dos s.eus nriais· intímos am,igos~ eom a missão. de pro

'.por· a outro irmão do Capifjo M'Q.ller, o digno e prestigi9so 
eh.ef e na. ~á.P!tâ;l, o _Sr. Juli~o Mµlle1.-, ~ ... sua_ e~dfàat-qr.e . cçn.-
. tra a do irmao - iss~ antes da rellil_lap def1nit1va a.~ ·C.om-
·missão Exeêl:l.tiva. · 

Dé· tqdos· o.s pro.cessas. ust;>u S. ~. ·para gerar a confnsãb 
.. e; para attil,gir os seus ~l>,j:ectivos.. Nada eo.nseguindo, tamb·em 
·· elle votou no nome do $.r. .Feneion Muller· que obteve todos 
· -0$ suf:r-ragíos dá Ce>mmissão, menos um dado :em branço ~ 
·que depois s:e .solibe ô ter sido pelo Sr. Gabriel . Vaild'oni, 
· ~gora ·escõlhid:o pà:ta seere-ta.rio geral do ,governador Mário· 
Cor.rêa.t , 

Desde, então, não mais vdltou .da capital o .Sr. :Mario . 
Ci:;;rrê~; ·ali .ficou agindo ·e tramando até .o desenla9e de 1 8 
de Setembrot ·quando .com os votos de seus adv~rs·a.rios poli
'tieos ·e de ma.is sete Deputados, aos truaes. S. Ex~. sed~ 
:Por todos . os prooeasos pa'r-a ª'fast.ar do caminbQ do d'0V'el', 
f ~z-~~ eleger Governade~· de Matto. Grosso. ; 

Que · justiiicaíivas - atmese·nti. S. ~- para easa. .sua 
attitude? · · " 'i' 

Pelo seu m~níf esto parece-roê· que d~~s razõ.es· o l~a-

.,r.a.m l~, ::~el'Vl)ntor Fenelon Muller Illgo, depois de indJado 
p~s~~ a: .desenvolver uma politiea .egoistica, de exelusiviS-mo 
~ interesse· p.essoal dos $eus; 

2ª, o espiri:to oligarehieo, que ó.r-ientatia -~ pdliticlJ. é a 
· .admilii.stra:cão do :Estado do -governo futuro do ~r ~ Fenelon 
Muller natenteou-se deeísivariiente, ·sem po$SibiU4.ade de du
vidas nô entrecho da. -apuração da®tyllas eleicões. nas quaes 

· haviam sido immolados pelos ·resultados das ·~rnas o éandi
. dato a Deputado· federai ·Sr • G.eneros·o Ponce ·Filho, P ido to, 
· d.a · ~amUia Muller, .o mentor espiritual do capitão Filinto ·e 
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o caIJ.didáto a DeP-utado estadual Sr. João P.once de Arruda, 
sobrinho daqueue: 

Attribuindo-me a responsabilidade desse re$ultado elei
toral, certam·ente para se sentirem mais á von,tade no acto 
de felon.ia que. iriam praticar, buscaram o Sr. Fen-elon Mul
ler e o. s~u irmão Capitão Filinto alliar-se .aos· adversarios 
do Partido para com estes pteit~ár ,p'U,blicamente, c.omo :ar.ilo
ros.amtm..te o fizer.amt a annullaçã'd daquellas eleições, muito 
em.bar~ ~a sua L ~ tti tud~ cont!ai:iasse ordens expressa_s -.da 

'C!>mm1s~~o E:xecui.rva, .ferisse_ dír.e1_tos de outros correligiona
r1os legitimamente el01tos e infhg1sse -ao Partido a perda de 
uma cadeira na Constituinte estadu~al. onde a sua maioria já 
era, entretanto, pouco accentuada. 

O interesse partidario se annullava, assim, deante do iii
ter·esse pessoal -e de familia_ 

ESses manejos do Interventor e de ·Seus parentes encon:... 
traram, icomo não ;pode.riam deixar de eneontrar, a mais for ... 
mal repulsa de minha parte ~ da de outros membros .eia 
Commissão Executiva todos nós empenhaP.os quer _na,.quellas 
eleições, quer _no curso de sua apuração, em que :f.osse m.qn .. 
tida a ehâpa do Partido, sem pref erencias .ou pPev·enções tn
. justas·, e se fosse afj~al acatado o resultado das urnas . 

. CQm eS$a attitude de mera lealdade partidaria eu e os 
meQ.s amigos desagradamos profundamente ao Capitão .F1 ... 
linto _Muller, cuja vaidosa presumpcão não concebe po·ssa. 
. ·alguem .Se· oppôr aos seus desígnios''. 

Quanto á primeira daqueUas razões ella é a mais falsa 
possNe1 :. n·enhum a--0to elle poderá apontar nesse sentido _: os 
aotos criticados pela opposi.éão contra o Sr. Fen-elon Muller 
foram pratiéatios seIIljpre ~m pró! dos mais chegados amigos 
do Sr. Ma:rio Cor.rêa, e~actarnétite aq(lelles Deputados 1que o 
auompanharam acreditando nos rómartces que a sua .imagi
nação e a sua mania de perseguição haviam engendrado. 

Quanto ao segundo em que sou nominalmente citado -
toca ás ra_ias da insensatez ,~ dá o gr.áo ao quanto é eapaz o 
Sr..:. M:ario Cor.rêa a fria deturpação da ·verdade dos factos, 
notoria no Paiz. -

Ca.nd_idato em 2° turno pelo meu Partido, por ~otavel 
coineideneia - logo -após a paS&agem do Sr. Maria Corrêa 

· por Tres L'ágõas, tive <> meu rióme :votado de maneira curio_sa 
na eleição aup;plementar . qae Se rêalizou em 19 de Maio nwna. 

··das· seecões eleiltoraes daqueH.a cidade. e na de Po~to Mur
tinh.b. 

Sendo o mafa votado na Estado n_ão seria possível minha 
. deslocacãó, a menos 'que eu nâ:ó reQebesse nenhU:ma votar;ã.o 
nessas duas secções renovadas. 

Embora membro graduado çio Pari.ido Evolucionista, o 
S.r. Mari.o Cor.rêa, o orgão· do l>artid9 Liberal, nosse> adverso, 
fazia. em Tres Lagôas, publicamente propaganda do que elle 
denominava a 4"chapa liberal-marista". Nessa ebapa o meu 
nome .nã oentrava; cortaram-no pura e simplesmente os li-
bera.es-màristas. 

-NGte a Gamara o eseandal-0 d.essa denominacãoJ O :Se
nhor MaTio Corrêa· pertencia ao Par-tido Evolucionista. ~ pa

. trocináva- ums chapa liberat-marista:! •.. Entretanto, a forca · 
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e o prestigio de· S.. Ex. não basta:vam; meus amigos votar.iam 
em mim, a des:P.eito da imporlanêia que se arroga o super
ho~em de Guy~bá. 

Usaram, então, desse truc: fiezarm .imprimir ,chapas com 
o meu nom.e em primeir<> log;i.r, chapas sem leg~da pa_rti
daria. E foram distrib\lidas, as.sim, como homenagem á mi
nha .pessoa, que ·era justo f~gnrasse em pri:çneiro .logar, ditjam 
aos n1eu·s correligiona~ios. -

Como não . .se havia repetido <> meu nome e das chapas 
n·ão constavam a legenda do Partido·, perdi toda a minba vota
.cão nesses dois Jogares e fiq!lei, por uma diff erença: de 20' 
votos. como supplente. · 

Os faetos .são de hon~em e encheram de pãsm.o .o mundo 
político,_ coma aeto inerivel praticado visiVelmente contra 
um proprio correligionario. 

No, Esta.Qo o primeiro ai lamentar o occorrJdo f o.i exa
ctamente o Sr. .Maria .Corrêa. que .me telegra.pbou lamen
tando que o excesso de .:.elo dos nossos amigos e a ignorrzncirr. 
da complicada lei eleitoral tiVessem occasionado a minha. ez
c.lusão. 

· Respondi agradec,endo as· "Suas sinceras expressões". 
·Havia irregularidades sériás em ambas as secções -.~ ü 

Tribu_nal Superior de Justiça Eleitoral, por unanimidade de 
votos, annullou uma deltas - a de Tres Lagôas - man·~endo
me no ,meu logar n~sta Casa, onde sem brilho é verdade (não 
apoiados geraes), mas· com ass_iduidade e dedicação venbc. 
tTabalbanda pQr Matt.o Grosso des~e a Constituinte. 

Nem direcla, nem indirectatnente, o Sr. Capitão Filinto 
Muller, ou o 'Sr. Fenelon .Mull~ UveTam. nem o pode.x-1am 
ter tido, quàlquer in.fluenci'a - é claro - na d~cisão. da. nossa 

. mais alta Oôrte de .lustica El~itoral. · 
Pois hem. Essa coisa simples que iiz, pratica.n,d'O o _mais 

. comesinho dos meus deve.res, qual o de d_ef ende~ meus, direi
tos., maximé contra uma injustiça, e uma immoraJidade -
é ao que se quer apegar o ineíavel Sr. Mario Oorrêa para 
justificar a. sua trabicão poUtieal. . . 

Te.ria gráça se não fosse doloroso! E como d.ó~ constatar.
se que a um homern assim estão entregues o~· destinos de 
um .Estado 4á. Federal}ão r · 

Ju'lgou S. Ex. - porque a conscierrcia talvez lhe relam
pagueasse como nos cerebros dos puipadQs - o reuior-so -
qae . tínhamos ca~adas de riiião.' para tirarmos del~e uma 
desforra e im'~ginou que unidos aos lib~.raes ·poderiamo:: fa ... 
cilmente alijai-o, e S. ~. se re.fere a "velhas manobras re .. 
ncr-1adas que culminariam com. o sacrifício do meu n:ome, já 
indicado para uma cadeira no Senado Federal". i 

uEm face dessas ttliserias, das quaes possuo cop:iosa <10-
cumentacã-0, depoi's da manif'estaç&o de tão baixos e ' i'rrepri
miveis sentimentos de vingança, ~'Ominados pel0.:3 quaes os 
homens não recuam diante. dos. mais torpes prpeessos, qual 
deveria ser a minha eonducta '! Qual poderia ser a minha at-
titud·13?, pergunta o Sr. · Mario Corrêa. . 

E a resposta lhe aeudiu, losica: Trair/ 
-Ouviu murmura._r se.r possivel que ·em face de tanta~ ma

chinacõe.s .suas contna aós pude.~semos prepa-ra;r alguma sur
'J)reza que puzesse em risco a sua sen_atoria e qtte deveria 

· fazer S. Ex.? · . · 
"Faça11U)s a traição -- antes que outrem a .faça/" -- tat 

o dilemma do f o.rmidav.el politico, cujo perfil more,l elle 
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prQprio focalizou· como 'iljnguem o faria melhor para que a 
hi_storia o ímmm;-talize. 

l)epois do Elogio da L<>u4ura, de Erasmo s6 es5a Ap<>lo-
gia da Traiçãó d0 Sr. Mario Corrêal · 

A um bomenm desses, Srs .. Deputados, está,. desventul'a
dai;nente. en1tregue o EstadCJ de Matto Grosso, digno de me-
lhor sorte. · -

Consciente da calamidade que lhe cahiu em cima; o poV(• 
mattogrossense, qijé já começou a ~entir os, seus primeiro~ 
desmandos. se arregimenta e reage! 

Já da tribuna da Camarã denunciei o ambiente de amcl· 
cas que envolve ~lgurns municípios do Sul; as demissões de 
funccionarios pelo. crime de .lealdade ao seu ParHd,o chovem 
diariamente nas pagjnas da Gazeta Of[icial e, agora. tjos vem 
a espantosa noticia da circular do governador, mandando a~ 
delegacias de Policia cobrar pelas ar·mas os impostos nos 
mu-nicipios l 

·Deus tenha piedade' de nosso Estad·o I 
Mas, com·ó as Esc1 ipt~as dize..m: "FaZE~ de tu& pacte, 

que Eu te ajudarei", o povo· de Matto Grosso? no dia de· h:oje, 
faz o que lhe manda o seu dever: reune num grande Con
gresso político - o do Partido. Evolucionista, ao ·qual compa
recem rep_resentantes vindos de topos os municipios do Es
tado, afim ·de se organizarem com mais etfioienci.a para o 
combate s.em tregua_s ao fl.agello .politieo que é o Sr. Mario 
Corrêa! (1':fttito bem. P<ilma.s. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presiden~ - - Tem a palavra o Sr. Teixeira Lêite. 

O. Sr, 'l"eixeita Leite - Sr. P.residente, desisto da palavra 

O Sr. Pre.~idente - Tem a .palavra o Sr. Ba.rreto Pinto. 
(Pausa.) Não e:3~ prese~te. 

Tem a palavra o Sr. Pedro Vergara. 

O Sr. Pedro Vergara - Desisto da palavra. Sr . .Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Corrêa da Gosta. 

O Sr. Corrêa da Costa-Desisto da palavra, Sr. Preside.nte. 

O Sr. Preside.nte - Tem a palavra o Sr. H~rectiano ze .. 
nayd·e. (Pausa.. ) Está ausente. 

Tem a palavra o Sr. Acylíno de Leão. 

O Sr. Acylino de Leio '(Le o seguinte discurs·o) - Sr. Pre
sidente: qUando o projeoto que institue a "lingua brasileira", 
colhia assignaturas de apoiall)ento, -recusei appõr-Ihe a minha, 
obrigando-me a . justificar essa attitude, em -pl~ario. 

Gomo somos ·Chegados· ao term·o da sessão sem que ó 
projec.to venha a tonã, reso"Jvo d1:1-r logo as minhas razões, que 
julgo SO'lídas .- como ·um prdtesto an~cipado á sua futura 
approvacão. 

Vou eI.)carál-o sob dois pon'tos de vista: de sua justeza e 
de sua utilidade. 

C. D. - VOLUM!E XXV - i935 15 
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As lingua:s oce!.àenta:es modernas originaram-se .de ou
tras, anUgâs, qt::Je aó se -~pandir-e.m -corri. as conmi:ist~ e mi ... 
graçõe.s f ora.xu di;vers,ificando. 

Assim, as Iing;uas novilatinas provêm da qu~ se falava 
em Roma. 
_ As Iegiõ~s. f'om:anas, ctilatando as ·fronteiras do lmperiv, 

levar-à.Ih sén 1~:iom~ p~ra as terras dos .barbarós. Ahi o latim 
soffreu ~ ínflu~ncia do falar d,e caQ.a povo conquistado, de 
modo que, em cada regi.ão, . cómecaran:i a appare_cer as •'vari
antes dialectaes" à-0 latim pópular,. de si Já differente do la-
tim Jiterarfo e cutto. 

Essas var:iações. acc:entuaram-se eom. o 1solam.ên.Lo dE1 
·cád·a tvibu ou povo, e mais· a.inda porque, n·ão. e~jsti:ndo í:.u
prénsa e ·sendo·. a massa popular analphabeta n:ão havia meio 
de fixação e çon;serva;ção-das formas da. linguagem. ])"onde- a 
pro(:luccão des -"dialectos", tão .numerosos, na Italia, na lhe-. 
r~a-, na Ga1lia • 

. Cõmo as vari~ç:ões con,tinüaram, .a d.iversiJicaoãô se ac
c~ntuóu t!).ai.s intensa, e,. nã'o füss-e· a ac·oão. un'iformizadorà dos 
governos, boJe, se~ia a Bàbel, ço_mo é na India. Da acção 
.compressiva dos ~eis e magnatas, do sm:gim.ento de certos 
e.scr,iptor'es geniaes, os d.talectos ni.aís p.erf eit9s predomina
ram,. e e:voluiram, ~oll.S:tjtuindo as "liD.guas"' novi-latinas; 
francez, ~talian:o ou florentino, hespaphol ou _ càs.t~lha.no, por
tuguez, r:u:meno. Como ~a.f,.eU~tes, ãl~· dialectos sohrev i ... 
vem n.o povo .e até n.a li-te]'átura regfoílal: o cata:Iião, o gallego, 
·e provençal; õ miranq~z .. 

Ha, -pois1 .uma eseala .ascend.~nte de dlif er~nciat;ão e afas;-. 
t.am~mto .em variante· d1aJe:ctal dfaJacto e liílgua. 

_N ~s ''vâriant.es dfa.lectaes" entende-:se .quasi tudo qua:ntu 
se falá. . . Um 'luso algo in.s·truido, que percorra o Brasil de 
No:rtea Sul, cQmprehend·e e faz-se coznprehender. Um brasi
J!eiro. c:i:q1· tanto ctiJto, que. viaj.e todo o Por.tugal. entende · e 
ser3. enteticiído .• 

_E' verdade que um rude· cãmpoile·z do ,Minho -n.ão com
pre;he~de p.ém será cornpre~en-d.ido ·por um jéea de Sã.o ·Paulo 
qu um gaucho db Pampa.. l\lf as tambem os .dois. ul:tímos, por 
seu turno; não se éntendem entre. s:i, :mufto. menos serão éom ... 
p17.e~e:n,d_idos pelo, sedanejo nordesttnp ou pelo tapuyo a$a
:tolifco~ Taes "faJas r.~p:resentam · mod.ismús de. expre.ss-âü, oh
s.~rvaâos. nas :aldei~ das d_ive;rsa.s: p.tovinci.as d~ Portugal,. 
co:mo nos .m~i:os · ruraes :das val:'iadas e distante~ re.gi'õé.s <lo 
BrasH. Significam ape...Tiàs acqíd.entes io·ca:es entl'.e gente· a;ID.al
phab~ta e rQsHca, . .se!Q. nephuma generali.za-ção, .muita v~z !não 
att1ngi:ndo nem· ·mesmo :uma z_ona do Paíz. ~.e. aqui aes.te~ f ar
lamento, usarmos', p:or descuido ou de.sfa.stro, t;aes part1<1ula
rismoh não nu~ entendemo~ sem difffou:Idade. O idioma em 
que t.Ódos os hra.sileiros se oommunieam:, falando ou eser·e
vendo, éde facto e unica,men.te a. lingua )portugueza •, 

No·s "'d'ialectos", a co:mp'rehe:nsiio já é .muit9 imp.erfeita; 
uni homem culto percebe, com falhas-, um :Q.omem do pover · 
não Jl·e:rceberá. 
. Nas '"lingua.s,~· diversas, mesmo pro)dma.s,, a compte'b.en-. 

sã.o é imposs"ive.I. A tlm rapaz_, ·que tiver apenas e·utso pri-. 
mario, não s.e1·á dado lê:r um livro escripto em ,cas.telhab.o ·óU 
coropr.ehender a conversa de um hespanhol, Qúe o diga ~.sell" 
Eus,eb'io, dá "Capital FeJjeral", !}os colloquios com a bell~ 

' ) 
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Lola. ''Hombre" ainda sé· pare~ia com "homém1
'; mas "ven

tana~' com "janeUa.", "sombrero" cem ""cha-péo'', "silla''.' com 
'''cad,eira". • . Sem con.tar a prosodia e a syutaxe. · 

Como a pri!lleira variação. s~psjvel é o dialecto, vou 1êr 
á. Cai:;tlara, para f,ixar a noç~o, um trecho de indo-portug.uez 
ou d1alecto creoulo da Ind1a. Refere-se á scena do. Novo 
Testamento em que Thomé, precursor do ·scepticismo mod~r-
no, não acreditou nos .ií,lformes· dos compan'heh·os: -

"Hum de os doze, Thomé, eh.ornado Didytno, .não tinha 
COil'l ellotros quando Jesus já vi. Videaqu~l os outros discí
pulos já f alla per elle . Nos Já olha per o Senhor. Mas elle 
já falla, Forde· eu te olha em S:uas mãos o signal úe os. pre
gos, e bota .~eu dedo ne o lµgar de os pregos e bota. minha 
mão em seu ·lado, eu n.ada cré. E oito dias despois torna seus 
discipulos tinha dentro, e '.rhomé com ellotros; e Jesus· já vi 
as portas ·sendo fixadas, e jâ impe no meio e já faUa. Pa.z 
seja per vosotros. Aquelho:ra elle Já falla per Th'omé, Chega 
vosso dedo aqui, e olha minhas mãos; e chega vossa mão' 
a:qui. e bota em meu lado; e nao seja sem fé, mas cré ... ., 
(Grammatica Htstor'ica, de Eduardo Carlos Pereira, pag. 19i.) 

Pelo Brasil em fóra, nem 9s majs ferozes anthropopha
gi.stas já ousaram escrever em algaravia que tal. nem dis
cursar, nos seus premios, em charabiá semelhante. porqu~! 
se tor.na1•iam completamente íninLelJigiveis, já obscuro·s i:le 
idéas, como s·ãa. -

Entre nós não ha sequer dial~clo, e, só por informação 
infiel, Leite de Vasconcellos poude considerár a existenc1a 
úf· dhiJecto brasileiro. 

" ,A unidade da Ungua - en~il1ara João Ribeiro - a u~u ... 
dade da lingua consisté em que as pequenas differençai,; il~di
vídu,ues ou mesmó provinciaes· não· destróem o pr-incipal fm 
da linguagem ~ a possibilidade de comrnulnicaçáo •lo petl;$a
mento. E·ssa possibilidade deixa -de exirtir ás ·vezes, .e dahi 
é. que começa a indepénd.et}.cia do dialecto propriame.ate dito 
ou da lingua estranha. · 

Es3e crit.erio basta para resolver a enfadónhi:!, <tl1estão 
àa.quíllo que se tem chamado o dialecto 1Jrasileiro." (Jqão 
Ribeiro - - Dicciona:rio Grammatic.alY. pag. 92.) 

Embora corrente, o mestre não renego·u em apostasia da 
v~lhice, essa opinião da forte II,laturidade. Na A Linguà 
.1Vacional jámais se refere a lingua noya ou brasiletra, e diz 
"porluguez americaJio" (pag. 25), affirmando que use'n:l du
vida ~lgüma, a nossa lingua é a portugueza" {pag. 26), ·pata 
concluir-: ••A ling11,a. nr;wional é essencialmente: a língua por
.tugueza, mas enriquecid~ nâ Am.erica,_ emancipada, e livre 
i10s seus· propr.ios m,ovim.entos" (pag~ 262). 

_ O mesmo José de Alencar, que foi o mais illustre e de"· 
nodado ,$eparatista, nunc~ affirmo·u a exíslencia de uma lin
gua brasileira. Accentu-ou que "a tende·ncia, nii.o pai·~ a for
maç{io de um.a nova lirigua, -mas para a tran~fo1"ma.ção pro .... 
funda do idioma de Portugal, no1 Brasil, é facto incontesta
vel". Em .outra passagem: "Se povos file uma raça vivem 
etn continentes distinétõs, 1sob -climas diff erentes, não s~ 
rompem unicamente as vinculos políticos; opera-se tambem 
a separação nas idéa~, nos sentimentos, nos costumes e, por
tanto. na língua, que é a expressão desses factos moraes e 
soci.n:es." E em modo de conclusão: "Não só na pronuncia, 
oomo 'no mecan1smo da lingua, já se nota diff erença, que no 
futuro se tornará mais' saliente. E eomo poderia ser de 

.. t>útra f 6rma quando .o. americano se acha no meio de ~ma 
na.ttrreza virgem e opulenta, sujeito a im~ressões novas amda 
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não tradúzidas em outra 1.ingü.a, em face de· magn:ificencias 
para as quaes não ha ainda verbo humano? Cumpre .não 
esquecer que o fi:lho do Novo Mui;ido recebe ~s tradições das 
raças índígenas e Yi've ao con~cto de quasi todas as raças 
eiv1lizadas que aportam ás suas plagas trazids pela im.mi-
~a~o. · · 

Em Portugal, :o estrangei.ro, perdido no meio de uma 
·populacã·o . condens.ad·a, pouca influenc.ia. ex-erc~ sobr~ os 
costumes do povo; no Brasil, ao c.ontrario, o estrangeiro é 
um vehiculo de novas idéa:s e um elemento de civilização 
na~ional. Os operarios da. transformação da nossa língua 
são e~se represel,ltantes çie tantas racas, desde .a saxonia até 
a africana, que fazem deste sól.o exuQerante arbalgáma do 
sangue, das tradicões e das linguas." (Vide. Correio da M!J.
nhã de 20 de S~tembro de i935.) 

Assim, chegaria ~ abrolh~r, no futuro, em esplendénte· 
florescencia, o dialeclo brasileiro. 
' Alencar foj mao propheta. , 

O ·.ultimo ar~anco da influencia aborigene _resultou _no 
"indianismo'\ que nã·o teve seguidores. A ces~ação dQ trafico 
e, sobr,etudo, o 13 de Maio arredaram definitivamente a inter
fereneia airicaI).a. Era irrisoria~ senão Serit~mental e do
mestica, a inclusão do inglez. ~em mesmo italianos e al
lémães, por mais ponderaveis, gozaram de influxo apreciavel. 

O advento da Republica federativa ampliou e incentivou 
a instrüeção popular. tornada access~vel a -todas ,as camadas; 
e ·o ens1no da leitura, . feito nos admiraveis. compendio~ de 
Abilio Cesar Bgi:ges,, Hilario Ribeiro, Felisberto de Carvalho, 
escriptos em genuina língua portugueza, pr.opagarani-ha e 
qisseminaram-na nos mais longinquos e reconditos loga.I'.ejos, 
do Paiz. 

Doutro lado, o conhecimento entre nós da sciencia da 
Unguag._em., com philolog9s, grammaticos e lexfoographos -de 
,mGnta, dominan:ternente lusitano$, influiu nas classes l'etra
das do Brasil para o üso de uma lingua majs escorreita e 
mais pura Gonçalves Vianna, Carolina Micha.elis, Adolpho 
Coelho, Leite de Vascôncellos, Rih.eiro de Váséoncellos, Epi
phanio Dias, Candido de Figueiredo tor~aram-se nomes 
prestigiosos .entre os· estudantes, que, nesse tempo, não cui
davam de· poritica, nem pretendiam reivindicações sociae~. 

Tudo isso .C0.n0Qrreu pura. delongar, senão i'~pedir de vez_, 
a realizacão do so~h9 fagueiro do gr~nde romanciata. 

E Eduardo Carlos Pereira sentencia: ''Seguindo sua tra
j ectoria dfalectal, o portuguez, no Brasil, vae-s.e distanciando 
do de P9rtugal,. não só no lexfoo, . mas ainda nos varíos ào
minios da grammatica. Sendo a lingua o expoente moral ,de 
uma ra<;a, a a'ffi~ma·cão caractel'istjca ~de u-ma naciónalidade, 
'é natural que es·sas d.ffferenciacõe.s lexicologicas e grarru:.µa,... 
ticaes ·se_ vão ref!ectindo na·s producções llterarias. Apesar, 
porén;i, d·essas evoluções divergentes, a li.ngua portugu'eza 
continuará. a ser o vinculo moral entre os dois poyos irmãos." 
(Gram.maticã Historica, pag. 190.) ;' 

. Se o idioma nacional é diseutivel comó dialecto, cyomo 
lingua autonoma é inexi~~nte. Podemos chamal-o· 1.in~Q. 
patria. üngua materna, lingua nacional, pois. o portuguez é 
.a lingua nacional do Brasilt como o castelhano é a lingua 
nacional da Argentina e de cada um dos paize . .:; hi'spano-nme~ 
.rícanos, sem que hája uma língua argentina, nem bolivi~na, 
nem pa:raguaya, nem cfli.lena, n~m cu.ba~a.: . . 

Devemos quanto antes publicar o Dmc1onar10 Brasileiro 
da Lingua P.orttigueza, . para .f~vorecer a leitura de nos,sas 
obra·s na, Lusitania e col\mias d,e .ultramar. 
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Para livros didactio.os., a innovacão é ainda menos sus
lentavel. Não dev-exnos dar noções falsa1s ã mocidade, ·fo
men~ndo úm f'qtil nativismo com o desvirtuamento da ver
dade. Devemos·, ao contrario, dar-lhe do Brasil uma noção 
exacta, do qffe somos, do que possuimos .• do que valemos, 
sem os enthúsiasm.o.s crioulos dos rios caudalosos, das mina.s 
inexhauriveis, das cidades mara.vilhosas. Muito menos di
;zer-lhe de uma lingua imaginaria, netn ainda dial.'éato, sim
ples variação dialectal da augusta !ingua de Camões, Vi eira, 
.Ruy e Bilac: · 

LINGUA PORTUGUEZA 

T,Jltima flor do Lacio, inculta e bella, 
E's, a um tempo, esp.lendor e sepultura. 
Onro natiYo, que na ganga Impura, 
Abrupt~ mina entre os ca~calhos ·vela .. . 

Amo-te assim desconhecida e obscura, 
'I'uba de alto -clangor, Iyra singela, 
Que tens o trom e o silvo da procella. 
E o arrolo da saudade e. da ternura! 

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo!. 
Amo-te~ ó .rude ·e doioro~o idioma, 

Em que da voz materna o.uvi : rneu filho! 
E em. que Ca~ões cantou, rto exilio amargo, 
O geni'o sem ventura e o amor sé.m brill)o ! 

Olm;.o /Jilac. 

~ão se diga que a lingua toma. sem mais nem menos-.. a 
Q.enomiriacão do paiz em que é falada. Nunca ·se chamou 
austriaco ao allenião do Imperio Austro_-Hung~ro~ ·nem be:Iga 
aç francez de Flandres. nem "yankee" ao ingl~z dos E~tados 
Unidos. Chama-se italiano a um antigo· dialect_o italico. o da 
Toscana; como se chama hespq.nhol .a um dialecto hispanico., 
o de Oastella: portuguez a um dial'ect-0 iberico, o portuga
lense. Foram dialectos que, por acção politica ou literaria. 
preponderaram, aperfeiçoaram-se e estendei:-am seu dominio 
s-.obre toda a. nação, tor.nando--se liiigna·~ officiaes e obriga-
torias. · 

· Se cond.icões propicias e extraordinaria.s provocas.sem o 
desen:volvi;mento literario de um nosso rno.dis:tno local - gau
C·ho, cai·pira. sertanejo, amazonico - e · conseguisse don;iinar, 
pêlo seu vulto. e valor. toda a extensão do Paiz, então teria,... 
mos a Ii_ngua brasileira . . 

Feli_zmenet, tal phene>meno . é hoje pouco provavel. Os 
geni.os são raros. A imprensa, o correio, as viagens rap idas, 
a radiodiffusão, ao paz- da: instr.ucção djsseminada, impedem 
o isolarmento · gregarío. q~ foi o grande factor da formo.ção 
das linguas. Houvesse a humanidade ctewobetio,. nos pirm.or
dios d.a civilizaç.ão, o vapor, o automovel, o avião, o jorna-
1ismo, (} telegrâpho, o t.elepbone, o ·radio, - uma lingua uni
versal uniria entre si todos QS povos da terra. 

Se o projecto tivesse em mira, com a nqva denominacao, 
um simples prurido de. nativismo, ingenuo, ma.s innocuo, n.ã() 
mf.receria demo-rada opposicão . Mas oi_ntento occultõ é pre
parar, com o nome novo, uma, cada vez maior, differenciacão 
do idioma patr.io, tolerando e ·estimulando tod.os os rebentos 

23de112 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 112 

da girfa nacional - . das bet~sga;s dàs fav'eUas á Ub.ect._inagem 
dos ·Casinos, çle modc a forja:r--se, de facto, pTiméiro· um dia ... 
lecto; de.pois uma lingua au'.tontlma. 

ltave:~á vàntagem de um idioma prQpr.io, posto q,ue. res-. 
Lrfo'to. ás fro.ntéira.s da Nação? Qual o lucro d~ uma lingu~ ge.- · 
nuin?-Jºen.te n~tiopal, quando estrangu.~a o pensamento d'e 
seu pov·o no ambito apertado de ·se1i~ limites geogr~pb:icos'? 

Onde estaria a seíeneia snissa, se seu~ sabit>s es~rev~s
.s_em em romance·? Q.ue se~ia ~a. opulenta. literatura. b'elgã, 
se s.eus eseriptores se e·s.tio.tas.sem no dlalecto wallãe? ·oue 
·adeanta ã _:Provença o s~u_ bello provençal, $e o mundm só po
d·e J.er a ••Mirei.o" no- cotejo fr a:nc.e,z que ac0mpanha o ,poema? 

.As linguas. resLriéfas ficam como 'Preciosidádes .de mu
seu, tnumias fupeeras,. a.ro{)rtall;laQ.as no jacobinismo de ·suas 
gentes. · 
. . -Quanto mais· universal uma. lingua tanto maior suá uti
lid_ad·e. A t~l ponto' que se ~reat·arn linguaê artiJiciaes, eo
nIQ o ·esp .. ~ranw1 e o volap.q.k, par~ f~cilitat e à-mpliar o inter
camhio ~ul tural e economico -entre os povos. · 

Todo~, conhe.c,em o .extraérdin~río papel dâ iingua i.n;glêza 
n~ expansão do c.ommercio das ·nações ·anglo-saxonia~. 

Só no Bras.il .é que des·ejamos, por ,patrioti;;mo, uma 
lmgua res.tricta encurralada na muralha chineza de nossa 
fro~trteiras. · · · · · ·· 

Ora.. dà:qui por deante é que .a lingua po_rtugueza vae 
a·Ic~nc.ar a s:ua ma~ima e~pansão. o· .iniperi.o colonial portu
g:a:ez estende-_se por mais · de 2. aoo . óOO de kilo-roetros qua
drados~ onqe caJ1er~á-1 n·Q futur-0, uma popl;l:lação de •.....• • . 
f 00. 00.0. 000 de qe1bHanLes . Serãq nossn_s irmãos na lingua 
e, por esse motivo, allia,dos naturaes, espontaJleO.S; rtas ques._ 
tõe.s culturaes -e eeo.n()mfoas. d.o poNir. 

A magua de Bila.e era,, justamente, o 1imitado am_bito. d-a 
lingua portugueza. Possufr todos os se,gredos de uma. lingua 
'llarmonios-a e plastica e _ fi~ar "seu genio enclausurado, ads
tricto- a ª'lguns milhares de leito:res.t Se maneJasse (). ipglez; {) 
franee?-, :ou mesmô castelhano, qu~uto -maior teria sid'o .. sua 
glorfa, quanto mai.s teni sido .$tla gforia., quáiitll .mais e·spa
lhado seu nom'8 t' Ma.chado ide Assis., Euclydes da Cunha, 
Castro Alves, que vultos mundíaes seriam escrevendo numa 
llngua de dilatados domínJos ! 

Pois bem -. Mesmo a oóssa_, a língua dé ,nossos esêripto
res, em que vas.arátn sentimen-~o ·e pet1s~a.rnento, a ltnglltl. de 
.nossos maiores, para. éuJ~- edi~lcàcão concorreram com en• 
~én}lo e ésfor:c·Q, me:stno. ~~sa lhes· querem tirar:, po.rque, som 
o advente> da lingua brasileira, autono.ma, com os b~rbatis..,. 
mos~ ld'iotismos e ·demais vicioª com que a- .engal'ana:r,am, 
dagui a um seculo, ningue.m, no PaiZ:, o;s êntende'i'·á, .pois es
creveram em legitima, pura e formosa lingua por·#uguesa . 

. ,p.odem incfepar-nie a quaJidade de ,paráense .no' ?Pê.go á 
tr~d'icão, pelo convivio que se1J!pré ligou o Pará á patria. lusa,. 
·desde o tén:ipo C9'lonjal. 

O grande E.sta.d'.o <10 M,ara:nhão, de$de as or~gens, primou 
pela lusitani.dade d~ linguagem .. São Luiz, Athenas das letras, 
foi, em lo das as épocas; c·entro de boa pNmuncia e melb.<:>r 
syritax~ .. Ah1islo Azé~edo. nota, no p-refaeio d.a. 2ª edieao, Q.o 
"Mula-to,", ,o gra11de numero de lµ:S°ií-$níswos. l~ usMOS, na 
lin.gua pôpu1~r, e estra,lihos on: (Je'soonhecidos nq ·sul dp Brasi1., 
Coono que· fie-ou :sob:répa:frando~ no lindo e escampo céo ni~'i'-a-
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nl:l~I,lse, o espirita do Padr.c ,Antonio Vieira, repartido ·e d.is
perso, depois, em _Odorico Mendes, João Francisco Lisbóa, 
Coelho· ·N.etto; Htjmber.to de Campos: 

O Pará não podia deixar de receber do irmão mais velho 
e Uiustre essa mesma influe,ncai do passâdo accresoida das 
relacqes culturaes ,e economicas, que mantem P. preza com a 
·móderna :n,ação portugueza. E a v.oz do sangue, das tradicões 
e da cultura bra.Sjleira, que prefere a ljngua sã dos seus rn.o
. d elos elassicos ao calão plebeu dQS sambas e batuques. 

<O :povo é .que faz a língua, certo., como a natureza é que 
ori.gina as torrentes; ma$ ao sabio ou teohnico incumbe de
te1-a$ e dirigU-as, pa.rã. que fecundem a~ terras s.em o oa
taolysma .das .innundacões. 

Não Qreio que l'dinase Rio de Janeiro reje.ntem os arca
des inconfidentes, Clàudio Manoel da Costa, Thomaz Anto
nie> Gonzaga,. Silva Alvarenga . .AlvarPnga Peixoio; que, para 
ser patr'iotas, não precisaram afenr a língua em que. es
cFeviam. 
- A Bahia., n.ão e.sqúecerá, além de Ruy Barbos.a, genio e 
patriota, D . Antonío de Ma:cedo Costa e proics~or Carneiro 
Ribeiro, que se distinguiram. nm p e1o sabur cla5sico, oüLl;o 
pela correcção e li~pidez do estylo ~ 
- A Sãp Paulo- não há mislér recordar· o patriot.a. maximo, 
Jóse .BonUacio, "fid~lissimo segu i.dor das formas classicas 
portuguesas11

, cor.no a.ffírmou .Carlos de La.et; basta apon
ta.r .... Ihe os modernos, fIUe ch~fiam o surto da nova li tera.iu-ra 
ão Brasil, Monteiro Lobato.. Paulo ·Setubal, Martins Fontes, 
Menotti del . _Piceh.ia, de origem Iu·sa ou :não, mas que man
têm pura, limpa, l~giti.ma a ling:trn. qi,.i.e' nos deu 'D h.eroico 
Portugal. 

A Academia Brasileira, pesar dos iconoclastas ·b invejo
sos, é a. nossa maior autorjdade em cultura .literarfa e scjen
cfa da linguagem. po.is seus ·membros, de notaria capacidade, 
são es<;olhídos. por uma s.eleccão de valores,. mi.e não podem 
aspirar as assembléas . pe>pulares e po.Uticas. Esse sabia insti
f tito, já de tradições no Paiz e .renom·e no estrangeiro, resol
veu. por quasi' unanimidade, .repulsar a .idéa inf eli7. que ora 
se debate . 

'.E' verdade que a Assembléa Con,stituint.e, d~ imperecivel 
memotia, já certa feita, na questão orlhograph,ica, se sobre
po.z, eom sua sabedoria ~niversal, â 'Opinião. da douta com
panhia. Mas. a Constituent.e foi e.m certos pontos. uma corpo
raç~v demagogica e demolidora, de onde- a imperfeicãó de 
m~ obra no fundo doutrinal e na forma literaria. 
, N6s, a C~mara actual, retomámos o f j o da tradição bra
~peira, recolbend-0, de novo, os ,seus -ma.is altos e nobre v·a
hres mentaes .. E, pois, pão temos o di.reitq. de appr.ovar um 
r.toJecto descabido, que cia~a aos céós na simplesa. do enun
c'.ado e nos funestos resultados de sua occulta intenç:âo. 
(lfuito bem. Palmas. O orador é cumprimentàdo.) 

5 
o. Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa. e ·vou submetter 

a ~'oto.s, o seguínte · · 
REQUERIMENTO 

. Voto de pesar-

"·TeI).do íalleeido na. cidade de U'bã, Esfado de Mina~ Ge
rae:;: õ Major Lazaro Raymundo ~om.~s. jornalist~ que · rez 
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a propaga:nda republicana ao lado de Je>ao Pinheiro e Silva 
J'ardim, fundando os ·primeirós jornaes na zona da Matta de 
Minas, onde se-entregou ás lides da imprensa at:é aos 80 an
nos de idade, quaru::Io ainda. editava. a "Folha do Povo" na
quella c"idade, requeremos seja -consignado na acta dos tra
balhos (ja Canía~a dos Srs. Deputados um voto de profundo 
_pesar pelo _passan;iento do insign-e repµbljcano historico. 

SaJa d3$ Sessões, 28 d~ Outubro de 1935. - Levindo 
Coelho. - · . Polyç~rpo Vfotti. - Maea:r.io de Almeida. - · 
Christiano Machado. - Arthur Bernardes. - JOTge .Guedes • 
. - Barros Cassal •. - Simão da (}unha. --. Jair Tova:r.. -
Bot·to de Menezes. - Uõaldo Rairrwlhete. - Laudeiino Go-
mes. - Furtado de Me.ne1.es. · 

AJJprova(lo. 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Cama:ra: sobre o seguin:te 

REQú_ERlMENTO 

Requeremos um voto de pesar pelo íallecimento do· illus
tre pei;-iodista Sr. Jorge Schmidt~ antigo directoi;- das revistas 
d-esta Capital "Kosmbs" e "Careta'\ eüJo apparecimento e 

· influencia em nos_sos circulos intellectuaes muito cont_ribui
ram para o progr~sso das letras e e> desenvol-V-imento da cul
tura artistica no Bra,s.il _ 

Sala das Sessões. 27 de Outubrez de f 935. - -Edmund.o 
Barreto Pinte. - Prq,do K~lly. - Eàmar Carvalho. 

O Sr. Presidente - SulJinetto á. consideração da OamaTa 
o seguinte 

6 

REQUERIMENTO 

R~quere.mos-, ouvidá a Gamara, insenoão, na -acta, de 
am voto de regosijo pela passagem do 17º annfversario da 
emancipação poHtica da Republica Tcheq.ue-Slovena. 

S.âla. das Sessões, 28 de Outubro de 1935. - Gomes Fer-
raz. - Diniz Junior. " 

' , 1 

-G Sr. Gomes .Ferraz (Pela arde'Tti) - Sr. Pl'~sid,ent~, f 
pedido do nobre Deputado, Sr. Diniz Junior, ilh~stre ·meII?" 
bro da ·Commissão dee Djplomacia ee Tratado1 foi que aprç
sentei e irei Justificâr o regueriine.nto~ cuja votatão V. ~. 
acabá de annunciar. · ; i 

Sr. Presidente, o antigo i:eino da Bohemia, de tão grante 
notoriedade nos tempos da Europa medieva, devido ás #"
radiações partidas idas sciencias professadas na celebre uii.
versidade d.e Praga - a capital dQ pai:t -, perdendo , ª~-, 11. 
independencia em 1620. após o tremendo e inesp€r:ado-: e
sastre da Montanha Branca, onde pereceu a flor da JUV~ u
d~ boh,emía, renasce, c?-efo _ de vi~a e d.e e5perancas1 íoltlik·~ _e. 
Agu~r.r1do, no congresso d~ Ve~salles, a 28. de .Q~Lubtp de 
f 91.8, completando, portanto, hoJe o 17° ann1versar10 df 1 ua 
emancipação p-0litica. . , \ 

' 1 
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,Sr. Presid~nte, ~e se solemni?lal' as datas celebres no, 
universo, datas que rel~mbraín feitos her.o~cos, guer nas 
pugnas do s~be~, quer n~s lutas eínpregaqas na defesa dt~ 
sa·crosantos direitos, é coi.sa grata ao.s nossos· corações de 
brasileiros, aII)igos que ~omos da Wstoria, que é eia mestra 

·dos costum_es e a jurü:prudencia dê D~us", a data de h()j1! 
é para. o povo tcheco uma das ma_ximas entre as m.aioi'es, por
que ensina, coro.-0 pratico e.nsinamento, que seria maís facil à 
Josué,. como Qen> lembrou o nobre Deputado Sr. LaudeÜno 
Gomes', ,ainda ante-)lo~tem, daqueIIa tr.ibuna, mandar ·parar 
o sol ou ~esmo apagar do firmàtnento a luz .SO'lar, do que ex
tinguir do pei.to de um povo heroico e luta.dor o amo-r da li
berdade, essa liberdàde pela qual lodos os povos da terra -
e e. Abyssinia. nos dá, neste momento, prova irrefutavel -
lutam, bracejam-se e à,vantajam-s~, essa liberdade pefa qual 
se. firma a grandeza das raça~ ! 

No congresso techeooslova.có, realizado em Paris, á fron
te do· qual se .achavam as personaljdades maxim·as de índl'• 
pendonoia de sua p.atria, Massarik, 13enés e Stefanik, foi 
o-omwguid9 dos alliados, especialme.nt.e. dos E_stado$ Unido~. 
Franca, Inglate·rra e Italia! o compromisso de reconbecimen-
to. dQ. independencia das antigas pruvirtcias da Bohe·mia, Mo
rn,·in, Silesia e .da Slovania, então parte·s tntegra.nt.e$ do im
porio au:Stro-h:ungaro, compromiss,o <ie .independencia qQ.:e se 
tornou uma realidade no dia 28 de Out.ubro de 1918, graças 
noR grandes sacriJlcio!:i supportados pelo wvo nos dia~ he-
rof coa da guerra. · · 

S.r. Presidente, O· que tem sido a obr.a meritoria do 
grande Massarik, chefe do governo desde a indep·endencía. até 
hoje, ahi estão para proval-o o progresso sempre vertigino
so daquelle paiz, a prósperidade de suas índustr.ias, a inten
sidad.e de. seu commercjo e, destacadamente, a riquez.a do 
~ovo Estado. Digo ríqueiá porque, entre as tres unfoas na
ções do mundo, ao lado de Portuga.l e Egypto, que têm s.eus 
qrcamentos equilibrados, acha-se a Tcll~coslovaquia. No mo
mento .em qu~ estamos discu_1lndo p primeiro orçamento da 
nova Rpublicae cujo quilibrio coJ,J.stitúe a aspiração maxima 
,do tod9s o.s brasileiros, é natural que a~signalem-0s este fa
cto, p~ra melhor Justificar a homenag~m que a Camara de
vôrá prestar ao n_ovo Estado slavo, a que.rn está reservado 
p11pol importantissJrno e prepo:nd.erànte nos destinos da. cu'l
Lut•o. e cto saber, do progresso e, partiCularn;ente, da paz e da 
~oncu1•dia européas. (Muito bem~ Palmas.) 

Em seguida, é appr.ovado o requerimcntQ do: 
Sr. Gomes -Ferraz. · 

O Sr. Pre~idente - Está finda a hora destinada ao Ex
pifidénte,. 

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

Compareceram: mais, durante a hora do Expediente, us 
Sr.s. : 

Agenor Rabello, Caldeira Alvarenga,. Claro de Godoy._ Mario 
Cl'u:n·mtmt, Acylino de . Leão, Fene!on Perdigão, L'lemetit~ Lü;
bôa, í~cnaro Ponte, Magalhães de Almeida, Carlos Re'is, Eliezer 
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Moreira,_ Pires· de Gayoso, Freire de .Andrade, Piinio Pompeu. 
DemoerJto Rocha, Fernandes Tavora, Humberto de Andrade. 
Monte_ Afraes, FigueiFedo Rodrigues, Jehovah Motta, Xavier 
de Ohveira, José Augústo, Alberto Rosellj, Gratulian.0 Brito, 
J o~é Gomes, Herectfano Zenaide, Odon Bezer,ra, Souza Leão, 
J oao Cl~ophas, Rego Bàrros, Arnald·o Bastos: Adolpho Celso 
Ald.ê S~a10, T~~xetr.a Leite~ Humberto l'rfaura~ Simõesf 
Barbosa, Orlando .Ar.~nJo, ~erQandes Lima, Carlos· de Gus
mão, Barreto Filho. Manoel N ova.es, Pedro Lago, J1oão. l\fan
gabeir~, Magalhães Netto, Francisco Rocha, Ootavio Manga
beira·, Pedro Calmori, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Edgard 
Sanche.s, Asd.rubal Sóares, Ubáldo Ramalhete, Jair Tovar, 
Juno, de Novaes, Candido Pessoa, Salles Filho, Levi Car
neiro, Bento Costa, Hermete Silva, Aeurcio Torres1 Cesar 
Tinoco,. Alipio. Costallat. Nilo Alvare.nga~ Lemgruber Filho, 
Bandeira Vaughan1 Fabio Sodré, X oraldino Lima, Pinheiro 
Chagas" Martin~ Soares, Clemente Medrado, José Braz, The-0-
domiro Saniago, Adelio Maciel, Augusto ·viegas, J-oáo Be
raldo; Artbur Bernardes Filho, -Juscelino KubÍtischek, Fur
tado d.e M:enéze·s, ,D.aniel Calvalho, Negrão de Lima, Cel'st. 
Macha.do, João Penid!'.>t Jos.é Bernardino, Matta Maebad(J., An
thero Botelh-0, Bueno Brandão~ Dblphin.. Moreir2r.: Belmiro 
Medeiro.s, Per~ira )'...íma, Santos Filha, Moraes Andrade, Ver
gueiro Uesar, Cineínato Braga, Castro Prado, Macedo Bit-
tencourt, Laerte Setubal, Alves }>alma, Jorge Guedes, Justo 
de Moraes., 'Miranda. Jun!ôr, Jair.o Franco, ·vicente Miguel 
Trigo de Loureko, Corrêa da CqsLa, Plinio Toµrinho, Dorval 
Melchiad.es, Carlos Gmnes de_ Oliveira, Borges de Medeiros, 
Baptista Lusardo, Demetrio Xavier, Raul Bittencour""t, João 
Neves, Oscar Fontoura, Eurico I:libeíro, Ermando Gomes, S~
bastião Domingues, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Abílio de 
Assl.s, Antonio Oar.valhal, Adalberto .Camargo, Damas Ortiz, 
Chcyso$tomo de .Qlive:ira, José do Pa.tr-0cih~o. Vieira Macedo, 
Marti.n,ho Prad-01 Ferreira L1rna, OUveir:i O~mt:f.Iibo, . Li.mi. 
Teixeira, Pedro ·Rache,, Ga·stão de Brito, Vicente. G~liiez, 
G~tão Vid·iga.i, Moacy!" Ba!'hOSI?\, Arlindo 1'into, Au~sto 
Corsin-0, Lourenço .B~eta Neves. Abelardo Marinho, .Syl.vio 
Leitão~ Ml(}raes Paiva., Barreto Pinto (139) . 

Deixaram de comparecer os Srs. : 

AI'..rli.da Gamara, Café Filho, Agostinho Monteiro, Gerson 
Marqües, Olavo Oliveira, José de Borba, Marti~s V;eras, _Ozorio 
Borba, D9'II,ling-0s Vieira, Osv."aldo Lim.a , Sev.~rino Tuí~riz 
E.milio de Maya~ Me.llo Machado, M·elchiseã~k 'Monte, AUa
mi_rando Reqt.iião, GJeIIiente Mar~ani, Luiz 'Víanna Fi.lhO, 
Raphael Menezes, A.rthur LavigTJ.e, Henrique -Lage, RaliJ, Fer
nandes, Lontra Go~.ta, Washington Pires, Cariieir-0 de Rezende, 
Rez-ende Tostes, Jioão }lenrique, Jac.ques M.ontan~on, Abreu 
Sodré, Paulo Nog:uéira, Oscar Stevensor,i, C~~lota de Qµeiroz, 
Gama Cerqueira,, B.ias Bueno, Hyppolito cto ~ego, Felix Rib~s~
R-oberto Moreira, Meira Junior, Horacio La_f~r, Rupp Junior, 
Renato Barbosa, Annes Días, Victo~ Russomano, Ascanio T~
bino, Dari-0 Cres.po, Fanfa Ribas~ Nicolau Ve:rgueiro~ Austro 
de Oliveira, Martins e Silva, Paulo Ass.umpcão, Roberto Si
monsén, Le-Oncio Araujo, 'Cardoso Ay'['eS;) Vicente CTOU
veia (54). 
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ORDEM DO DIA 

7 

O Sr. P.residep.te - A lista de presenc.a accusa o comp~
. recimento ·de 241 Srs. Deputados. 

Vae-se, procede-r á vota.ção de maleria que se ac.ha sobre, 
á rpesa.. · 

Vae ser conside'I'ado ou não objecto de deliberação um 
projecto. 

É lido e julgado objecto de delibera.cão o seg,uintc 

PRQJ'"ECTo. 

N. 355: - 1935 

Dispõe sobre a exploração sys.tematica dµs terras be.nef{c.inilas 
pelas obras contra (ls seccas 

(Com. de Obras contra a$ Seccas n. 1 - 1 a. legislatura) 

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado ~ organizar 
um plano de exploração systemat.ic~ das terras servidas ·p~la 
irrigação de açudes publicas na .~ona assolacia pela~ ;;ecea.s. 
con>prehendendo: 

a) a :fundação .de cooperativas agricolas de producção 
entre OS _proprjetariOS .OU arF~nçiatarj'OS de terrenos Sit'05 na 
baci'a de irrigação.; 

'Q) a prestação, na forma das Ie'is em vigt>r, é.Ie assislenc.ia 
technica e finance.ira a essa~ cooperath:as; 

e) a applicacão. de· methodos de irrigação de cu.ltura que 
concorram para a conservação da f erilidade das. terras. 

Art.. 2.0 Os proprieta1~ios .de açude~ particulares con, 
struidos óu não com auxilio da Un:ão poderão g-0sar das van
tagens concedidas nesta lei, desde· qué- .se submettam ás nor
mas a.doptada'.s pelas cooperativas. 

Art. 3.,0 O p·oder Executivo pod.erá entrar em entendi
mento com as administrações es.taduaes, para organização e 
fiscalização das coop.erativas a que se refere .a presente lei. 

Ar.t. 4.0 Revo~am-se as disposicõe·s em ·contrari·o .. 
Sa.la C:as Sess.ões, 28 de Outubro de 1935. - I!umberto R. 

de Aridrade. 

Justificação 

O objectivo max:imo das obras contra O:s effeitos das sec• 
. cas deve ser a agricultura. 

Incrementar a lavoura e a pP,cuarla no região assolada 
·pefo flage.Úo climaticó consti tue a grande. finP:.lidade desse.s tra
balhos publicos, justamente porque a calam1~_ade provém . dQ 
anniquilamento dessas 1:iquezas. É necessano que o po_der 
publ~co Itwe -sua a-saistencia arté essa ultima. phase da luc~a 
contra os malefícios da Nntureza, pára que os gastos SE! tor
num rep_roductiv'os e a defesa .seja efficiente. 
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O parHcular_; isolaqam:e'(lte. pqr inoopãcidade ·profissional 
ou ~finan~ei.r~, .não tü;·a o dcv~dà pr-oveit:o das ~EFUas 9ü~e lJ.a
nham -sua.$ te.iras. Qtiélnto maior fór .o reservato~10 e a somma 
d.e beneficfos esperados,. tanto mais dHfícil a ac_ção-privada, en:i 
vit.·t.ude do vulto· do emprehoadimento. P-Oder-se-.iam citar 
exemplos de mal' ap.roveitam:ento de açudes pubficos, ex:acta
mente por falta de um plano de trabalho agríêol:l... De facto, 
não basta. seja co:ns.truid_á ai· barragem. Esta, fregu.entes v·azes, 
jaz inutil, ou seI;Il ~rre.spunder a som:rn1a nella jnv&rt.ida. 

PórtãntQ,, cábe ao gavernQ interVir na ultima ·e. -ess:en
eial phase do combate ãs seccas -- - a. part,e agricola., 'inter
véilção que. ·~ie $implific;1rá, ~ntajosarnente, se feita por in
ter:qiedio <)a-s, eoôperativas. A assfs"tencia technic1 e :finance.fra 
a: ·es·sas instftui.cões já s,~ acha prevista na Dkectoria da. Or
ganJzaoão e Def es~ .da Producção, do Mínisteri,o da Agricultura, 
com q~e a lnspectori~ de Secc:as ·poderá entrar em entendi
mento para ·u:ma a.c.çã-o barmonica • 

Sala dp,~ -Ses·sões, 28 ·de Outubro de .i935. - 'ltt~.mberto 
R. de Andrade. 

O Sr. Pre.sident& - Yo\i sub~_etter a votos duas I'eda
c.ções fjnaes já pu:blieadas·. 

Ãppr-ovi~das as redaccõ~s dos ·p-roj_e.ctos .nu
meros: 

24-:B. dG .f 93?, que reg-ala a dístrihuicão de 
subve·nçõe,s a fust}tUlições de Assistencia., Educa...: 
ção e .cu1t~;ra; e 

278~B, de f 935., que. provid.encia sobre a. ex
portaç&o &is orchJdeas. 

-o Sr. Preside,nte - Os projec.tos: v:ão á :sancçã<:i. 
Pa-ssa,...se :i m.ateria const:ante da Ordem do diài. 

OR.ÇA.'1\fENTO GERAL. DA ImPUBLICA 

Continuação. da 3ª discus-sã.o, do prof ecto nu
mgro i.01-G, de vrct . {1·ª legísliaJura) t orç<ind'JCI a 
R,ece,it,0;; e· fix_ando a _Despes.a po.ra o ezercici.D- i{P. 
1936, com pa'l!ecer da Comm:i:ssão d({ Firuznçás -~ 
Orçamento · s1c1bre ª" emenda.$ ap-re3ent(Lt},a$ ·e:m 3ª 
discussão .. 

O .Sr. Pre.siâente - . Entr:a em discussão o projeeto. 

O Sr. Acurc.io Tones (Pela orde-m) -· · Sr. P.res:idente· 
pedi a palavra p.ara solicitar a V. É.."'{. inf-0.rrne .a .oániara so~ 
bre· se o Poder Exe.cu-tivt), .cumprind_p o dispos.to no § 2º .do 
a.rtigo: 177 d.a Gonstituiçijo· de !6 .de Jl).;U10. de 1934, .iá enviou 
ao ·congresso N.acíon~l a :relação pormenorizada dl;)S trabalho$ 
da d,efesa contra. os ef.feilo$ das seecas no N:Orde~t?, pois, 0 § 
2° ci.ta_do. manda que õ Poder .Executivo ên .. iie ao Leg,?sl~tivo. 
que V. Ex. co:m tanto brHho preside, essa rel~ão. 

·S~ V. :Ex., en.tretant.(i)', não ti~ver em mã0si eomo nãó· podá 
lé~. os ·eiemento-s necessaries, me. ·conf-0.rmaT.ei. ·com uma. res-
post~ op-portuna. de V . Ex. . 

O Sr. Presidente· -· Opportunarnen.te s.atisfàrei ao nob're 
Peputado, 
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O Sr. Joio Neves (Palrtta.$) - Sr. Pre.sidénte:, tenho para 
m1m que :seri~ desueQessar-ia ;i minha pte~enoa :na tríbuna affm. 
de U>"ma_r .wr~ê na disõuss~o do projecto d.e 0-rçamento .pará .o 
exerci~io de 1936. Vozes das mafa auto.r'izadas cxmfa-a. ã eor·
reE.té -volit:i-0.a, a que fon.bo a hon:r.a. de pe~tence-~1 .já definiram, 
de maneira clara, as diTectrize:s nossas no tocante á elabó-raç.ão 
orçamentaria. Por-ou'tro lado, Sr. Presiiient-e, afóra a d:i.scus:... 
~ã:o· mé:ramente doutrinaria 1'.lu o exame defid:o da prop.~ta.. a 
minoria já contr'ibu_iu c·om utnas série de e,mendas tenrlentes a. 
aperfeiçoar a lê-i de meios para o e~e.rcicio vindouro. Apenas 
JU:•stiffoo par·~, mjm mesmo ~ minha particip.a.çiio no debat~ 
pelo dése}o. ~e dar cumprimento exa.c-to ao meu ·mandato e 
de. con:f~r'fr aqüt, .e:q1 confronto com os meus nobres collegas, 
uma séh-e de citcumstanci-as que entendem. co:m a vida .econo
:r:n1eai e íin'an-c~ira. do Paiz. A lei'tura da p.re>pósta .orç:amen
taria é .dos trab-alhos da Commtssã·o de Jlüi,ªnoas conve11ce, 
desde logo, ao ábservador menos ·percuei'ep.te da· falta 4e o~i
~n t_nçãp · sysfematica.. nesta gr_ave ·malE;l'i~-. 

A meu parecer, o qúe ca:r~te-i·iza. a vida financei:ra. d• 
B.:ra-sil neste:s. últirr10s e, atribulados annos,. é a ausencia de 
orientação e de µI;ljdQ.de· no sei:o do Governo. Eu diria até -
s.e não rooeias;;e da_r um sentid.o poli:tieo ás. c-onsicieracões que 
vou f azt~r - que é p1·ecfsamente a,, auseneia. de gov-erno ar ca11s_a 
fundamental dcrs males que :affligem hoj.e a N~ção BI"asilei .... 
ra. (Mui-t,c 1 bcmr, •. ) , 

Os <t.efícits yerifica.do~ depois da dieta-dura e continuado~ 
r10· regi_me é0-B.$titucional traduz.em,. <lê manêil'âi ineqµJ\toca., a 
falta d~ .ór'i-entação 'SySitematica e, sol)ret.udo, a ausenci-a de pro
vid~:m~ias conducente~ a-o e~uilibrio o.rçame.ntario. Sé ho\tY.e: 
nma ~re.lativa compressão da desp,esa publ.iea, .depois dai. revolu
ção de-Outubro. Foi a praticada durante a ad:mini.Stração do 
Sr. José Maria Whitake.r. O exame do or,éamentó para i931 
tradu.l, se.IIJ duvida. um apreciável esforço para ·compri.mir. ·:uJ 
despesas publicas e ·evitar os gastos d~nec~aTio~. Essa po ... 
litiea, ·pQrém, foi inteiramente· abandonada pela dictadura á:té 
1J .seu. f.mal e, :nq G~verno. 00.nst.ituêion.aI,. nãõ foi rewmada. Ao 
contra.ri.o, os· deficits. s.e. vef~fiCCli!'am -er;n propori;ã·o, ~enão· maio 
pelo menos m.ais· Í1hff~plic.avelmenrte d-o que ante.s. · 

Não ·vou, tfa'zer a-0 debate :as cffras gue têm cauf"ado, ·em 
todµs 'ª>$ camad~s da.. -ópiuião .. _ uríl prof\1ndío álarme, embora e-s~ 
te~ signaes eviçienJe~ de tal~ d.e $ande no iOrganiszno finan
ceiro é ecottoxn.ir.o da Nacã"o tenhã-m servido q~as!. sé para 
de&perta!-, da _parte dós nobres }!eptltados ·que apQ.iaín o GàVer_ 
no, a remembl"âCãd ta:r.día e i'nutil do_s érrns. da. Republica 
precedente. 

Ha cinco annos. verdadeiramente, nã·o fazemos outra.. coi• 
~a : uns accusam os erros do p_resente, outro~ desses erros 
se desculpam 'tPazendo á có!Meã.o o_s d.o passado, mas a uni
·ca vfotima de.ss.a pre;occu,paç,ãó estaitistica, q:Uándo a deficit-~ 
e a ~utj'leros.. tem sido éxclusivatnettte o p.ovo, brasllefro. 
{MtJ-i(o bem .') 

C:o-meço "@Qr d'eelàra.r .que, em materi-a orcamêntar1a, n&o. 
son devo.to das doutrinas classicas ferrenhas e nem considero 
o é.q'Úi.librio. 19roamentáríc pÍJ-r s-i só uma .<ioncliç_ão ·a-e prospe-. 
rida~:le . (Apôiádos, .. ) 

Ha ~u.ito gue. ·$e perd·eu essa. figura do EsLad.o. c<!>mt>a
rav<el á de um pequeno funecíorrario que ganha mq.i-to poue:0 .e 
gasta só o que ganha, arrastando vi.4~ medíocre.. A ·reah-
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dade é que' o equilíbr.io. orcamenta.rio só tem import~nc'ia 
quandq feito sem ~rejuizo da actividade· economica do paiz, 
quando o equilíbrio não é gymnastica contorcionista que os 
governos faze·m para equiparar as "receitas arrecadadas com 
a:s despesas real.izadas . Desde que esse eqµiJ.ibr.io se verifiça 
á cu.sfa da vitalidad.e nacional, não passaria de artificialismo 
per.feHamente cond_emnavel e, até,, ma.is que i.sso, .nocivo a.os 
interesses collectivos. 

Seria pobreza de idéas, verdadeiramente alarmante, neste 
passo da vida moderna, pretender que o orçamento pubHco 
fosse c:omo o dos iodividuo.s que devessem, por uma poupanca 
medíocre, ajusta·r exactamente as sommas dos seus recurs.os 
de cada ann.o com as sommas dos seus gastos de cada e~er
oicio. A ver:çiadei_ra ·significacã.o que o Estado tem depois. 
que foi deI>osfo da sjtuacão méramente d:e direito, ou p.orque 
ella não possa voltar a reger . os povos, ou porque deva faze-r 
uma .syncop.e na sua actividade exclusivamente juridieo
policia·1, faz com que surjam funcções que elle não tinha 
antes. Por isso mesmn a vida orçamentaria não póde mais 
girar .apenas na pre.ooclJpação absorvente de equilibrar o 
montante. das rece'itas eom o total da,_s despes·a~·. forçado co.mo 
está o p:oder publ íco a regular a Viela econ;omtoa e a fomentar 
todas as actividades naciónaes. 

Fõ:ra verdadeira loucura desejar boje, nestes dias atri
bulados da humanjdadc. um Estado rico· e poderoso á custa 
oa pobreza e da miseria dos cidadãos .. Quando se dis~utiu , 
na crise franceza do anno passado, o deficit orçamentaria 
daqt.reíla grã..nde nação. ó PaTtüfo. SociaUsla vej u a. c.ampo 
:su$tentnr, por um ·dos seus learlers ma.is notavei~. Léon BJnm. 
;l sua these dotlLrinaria nes:tus · palavras que merecem se.r 
·meditadas pelo 'P~iz: 

"E' .loucura - dizia ~Ile - querer collocat ~s 
{,fespesas do Estado ao nível das receitas. Em matéria 
·de orçamep.to, as economias constituem. um contra
senso economico. Se o Estado <lislrib.ue menos soldo 
aos seus funccionarios. e aos aposentados·, elle dírn:foue 
a capacidade ~conom-ic4 desaas Clas~es soGiaes; elle 
pro_p.rio accentuará. ainda a depj7essã-o dos. negocios e, 
corno consequencía, virá a diminuição das suas pro
pria.s receitas. Para um govel'no, a preo.ccupaci,io. de
economfas conslitue um mysti.cismo retrogrado. O 
neeessaTio ,f_} accres-centar o poder geral de acquisicão 
e elevaF assim a. ma.teria tributavel. Uma poli~ica: de. 
grandes trabalhos publicos s eria aconselhavel. Será 
exacto - conclúe - que a primeira lei da econon:üa 
seja 0 não fazer economias?" 

Tal é, .Srs. Deputados, a lhes~ ,socia.li_sEa nesta 'matéria. 
. Não· posso dei:xar ele reconhecer que. ellél repousa ~obre 

uma grand& hase de real idad~ -e que. no~ dias. correntes. os 
g~ver.nos que se entrincheirassem apenai;; miudamente na 
p.oupanca àas despesas. public.a,s,. preoccupados exclusiva
mente com o equi1ibrio arithmetico· entre a receita e a d.~s
pesa, provavelmente não conseguiriam senao paraly~ar todas 
a:; forcas viva:.s da Nação. 

· · Não quero .. porém, fr tão longe, n~m atll'..ar Ulo. distante 
a: ba'rra, como os so.cialis.t<:ts fran-c.ezes, porque a pratica das 
doutrinas ·por elles es·p.os·adas exigiria que em todas as nacões 
do mundo existisse o mesmo e.arpo de doutrinas prati~ada-s. 
A despeito de to.das a.s barreiras da actualidade ainda ha uma 
profunda jnterde_p.endencia na ~conomia dos po:vos e aqq.elle 
qu.e. se: accentuasse, isolado dos canones ge!'.aes acceitos pelos 
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outros, a uma politJca inspirada rigidamente- na these so
cialista, provavelmente assisti:ria ao desm-oronar de todas as 
sua$ construccões. 

üerto é., porém, que, 'Se o classicismo, em materia de or
çarmmtos, não póde e não deve s.er praticado eom uma in
tran:;igencia. de, dogma, ·nesta época em que já não temos 
dogma, t~mbern não é de esquecer que os despilfarros~ os 
gastos· ünmóàerad'os, a irnprevidencia .e a inctiria da admi
nist.racão fazendaria do Bra.Sil foram a causa fundamental 
dos males qqe ajnda hoje nos ãs.soberpam. E, entre manter um 
deficit ú!'çamentario camn propulsor da e·r.onomfa nacional e 
mantel-o a despeito de nada se fazer pelu c·conomia nacional, 
a diff erenca é enórme. · 

Assim, necessario se torna buscar. um meio termo entre 
éss~s conquistas já definitivas da. polHica economica das na
ções e as· dffficuldades que advêm para o. Brasil de u_m o:r
çament.o que se consome quasj exelusiva:mente no pagamento 
de ftinccíonario$. 

O Sa. Drnrz JUNioR - Ftínccionalismo e d·iviçlas. 
O :SR. JOÃO NEVES - Ouvi. em ·.silencio, dias alrá::;, u 

discnr~o aqui profcri'do. pelo honrado. Sr. Mini·stro da Fa
·zenda e- confesso: a minha profunda decepção. Espere.i q-ue 
S. $x. viesse trazer aqui i.n.s:pi:rac.ões para mitigar os erros 
da p.re>posta orçamentaria ou outras que conduzissem a pro
videncias emanadas da Camara e_m favor da economia na
cional. 

Mas a Cama'ra assistiu ~penas duas co-ísas: a uma defesa. 
infundada nos factos e a uma exaltação fervorosa e ide
mosthen'ica da chamadà obl'a revoiucionâria. 

· O meu nobre conterramm, que· hoje dirige as fi'nancas 
do ~rasil, a meu parecér,. está consumindo lamentavelmente 
o séu Leiripo em· Yir a esta tribuna apotheosar um fraca~_so 
comprovado pela.s suas proprias declarações ímplicitas e, S:o
bretudo1 pa1;ece.-me - se S. Ex. não me levar a mal - que 
S. Ex. ·commette vePdadeiro, contrasern•o pen~at:i-do que o Pai.z 
ainda P.stá .na época das receptividades sonoras. Ouvindo-ô, 
Live a impres5ão de um Danton L'etarda.tario que quizes!'e 
convencér as massas da nece5sidad,e de uma revolucão p~ra 
m.clhorar as financas, quànçio a revolJ,1ção já s·.e realizou com 
este. precipuo objcctivo . E o desastre cumu~a:do no annb 
que e.slamos YiYendo vem ainda. a ser def'endid.o por S. Ex., 
em npo~drophes demosthenie~s. íncompatiyeis com a sereni-
dade de RCü cargot . 

S. Ex. não tron~e á Camara qu.alque.r ·suggestão. Com
pareceu dE'pois á Qommissão de _Finánça-s; a .ella pro;rnetteu 
que enviaria emendas, para atLenuar o deficit orçamentario
e suvprimir despesas desnecessarias. Ainda est.amos, Srs. 
Depu Lados, esp~rando essa5 emendas: ellas, não cfü~garam e, 
certo. não chegarão., porque já não é maís tempo. 

Vieram, é certo, á Gàmara varios projectos que entendem 
com a reforma da estrucLura economico-.financ:eira do Pai_z. 
Mas esses proj eclos nem são do Governo; foram elaborados 
por uma Commissão mixta, -composta de, certo. por homens 
eminentes, mas não unanjmes nas conclusões a que cbegaratjl. 
Do Governo, por.tanto, pada tivemos; nem uma s_ó suggestuo 
µo~ :(oi presente; uma unica palavra não. desceu Sobre este 
~en:icn1o, para nos marcar o caminho da .renovação orca
mentarla. financeira. e economfoa do Paiz .. 
- Continua mos no rne.smo deserto. Está occo.rrendo no 

BrasH um verdadeiro paradoxo político: o Gove~·no. iner'tE'!'. 
deseja a or,ientacão da Gamara pa,ra melhoria. na vida orça
me.ntaria. Primeira vez, no mundo, em que um pJano, que 
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de"\!,.e trazer a marca pessoal do :individuo que o alvitra, vae 
ser feito por . uma conectividade de trezentos representantes 
da. Nação r Estamos inverte11dn· a ordém natural.· 

O governo Lavai pede á. Oamara franceza faculdade para. 
emittir decretos-leis, po~·que de~eja a:ssuinir a i.:espons~biii-
dade plena e categoric?- das reforma~ profundas, certa~ ou 
erradas, que ·quer realiza~· no organismo da nação. O Go
verno. .br-asile.i.ro ·vem pedir á~ 'trezentas· cab~<;as da C~lll.a-r;i, 
todá.s eHa$ varíaveis· nas sua·s sentenças .. que em materia de 
tamanha magnitude lhe tracem ru.mos par.a reformar a po~ 
Jitica ovçamentaI'ia. 

Só este facto, senhores_, valeria por uma condemnacã() 
formal da inar-tividad.e gpvernamentn.l. no parttcular. que é, 
de certo, aq.uel1e que maior .influencia ha de ter, no dia de 
amanhã. é é seguramente daquelles que marcam, par.a o lou
vor ou para a censura eterna,· os governos ete;rnamente reve.ís. 

Se o dever do Estado, como. pouco antes de morrer dizia. 
Henri de Juvenel, não é só -0 de administrar as finanças, mas· 
o de crear a riq,ueza, eu me animaria a perguntar aos nobres 
Dep'lilad·ós que papel desempenha, nesta actualidade tor.men
toSá, o Govetno brasilei.ro, inerte e aphasico,. deante da grave 
crise economica e. financeira qúe a~sobérba 6 PaiZ? 

O velho Colbert, velho e .sempre novo, já um dia,. se
gund·o La-visse~ aconselhava á França que ella e o Tei se 
deveriam propõr uma coisa inedita: ganbar dinheiro . 

.Saifro conselho que, por ser velho, não deixa dê ser 
eterno. Ganhar dinhei.ro é o dever do Estadó e, quando o 
Estado não sabe ganhai-o sem p-rejuizo da economia publica, 
o que succede é que os impostos se tornam. verdadeiras ma .... 
china.s de e:x:t<>rsão e assist.!m.os a.o de,perooiment.o da Nação. 
om ben.e:ficio do fisco. 

Ma:s, a.inda quando o Tbe.souro é exacto no pagamento 
de su'.as contas, quando elle as tetp en1 dip., é uma vàntagét;ê, 
pórque: temos u.m .Paiz pobre deante de ur;n Thesc>uro rico • 

.. No Brasil, por.étn; as duas cala_m.idades d~sabaram so~re 
élle: Thespuro pobre. nação mi.seraveL Este o resultado do
loroso,. mas ~xaclo, de cinco longos ann·o~ de inactividade ad
ministrativa. Por que não se corrigem os Orçamentos? Por
que . não ha unidade na administrac.ão. 

Ha: uma lei aqui, cuja iniciativa partiu da minor.ia, no 
sentido de que nenhuma despesa míní5te:rial fosse feita se
n·ã:o- através do $ecr~t~rio dos Ne·gooios da Fazenda.. 

Pôr que não é ella praifoada? 
Porque . - relevae-me que vol-o diga ·-:-- os 'OrQam.entos 

não $ão feHos para a Nação, JiillS para· os M"inisitros., quando 
rtão p.ata a vaidade dos ~fi.n.J$tros . 

. Não seria eu capaz de dJr~gir ~m,,,a palav~a/ ~ue pu<tes~ 
feP1r os nobr~s· relatores da. Oomm1.ssao de Finanças, mas a 
minha impressão ó que e!les em. geral são adv0gados, dentro 
da Commissão, dos pedidos, das ·pressões, quando não das 
supplicas, dos 'Ministros· cujos Orçamentos lhes cabe relata~. 

É o Ministro da Fnzenrl&, que é, sem duvida, um homem 
honrado· e capaz ,não põe cobro a is·so, não entrava as de.s
pesa."i inuteis, não contém as ·vaidades irritadas. Eis porque 
nós vemos que o Orçamento para- o anno vindouro vae: conter 
os· mesmos desmandos, os mesIJ1~ desregramentos de des
p~sn, os· mesmos gastos inuteis. 

·Q S~. JoÃo C~.RLOS - V. E~~ me p.crm.itte um aIJarte? 
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O SR. JOÃO NEVE$ - CC)m tod~ 0: prazer. 

o· SR. JOÃO CARLOS - Eu não {)·tl,~aria in.terrom.per as 
!brilhantes· eonSiideracões d'e V. Ex.;e d.i.r~'i-, mes·moi @e nesta 
altura O'S d.ebates não adeantiem eo'isa algüma. 1'{~ V. Ex .. 
tem, na mi.noi·ia dois relatores de Orc.amento . que; ·pooerão 
depôr e dizer se os relatores .dos· demai.s MiiiiSterios., tres 
aliás, não têm feito tõdo <> esfcirco Po sentido dé encontrar 
um.a COl"t'ente comm~:m .de pe1;t:samento, ~Htr.t de .dla·r ·um ori;a
mento equilibrado á Nação. V. Ex. faz· ~ma inj u~ti:Oa aos 
Telatores· que. não são advogado$ dQs Ministros. ()$· prqpri()s 
T.élato:res. da mino.ria podem dep·ôr sobré o assumpto; e não 
tenho ctuvida. ·a;lgtitna éni appe.llar· para ellesl afim de que 
d~tn ·se é ou ~ã.o ve~dade .esse esforco nó s&ntido d'e sanar 
os :r:IJ,ales .que. V. }1x. está apont;ando. 

O Sll. JóÃO ~VES .._Respondo ai Y. :mx. ~ .(azendo uma 
critica imparcial, não ~.stou preoccup~do em record.ãt qúe na 
Commissão de Finanças relatam orÇamentos dois de ·meus 
prezados ani:igos ê brilhantes companheiros, Srs. Daníé,l de 
C~rvaLho e Henrique DodSW'ôrth. Veja V '. Ex. comoi a obra 
que. estou fâzendo JJão é ama obra apaixonada de cóµibate 
pol~ticõ. E' esforco ser-~no d'e analyse. E o que dis·se a V. Ex. 
p:osso comp.ro-var-.cóm os factos. Se V. E:~. qqer.,_ vou entrar 
já pelo prop·río M'.ini;ste·rio· da Fazenda, 11a.ra. V. Ex. ver qu~ 
mesmo que o.s outros Ministros se co_ntivess.em num lími~ 
de despesas indispeusaveis, quandó o titular da Fazenda não. 
iesta p.reoccupado em fazer economias naturaes, não e.ra. pos
sível a. economia Que se itnj).Õe pela sua ~p_roptia. natureza. 

Considero () orca:mento )Jr~Si_leir<J nà.o um 1ilv~ntario de 
p9breza; mas attestado de prodigaJida.de' AQ:uelies· Qüe na vida 
privad~ são interdjçtaqos p~r prpqigalidade é t>·9rque g~stam 
m$11 o 4~nhefro ·que possuem. O caso do Brasi.I é p.redsa-. 
mente um caso de gastos~ mal f~Uos, exagerados e .sobretudo 
superfluC>S. . .. 

. Vou mostrar a V. Ex .. agora como np. ·p:roprio MiniStériO 
da Faz~nda não existe a p~eoccupacão de. eoo~omia. A fis
çaliza&ã:o;. p·or ·exempl9, ~eve $er uma opra cc:m:fíada a um 
grup°' d,e. funccionarios, aO$. funcc1onairios especializa.do~ e 
.aos funeeionarios. dC> quadro. Elfa é indispensável para evi.
tar- as fraudes na a:rré:ca.da.,çãa • . :Mas o _que nã0 ,acbo conce ... 
biv.el é que, sobre a.. f i.sca.liz~cão natur~l e legal, se erga tJ,m 
·outro· .apparelho <ie s.uper-t!scali.zacã<>, po_rqué, assim, te~ia
mos de chegar a fiscalização e sup·er-fisealizru;õ:es .suc~~si
\raS até o limit~ extrem-0 de tmni~ança. no$ individuos. 

0 -ra,. vej·à V. Ei: :., por-· 'exemplo, e veja a Camara a.. verba 
primeira - I~pecções extr.aordinarias e reservadas : 'ipara 
re:alizacão dos servi-cos fiscaeS· é inspeceQ·es reservada_S· a jui-
zo <ro l\finis·ter:ió da Fazanu - 3,QO ~ 000$000". · 

o SR. BJd\RETo .PINTO - Apil."ese.fltei ·etn.eíl.da a. 0$S~ ~ei-b.a. 
é o relator d:o oroa.mentô da;. F~ep.da :recusou a emenda. 

O .SR. JOÃO ·NE\r.Es ........ Não est.ou falando :a<tui éll1 nome 
de corírentes l;Jo.liticas, JnRS análys-ando uma. verba e ~spero 
qu~e o Sr. Da:niel de Carval.ho d;ará a,. respos.ta ~ 

o Sl\ •. DAN'lÉL DE CARVALHO ~ P·ediri_a ao nobr~ Depu
tado que ,lesse o meu parecer, p~bticado no relatorio. 

O SR. JOÃ:O NEVES - Ahi tem .a Oamara~ uma verba 
d.e. 300 contos dB réis qUe é um·à innovaeão .. na propost?; or-: 
çamentar.'Ja ·para o exercicio dó allilo, vind:<>.uro. Não é só .. , 
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Verb;i. n. 2, para inspecção das r-epartições da Fazenda e 
ou tl'os -.serviços ext:ra.ordinarios, 500 : 000$00-0 . 

.O SR. F;ERNANDES TAVORA - Até parece a v.erb.a secr~ta 
da Poliefa . 
. . · O .S~L JOÃ,0 NEVES - Numero 1.5 - para pagamento 

de gta~tifieações que c·ompe.tem ao.s, fu:ncoionarios e, bem as
si.m .da:s <lia~iàs a que os mesma:s fizeram. jús, qual).do de.Si-. 
gnadós p11ra inspeeções~ res-erY-adas e extriaor:dinarias - réis 
500: 000$.000. . 

E~ta verba. não existia no or.çame~to anterior. 
O SI\. UBADDO RAMALHETE - Sã-0 tres verbas Para o. 

mesmo serviço. . . . 
O SR. JOÃ-0 NEVES - A Gamar.a :vê . que o proprio Mi

nísterio da Fazenda aggrava a diespesa de maneira injusti
fjca-O·a. errs 800 :Oú0$0(){,, apena~ n~ oons1gna.ção t4Jns-i)eeções 
e:x:traordinarias reservadas" . 

PérgÚnto a '8asa se d.êve votar essa consignação n.uma 
hora de aperturas financeinas. Na~ jti.stiffoa que creemQ~ 
um apparelho de ,super-fiscalização e, ainda por cima, reae.r.:. 
v{tda, · fugind-o a:o controle do parlamento. num instante de 
viver ás c1aras, ·num momento em qu~ . a Revolução promet
teü nítidamente que admi~traria dentro de uma casa de 
crystal. 

São esta•s, m.eu nobre eollega, leader da maior·ia, as ob~ 
servac.ões, que calam fundo no animó do Paiz. 

O SR. JoXo .CARLOS - Eu illt: per.mittiria a liberdade de 
responder a V. Ex. no seguinte sentido: não conheço os de
talhes. technico8 d.es-ta. org:an.izaç:ãú,. mas estou capacitado a 
-dizer, e não tenho du:vidl,a.-s em · qu.e o Ministro explicará ú 
det:alb:e que este recur:so . de fisqaJização só pode ser dado, 
:afim de tornal-a. . efficaz e promover 'ª ·melhor arrecada~ão 
<Ias rendas.. Evidentemente. não é com outro intuito. E' 
m,jito vago- aecusar dessa ,maneira • 

.O 'SR. JOÃO NEV·E~ - O ctu~ é vago não é aoousal'; é 
colfo.ca:r .no orcamento essas cois~fs vaga,a e reservadas. 

Isso é ·qu~ cons-idero- grave pa~a os interesses do 'J:he
souro. 

Sabe V .Ex. a quanto montam essas inspecções extr.á'
ordinarias e reservadas? A 1.390 contes para o exer~icio 
vindouro. 
. O .s.R. J oÃo CARLOS - Mas -dizem aqtri que :foi o propr-i() 

rela:tor, eorreligionario dê V. Ex.; quem defendeu a me
dida. 

;, 1 

O S-a. AM.i\ll..~L PEr:x:o.To - üomo tendo dado opttmos re ... 
$U1t~dos. i . 

Q Sa. DANIEL DE CARVALHO- Permítta o pobre orador u:rn 
aparte. Uma vez que sou c:ha.mado · nominalmente ao debate, 
devo füzer, o seguinte : impugnei esta verba d;e ;300 contos. O 
Ministro, porém, me mandou €Xl)licacões que me· satisfi.
zera.m .•• 

o· ~a. Jo.~o CARLos - É o que digo. 
.•. .. 

O SR. DIANIEL DE ÇARvALHo - • à • e decl~rei que, deante 
das -exp,liooções que constam do me-u . rel!llorio em. segunda 
discussãc>~ hoje publícad~lamentavelmente derporou essa pu.;. 
blfüaQão ,....;;., nada: mais tinbai· a. ppp.ôr; minhas ~bj.eccões desap .. 
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parecia·m, porque -entendia que ó Ministro preoisaya tér ele
mentos para exercer fiscalizacã() que· nã-o fo$Se conhecida de 
todas ~e; re,partições, não tivesse caminho commum. Jsso; alíâs, 
não é novidade, porqtJ,e já houve serviço de inspecção de Fa
zenda assim, e eu proprio. já :(ui .inspector de Fazenda nestas 

. condições ao tempo em que era Ministro o Sr. Fràncisco Sá. 
Deante, pois, da.. explicação que m,e foi longamente dada, .eu, 
que havia impugn~do a medida, cedi a essas razões e trans
cvevi as inf ór.mal}ões que me fóram prestadas. Estão no :tneu 
rela.torio em segunda {liscussão, e, mesn;io na emenda relativà 
~o assu~pto, figuram tambe.m, em synthiese, a:s ·r.azqes 
apresentadas pelo Ministerio. 

O Sa. JoÃo CARLos· - Ahi tem o illustre orador as expli
-0açõe~, dadas pelo _nosso eminente coUega, correligionario de 
S. Ex. 

O SR. JOÃO NÉVES - A opinião, por todos os títulos 
respeítaveJ~ que acaba de expender o nossa hqnrado compa
riheiro, Sr. Daniel de Carvalho, apenas bem dá á. Camara a 
noção de que somos associação de h9m~ns livres, ligados ex
clusivamente por interess.e patriotico. (Muito bem). Não 
somos: tirados em séries, pensand-o ,cada um pela mesma ca
b~ça, nem incondicionaes em relação a homens ou idéas. 

Creio que essa explicacão nos enaltece a nós, deante de 
nossos adversarios. (Muito be'TY!-) • 

Para mim, no meu ponto de vista, essas despesas são in
defensaveis, na critica que acabo de· fazer; sem desprimor 
para meu prezado collega ie companheJro de m.inoria parla
mentar. 

A Camara sabe de> .meu a.pr.ec.o pela capacJdad~i inttil~ 
g~ncia, honestidade e cultura do Sr. Daniel de Carvalho) meu 
amigo dé longos annos. Relator da Fazie;nda, indicado pe1a mi
noria para a Commissão de Finanr;.:as, nã"O lhe impuzemos -
nem elle o acceitaria - a obrigação d13 combater á outrance 
o Go-verno, mas a dte co.llaborar oom liberdade de movfm~ntos 
na obra oroamentaria. 

Sô essa nossa condueta valeria pelo reeonhecimen,to pu
blico do nosso patriótisn;lo, sem a jaca das malquerenças poli.,.. 
tica!!1. o Sr. I>an.iel de Carvalho fez um longo ·e paciente ·es
forco pa~a reprimir .as despesas· demasiadas. Atesendidas que 
fossem, as suas altas suggestões tantas vezes repetidas no seio 
da Commi'ssão, outra seria a obra orçamentaria que est~~os 
d·iscutindo. 

A jus.tic~, ·que íaco ao meu emin~nte correligionario Se
nhor ·nàniel de Carvalho, não me obriga a alterar os meus 
pontos âe vista na. materia. Estou expondo as .minhas cbn
ólusões, .sem f~zer obra facciosa ou de vingança politíca, de 
resto incompatíveis com os interesses impessoaes, em debate. 

O Sa. JoÃo CARLos· - Ninguem, aliás, está fazendo ac
.cusacão a V. Ex. Mas o que é íincontestav.el é que a e:x:pli
caoão do nosso eminente eollega, Sr. Daniel de Cá·rv.alho, res
pondeu a critica de V. Ex. 

o SR., FIGUEIREDO RODRIGUES - Mas essa verba siecreta 
l!-ão poderia -ser enViada. em o!ficid reserv-ad'o ao Tribunal de 
co·ntas; p~. opJn,at sobre os pagamentos feitos por ena .. ? 
Porque ha muitas verbas se-eretas ..• 
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O Sa. SouZA LRÃo ,__ Só a .Policia t-em .mais de 4~00G 
contos. 

O SR. JOÃÓ NEVES - ·Não ~, porém,. sómente, :ne~ses: por ... 
menores que exhibo a titulo de confirmação de minhas paJ~
vras - que se verifi.cam os excessivos gastos do Ministerio 
da Fazenda. 

O SR .. DINIZ JUNIOR - V • '.Ex. ,esclãteca. : a verba não é 
s·eereta, é sim, o _serviço. · 

O SR. ~ - - Apres·en.tamos uma emenda, man
dando suppl'>imlr a PeJe-gacia Fiscal do Th·esouro em Lon
dres. 

E.s.sa Delegacia, a meu vêt, não tem hoje a utilidade an
ter]or para ·o serviço do Thesouro. 

Pois .bem: ella consome anntialmente 2.123:390$00õ, $6 
o D~légado ganha 270 cont.OS. por a.nno, emquanto o Theso.u~ 
ro não póde ~ajorar os ·v.encimentos dos pequenos funccio
narios. 

A Delegacia em Londres, qualque~ quie tenha _sido seu 
p_apel no passado, ha serv:ido -oomo legado que os Ministro's r~
tirant:es inscrevem em seu testamento politfoo para os fun
ecionarios do peito. E a verda.die é que, embora rejeitada a 
nossa emenda, continúo a pensar que é. onu.s demasiado para 
o or:camento deficitario1 a elevada s.oIIlma d~ ma.is de d<>is 
mil contos de réis, afim de manter uma DelegacJa Fiscal do 
Tbesouro Nacional no iestra.ngeiro. 

O SR. FIGVEIREDQ R·onruGuE!s - Ha um. thesóureiro, em 
Londr.es, que· não en.the:soµra coisa alguma, porque, todos, os 
pagamentos sã·o feítos em cheques.. E' thesoureii'o que não 
tem em guarda thesouro algum .... , e 2 fieis de thesoureiroí 

O SR. AMARAL Pmo'ro - Fui contrario,, na. Commíssão (fe 
;Finança'$, á manuteneão da ·Delegacia Fiscal em Londres, 
mas, deante das explicacões dadas pelo Sr.-Daniel de Carvalho 
modifiquei meu voto, acompanhando o pareeer. · 

O SR. DANIEL nE: CARVALHO - Quem l~vantou essa ques
tão dos demasiados gastos que fazemos em Londres fui eu, 
em segunda diseussao. Está .P.ul>liead9 -o relatorio. Não era, 
porém~ J)Ossivel, em Orçamento, fazer a ·suppressão dessa 
delegacfa, por isso que ha-via ~i~positivos liegaes que determi
navam a sua 'inclusão ~a lei de meios~ O que deV-iamós -fazer 
era projecto em separado, diminuindo eS5a despesa. E' o que 
está escripto. · 

o SR. AMARAL PEIXOTO - A iextinccão da Delega:bia Fis
~al em ~ondtes exigiria immedi_atament.e a abertura ali de 
agencia do Banco do Brasil, qúe pagaría tre1nendos impos
tos, o que não· succede com a . Delegaeía. Foi esse o ponto 
principal que me levou a modificâr minha opinião. 
. O -S~~ 1oÃo CLEOPHAS - Pa·reeie que estamo$ de aceotdo. 
P6de-se suppri,mi·r a Delegacia. em Londres, per meio de. _vto
jeeto especial. A Camara, teve sua sessão prorogflda; disporá 
'de tempo bas.tan.te para discutil""!o ~ votal--0. 

O SR. JOA.Q NEVES - Provawlm-ente o Ministro 11ão 
estará de a.ccordo. eom. a suppressão. V . Ex. vae· vêr quand~ 
vier o projecto. Quando se tem deante dos olhos o Orç~men
to brasileiro; póde-se -dizer que elle se nos apresenta C'omo 
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padrão de deficie;rmias propositaüas. na diseriminacão das 
rendas; o que línpossibilit~ o juízo sobre a utilidade das vet
has, .diffi~ulta a . tom~da de· contas, dá margem a aplicaç.ão 
indebita de despesas. em favor~tis~o pessoal ou politic". Esta 
é a: these. Vou illustral-a com os e·:x:emplos. 

No Mib,i~te:i;-io da Fazenda, na dotação par.a pagamento da 
'(:{~;yída f·Iuctua.D:te, verba B, d~ Titulu I~ 'está consignada ~ 
quantja de 1"5.000 contos de réis. l\la.s, não ha determinação 
da orde111 do dâ.gamento dos creditos. Não se diz a que .annos 
se ref~r~m, esses créditos, quaés os que serão contemplad-0s, 
qU!i-1 o_ voltim€ da divida fluctuante, ·que é, sabidament:e, de 
mais de seiscentos mil contos, e com atrazo de mais de 20 
annos. 

!)esse :tnQdo, dotar o servi-ço da divida fluctuante com 15 
mil cont.os, para um total superior a 600 mil, sem a. discrimí,.. 
naoão indjs.pensavel é favorecier o arbitrio, é dar margem ás 
preferen:cias ministeriaes ou políticas, é crear o. regime dos 
seus e-redilos. 

Ora, isso nunca póde ser ·obra que recommende a tarefa 
orçamentaria, nem q:ue iUustre a Camara dos Deputados. 

A.ind!J. agora -está na ordem do dia um projecto, transfe
rindo a liquidação da divida fluetl}·a'.Qte para o Direetor da 
Despesa da Fazenda Publica. QU,er dizer que vamos ter um 
dictador da <tividn. nuctuante. Elle vae pagai-o quando qw-
2;er, a q:qem quizier e quanto quJzer. 

Ota, Srs. Deput.aclos~ não é possivel que, consciente das 
vossas responsabilidades, approveis, depois do orcamento, 
esse proJécto de lei. · 

Jã .qu·e o orçamento vein com a d-eficiencia das d.iscrimi
nacões e com a ;pequena verba de i5. 000 contos para um total 
de 600.·0o(}, não é natural, nem é Justo se attribua a um so 
funec.ionario o poder discrfoi.0nafio da liquidacao da dívida 
fluctuante. · 

O SI\. BARRETO P1Nrro - V . .Ex:. lQ.bora em equivoco. A 
verba de 15.000 contos, a que V. E~ .. s:~ refere, é. destinaàa, 
em parte, ao pagamento dé dividas de exercícios findos, para 
oooorrer ao pagamento de despesa~ em;penbadas -e que nij.o te
.ilham sido liq.uidada"s até 3.i de Dezembro de eada anno. o no-. 
bre. relàfor dó orçamento da Fazenda explica .muito bem ~ 
questão no relato:rio Constante · do avulso distrUmido. A ·sua 
ggestão qe V. Ex.; -0ontid_a na em_e]Jda n. 290, procura.D;d:O· 
corrigir essa materia, tambem foi ~ttendida pela Com~issãG 
de F-inanoas;. cie vez ·que ser-~. ii;ichnda n& -project& n.. 29~. O 
credito dê 1'5.000 cQntos - p·erm.itta o nobre coUega e illus• 
tre amigo· •que o diga · - não se r.ef ere a des·pesas dâ diVida 
fluctuante. E" nm credi.to que em todos os orçamentos existe 
pa.ra · pag~ffi.ênto dre dividas de e;X.erciclos findos. O nobr·e re.:. 
lator da pasta da Fa.zencia - r~píto - explica ~uito bem _a 
materia no geu parecer e encerra a questão de modo difi
nitivo . · . . . . 

O SR •. JOÃO NEVES - Passo a examinar agora, como 
exemplo il.lustrativ.o . .<fa miilha these, um pequeno as.pecto de 
Min:i:ste-rio .da Viacão. . 

É um Ministel'io tec·hnioo . .:.;_, é ou deve ser technjoo -
eom finalidades ec·onomicas e· inau_sf.riaes. Mas, tambem, a.Ui~ 
a mesma obscuri-dad·e existe na dj.~riminaoão das despesas. 
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O ~ateriaj, por exemplo, para Correios e Telegr.a.phos -
verba ~egurida da propo~ta ministerial - prescrevia a. dotação 
de 4.000 contos, sob'as mesma_s e estribilhicas palavras das de
mais CónSi~nações para -quanf.faiS insignifi~ant.es, em úmâ. fór
~ula. class1ca: "acqu·isioã'O de .movefs,' macbinas, app~relbos1 
hvras, revis.ta.si publicações techni_cas· é outras despes~ de ca:-
Tacter p.ermanente 4. 000 : 0:0-0$000 ,.,, ·· ·· 

V.êdeJ Srs .. · Deputa:d-os; e·ôJno· é possível que haja clareza. 
nos orcatnentos, se uma. v~rbai en:i. um Ministerio tecbnito, de 
caracter industrial e econom-ícof -co~o deve ser o Ministerio da 
Viação, ve.m englobada entre .. coisas tão desconformes o de 
custos tã-o difierente.s? · 

Por isso é que o nobre Presidente da :Comm!ssao. de Fi
nanças, 9 provecto Deputado Sr. João Simplicio, já teve. aqui, 
desta _tribm;ia, a coragem de dizer que os -o:rcamentos brasHei,.. 
ros não são entendidos nem pelos proprios Deputarlos. 

O orça~ento1 de facta, é um livro mysteriosg que deve 
.se.r traduzido deva.gar, na sombr:a do~ gabi.netes ministe..,. 
riaes... · 

Se os Deput.add's não o logram ent€nder, o teor da i~or- · 
macão tão concludente ·e tãoi :elàra do illustre p~.esidente da 
Commissã-o de F.inanças, imag-ine:-se o contribuinte, por ah.Í 
além, neste: Puiz de raza cultural Como vae comprehend~t" elle 
os seus deveres e como vae entender os seus direitos, contra 
G eterno inimigo qu.e é o fisco, se.mpre ·1mplacavel? 

Mas não pára ahi o Minístéri<J da Viacão. 
Minha censura nesse orçamento incide, sobretudo, na 

verba· 15a., ãquell~ qué iµi.porta em ca·racterizar, oti devia."cara
cteriZar, a funcção ministefi.a.l .. l>·orque se '<iestít}.~ a constru..: 
cção, m~l.lioramentos e apparelh-amP-ntos - t_res paJa:v~~, como 
tres vertioes de aotividade do Mindsterio .da Yiacão. ·.Pois. 
nésta, pefa ·verba 22, .se consigna a dotação d.e 12 mil contos, 
numa. confusão c:Ie attribuições que denota. ·principalment6, 
á falta de .um plano rudimentar de serviços. 

Só para faz'!r-se a di:scriminação dessas tr~s verbas. -
construc(;'Tlo, melhoramentos e apparelbamentos - s·abem, se
nhores Deputados, que acontece-ti? Quai+do a Corí1mls.são e~íg~u 
.ro~se discriminada essa verba de 1-2 mil cont-os, teve de fileval-a 
para 25 mil. · · · · 

O SR. CARLOS I.t1z - Isso não foi motivado sómente pelo 
Gove~o, mas, por emendas da Çamara, al~mas da propria 
m1uo1·ia. 

o SR. JOÃO NEVES -- Em tOd·o ea~·o, em consequencia 
·da dis·crími_n~ção. É ou n~.o exacto ~ · . . 

Estou louvand'.o o acto de V. Ex., por ter reclain:iado a 
discrimina.cão, afim d.e ·mo~trar qliê, .quandb a flommissã.o 
de .Fínam,}ais quiz se inteirar do. mysterio .sybillino ·,qaqueHas -

. ttes ipalav.ras, a verba, ·em cons_equencia. tambem das emendas, 
pâ;ssou de :f.2 para 25 mil contos, ·isto é, mais, de c~m por 
cento. · 

' Ora, Sr. Presidente, ·qma. administração bem orienfada, 
póde conduzir a esta balburdia., a esse cháós? Estou veií.do, 
poP toda parte, as interrupc;ões dissimuladas, qu.e ~ãÇJ çh_egam 
a se transportar em ·pala,was, para .di~er: "Mas;. istO, _j~. ~ra 
assim". :P·rec.isamente; por ser ass-im, é qú~ s~ fez uma i:_eyo
lução .· P·or is~o é que ·clamamos aqui, numa campanha. poht1ea, 
por que se ·aperfeiçoasse a vida economica, ·finain.c~ira e orça_ 
mentaria da Nação. 
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O .S_R. RtBµ&o .J~Ntoa - C:onse:nte o nobr~ Deputado urn 
~l\làrle.? V. Ex. ha de pe:nxi:itLi~ que diga, reconheç& q'1c n~'c;.· 
e$tá p.µn;i dos s~u:s dl'as mais· afol'tuaados ••. .. . " 

.. . O S,R. JO!O NEVES ·- Qu:asi nunca estou, sobretudo no 
juizo de V. E;x. ·· , 

O .SR. RIBEI:Rd' J!JN}:.oR - Está p·tetendendo sahreleva.r os 
erro.s do Governo, ou der ·mator-1a que o apoia. A de'sfo.rtilna 
de v . Ex .. :e~t~ prec-i$amente ·no --aegúí!nte: o&· pontos ·oojeetí
vado$ :por V. E~ .. , ou :torajn ·chancellaclos pela minopia ou. 
tem n. sttà coHabot~u;ão. Por consequencia, se nós.; os da. 
mal or.i:a, estarn os eI.Tad os, Y. Ex . .., rei tares da ininori$J· tambem 
não · têm ·deixado de errar. 

ô SR.. .10$..0 NEVE.$ - O aparte do. illl!str~ :Qepütado 
amazonense ape~as dá mais ·i:;i:m.a . se~rançª' nes~ analyse 
fatigante. para mim e. paira. os S:rs. Depu.taélós (n~ct ·a,p.oi~o~'), 
ma·s, seguramente, patriotfoa pa;ra tbdos .: a.. ·segrinança: Qe ct1.íe 
n~o estou falando em nome de interesses fac,.cíp$Os •••• 

o s~.- RIBEIRO JQNíOR ·- P.erdão! ·n~ô estou dizeJido isso. 
ô $fb. JOÍ:O NÉV~S . - Meu nobre ·coUegâ Já comecou 

a apon~ çtivergenc·i<,l er;i.tre Jtlinhàs cot;t.sid~racões e alguns 
d.ns p.ar~eres ·(ie meu p:rezado e.o:mpann~iro Sr. Oaniel de 
Ca'rva.iho. JqJ.gdei que .fâmos re.ceber louvor· .o(ió nob.r-e De·í>U.
tado por esta atU.tüde tão ex_acta. ·de ·oUJ.npdment.o d-0 nosso 
ô~ver, procurando cada uni -.Qe nós a,p~r.~eícoar a ·n:i:ateriai 
orçament.a>ria, opinando de ·.Cóns<:i~neia -a ~em dos intere.sse~ 
do P~iz : O nobre re·tator .da ]fazend.a, inspirando-se na sua. 
iritelligsn.efa1, na sua cultµra e, até, na sua _pratica da vida 
fazendarfa·; eu, como neophito scib a eritic.a d~ V. Ex., pro.. 
·curando ace·rlar ·e ver se o rneu juizo. se integ:r~, nãó com a 
fuinha córrente p-olitfoa, mas com toda. .a Gamara que, por 
eer mak1ria, tem elevado dever .dé· abolir. os erros é ]lUDÍ?' 
os· abusos . -

O SR... Rmmno JUNIOR -- O meu ponto de vista; _ não era 
e~se. A qUêstão se dfra no ,,geguinte : emq:uaílt:o V. Ex. não 
estava :hem seguro da cd:tic:a que .fazia - :pe:rdõe 'V • . Ex. --. 
esse era um grande ·eNb. Agora, que 0 érto .f o·i patrocinado 
pelo illustre me1nbr-0 da, matori.ai, V. ;Ex:,. o gl.orific;J. com ~ 
hellis~ima . e9:rôa liteDar.ia ql.le -aca,ba 4~ p:rbdu.z.ir. 

ó ·sR. JO~to NEVES· - Vou eontinuar, Sr .. Pres'idente,. 
Meu di.~curso; já agora para o e.iJ.ca:r~:r no a.parte do 

nobr~ -coliega de> Amazonas, p.oderia ter um. titülo ge:ra:l ·: ":Ile
quenàs curJos.idades .sobr-e a vida orcaxneutaria do Brasil". 
Deixo o titulo ao ·e;xame do meu brilhan~e adversario·. 
. Ha~ no ·orca.menta, um áspectó " muito interessante: . a:s 

despesas extravagan.'tes. Para se ter umª- vist.Q. clara sob:r~ 
os · dispendios exaggerados, faiju~tifica.:veis e extra.vagante!,, 
basta e.onsidera ,1 que o:s Míni:stedos tod'Ds reunido! gácstam; 
com a acquiSição ·e ·cop.~erto: de moveis, cotil a a:ctruisiçijo ·~ 
cóncer.to d·e macl).jnas f!e ·escrever e c~lcúl·ar, a l"espeitayel 
so.mma de· 4 .• ~7?k3i6$00Q! 

Penso que esta simp1les parcella de-veria causar ~ert~ 
f'risson á Cam:~ra; ·~e j~ não estivesse elia :habituàda. a detxar 
passar pelai malha c~ma,rões. de mai0r volume.; porqUe, franc~
r:nente, Srs : Deputados, 4. OOO-:OCW$, ·em cada arulo, pata. a. 
conJPra. ê concerto de moveis e .de .maehinas a:e escrever e 
calcular, é despesa que me abstenho de olãs.Siíicar. · 
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. . . .E · Q. incrivel, neste partioulaa-. é f.J que djz re~meito aQ8 
Mtmster-l()s õa Justiça e da .Agricultura. O MiniSterio da Jus
f:iça gasta, com essa consignação, a quantia de· 5.70 :soo$ooó ..:...._ 
Ministe.:rio não technico, apenas co.m ·serviços burocratfoos a 
~eu cargo. · · 

. O Sa. RIBEIRO JuNtOR - P·recisamente a esse fím buroora
tro é que se ·destina, o material, iiõtadame·nte a.s maehinas de 
escrever. e calcular. Uma vez aind-â:, V. Ex. está sem razão. 

O SR. ·JOÃO· '.NEVES - ·É possível que o Sr. Ribeiro 
·Junior, querendo argumentar nã·ó com palavras mas càm 
factos,, me désse apa.crte eapaaz de provocar a· duvida, aparte 
que s. Ex. .não quiz dar. Era o de que essas desJ)~as fossem 
:rei~as c_bm .ª just!ca eleítora.l. 1'rf.a:cbina de escreye!:, moveit'.I, 
para a Justiça ele1 toral. Serza, realmente., aiparte interessante, 
a'O. qual eu responderia; mo0strando a suh-ConsignaÇão que, com 
a justiça eleitoral, à essa d.otação. apenas se ga.sta.m 40 :oooiooo. 

O SR. ·SouzA LE.:\o· - Agora mesmo, o Goveirno acaba de 
ad.quidr movei~ no .Brasil para en'7ial-os ao embaixador Os
waldo Aranha. E, como não se aco.mmodassem .bem na lein, 
baixada, foi autortzado o Sr. Oswa:ldo Aranha a vendel..;os nos 
Estados "Uni-d.os e a encomm-endat outros para sUbstituir os 
Ptim~itos. · -

O SR. BAR.aos CASSAL - Como diirecoot da únprensa Na .. 
ciona4 tive uma dotação de 2.000.:000$ para. acquisi_ção de 
machinas, não tendo nec.essidade de gastar um ceitil, sequer. 

O .SR. JOXO NEVES - Em -súmma: -ê uma verba inda ... 
f ens.avel, pois as n;i.,archinas de ~e rever têm uma du;r-ação 
longa. 

O SR. C.ARDoso I>E MELLo N~o - Nessa verba. não e3tá 
incluída ai remodela.ção do M.inisterio da Justiça~ -

O SR. JOÃO NEVES - Proppzemos uma diminuição .nos 
300 :000$ destinados a,os mov-eis, _por meio . de uma emenda. 
A diminuic;ão foi apenas de iO.O :OOQ$0000. A nossa emenda e~ 
foi a.cce.ita em parte. 

O Sa. CAJU>oso IfE MELLo N·ETl'o - 'l'Tata-se de verba pára 
installaçã-0 do Ministei:M~o qa. Justica. 

o SR. JOÃO :N~VES - Se V. Ex. pre.fere, jâ que não 
estou com -vontade de Ih.e ser desagrada'Vel, vou dei~ar o 
Ministerio da Justiça e passar: ao qa Fazenda. junto do qual 
cessa a r~~ponsabilid!;lde de V. Ex. na d"ef esà. 1 

O Mini~terio da Fazenda, @e pretendeu dar o alarme 
em ma-te.ria d'e gasto·s excessivos, desp.ende annu~lmente~ em 
concertos e a.cquisição de moveis e machinas· d~ escr.ever e 
calcular., a quantia. de f ·• 065 :000$, despésa que se i-epete eín 
todos o.s exer.cicios e que absolutámente não póde ser justi
ficada, nem para a a,çquisição de machinas, nem para a de 
moveis. nem pelQs concertos porque seu exagero é paitelite 
a toda, a Camará. ' 

10 .~li. .AMARAL ·PEI;toT-0 - Essa defil)esa é ·produzida pelo 
serviço Holleritb e o Mini-sterio da Fazenda é o un.íco que 
ô mantém.. Dahi o wlto da degp~. 

O SR. JOÃO NE.~S - O easo do Min,isterio da .Agri
.cultura · parece-me ser, de to.dos, o mais illustrattvo, J:>orque 
dispondo de um.a dot~Çã·o d& 570 contos pa'ra ·a, tal acquísição. 
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ê concerto de macbinas ·.de escrever e cal.cufar - que é unia 
espe.cie de estribilho, de cliché orcamentario - tem, no em~ 
tanto, para a compra de macb.inas ag:rarias, que devem ser 
r.evendidas aos agricultores, uma verba de '500 contos . . Gasta, 
portanto~ etn tnachinas de escrever mais do que em machinas 
a-grarias. 

O SR. J oÃo CLEOPHAS - Aliás, es~ despesa d-e 500 contos 
em macbinas âgrarias não resulta, pronriam-eiite, num gasto 
completo porquanto se destina á acquisic;ão para revenda . 

O SR. JOÃO NEVES - Mas não são apenas as despesas 
estravagantes. Invoco a antiga pratica e. o conb~oimento pro
funde>' da vida orçamentaria 'do .Paiz 'do meu eminente compa
nheiro de representação pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Jóão 
SimpUcio. A multiplfoida-de. de se.rvic.os· é, para mi:r;n, wn 
aef eito maior do que o anterior. Ha, pb':f exemplo, no Minis
terio d.a Agricult.ura, a Piréctoria de: Caca e Pe-scae a Dire
ctoria de Inrigaçã-0 e RenoréS'tãmcnto. Pois bem: .. o Minis
terío da Viação creou, recentemente, um ·Servico de. Pisci
cult\J.I"a e um Serviço de Irrigação e Reflorestamento e. até 
mesmo, um Service de Pos·tos Agricol-as. ·no. Nordéste . Poderã 
haver maiór invasão de attribuicões do que estêi que existe 
entre esses dois Ministerios, num serviço· cuja especialização 
o ooll~a. naturalmente, entre os da competen-cia. do Ministe
rio da ~icultu~a? 

o Sn. aERECTIANo ZENAIDE - Dá um aparte. 
O SR. JoÃo CLEOPHAS - A este :respeito posso dar o 

seguinte esclarecimentq: F.oí Q Ministr~ José Americo quem 
teve a· iniciativa de creài' esses Serviços de Pisicultura. Pos
tos Agrícolas e Reflorestamento. F~l-a, porém, declarando de 
Publico .que assim proce~ia porque os servicos mantidos pelo 
Ministerío ·da .Agricuitur~ não tinham uma utilidade pratica. 
O proprio M.i~strõ ;Tosé- Americo reconhecia vie taes servicos 
deviam ser commettid-0s ao Mi.nisterio da Agricultura. P.er
mittiu,...se, entetanto, crear a dup!-foidade de se.rv'íços porque 
como já disse, os do Ministerio da Agricultura riã·o tinham 
nenhQn;ta funcção pt'atica. · · 

O SR. :JOÃO NEVES - Quer-0 fixar, àgora, neste mesmo 
capitulo - multiplieidade de servicos - o que occorre em 
relação. á es.tatistica i ( . 

Em qualquer paiz' organizado haveria um d.e.partamento 
na-cional de estatistica e algumas secoões especializadas em 
cada Ministerio. No Brasil ba 5 departan_:ientos prin-0ipaes 
de estatistic-a em 5 Ministerios - Agricultura, Tràbalho Edti
cacão Justica e Fazenda - sem .contar as secções isoladas 
de es·tatistíca especializada n.o:: demais ministe·riós,. e ainda 
até directorias 11aqueHes cinco, .que dispõem das estatísticas 
que acabo de rf erir? Pois bem, o Ministro da Fazettda quet· 
agora nova v~rba para eontractar mensalistas afim de elabo
:rar uma estatist~ca dás i.ndustri}lsl Creio que a Gamara per..:. 
gunt~á: se ô Ministerio do Tr;ibalho é o do trabalho1 com
mercio e industria, como se explica que tendo elle uma rep:µ"-· 
tição de estatistiQa, a das industrias vá ser agora feita -·por 
mensalistas ~ontract~Qs pelo Mimsterio. da Fazenda·? 

O Sa. FERNANDES TA'VoRA - Dá um a,parte. 

. O SR., JOÃO NEVEs - N" to.cante ao do Ministerio d~ 
Agri:eul•t!Jl'a, fo-rçO$b é confessar, ·Srs. DeputadQS, que esse Mi-
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nisterio é uma quantidade negativa na propulsão· da eco
nomia ·nacional. A& ·suas dota.çõe_s, mal erop_rega:da8, .são es· 
cassas em rela.cão ao · vulto d~s de~pesas ger.aes do Pa.iz, se
gundo classifica ô nobre -relator do Orcamento,. Sr. CIE:mente 
Mariani. S. Ex. es·creveu algumas palav:ra.-s $obre a activi
dade ou ii:J,aettvidade do Minlsterio da Agricultura, ,que con
sidero uma photographia da esterilidade desse a:pparelho do 
GovernGJ. 

Reportando-me ás vérb.as, disse serem ellas m~nos desti
nadas· ao conhecimento, organizacão e estimuló directo da 
totalidade das fontes primarias d~ -riqueza. nCJ,ciol\al _ que á. 
manutenção de i1m corpo buro·cr.ati-co, tornadó in.effieien.te 
pela falta de recurso~ para realizar as funcçõe$ q.ue lhe são 
att'ribu_idas .. 

Não posso, nem tenho tempó de me demorar ne.sta ana
lyse, mas vou ~ar apenas um traço pittoresco de tal ínut.i"':' 
lidade. 
· O Min1sterio da Agricultura reclama mais 2. 413 contos 

para· o pessoal e _apenas 5.0 eontas parã acqúisicão1 de serin .. 
gas~ íhermome:tros e demais utensílios de · veterinaria para 
serem revendidos aos ·Criadores! E montras palav·ras : parà. 
uma despesa que _a-capa po:r ser resarcida, o Orçamento do 
Mi'~isterio despend~rá 50 contos, ao passo que ga$tará mais 
.2. 400 contos corn pessoal inefficientel Não valerá isso uma 
sentença cond.emnatoria? 

E..5.sa é a si'tua:ção :real do Ministerio da Agrieultura, se.Ili 
que eü deixe ·de considerar que os seu íunccionarfos podem 
ser, e s·eg.uramente o s,(:rão, capa~es, es-{>'eciaHzados muitos 
d'el_les, mas que as miseraveis verbas, de que es.se departa"'.' 
lílex;lto· dispõe-, não le.h pe-rnlittem realizar a:S suas fina:lidades 
nacionaes, issó pQrque os orcam.ent9s brasileiros, como disse 
de coll)eço, são· feitos para paga.z:n.ento de· pes·soal e não para 
serem l)rOpU'l$ores da economia n,acio-na.l, das riquezas ~ó 
nosso Paíz, das neeessidades da nossa produc·cão. · 

O SR. J-0~0 CLEOP:EiAS - V. Ex. p·ermitte um esclareci
mento? 

O SR.. JOÃO NE:VES - Gom muito prazer. 

0 Sa. J o.Ão CLEOPHAB - Esse..s ·2. 400: 0(}0$000 represen
tam o que o Ministro augm,enta agora em pessoal. 

O SR. JOÃO NEVES· - Bem ainda accenlua o meu nobre 
companheiro e amigo, Sr. Jo·ão Cleo_pha_s, que e5Ses aoi-s mil 
e quatrocent.os contos são despesa majorada pata o exercicío 
vindou.re. 

O .SR. J oÃo CL~o?HAt' - ·Em pesaoal. 
O .SR.. JOÃO NEVES - Mas como o ori;arne.nto brasileiro 

é um mostru~rio de curiosidades, me..8m6 de~ois da trans
formação revolucionaria, não é desinteres.sa,ntet de_ ce~to, aos 
Srs. Deputados· conhecer o que se passa com -0s Jard1ns. dos 
p~lacios presi<len-ciaes. 

E·m qualquer paiz -0rganizado, os jardins dos palacios 
presidenciaes teriam .a sua co.nservacão custeada por um 
unico departamento, ã. cargo de um unico M-inisterio; nem sé 
cotnprehende· Que não seja assim. Pois no Brasil não ·é;· no 
Brasil tem de ser o contrario do natural, a então vemos isso ? 
as verbas .estão distríbuidas pelo Departamento Nacional da 
Produccão Vegetal, .sub-consignação n. ao. pa-.ca lJa.gamento 

44de112 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 112 

_... 2.5f -. ·, . .. 

de .pessoal ·necess.ario á ·cons.ervacão dos jardins dos palacios 
presiden-ciaes, tbtal, ·50 :000$000~ ma.s· no 'titulo "Admh1'i~tr~ 
i;ã.o da. :Fazenda e TJ;le~otiro Na-ci.onal '',: ha um qua.àro total de 
280: 440$.0-00, onde· ·estão" .'I.'.éJac:iQnados o. porte'i,ro., zeladores, 
se~ventes. e mótorista.s e "jardineiros: .e seu& ajudantes d-0s pa
laeios p.te$iden~fa;~s", sem tiontar· que o proprio pessoal que 
nelles serve ·tamoe.m não é p:igo pqJ? um un.íco orcai.nento . 

N·ão .posso deixar de apresentar u;m pe.queno aspecto d~ 
M.inis:t.erio da Educac:ão. ·Tambem esse. t~lvei pela propria 
natureza d'os seus de.sti.nos, revela cu:r10sid.ade.s ... 

Uma dellàs ·é á. seguinte.: tem u!l)a ~upe:rinton<Jenci'â de 
obrus, .com a quàl ga.st~ dE' pessoa] :fixn, 9'95 ·: 000$000, pai·a 
um disp'e:ndio d.e material de 56f!OOD$000? · ~ · 

E . àinda, , para. não ficar. p1-f~rior' aa normas ,ge.t•aes d'~ 
admfnístraQ'ão, o sr·. Ministro Capanema propõe· para ·o exer ... 
ctci:o . vi.ndàuro mais 76: 980.$000, dé.s'tínado:s a pess.oa! con-
tract.ado . _ · ·· ' 

Os· e:\;emplos, Srs .. DeJJUt~dos., pod.eNarri .. . s.e.r mu:Itiplica
dos qüasi ao infinito se o ~mpo. pern;iittissê;a vo.sás paêíen_C'i.~ 
t.o}era~sé. ~ a: minha fadigt1, slrppo.rta~se. · 

M.as I}'fl..5$-e.mos ade·?·nte, porque Greio q\J._e· ·esta:S illústt'a
oôes terão agrad~d'o ao nobre nep·~tado, meu prcs.ado am1:go, 
s·r. Rlbêiro Junior. 

ASs$ e, Senhores, "que numa. éra dn. hu:nari'ida<le· em 
:que i~odl.ls .:\$ n.acões cogita,m de- desenv·olver ui:na larga . poU
tfoa de tn~baH:ios publico·S, 4~ .estimular ~· produccã.o nacio:nal, 
chegando até · á organfaa:r;ão das autarchias, á op·pos.ição de 
barreiras alf~ndega:ri:J.s para a producc;,ão nstra.ngeira, :nós· no 
Braslt consumimos praticam:ente quas.i todo o orç.a,,mento c•m 
péssoal ,e em com1n·,ts e concertos d.é machinns de escrever, 
para: que o -pes~óal .sé s.irva de~sas 'm:achin~_s. . 

O SR. JoÃo 'Ct.EôPHAS - O i11ustre· Relator da Recúita 
sus.t~nlo'U a tbese de que a con~ervacã.o de pi'~dfos ·deve co.r ... 
ter por .cotí~ta de reo~lb extra:ordi.naria. 

O SR. J0.~0 NEVES - Esse seria -o epilogo da .actividade 
financeira d~ após revolUc}.ão, aqui gabada com tantas· e tão 
bellas apostronhe~ pelo honrad,o 1\fínfatro da Fazenda. Nã_o 
~erá: P-~se~ dP. certo, o vosso conceito, Srs!. De;putado.s, maximé 
~go_ra, .q-uando o Th:esouro bate á.s portas da Camará, irp:pe
trando della seu voto parn. augmentar.; de maneira d'es~línáda:, 
n~ tr-U5utacões. E ai.nda. nos: en\'lUDJ projectp~j como ó de nu,,... 
nlêro aQ.1, quP. ahi v.e:m, par~ disc(!ssão ·e yot.açã.ô, pelo qual .se 
quer tran_sJérir aos Est:idos os encargo:s :dos estabeleebnentos 
de e.nsínó e os s.erv1ços de ínàement0 á .producção vegetal e 
animal!' 

O M.i.nis!tro di'z, :como o fez na Co:trtmissãa, que não s·e deve 
ga.star . ero obras publtca.s;. e.n:ti;-etanto. p~dé: vérba.S P,àra e,on
s.truccão de palacios $Urnptuarips e ... para mo'biliar,fo de' luxo, 
como ptira 'º Mínisferio. d.a .ru_sti(}a. 

Pelq projeqta p .. 3QO, qp.e já s~ espera, par~ qi.s·éu.ssão, 
ta_mbcm, são sm:pensas ce-rtas isencões aduane.iras e certaS' re-
ducções de t.a:xa.s alfa:ndegarfas, prej'udi'cando. a en-.trada .no 
téritorio n~lcional, de livros., mac·hfnas e; outros ·mat:eriaes 
nece'ssari.os ·á eeonomia d·o Paiz·. 
. Desse modo .su;siéntr; que j's!O é .!t)als do qué· u.m i'im me
lancolico - é. um t r-agfoo desfecho do re_gime f·ederatiVQ~ Dos 
E,st·~d:os tudo sé pede; d'o. povo que. 0S' hai>i,ta recla.u:iam-se. 
novas éontt·ibuiçõ·e.s ;, fecham-se· os orc.amentos com deficit3 
nlarmantes; o Govern:o, que nos· v.em :p.e:dír? Mais impostos. 
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E que nos vem propôr? Que seql;\em,os, fan)bem, pôr· 'leis, <)S 

esUmulas â ecónomi~ nacional. ab.and.onada ã sua pro.pr121. 
sort.~ ! . 

·Mas será. a Cama-r~ êapaz de votar esses projectos1. qú.t; 
aní vêm, .cont,ribuin.do ·pa:ra a obra de desaggregacão náció.n.al, 
que pa,r~ mim é multo mais perigosa,. q.U:ando. nasce :nQs :est'.1-
mulos ecorrnmicos, do que quando brota das :Pai~{)es p'olití~a.s? 

E o que precis.amos. fazer é rejeitar, in z.iminet' os mali'a.., 
dados p.roJe'Ctosl fec)larmos as _port~s á v01;ati4ade fiscal'.. 1qU~ 
nos reelªma nova:s ~ontripuiçêfos, q"uando não nos co:mpt""'.:.lv~ 
sua capáeídade dê ·l:lâo gasta1' mal.. Do contraTio; ceJo ot,t 
taràe, espoliados O$ pov~ de, .c·ada Estado, .elles hão de inda-· 
gat: Para q.ue no.s serve a Fede.ração?· Que b.ene!i'cío~ eli:a 
·no$ traz,. em compensação dos onus que faz pezar ~ot1..rG '-10~ .. 
.sos .hombros.? ,Que dá.. ell~, com o noss-o aàcrinc·io. a :ts.eo que 
chamamos B-raeíl? Uma esqu:a.cJ,ra envelhecida, que hão p~i;!e, 
·seque:r, aUender .a~· imperà:t~vos da de.fesa Jfa-cjonal e um 
exercito, ·bravo, ·illus:tre e di'gno, mas, COI;l)O .dfaem seüs gene!"' 
·rae:s e teeb11foos·, .desprovido a·e :rnateti,nl beHic-o. havendo· até 
somrn.ado P.êla$ poHcia.s. e·stad.uaes. maior güantídad.e dê ar
mas e :mui:J.ições do. qu~ na proprín tropa. federal r . 

. Qua.J se.r·á, $rs .. Deputado$; o. amauhã dessa FedH·aç·ãi,,, 
q.uàndo ~s victimas, in~fa,garem dos· beneficio.s que etla prt>
,porciona: a .cada nm de _nó~ e dos. malefícios que faz pesar 
,sobrê t.odo·s·? 

Devemos reapertar, .cada vez mais. os lacos ele brasilidade, 
afa·avês uma. longa obra de sacrífici.os communs, distribuinda 
a todôs os Estados,. a todas as regiõe~. as mesmaH· 'beness:~s &. 
que 1'.áz jÚ.s a Nacã& -una, p.opque e~t:a n·âo é sen~'> ,,. ~y.rnbot-0. 
de. todaq ~s ·regiões, reunidas em torno .da b.a;ndei~a. da Patria! 
_ O que me aiar:r,na, ·e justam.ente. que o espirito da Fe-

dera.cão v~e· se·ndo mi_nado p.õr essas pt'ati~as. p0-r ~sse~ rna.l
são~ e po,r el;sas d;espesas que ·não se ju,sti.ficam e não 2·ever
tem ~tn vantagem das pOPtJlações •. 

Par·a mim - ~ créto ·sl:!râ-.·para. tod()s vós~ o ·S'ra.nde errtJ 
do Governo está em que lhe fa.Jtã, além da ·~Rldnd~, a 1cúra
gero da_s .tnediàus eirurgicas em matería o.rçamentaria .. Tem 
vivido homçeopµtfoá·mei:ítê, de receitas antiquadas. Se gast& 
demais, pensa e.til restabelece.r a saude· da economia .e. da fi
·napca nacionaes por ·m_ei:o ·de dietas ridiculas . 

. ,Cínca i:urno.s de tra·ms.forma·ção de um regime não levaram 
á9s nossos h9men:s -a ~on:vl.çoão de que é :Pr.eciso, para .rés.ta
beJ~cer a sa:ude ~conan'J.foa e fJI)~nceiTa d.o· P:J;fa, áppellar pará 
.as sr.ande$ medú:Ia:s. Um:a dt>.llas é, hoje, um lagar commum 
na vida :dos E~tados. .. 

Já lá. va~ o temp.o e'.m que a TnglaJerra reaJizm~ a s'1r
prehendente conver.são da sua ,divida rnterna~ A Fran.oa re:l-o 
em pi'oporcáes máío,res e mais dramalicas. ' 

O SR. DINIZ JUNI<m .- · Aqu1r, quando se~ fala em reduzir 
J.urQS., vêm as '"vipvas .pobres". E• o argu mentQ écpnom.]co •.• 

O ·sR. JOÃO NEVES -- -A. :f:Iollanoa p·equen~n~ tambem a 
realizou, do mesmo m.odo que a ItaUa,, em se-enarlo de pro-
!unda·s difficulda.de.s. .. · · 

A divJqã ~ interná c~msoi:_idada,, Srs. ·Deputad_os,. é cans.ti
tu"ida ·por titQlos. de juros d.i'versea,. ·áté. o ·,rna~hno de 7 o/o ·8;6 
anno. E ainda nã9 ho~ve,, no ·seio do Governo, uma voi que 
se levantasse ·para propúgnar a upJficacão e convêrs'ão da. 
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divída int~rna, deante dô beneficio incalculayel e im:rnedfato 
que traz n vida orcmnentar1a. 

v ·êd.e, por exemplo - para não- alongar o debate - s.pe ... 
n~s as apoiices de juros de 7 % que mont.am a 752. i~9 con
tos,. O juro de '1 % obriga Q Thesouro a pagamento annual, 
~os portad«rres dellas, d.e 5~. 637 : i 30$000.. Só a baixa dos 
Juros pa:ra t> % proquziri~ autom;a ticamente economia de 
14. 966 contos .. 

Esta é, de maneira. simplista. a que$tão da conversão d~~ 
,apolices a juros lje 7 % • 

Mas para qu~ irmos buscar na Europa os e~·ernplos das· 
vantagens da conversão. quando a Argentina a .realizou d~sde 
i9336! 

Acompanhei a.U, como observador, a marcha das nego-
01açõé5 para. a conv·ersão da divida interna e pude ouvir, nâ 
C,arnara dos Depütadqs argentinos o notavel discurso do Mi
nistro da Faz·ertda, Sr- . Frederico :PiIJ;edo, discurso que tenho 
aqui, em volume, defendendo ·à aécão ·e.conomic::i do G.ovei;>no. 
0 Congresso argentino, ao coIJ.ttario <lo nosso., havia ímposto 
ao Governo que, no exerc1cío cte. 32, fizesse economia de 40 
mil contos no .servlco da divida. 

E o Ministro poucie dizer :ã Camara dos De'Putndos estas 
palavras: 

'' O Congresso impoz ao Governo economia de 4:0 
m_ilhões de pesos n.o serviço rla divida.; 3/4 della eu. a 
obtive c-0m a conversão da divida interna. Foi esta 
uma obra que desafogou os or·çament.os argentinos.,. -

Na "Memoria Economica., do Departamento da Fazenda 
Argentina está escrípto: 

... As economias :reallzad~ pela eonver!ão da divida 
interna foram subotanciaes. O servi é o annual dos ti:.. 
tulos conver.tidos ascendia 'ª 1·27 ·mílhes ·cte pe$OS; o 
dos no:vos titulos chega a Q6 milhõe~ de· pesos. 

"Consegui:u-se, pois, uma reducçãQ de 30,8 milh3es 
de pesos no Orcamento. " 

.E term.ina com estas palavras, que serão, amanhã, o re
trato do contribuinte brasileiro, se aqui 'Se applicarem as 
mesmas medidas : 

"A conversão não só constituiu par~ -0 Governo 
um e~ito fin_~nceiro, que lhes permi:ttiu alli.viar s·eus 
gáõ.tos, senão tarnhem uma ratí~icação eloquente d~ 
confianl;ia publica na gestão financeira do Es.taàb, etn 
momentos · tão diffieeís como os que atravessa a eco
no_inia nacional. 

E, se se necessitasse d~ outras ·prova.s dó ac~rto ~ 
da opportunídade dessa operação, bastaria re·f erir que 
os· novos tituJos de 5 % foram ootadw em nivel appro
.xirnadrun.en.te superior a-os titulas coQvertídos de 6 %,. 
como o comprovam as cifras· do quadro ~5 .. Quer dizer, 
a confiança dos .portadores de titulas e da nação na 
pontualidade do Governo permittiu que os títulos con
vertidos a 1 % menos de juros alcan(lassem cotação 
superior :í que tinh;im. os je 6 % .reõgatados." 

.Por' Q\J.e ·nunca se tentou., no Brasil, essa obra? 
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O SR. DINlZ Jú:Nroa - Seria. necessario tambem eoagu,· 
ffS bancos a afuguel mais ·:rnod:foo .do dinheiro, porque, Cl'ó con
trario, elfo ir.iá' para esses estapele~~mentos . 

.o SR. JOXO N'ÊVES - Talvez .a,pparec;a contra a prdpl;l~ 
gRadà c_onyer$ão da. divfrla interna a suptile~a.: ju;ridic.a qo 
direito çlos por'tad.Qres de ti.tµl·vs, {Ies.de que Q1 ~stado não pos
sua numerario ·s:qfifoüent~ para ·lhes .offerecer a opcãiJ entre 
a troa.a e· :a regate . 

Mas, senh.ores, v-O:s vinde.s de· uma Revol.ução, e viveis a 
apregoar aqiai os ·ben.eficios do ·espírito revolu.ciona:rio e re
novador, e quef"eis ficar ainda na CdnstittJiç.ão de :91; cru.ereis 
.que o di'rett.o se ~nnserve esta.gna.d,o; quânod ene· ªcom_panlia 
"-'S' mutações do teJnpo, quando,. hoje, o ·s.eu: conceito é o $beial,. 
ó dó interesse c0Uectiv9? Nem à lei, nem ô· p.ontractó:, :fiea
t'~m immobilfzados,_ c'Qm.o bem sabem C);S. j'u~istas da Camara. 
A p:ropria interp!retação,. .acompanhou as ne~e.ssídades do 
teIDIH). 

Qra, s.enhore·s, converter a .. divida 1netr.na. a ju~os convé
nieiltes .. seria des.car.regá;r os o~carnentos dé pa:rc,eUas vulto~. 
sas~ qµ_e não t~ria·m parallelo ~óm a:s eco.nomia$ mi~dàs que· 
se qtliz.e&se_m faz.ér pª-ra. ·~U.iviµ das responsabilfrl~des do The
$0'Ur.o ~ 

Resta, senhores, q.ind'a olhar o aspecto da d-ivida .externa. 
Ta-lve.z nenhuma:, .questão bra:sUei:r.a esteja tão de actualidade. 
com:o essa. Pó.de-se, dé: verdade, affirmar que em torno delta 
est.à até ~rando o conflicto das esc.ólas. .:Pofiticas. 

·o Govérno, depois <io fundi1J1,g de 3!.,· tez ainda q. e.o.nco:r
data sfgnJfica~ no e.schema Oswalào AraJ?ha, que .reduziu 
1ós paga;ment.o.s, na sn;a vigen~i.a, á qua.n.Ha. d'8 g. qii:lh5es de 
libras, approximadamente,. para. 193·6. 

J'á, re.ínfoiando minha actívfô,ade parla.m.e_ntar nesta. Casa, 
tive occasião d.e ·ª-flor.ar a questão., e., sOb a lninha responsabj ... 
li:dade indi~idual', affírmo â. Gamara que nã·o. merecerá C1 nome· 
de Governo aquelle que não .enfrentar coraj.o_$am.ente a ques-. 
tão· das dividàs ext~rl;ta!;· . (Apoiadps.) 

A verdade, se:tihore&, é que, ·neste p~:1:ti.cula~\ como se d.e
prébende d 'OS vn.sto~ .~studo~- PI_'Ocedidos ·pela Gommi,ssão .Eco:. 
nnmJca, nomeada ajn_da pela Dicifadur.~; h~ varios e .. mpr~sti~ 
rri:os .indefensavets·, cuJo ·ptodueto nµrtc9. chegou ás ntã!>s dos 
devedores! E, o que é mais grave, no assum:p-to, ·e· .provoca a 
revolta just2. .e natúral dos homens que, no extre.mô~ 11rotes
ta,m contl.'á as ma:le-s do im;peri:;lismo ·e~ftra.t.igei.r@; na a.etua-
1.id~de, .quando a N~çJio paga uma quota redu.zida de Juros, 
l;>'ánq.uei.ros inte:rmediarios rec.ébem ·suas commissõ~s inte ... 
gralmente! 

O SR. Dm1z Ju!'noa - .Em geral elles. não· defend-em 0 in
teresse dos portad:oreis de tHulol!I, mas. !as commlsaões .a. qu:e 
fazem. jás. 

10 SR . . JO;).O NEVES. - Se ·o Gov.ern~. bras·Ueiro pensa que 
póde paralysa~ ,,inlmPbiUzar ou eong~lar a questão da à:ivida 
éxtern,a~ entepdo que ell'e está muito éngaP:ado- . 

A questão ê muito ma1s sê:rta do que parece. Não creip. 
que s.eja p-os$ivel 'ªº '!:besouro .attentler ,aos compromissos do 
eschema O~al'.d.o A·ranh~,. por iss,ó que esse es~beil'la presuy~· 
põe para 1936. nove milhõe;s. die libl'~.,. e, nos ultimos s~te 
~nn.os, a média dó ~~l~o da balança Q:Om.nlerc:ial do BI"asil f oí: 
de f 1. i 78 mil libras . 
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üva,, só as necessidades dos pa-rtic.ulare,s - necess:idad'es. 
ínadiavei-s - m·ontam a. mais d'e 20 milhõ.es de llbras - o oi-. 
lemma, portanto ,est.á precisamente ar,.mado .. para a· Nação; 
ou não :se pag:a: mais o es:chema, ou veremos avolumar-se 'ª 
m.ant~i:nha de outr:o.s conge.lado.?, P'ol':que, neste cas07 as re
messas. particulare~ fiéarão prejudieadas e· teremos ·os ice
bergs do dinheiro papel ·no .Banco d:o Brasil, á; ~spera de po
derem. converter-s:e em moeda-ouro: ·~ o Sr. Souza Casta -
elle ou. aJgüertl pQr .etlê. - . coni as malas ·preparadas para ir 
a Londr.e~ reclamar aqúellas m:arrrvilhás da Casa ·Ro.ts:child; 
i.sto ~. u.m empres.t:imo ao pa:r, .d~ 4 o/<r, pa.r.a solver os conge.,.; 
lados hr.asi.leiros-!· 

· ·Ess-e1 o dilemma. que, a m~u parecer, na<J> pód~ ser ob
scur.ecido .aos olhos ders .govcernos.. Portanto. coragem çieveria 
ter e de éQragem, s.e deveria revestir o Governo brasileir() 
pa-r'á• a u11iea medida que éontenitaria a gregos :e. troianos, a 
todo:s <':l's extremos q;a <>Pü.liã.o· e a ·seu pfoprio centro: a nã~ 
cion.al.ização dp. divida ~xterna .. ,(Apoia:d&s.) 

O SR. AL,B'.ERTo kv:A.RESi. - .Ha uJn. éngano. quando se :diz 
que existe.m empres.tin1os interm1cíonaes ~ 0?· empre.SLi;rbos d9 
Brasi.l ,p.IJr exem.plG, não estão em mão~ ae nac.ãct alguma. O 
que" tem acont.ecido, ultimamente, é o se.guinte: os especula
dores internaciónaes ·~Pro;veitara:m~se da nossa situacão pre-· 
carissfrna, êm· qüe o:~ nossos . .titulas da dividá: e:xtern:i ·cahi
:railJ., aJguns· ~té de 80%. ~dquiritatn esses. tit~los e se estão 
benéfidiançio de u.z:n Iucr:o d'e ·200 % . Esta é a. situaÇª-o da 
divida nacional. A nacionallzação d.a . dívida, portaht.o,. é u.m 
im;Peratívo, em ·nome do direito ·d-o Brasil viver. (M1.1;it'c> 
'T>em.) 

O SR. DrNiz JuN-.10.R - Bravos.! Até que emJim.{ 

O S:R. JO.ÃO NEVES - Eu não eornpr.ebet1.cto que. tives
s.emos batidos ás portas dos nossos · credores· para rl.emandar
fbes uma coneJ!>Fdata dentro da ·móraLoria e. não tivessemas 
4·ef:.éntlido, t'ótis viribus, ~ naci:õ·nâlização da divida e.xterl)a. 

·Já su.s.tenteí ~qµi que e niuito differente ~ posiçãd ae. 
que.m não paga porque nâo pôde daqueHa de quem não pag.a.. 
porque não quer. E tambe.m rel:ern.bro á .Carn.ara que,, neste 
çre$·puscuio talvez da civilizâção occid.ental, já são máis 'fox-
tes os d.evBd~ôres do que. os credores. · 

ó SR. DIN.Iz Ju~'IóR - Já está êseripto .•. '• 
O SR. JO.i\:Ó' NEVES. - Sã.o os <leVed.or~s que verà:adei

ran:t~nte i·mpõ.em a. re~a de vida nas relações commeroaies. 
o SR. D1)~Hz JtJN;I.oa --- Este é ó ·seculo dos devedores. 
O SR. JOÃ-0 NEV\ES - · Ut:n governo ·que honestamente 

pos:sa prl)var - como. o nosso - que não pód.e pagar porque 
não tem r:ecur&os pm--a is:so, não d~ve tecor:rer ·a es~m~ Sl;lb
t.e:rfugios de .organizar os· s.aldos dia ·z:io~sa produ~cã.ó pata en-
tregal-os P'Or conta dos juros· em a:trazo. . 

O q,ue: ha a fazer é talar ·Claro ãs pracas. estrangeiras, aos 
portado;res de titülos. e ·pr.óvar que o. Bras.il D:ãó Pód~ pagar 
·o esc.hema. OsW'al.d·o A.v~nh.a; se !):ão causando uma profunda 
hemorragia. ao ~eu organismo já c9Il)ã:)atido, hemorragia que: 
será letbaI e que .a;ttingirâ até a pr~opria organização s:ocial 
de Pafa. {.Muito bem·.) 

O Sa. FERNANDES TAvoaA-P6de dize~-se qu~. nessa ma
.teria_, o Bra.si.l tem sido secularmente roubados pelos baI:iQUéi
ros .es,tral).geJro.s· .. 
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O SR. DrNrz Ju~noR. - Aliás, o direito modte.rno reconhe
ce que o unico juiz da sua. .solvabilidade· é -0 proprio Estado. 

Contractos dessa, nature-za não se subor.dinam ás regr~ 
do 4.irelto prívaclo. · 

-O SR. JOÃO 1't'"E~S - A Republica Argenth1a fez nã() 
só a oonversã·o d_a divida interna como realizou, ·in partibus, 
já a conversão ·<!a divida extern~, mas, ainda. ~m .m~d,a es
trang~in.. Conversão, pois·, e nãe>· nacionalizacão. ainda. 

Mas o governo argentino ca·minha a passos firmes tam
bem par.a. a nãeionaliza~ão da divida e~terna. A proposíto da. 
questão da nacionaHzaçãQ, existe, sepultad..o entre os papeis 
parlam.e_ntares·, um trabalho verdadeir.am-ente :Q.otavel, C(ue • 
tenho praz·er de elogiar- á Gamar.a como um dos melhorés at
testados da oapacidade parlamentar que tenho ecniheoido, e da. 
autor.ia do Sr. Deputado AH pio Costall~t. trabalho relevante 
de homem de :pensamento., de· C:OI,lheced.c;>r profundo de nossa. 
situaeão financeira e eeonomica, propugnando a solução im
mediáta da extincção d.Ç> pagamento do eschema e nacionaltza
ção da divida externa. 

O Sa. Drntz JUNlOR - Todos os brasileiros devem Iêr 
esse. trãbalho. 

O SR. J()Ã{) NEVES - Pal"a. mi'm, () Sr. Getulio Vargas 
resgataria todos os seus e~ros, todas as suas fal.tas contra a 
.Nacão, se· resolv.essse 0 proble~~ da naéionalizacãe> da divida: 
externa, e da sua c<>nversão a juros l'a.Zoaveis, saneando' ântes 
os empresUmos immor~es que rep.re·sen_taram ext(>rsão pela. 
íina.nca cos·mopolita contra os interesses d<> BrasH. · 

Dir-se-ã, Sr. Presidente, que extinguir ·o deffoit é uma 
imp<>s·sibíHdade em nossas eondicões. Mas, Srs. Deputad-0s, 
esfou, .sempre procurando um p~r·a.llelo na Republica Argen
tina, porque me lembro- das p-alavras de André S.iegfried na 
"America La.tina,,.. Dizia elle qúe ha um eomple;xo eeon,<>mi
ço pe.c.uliar á Amerfoa .Lafiína, ou, m2ll:;ior nito, ·que ha. uma 
Amerí~a La.tina. Os paizes que a compõem1 s&o semelhant.es 
pela. ~a exte'(l..são territorial, pela sua pequena densidade d-e 
popu1açãQ e pela sua falta de c·ombustivel. São paizes de eco
nomias affins e é, pot>tanto, e.oro elles Q:ue podemos fazer um 
parallel9 justo. 

Pois bem, .a revoh.iQãQ de 30, do mesmo anno na. Repu
blica Argentina, encontrou urn de.ficit. otcamentario àe .329 
milhões de pesos. ~sse defieit· baixou, ·em 1931. pa.ra 90.400 
mil pesos; em 1932, para 25. 700 mil,; em 1933, para. 19. 500 
mil; em 1934, para â. rid:ieula scnnma de 200 mil pesos, ou 
.sejam, 800 eontos em n()Ssa moeda; em i936; o deficit ·não 
~xiste, segundp orçamento que tenho ~i })r~sente... Sabem 
os Srs. Deputados e amo foi ~onseguida na Argentina a ex
tincc~o d-0 deficit? Suppõem talvez que pela vota.óão de me
didas (irastfoas de def.laoão feita pelo- Congresso? Não. 

De~de :1930 que o: orçamenta argentino é .prorogado suc
cessivamente até :1936, án.nú· por anno .. Portanto,. que·m fez a 
ec.onomía? Quem acabou com o defidt? O tumvlto das leis 
parlamentares ou a. acção eorajosa e oefficiente do govern-0? 
Seguramente que foi esta. E este o ó oloroso parallelo para 
nós :. a Argentina exti.nguiu o deficit. a m.euos dê i l3; conver
teu a divida intE?rna e fez ·a conversão de parte d~ divida ex-. 
terna .. Mas, ao lado .djss9, cre.ou tambem, como .disse Bunge. 
uma armadura economfoa propria., porque comprehendeu que 
nas novas condieões do mund<>t não póde .se:r a mais m-0nop~ ... 
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lizadora do fornecimento a todos os paizes da ca_rne e do 
trígo. Comp:rehen,deu tamb.em .que precisava. viver e hásta:r--se 
a si rne.sma. 

A Gonferencia de Otta\va reduzjµ a quota de irpporlaç~o 
de carnes arge·ntínas a uma- percentagem· rrrn_iLo diminuta. Os 
argentinos reclamaram da Inglaterra. Obt iver-aro 0 que não 
alcanç.ou o Sr. Ministr,o Souza Costa. Obtiyeram 0 que n}1o. 
alcançou o Sr. Mínistro Souz;i. Cos ti:i. Consegu,iram a majo1:a
çao dessa quota, ma_s, nfi.o se perderam_, por conta âe t ercei
ros, não se e.Jlirega.ram a uma irrmrovizaçüo, nem d.o ·acaso os 
des.tinos de sua patría; foram trabalbart sob rigorbs·a ecó-
110.mia. de gastos; e hoje todas a-s j'ur:iLas g,rem Ííics cOmó a 
junta da carne, a jun ta do vinho, a junta do trigo e· a junla 
da herva malte, todas .ell:Js, corno 1,Im ·pedaço do mesmo mo
sàico da economia argentina, co.llabo,ra·m nas .decisões do g.ó
verno e são ouvidas por clle, como partes inlcgrá.ntes da 
nacão. 

E aqui, senhores, cada problema é um mis.terio. O De
partamento do Café é uma porta mistica_, fechada á inspecção 
parlamentar. 

A vida do orcament.o é o que eslarnos vendo: :os traba
lhos publicos, não se os quer fazer, é o vroprio Ministro 'da 
Fazenda quem o diz. Emguanto jsso, pa:r:a torn~r o def icit 
mais v"isiveI,. o eminente relator da Recei La, o Sr. Cardo::: o ele 
Mello Netto, inclue um credito ~:xLr;io~dinario, pela emenda 
n. 6, de 200. 000 .: 000$000, e úesse e.redilo ape_nt1~ se especd't:~ 
·cam os juros. Não se. sabe a q.ue se destina, senão a formar 
úma parcella de receita que d i.ininua á oespesa. 

O ·sn. JoÃo CLEOPHAS - Uma verdadeira cauõa orça
mentaria. 

O Sa.. CARDOSO DE MELLO NETTO - V. Ex. não podia 
fazer ao humilde r_elaLor da Re.ceila esta increpac.ü.o p0t·que 
felizmente -ouviu a resposta qJ,le dei ªº eminente J)eputado 
João Cleophas a. respeito do as~umpto. Resolveu a Commis
são de Financas, po.r proposta do eminente Sr. João Sim-
plicío... · 

O SR. J\OÃO NEVES - N~o me inLe-ressam as pessúas . 

o Sr... CARDoso bE M'.ELLo NETI'O - Perfeitamente . V. Ex., 
porém, vac me deixar concluir o aparte. 

o SR. JOÃO NEVES - Como não ~r 
O SR. CARooso DE MÉl.-Lo NETr-o - Resolveu a commissão 

de Finàncas fazer as obras espccificádas, no valor de réi s 
200. 000: OO.Õ$000, como despes.a ,e~traordinarin. Parti: ousteai
essas obras- como contra-partid~, decidiu collocar no area
mento com~ receita extraordinaria o producto de um. empres
'timo que seria. lévantado. 

O SR. JOÃO CLEoPHAs· - Não htt obras extr~órdi?a-rias 
senão ta.lvez as da electrificação de Central do Brasil. A~ 
demais são ;omenté. para disfarçar ó defiei·t, para justificar 
uma cauda -do orcaménto, para occorrer ~ de~pesa_ dé conse1·
vacão de edifício?, ql.ie são cte·spesas o~dmay1as,,nao- extraor
dinarias. Q. eminente r.elator da Rece1ta na.o cita-,. aléf!l' ·d~s 
obr-as da elect-rificação dá Cen_tr,al, nenhuma extrnordmaria 
correndo por esses 200. ooo : 000$000. 

e. ·n. - VOLUME -x.~v - 1935 17 
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O SR. JQÃO NEVES - Considero a emenda .utn verda
êlefoo .truc orc.~unentarió oollocar como receita urri fufut·o etri
presti~o ou_ lançarn.e,nto de· titulas para 0bras ind:~terminadàs. 
tal a, s1tuaça:o do nJOil'l.entn. 

O St:t. C..'4Rnds.o DE !vfli:LLO N'ETl'o - · Não é truc. Ali,á$, 
·quem dê-q a idéa nfro foi o .b.umild~ relator da R~ceita~ mas o 
Sr. J-0·ão Simplfoio,. d]gno Presidente' da. Cormrtissão de Fi
nancas. V .. Ex. , ab.rirr~~o quÇ}.lquer or.çamento, encó:ntrar.·á, ao 
lado .. de _ des:l3esas extraordinarias, receítas extraQrdinai'ia.$. 
Aín:da ültimamente; o o_rçamenlo do Sr. S'afazar dá tece,ità 
ext.raô,tdinaria - prodm:to· d.e um empreslímo, e cléspesa ex •. 
ti:aordJ.rr_aria --- obra:s~ reLacíonanqo est.a·s. 

O SR. DiNrz JUNIOR - Isto é p.acificb'. 

O :SR. Jo.:io CL?0PH:~As -- :Nlr.iguero, b contes ta. D que se 
~~t;ranha é a incJu_sãa na l\eceH~, de trm:a sfrnples autor:i_zação 
cl'.é cr.efütp parsi ciespesa:s s.urnp Lu~riâs. 

D Sn. UBA,Lno RA~ALHETE - _E..~actumcnle· . Q.ue uma. au,. 
toriiáção já figura n-o o-rcameRtq_.da Receita . 

O $R. BARRETc:> PmTo - 8enfundir-se Té.tUtso qom re
ceita! 

O SR. JOÃ,O I{{i~VES - Em ma-teria d:e techniea Ç>tça
mentaria, a 'mirJ.ha·. extranheza cóntil;ma a seT viv~. por mai~ 
que- o nó])re relátôr da Re·çeita nomeie á: autol'ia o- ílltJ!S'tre 
Presidente. d-a óomtnissã:a, pa:ra de.s:carg·a de responsâbiHda
iles. Não estó;l;l v.isándo os homen$ ;· ,disé Q. to 10S trahá fh os da 
·-Oommi's.scão de Finanças. 

Gomprehendo que o Governo qu~i:ra Jaz.er ohra:a publi
cas. Si eíle as quizer fazer e· forem bem :PrcU~ctad-as, e dê be
neficio para a ecor:iomia- nacional, a ella.s Jião me o:Pt>ore.i. 
Nq. occa:siâ.D de realizal-as, porém, ·é C[Ue devem. ser pedidos 
á. Ga:rna,ra óS ~ecursos neeessarios, a a-utorízaçãó para o lan
çarn.enho de emprestimo. Mas, coilocar dentro da tabella da 
Receita a quota .dest'e recur.so'- crmtinúo a affirmar, é ·um. 
tr?J,ç -0rçàrnentario. Nem o Sr. Joã.o Slm,plicio assumiria a: 
re-spottsribilídade. .neste caso .. 

O Sa_. F!6ú'li!1.RE00 RonRIGtJES - Os Ministros ~antó con
tavam com a approv~ção taclt~ do Congresso que rnandaTam. 
buscar pro.fissionaes és.trangeti'Os, D·ar-a projeetaL-as, sern au:
tór'izaçJio algü.ma. .Fizerani-:se maq,u.ette s, que foram pas-as 
tambern sém nenlüuha autorização, e ~etn verba consignp.d'à 
nos orcam.ent.ós. l 

O .S:R.. ,JQÃO NEVES -: .Após ·um<:\ deflação orçamentaria, 
:inteUigentemente feita, o GoveI'·IlO pode~ia e .ct,everia J)edir â 
Gamar~ o.utoriz·acã.o! pa_r~ recgrre_r ao. c-redjf.o. ~D.terno, afim 
de re.aliz~r o?"_ trabalhos publicos1 óe interél)se para a eoo
nômfa, nc~.cíonal. 

A essê r~s:pt}ito, Mnq_a. a, Re1m}Jlic~ A1'geµtin& coh,tin-6.a a
nos_ d'~ d trrod:elo. Depois que o équilJbrio orca.menta.r:io sé 
réali:zou e s:e pro.cessavam as convérsões da .div1da e:derna e 
ínt~rn..a, o Gongres-so1 acabJ~i de ·votai' lima lei O.i.Jtbrizand'ó o 
Gover.no, a 1$nç~á.r, a. 4%,- um e:r;nprestimo no varar clê 50 mi
ll1ões, de pesos· pata ·trab.afbos pul'Jl.icos . Ei~ 6 ®e· $·e de-veria 
fazer no Brasil., ao ~!).v:ez de in.elu.ir com.o receita recürs0E 
de§ta natui·eza. 
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N·ão é só, porén11 éssa; a crítica. que, devo f aze:r ao nobre 
rel.ator da Re:eeita. S ~ Ex. pr·etende q:ue se êffect.ive 0 prée.h-
0!11mento de_ ip_~are.s peio·s ?OP.tractados, alravez âe um otca
me_uto,, e em v1rtg.de de diversas emendas.. Quer clizer qtr~ 
ser.á: a~grâvado o grande; mal do Hrasil1 qu.e é a constituição 
de con.tas ~en:trQ da N aQii~. O. funcc~ionalis:mo b.:r"asíiei.:r;o, mal 
pago, remune.rado desproporcrnnah:nente ao s·e11 trabalho. á 
~lia antiguiqad~ e ás suas· responsabilidades,. está se vendb 
ae.om'll1et.tüfo lateralmente p:o:r um. exerc:fto de cot:itraôfadós·, 
qu,e não prestam, de modo geral, servicos indispens-a~éi's .ã 
Naf)ão mas, ~mari.ltã, acabarão .effectivri.dos dentro dos· qua-
dros, em prej.uizo .do -fanc.ejonaVismo de carreíra .•. 

O SR. SouzA LEÃO -· Ha innunrer-as emendas no senti:do 
dê se- effectuar-ó preenchimento de Iog-ar.e-s: p:.or meio do con
tractados. 

o $ti.. CAat>o-~o UE nfEt.Lo N°fjTTQ - o orador ·acha que Ó· 

~elafo.r· d~ Réceit~ é. respons-ável por um~a e;m.cl'lda qµe manda 
effec:tivar contract_ado:;? 

O SR. JOÃO NEVÉS --- V.· E-x. nfro delJ um pare.eer? 

O SR. c::rnooso· DE NlE.LLo NETTG - Sobre a Receita; ma~ 
r 'f:isp·Onsavel por essas emendas é .a Gonun.í.ssã© da .F"inaneas. 
Se existem, emendns dessa nnture.za, o relator da Receita nada 
tem ·o~ v:ê-r ·aom isso. 

O SR. JOÃO ~E~T,ES. ·- ·R~$fo-r:n~ aÍ:ndai ·an.tes cl'a finah
zpr, encarar o próhlGm:a dü cQrhpra do o_ttrQ,, ç ~ d0~ q.t,i~ tnai,s 
teern ínte-rcssa:cto a opiniãQ. A ';er·ba. de 100 mil co].i}tos for 
retirada àn ol'çumel).to da Despeso.. '1\fos n questão pode \.-01-
tar ao plertario e .chegarmos á approvacão da poliliqa do go
ve.rno quninto côm_pra de ouro. 

O :SR. DANrn1, DE CARVALHO - . De;;ejo esclarecer gtic tem 
havido. maHo.s commenta_rios a re~peito da c.ómp.ra àe ouro 
·e censuras á Go.mnüss.iio de Firµtnças pe1a IT!Otiyacã.o e -ât~,.c 
t>êi~ eonClusã:o do. pare_c;er. A QQmmissã0, ape11as acc~ito'l,l a 
conclusão. ·do meu pare.cer,,. de maneira qüe as criticas: -a~evcm 
ser clirig-íc}is a mim, exdlusivairnente, poiqu:e fl.lJ eu quem 
s:ustentou cer'ta dou-trina e ao. not>i;>e Depu_tad~ .Sr. Barreto 
Pinto, autor da emenda. 

O SR. BARRETO PINTO ........ V. Ex. tem toda razi]:.o. Assu
mimos a: r .espon$abHidade a·c n0ss.o ponto de vista .. Fiç.arno·s 
onde esta.mos . . . 

Q SR. JOÃO NE:VES - Vou _pedir a m.inha parte.; tambet_n 
sou Javorave.l á e_mepda ... 

·ne modo .gMal sóu eontrarto ~ continuação da compra 
de. ouro. 

O Sn,. DlNlz ·Jul'{Hm . . - V. "E-x. é contrario? 
O SR. ,TO.to NEVES - Sim, e p.or dmas raz-ões .: a pri

me~ra é que a lei que aüto~izou. a compr.a. ~~ ouro . não . ex
clm u, antes exp.ressamente mclmu .a po.~s1b1)1dade da C~Bor
tação desse ouro -por p:;ii·te do Gov~rn.O.; de modo que, loglC<1-
mente, .eu, qué. q,_ê~l:>o de n1e insurgir cQnt:rn; o .vagaménto do 
schema Oswaldo Arun:ba •. não qlie.ría c:ontr1hü1r com '° .meu 
v'oto pa~a qne· amanh~, af~rrando-se o, G-~-yerno !Í 'teimosia de 
continuar u ]).agar. exp-ort.e o ouro enthesournd_a para os· e.re
dores estrangeirós. E' f:(üestão de lbgi'ca. 
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O ·sa. DINIZ JUNIOR. - Não sou contra a compra . .Enten
do, porém, que deve sei' controlada a produccão de ouro n.o 
Brasil para. sua inversão justa. e não .para entregal-a a cre~ 
dores estrangeiros . 

O SR. JO.ciO NEVES - O Sr. Salles Filho, seÍnpre· tão 
preciso n.o exame das qUestões que interessam ao PaiZ, de
fendeu çi. providenc~a: dQ: compra do o\.lrú, mas, a pezar meu, 
divirjo de S. Ex. ~.. · 

O SR. SALLES FILHO - Peza.r meu. 
O SR. JO.:\.O. NEVES - Obrigado a Y. Ex • 
• . . a fundo, ante a permissão legal para a ex,;>ortação 

do ouro. · · 
A v~rdade é que ainda a Republica Argentina manteve 

todo .o ouro da Caixa de Conversão, m·esmo depois de fechada, 
e hoje s.erviu de. las.tro para ô :Banco Gentr.aI rece:n:1-.fundado. 
pela -adruinistração do General Ju·sfo. 

Ora, num Brasil revolucionaria., que devolveu á Europa 
todo o ouro qu.e tinha víndo por émprestimos e formava o 
lastro da Caixa de Estabilização, que garantia nos dá esse 
Governo de que amanhã. :não e·xvortará essas poucas tone
ladas de our~~ adquiridas. com tanto sacr.i1'icio~ · 

Por outro lá.do, é questão de realismo.. politico ou 'Orca
mentario, se pref er"irdes: comprar ouro, de ceTto, tem fipa
tidade rnaior que ·a financeira - a da defesa nacional. ~ós; 
I>o.rém, o cstamós pagando a 7 % ao anno ... 

O SR.. DrNiz JUNIOR - . O méthodo é que está errado . 
O SR. JOÃO ~'EVES - .... numa sit.uacão perfeitame.nte 

deficitária. · 
A compra d·o ouro feita na a"dministra.ção Murtinho, com 

a quota ouro dos direitos aduaneiros e com º ' saldo orcamen
tario, estava dentro dos princip!os da logica e da~ disponibi .. 
lidade~ do Thesouro·_ -Esta dá a impressão perfeíta de um 
bomem endividado que compra Joias de valo,r, embora a baixo· 
preço. aügmentando a sua propria miseria, miseria dourada, 
sem duvida, por essar: poucas toneladas d~ ouro Q3e se en:--
con tram no Banco. do Brasil. -

ó $B.. :PEDRO RACHE - · Nã0 concord0 com 'V. Ex. 
O SR. JOÃO NEVES - Mas não é só por isso que me 

insurjo contra a compra de ouro. Tenho tambem l,lma razão.. 
doutrinaria e esta é a de que o padrãq ouro e~tá abqlido na 
maior parte dos ]tlaizes âa mundo . 

Está abolido e não é apenas o lastro ouro que nos per
mittirá a volta á moeda convergivel ou, melhor dito; a. moed&. 
conversivel e'ITT si !lãa ê a unica solucão porque, se os outros 
paizes não restabeleqerem umà moeda :saneada internacional, 
nós cahir~mos: nas mesmas diffi.culdades em quei está a In
glaterra, qu.e !)ão quer restabel~r.er a r.o-oversibilidade no in
tçresse de cons·ervar o preço das mercadorias. ; 

O .SR. D1N1z Jul:'Irm:i.. - O nive! de preços qae .seja sa-
tisfatoriõ. -

O SR. JOÃO NEVE$ - Li ainda hontem a discussão en
tre os economistas de língua franceza que se reunem todos o~ 
annos, na Franca, ou. na Belgi~a, afim de estudar os grandes 
problema.s de sua especialidade·. 

O tpema da ultima conferencia de B:ruxellas era divi ... 
dido em duas _partes: econom-ia dj,rigidá e padrão ouro. 

Versou a m.ateria padrão ouro o maior especi.a.Iista da 
actuali.dade, que é. No~aró. F'azia ·eue sentir estas pafavras, 
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que quer.o lêr á Gamara .cor:no fundamento do meu modo de 
pensar. 

n;z eJie: 

'"Transparece; assiJr. que 0 papel do ouro, como 
estalão universal, é muilo rneno~ ligado á sua qu.aJ í
dad'e de mercado.ria do que ao regi::-ien to_do p;ar.t1cular 
d1:1 q·.ie goza esse !!'J.étal em virtlJ.çle <:las legislações mo
uetaria.~ . O bilhete dum paíz é convers1ve:l em ouro 
desse paiz e esse ouro é, por sua v~.z. conversivel a 
uma taxa fixa em outra .moeda nàciona.I - . -hletallicn. 
ou fiduciaria. Estamos no direito de considerar que 
elle não desempennn senão o papel de üm in ler·media
rio, dum;:i machina :pq,rá converte·1· uma moeda nacional 
em outra moeda nacional. Póde-se assim concluir que 
a estabilidade dos eambios realizadâ. pelo es.talão úut'o 
- quanõo estão. .reunidas toda~ as condições para o 
s-eu funcci.onamenfo - · pode.r'ia ser obtida igualmente 
pela co.nversib.il idade directa dàs moedas· naciunae~, 
ai:nda que ellas fosseh1 fiducíarias - umas pelas ou
tras . Isso, de resto, é o que se realiza pratíeamenle 
quando a cort"·erifüo se eHectúa, rtã o por meio do stock 
ouro, mas p~las disponibilidades e credJtos no estran
geiro. B.eciprocament~, a coa,:~ersibilidade em oµro 
não assegüra, .bem enlcpdido, à estabilidade geral do;. 
cambi.os senão quando essa r,onvcrsihilidade em ouro 
é geral." 

O e·ssencial para um paiz; não é tan.to a conve.rsibilidade 
de sua moeda, - uhi está a Inglaterra como exemplo, quantú. 
ás disponibilidade~ que possã ter no estrangeiro. E' is to 
qué mantém um nivel d.e preços retnuner~d01:·· da p-rodu.cc;ão 
nacional. Q mais i)óde acontecer em um paiz de moe.da ouro, 
como aconteçeu coin álguns que já a abandonaram, inteira
mente e-mpobrecido)!>, cnrn sua ecünomla d~smant.e1ada, com 
sua~ finanças anemi~das, apesar de possttire_m mo_eda extre
mamenle valorizada. . 

De modo que. de.ante .da anarchia monetaria do mundo. 
que não poucle ser conc~:rtada pela Confcremüa Ec.ononiíca 
de Londres - porque r.ome-caram os in_glezes· põr não qtrnrer 
v.ol lar á conversão e. o~· americanos por desejarem continuar 
à d.esvalorizaç,ão do ciollnr-, no· interesse: que. tem, como fwiz 
credor· - que adeantaria ·ao Bra..c;il novos ·sacrificios. novo 
su.or de sangue, para ent.hesourar mais algumas toneladas de 
ow·ot P..OS juros de 7 o/o ,, no regime de um. deficit orçamentaria 
que se nos annnncia por esles annôs a fóra , se o Governo do 
Sr. Gelulio V~rgas persistir na mesma politica nefasta e sui
cida? Eis por que sou contra a compra po ou ró. 

O Sa .. SALT~Es Fxr..Ho - V. Ex. me pertnitte um aparte? 
Se V. Ex. considerasse que? esses 7 % são em pape.1-mo~da e 
qu~ a ncquisici'io Glo ouro1 quando mais nada representas.se, 
signi ncnvn o.bte.n.ção de mercad<_:>ria. de valor elevadissim.1>. 
porque ha r.le ter ~e~p:re sua nppiicação na joci.Jheria e outras 
jndnslrias; se. V. Ex. considerasse que a mí'ne~acão do ouro é 
(•minent.cmente nri.ciona.l, dando trabalho .n milhares çie ,ho
mens .. . 

O SR. JO~:\O NEVES - Nis30 V. E:x;. tem rnzão. 
O SR. SALLES Fit.Ho -- ..• se V. Ex. co-asiderasse que 

não ha como falar lingua. internacional. senão. em moeda 
oüro, e que, ;:imanhu, na hypottiese de um cónflicto., elle no.s 
será nec.e~~ario - tâlvez V. Ex. veríficJi.ss·e que. vaJ1a a peI.J;:t 

55de112 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 112 

- '2.62' ·..;;;. 

transJorm.ar em ouro esses 100. 000 c:ontos papel, que hoje· 
poçlem r.epresentar muito -e amanhã nada, mas que sempre 
representam alguma coisa·. 

O SR. JOÃ.9 NEVES - São esses dois pontos que, real
mente, impres.s1onaram a Cai;riara: um, o da defesa na_Cional. 
deante da eventualidade da am·eaca de um conflicto infer
nacíonal - -entãp7 $6 vale ouro. o que ouro é ••. 

O SR. SALLES FILI:Io - _5;poiado ! 
O SR. JOÃO NEVES - ... outro, 'ú d1.; que <t cum1J.r~ 

incentivou a industria da rnineraç.âo, <l~ndo certa ·pro~pe.ri
dade a regiões 'inteiramente abandonadas. 

O SR. CARLOS Rrus .-- Como conheceàor de algumas zo-
na.s, notudaniente do :X·orte, aci10 prei'e.rivei ó nosso ouro ncar 
circul_ando ep.tre P.ós do que ser contrabandeado para a 
Amén~a do Norte e outros paizes, como acontece no Gurupi, . 
.Mara.ca e Sumé • 

O Sr. Presidente - Attenção ! Lembro ao nohre orador 
que lhe restam upenns pou.cos mi;nu,tos. 

O SR. JOÃO .~.Ev"'ES' - .Sr. P.rc-si.dente, a nora vae adean
tada e quero terminar a:s considerações modestas que me jul.
guei no dever de trazer ao conhecih1Xmto dos· meus par.es, â. 
re~peito da grave ma:t~ria financeira do. Paiz . 

. Se téi:npo me restasse, ainda poderia demonstrar, com 
ma_lof cópia de c:µ'gunie.ntos, de fac.tos· e de C'ifras, a obra tu
multuaria, de desorganiz;aÇão orçamentaria do Paiz. Creio 
porém, não sei· necessario insistir· em convencer) como ca~ 
tl;lecumenos, velhos christãos que? melho_r do que. eu, estão 
senhores da desordem que. lavra na administração pubnca. 

Nao é para estygmatizal-os,_ porém, que vim a esta tri~ 
bU:na. Confesso, Sr. President~. que minba1 preuccupação in_ 
tima ft>i a de coope1·a:r, com o pouco que pude. na proposta. 
orçame.ntari:~ e 1.to ·{!~ahnlho da Commissão de Ffoança-3 e a d~· 
fazer á Ca!flani um grande aPP·3llO : - que vote as ~mendas 
ao :H.'Çi.ltl!enl::i, cujo .cte.sc.aque vou requerer na hora bPi)orLuna, 
adma dos rorn1n·on-.Jsso~ de partid<:B1 das ami~uctes ou çi:i~ ini
·nlisade~ com o 'Gqverno (Apoiados). A. nossa sessão só se no
tabili$ará, ~e p·or um esforço immenso s:obre nós. mesmos 
conseguirmos minorar o deficit orcamentarío, restabelecer al
·gum_as proví:depc~as de emenda.s rejeita.d.as pela C~m:nissão .e 
cmndemn~r. pelo ·nosso vo-tio, outras que a Cor:n,ID1&sao acce1-
toú 1ou p.topoz. . . 

t este o appello que deixo á Ca:maira dos. Senh'{r.es De~ü
tados, -certo i'.}e que, se~ m~ioria p~rlamentai- se. de~1r das :n
jun.cçõe$ .politicas, nós t~mpem dêllas nos despimos desde Já .. 

E mesmo nesta questão do ouro, devo declàTa que ella é 
para os meus oom:panheiros, uma q_ues:tã'O .inteiramente aber
ta por 'Ser ma.teria op,inativa e doutrinaria. 

Votemos, portanto, o Orçamento co:m o pensamento . al~Q, 
sem p€ias politicas, sem ressalvas facc10sas, sem syrnpath1as 
ou antipathias reciprocas. 

O quadro do Brasil já tem sido pin!-ado com cores negras, 
·por artistas que rnérecem fé pela antoridad_e c~m que sempre 
se occuparam dos grandes. problem~ d~ Naçao. . _ 

Nã-0 venho e~w.ece~ essas côres . . Devo até deelarar-vo;, 
neste fim de oração, que eú, a despe11to de ~udo,, es.tou am
mado de uma profunda confiança no res:urglmento de nosso 
Paiz .. 
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Cr.eio que, no dia em .qu·e J;e:s.olvermos: apenas te.r ju,izo, 
realizá.temos .o mesmo milagre de nossos vizinhos plaitfnos. 
Formaremos uma economia nacional &obre ba$es proptias, 
abandonados, gracas a Deus, pelo credito externo, que tanto 
esfolou a nossa velha mise.I'.'ia, ou a. nossa imprevidencia. 

óriarernos, etitãq, o Instítuto de Ored.íto Interno e acaba_ 
remos com as despesas inuteis, rea.lízando uma larga obra de 
trabafüos publicas, que não só í~centivam :a economia na.cio
nal como appr oximam as regiões, dão ganho aos qµe têm 
pou-co trabalho e, sobretudo, :contribuem. para .formar no 
Brasil u.m sentido fiL•Vo de seus ·problemas, pt)rdidas as velha
r:as do passado,. esquecidos os erros óe, uns e o.s .erros oe. ou
tros, pelu convicção- .d t.· todos de que vale a pena deh:a:rmos de 
laqo pTevencões, rivalidades e odi-Os, par.<). pensarmos só e só 
ho futuro da Patria. (.:Muito bem; muito be.m. Palm1as no 
1'ecinto, nas tribunà.s e nas ga·lerias. O orador é cumprimen..
tado). 

Durante o discurso do Sr. João Neves, o- senhor 
Antonio Carlos, Presidente, Q.·eixa. ~ cadeira da pre
sidência, que é occupada pelo Sr. Euvaldo Lodi, 
2º Viee .. Présidente. · 

O Sr. Presidente - Está.. inscripto, em scguíd;i ao Sr. João 
Nevei:i.,. o Sr. Oliveira Qoutinho. 

Cómo; porém, j.á fa:laram varias orad.ores contJ.ta e a fa
vor3 e. pro vi'rtmle do que disp0e· o art. 201, § 1°. rlo 'Regi
mento1 vou d;ir pref erenc.ia para fa.lar agorn. o Sr·. João Sim
plic1-o, que é o P.res.idenle da Commissão de Finanças., a 
queru dou a palavra. 

O ·Sr. Oliveira c·outinho (Pela or riem) - Sr. Presidente-~ 
eu. peniria a V. E~. o obs_equio de lêr o dispositivo do Re
giment.o a que V. Ex. acaba d~ se refer:fr .. 

O Sr. Presidente - E' o d:o ~rt . . 201 e ·seu § 1'>, que rezam~ 

"Art. 201. Quanão, mais de UI71 Dem.itado pedir 
à pa.la,•ra, sitnultaneamenle, ::::úbre um masino assum
pLo, o Pre$idente cot1cedel-a-á: 

a) 
b) 
e) 

em primeir.o l-0ga.r, ao autor da. p,ropos'içijo; 
em segundo logar, ao relator; 
em terceüo lQgar, ao aiutor do voto em sepa-

;rado; 
· d) em quarto lbgar, aos au.tore:s de emendas.; 

e) em quinto logar, a urn Deputado a favor; 
f) em .sexto logar, a um Deputado contra. 
§ 1. o Sempr~ que mais de -clofa Deputados· se in

creverem parai qualqµer discus.s.ão, serão conv idados 
a declarar se são pró, ou 'contra a própos:ü;âo em d.e
.ba.te, para que a um orador a favor ·$ucceda um c·on
tra, -~ vice-versa." 

V. Ex. fa-lará, portan tot a . seguir ao Sr. João Sim.plfoio. 
na. sessão nocturna . 

O SRL OLfVEIRA. COUTINHO - Mas eu me .aebava 
.inscr-ipt-p; Sr. P·r·esi.dente, tnesm0 antes ... 
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O Sr. Presidente ,__ V. Ex. está inscriptq, ma$, pelo dis
positivo do Regimento, tem u.reJE;!rencía o Sr. João ·Sim
plioio. _ 

O SR. OLlV:filIRA COUTINHO - Eu pediria permissão 
para obs.ervar que essa parte do Re.gímento n.ão foi cumpri
da, porque, qu_undo ll)e inscrevi; tie> sabbad<J, á meia noite, 
ninguerri me con,sul tou sob.r.e se eu, ía falar a favor ou cun-. 
tra. E' u.i:na c'.ircunrstancia desconhecida da M.esa. Eu de
veria, a -rigor, tér falado corno primeiro orador da ordem do 
dia. Não quiz1 então, levantar a quest ão de. ordem, porque 
·éu era o primeiro a ter C> prazer em ouvir o .Sr. Deputado 
.João Neves. 

Não levantei questão alguma e.1 ainda· neste mon;1ento, 
-pela deferencia extrema que me merece o honrado P:resL
·dente da Commissão de· Finanças., e até mesmo pela r~zão 
.-de que, certamente, a Gamara terá o maior_ prazet> em ouvir 
.a palavrâ de S. Ex. sem fazer reclama.cão, desejo apena! 
+iotar que não fui co.nsultado sobre se falar.ia a. favor ou con
t~a o pPojecto. 

O Sr. Presidente - A l\lesa mantêm sua inlel,'pretação 
uo dispositivo que acaba de lêr. Em face, porém, da decla
ração ·recebida pela Mesa da párle: do Sr. Deputado João 
Sin;iplicio, de que ~e reservará para falar dep-ois, dou a pa·-
Javra ap Sr~ OlivelIJa Coutinho. . 

O' SR. OLIVíEIRA COU'.TlN.H.Q - Sr • .Presidente, á vista 
da delibe~ação de V~ Ex., tomo a palavra, mas já tinha de,.. 
claradó que estava ·prompto a ceder mi.nh~ insoripção ao 
illus tre Presidente d~ Commíss~o de Finan(}as, que me me
rece o maior -ap-reç.o. 

Pe<:.o que esta decraracão fiq~e regist_rada : 

O Sr~ Oliveira Coutinho (Lê o ·seguinte discurso) - S1·. 
Presidente: Não tratarei de todo o oroamento: outros o fi
zeram e fa-rão com ma1s autoridade. Sendo escasso o tem.:. 
po pnra conclusão do. trabálho orçamr.:-ptarío, pondo d.e patle e:). 

·po.uca. valia da contribuioão, ,seria· ella ne·~te momento ·de 
pouco effeito prat:ic·o. 

Tenclo apresnta-Oo -algumas emendas, desejo neste mo
mento solicitar especialmente ~ atten.ção da Gamara para a 
de n. ,2, da Receita, que se encontra a pags. 4 do avulso 101 
e e que l1e:t:a : 

.. C~ncelle-se a ver)Ja H 6 d;í:l- Rec.eil.a (n . ·75 na proposta 
'inicial)', que diz: "Taxa de bene.fi.cio, padronização e .fise.ali
,zação dos typos de éafé exportaveis". 

Fundamentei-a com a justi.ffoacão que acompanha a djta 
emenda e, a qual, .se necessario, me ref erire:i depoi~. 

Desejo notar prêlitninarménte: a) se entendi, por varia6 
e justas razões, exonerar os 'lavradores de. café de deterini
nact·o t.ributo, n.ern por iSso propuz a supptess.ão de ,qualqüer 
dos servicos do Ministerio da Agricultura; b) a emenda por 
mim prqposta, ainda que parecendo-me .merecer a approva
ção d~ todos, não envolve nenhuma outra responsabilidade 
senão a minha propPia, como autor da ínfoiatíva; e) sua na· 
tureza ffnanceira e não de pôlitica partidaria, autoriza-me· ,a 
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desejar a crêr qµe será tratada como quéstão inteiramente 
~aberta." . 

Dado o contraste entr e a alta compet~ncia os Prolatorés 
do parecer e o contexto deste; confronLahdo sua reconhecida 
cultura e o evidente p.ara1ogü;mo dos raciocínios em que a 
assentaram a conclusão, somente poss.o attríbuir tal anoma
lia á avalâ!)c.tie de .serviçO's, que ul.t,ima!l1ente tem pesado 
sobre a Commi.ssão, não lhe. permitl irtdo por v ezes um t:xame 
mais a fundo de· determina.das questões, COI11o· neste caso que, 
vindd á t.ribuna, i_nte.nto esclare,cer. 

"A; União cá})~ legislar ~Dbi·e o éomme:rcio exterior (ar
tigo V, XIX, letra i, da. Con.;tituí1.:ão) e em eonsequenoia d~_, 
termtnar a qualidade e. o modo de npre:senta,·i· das m.ercadorias 
que saei,n, do Pa:iz" - diz o Parecei·. 

De a.ccordo., até agui. 

Diz ainda o. Parecer : 
"E'mquanto a. Uniao ~nfonder fazer (1ella propria) a be

neficio, padroniz_ação e .fiscali.zação dos cafés, não ha como 
irnpedil-a cte arrecadar a. taxa que re:niune'!'a. esseB serviços''. 

Separemos, p,or emquanto, <).. parte. '-fiscalizttção'\ de que 
falaremos adiante para con.Siderarmos a parte das operações 
de preparo do prod1~c·to-: '"beneficio e padroniz~ção"'. 

Sem duvida que, ém caracter .facultativo, não obrigato
rio. a. taxa poderia ~er arrecadada; mas, para que seja i.h1.
pos ta, obrígatoria, duas· condições,. ao menos, se fazem ne
cessarias: 

1.0 Que e-steja ass~gurado p.ela Con~tiluição,. ou ao menos. 
nor qualquer lei_, "o monopolio do Estado" pura. realização dó 
serv~ço_, ·como occorrê, por exemplo: corn o serviço de Correios 
e Telegraphos. Sem is.so, livre é o prop~ietnrio de fazer por 
si ,ou outrem, a execução do beneficio. 

2.ó Que a ;.irrécádação seja condicionada ú pr estação do 
ser·viço - e não imiepenàente de tal condiçfto. 

Ora1 a ·primeira das condições não se 1·ealiza: não ha mo
nopolio do Estaçlo para este fim, mercê de Deus . E..spei~e
mo.s qt).e não haja nunca. 

Não precísaria ir- mo.'is longe: n. c.ontribuicão mesm:o como 
remuneração de serviço, não pôde .ser "obrigatoi·i.a" como se 
pretende. 

Quem não é obrigado a. ac.ceif n:r - e núo accefta - o 
servj,ço que outrem se. propõe p1•eslar-lhe1 não é o.brigado ·a 
remunerar tal serviç.o. 

Mas, a .segunda da:; condiCÕ('S acima tnin.bem não oecorI."e . 
Basta vê.r a lei: ''cobrar até a quanlia de· mil réis ('1$00.0) 

-por sa.eea de ·café exportado. 
Nã.o se diz por sacca de café ''.beneficiado ou padronizado'·. 
Não se tral~. pois, de taxa rem1rnerando o serviç,o ·pres

tado, cé>mo julgoú ·vêr o Parecer, certamente por não conhe
cer màis de: perto· .o assum:pto. 

Na realidade,_ a quasi totalidade ào café não goza de tal 
be.neficio: não ha installações, e muito menos suffícient~
me,nte disseminadas,, para: serem utilizadas, aind~ qtJ,ando o 
lavrador quizes·se, ou fosse .obrigq.do, ~ u t.ilizal-as. 

O .. proprio serviço de ~·nscalização", isto é,. de verif.ciar se 
no a-cto da export~cão. está ou não, a mercadoria nas cond.i
cões régularrtentare.s, não póde ser levado em conta por duas 
razões: 1°) estâ a parte, porventura adrnissivel, engloba:\ia 
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com ~s não admissíveis;. 2º) a despesâ do servi.co de tirar 
amostras coi;n o furador e verificador se, - sim ou não, -
ectá o caf G nas condições regulamentares, importa em 50 ou. 
.60 réis -por .saccn (não cabe_ndo ao ·fisc.al fazer a movimenta
ção da mercadoria) . 

Ora, estn. verba sendo ·cerca de 'R'm 7.iÍ(J·es.imo do tributo, 
está a indicar que o restante- ou é "'jmp:osto" p~r~ d~esp~sa~ 
de c.aracte1· geral,. porta.nto inadmi:ssivel, ou ·destina-sé ~o 
beneficio e padronização, consoante o te_xt:o d.a lei, hyp·.o-
these que já analysamos:. · 

Fechadá, asBim - e tenho ::i. pequenina .p:retenção d~ 
dízer que a .~llte Cchaves - a un_ica porta; julgada aberta, para 
aiecesso da. Constitucionalidad~ do tributo, a de 11ren:runera
eiio p.or s~erviço presta.do", (aliás não prestado), passo .agora· 
a encarar a questão sob oulro aspecto, ao meu vêr não me.vos 
r~1 e-vante. 

Qual humilde. phar0Ieiro1 tentarei varrer o horjzonte
com -um jacto d.e luz. Varrel-o com. um jacto de lu.z para que, 
á ~uu ,e raridade. meus prezado.s colrég:as, possaes escolher ~ 
rumo éfil qúe ides orientar O VOSSO vote,: pe-1~ a},1fjt'O'tT-aQâu Oh 
pela reJeioüo da emenda, Pela imposição de m~i~ 15 .·00-0 
contos de tributo~ sobre os· lavradores de ·café, ou pela re
cusa de. vo:;so assentímento, a.pprovando ~ emerida. 

Quero examinar, em prim.ei:ro Jogar, o valor de uma tb.ese 
que. e.ntre n&s, vae tomando fóros de res judicata, a saber: 
" tudo quanto se dispe,nda ou se supponha dispendido, em pról 
da classe agrícola, deve s.er pago exclusivamente por esta at~ 
o, ultimo ceítil, embora muitas outras contribuições se lhe 
pe~nm Lambem, para fim diverso .... 

Permitti-;me pol' um moment<; mostrar-v~ probieroá 
identico, encarado pela grande Nacão norte-americana. I}e
pois, tibscrvaremo,s juntos o caso domestico e terei cón-cluido. 

Duas foram as intervenções americ·anas: a de· Roover de 
i93.0 a começos de 1933.; a de Ri;:>osevelt ,em ·seguida. 

O preç_o d-o trigo e do algodão especiahnénte, havíam tido 
.grandes baixas em ~930; aque1Je pass~ra de $3.50 .a $1.0.0., 
este cahi.r:;i. a 18 cents. Enormes stock$ se acournulavam, ap6s 
a cess~o da guerra·: 360 milhões de "bushels,. (36 e 1/2 lts~ 
e.ada, approximadamente) de trigo e 10 milhões de fardos de 
algodão, contra stocks o.nteriores; respectivamente de 125 mi
rhões de "bnsh-els" e 2 milhões de fa.rdOb. 

São de Emmanuel Moník, addido :financeiro da embai
xada ftanceza em Waslúngton e -cpmo tal au,torizáda teste
munha. d:os factos, as ·segui_ntes palavras: 

·~·com o trigo a 1 dollar· e· o algodão a 18i cents.; & receita 
do fazendeiro cobri.a apenas· a despesa de custeio e da fa:mi
lia. Nada so.brava pa.ra pagar as dividas.. Ora, no.s Estados 
Unidos nã·o é nada anormal - se posso emprégar este euphe
mi.smo - que a fazenda. tenha s-i<lo compra.da a credito e ~ 
encontre hypothecada. Avaliava-se que 40 % das fazendas 
e_stavant bypothecadas e que o eram em média por 40 % de 
seu -Valo!.". 

Imagine a si luação do 'faz-eR<teiro que comprára a terra 
por 100. 000 dollau-es em 19215-com um emprestimo de 40. 00~ 
9bllares. Em 1931_, o tri'go perdel;1a um p.ouco mais da me
ta,de do seu valo'F . A propria fa.zenda baixára dé valor na 
m.~sm4 .p~opoi'(;ão. O fazendei_ro pérd~ra seu capital e o valo-~ 

60de112 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 112 

----- 267 -

da ter.ra representava apep.as o quínhão d:ô credor. O JJI'.Q .. 
pl'ieta.rto e.Stá, por as~im cillz.~r, expt-o:prfado: totno~-se· um 
.assaJa:ria9.o ~ · 

Oon.fessemo~ que o· Governo diffici1rnent<) 1.)'0dia de:ün.te
·ressar-S'e d.é· uma. situação q.ue a,ca;rretava ':.on~ea1.t.ericia:s so
ciaes tá.o graves. <Que fez.? 

Creou. o Farm Board. 
~ O Farm.; Boa:rd começou a. emJ?Te.star 90 % (notae bem O 

90 o/o do valor do trigo .e do a.lgodão segu:ndo a .cota.r;ã.o d~ 
mercado; s.ovre algodão 1.;otado 18 cen'.ts. emprestava. 1 a 0enLe. 
sobre o. trigo eot..acto1 a menos· <ie i dt)Uar erppr.estâvl ~O ~en~s. 

~las, a,. càtaçüo do trigo e a do· algo·c!üo corttinuaran..i ::z· 
bnixa:r e logo fic:;n:am agtú~m do preÇ,o dos empres.Lünos; em 
tal -süuçição, os. stocli_s t0rnavl.ltrhse :p:rop.ríedade;; do Govc,,nó, 
pol'qQg a~ Cooperativas t.i-i.lham. apenas um 1;'.,apltal infi JJ) cr~·e 
não eemsU túia garanti~ ·seria. 

. O. Far_"!l Boárd teve em dacio· ~emento a pleria pr:õptie;.. 
d,ad~ de 257 miJIJões çie ·· bush~ls "' de trjg<J, OtJ ~cjtl.. a q'uasi 
to.t~li<Jadc· çlos -stocks .. Vendeu-se a maJor parte ctª:i1.~s; cleu-, 
se ou.t.ra p~r4e á C.ruz V~rwelha; trouoou-se com café do B!.·a-· 
Sjl (~ a op.eração ao tempo dó Ministro Whitaker) . · 

Finalm-enle,. quando a operaç·ão se, liquidou o Th.csour.o 
arrreric~.nõ tínha realizado utn p~ejniZ.o de 200 mHhões de 
dbllares sobre um capital de 500 milhões, · da Fa1•.rn; :Boo,?·d! 

200 r.o.Hhõ.es de d orlares de prejuízo! 
Aó cmnbio '"off'iciu1"\ 2. 340. 000 contos . 
. Ao ca.mbio "real'\. 3 .. ~ 540. OOt> ·con-to,s 1 _ 
Um anno de nosso or9amento, - federá!, num Cíil.SO, fe.

dernl mais esladuaes noutl·o ! 
Poi'.s todo esse prejuizo, quem o :soffreu foJ. o Thesourv 

Ameriean-0; o que u6s aqú.i ch.an1q.m.os1 um tanto ~phatioo. .... 
men;.e, a Economia Naciônal! 

Nân fo.ram os lavradores americanos chamados à _recon ... 
stltuir o. ~pital do _F.ar.m. Board ·de lá - qu~ ser.ia o' Dapar
támento Naciõnal à.e Caf~ c;Ja,q:uí, para pagar ao Th'o.:>our:o 
de lá:, cru.é se:ri-a. o BaP.co d'o Brasil d;:i.qui l 

Lá a opepacão, nã:o foi interp:retada como auxilio· a:0s la
'\.Tadqres, nem e,stes taxados p·~ impreYidentes OU pa:rdnlarios, 
~mas co:mo medíd~ d.ecorrenle d .e uma situação ger~l,. :3 prá-· 
'ticada e,I).1 proveito collecüv•o. -

E~ :a prím.~ira lü;ãq americana. 
Não· menos interessant-e e ta.tvez ainda maJ$ Hl~s'trq.,tLv·a 

é ;:i. segunda, ·que vam0s examitia:r. . . . . . 
Sem gravar us lavradol'e;s pO!' aqtJ;

1
elle_ p_r1tne1ro preJU:tzo, 

o Presidente Roosevelt, logo a se,g\!ir te:ndo 'f·ormulado outre 
pla:no de a,cção, ,d-esde logo· ctecid-h! que não havfa de ser en.tr"' 
aquelles proprios, a cuja actívidade cuid.ava de. acudir. que 
teria de ir büsear os meio.s finan~eir0s de acçã_o. 

E' em outiã;;· a,c~ivfd~deS,-_ no c:ommerc-io e. Iilà. h1du:stria, 
que ~zytend.e i;r-J)u.seair taes reôU<r~os. Para. o trigo, não o:s pede 
ao cultivador, más aos trroageiiros.; para o al~todãQ, ~.o os :pe~:l'e 
taro-bem ao lavrador;, mas 'aos industria.€$ de fía<;ã'à' e. tecidos.!. 
Pasma.e do contraste é. -ci.à. cegueira americana! 

· · Ouvi, ainda· 6 depoimento· do ·aôdido financeiro, ja ?-ita· 
d·Q, :E. Mo.nfok,. ~m Cl:n:1f ere'ncia_ rE}âlizáda. e~ P?-ris per~~~e a 
Societ6 de.s Anciens Elé.ves. eú ~léves <f,e ·l'école Libre (ie.cS Scien-
ces Pólitiques: 

uo Presidente Ro-ósevelt decide atacar· e.J.Jl sua_s rã.i:zes as· 
diffieuldades agti:cola$; decid~ qu&· seJ·am r~dtizída:$' as su-
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periicie·s semead:as ou plantadas. Os agric.qltores qtr.c se 0l;ii'i
guem ,,a reduzir a sua producçã,o e n,ão augmentareni_ a adu
bação, serão indeninj~aàos. 

õs recursos n.ec~ssários ao pa,gament9 desta. _indetnn.iza
cã.o serão ·foTnecidos por ta:Ãas lêvantadas sobl?e º' ClYrt1;m~1·tio 
·e· a ·indus·triç. (o. gryp·hQ niio é I:Íleu, é .do autbr) . Corn efle1to. 
pois que se trata de resfa:be-leeer um e.quilihrio: tice-se dó~: 
bet1.effo Los industrJae:s e comme.rciaes uma parte, que se dará 
dlreetamen.té a.o· ag;riç:ultor. Esta ttlxa cmnpe~a1:iora f1Ji es
tabelecida á im_Haçãe de noss~ taxa sobre o volume de nego-. 
d~s. E.is \(',lq:lliL ('.eomm.enta ainda .a ,autor}, na ·eocp.éirienela 
Roos.evel t,. urn. artig-o de ímportaç:ão f.ra.n.ceta,I . 

À ta~a é pe1~Gebida uma vez -p-or toda.s na primeira L~·arts.-
fotrria!!-:.ão indus{rial d .es p·r·ociuctos. agriçola:.s : :P0':i rr.m1nhos 
pàra o .trigo, nas fabricas de tec.i.dos. p·:ira ·O a.Ig0dãd. O :m
carg:o ·dra ·Laxia tpõ:cte. re(l)ercuitJ.r sobT~ o consumif~for ma$ não 
·J:'ecairá sa·bre o Iavra:dor. 

Quanto ao algodã:oj antes da cdse a Mlbeita. d_o algodão 
pr.odúzia: e.m média t:Im bilhão e um qual'tó de 1oUnr>és-~ iJra 
19.3·2 s~u valor cáhir:a a quatrocentos t:rtilhõe::; de dollares. Em, 
1933. a. alta d~ cotaç~o do algodão junta aü Pfl(J-.Lmq.nfo de 161 
!fni'l/1.õeis .de f./,ollq,r(Js pr.ov.enientes dá ·taxa (âq.ui., o S""rypho. é 
meü.) t levaram a m.ais do qol;lro o valo:r da colhe.na que af\cen
deu u 860 milhões d-e dellàres. 
. ~ Quanto (lo trigó, naQ se jülgou OP})Ortuno l):i'on10ve-r 4.S 
r~d~10i;ões no art:o-o 'de 1-933· e.m attenêão ~o ''chômage11 do oPé
rariado agl~ícofo nrt(fltêrl~ annn. Y...Ía_s 't>aT:a 1 ~34 {o ce1nf ePen,
cista falava -em :corpecos d~{sse annr1)' sn '% ôos fàzé-nctefro:s 
assignam contta:do$ pa-r·a r·eduzir a pro.du·cçfro, ·qpn ~e c~pcra: 
será'diminu.id.ã cl ·~ 10 %. P·ensa-se que os· stoc1~s não ven
didos se reduzirão- de 390 a. 25.0 milhões de "'hushe.b;'\ tnais 
·Ou menos. 

l\fas já o Governo começa a enviar ao·s _lavradores· cJre
ques _para pa.gar antecipadamente a importanc..ia dàs irt1~1Hnni
zações d.e compensação ajustad:J..s; esU!.s siín eJevadas.: attJn
gem 28 cents-. por- "'b·ushel'" $.Uppri'mido da J)roduco'1io ou 
·sejam ·c:erc_~ d:~ 30 % _:do .pre.co actuál d.o '"b\1'$bél'·' de trígo". 

Çúmo müdam -as i.déas eom: as. latitudes ~ -0~ povoi;;l •. ~ 
Que in.$énsatos, esLe8 am er.icanos d o. N01·te !. ~. 
Lá, - a s:ituaç.ãe de ·p1•eço e stoc·k~ re-Su'ltou, no entend-er 

delles, de urn. conjµnto coi;nplexo de: oaus~s. Aqui. - · da fne
pci~: e i«J.previd.encHa dos la:vr~dore~. 
· Lá,. - .- se ·af-fi.t°J'l'l9. que. o ph;enomeno i'llltieréssa a to;da eco
nomfa . I).c;t.Cional, .e tJ.Uê nãa. póde- o Go:ve_rno esqli~ct;r a~ gra-· 
Vês conseque.nc.ias ·pnli:ticas ,~ s9oiaes q~e deVre prever . .Aqul, 
- trata~e de a:cudir ge.nerosamente a .umà clas_se de impre
videntes e nada mais; aq11t, o .que 'interessa, diz-s.6, é o p~o,.. 
duelo e niio o .produc.tor: uquelte desa.p.pare<,t.a, este .füque? 

L:ã., - po.ra. acudlr â situação, empresta-se 190 % dõ preço 
do produo:to; e· quando, pe_la baixa ·da cotac;ão1 i a operat}Üo se· 
f,orna ruinosa, nerde o Thesouro, que emprestou.! • .• E re
com..·eça •..• 

Aqui. -_ f o~ma-se· utn Dep~rtQ.menfo -e-o,nstituido .. ti.elo t,ri
huto dé algtJn·s mi.lhões de côntos, providos peli:>s 1).t'OD.:i'H)s 
lávrador.es ~ e o . em.prestün,o 1que ~S:te D~p.~tain~·nto tomouT 
paguem-no aquelles, ta_mbem.: ~ por sua culpa ~ $On1etíte ertl 
seu benc.fícío, não s-omos. os .toleirõ:es dps nor.te--::i.-mericanos:. 

Pagúe·m ·05 la~~radores de c~fe ao D . . N. C-. a!).nunlmente-: 
em São Paulo, 450.00.l!J co.rito;;, -nos demais E$.tados ca.fé.~lros, 
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225. 000 contos, a·o todo, 675. DOO conto·s. Em São Paulo, tanto 
qu.anto o Estado consegue arrecadar da totalidade de seus 
con.tribu.intes para a totalidade ·de >SUas nece.s~idades e des
pesas publícas; nos ôutros Estados eaféeiros em conjunto, da 
:mesm.a maneira! Por dia util do ati,no, mais que a totalídade 
da receita annual ari;·ec.adada pelo Thesouro Federal c.m um 
dos pequenos Estado.s; 1po;r sem.an:a, mais qu.e :a •receita f e
deral arrecadada, annualmente, em cad2l um dentre sefo Es
ta.dos -da. União, 

Continuo. 
L.á, - . no Norte, _para solver 2l crisfr agricofa :;E- diz~ 

"tire-se· dó Thesouro, do comme_rcio, da industria e d~-se na 
lavrador". 

A:qui, - no Sul, se diz: ••pag-q.e o lavrador os impostos 
commun.s; ·pague a.o D. N. C. seus empre.stimus e, para 
acud.ir ~ ne<!essídad·es :do Gov~rn.o, ~ tan.ibem áos suas libera
lidades com o commercío uq.portador, confis,que-.se á sahida, 
por via da cambial. uma parte do product.o!" Estranha forma 
tributaria. de que já aqui me tenho occupado ! 

Obrigàr á venda de 3'5 o/o 'de cambia:es éom reducção de 
cérca. de 35 % no preço, é o mesmo que obrigar á ~ntreua 
gratuita de :12 e 112 por cenJo da .totalidade das carnbiaes, e 
portanto da merc.ado·,.ia,. (0,35 x 0,35 iguaJ á 0,.1225). 

O $R. FER!ITA."'OES TAVOR:A - O _productor nacional rec:eb~ 
apenas a terca. parte do que produz .· 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - O valor médio de uma 
sacoa de ~afe, em 1984, foi, segundo os dados offfoí•aes, ·em 
libra.-owro, de L i-10-00,. e .er;i. em Jurriho ultimo ~ 1-.01-00. 
São, pois, cerca d,e. 150$000 po_r sacca. Doze por cento de 
150•$000 sã'O 18$000. Dezoi.to· mil réis. por 10 mU,hões de sac
:cas da exportação de São Paulo sã·.o 18(}. 000 cQhLo-s annuaes 
e por 5 miibões de saecas da e::xportacão dos· demn.is Estados 
são mais 90. 000 contos. Ao todo : 27(). 000 contos annuaes. 
Tomand{) por divisor 360 días, são 750 contos diar.i.os: em 
dois dias, 1 e 1 [2 milhar de contos.! 

De di:i e de no.ite; nesta hora e!l] que vos falo, em cada 
hora de nosso repouso ou trabalho, eIJl qias uteis. ou feria
.dos esoôa-se ia torreTute da. confi.s~m cà:rnbial cafée_íro, â des
aguar no The.souro Nacional, com derivantes para o lngo do 
commercío ünportador . 

. <?' SR. BANDEIRA 1lAtíGHAN - E· commercio importaQ.or, 
pr~n9-1pal.mente ide r:nercad{)rias de luxo. fora do alca.nce da. 
~?Isa do ~avra:<for, como sejam: autornoveis, cavallos de cor
rida, e coisas identicas. 

O SR .. OLIYEíRA COUTimíO - Corre, co_nstante, com 
a vazão de 31 ~ontos por hora.. . Corra sempre. . . Dm af
.fl 'uente, denominado- D. N. G., :it-az por hora mais 80 con
tos. . • Cuida-se 9e canal:izar mais um .affluent~, com a vazão 
annual de 15. 000 contos. 

A torrente já sendo grande, é a este affluent:e que a mi
nha ·emenda visa oppôr UIÍlíl" barragem. 

O SR. CARLos. REIS - AssiJ;p, pode ser que em vez .de 
·uma barragem. V. Ex. ~j)enas consiga uma comporta. 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO· - Sr-. Presidente, vou 
requerer º' d•es.t.aque. de minl_la emenda, s.e houver engloba .... 
n1ento· J?·ara q'Ue seja votada em separado. 
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Meu,s nobres colegas, vou concluir. 
Se vos .dignastes acolher as minhas pobres r.azões; se a 

ácui.ctade· de vossa visã·o, se a r-cspi0nsahíUdade de vosso man
dato, sé as inspirações. de vosso 12:.~iriótismo, se a rectidã.0 de 
vossas eonsoiencias·; assim o ditarem, - v.ot.ae a emeI).da! 

Votae a emenda, -·. e rec.ebei o agradecimento do lavra
dores.. (J.[uit'o bem. Palma.s. O o.ra,d.01!' é cu.mprimentadn ..... 

O Sr. Presidente - Antes dE: dar a pahvra ao orador se
guinte, aviso aos Srs. Deputadt)s qúe haverá Jroje Sessão 
nocturna. ás 2'0 horas. 

·Tem a palavra o Sr .. Deputado Arli1;1do Pinto . 

. O $r. Arli.nd9 Pinto '(Lê o semiinte discurso) -· Sr. Presi
dent~: co.rn a responsabilidade de rep.rcsentante profissi.01111 
nesLa As.sembléa, tenho como juslU:icavel que venha oecuvar a 
attenção <la Ga~a precisa:r.nente quando ':xssumprto· da maior 
relev::mcia - qual seja a elaboração do ürçamento- se of
fêrece ao debate dos representfJ.ntes, da Nação . 

.Classista. do grupo çlús empregadores, é-me dado, por 
for{:.a da propria outórga, inte·rpreta.r o pensamento das cna
m~das cln.sses conservad_oras, exaetámente- aquel1as que1 pela 
na.tul".eza da :Sua act.ividade, ~ a ínte.rwed_i.aiPia obrigato:ria e~tre 
o Governo e o Povo, melhor dito enhe a .administração pu
blicn e o consumidor. 

Dest'arte cabe-me assever:ir. que os productores e os 
commiss·arios,. quer isol~1h quer eollectivam~nte. €J:Uando pqr 
inLern~edio das.· suas associações ucompanha:m c:oti). cu:i:dttd03o 
e patriotic.:o interesse os trabalhos parlamentares e leis ela
boradas - a~ 'Ot{larn,entarias com especialidade -·- indagando 
da justificativa <:los novos tributos lancados, bem como o 
.bom e.mpr.ego ,dos dinheiro~. arrec~ados, tendo, po~ certo, eni 
·vista o preceit·o de qué a cada tributo deve corresponder um 
beneficio. 

Penso, Sr. Presidr:.nte. que ás cla5Se.s conservadoras -
commerciô1 indus.tr.ia e iavoúra - não ftalta, antes lhes sobra 
autoridade para n,rguir o Governo sobre tal as~;unipto, pojs, 
exart.aíme.nte no s·eic <lellas é ônde se vão buscar 9s recursos 
necessa.rios para fazer face ás déspesas public.as. 

E .essas classes, ·sr. Presid~ntf!, -paciente., est.oica. e benedi
etiname.nle, .têm suppor..tado, annos. a fio, err-os manifestas 
dos governos, na execução de :prograrrtmas fina"Q.cctros, pro
grammas esses gue, interrompidos a meio ou Ieva.dps a eabo 
têm -:redundado em lamentaveis .insucceS$OS, c·om. ;sacríficiõs 
pesados. de ordem moral e ,Pecuniaria, I13.ra ess:e$- mesmos 
contribuintes ~ · 

_Ainda por isso, Sr. Pres1dent,e, não devemos_, jámaís, ~bu,.. 
sar da ca-pacidade de Tesistencia do contribuinte, cuja ::ubmis
s.ão ~os ehamam:entos dó óo-verno lhe 1tem: valido ,sensibili5-
simos :prejuizos. , 

1 

Agora mes:m9 - ·e ru..ma vez mais .- essas cla.Sses estão 
send·o conclamadas a fornecerem ao E:Xecuti-vo - dado que 
is.to possa ir além de simples c0njectura ·....,..... o numera.ri.o com 
que se equilibrem a.s deficiencías ·~rçame.ntaria_s. 

Estou bem certo, ·sr. Presi.d.ente .. que não obstante a fo_r
mictavel ·carga de impostos. que suppo.rtam, esses mesrrms 
contr.ibuinte~1 não se hie.garão :·a offerecer à Nação ma.is este 
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sact·lf:tcio, ·sacr.ificio sourn o quai já se n*o póde tet. dv.viclas, 
e·ntreVi;~tos como esUio ·-dos projectos ei;rt trq.;n.s.ito ~elas com
.tni$sÕ.es tecl:mícas: dc:sLa: Casa. 

l\{as,, apesar da bõ!l disposição d.é animo .drJ.s sa~Qr-if1càdas. 
classes que tenho :a honra ·de representart cheg-g,do é o mo
mento de appellarmo~ para o Si-. · Presidente da.' Republica -
·e o farem·os em n.omé -da ·propTia •marial .admini.stnativ.a. - . pa1'a 
que S. Ex., por ·áctos- irrequivocos venha dizer a essn.s mes
mas êl:ass.e·s, c.·orn -as. provas tieee$·sa1~iá&. ·9o seu ))r:oposifo d·e 
arlm:inistrar· cóm. econa:mia, já evita!).do de.sp.esn,.s actiave:is1 já 
poupando o. erario de dis:penqios crqe exijam ·a abe:rt,w•i de. 
creditas .e:xifraordiríQ.f'ÍO$i m .ed.ida de que tanto SC' t:er_;n ufa:µ
sado ~estes ultimo_s tempos. 

P.or igu:al, Sr. P'N~_~í.rlente.~ ·cabe -hô$ appeH_o;r ·pO:ra S. E.~ .. 
ô Sr. Pre~idenlc . dn: ttern~.hl.ica, ·~fí,tn de quer com mer:lid~s 
0,pportunas. e iml.<li'nvni~ ... :i.ssegure inalLeravelmo·nte a o.rd;;-n1 
pQtitica ~ soc·fnt da q11nl, exciusivarn.ente. rle.pende o fo.rl:alc
cirnento :d!ls fonte~ rfo. ·ec.rrnomia nacional,, sendo cer'to cme 
dahi de.pendem tan1hnm 1ls rocurs.os com que temos de cont:1r 
para satí.sfaçü.o dn~ c.n1nriromissos do P-a.iz no seu ve.n.:drn<~o.to., 

Este appcUo, ~·r . . Prf'~'idc·ntc1 é tanto mais justo e Qppor
tuno quando 5C ~nhfl · q·ue é exactamenL.e o re-s1,.1lL1do dqsse 
estado de n.gJl.;11:·iin, <11111~i. rnerrn.anent.e, qu_e. v.ai reflectir no. 
·seio das· cla.s:.;.e~ t"f.Hl~fl r\':.rc l.nr11s. produzindo-:ibe. a. inctuict1ça0 
.e os .. n1~:I~s co.n!"1•rr111·111:"~. ·E os effe.ftos dessa mestn;a i:nquiefa.
ção - não pnf11\T)ln~ t.f'-r· duvida~ a re~peito ·- ahi · estµc ::eü~
cticl:o~ 110 cspc.l hn <lo cnmhi,o. 

Ern tempo al.~·~1~n. mesmo ti.os m~is agut)os ela nossâ hi.~-
torfa financeira, j1ímo.i~ h:ssistimos-, como hoJe. tão acec.ntúnda 
dep:reeia,<:.fi.o -dn mnPda fl.:tcional. A. libr-a~ Sr- . Presidente" comG 
ten1os: tes Lc.rtnm lí :irl.o. , •nf'ia de rnod.ó- i.mpr~ssio.nantc. qmxst 
.que ·(le um pnr•.a. ouLro dia. · 

O 'SR. M.oACYT\ DAnnos., ~ E' e:tacfa1.me:nte o fnctor :c.on ... 
fiànça, a qtJe V. E~. :;e re·fere, que nos estú in,zendõ falta. n0 
momento. Elle. é o •'.111 rnenL01 prjncipal, primor.d:in.l~ me:::mo) 
nas ·qué·stões cc«:morn.ic.:H1. 

O ·sR. AfiLl~Dn PT.N'l"O _.. E'· o .uppello qne fa.ç.o ao· 
.Sr. P.residenLc dn H<'pnhlica. · · · 

E ·se in.(lagtn·r'nn,.., d.n~ ('a.usas dessa oscililat.ão -. semp:re. 
p:ára peor - .. m·1cn1il.1ii1r-no-cmos aitton_ifos ab ·constatà:irmo.s· 
que a tiossa 1cx-r1111r"f:a1;iin niio lnüxa.u d~ tonehgern.: ante.s ·çan:i· 
nba: em maJ·dm 11r-1:1·PH~lnnal, -sego.ndõ a ::própria ,estat,1shc~. 

·qu~ nô·& é otrc~P1) 1•i'1.t'n 111'l''icinlrnente. 
. Porque, nnl . ..; - t11~hl'!.imos na indàgaç.iio .- · essa iníitO.~i ... 
'lida.de· ca'mb.i1Ll, l'IP1.up1·1•, pnl'ú:I:n, etn deSf.avc>r da. l;l.O.S$a rn:O.ed~? 

E·vidcnb~11wll l 1•, S·t· , p,_rcsidente, re-sulta: ella d:a. falb de 
confiarn:.n quü iH~qri:1·1u11·m; no exterior, em consequenoia d~s 
repelidas amnn1.~.1t1'1 di.1 pnrLurbaç·ão da. ox·dem inte.rna, fo:!iz~ 
mente .não conc1·ut.1zn<1n~. 

As dasscA :t~11i1~rrvnr.Ior.n.s; n.o sé:-q. íntel'esse par~iCTJiar e 
aind~ no inti~1 ·1!:;-;~ 1~ do: prop1rfo ·P;üz, não podem .cJ.iar ·rn.~s 
fac-tos e Cl trnz1•r-n p11ra .e;;ta tribuna com o· exclui::i.:V()· intui.to 
J?<ltrio.tico de. inMa.'11nt p.nr-1l;. o Gov.erno., ó- e.sse mesmo nppeUo 
dirigir no povo, in<H!fl.incbmente,. no sentido de .cve.pera,rmos 
tailisonamento cm 1wol da tran.t!IuilUdade puJ:>licá. e da unidade 
D:ac-ional, recalcnnd·o i·csc1ltimentos,,. so!)itan.do od.ios,. .esque-
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cendo aggiravos e preteri.<;ões. ,pa.ra que o Brãsil - terra prí
vjlegiac:ta dentre todas - · · ganpe °' logar quê tncontestavel
mente lhe cabe no concerto universal. 

Não bas:ta, S:r. Presit;lente, par-a logr.a.r .o ohje~Uvo visado 
pel-0 Sr.. Presif.ltinte d.::i. Republica, consigamos o equilib!::'io 
orçamentaria, .Porque este não se ·estribpndo em base solida 
ser~ se-m'pr~ precario ei in.srtavel. -O ·essencial é não aID).iquilar
mos a iprodooção com o ·aug.me.nto ·Crescernte e desmedido \tle 
impostos, cujo peso a:cabará por Ieva.r o ·.desanimo ~n pro
ductor, odesan1mo fatal .e. inevítavel s-e não . houver da par.te. 
do Govecrn0 o de.sejo s_inçero de poup.ar, d:e economii::rr, de 
guardar .o dinhei.ro publico, attentando no. p1receito sedico, 
mas de profundissima sabedoria, segundo o qual na ecqnomta 
se tem a base da prosJJeridade. 

Discordamos, .Sr. Presidente, e íundar,nent,aln1.ente, do 
ponto_ de vista do honrado Sr. Ministro da Fazenda qu:.µido 
cons~dera o equilibrio orçan1entario a salvacão .d.o r~gi.me* 
O equ1Hbrio deve chegar, fa·tal. e inevitavé'l, mas em tempo 
propr.io -com-o resultant.e da compressão de despes.as, 1mm 
programroa sobrio, caut~loso, patriotico, hünc~i porêm af
irontândo a õ.espesa - .elevada ao. infinito - com um con
tra-indicado despr-o.posito, qnal o de lançar ..impo-:;tos da pro
porção de.ssa.. mesma despesa que, entre nós, não encontra. 'bar
reira nem limite. 
· Vivemos, Sr. Presidente, no Bra.sil, de muitos- uunos a 
esta parte, submettidos resignadamente ao regime defici Lar lo 
e, em nenhum.a épo.ca, jámais ti'v~mos ensejo· de t~stemunhar, 
êon'lo ago1~, uma tão violenta .dep-reciacão da nossa ·moeda. 
Paira esse resultado, como deixa.mos dito., contribue, ele modo 
inequivoeo a situação de instabilidade e de ameaças que as
sistimos, tomados de i·ner.cia, de 19.30 para ·cá., ao pas.so auc, 
até então, as actividad.es é·conomo-financeiras se processavam 
em outro a,rribiente, sem duvida alguma mais ·tranquillo e con
fiante. 

·_Não ser;í. pois, o equilíbrio orçmêntario, no molde pr-e-
tendido peI9 Sr. Ministro da Fazenda, que salyará o c1,e
dito nacional, sem que a.nte·s se tenhá. restabelecido a tran
qt1illi'dade interna, com a pacíficaQão dos espirito.s e a voHa 
do P aiz a-0 seu rythmo normal. 

·O prQPrio Sr. Ministro da Faz·~nda, duvidando dos re
sultados pretendidos pelo seu ;ponto de vislut r.esalva os es
forços em.pregados pela accão limHada. das relações j uriuüias· 
que. a·s regula·m. aff~rmàndo, afinal, crue ta.es re.suttados são 
bem menor,es que ·Os objecti:vados pal'Ct. um e::tito íhtegr~. 

Ainda âhi, .Sr. Presidente, eontinuamo:s a' discordar ctu 
illustre Sr. Minü~ko da Fazenda, porque, como deixámos dito. 
é .conviecã-0 nossa ct·e qúe .ci. situaçãc,· economfoa Cio r PaiZ só 
s·e resolverá sob •Uma só cóndição, aliás bem facil da ser-
obsBrvada: order;,.,, e .traballw. i 

As classes conservadoras, Sr. .Presidente, na.o ppdem ~:) .... 
conder a desagra.d·avel .surpresa que se ihes d:eparc>u cous "
noticia de que a Cômmis.sãt> de FiI:1ancas propoz á suppre!:.. -
.s~o qa verl.Ja destinada á eompr.a óe· ou1·0. 

Apesar de não termos duvida d'e que ~ acq.u1siçã11 ·de 
ouro, no ·mom~nto. nã.o resçt!verá a situação do cambio, ;p~quc, 
este não depende e:xcl usivamente .desse lastro,, mas. de facto1·0s 
outros, inclusive, temos, como erro grevissimo de estrategi:.:. 
financeira o abandono, pelo Governo, dessa magnifica oppoi· ... 
tunidade para tonificar a nossa moeda. 
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Estamo.s c0m os que pe.nsaim que a m:edida ora afa.st.aa" 
p·ela Commissão de Financas d'evia ser mantida:,. $enã.o am
pliada [).elo. Governo, de modo1 que !todo ouro nacional se en
caminhas.se ~o Thes.ou.ro. porque, Sr . Presidente, de parte 
todos os julgamentos sobre o assull.)pto, ainda os mais expe
ritnentados e Justifica veis, ouro é o que ouro vale. 

F~lando assim á Camara temos diante dos olhos o pa
norama fihan~eiro do . Brasil, pelo qual ve~~ficamos qtlé a 
nossa maior difficuldade reside exactamente na falta de· onrO' 
para aútendermos ás nossas ·obr:.igaoões no exterior, dada a 
deficiencia de saldos da. nossa balanca commercial. 

A compra do ouró instituida pelo d~creto n. 23. 536, S.b 
nos afigura de sabia po.litica para: saneamento d:o meio cir
culante. Por qualquer preço, mesmo a eusta de saeriticfos, 
somos de opinfüo que essa politiea deve ser mantida. como 
providencia de salvação do proJ)no regit(lt> 

O .SR. MoAc~a l3ARBOSA - E' a unica :(or111a do G.over.no 
a.tnpar.ar os. ·opey;arios, que, hoje, estão fazend·o dessa industria 
meio de ·vida, contra a us.1).ra e a maneira pela qual vinha 
sendo comprado o: ouro no interior do Paiz, ántes que a 
União cuidasse do mo.nopolio. 

O SR. ARLINDO PfNTO - Taes· são, Sr . PréSidente,, ~~ 
suggestões que as classes conservadoras t.êm par- bem de fa
zer á Gamara,. e á Nação, ·no ·momento em que ·se elabora ~ lei 
maxima dos nossos trabalho.s.. (Palma3. O oradc;r é cumpri
mentado.) 

O Sr. Presidente - De.vido o adeantado da .hora, fica 
adiada a d'i~ussão -do Orcamento. Vou levantar a Sessão e de
signo para a extr:aordinarj.a.. nooturna, ás 20 horas, a segUinte 

ORDEM DO DIA 

8 

Continuação .cta. 3á discussão Ço proj_e9to n. iOi-0, de 
1935 f fª· legi§iatura), ·arcando a Réceita e fixando a Despesa 
pa.ra o e;xercfoio de i 936, com parecer da co·mmíssão de Fi
na.ncas e Orca·me·nto. sobr:e as emendas aproeserrtadas em 3ª 
discussão. 

Levanta-se a Sessãó ás 18 horas e 50 minutos. 

C. D. - VOLUJ14E XXV - i 935 18 
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152ª Sessão, em 28 de Outubro de 1935 

(EX1'llAORDIN AR1A-NOCT.URN A) 

Presidencia. do Sr. Euvaldo Lodi, ~º Vice-Presidente 

] 

A's. 20 horas, comparecem os- Srs.: 

. Euval<io Lodi,_ Edr;nar Carvalho, Claro de Godoy. Laúro 
Lopes, Acylino de Leão, J.osé J>ingarilho, Henrique Couto, 
Eliezer Moreira, Hugo Napoleão, P~dro Firmeza, José Aug.us
to, Mathias Fr~ire, S:amuel Duarte, Bot:to de Menezes, Ail'to .. 
nio lile ·Góes, Heitor Maia, Aldé Sampafo, Simõe::; Barbos~. 
Carlos de Gusmão, P.-risc.o Parais.o, Pjnto Dantas:, Lecmcio Gal
rão, Noguéira Penido, Henrique Dodsworth, Sampaio 'Cor
rêa, Eduardo Duvivier, Acurcío Torres, Cardf1lo Filho,. Ban
deira Vaughan, Pedro Aleixo, Levindo Coelho, ~_acario de Al
mei.d'a, Vieira Marqu-es, José Be-rnardino, Simão da Cunha, 
Jorge Gliêdes. Aurehano Lei te., José Cas.sio, Corrê.a da Costa, 
Oçtaviano Silveira., Diniz Jun'io1\ Dorval Melcniades, João 
Carlos, Vespucfo .de Abreu, Joao Sirrtplicio, Frederico Wol
fcnbuttel, Raul Bi'ttencourt, Adalberto Cor.rêa, E_rmando Ge
me:;. S·ilva Costa, Damas Ortiz, Rícardino Prado, Vieira Ma
cedo, Ferreira Lima, Ricardo Macbado. Lourenco Baef.a Ne
ves. (56.) 

O S-r. Presidenté - A lista d~ pr-cseB.çá acc~sa o compà·
recimento de 56 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. L·auro Lopes (Supplenle; ·servirido de 2" Secretario) 
procr.de. á leit . .tn·a da Acta da ~e5s-.an an.t.ecerlPn tP, a qua'l é, 5(,'_m 
observacões, approvada. 

, O Sr. Preside;nte - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Claro de Godoy (Sappl:ente," servindo de iº Se.cre
tario) declara que não ha E;.'1Lpêdíente. 

O Sr. ~residente - ·Terá a pala'\Ta o Sr. Diniz Junior, 
prjmeir-0 orador dó · Expediente. 

O Sr. Diniz Junior - Sr. Pr-e.sidente, não era pensamento 
meu usar hoje da ·p_alavna e incorpo-rar-me, portanto, âqueI ... 
le.s que têm discutido; desta e da.queHa trib~na, o p'!'ojea.to · 
que fixa a despesa e orça a Teceita, par.a i 938. Entendeu-se, 

69 de 112 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 112 

- 276 -.-

porém, que assim deveria ser e ve_nho cumprir, a tareJa q':le. 
se me reservou. .. 

Tenho participado dos nossos cteba.tes, constantemente, 
pondo, nessa attHud·e, um zelo que a mim mesmo me impuz. 
E~ tod.a~ as pha.s:es da obra qrca·mentaria, aquf, neste recün
·to, ou no seio da Commissão de Finança~ - poçleriâ, até, 
dizer que a cada lnteJ~r dessa longa, complexa e ardua elabo
ração -- vou dando, oom aquellas tã.0 reconhecidam~nte li
mitadas c:a.pacidàdes que Deus me perµiitte (não .apoi.ados 
ueraes), a r.ninha contribui4;ão, venho collabor.ando com uma 
palavra, que, se não é alumiada, bebe sua inspiração - d'isto 
c;;lo-u convencido - no bem publico. · 

O SR .• ToRqE GUEDES - PalavP(,l. illuminada. 

'O ~R. DTNlZ JUNIOR --- V. Ex. não accrer:çn a m?nha. 
timidez ... 

Mas. Sr. Presidente, desde qúê ascendi a esta tribuna, a 
que, ~m red'or desta e de tantas ou.tras .questões, r>s m.elborcti 

.. oradores, os mais vivo.s espirit_os da Camara; têm dado ·relevo 
que êívic-a-m-ente nos conforta; desde que aqui .estou, justo é 
que. de certo modo, sem o:rdem, talvez, porque ao. (mpr~v1so de 
resolução tomada inopínadart)enLe, eu, me demore. em expla
nar, pelo menos, alguns dos apa_rtes com· quê. bem ou mal, 
a~íte-i os deba·tea. , 

Ora, logo aos primeiros dias desta s~ssão, qaando ainda 
se ensaiavam as opiniqes em torno do projeeto de lei de meios, 
tive opportunidade, falando sobr-e a acta, de proclamar que a 
mfm se me afigµrav~ - e disto tambem es.tou convencido-
que não nos ad,eant~ria nada, que seria perdet- p.re-cioso tem
pQ, eS'tarmos a cascahulhar, nas tabeUas orç~mentarias, pe
quenos jnd-ic.es. ou, mesmo, a amputar as grandes verbas, il
rudindo-nos, a. nós proprios e a& publico, visto e.atarm~ cel·
tos de que não 1,louvera. de ser assim que dariamos ao Bra!Sil 
a. pe>Uti'ca .econcnnko-tinanceira de que eu.e ne.ce·ssita e em 
que Lranspar~ce1·ia a noss~ .x•eal comprehen~ão da hora que 
atravessamos. Accentuei, ~ntão, e t•epito agora .• fazer-se.-nos 
preciso. antes de mais nada, que no$. imbuamos da. idéa de 
tll,le é Urgênte encontr~r uma solucão de conjuncto. um pen
samento organico, reflexo dê uma ·realidade qu.e se nos impõe~ 
sohcitaçüo, frrecusav~l, prcm·ente, _jmmedfaµi, d'f!s necessi
dades nacionaes, em fac'~ da situ~cão mundia.1 ! 

Sem planos, que altendnm, systemàti'camentc, ás exigen
cias, aos hnperativos d.a. economia, não se nos: depa.~Tá ca
minho ·desbl'âvado e batido de sol, não t()paremos com a es._ 
tr~da de seguro piso, ·não pode.remos, emfim, dal" an Paiz or
çamentos - não d,irei eqü_ilíbrado;;. porque isto não ·basfa, 
mas propulS'ivO.S, fêcl)ndos .--- em que se espelhe lama· orienta
ção clareada, uma mentalidad~ politíca, uma " consciencin. 
translucida dos nossQs destinos. 

Uma s1mple$ vista d'olhos. s.obre. o project<.J que ah~ as
tã, infunde . üm g!'ande espanto. Despesa, orçando po.r um 
milhão e seiscentO! mil contais, dos quaes um milh~fo ~ tre
zentos· e cincoenttl mU destínaaos a ,,~soai b ~01-v1çe,, de dt
vidas:. hto nãe> l·nchliindo o abontJ aos militares 'e o que ~
remos de votai- pará o fun~íona11$mo ·civil. Dige>! teremos 
de votar, porque não. sería .tus:to negar a este o que se deu 
áquelles. De qualqu~r fórrna, o que se evidencia .é que não 
não existe margem, neste orçamento, para o de q~e á Nação 
carece, e não póde dispensar, como factor de seu àesenvol-
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viro:entb, como :vecursos de aro.paro á' sua economia e agente 
.do sel! progresso ~ 

Marc~.l Ge'ib~'j vem agui, a . talho . de f oiee; quando es~ 
creve, ·na llevue 4e F'ra-.nce que ten.bo á mã<»: · 

"O problema orc;amentario· n'ão é eo~o. se a~reditJl 
correntemente., um proplema de q,u.antid!u.le: é um pr o
ble:ma. de r~pq..rtiçâo. Diz.er~·~ que. a França vão pód~ 
ter; m:na recéitª' de 50. .bilhões nãu signifíoa dizer ,coisa 
neahµma, pol?'que os bilhõe.s pagos, por :ti;anéezes, sob 
fó1:ma de impost os, vão ter â oulre='. tir.ancezes, sob fór
ma de credito:~ de rendimento, de pensões, de aposen
tado.ria$, de ord.ttnados· e dé soldos. O que· s·e, de:ve.• di
z~r~. o . . que traduz a ,-crdade.,. é que os · 1:r•ri._ncezes, que 
t~bal.hàrn ·e q1w p·rbdl1z~m. n.ão poçiem conUO.ujl.·r-,, ao 
rru-mos em épOC<i d~ .cris.e, a ,da:r as mesmas su.rnmas q·LJe 
têm dado. aos funcctonar1os e· ·ao&· des0ocupado~. E. s.~ 
S"""e encara o· problema: por esse aspecto, logo ~e percebe 
q.ue quaJq,lwr rnanipulacão mon:etar.ta não o pode rc
so}VCJ'1· .• • E. por qu.t1·0 lado. vetHicado que esleJa. 4ur, 
os rerance~.~~ .. <ltJ..e tra:balb.;,un ·e f.H•ooµ~e·m, .se ~:oham np. 
Jl?.:!!i.~ abso·tut~ im·pm:sibiti.dade .rte f.ornecer· á .communl
dade os bilhões a1inhados no o.rçamento, outro mefo 
não vejo,, para evitar o petor", do que reQ.uz.ir a. paute 
das pessõas que recebem ·dos cofres pubilo(;)S." 

A déí'lacã.o o.rçn:t:nentárja ...._ sl~ rmr si ,...--· nada expr.ime. 

Sem ra.ci.onalizacão dos se:rvioos, unif icad:os, e;qJ depar
tamentos ,ai.:üonot,aos, por exemplos, os dic estaHstica, mate-
riaJ e <~onl?.bil iqade, c:am as res.pectjvas seccões enquadradas 
-P.m 'tádas ns r~pàrtiçõ.eF; ~em· flscalizaÇão perfeita. com a r.e~ 
vísão ur.gente das varia:s categorias de ·cDéàit_os ·ie consequente 
avFnrelhn de severo cc;m:ib~te ~ evasão da.s remf~s;, sem cado.!'
tro çla ca.paetdact·e t_tibutari,a; .se·m. de_.:.;faz_er os ·~·ntrávcs· que 
uma::; Ici g ;Criam .a O'úlr a:s, pelo falso pr~süpr:>o.~h} rfo .qt;.o o 
Estado n'ão· P'óde ex:a.mtnar, onde, cnmo entender-, a situação, de 
cad'a contribuinte.; sem o mais rigoroso controle ·dos Iança
ment-os; ~em .o: conju.ncto, emfim, de condicõe-s ,eeo:nomiea3, 
.f:inaneeiras ~ alfandegaria$·, s·obre <itie asse·nte a .com·pr~hensão 
de ·q4e resultém .a-s· prevísões e as ·adáptacões ind'isp~rtsaveis 
-- que se nos ófferece~ como espe:ran~a de· m.elh'orfa,?· 

De q,ue nos serviria .aJuslaP"em-s:e. agora., as pare·eHas 
deste orca.me:n;io, se ellas., por si mesmas., nã'.o indiMm a sl•tuà
cão r .eal d~ economia. d10 P.ai~. ; a que attenderiamos etncaz ... 
mente 8Q nos· que.dassemos, .apenas, nos aspooto$. c~ntàbilis
ticos da, lP-i de .znelos? 

-:Etn .nosso .C~$·Q, nHás~ s·e apura uma ínve.rsito de v::,._Iore& : 
an inv~s dos projecfo$ financ.eiros antec·ederem a quaesquer 
esMma:tiva~ dn. rece-Jta e da .c:tespesa, estas se vota1n an.
f.es d;iquelles. De .sorte que, em bôa consdencia., temos d:e 
reconheêer_ q·u$1 primeiro: vão ser fixadas a.s itnpor.tàncias a 
:-mr~T!l reaoH) ida5 e a serem ·em1>rngadas~ pe:lo Estridn e, ·qep-o1S,, 
~ qUé ire.mos e."tudar.. oo rumos da vida ~conomica e fman
cei~a. as· suas possib'illdade:s, o seu pcxf.e:r creador, as suaS' 
multipJas manif.esLacões, o quad'ro, af.inal'y Q'úe revela as, ton
tos tribu'ta,.veis e· recla:ma os gaste>s da Naçã·a. 

Já que assim f'oi, Já qtJ:e .. se não pôde evitar esse no-vo jogíJ 
da cahra-céga~. empenge:mõ-nos·~ ao me.nos, em ntrn sacrifio.àr 
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a:J verbas - tão exiguas, eoitaqas ! - eJn que repousa o o vouco de alento que ainda se permitte a -Nação •.. 
O SR . .ALm~ SAMPAIO - Pó<ie' V. Ex·. dfaer a quem cabe 

a culpa de assim ser e de assim não ter podido deixar de 
ser? 

O SR . DINIZ JUNIOR - .Devo .lembrar a V. Ex. que o 
meu .pensa:meneto é de pl.J.ra isenção nesta mater:ia; é o pen
·sax_nento que sustenta, µesta Gas~ o mesm.o papel d~ vigilan ... 
ela p~triotica, gue me ii:npuzera., lá íóra, . na missão jor.1:1alis
t.ica, e.m que. me empreguei no mais alev·antact'.O deseJo de. 
servir o Brasil -pelo Hrasil. . · 

E ' que nãó nos adea11ta nada, quando o Pa1z espera o ma
xímo dos nossos esforços, cobrar culpas de q~em quer que 
~eja, porque, ern verdade, se, com justiç,a, as pretendermos 
up;ur.ca· essas cu1pas, por omissfüt ou por aoçãQ,. pelo des
g.overno dos que administram ou p.elo desgoverno dos que 
pensam. ou criticam, penas deveriamos soffrer todos. 

O ·SR. ALDE SAMPAIO - Nâo estou propondo penas, nem 
apontando culpas,, mas simplesm.eute, e'.1[am:fo.ando .iniciativas. 

O Sit. DINIZ JUN'IOR - A iniciativa. é claro, está no Exe-· 
cutívo; mas, a nós, segµnçio me parece, não estará reservada 
tarefa diff e.r·ente do que a de proporcionar ao Executivo os 
meibs co~ que solucione os problemas qU:e se nos d.efrontam. 
Es·ses problerzy~ ;não se adstringe_m a necessidades ou .ca
-pr.ichos de ·nenhum dos. ·pode:res publico~; são problemas que 
entendem oom a vida ~ o futuro -Oa nacionalidade e reclam
mam a cooperaç:ão , as luzes~ ~ bôa "\TOntade- -e o geriiO de quan
tos representam, aqui, o Povo. 

Syznpathizu ímmensa:m~nte, met.t b11lhante ~ollega com 
a sua f-0rmosa intelligenciia e o seu gr~p,ae empenho de ser
vir a Nação ... 

O SR. ALQE SAMPAIO - Muito agradecido a V'. Ex. 

O Slt . DI~.IZ JUNIOh -· P-a.ço justJca ao espirito de co-
operação de V.. Ex. Não distfngo no seu ingente labor; ne

·nbum. intuito de s.imples divergência . Tenho-o escuta.do com 
a maxima attenc_ão . Nos·sos juJ.zos doulrina'.rios, ·nossas ob
servações, nossa visãq panoramfoa, o meu e o trabalho de V. 
Ex. ~<Jmmaram, quasi sempre, o mesmo cuidado, totaHzara.m. 
á evidencia, o ideal de ra·sg-ar caminho ao surto do Bra·sil, á 
gTandeza da Patria . . Essa tem sido, 'em v:erdade, pólldo de par
te incMentes partida.rios, que togo se esmaecem, a lição e~em
p!ar desta Camara, onde só ra.tissim~s vezes nos ·recordamos 
<1~ qUt: no~ <tivldimo~ nôs do.1~. st:iekrres politieos d1t maforia 
e da rránoria. . . : ,, 

Mas, eu estava alludindo a alguns des meus· apartes e, 
mesmo. a attitudes, intellectuaes ou doutrinari~s, por m,im 
assumidas, ~o decurso dos. nos~~os trabalhos, e !não pretendo 
deix~r fugir a opp0rtunida4e de·, I."eaf:fürmando I uns e outros 
d.esenvolver as theses fixadas naquel!es e justificar o motivo 
•s~L , 

Ora, Sr. Presidente, desde que cumpri, nesta Camara., o 
dever, de lenilirar, antês de qualquer outra pala1rra minha, a 
íigu:ra .de Pinheiro M&chado (testemunho de. saudadie e de 
justiça, a que me n_ão poderia furtar), desde esse instante 
e só dabi, eotno que me encontrei á vontade, para -dizer ao 
que vinha. 
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E,. uma. vez coberta essa pagi,na de au.tbentie.a devoção, 
uma vez ·reposta. na paizagem. intima d'os me,us sentimentos 
a lembrança do homem que enchera e· a·on'linara, e.orno· ne
nhum outro, o tfâbalho da·· vida politica do Paiz e qu~ fera 
aquelle unico a. des~jar se me abrissem eaminh.os, aos · anseios 
c'ivfoos da ipinha. moeidaél:~. pre$tado ess.e ct1Ito,, a. que tant~ 
estariám obrigados, mas de que soIJlente. e:u~ ·~qUi, :me tJão 
deslembro, .qu:al foí o me1;J coidado, ~Ill . nome de ·qqe levantei 
a minha voz, onde p~· eu os n;rnti~ olhos, que IJ.âo fos.se1 no 
int.et.es.s.e .mais Justo, màj_s transparenJe do Brasil? (Muito 
.b.em.) 

Que vos pedi, senhores Deputados, desde aquella pri
meira ho.ra das minhas actividades,. que vós suppliquei, 
mesmo, se.não qu-e, abandonadas: as celeumas. estereisJ. -nos 
concentrasse'IDQS no estu:do da s.ituacão e-co.nómieo:-finâiiceí:ra 
do Paiz .e q.ue desprezando-se os velnos cáeóêtes .da flrtif:nça 
genero caderno de venda, encarassemos., de frente, coraj.osa 
e 'lúcidamente, as columnas mestras, a:s fonte_s esseno-i,aes o.s 
nucleos vitaes· d.e existen-cia de :povol 

.Falei-vos, log-o (i(}. entrada, da. s:itu.acão1 do Brasil'., como 
devé(l0r. -

Não é pos·~ivel piensar em Hq1!1d.ai;:ã:ó· ele deficits o.rca
m.en:tarto$, ninguezn ·estará ·certo do seu juJzo, se acreditar em 
qu.e pQderétnos organ,izar a p.oss'q vida, s,em dec'idir, energl ... 
carôent~, ~Stle capitulo· 4as nos§as peór-es .difficuldacfos. .E, 
para dee.idB-:-o bem, só vedo· iID}a fol'mufat só .se· roe ·descobre 
tlm rum.o. Eu jã yõl-'O di.sse. Foram as :minhas palavras da~ 
quene priméiro contacto com e.Sta Gamara. Essa formula é 
a da naciónali.zac:ão cl·as div1dâs extemas. O: rumo é o da. 
câ~v..ersão de todo o n-õsso $yst~rna, - interno e e4terno, de 
pagamento. dos cq:mpromissQ.s do. ~stado. · 

. O . servie;o elas dividas externas devia .ser suspenso, im,.. 
media.,tamente·~ Mas, desde logo, se offereeessem ao·s pO"rta
dõres: .de titulos (d,es$.éS ·utulos «le bôa~ commissões· para; os 
banq:Ueiros e :nenhuns Iuoro.s para os que n.elles inverteram, 
de raét©, sú.as e.concomlas) outros titulo~~ em'. moeda 11ossa, l1-
'1tlid,aveis in:terna:mente, cm;n;o. o :t'éz a Re1mblica Argentina., 
cujas, condiê-º1es· de prosperidade, ap6s medidas providtmciaes 
t}es'Sa na:fiQ.reza, .Se invocam, ·a càda passo, nos ma.is acabr.u
nhant~s confronto.$·. . . · 

Numa digre;ssão rapida, quero confessar o intenso jubilo, 
com q.ua v.i, na .bella tarde- de hoje, o· em•inente leader da 
minória~ o S~. João Neves d.a Fontoura, a-ceitar, sem restri
e9õeS,, antes lhe reconbecend0 assentos de benemerencia, ·o 
exemplo a:rgentinó. S. E~. assignaJoa que é. jã de conseJ~n ... 
cfa. féitá a peéisão de s;e nacionalizarem as dividas externasí 
.na grande RepubHca do Prata. Nesta altura, eu me, permitto 
uma recti:ficacãb :· ó. ca.sor ali, não ê mals] unicam·ente_, de 
mentálidade !otrnada.; a nacion·anzação estã feita, consoante 
QS decretos de .to d~ Novembro de 19'34 e de 27 de .Abril da 
19.3~, A medida o.bjé.cti'Vcou, tarnbem, a uniformidade .estru
ctu;ra!y -CQm a :reduccão de juros a 4,·5 %, divididos os empres~ 
timos exteriore~ e.zn três ·S:éries; as (2uais pt'ime1.ras, jà J)leÍ"• 
feitamente t•egüladas, á razão d.e 7:5. OOQ. OQO de· pesos, pa1,.a· 
re~gate d:as._ opepações·, â 5 %, de 1907 e 191'9, qe$'t·fnando-se 
a t~rceira á permuta dos titulos de sete outros empre.st1mos 
~~terno.s,. em obrigações do C:redi1to ··tnterno A,rgenflnc, . 

• ~ ,r • -; . 
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· :- · O · plan°' dessa reformá est.aria füooinp1eto, sie. o regime 
; de transferencias permanecesse B.9 sabor das ·~speculações·. 
O governo exerce, porém, o eontI'.ole cambial e· o que .se tem 

·visto é que os. por~dores dos novos titulo~ se empenham, 
como todos, pela identidade de interesses, no prestigio cta 
.maeda nacional e ID;'tl}tipl_icam-se os investimentos, na ordern 
de actividades internas, 4qs renfümentos obtidos, fixand-0-se 

·no Paiz alta pêrc~ntagein do. que,. outr'ora • . se· radicava, .. exclu
sivãment:'e no êstrangeiro. 

Vem-me· a impressão, com tudo, de·· qu.e se e~tará. a in
.d-aga:r ! 

' 
- - E os cred'Ores, estarão ell~s por isso~ 
Essa questão, .. Sr. Presidenie, estã m·ais do que esclare

cida e r.esólvida, pelos proprios pal~s onde se collocaram os 
' IlOSSOS t.itulos. 

Todos os que se ·d~i~m :a. ess.es assuipptos,_ quantos es
tudam esses problemas, qualque"I! que. o n-ão saiba de oitiva, 
ou não se ligue a enes pelo eg.oismo· de· lueros, confessa veis 
ou inconfessa veis, -conhece, perfeitamente, que, mésmo no 
ci'rculo da cultura juridiêà.1 ninguem mais - - e já me não 
refiro aos novos tratadistas, de in.telUgencia forjada. neste 
periodo do após-guerra, .em que tudo se revolucionou, em 
que os alicerces· rnarls firmés de doutrin1as e instituições se 
.ibalar~m oirreparavelmente - ninguem mais, entre ~sses os 
que poderiam ser considerados ciasSiQos ou néo-classicos, 
ir.ti~gu·e:m mai:s jnterr-0mpeu a coneentra.ção, "Vinda, desde o 
seeulo XVID, com Gretet, de que esses eontractos ntlnea po
deriam ser eqbiparados aos do dominio do direito -p_rivado e 
de que o Estáti'o é o unico. juiz .da sua solvabilidade. 

A Camara, aliás, não precisaria perder tempo, na busca. 
9os tratadistas. Um dos nossos mais operosos .e illustres col-
1.egas, o Sr. A,lip_io Costallat, num trabalho, ainda. boje lou
vadiss"imo pelo Sr. João Neves da Font:0ura ie· que eu dese
jaria ;rosse iido por todos os brasileiros, confundiu todos os 
recalei trantes . · 

O SR. ALIPIO CosTALLAT - .Agradecido a V. Ex. 
O SR. DINIZ· JUNIOR - Não, meu eminente colle~, não 

.agradeça; !lós é que bemdizem-os a -sua o~ra, que é ~e defesa 
cabal da fortuna. e do direito á vida do& brasileiros. 

Não sugg:iro o re-pudio das nossas dividas, muito embo
ra saiba que o. exemplo russo não foi o unico e mesmo pelo 
que tiem de e~ressi.vo o estarem, agora, por íntereses origi- · 
nados na id~a de nova con{lagtaç~o, todos os paiz-es, ; que per ... 
deram s:eu dinheiro eom o g.olpé bolchevista, a 'l'eajustar sua 
pt>lit.ica armamentista com a Republica dos Soviets, esqu~
cido cada qual., no acceso doutros instínetos despertados, da 
s.éri~ de nmnes feio.s com que baptizar·am aquelle

1
:. passe de 

.magma. , . 
Tenho commigo que cabe aôs povos, es.cravi~ados pelo 

consorcio de maos ad.mini~tradóres e e~loradores da usura. 
.internacional, reconsid.erar us -pactos nefastos; expre.ssos noi, 
.multiplo.s. ·emprestimos - tantos dos quaes verdadeiramenUe 
,.aladroa.dos - .; com que a imprevídertcia -ou ignorancia. de 
.certos, governantes ,e a .m.á-fé e a .a_stucia dos bânqueiros 
sem patria manietaram, sobretudo, as nações jovens, eomo as 
da A.merica do S'Ul. 
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· Sou, não obs.tânte-, pela revisão honesta desses contra,.. 
ctos,. pela reforma da e·stru~tura dessas !fivic).as, o~j~ciivando 
a sua nacionalização. 

N ess~a éonj'Uiictura, ·ha quê ver o procedimenJiCJ de ou,._. 
tros povos,. 

A atti'tud'e dâ. ~uropa, relativàttnmte ás dividas de gue1• .. 
ra com ós E_stados. U:nid·às;. ~repÃesenta verdadeiro repudiú. 
A União Americana, por differentes ope1:acões internas., ar
rctncott d economia pq:rticulàt 20 hilh:ões de: doUars. Em-
JJrestou-os: aos· paizes europeus, para que salvassem a .sua in• 
depé,ndencia; ameaça.da pelos· e~ercitos allemães v.foto'.ri.oso~. 
·Terminada a. guerra,. düze desses paizes· ch;egaram a p,agar -~ 
bilhõe;s. O c'ollapso de 2.9 mu-dou o quadro dás possibilidades, 
súhverteu a c~pacidade ecm:;1.omiva de todos. As dividas de 
güerra. "·orn vs Estacfos Unidos. fie.aram s.em solução. Nínguem, 
mats as qãer pagar" ou m.elho~, n.itl,guem se jü1_ga ·capaz de as 
c"Ustear, sem _ peorfa de uma situação. já; de si anniqU..ilante. 
'$6 .em Dezefl)l:>to ultim-0, o$ pagamentós: não e:ífectuado.s mon
ta~~m a 134. 800 .• 922 d-Ollaii-s. ;Ningq;em a.1nqrtiZa., rii.ngú3Ql 
,sá_ti$f ~ <> sern'.oo .de juros.. Y°I'ote.staJn· os eír.~dó.res. ll:e?pon
déll). os dieve.dores qu~ não negalll a. divida, mas que, aciina do 
desejo: e· do dever d:e pagar, ·e~tá a impos:sibilidade de fazel-:ó. 

A Aiiemanha, com o r.egister marck; a Austria, a Hun
gria, a Grecia, a Yugo-St:avfa, a Bulgariat o Mexico, o Qhile, 
o .:Perú, a Colombia, º' Urtig:uay, · o :Equad.Ol", ·o Paragua,y,. a. 
BoHvia, a municipalidade d1e T.okio .. .. 

Para que escalonar todos .quantos suspenderam o paga:
mento' d~ suas div:id'as; se do mundo inteir,.a se. saibe que, a:om 
a quéda ,de 6·0 % das transacç_ões commercj·aes, as 1cUvisas 
desap;pa.receram~. as moédas se <le$pr.estigiaram_, ó ·po.der 
acquisitivo. da humanidade se av.:iltóu, o consumo desceu â 
qu.as:i renunc.ia, Q ereditó se annullou·?. 

Cotno e, donde ,ge:tar~~e o dinheiro? 
Nessa ~d~tn de coJ·s-as, um capjtul-0 não deve ser e~quB.

'.éido., que', ,eJle proprio,. se trad~ nou.tras face.s d~ -e.one
gação ou ·r~ducç·ão d~$ divídas. 

Quero. ailufür, Sr. Presidente - e: a V. E~ nij:o foram 
nunca estranhos é'SS'eS as·pecto.s qo uroble.ma. -- á qnébra <tt 
paridade monetariª é â éonversão das: divifü~.S · ihl.lernas. 

E eu porguntó: ~ 

- - O E.stadq,- que prom~tté ·p.a.;gar ao pai- a quem lhe ac
.ceite os symbo1os m.onetarios reduzidos, depois o valor ide 
sua moedp, cumpriu s~us contracto~ de· divida C'Om o pubUco'l 

A re.sposta não J>r.eci.saria. dal-a. V .. Ex. 
' ·No erotanto, a. . .Inglaterra, os Estados U.nidos, a. J3elgfo~ 
·e a Italfa, para aiiuciir Ú.I).16amente a alguns. ders que escapa
ram á .l.i'sta: acima, reduziram de 40: e, a:té; 6Qi o/o· o valor 
dàquelles titµlos de diVida . •• 

·Quanto :i conveI'sâ9 das àividas interna$, são typi:cos o_s 
casos dá Inglat-erra e da F'ranç~. Com a. dês'\ralor.i~ação da 
libra, o interesse de qtlantos PO$St.:):idor.es. 4:lé titulos de toda 
01·dem (nós sabemos que o mundo inteiro s:e _ ·entrosa nos 
credjtos sobre libra) sõff1·.eram uma r.ecl;uccão-d.e juros cor• 
respondentes, mas, apesa-r disto, ·o .governo inglez rea:liio.u 
llma o.perac-ão a lat.tere, :reduzindo ·em 20 %: OS S1e-U$ OP,US. an.-. 
ntJ~~s da divida .Publicm. . ·Essa convérs'ã<!>, que rebaixou de 
'5 para 3,,5 % os juros, montou e·m dois .bi:lliões esterlino$ oli 
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<:erca de 180 bi;IUões de fran_e·ós, ;représentando, conto bem 
a$'S"igrt_alà o argUta S:r. ".AliPfo Cõ~tallat, a. -maior - a mais 
audaciosa, digo-o eu - de todas as já uma vez leyadas: ···a.. 
~ffe.ito.. Em Franca, -a cQtlV"ersão, a.sc.e_ndéndp a 8:5 -billiões; 
co:mprimiu em 4,5 % ·os ti tu1os de 51, '6 ·e ·7 % . -

. ·A. Belgica vem de imitar o é.xeip..pl.o: todos :os títulos -· · 
de. 5, 6 e. l- fôram sUbsti.tuJdos por outr'Os a 4 ·%, n.o mo
mento mesmo . em que ·o governo Van Zeeland quebráva, 'tâ·m
bet1 a pâridade rrronetária. 

Só .o Brasil (poP que? em nome de que? por inspi_ração 
d~ que ge_nio?)· usa á ve.l:ha lj"Qguagem da íntarig~bilidade dos 
compromissõs·;. só eUe persistê .. em confundir :os· contract.os 
de dividas publi'cas c_om ·(JS do d:ómini'o d·o dlrefto 1)1'.jv~çfo.;· 
só e'lle. $e dispõe a exbau.r:ir a. ulfüma gótta d:e. ·sangue_ dó s~u 
povo, .. p ul ti-rno alento da s.ua economia, em favor d-0s ban
,quetros que .t~m vivid-o á custa oos seus rinaiores sacrf
ficios ... 

. Mas, CO'Jl'lO fugir á id_é:a de que esses· co..r;nprómis:s-0s rrão 
:podem ~xonera.r:-se das influencias do cutso hl$te~fco àos 
povos, de que baj,am de enredar-:.S"e ·da teia dos aconte.ctme,n

_los., bons -0u má.o~, a que esses po'Yos fiquem ligados?· Na$ 
·op'êraÇQes dess.a n_atuteza, as. ·partes contraetantes ·como que 
assumem o recip_ro·co deve.r d·e não estranhar que a historia 
pre~t.H~ha o tleu te~po. e demonstre a .P"I:'eearieda.c;.le da pr~
-visào l:le ·gov.ernos·, fnstit.uíçõ·es e ·pai'z.es. N~nhum tI;·~lladista, 
quer n-0. c;ampo jur·id-ico, quer no econotníco, de,íxa: de reco
·nhecer o que ha :de aleatõi-io ness~s contracfo$. ne mal$ a 
mais, se a quem pediu caberia exa.minar .sua,s possibilidade~. 
ao qüe émprest<:J.u :nãu é de tnais qu:e lhe ·cobre e3s.e meS)DO 
calc~lo .. ou,. melhor, que se lhe âponte a i·mprev.ideneia de 
não ter sufficientemente ap_ur·ádo até o-çide se t>.oderia rnõ:
d ificai; a capac~dade de ._p~gamento dô devedQF. 

. Ern verdad:e~ po:r=ém,; a- não ser em certos caso~ vergo
nhosos. a. que nos. nã'O podemos furtar, nem a. úm nem a 
outro s·eri~ ·pos:sivel a seguranç:a. de pr-evi$ão, onde ·o· ealeulo. 
p6de levar ao1 infinito. Não ha eorr·espb.nsabilidade, mas o. 
füelucfa.veL E.. nessa ordem de coisa~. como nGs om~ttirtnos 
d:~ ·considerar -~ t.rern.P-nd·o phenomeno de~tes der!'aOe1·re.s 20 
annos?: 

·Bem s~i e:tistJrern b&. ·e$.ft'aétiric~dos no .convencionaUsm'(:; 
qe que o direito · e os regimes vigem. nã.o dentrD, m_as á ilhar
ga da l)'is"~oria; sei, eo11venc.idamen.t~ • . que superabundam_ es· 
que, afundados: .na soberbi<i de um:a cultura sem observação 
nos factos s0.cfae.s • .P,QI;"écern n.ão bavel'." déspertado, nem m.e~· 
mo, C'óm o. repellão da gr~nde· gue:rrà; conl).eco os que não. 
têm tido, o.uvidos !)ara escutar· o clamor das; cxnrobr;ições 
4est.e ·aIÍgustia:n.té par~µthese entre·, O passado .e:splêÍldiQ;O 0° O 
futµro. obscuro, fne~rto.; vemos. por toda par.te, ós que ~e 
distranem Côm e~terioridades e perdem. a <Lsensacão do uni
vf.>r$o". para u~ar a e:~.í'é~sãõ culminante de Berdaieff .:.... • 

Percebe-se. não ha duvida, um Pl'incipio. de indiff~renca, 
na ~vo1ui;~0 histbr.i.ca;, fundado, ·põssiveJmen.te, :n~ ·fat~liãade 
·gregar.ia ·da humanidade,. m_as cuja fórmulá S'e não dlspoz. ~ 
c.ujas r.elacões, parado~almente, c.ótil(l que se exhíbem nas 
mais. inesperadas convulsões. nas mais bruscas mutações· do 
qu°adró de v-a:.ii;>res 5\0c.iáes e p,olHicos ·. . · · · · · · · · 

Co:mb ·:rugir. enlão, setn versalilid.adé. sém ausencla d~ 
e~pii--ito e d.e :razão á idea d'e ctu:ê .oi' contractos. entente~ .. 
alliancas ou trat~dos.. relá.tivos a. um período· norrnat da 
vida dó-s p(!)V0t:1 I)ão J)OSS";lm libertar-se d.Os diágramn)a-s in ... 
tempestivo.s: das ·Emas horas tragfoa·s? · 

G:iannini, eiI) ·synthe$e. ·~~gnifj~a. abre; tlm õelvedere ã.. 
eonte,tnpl.acã_ci d_e.ste-g momentos· verda.deirameJ).le sismicos. E 
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diz ser impossivel, antes ·do· mai$, um recúo ao· passado. O 
1929~ com seu. nivel de producção e preçost os cartels, os 
trusts, as holdings~ os mercados apparentemente illimitados, 
í929 está. morto . A aeti~dadt economica desceu a um 

·' nivel ·menor, as exportações mais reduzidas· que nunca, os 
lu:~rd~ 1'aixapdo ca~a v~z II!-ais. as gr0;ndes ·~ntr~ü~zações i~
dustr1aes. nao mais v1ave1s·, o~ cap1taes d1spomve1s mais 
restrictos e sem estfmu.los, a desoccupação não um mal pas
sageiro; mas um grave problema, que s,e. n.ão curará com 
sollorros, pois resulta da noya d~·stribuicão da. mão de obrai., .. 
i 925-i 929 - contínúa - · é que foi a anormalidade. A si
tuação, . ca:racteriz~d.a nestes ultimos a.nnos, de 1929 para c.á, 
é que é a normal. Ella accus·á o deseqq:ilibrio que. ninguem 
poderia evitar e que ·só se .corrigirá num equilíbrio mais 
baixo. a que se devam submetter todos os elementos ecônotni
cos e,· antes de tud.o, as organizacões e a producção. Re
IP~«Hos não os aponta elle para a .situac~o em si, mas., unica
mente, adaptações taclicas, que n.ão podem ser encontradas 
fó:ra da mudança .. nos eJ.ementos da situa.cão geral do mundo 
e· transf or.mação estructural, em, que se enquadram os instru
mentos economicos nas possib.ilidades e capacidade· do que 
ahi está • . que é· o de. que· nãa nos poderemos alhe'iar. 

Para épocas diversas, methodos differentes., soluçõe~ 
differ-entes. 

Uma questão 8e nos offerece, agora, no correr deste~ 
vivos debates: a da compra dé oú1 o. 

Collocada riesles justos termo.~, haviamos de .d'istinguil-:.i. 
sob o.s µnJcos· aspectos em q.ue ella ·se . no~ prefigura defensa
vel. 'Se a compra de ou:r;.o~ e.x:trahido no Paiz, signi•fica ·O 
intuito de manter a industria de mineração, no qüe enxergo, 
a.lérrt do mais,. a p.aga . de services. a muitos patrícios nossos, 
e, de par com a referida industria. o objectivo de empregar, 
ern .nossas trõcas, um.a mercadoria valiosa, i;iada vejo que 
óppôr, muito embora julg\lê cop.demnavel o methodo actu_al
mente us.ado, que vae, do érro. de pagar o Estado meno!:? do 
·que o faz.em os que o adqµirem para cont.rabandear~ ao ab
surdo do interesse consentido ao Banco do Brasil. o qual, 
ID1.tito embora todo.s os caudalpsos favor,es que. aufere, em 
cGisa alguma concorre para o desenvolvlmento economico d~ 
N(.\ção. _ 

Mercadoria, disputada, se a soubermos applicar, estará 
neHa o com que irmo$ buscar grande par.te do apparelha
mento de que carece a economia nacional.. Encaminhai-a 
aos que têm vivido. lá fóra, á custa dos nossos maiores sacri
ficios é que seria como que aband'onar t0talmente os Interes
ses da Pàtria .. 

Chegam-me rumores,. neste ~sentido. Confío, entreta:tito, 
nc;l patriotismo dos qtie no~· governam. E devo d.izer que 
não çreio em taes boatos. _ 

Não quero déixar, )JOrém, de ·esclarecer os rnoti~os por 
que divirjo dos que pretendem aferrolhar o ouro que esta
mos comprando . 

Acham, uns, que será. 11ma reserva proveitosa; pensaih, 
-outros, que o devamos ajuntar para lastro da nossa moeda. 

Nesta altura, Sr. Presi9ente, a minha surpresa ep.vqlvs 
o es.pant.o de quem não póde comprehender ínnumera~ 
coisas·. . . -

No primeiro caso, d~paro uma compieta ausencia de 
nocã-0 . do que .1seJa .riqueza; · no outro. como que se pexd~ a .. 
id.éa de dinheiro. 

O ouro, como qua\quep mercador!~ tem seu vi.lor pl'o ... 
prio, mas esse valor elle o adqüire no giro dos negocios, nQ 
curso das trans.acções. Enthesoural-o é esterilizai-o. As-
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siIQ como o Rtodµctor, que passasse a vida ~ armazenar, S'em 
jdéas de càr.nmerci'O; pão erearia rique.za, o Estado, Que ac
cumule ouro o~ qpalqueJ,' ·outra mercàdpria, sem óbjectiv.o 
de troca~ perde apportunidade de ganhar,,) reti~a da merca
doria qu:e ·possue a propriecl;ade de se traduzir fiU.m valôr 
qualq_uer. O our o,_.éomo toda mercado.ria, como todo ol:üect.o 
i:le troca; é, em ·si mesm.o, slmplesni_ente, UII:i" pot.e:ncial de :ri-

. queza, assegurando a dynamíca. :ReHral-o do. m.ecanisroo 
commerclal1; immobiliza.l:...o, e:l;lthesoural-o; :é desti..tuiJ-Q. de 
·?Ua fun.ccão. pte~ipua. Vale tanto comn a llil10êd.a :recolhida~ 
·seja ~lla quar fôr. 

Se o ouro não n.o~ produzir .dinheiro esta-remos. a gas.tár
para o}?tel-o, o que ·,se traduz em. des~es~ Jti'eJU:dfcial. Nesta~ 
Cóndicões, a. v.e.rba de too. 000 contos s.ó auxiha o d:.eficit. 

~epàro. aqui. Q e.ngàno d.e xnuita gente ~obl'. e .Q croe s~J.d. 
dlnhe1ro. · 

Bendixen. e Bang nos a:dverte:rn. sabiamente, qu.e dtnlieJro 
·não é aqQ.illo que trazemos na algibeira, cedula~ ou mo~da. 
Dinh.eiro é outra eoisa. O que nós. :carregamos· são symbol:o~ 
do dinheiro.. Este ~ã() põd" ser '41.:fabrieà;do"'· ; N~nh.um Es
t.ado, .acce.ntua o 1ex-Secre.tario de Estado e Conselheiro G.eral 
de Finanças do Re.i~b, . por mais poderoso que s.eJR, por tnaiS 
~bsolut9~ pod~rá. "fabrfoar" di;oh~~i;o. O dirtbeiro "nasc.e'\ o. 
ginheirp é ''géraào'\ 

E· elleo mesmo indaga; 
•L.como se gera o dinh~iro ?1" 
E· ·respondeu: 

. <!-Q qinheirô é gerado por tim proee_sso ~ pelà. livre pe.r..., 
muta da p:rodµc.ção, isto é; p,ela cre-aç.ão e iroca de. artigos 
c.onsumiveis, comestivets, uteis, de mercadorias, emfim. 

A mercadoria, s.õ por sf não produz dinheiro. Este re
sQlta dá permuta. E~ a tróca qne dá o po,àer âcqulsitivo; o 
pl).~no:meno- que ret>err,ute na vid,a. ·roone.taria da .ecoiio-m:i·~· ~ 
o ida vênda da m~é:adoria. O qu~ .n6.$· ch~ma.(ilós dinhé~r-01 é o 
~ertíficaão. do verdàdeiro dinheiro, ger.a.do pela engi:en.ãgéllí 
economica. Os '$ymbolos do dinheiro são cerl.if:foadns. de dí
reito _a uma eompens,al!.~p e.m virtude de producçã9 anteri~)r. 

Dest'arte, o valor da moéda extra.e-se da ·relação entre o 
meio eh~c:q.lanle· e a p~oduce.ão. 

É por isso,· n:i:e.srnol 'que o PJ'(}f éssQr Gustavo .Cassel, de 
s·~qckhoJ~Ifü, affi.r.rna que O padrão ouro é noj~ lJ,ln ~nachro
nismo • 

. Sê ene, por .mQltiptas r~zôes,, ui.to p6d~ ~ré·~ia~r m_ais· o; 
regime, o curso da~. tr.ó"caS,, in.ter.nas e exteriores, como ·su
bordinai· us dífferente.s moédas, indi.ces ct:o valor dessas· per~ 
múta.s, a.o elemento que a ·euas permanece ·estranho e ~o~til 7 

Foi por e~a ra.zão .ctue~ ~m parte, aó note:vel. discursÇJ. 
,qo nosso .. i-llustr-~ co.Jl:ega s·r:. $allé$ Filho, assegurei .não te~· 
a sup·erstição do ouro. . , . 1. 

Ainda hoje, nô: entanto, uma dâs' capac:i{jades mrtis apu
rada~ ae$tes assumptos, 0 1 douto ~Sr. Frederico V/qlf.e11bu
teU, mo~tra~-me. a_igü;ns· caJculos i'ntevessantes, segundo os 
<fl!aes, sce persevera~mos, dén.tro da mesma percentagem, na 
comprá do ouro, Jogr.a.remos, dentro de· dez anno~, ass.egurar 
um lastro metalli(lo de 25% do ne.sso .meio . çire-Qfante •. 

O SR~ LAUDELINo Gol\IES - . Na ba_se .a.çtua.l, me:nos .. . de 
:vinte e c1.nco p_or cento·. 
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O SR. DINIZ JUNIOR - E' verdade que examinei · esses 
calculos. a vol d:oiseai;,z,. M'atbematfoo seguro, o illustre col
lega :n:ão se terá e.quivflcado .• . M~u rP,.cei>o, porém, t;J,essa qlJe~;.. 
tão, é de que se encontre na p1·opt·ia ('_xaatidão· dos referidos 
c-afoulos o maior engano da operação. Para mim, essa mate
ria esca-pn. ao domínio exclus3vo da arithmetica. O assumpté> 
não pode ser encarado, exelus\vamente, dentro do criterio ma
th<!matico. 

O SR. PINHEIRO CHAB.\S - Nãn pód~~ nem deve , 
O SR. DINIZ .TUNIOR - Não podemos jogar, -somen,te. 

com os algarismos. As· quegtões economicas· e fi_napceiras se 
originam de umá série de fa.ctores multiplo~~ diversissimos. 
que Sé lígam, qtie se intercalam, que se substituem ou que 
se repellem. São de complexidade enorme, e, para utilizar
me de linguagem maís peculiar aos hab.itos de estudioso do 
illustre ~fr. \VolfenbuteU, direi, que esses factóres. se nos 
denunciam e.orno funci;ões de. funcçõe~. cujas relacões, nos 
mais variados crclos, sãn imprevisivei.s ..• 

O SR . . Jooo·l!: GUEDES· - Fu.nccões não conhe·ciqas . 
O SR. DINIZ JUNIOR - E p.or tal sorte que vemos, h,ójé, 

PCJr ex.e_m_plo., aütoridade de porte mental, de saber e experi
P.Ucia de um Charles Giqe, coruo que denunciam:Jo que a mi 
da off e-rta e da proctjra foi méra ili usão· da· escola c.lassica. 

Ora, se estamos numa época, em que ·as competencias 
mais dominadqras desses p:henomenos, se estonteam, ao pon
to de affírrnações daquella ordem, con~o poder, valendo-nos 
de expres.sões ·meramente numeri.cas, que. nem siquer ope:r;ani 
em tempo ,con_pecído ou_ immutavel, assentar ·s.oluêõeB para 
daqui a de-z, annps? 

A. economia dirigida, o ·contingenciamen~e>, as premias di3 
e.xpôrláção o abandono do livre cambismo, o controle mona• 
ta'rio, os ' ctésoccupados, o dumph1g, .a_s valorizações artificiae~ 
a intlação anarcibica dos transportes, a retirada de immen-
1508 grupos humanos do c.ommercio internacional, a authar
chia e a q\1est.ão soctaJ - tuqo precipitando um tragico de~
fecho de secülo, em qüe logo -se percebe que um rnundo êsM. 
a acabar- - não permittem a obra meUcQlosa- e ill)pass·iv~l 
ajust.ada nos algarismos. 

Não estamos deante de eventualiçiades mal ·definidas. 
A,. im~gei.Q que· d~frontam,os é a de cáos •. 
Deante della, perturbam-se o philosopho, o p()Htieo, o ao

ciÕlogo. Os banqueíros; .que-, no conceito de Tardieu, foram os 
artifices, mai~ completos dessa' convulsão, mal enxergando que, 
se o capitalismo não abriu fal1encia, estã a .soffrer, .comtu
do. tran·srormaçêes fuµoo~en~e.,;-i:nsistem no r.êencoritrat• os 
sc~minhos. da par,idade ·ouro, " a-rohitectando, empiricamente, 
planos compreh.ensivos de um systema monetario, nível de pre• 
ços, movimento rle capi'taes e. de mercador-ias . No fundo, po
rém, esse!' ·plano! accusam a. incredulidade. O caracte_r i.nler•
nacionalista dos mesmos exp·rime a certeza de que as cau$aS 
da des.ord~m· e5capam ao ambito da acção economica e fi
nanceira de dado pov:o. Elles preconizam a volta ao .11old 
standQ.r.d.. .sob· o presupposto do que os paizes que reunem. 
maior- massa de metal amarello~ solidificada a sua organiza
ção inte-rna e creada a moeda em relação ao ouro possuid~; 
abrir-ão creditas aos déma_i~ e que os· emprestimos aSLSim ve
nb.am a: custear, prefereneia~ente, ·gralldés obras publicas.-.• 
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Por outr.o lado~· proJectam cO!nferencias.mixtas· de govern~ntes 
e ban,qu~_iros (a d~ Lon<ires deu e modelq exaeto· do equ.i--' 
voco) p·ar~ o éstab~leQip.tento -de pontos fqndamenta-es de, uma 
eoope:vação mo:ne.t~ria entre, as naÇõe~, ~dmitindo a pOt;sibJU
dade de que ó Baneo. lnter.i;iaci'ona:l de Paganrentos possa vir 
a corrigir as tendencias. á deflação e á inflação com os mes- . 
mo:s methodos usados nos .. mel"-cados· internos (que elles não 
apon~am quaes) e regulârizár; assim, as inclinações dos pre
ços á; aliá ou á bai~~.- Salter, por exemplo~ aco_ns.elh~ que, em 
caso de désembàra.ço de ouro~ po~ pai::te dos crue· o tenbaip 
em abun<lancia, esse ou:ro ·serv1rla :para crear ·maior volum.e 
de moeda ou os que o poss:uissem emprestai-o, como super
fluo, a:o Banco Inte.I'.na..ctona.l de Pagamentos, o qual, po1" sua. 
vez'; o .trans.fet_í:ra ao:s· bancos c·entraes, que · delie :necess0itas ... 
~el!l. Para, e:st~ visiOnarfo, qu,e se· pe_rde no d.râ:ma. de -um pa
drãó que s.6 aos banqueiro~ sed~z, os precos, ne.ssas, éircums
tanc0ias, volveriam ao que fbram em 1929. Os 'bancos centraes, 
seg.un<Io elle., deveriam coope:ra.r para ·essa · &stabiüzaÇão~ o.ti 
por um aecordo d'e modificaçã.o simultanea da percentagetn 
das r.eser\fas leg-aes ou .. s~mple.smente mud.ando o conteud.o 
alJl'e·o .da ·s~a tn,C,.eda_ Tb'dos ós movinlentos· btuScós nos, cam
bios :seriartl dest''ai:-te evitado!:>. A :m:iragêm não para ahi .. . 
As instituições existentes· ou propositadamenJe fünd';ida.s pres
tar-se-iam. a ·guiar os capita.es .t.19 sentido dm ~~u mais pro
rluetívo emprego, iílt~rnu e :externo~· Os i:nvestimentas jnter
:uos obedecériam -a um plano organico nacional e os e:x:ter:nos 
a ·um.a· poli iic~ hem defín~~.a. COJD' o ·restabeleclménto da 
r.ohfiànça inLe.rnacional, vol:tar-se-ia ao· tn'ovim·~nto de ca-. 
pit:aes, ~ntre os povo.s, e, numa ·co©pérac.~-0, ass'im i'Q.ti.ma e· 
:co.l).-tinua, f:L""tar-se-ia_m e d~envolver-6e-la:m planos rtl'tl.n.- · 
.dfaés de investimento. O Comité 'F1nan.ceiro da Soeiedad."' das: 
Nações- e-:o Banco Inter.nacional çle- .Pagamentos· deviam pres
tar: sua ·col.laborac5.o a essa obra. de reaju$tamerito, deven
ido..;s.e cre~t. ao lado d"eJles~. no.tno elemento c.om:plémentâr~ 
um .Banc,o Agricola Hyp.ethecario Internacional. De par ·cgm 
isto; a reduc9âo .das ta:i'ifãs alfan<J.egar,ias,. Unia C'omereneia 
Internacional limitar-ia' os tri·_b:utos tãó só as finalidades íis
caes e permittiI'ia, tão só à alguns paize:s, c:ertos impostos 
pro·teoofonisJ.as que resguardassem. uma ·multiplicidade de 
actividades -productivas e., portanto,. de vidá 'S,ó'CiaL . .A.$ tati
f.~s aduaneir.as. dev·~riarn.~ jã -as~iJi?l_, se·r estabiliza.d.a~. O pro
teociortfsmo seria c·on.serttido ~O.(n(;) ·me'io. de O'eJe,s~ co.ntra Q 
dumping. A organização industrial d_eviá. s~r desenvolvida ao 
maxím.Q;. ac.omparihad'a, tod.avia, de parallela ·garantia aos 
operarioo, eommmtdóres e do público,, em geral. Os chefes de 
i_ndustrià prepu,ratian;i, ·atra.vés de suas empre:s.as' e iruffit-u.i
.çõ-es, ~Qh~mas que deté~mJnassem U·rna! t;ih~a, qü~nto pos·sivel 
corres.pôndencia, ra,p.ic;ia ·e exaicta; ,e~tr~ a: o{ferta {' a proti:IJ:'~,: 
eviota.dos os· riscos. de qualqaer·" ctesequHibrio. A$ corpbraç.õés· 
de cate·gorirus re·unir-se-ia.m em organismo nacional, em cujo 
seiç as entidades finnn.çetras e os governes teriam repres.e:n:- · 
tacão ,e voto. Crear-se-ia.llJ. emfim, ífistittttôs. mixt~s, e.m·/ qµe 
part'iculare·s e ~gent~s d.o Estado coo.perariam, em eO.n,iunctô·, 
agrupando e fazendo partic:ipâr da .activ,i:d'.ade estatal ~s ca
maras de comm·er>cio, os bancas) as. entidad.es irtdustrfaes: e 
proletarias, etc., etc. 
· · ·o ·pta:no de ·Saltet -- · Recov·erv --· e.spelha o delitio que· se, 
4posscm d~ pàJ1quei.ros e homen1). de negpcfo .e' · · ·. · 

Swope, ém Natior.al Plaooing, Fileme, ·e·m Pf'obl~= EU;-. · 
rapéen et Sa. Solútion, que ~inlevé prêfac.iOu · e FraD,Qis De-
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la.isí ,J@ngamente louva, a Camara de Comm.erció American,a e 
tiuesnay, dtrector do Banco InteI'Ilacional de Pagamentos, aE.~ 
sim como tâutos oütros, indivíduos ou corporações, ·incidem 
no r:posi:no binomio d~ intervenção do Estado e da cooperação 
lnt~r.na1cióhal, propugnam os mesmos projeotos de grandes 
obras publicas e encerram a mesma aspiração de· :re~esso aC'.'. 
gold standa'T'à. E' ~ illusão do ca.pi.talismo avariado pelo ~pós
guer.ra. Quesnay, insp.irador da Conferencia de Londres, es
perava, desta a raçionalizacã·o da producção, ·· o restabeleni·-· 
merilo do movimento de mer-cadorias num razoavel gráo de li
berdade e a possibilitação aos paizes d.evedores da venda, a 
preços remunerativos, dos .seus productos - preços qu.e acar
retariam o <lesafogo financeiro desses· paizes, re6Htuindo-sé
Jbes a capacidade de pagamentos (o quer que seja, neste ul
timo detalhe, de sfrriilar ao que visa, entre n6s o prezado P 
í11ustte ·collega, .S.r. Roberto Slmonsen) • 

O eminente aulor de Crisi - Franceseo Giannini - sa
Itentn qpe .cssei:; planos, lendPntes á econornía dirigida ou êo.n.
trolada e ao .combatá ã confusão~ e ã desordem do individua
Ifsmo. assim como· á harmonizacão dos 'interesses ind'ividuaes. 
e. collecliYos, inspiraram:-se, demasiadamente, na phanta:sia. 
esquecidos seus àutores -Oe que as questões economícas e ·so-· 
ciaes demandam solução organica. Esses pl~nos são oriünd.os 
da mesma obcessão monetaria. Diz o insigne me·stre italiano 
que todos s.e assemelham e possuem º' defeito fundamental 
de não repo1Jsarem na realidade e em possibilidades prese.n
tes, acerescentando que não. ba reme.dia para a situacao,. mas 
adapta.c.ões tacbicas, que não podem se.r encontradas fóra da 
mudanca dos elemenfos do quadro ·geral e transformacão es
tr-uctural, que consistem em enquadrar os instrumentos ceo
n.omieos na situação presente . 

· Com ·as minhas. excusas, por essa digress:ão necessaria, 
aliáa, ·ao raciocínio que· venho sustentando .. .. 

o SR . UBALDO RAMALHETE - Necessari:â ·e logica. 
O SR. LAUD.ELINO GoME'8 - Que, apesar de ari.do, Vossa 

Ex. torna a ttrahente. 

O SR. DINIZ JUNIOR - • •• p~rgunto cu. SR, mesmo que 
u otn•b, adquirido pelo Banco du Bras.il, viess:c representar, 
d,aqui à dez· annc~rs, um. Ias~ro de 25 % do meio circulante, mes- · 
m.o que todos os outrns fa-ctores .restassem abandonad~, e~-
quec.ídos, pergunte> se v·aleria a pena esse esforço de enthe
so.urar o ouro, de esterilizal-o, de inaproveital-o, mercado
r.ia.:-d.e primeira o.r.clem que é,. para que elfa vie'sse, ~ão dis-. 
tantemente, lastrear o mil réi.s·? 

Se .. nos detemos $Obre as condições daque.}les paii:es que· 
mais ·ouro ·puderam· sommar. e que se asseguraram, nté, a 
prlvilegio <le o ter, haverá precisãô de indagar de que; lh~= 
serviu esse ouro, quando desses proprios .. paizes é que nos 
chegam as solucões chimericas d·o genero das que vim .de 
enumerar e descrever? De que lhes scrvju es'sa ilh1s·ão d.e ri
qtrnza.; 'se a snn projeccãó, se a sua repercussão, a '$u;i res·o
nanciâ., na vida dos povos, s.e mat~ria~izoü ~m confusão, em 
tun:iullo, em dec;graças impares1 em reiv1ncHcações exaspera- · 
das? .Que p:restimo o d~elle, 1'0.s Estados Ultidos, -onde superou 
o pro.p1'io meio cirruiante, se; precisamente; nessa nora de su
n~:c~bun·da:ncfa, · quando . ao· ·qu_e. · tinha júnto o · d·a uni.ca re
messa de pagamento das· dividas -de guerra. 
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O SR. PINHEIRO CHAGAS - Dahi, o mal. Foi a abundancia, 
não foi a oxistencja. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Não foi a abundaneia, ioi a 
P.~is lP.ncia ·· • , 

o SR. PJNIIEIRO CHAGAS - - Foi uma inflação e toda in
flaf}ão é ·11ociva ~ 

·o SR. ú~NTZ JUNTóR ·-Não foi uma ínflacao, mas uma 
<Jeflaí;'ão· 1mecanfoa, com lódas as reeuJtanies sipistra'S das 
brui-;nas1 das violentaS' dc>flações, correspondenteo, nesse ryth.mo., 
ú~. mesmas ínfla<;ões. 

Mas para que alludü• a esse exemp.lo photographado, ex
pN~~so. calu,mttos.amente, no crack, sem precedentes, verda
dcfro collá.pso, de 1929, se, agora, coisa de mezes, na Belgica, 
paiz g~bado de 60o/à de garantia met~llica, o que preoooupava 
os bomens de Governo·, o que int.ranquillizava a sua ~ndustrí&., 
com um do~ mais notaveis parques do mundo, o que desor1en!"' 
f.av:1 t.odos quantos, alli_1 desejavam commeroiar era a ciimi~ 
,nuic;ão dos negocios. a ameaça de interrupcão -das exporta-
1;ües·? Que importa o ca.so Jonginquo, se, neste . drama da hora 
q4e. pa,5"sa, nó.s yjmos, 0 Gov~rno Van .Zeéland quebrar á pa ... 
·ridade, desvalorizar a moeda, cn.t.re o clamor d.e uma na~ão, 
que 'int(~rrogava âP. que lhe ~ervil'ía. todo aquelle otirG, s~ elfa 
acabaria por não poder vender nada? • 

Ouvi, hoje, com grata fortuna, Sr. Presidente; o eminente 
Sr. João Neves <!a Fontoura ;repetj~, exactamente, ri}novan .. 
dn-11, apenas, com o brilho empolgante da sua. paJavra, aquel
ln. -i_nterrogação, que e.u; ha dias, anichado alli junto áquella 
tribuna fazia ao lueido Sr. Salle~.-Filho! 

-- Mas, por que. nos p.reoec.uparmos com. es·sa poiitfo& 
m.etal!i~n. se estamos a ver povos, como o da .inglaterra, qtle• 
lJ.tátldo, :propoRiladnmente o se.u padrão· e deixando pa~nte 
não qn,e~'.et•enl v()lver ã parid,ade? 

}iop.ve um momento em (jUé salteou aqueUa· arguta na ... 
ção a illusão da reçonqüíSta, da parid~de metallica do seu or
gulhosQ pound. 

A Conf crencja Ec011omíca era, para ella, como que um 
grande golpo estralegfoo de ênvolvimento na mesma política 
suicida <Jos outros povos .. Quesnay, presidente do Banco III .. 
t.ernaeional de _Pagamentos, engendra um quadro seductor de 
I'etorno aQ oold standard. A Inglaterra sonhára poder eorrigír 
as suas difffoutdarles paritarias co_m: as introduzir n:a casa 
aJh<.>in. A dP.)('gnt~~o atn(\rienna cônirascenõu, porém, estru
fJi.dantrmentP.. Os· Estados Unidos·, que, segUndo O!! · mó.dos, 
jogam o perdn-ganha. da desvalor.izacG.o eom o Reino Untdç;, 
ré;iffirmam a imn ,poUUea de quebra da parldad~, tambem 
propo~ítadti.mentP. arranjada como elementos de deresa dá. sua 
prO(lucção e de restabelooímento igualitario da capaeidade 
aequisi:tíva do seu povo. 

E que se viu, então? 
A Inglaterra, desanda no caminhe> angustiosamente per

corrido; desvaloriza em 40 % a sua mQeda; deserta o btaco 
do (JU/ro. Outros lhe seguem no rastro. 

Onde existe, hoje, o gold atandard1 
·nir-se-á que. a França o ma.ntém. Citam ... se a Suissa. ·e: a 

llollanda .•.• 
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Eu não estou a fala.r a uma a.s:r;;emb1éa de desinteressa.-'. 
dos - e- .esta propria attenr;Uo, com que os Srs. Depu,t.ados me 
honram, vivamente o demonstra. 

O SR. MAGALHÃES NE'l'To - ALten<;ão que V. Ex. muito 
o merece. (Muito bem,.) · 

O SR. DINIZ .J.GN[üR - Mtülo grato a VV. EEx. En; 
.sr .. Presidrmle, rrão carece.ria dcsc1'évor a 11.lt.a '~m que se ~·m~ 
penha~n e.ssés paizes, não pr·ecdsar~i evocar os lrepidant,~s 
sucçes~os, que marcam a crise gove.rnam<mtai em li"ram;;a ou 
que retratam a angustianlé defesa d'o fl.oritn e dos francos, 
suisso e france·z, contra os d:csvalórizadóres, inLernos e exter
nos.. uns ~ onlros, aliás, preoccupados mais com encontrar 
'Qma estabilização que beneficie o tão d'escJn.clo nivelamen
to de precos, do que empenha.dos na desorganização nconnrrü
co-financ.eira da.quellas nações. 

Nãó veJo, porém, deixe-me. passar a pretensão, c"omo 
permanooer o estado rJe coisas desenhado n.os projectos-Ieis 
do gabinetH Laval. Esses projocfos, em numero de 72 (cf!la 
fait beq.ue.01/Jp r.Je e.hases d la f oi.'l rliflicilement cp.nciliables.,. 
diz o clarividente economista. d'e Lr: Mo.ia) cnmo qpr~ jusf.ifi
éarn a ,nbi-léfvar;ft.0 de imrmrta_nte orgão londrino. qué vê nel
les um caso rle ctefln:çfró .i;ob o fogo <lí! met:ralhaç!oras. D~m:ii;c:; 
a mais, se.gundo os mnH; aµtoriZarlos estudiosos rtn matnria, 
o prograrnma. cont.üio m~sses decreto-s, além de não -enéer:ra.r 
nenhum· plano organico, mas um prócesso de extensibjlidnrle 
arbít.raria, assenta na. falta de dados seguro~, ·como1 em 
França não exisf.e nem mesmQo uma est.atistfoa snmmaria das. 
necessi'dades presentes do~ consumidores ou, melhor. o mmr 
que seja por onrle se avaliem as curvas reguladoras ria í>fforta 
'~ r.la procura. E' por isso mesmo quP. Lücien RomíP.r, num 
passo die fina P. dolor~n ironia, escreve qne, em Frn.nca. por 
al)sencia .rl~ õatlos, a rbetórica. suppre t.odas as difficuldades 
P,COnorrdcas. ~ fina,nce.ita.s, podenílo-~e, em taP,s r,ircunstan-· 
cias. não ~6 governar um Paiz co.m() ·regular, de Montmair:tre, 
o· prr~oo rlos nabos. na Lua. 

Q futuro proxitn_o dlirá :o l'esto. 
Do J1lP.,::;mn rnQrl<>, nnt,reta.nlo, qur. nprrm.in.mos a c.onfmm. 

cnmpanh&. P-m_ pról rl~ nst.abilirI.arfo metallica, v0Jvam.0R os 
olhos ·para a Suecia. F..sse Pniz ((te. ~cGorrlo com a Noruegn: e 
n Dinamarca.) .ahanrtonou o paiJrãn- 011J•n ~ adopf.r>n o parJroão
inrlic~ e, como a Afríca do Sul. qtrn escapara da. cri~c. nn
gment.ou a quan,lídnrle de rf'inhei.ro na proporção das exj.gen
cias da oconom i:a. De· 31, para cá os precos d~ixara.m d~ sof
frer bruscas a.I tas e ba.i~as, e o eu cambio-, depois das na tu ... 
raP.s flnclu:i·eõr.s decnrfent<'s rln t1.ma mGdírJn. ímprevjsta, ~e 
estabilizou. Tiratioamentn, no n ivel .de 1 OS, desapparecenrio 
oi:: sohr~i;;al f.os nnJerínrcs. 

Qua..rüo a0s pre.s.f::fmos do ouro, n. solução dn i-ngentn rlr:r
ma que supplica a humanidade, vale bem P.XJ:lmínar este;; al:
garismo:s, em face dos pr,oJ:>lcma.s economícos. financeiros e 
socia.cs .fia hora presente: 

Em 1913, com um stoclc tnonetario d~ menos d'n 12.000 
t.oneladas, reinava, esclarec:e RQger Auboin, em L'Europe 
Nou:velle. a mafa completa segt,1ranca. no~ pagamentos inter
nac.i onaes. Hoje. porém, cmri as reservas augmP.tJtadn.s rinra. 
18 .000 toneladas e um Rtoelc totàl superior a 21. 000, t.odõs os 
pa.it.es soffrem entraves á eirculnl}ão do metal e de insegu
ranca geral nos ca.mbios internacionac;; .• o que - dig-0 eu -
revela um estado de coi.sas dentro do qual não valem os cal-

e .. D. - VOLU:M;'E ·xxv - f 935 i9 
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.cttlo-s ínspfrad_os no ambiente de theorias da ec_onomia an.ti
hellic:a. 

Mas floge~· A_ubõin pérgutlla: 

-..,... Està& ciJras não .PY;o:vocam a .refle;l{ão dos q·ue goveT
nam e dos que profütze'm? 

Nu m pcmtó,, .as opiniões .cGinçi<l.e·m : é neees5ario estabi-· 
Hiar. Assim. pensam va.lorizadores e desvàlorizádores. Da 
f'luctuação monetaria dec.ôrr.e a deppe:ssão economica~ -que po
vôa àe. &ombras e de· mjseria o órbe.. 

·Confundem. algun.s· ~spíritos (mesmo dos .mais notaveis) 
a indi$penstJ.:frilidad:e da .estabHi:taç.ão com. a da volta ao pa.-
4Tã.o ouro. 

Já agora, sinío .o ünpuls:o de reoi.t~r aigum_as p~s$~géLs. 
da memorfa de P.. Bang;, o ins·ign.~. co.nselh:eiro· éfe financás 
do Reic'h. pbtque essa$ expres~õe.;; c.la~eJam um pouco mais 
o debate. 
- O :inesb~ tude$G01 expla,fiàI;ldo, irn·ecisame~te. es:ses. pro
blemas .de Dínhe.f,ro e Padrão, fds~ qü~ o standard .(io dipl)ei
ro de ·um paiz. o pa:d.r:ào· ·desse dinheiro') é1 na realidade, o 
·seu prop-:r:·i'e st,andard de rn.ereactorias, isto é:: o valor do <li
nheár0 mantem--se seui:pre .no niv-el <la produc:ç.ã.o francamente 
ven:<:Iavel, :@ar.que, ni.edida de va~or1 el!e encerr-a a; Jurtcêão de 
"lima u:n,íqade abstractá .ge .. c~I_culo, na qua_l' .são .de~etrh.inaqos 
.os preçu~ de todos os b.ens . O dü1heiro não ~. po'Pt:an:to, a)go 
de mecanico, m.as sim. 'de organfoo . Ellc é 'a imagem d~ pro
~duccã.o nz;cfona1 ,a face arithmetica .(ja .economia de. um dado 
ipov0. Em 19'21, num dos meus art·igos. de fund:-0, esc.:rev.i,1 no. 
jornal A Patria~ ~~;;ponden(j.o ao eminente. Sr.- Epi:tacio .Pa-s
:sôa, q~e dizia n.ao sàber o.nde :e.stava o dinheiro. ttue. :Precisa
va, ,para fazer ·ó qQe se detnami'ay~ do seu governo, que ot
nhei.rõ er:a funcção d e $ob.erania parque a mo:éda estava in
t.lmam ente Ugada ás utiUdades -creadas, á prociucção na
cional . 

Q.u~m ao1'.iar. ·ncce-ss-ario úPI .lastro para ç. circUJ.acãó fi
duciaría só e;: deve proc~.t·ar - ensina Ea~g ---- numa coisa. 
que condiga 1com a. es·~·encia d() ·dinhei ro. as$.hn, poi.s~ em mer
cad-ori.a.s .dtsponivei s, c·0nsumi-veis, vendaveis1 ou em s.ubsti
tutos de mei~ca.de-ri'as,, ·ct·e sciete: que o o:u.110 .só serve para esse 
lastro pórque., c·óm ell~t .se pod.em. adquirir meréadorías. 

O· areamento holfançlez, ptibl ieado a 1 T th'} s.etembro, i1-
lusfra, vigoros~mente, a. Uu~se. Apesar d.a cobe.~tura_ m:etal
_Jica de '10 % e da sabedotifa do mercado finané.efro de. A.msle:r
ôam! a respeito d.o qual o fllust~~ G. Martin ·lembra . • ainda 
agora sua hist.c·ria in:strucUva e 'v.eneravel, o florim. tem d'e 
!l-el' n<:.udidb assust.adamen.te e r; :ima receita de ·6.02. milhõe.s. 
ac:cusa-se Uti;l de.ffo.it de io9 milhões. 

J?:~ra um mJ.;n.qto ·81·. Presi:àénte,, por indagar- se "não es
tare_i i.mprim:indo t.rm_ av pretencioso a um:a qt\e$tão :gra;v:e e 
qt:le, IJela in:f"i:nH.a varie.dnde. das situações~ qué pó'de c:tpresem
tar,- re.clam_a Jn.telligenci'a. a um tempo ·s~gaz precisa e. pene-
trante... . · · 

O. SFL ·LAUD.E4lN-o ·GDME.S - :.Re.pi to que V. Ex.. torna se ... 
'eJucto·r l:llll, assµmpto arido. .()fnito· ·qem) ~ 

iO SR. '.DINIZ JUJ\lO.R - J)epois, S:r. Presid.e.nte, sou 
dos qu# an~eiatP. pela auto_riza'da pahrvra do ti.o.sso eznjh~nte 
collegat o Sr. João Simplici·o, Q'J1e de~eja fuz~r,. ainda h_oJe, 
-O seu relatorio verbal. .. 
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O SR. JoÃo SIMPLICio - · Esto-u a ouvir V. Ex. com <> 
maximo prazer . 

.O SR. DLNIZ JUNIOR - A bcmdade de VV. EEx. é in
finita, mas, não querendo d' ella abusar\ encararei, o mais ra
pidan)ep.te possível, outros aspectos· deste problema, aspectos 
Jnndam·enta.es, õe cujo exame . nos não podP.remos eximir . 

A questão· deJn.ographica n,ós a atámos a preceitós suici
.das. Quando a economia brasile.ira grita p.or ·braços, I}ós dés
povoam.os, uns, em prove'ito de outros Estados, e·squecidos 
(Ji'e que esta·mos a provocar o mais r·ui'n:os.o dt>s desequilíbrios. 
Qua.nçi'ó as tl~eses de Baldesii, Titt:orii e Gini fazem seu curso 

.. dentro dos quadros sinis~ros dª' guerra; quando Samuel Uoa
re, .combatendo .o methodo da guerra co·mo soluç.ã.o ao proble
ma das materias primas e do direito dos povos civilízad'Os a 
:uma ainda mais extensiva e mais. intensiva utilização dos. re
cursos da . natureza, não deixa de l'.econhecer que à distribui
ção adual é imperf~ita; ~ánôo as vozes de Reinaud e de 
.Ro·mier não traduzem senão a f at..alidad·e de que os povos não 
podem deixar de alimentar-se, não podem deíxar de. viver, 
mas que, de par com a ameaça das nacões, cultas se entrede
-vora;rem p0~ falta de estraço ás suas actividades,. dois terços 
do universo- permane~em · inex~lorad'os ; qua'ndo o austeJo 
.F'i(Jaro, s:em pr.eoc·cupações de hcstilidade a quem trcter QtJe 
.seja. -recorda que ''ce problbne n 'est pas nouveau, mais que 
la f e:r.rnet:ure des ::ones de trav.ail, dans le morule, depuis 
.dix ott. quin~ q.ns, a remltt terribl.ement inquiétflnt la pa,ix" . 
nós; précisados de extrahir os resultados prodigiosos do qui
nhã-o com que a Provid.encia nos contemplou, fechamos a 
porta á entrada das sóbras da .nàtalidade de outros paizes1 

desgro:tegendo o pa,rque dQs nos:sas. industrias,. retençio ô .surto 
dos .no;;sos campos e das nossars lavouras, rieixa.ndo de: atl
.gmentar· a cJfra do.::; C'onsurnidoros ~ da prod.ucçã.o nacional. 

ó a:ss.umpto mer.ece demoradas consideracões. 
Vou entrar. inimediata.me·nte, porém, no derradeiro capi

tu,lo .da minha ana~yse á lei ct·e meios. 
Tratarei $1·. President~., dá ·@estão das obras publicas 

-e ãe fomento economico. 
Eu desejaTia, muito síncera1nente, neste caso, manifest~r. 

eom as mais quêntes palavras as minhas sympathfas, pela 
illustrada e operosíssima Com_missão de Finanças. de cujos 
·membros, a cqmeçar pelo seu provect.o presidente. recebi, 
.sempre,. nestes trapalhos. a melhor p~ova de estiI,ila. 

Meus applausos, infelizmente. não podem ser completos. 
Bem sfoto que ~lla exhíbe o melh~r attestado de sua cla1•ivi
deucla, ao defcmdet"' a eontinua~ão de muitas obras. ameaça
das incriv·elmente de -~uspensão. Esse procedimento deixa 
.transluzir uma inte.llig~nc·ia nff.eita aos modernos process'Os de 
governo. Mas, eu só lhes poderia bater palmas, sé a viss.e en
frentar, coráj asa.mente. esse prohlémá, certa que ella deve 
estar de que n car~a das nossas diffjculdades augrnenta na 
proporção do abandono em qu~ f'icare~ as nossas legjtim,a:s 
fontes Ele progresso e de riquéza. 

De que ella penetrou- o _sentido dessa p.ollitica revela-no~ o· 
facto de que vem de padir-nos. appirovação ao projecto de 
·200 mil contos, a serem invertidos em taes obr-as. 

Acho, porém, que lhes faltou a coragem., ampla·, super ... 
visionante, que o problema exige. Não nos adiantará .gr.-;:i.ncfie. 
·~ou~a mais alguns metros de. rodovia:, ou de fü:rhas f ~rreaa. 
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ma.ís uns centos· de pedras na:s gettés dos portos em oonstrtt• 
ccão o.u urts vagos re_paros, nestê -0u naquelle. -0utro immove1 
do Estado. 

Eu . quereria, v~l-a, com .su~ in'cJiscutiv·elm-entc per-feitQ;. 
cc:tmprehemão das cousas, devassá:r o scenario ·t-odo, di!atar a.s 
vistas sobre o panorama das nossas capa.c]da<les, em busca 
dos nq·ol~os, . vitaes·, mais. facilmente m~ne.iãveis, da ·econo
mia .nac1onf,l•l. 

Róosevelt escreve, em .Licy:,king Forward, S'Yllthese de sua. 
·politica, que os hotnens de Estado necessitam do entbusiasmo,. 
tla imaginação, do savl:!i!-faire, para affronta.r a. obra de re
eonstvuccâ.o, p-0r mais desagradavel que ella se nos mos.U.-e . 
Diz o grande pres.iéf enté que é indispensavel ce>ri:ígir - mes
mo por .m·eios energicos - os def eitc~ do sy$tema economfob, 
que tantos .desgostos accumulou na hor~ p._resente. Para tàn~! 
- exclama - carece.mos de revestir-nos da audacia, a ve>n
tade, a· valentia da juventude. 

Eu me .PeTinitto, nesta con.jun~tura, um juizo diaphano: 
entre as cautelas, as meias medidas, as panacéas e o arroJ.o de· 
um plano com.o, po:r exemp.lQ, o do nosso querido collega,. il~ 
lustre Deputado por Goyaz".·'.. · 

O SR. LAunsLINo GoMEs - Laudelin-o Gomes? (Riso) 

· O .SR. DINIZ JUNIOR - ••. eu não tergiversaria. Ver
dade é, devemol-o conf essa.r:, qu~, certas .l)U erradas as dire
c·tivas. seguros ou duvidosos os calculos, bem ou ·mal armrufos·. 
os membros d.a~ equações,, uma cousa está certissima, n:esso 
disc'Qtido plano: aüpagem .de um Brasil pujante manietado por
concepções mesquinpas, victi:ma de todas a:s evasjvas, sacrifí~ 
cado pelas marc)las e .contra,...marc}las, os zig-z~gues de uma-. 
velha política, se·m ràizes ]la ter,ra em que se fundam os. uni
cos alicer.ces da nossa grandeza, onde se concentram os indices 
da nossa authenliêa riqueza. Dentro das linhas dessa, reali
dade é que se compÕ:em os factore.s da emancipacão financeira,. 
no cu-rso de~sa e.x:ponencial é que se desdobram as fbrcás d-a
quella prosp·eridade, tão :familiar- das nossas tribunas, mas· 
que, até este momento, não ultra-passou o tytbm-o esthetico do: 
flareios verbaes ... 

O SR. LAUDEr..lNO Gor.rns - Eu me felicito por essas con-.. 
sidez-ações espa:itaneas de V. Ex·. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Tenho sentído (V. Ex. perdoar
mc-á qu,e o diga), tenho. sur.pTehendido, muitas vezas, quet ~o 
se alludir a esse plano, verdaàeiramente engenhoso, esolare
cidos e -0boourecidos, entendidos e inaptos, aquell-es ~~ co,. 
nhec.e;rrt a. J3rasU e os que o ignoram, 0:s que estão a. p·ar e .os 
que ainda .não tiveram tex,np·o de -volver os olhos pa~a esses. 
problemGiS, gryphéun com um sorriso _. não de deses:perançá, 
õ que ·ser]a o menos, mas de incerteza. - o s-0nh-o Ilµnino.so, 
que V. Ex. pretende conter nos dominios da geometria e que· 
a el!es se lhes afigura perde-se no estonteiamento das fan-
tasias... ~ 

O Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta liora ímpaT 40 
m'UnQõ, Jámais se estranhou. que· houvesse almas votadas· á so
lução da crise que n:os empolga; muitos home.ns de nego~ios ·S-6 
transfiguraram .-em sonha.d.ores; banqueiros se a:rrojam em 
matches verbaes com romancista:s; poetas dictam leis á econo-; 
mia; esta.distas faze.m-se poetas.. . • Niiin.guem se adm·ira· .sejà·m 
muitQs e de todas as categorias mentaes <>S que tentam ach;u-
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ia ·chave que .de volta, o.os desesperos dos poyos. O qµe póde 
escandalizar é qüe haJa i1ndiff e rentes, a.Iheiados, insensiv~U!. 

Conheci, aqui, mesmo, um homem pubtfoo, edu&ado no 
terreno .da$ mais rigidas pos_itiv:idades, homem af!e1to ao trato 
oop.stante dos nume-rÇ>S, homem cuj.o rac1ocinio se amparava 
.serppI"e no rigoI"ismo das formulas mathema:ticas, ,porque seu 
.espirito se formaTa no jog-o e na contemplação dos algaris
mos.. . e p.unca, vi, neste Paíz; quem mais alterasse 0 pefisa
.mento no servicn da Patcta, quem maiis sonhasse, quem mais 
.ampliass~ eni allegorias o desejo de· bem s·erv'íl-a, do que esse 
homem, cuja existenc.ia fóra umtll ·recta fulgur~nte, cta. Escola 
Mílitar da Praia Vermelh.a, através. os destínos da Republica, 
aos. mais al.t-os postos da Nação. Esse. homem, de quem divergi 
na vida pólitie~partidaria, era o meu emiriente oonterraneo 
Lauro Muller ·e elle, s im, p.os leg.ou exemplo digno de s-e~ cc>n
tinuad.o: acreditou, .de todo cera.cão, no B;r;asil, desse.dentou 
:sua a.nsia de obreiro i·nfatig.âvef nas forc:as. vivas da naciona-
'Iíd.a:de., buscou as íns.pírações de governá.nte om~e existam mes
~mos as fbnt.es creadoras d:o Brasil, os ali~er.c·es de grarnde po
tencia, a que este Paiz está destinado. 

Com_pre.hendeu e gJgante. 
O mappa do Paiz não o f.ez recuar., animou--o • . E,lle o sen~ 

li'u, vi"vo, pal.pjtante, de no·~te a sul, de léste a oéste. E cons
truiu ·portos, do Pará ao Rio Grande do Sul; rasgc:>u de es
foadas o te-r~itorio immens-Q: p-rendeu, com trilhos, os mais 
1onginquos Estados - d€U á Nação· o~- braços de ac<> que a 
sacudissem do vel.b-0 to;rpor e a e~puzessem no esf <>rço maximo 
d.a sua vida. E, aqui, no Ráo, ligando o càes, que montara, ao 
seio explendido Q.a urbs, traçou a linha f eitiooira ,e audaciosa 
da .Aveni!.fa. Gent.ral! onde o espi.rito tímido da politfoa brasi-
1eira se .arejou •.. 

Hoje, em todos os planos de ·reç-onsLrucção eooJJ.<>mlca, 
-.em. todas as tentativas de res.tauracãtJ financeira, as obr&S 
publicas, as obras de fomento oocu~m logar preeminente. 
Não são, ape·nas, o~: ide~listas, os theoricos,. os poetas, os so
nhadores, a prer.o.nizar as gigantesc,as realizações, os po~mas 
da energia :inaterfa.l do~ povos; não são privilegio d'arUs'tas 

·-essas c9pçepções,. Os prop-rios banqueiros se eôllocam como 
chefe-s de fíla de.ssa arrancada, disputam logar no !)I""imeir<> 
plano d-OS aqtores dessa empresa gloriosa. Eu já referi o qué 
.,varias d•enes indicam~ .São planos cycloJ)icos. Dentro d1elles, 
.Roosevelt ~hou en,quadraane~to para. uma classe inte.rmedia
ri'a de cidadãos, a que denominou ui-b'ano.S-Tllr.aes, dedicando
fües urna nova activid.ade econ<>mica, entre a cidade e o 
=~i!ffiPO. 

O que se quer é dar trabn.lho, augni.entar o poder acqui
-sirovo ·da htnnamdade; o que .se pleiteia .é es~imular o eon
'.SUm,ó, accrescei- .a ~apaaidade de eompra de cada: individuo; 
·o qu_e se tem em vista ~ dar mãi$ di.nheir-0 ao pov-0, tt).ultipli
car-lhes -0s recursos, com que anime os ·mercados e melhore 
·o seu trem de vida. 

Nos Estadoi; Unidos. os boméns m'aiores de 65 annos 
·passam a receber uma pensão de 40 dollars é os bonus, para 
os veteran-OS .da ·guerra, a.sc(!nd-endo a 2 bilhões, se Vincula.m 
fi condição de serem inverti.d.os na compra de :productos do 

'Pa.llz. 
O Sit. Josi MULLER - Esses pa'iZes; a que V .. EX. se 

. :refere, realizam essas obrás publicas extraord'ina.rlas com o 
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intuito de dar nl'à.is trabalho aos desempregados. O caso do
Brasit ••. 

-O SR. ,_DINIZ JUNIOR - Chegarei lá. 
o SR . Jost MULLER - • • • além de en~er.ra1' essa sôlu

yâo, porque, incontestavelmente~ aqui ha falta de tr;ibalho,. 
apresenta a de augmentair a produeção de Tiqueza. Pa.iz inex
plorado, não p:recisa, co.mo aquelle&· outro$, inven~r serviços. 
Se, ~á, essa solução é uma necessidade, aqui,. ella a.ugmenta, 
.em face da falta de ex.ploraçã-0 do nosso ter.riitorio e das nossas:. 
ri queza.s latentes. 

O SR. DlNIZ JUNIOR - VV. EEx. conhecem esses 
modelos, sabem dessa fe}Jre de c.onstrucções materiaes; dess$: 
planos oollossaes, vis~do <>· des.envolvimento industrial, agri
cola, .a navegação d.e ·comniereio, os_ arsenaes do Estado, as-
11·ótus de g'Uerra, o bem .estar dos cidadãos, a corrida. de uma. 
competição sem p-reood~ntes. Já :narrei que os bome.ns de 
govenfo e da financa projectam estender esses planos ao ter
·reno dos accord'os interoacfon.aes. 

p. pairlamento amerr.icano vem .de autoriz~r o çli:SJli!ndio @-
2 billiões, em obras extra-orçamentarias. 

Na. Belgica, ao mesmo tempo em que se quehl'a. a pâii
<lade rnonetaria, resurge a idéa .de se appJ.i~arem ai_guns mi
l hões em trabalhos public<>S. 

8aitazal' . não fugiu á: regrá. Eu po.deria ter, que o trouxe
~ommigo, o liwo de Maurice Lewandowsk.i, Maitre àe L•He_ure 
au Portugal, na. ·parte .·r~ferente a -e!sa materia. 

Salazar ·- diz Lewand(itos ki - pour achever ce.tte oeuvre· 
ut-íle, :ttn pla.n décennal,. la:rgement finaneé, a été âressé en 1''U'E' 
de la ·mi.se att po!nt définitive du, s11steme routier7 des a1'lié
liora..tion$ teqh.nig1Le3 o'4t été apportées daM tous les travail3:,. 
les délais; e frais d~ aonstru.ction des batiment' de l'Etat ~ 
~té réauits, des participations du 'rré-sO'r accordée.r aux colle
ctivités secondaires po.ur des dêpenses productives ont été no
table.ment majorées .• 

Mas, nós. b.em sabemos do esJorco à<:J grande restauraàor 
das energias porfuguezas. Elle saneou as finanças, mas, de 
par .com e~sa obra qu~ parecia ímpossivel, construiu magni-· 
ficas r-0dovias, reconstruiu 08 caminhos vicinaes, completou 
a rêde ferreviari!J, levoh o telephone e a luz eleetri.ca a. todos 
os ~ap.tos, construiu portos., com o mais moderno appare1ha-· 
mento, levan~oil villas o'pérariás: de grande vulto. edfficou es 
colas, montou hospitaes, auxiliou a industria hoteleira, de· 
f órma a dar ~ :Por.tugal instaUacõe.s das mais luxuosas no. ge-. 
nerb~ .des·envolveu a avia.cão e a fróta de guerra, isendo que 
muitos dos apparelhos daquella já construidos no paiz e va-., 
rios dO$ navios da sua nova e excellente esquadr,a, dois dos· 
quaes, ~e marca portugqeza, vendidos, não ha muito, á C(l
lombta, além do que - ~~e apresta para a montagem de grande· 
usina~ hydro-electr-icas no Dour-0 e tudo está disposto para· 
cobrir o Tejt} com a seeularmente sonhada ponte de mais de· 
4. 000 metros de extens·ão. · 

Lavai acaba d'e ,adJ\lÔicar ao orçamento orditu~rio um ou.
tro. extraordinario, em que destina 6 biliões para despesas 
militares e 900 milhões para obras novas, como taref~ aos: 
chomaurs, em 1936. 
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. Obras reproductivas, tudo o qué neJ!as s.e inverta s·e mul-
tiplicarã em benefícios para o Estado, em pr-0pulsão fü:~s ri
quezas pul:>l~cas , e particulares. 

Cabe. nesta passagem1, citar 'º autor de Orrisi; que abro 
· ntima pagina expressibiliss.ima: 

"É C-On ciÓ' che s.i ritiene di poter .gius.liticare Ie 
operazioni íinanzfarie, compiut~ p.er l'esecuzione dl. 
opere- pu:p)lliche, el ancora piú, lQ stesso intervente> 
statale per fa.ré arri.vare alle impresse i mezzi finan
ziari necP.ssari per la foro attivitá e dei quali non é 
possibile provveder$i diretamente .sul mercato . 

.. Non si trata necessariamente di' inflazione. L'ín
fla.zione e la creazione di p .o.tere d'acquis.to senza ccm
trqpartita: ,qui la. contropartita é. il risparm.io t~sau
rizzato o .sterliz:zato. La messa in circolazione di un, 
poteJ;e di acquisto supplementâre da parte dello Stato 
non 'f a cbe a:nticipare la me~a in circolazione della, 
gran massa di capitali tesaur1z~ti o sterili, i quali 
sono poi íãcilmente ed automaticamente ria.ssorbiti 
n~lla stessa misuta ehe i fondi inerti affluiscono di 
novo sul mercato. ·Che .non si trati di inf[azione é con
íermato del re,sto dai fatto c.be la nuova massa -di cre.-. 

dito, che lo Stato pone a disposizione per le opere 
pUbb1iche o Ia difesa e lá rioi;-ganizzazione di aziende 
·pr'ivate, credHi .che: sono moneta in· potenza, non ha 
determinato, neppure negH Stati Uniti, dove· tále mezz.o 
é st~to piú largamente usato, nessun aumento .del 
prezzi-. 

O caso da ItaHa é impressiQnante. Paiz quasi inteira
m ente desprovido de materias primas, tributario do estran
ge'iro nwn graride volume de coisas ~ndi~pensav~is, não pos
~u-indo, aliás. vultosos capifaes .accm:nulados, gas.ta, po:rémt 
taes sominâS c-Om seu esfor<;o militar e as suas -Obras publi
cas, que, escrevé .Edouard Helsey, se nós deitassemos no papel 
essas parcellas e as addicionassemos "on sentirait un peu df: 
ver.tig e"~ 

A psycbôlogia do italiano de }ioje se resume néste espe~ 
lho singularmente animoso _e ~uggestivo, que o brjlhant.e es.
ctiptor ~ jornalista de Le 1ournal a.i:;sirn focaliza: 

"Estão definitivamente pP,rs11adidos de qne, em se 
tratando de fazer algtuna coisa, o met]lodo dos ·péq·u~
nos gastos é deploravel -e fiílalmênte ru,inoso . . Rapido 
e bem, eis a sua divísa. Ell~s excluem toda mesquinha
ria. Traçam o plano de uma grande ebr~ de utilidade 
geral, mettem-se na propaganda _yerttginosa das ~u~~ 
vantagens, .iançam os btmus do ThesoüT-O, no que Já. 
obti.vera.m para cima d.e :15 bilié•es, jogarn-,se, resoluta, 
vfotoriosa.mente, ao emprehendíme11to e augn:ientam 
cada .vez mais e. eonfianca em si mesmos~ pela segu ... 
ranca e productividade do es·f:orco a que o Estado se 
entrega . ,, 

o SR. PRESIDENTE - .A.t tenção, a. hora está quasi a es
gotar-se. V. Ex. tem apenas, c.i.!}co minutos. 
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0 SR~ DINIZ JUNIOR - .Agradeço o aviso de V. ltx. ~· 
encerrarei, em menos_ tempo do que o me resta, as con.:. 

sideracões que venho faz1~ndo, . 1>.ed_indo, aliás, excusas a: V. E~ 
é a·os Srs. Deputados pela desoonnexão a 1qüe o improviso me 
-obriga. (Nao apQiado1 geraes.) 

Ma:s, dizia eu que, se a.s náções de. civilização cyc1ica, se 
bs. pov:0s organizados . em longos seculos de cc>nstrucção e -de 
cultura, lançam mão dess.a. politica de grandes obras publicas 
e de fomento indu~trial, com·mercial ~. agricola, que pensar do 
'BP"a$"il, P,~iz que, não d.irei .desorganizado, más inorgani
zad·o, onqe tudo está por fazer, onde o _proprio pão que come
mos é ámas~ado com farínha inrportada, onde o sub-solo jaz 
como qúe inviolç.do, onde. as jazidas· tocadas pelo homem se 
'exploram precar.iamente, onde a.. produccão export~da perde 
-0 nos.so controie desde o caes do.s· nossos portos, ontle ·as em
presas de sertic·O$ publicas, etn mãos exoticas, são agent.és 
de permânente. desvalorização da · rrtoeda, onde,. emfirn, como 
que vtvem-0s para g:a$tar . as ul tima.s energjas com a:s trans
ferenêias paTa -0. exterior? 

T~mos carvão e .. importam.os cerca de 1 óO· mil contos 
desse oombu.stivel ~ Temos o melhor ferro e manganez e im
portamos quasi a to.talidade dos machinismüs neeessarws á 
industria e. apparelhamos a dete.sa nacional nos estaleiros e 
us-inas estrangeiros. Temos terras excellentes para a cultura 
do trigo e importamos cerca d'e 500 mil contos de srãos e 
faJ:inbas. Temos o schísto betuminoso e importamos o petro
leo e seus sub-productos. Temos vestígios · positivos da e-xis
tencia dú petroleo e faltam-nos os meios mate.riaes para. a 
prós.pe.ccão. Temos ouró· e -0 Banco do Brasil comp-1'1;l-o .em 
menor V{)lume que o do que sae contrabandeado. Tem.os a 
melhor borracha e importamos artefactos de borracha. '.Demos 
.as· ma.is v<1.riada!f .fru.ctas. oleaginosas e importamos oieo· e 
~zei·te. Temos de um tudo e . importámos quasi tudo. Pero 
Vaz de :Carninlíla escreveu a-0 Rei de Portugal que esta terra 
se fartaria de dar o que se quíze·sse, e as import.acijes cres
cem, de anno para anno. 

É um d.estino cruel, mas eu não desejo subscrever o . ·con-· 
ceita de Bryce, de que, aqui, tu.do é grande, menos o -homem. 

Mas, eu vajo, agora, p.or exemplo, á necessidade de ~~ 
auxiliarem outras obras, que se procura reduzir a verba ;para 
execucão de uma parte do p.lano de saneament() da Baqada 
Fluminense. . . · 

.. Em . uma altura. destas, meu. -~ep.sár.nento volve-se pa_ra ~ 
Ual1a, que acaba d'e assombrar b mun.dtJ, com (,, t!nportame 
episodio do Agro Pontino. . : 

Os menos tidos, esses mesmos, conhecem a. historia :desse 
trecho da .fo.rmosa peni:nsula. ós millenios passaram sobre· a 
região. Q ambiente pestif ero alarmava . 'Cidades ·se eslforoa
ram, ao· abandono.. Roma está ali. a poucos passos. 0$ seus 
dintorni palpitam bei:n junto. As ruzes de Marino, riv.o1i1 

Fra·scati, Genzano e do Castello Gond-01fo coruscam no horJ .. 
zonte proximo. A Via Appia talha b Agro . 

O Imperio, que· levara a civi-hzação da B'ritannia ao Iran. 
e calcára os· desertos fulgurante$ da Africa, e. erguera ciQ:a
çl'es soberbas jonto aos pr-0prios oasis, não 'poude arcar êom. o 
problema dos paludes pontinos. Rotr.1a f.ios Papa~ fez u.m 
.grande .e pustosa tentativa. · ~· 
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· As aguas ~esafriaram ,.t.odas a3 energia~.. A veste desde-
nhou d•1 todos os esforços .• -

E:ram :t-5.0 milhões de mett~Js quad_~ados: perd.idos par·a ~
nacã() e c.onstítuin.cfo permanênte am.eaça aos hu~gos pro
·ximos· .. 

Mussolini d.irige o seu appeU.o á$ economià5 pr._ivadas. A 
1Jonific'a opéra4 Cerf:!a. ·õe um bílhão e meio caem na sacola 
do Estado. O Duce- promette 1.eV.aF a saude ao Agro, ·resfatt ... 
r-;;tr-lhe as cidades e aldeias, ench~l-Q do- espléndõr- das seara.s-. 
· Em ,f 92.3;- jn_icia.-se a 0bra itnmensa. 
_ Dez annos itrans_corriqos~ o sonho g~nial concretizou-~e , 
As ~ida<l,es âe Littorla. e :Sabá.uda - ".$ym_bolo del.la. potenza . 

.. f.asõista" .-· leva11tara:m suas torres radfosas en.tr'e colméas jo-
.:viaes· e os camI>os hy$'ieniz:aõos fremem ao e.stalar das e::.l)igas. 

Foi ó maximo arrojo da engenharia sani.taria. O Estado 
·'<iisP.end-eu 650 mil cop.tos~ em nossa moeda. 

. Nós temos, -s·r. Pnesidente. o problema da malaria em 
to.d-o, o coITer da costa e pelo sertão á f óra. .Que o Brasil ó 
um vasto hospital. diss.e-.o Miguel Pere·ira. Eu mesmo~ que 
-conbeci a mínha querida Fl.orianopolis, berco de saud~, que 
tpdos demandavam,, encont.r:o-a, boje, rondada 'Pelo m:;ii, que 
'lhe assaltou Já os suburbios. -

Nesse quadro de mo.rbidade, um esp·ectacql_o .se! não p6dc 
lnais, entretanto, conceber: o das· baixadas fl'umine~e e do 
.D istricto. Fed_eral. · 

Do Gampo de ,Go_ytacazes á ba:rr.a .da T 'ijuDa, éE:±ende-s~'f
por quatro ou cinco ·ve·ze.s o da ItaUa, o no8so .4.g'T.'(., Pontirw. 
o · pr0blema é, comtudo~ aq,ui., muifo· :menor . Satur·ninô d~ 
Brito gizou.:·lhe as soluções: O.s technicos orcam em ap.ena:s 
'90 ·mil c01itos a .despesa a ser effecluada. A. execucão das 
·obras, ~uja amostra está em Santa Cruz. onde os engenheiros 
chefüad'oS'\por Domingos Ounha e Alexandre Ribeivo realiza.ram 
trabalhos do mesm0 cunho dos da eng.eriharia .sanftaria ita
liana e deram, eom_ u.tn dispendio d.~ 5. 400 conto!; 50 1ttHhões de metros quadradüs ac, 'immediato emprego .das ac.tividad.es· 
agricolas -~ o.no.é s.e estã a .erg.ueI' o aero--porto, do zeppelin e 
va.e .construtr-se 'ª Penitencia.r.ia, --- a execu-cão das obra..s est4 
planejada paira um período de seis annos. 

Fala-se-me., agQra, num-a reduccão dà ver:ba ;para 1936, . • · 
Nlio compre~e.ndo, :Sr. Presidente., não 9es.ejo e-onhecer 

os motivo$ dessa .subtrac·cão. O que sei, O' que v~jo, o· que 
~odos têrn deanté d-os olhos·, aqui •. sm vol.ta da ci'da·de. orgu.
l)losa. que quet ser· a m~'is bella do. mundo, é o scen:irio de 
peste e mii.Seria, _a degr&4ac~o pbysiéa do homem. bra~il.eirc, 
i:t m.orte ·.de cidades. outr'ora floreseenfeso- um quádro de fla
gteno tràsladã_do d-0s· :dramas da secoa ~o- Nordéste, mas s~m 
a m~is, vag-.a luz de esper·âµca de ij:rria esta.cão qe r·everdeci
mento e. de sattrle ... 

Essas terras podiam eSta.r ·cober.ta.s de fartura. 
-Os mi.asmas domill3im-nas.. P'ovoam.-na·s espectros . Seus 

lares cheiram a catacumbas. 
Esmola, qn.e fossemos pedi.r, Sr.s. De.putadt>3., essa ver--· 

gonha. esses· pre,rnizos. esse malbarateamento d·e· Yidas é d:e. 
riquezas não :Pód€ c-0n.tinaar.t. (Muito bem.) 

·o .SI\. EDtJ.ARDo DCVIYIER - Sem obras dessas não acabam: 
àeffoits ••• 
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O SR. DINIZ JUNIOR - Eis. ahi, Sr. Presidente, sem 
obras deilsas, sem um largo e fecundo progran;ima, em que se 
attendam .. des.d.e logo, a.s. fontes de pr.od~cij.o, mais junto aas 
nossas. rnãos - Là.;una,, ponto cartoniier-0, es:pera. des'de 
quando que lhe concluam as. obras? A Estrada de Ferro The
rezu. Christina,. que o Xtnper'io s.oube -const.rujr e não teroo., 
.sabido conservar, qüandô se appare.lhará .para o trans-portb 
do combustivel nacional? A de· ·santa Cátharin_a, que o genio 
de Rio Branco ímpoz á compi~ehensão dos technicos, po.r 8.eu 
~ri,pUce aspooto politico, e.strategico e eCQnomico, quando at
tingirá o rio Uruguay ou, ao menos, o pol'lto do Itajahy, li
bertandQ-se do seu isolamento no hintei'land? A Trallt)bra
sUeira de S. Franoisoo, quando prosegtllrá, caminh-0 de As
sumpcã·a? A d.e Gua.rapuava, quando salvará o. material CfUé 
apodrece no· seu futuro lei.to? - _sem -0bras dessas, s·em a 1()(0.
g.ftudjnal brasi'lefra, que prendá, em seue trHho8, o $ut ~o 
N.ord1?s:te, sem ·~ rodovia un.Uiva. que ligue, norte a sul, as 
populações do Paiz, sem outros caminhos, que_ decifrem o 
mysterió do El-Dorado góyano e matto-grossense,. sem obras,. 
sem coragem de as levar .a e!f ei·to~ sem noção do dinhei·ro com 
qu~ a$ pód~remos cmpr~bender, - o Brasil, Sr. Presid.ente, 
não deixará de ter deffoits., n~a ~erá moeda que preste, nã~ 
se emancipará, jámais, da sua condição .d~ coldnia de ba.n-
queiros. · 

.sr. Pre.sidente, amo o· Brasil e e.reio no ·seu desU110 . su• 
periór:. As minhas pala.voos não envolvem censura. desanimo 
e, muito ·menos, descrença. Ao avizinhar-me dos ctncoenta 
arinos, perd9e~se-m-e a figura, sinto no peito o mesmo nín~o 
sonoro de gatü.r.amos dos meus tempos de rapa"t. A id<'.:-~ da 
paitriã~ quando sentida e. vivida, Jorra em fonte1' gorgeaúf.es 
de juventa-. O amor do Brasil in·e remoça, multiplica,me a.s 
forças, reergue, e~ sceÍl,8.3 de aip-otheóse, ~ minhas esperan
ças dos vinte annos .... 

A mult~11Iiea.ção dos pãe.s foi antes obra da fé,. que prodi
gio material. Sem crer, nada é possivel. O milagre não està 
na .equivaleneia material do facio, mas na propria fé, que 
o produ-zi.u • 

Paulo Barreto fixou neste tríangulo de força o dest!~1n. 
do Brasíl: 

- Crer - Trabalhar - C.rear. 
A N.ação, \á fóra, n~o se éi.eSe8pe~-an~ dos qu!. tl'·~ba .. 

lham, dos que põem sua fé .na vontade com que eHa deseja 
ver engirandecido o seu logar ao $01. N~o lia ' temer seu des
e.~aro, se lhe de.rmos mostras d& que vamos empreg:ir .as 
suas eeonomi~s ou -o seu credito na., o~r&. de ·eo.n:strueçã0 .do!i 
seus v-erdadeiros alicerces de paiz livre. O que ella quex· é 
ser Iiwe e grande. · 

ÇÇ)'tagem., Srs ., de sa.Çu-ciil". do seu somn~ de pedra o gi
gante que dorme!· bespertemol-o, para que aillde os caminhos 
largos. do seu destirno I Sa~bair10S c~-ear, hotnens novos do Bra
sil, a "nossa.-" moeda, lastreada pela gr-and.eza futura, porque 
essa é a rota dos povós fm'ltes e dyna_mícos, :dignos e capazes 
de ·sobreviver a too.os O$ ootaclysmc;:>s s.oqia..~s, / a tod_õs os jmpe
rialismQS m,iMtares ou financeiros 1 

Se cruzarmos os braços, o BrasU, que quer víver e ~1a ae 
viv~r, desabará sobre. nós; para desatar as amarras que Ih& 
tolhe~ a marcha para a !artur~ a grandeza, a independ"n-
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eia l (Muito bem! Muito bem! Palma! prolongadas, no recinto 
e nQ.S t.rfbuftm • ) 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a me&à, e vou submet
ter a· votos, o seguinte 

3 

REQUERll\1ENTO 

Requeremo$, ouvida a Gamara, se. insira em Acta um 
\•oto de pesar J>elo infausto passamento, nesta Capital, do 
~dvogado e jornalista Dr. Vaier:io Do.dds Guerra. 

Sa_Ia das Séssõe.s, 28 de Outubro de 1935. ·- Acurcio 
Torres. - Sampaio Corrê a. 

Appr.ovado. 

Compa~ece o Sr. Gustavo C_apane.mâ, Ministro 
da E-Oucação e Saude Publica. 

'0 Sr.. Presidente - Estã finda a hora destinada ao· Expe
diente. 

Vae-se pa·ss~~ á Ordem do dia. (Pausa.} 

Comparecem m.ais, durante a hora do· Expediente, 
O!Y Srs . ... 

Pereira L_ira, Agenor }lab~llo, Caldeira Alvarenga, Ri
beiro Junior, Marfo Chermont. Deodoro de ~endqnc;a,, Abguar 
Bastos. FenelQn ·:eerdígão, Clementina Lfsbôa, .Genaro Ponte, 
Lino Machado, Magalbã~s de Almeida, Carlos Reis, Godofredo 
Vie.nna. Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, Frei
re de Andrade, Plinio Po.mpeu. Democrito Rocha, Fernandes 
Tavora, Humberto de ~.d.rade, Monte Arraes, .Figueire.<lo 
Rodrigues, Xavier de Olive"ira, Alberto R!.iséUi. Ferreira de 
Souzà, Gratuliano Brito, José Gomes, Odon Bezerra, Ruy 
Carneiro. Souza Leão, João Cleophas, R~go Barros1 Arnaldo 
Bastos, Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcanti, Teixeira 
Leite. Humherto Mcmra, Motta Lima, Orlanl!lo Araujo, Valente 
d'e Lim~. Fernandes Lima, Sampaio Costa, Amando Fontes,, 
Barreto Filho. Manoel Novaes, Lauro Passos, Pedro Lago, 
J. J . .Seabra, João Man.gabeíra, Alfredo Mascare~has, Arnold 
Silva, M.agalhães Nett.o. Francisço Rocha, Pedro Calmon, Ar
th ur Neiva, Ra:_phae!I Cinçorá, Edgard Sánéhes. Attila Amaral, 
Homf?ro Pires. Asdruba.I ·Soares. Ubaldo Ramalhete, Jair To,.. 
var. Francisco Gonçalves, Peretr&. Carneim. Amaral Pei~oto, 
Julio de Novaes, Candido Pessôa. Henri_qtie Lage. Sãlles Filho, 
João GQimárães, .Bento Costa, Herme.te Silva. Cesar Tinoco1 
Alípio CostaH!lt. Praçio Kelly. ·' Nilo .Alvarenga, ~ Lemgruber 
Filho, Fabio Sodré, Carlos Luz, Noraldino Lima. :Si~s Fortes~ 
Pinheiro Chagas, ?.fart.ins Soares. Cle.mente Medrado. José· 
Brnz., The.odom.iro Santiago. Adelio M:t.ciel. Augtrsto Viegas, 

-~João. Beraldo, Juscelino Kubitse.heck. Polvcarno Viotti, Fur..:. 
t.ado de Menez-es. Dani.el de Carvalho, Christ.iano Maclià.d<>,. 
Ne~-ão de Lima, Celso Maehado. João Peni.do. ~atta l'.facha<;fo, 
Ant.hero Botelho, Bueno BrandHo, Delfi'"!"l Moreira. Pereir.a 
L.irna. T.heoton.io Monteir.o d.e Barros, W~ld.emâr Ferreira., 
Barros, Pent.e.:!tdG·, Moraes Andrade, Vergu_eiro Cesar, Ca_rdos-o' 
de- Meno Neto, Joaquim Sampaio Vida!. Cinoinato Bra~a, 
Castro Prado, Macedo Bittencourt. Laerte Setubal, Alves 
Palma. Tei:r.eíra. Pinto. Gomes Ferraz, J·m~tet de Mor~es. 'Mi
randa Junior, Horacio Lafer, Fabib .-\,rafl;ha., Jaito F-ral)co,. 
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Domingcfs· V ellasco, Laud.el'ino Germes, 'Vfoent~ Miguel', Trig.o 
ÇJ.1e Lou,rei,r:o, Vatid'oni de B'ar.res~ Plinio :Eo:U.rinho, A:rt.hür 
8àntos; Pàula Soares, Francisco P.·ereira, -José l\fµIler, Abe:.... 
Jardo Luz, Carlos Gmnes de; .. Oliveira, Borges ·de Medeiros, 
Baptista ;Luzard.o, Dem.ettio XaYier, Pedro Vergá,ra., .Ba~1·os 
•Gassal, João Neve-5, Oscar. Ftmtour.a, Aníz: Badra, Eurico Ri
beiro, Ahe1 dos Santbl:l, .Pedr·o .Jorge, Fr·âncisco Di. Fiori, Abíl'iç> 
de Ass-i~, AhionJo Çar:valhal, Arthur da Rontia, Francisc'O 
14ourç., Alberto ·surek, Martinho ·Pra:d~, Oliveíra J::oµtínho; 
Alberto AI-vare§, Li .. m:â Tei~eira. Ped1·0 Rache,, Gast.ão 'dê 
-:Brito, Gastão-Vídigal, F·ranca .Filha, Moacyr Ba.rbosa~ Arlindo 
.Piuto; Augusto QorsinQ, Abelardo - Maririho,. ·sy,lvio L~itão, 
Paulo Marl'i;ns, Mora:es Paiva, B'a:r~~to ,Pinto ·e Thompson. 
.Flor.es ( 168'): . · 

t>eixatn de co.mpar-ecer· os Sra .. : 

Antonio Carlos, Artuda óamara, éeb.e-roso Ponce, GaJé 
Filho, Agostinho M_c:mteirà; G~r.s-on .MarqJ.ies, Olavo O'liveira, 
Jos~ de Borba, Je.hova:h Mo.tta.,. Marthis Veras, Her~o-tia:n-o 
Zena~de. Osorio Borba, ·AijoJpto Celso, ~ari.o· Doro.íngUé$, 
Domingos Vfoira, Oswaldo Líma, Sever:ino Mariz, Emilio de 
Maya, Mello Machado, _ Deoda.to l\fo:ia1 Melcbise~eok ~fônte, 

· Altamirand.o R;~q:µião,, CJen:tente N~ar-ia'ni·t Lu~z Vianna Filno. 
Octavfo M.anga.béira, Ra:p:hael Menezes., Arthur Lavigne, Raul' 
f~rna:i;ldés, Levi .Carn:eiro, Lontra Côsti\lt Arthur l3etiiardes, 
Wa'$hing.tq~. Pire~, .Arthu:r ~ern-arde~ f'ilho, Carnei.N> de Re
Z'ende,,. Rezende ·Tostes. Jqãoi H.enrique, J'aeques 1\fontandon, 
~eh_niro Medeiros, ,Abveu Sodré, P·aúlo Noguei~a. S;:intos Fi
lho, Osear $tévenso.n, Carlota ·(jueir.oz .. Gama. Cerque.ira, Btas 
:Bueno, Hippolyt,o, do RegrQ~ Felí.X Ribas, Roberto _Mo.reira, 
~eira Junior. _Justo if'e. Mora_es,, Rupp Jun.ior .. Ren2to Barbosa, 
4,nm:~s. Dias, Victor· Russ_omano, Ascanio Tubino1 Dario, Crespo .. 
~anfá IJ:fbas.. NJcoião Vet'.gtJefro. Seb~stião Qomi:ng:ues, .Austro 
de Oliveira. Martin~ e· Sih"a, Adalberto Çaroargo, Chrysostom.d 
de Oliveira. José do .{>atr.o·cinio, Paulo Assumpoão. Rober:tõ 
·simonsen. Vicente GallJe~ Leoncio. A.raujo, Cardo.s.o .Ayres, 
Vi<?.énfe Gouvêa e· Sat~do Filho {71). 

4 

OllDE!M DO DIA 

O Sr. P~esident.e - A tisfa. (je .i>·re:ser1~'ài a·ccú·S.~ o cotnpa"'!" 
reci-menlc de 224- Srs. Deputado~·. 

QRÇAMEN.'t'O GERAL. DA REPtJBCmA.. 
i 

Continuação ·dà 3~ discussãQ .da prtiiecto nu
mero 101 e. de i 935 ( i·*' l:e.gidatura) • ,(Jrçantf,o . a 
R.ec~ita e fizando a D.~s.pesa :para .o ;: e:tercicio 
de . 1936~ com p~ecer da Commis.são de F.inançtts 
e Orçamen,to sobre Q,.r emendas a.pre~entadU$ em 
a~ d(scus~âo. 

O Sr. ~résid.ents - ~n't:ça em discu_ssão o ,projeoto, 

Tem ~ palavra o Sr. ·João Simplicio .. 

. O ·Sl". J.o:ão Simplicio (M01Jimenfo .ueral de atte.nção) 
'Sr. Presidente, Srs De.~mtadós ~ a Camara onv·iú, na ~ss_ão 
desta t·ârde~ a palavra 'elo.quente do eminente repr~sentante 
Q.o Ri.o Grand'-e do ~ul. digno leader da minoria. s'°bre o pro-
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bl.ema em deba~ - o Orçamento da Republica - examinado,. 
ha q'l:lasi uma se.mana, em notavel oração, pelo emi.n.ente re
presentante de S~o Paul.er Sr. Cincinato Braga, que:, GOm a 
·sua cultura,. o .seu ·saber ·e a sua e~eri.encia, fez em .torno 
desse assumpto a aprecia.çã-o da. situação fina.ílc.eira, eco-. 
nomica e politica. do Paiz. 

Entre essas duas orações, outras ta_mpem de eminentes 
representàntes d~ minoria e da _maioria, dent,re a:5 .quaes me 
refiro á do illustre Deputado riograndense~ Sr. Rául Bitten
court, P01' motivo especj:a.l de sua contradicta, examinaram:,. 
todas, a obra C1rçatnentaria sob os seus varios aspectos, apon
ta.ndo-lhe pretendidos erros, indicando suggestões, apresen
tando .áffirmacões eom severa ·critica á -Oommissão de Fi
Ii.ancas e Orcamentó. 

Na Sessão da noite ouvimos a palavra do eminente re
presentante de Santa Cactharjna, Sr. Diniz Junior, que abor
dol,1. problemas _ de magnítude, levantac,i'os~ na.. oração da tarde., 
pelo Sr. João ;Neves. · . 

Hoje, comó dizia um dos gr:a_ndes reformadores da obr'a. 
orçamentaria na America do Norte. em correspondencia. com 
o então Presidente da Republica dessa grande Republica, o 
orçamento é uma obra que ~eve S"er encarada sob o ponto de
vista techn~co .e impessoal e não politico. . E todo º' trabalho 
de reforma orçamenta_ria, na America do Norte, consistiu na 
concretização desses fundam.entos. 

N~o ha duvjda, Srs. Deputados,, que,. no regime parla
mentar e em outros s~melhan_tes, ã .questão or.carrientaria 'tem 
sido o thema dos grandes debates politie.os, financeiros e 
economicos. No regime em que vivemos, porém, o trabalhú 
orcam_entario é adstricto a umas tantas condü;ões . imposta~ 
pela CoAStituição. que afastam do seu estudo,. pele menos 
no pe_riodo de sua efaboração, na sua organi'Zacão. essas 
questões financeiras e economicas, que são a •significação. não 
ha duvida, de ttma política financeira e· e-conomica estabe
lecida, mas que não póde nesse instante soffrer modificação. 

Apreciando o o.rcamento sob esse a_specto geral, em uso 
ainda em diversos paizes; os illnstres re-pr.esentãntes da· mi
noria, maxim'é o meu velho e prezado amigo Sr. Cincinato 
Braga, no seu estudo longo e bri.lhante, cómo, aliás, costuma 
sempre ft!Zer .em todos os trabalho$ a que dedica seu n.otavel 
sabe:i', a.Iludindo á ·situa.cão financeira e economioa do ·pa~, 
procuraram attribuir todo· o mal estar, todas as difficuldades 
e agonias do momento á falta de confiança no Sr. Presidente 
da Republica. 
, E' legitima, natural, expHcaveI a atti'tude ~e .S. Ex.~ 
déntro do prisma politfao por q!le. encarou o problema orca
mentar:io. Entendo, porém> ter sido deveras injusto. 

S. Ex. começou seu estudo alludindo á passagem do r~
gim.e monarchico para G republicano e dizendo que o crime 
da escl'avi:clão, resgatado ·em 88, fôl'a expiado pelo regime 
que se inaugurava· em 89. De facto, um justo estudo histo
ri co e philosoph}co evidencia que a Republica pagou os cri
mes commettidos· pela política desde a $Ua phase colonial, 
que se i_niciou com o Brasil, provocando até aquella famosa 
previsã,o. do . grande bahian·o, extraordínario poHtico, forte 
mentalidade brasjleira, o Sr. Barão de Cotegipe, quando, antes 
da solução desse problema~ já l_igado á - chamada. ques,tã() 
militar, S. Ex. re,commendava que _ se lhe collo(!as·$e na s~pul
tura. a declaração de que âli j,aZ.i:á. ".João Maria Wander1ey, 
em vida vislenario". 

S. Ex. previa a existencia precaria dos l\finisterios que
succederiam ao .seu, d_izêndo que o segup.do delles sahiria. â. 
toque de caixa. E foi justamente o. que occorreu. 
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Poucas prevrsoes politfoas _µa historía dó Bras.il, terã<> 
slrlo tão -precisas quanto essa d<> grande genio político que 
foi o St ~ Barão de Gotégi_I:le. 

Ora, Sr. Presidente, se à .})l'_imefra Republica teve que 
expiar· o érime da ~sc1'<lvidão, pela creacão de uma· difici
lima situação financeirá, como -tão bem tracou o emínente 
repre~eritante de São Paulo, a Republica q-tie se ínat ~:rou 
em 30 devia tambe·m, :sob o ponto de vista economico, r~..:;.
ponder pelas· faltas commetíidas na Primeira· Republica, 
faltas e&sas que todos nós, ou a maior parte de nós, sanccio...; 
námos pela nossa soli.d_ariedade, activa ou passiva, como 
actore.s que fornos na ordem de coisas então: e~ístente, 
· O discurso do eminente politico paulista é _merecedor de 
exame. Procurarei, com o respeito e -ae?tamento que tenho 
po1· s. Ex., traduztr, o. que nelle foi dito a respeito da eoo
nom ia. e das finanças brasil~~ras . 

A :prime-ira Republica encontro\l uma -situaoão financeira 
búa, de cambio ao par - acima do. par, me;;mo - não 
-Obstante as difi}culdades economfoas exi.stentes1 isso -em vir
tude da grande opera.cão de credito que bavia feito o u.Jtimo 
J.>re.sident.e cto ·Gabinete e 1\1.inistro_ da Fa.zend'a. 

Assim, nos primeiros annos de .Républ_ica, uo meio (ias 
emis!Sões bancarias sem conta1 que provocaram . grande dis
sídio poli tico no Brasil, <1,índa mantivemos o cambio. favoravel 
como thermometro de no·ss.o int.ercambio 'inteI'.naciorial d.e pa
gamentos, mas as l.axas baJxavam consecutivamente em razão 
do esgotaménto gradual de_sses recursos, qU.e nos permit.tiam 
satisf a_zer a insuff iciencia dos recursos obtídos na balança 
commer:cial. . 

Assim vivemos. àté 19301 na ansi;i de pr.ogresso~ executan
do grandes mélhoramen.tos. grandes óbras, r-ef orrnando, n.ão 
!rn duvida; o Br.asil sob todos os aspectos, mas suppr,indo o 
insufficiencia dos saltos do nosso commercio internacíonal 
com-o recurso .ao credito. ao emprestimo. Eram novos onus 
qu.e cr.ea vamos para a econo.mfa hra$ile.i:ra. Só com ess·es 
saldos., entretanto, não podiamas c·ompensa1• '(JS oonlprom1s_sos 
da Nação, das obras que s:e reali?:avam no Brasil e do capital 
que. collocado em nosso paiz, réclamava o pagamento de seu 
rendimento. 

O iüt.imo quátrienrüo qu,e P.rece-deu á Revolu:cão,. em qut! 
a balança do commercio, annualroente, fazia sentir de modo 
notavel seus eff ei tos sobre o cambio, foi cheio -Oe recursos 
ao creàHo. Basta sommarmos as importancias entradas no 
Brasil em virtude de emprestimos feder-à.es, estad:uaes e- mu
nicipae.s, contrahidos nesse periodo, para tel,'mos idéa dos 
vultosos compromissos que assumi amos. Assim roes.mo, 
quando irrompeu a crise mon·etaria universal, a partir de 
19~~ verificámos c.omo o aur'u regressava corn rapidez para 
á ·sa.l.isfac;ão de pagamentos da ·nessa bal'anca . A Cai:":.a à~ 
E~lab.ilização viu despóvoarem-se as suas ·arcas, com a ev·asão 
de stJa reserva melall iea . 

Já. em 1929 o eminente brasileiro então Ministro aa 
Fazenda sentia as gra.ndes dif-fículdade~ cm que. o -Paiz mer
gnlh.aria, em face da falta de recúrsos para attender ·aos 
compromit's-os. externos e:dstentes. Todos ·sabemos o que 
rep.resentaram de -an_gustfas os ~nnos de 1929 e 1930, aggta ... 
vad.os pelos reflexos da situ.ação que se desenrolava por toda 
a Europa e se ala~tra:va pela Ath.erica. Cbegãmos, em !;Umma, 
a ':HJ3CJ, com a Caixa de Estabíhzacão quasi que- exhausta. 

O Brasil. portanto·. alc~ncava esse anno em situac;ão sr~
methante á da, Primeira Republica, quando da quéda do re
gi.me monarchie.o. 
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Co.D1 p~gamentos colossaes no estrangeír·o a satisfazer; 
com ·sua .vatanca. co~mereial em alarmante Q.eclinio; com a 
cr~se de pre.cos que· '8~ uni versaUzou, v1u,..se o Br·asH, além 
disso, agitado por uma grande convuis·ão politica, maior que 
a <J..e 8~, porqu~ -esta fól'a quasi adstr1cta au !tw. úe Janeiro, 
e.mquanto que á .k-evotucão d.e 30 .conturbou,, cle Norte a l::iul, 
<t v1ua na.cwna! ew todos -os E$tados. 

. O Governo l'roviior-io. po.rlanto, e.ncontrou uma sit..uação 
de grai1des difficuldades para o .Paíz, quer nas relaéões com
m.el."c1aes internacion_aes, na·s de suas balança de pagamentos, 
qu?r relativam·~nt.e ao trabalho interno, desorganizado por 
.c101s annos ele agitações. ú .Governo l'rovisorio iniciou, por 
isso, Q'. exei·cíc10 de 1931 .com um deficit no valor de· oitocen
tos e tantos mil contos. Já o governo ~ntcrior, para defesa 
da ordem, fôr-a forcado a erilittir e lanQava mão de ••:irle dess.a 
.en:üssão. Deante do def icU, de uma. arrecadação baiXa das 
receitas e uma despesa .obr'igatoria,, fíxad~ pelo Poder Legis
latívo de então, como procedeu o Governo Provisorio na sua 
polftica finauceira 'l ]"echado.s o! mercadoe~ internacio.naes; 
não querendo proseguir no caminho, até então seguido, do 
a-p.pello ao credito, mesmo que isso fosse _possível, o Governo 
procurou adaptar, com um grande Ministro de São Paulo, 
Sr. Whitaker, a política que o momento a.conselhava: de 
cQzppres.são formidavel na d·esp~sa e de busca de novos re
cursos pntà a receita. 

Asiüm, encontrámos, no exercicio de 1931, a despesa to-· 
tal comprimida a 2. 046. 000 contos, quando a despesa i·eal i
zada em 1928, ,numa época ainda de facilidad~. de credito, de 
recursos, tinba attingido a 2 milhões e 350 mil contos. O 
€Spectaculo que apresentava o Paíz, de v.erdadeir_a. desorga
niz.acão na sua vida~ geral; perturbado no. seu trabalho, com 

. -exigetlcias de. toda ordem, qu~ as revoluções determ_inarn, 
com aspirações reclamadas por todos, principalmente pelas 
m~_ssas que. deviam s~r satisfeitas., o es~ectaculo, como di.5Se,. 
apresentava $erias apprehensões. 

Finalizado 1931, a situsição aggravou-se. Os ultimas 
recursos haviam sido apro:veitados; e. se nesse exercicio, a 
receita arrecadada «s:cendera a 1.152. OOQ cõntos, em i 932, 
não obstante as sérias difficuldades havidas, ella alcançou 
pouco .menos. Mas a despesa, por motivos de todas conhe
cidos, eleYara-se a 2. 859. 000 contos de· réis.-

Foi esse o peri,odo em que a despesa se apresentou mai! 
e teva da, pois a àe 33 accusa 2. 676 .. ooo· contos e a d.e 3 4, , 
2. 765. 000 contos. 

Não ha duvida que o Governo, para saldar essas conta~, 
-Oevia vale_r-se d0s elementos que tinha á mão. NãCJ. podendo, 
nãu devendo recorr~r ao credito extérnci, recorreu á emissãtJ., 
que, de 31 a 34, foi de. quatrocento_s e tantos m.il contos; e 
que, sommada ú de 1930, de quantia equivalente, não attm· 

. giu~ em notas do Thesou~{), a ·im1JOrtancia de um milh,~o de 
c.tmtos. 

Não podemos confundir essa. emissão feita pelo Thesouro 
.com a a~torízada pela Carteira de Redesconto, e:missão es.ta 
a principio para fins commercjaes e depois autor·izada, em 
momento de ce1·tas difficuldades, ao redesconto de letras, do 
:Pi'uprio Thesouro . · 

Para. satisfação <los compromi$sos externos o Goveruo 
realizóu o fundino de 32~ em virtude d.o qual fez crescer a 
divida externá. de t 10. 000. 000, duzento5 e tantos· mil francos 
ouro; ·tendú ,bavido, em dollars e fra-ncos-r>apel, acerescimo 
corres·pondente aos juros que d.eyi!l.m ser pagos no periõdo 
<io f undino. 
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. No. periodo de 27 ã $ü, a ,somma das receitas .fai de 
8·.133~-000 ,contos~ No de 1'931 a 193.4 ella se · elevou -~ 
8. 23f,. 000~ c.ontos. }; .. d.espesa, no primeirq perioda de quatr,o 
a~mos, ·fo1 de 9·.·307 .óOQ contes; excedendo da receita cor
r~spon,de~te em , 1·. 2.00. ooo ·conto~. .. No segundo. período · o 
e:x:cgsso da ct·es!J:esa &obre, a. receit.a .t.oi de 2,, .115. 000 ·c.ontos • 

. Que1· dizer· q:ue nos ultimos quatro annos citados ··se tlespen
deu mais õé u.m milbão. çle contos do qqe nos: quatro pri-
meiros. · 

. E~pliQa..,se; pórétn, o f'aoto· p:rincip_almente porque neEis.e 
periodo houve as grandes ·obras QO N Ord~s.te e as grandes 
de.spesas militares., de:sde 1930, em t0d.os, i:>s Estados do Brasil, 
desd.e 0· Amazonas a,o Rio· Grand·e do ~Sul, por exigencias d.é· 
ordem publica. 

A situ~ção eéonom.i.ca tem,..;se .d~s,env·olyido,: s0.b o ponto 
de vi'sta interno, ella 1cr.esce, ·mas, so·J;;>· o pontú .de vista. ~xt;el'..
no, eHa indep,ende de nossa vo.nta:de e de· nosso es·forç0. Nãc; 
poderemos fazer o que· desejamos; po~ m~íores' que sejam ~s 
tentativas. O comm.er,cio exterior do Brasil, quanto á im
_portação, de 1927 a 1."93(;, foi- <i.e 2z .::t49. 00f1 toneladas. Da 
193i a i93'4 fo.i ape11as de, 14.806.0tlQ'. 

V.,emo5, pórtanto. a haixa enorme ·soffrida no segundo. 
pe~ioQ.o. · · 

Quanto á exp01itacão• tinha sido de 8 .. 550.000 to.nela.da~, 
no pFü:meiro dos re:!eridos q.uat:riennios e de 7 •. 964. 000 no 

. s~do. havendo .• pô~tant.9.~ uma pequena diffe1·ença para. 
menos,, neste ultimo. 

~f:as., quanto a.os valores de uma e de outra,, sé a i.tnpQr•. 
tacão. do primeiro périodo ~nterior á Re'.~olu.cão, em i . OOb 
libras ow:o, foi de Gt0.57·5, no :segundo período attingiu a 
i 04. 09;9; e a. e,xpor-tação, que no m·imeí_ro. pericdo se ~rà~ 
duzia,, tambem. em 1 . 000 libras oure. por 3.46 ;692, no s.egundo 
periocto se r.eduzíu a 157, 204. 

O estudo. do commere1o. internaci'onâI mostra a bai:xa aos 
preços em tod0s os productos da. exj)orta,cão brasileira. E não 
e só hél-ix.a d~ precas·: é falta de mert.adQs,_ é recú.sa de íJ.ov-Os 
m.er.cados, são eomb.aracos nos mercado$ existentes. E' o f ac·t.o 
é que a nossa balança ,cómmercjàl nos dei;x:ou. em 19:34, 
apen~s· e·m. :r. 000 lipra:s o.ur0, u.m saldo. d.e ~L 473; eíI;l 193.!~, 
de 7 .tfü8; em 1932, de .14.886; em 19-~H, de 20. 788. 

O dec.rescüno que vem·. .soífrend(} ó saldo da- balanca 
:comm~rciál torna-a ínS:filfic1entis·s.i'ma, nao ha. dovida, para 
a satisfação. de nossos compromiss_,os externos .. 
. A sttbiacã.o. financeira q:µe. dàhi- resultou, ·po_d~n.to,, foi 
alheia e independente -dfl. vontade do Governo, sendo decor
rente, principatwente, da situacão e~onómica. ·E1 indtU)i.
tavel qu~ ~rros t:em coinmettJdó o Governo; e erros' com
metterá ainda pela sua propri'.a natureza de Gover~o . Não 
pod:e,mos, e.ntreta.IJto, ineulpar-lhe â.s faltas que prpvaca_rarn 
a imposslbilídade àe uttenderm.os, ao·s noss.os comp:romissos. 

Houve, por conseguin-t~, C'ómo dizjà, ínJustica. /de parte
d.o. meu e:rnJnente amigo., o, Sr. Oincina.to Brt!..ga; na orítica 
severa ,e cerrada que fez ao . Gov:ernq,, attdbuíndo 1 a origem 
de todos ,os nos,sos males ·á d0$eonfianea no Governo, a es·se 
f actor psychologfoo, ·quando n;J. l'eal idade· este, .nas questõ:es 
de cambi·o, tem· limites ·estreitos, salvo QO e.aso âe conwl:São 
gera.l e d·e notõrio~ evidepté gesconcerfo,. Fóra destas hy .... 
potheses,, porém, o sett r ·eflexo :tem limites determinados. 

A,ssim foi ·na Pr.Hneir,a Republica. Qu,andô est~ inieiou a. 
1emissão de stiâs s.érie.s de notás, alarmou a vida interna do 
Paiz e os meios rrionetar los estrai:rgefros,, Dizia-.se, mostrs.n-
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do a s notas .emittidas p'elo 1entiio Banco da Republica do~ 
Estados Unidos do Br.asil, dobrados de certa f órma, que ellas 
se originaram d~ 4' Republica dos Doidos do BrasU", assim 
querendo caracterizar a _loucura das ~nü~sões e dos ·gastos. 
as graves pertUI'bações havida no Brasil . 

. Essa~ desconfianças, esses motivos d& ordem psycbolo
gic~ abalarai;n, ~em duvida, o camb.io, mas. em pequena rela
ção, sendo a causa. predominante .. es_saa emissões sem lastro :a 
consecutivas. . 

A obra orçamentaria soffreu reparos sob divel'sôs ponto!S 
de vista. A Commi~.são de Finànças foi censui;ada, foi ad
moestada de erros que. se .suppunbam commet.Liqqs. · Porém. 
devo dizer qúe ena se encoI):tra: perfe.itamenle tranquilla . 
Arcava com granda re.sponsabilida'd.e, que era t1. con.fecção tlúi 
primeiro orca.ruento na prime.ira legislatur·a republícaíu'° 
Procurou cµmpr.ir a Constituícão nos termos rtgidçrs que tra .. 
çava a disposição sobre a receita e a de3pesa do Paiz. .E êm 
um grande ht,1m~ro d~ . ~reuniõe.$. 1estuqÇ1.ndo. todos esses pro
blemas, procur.o.ndo traduzir o qtle çlet.ermina a nossa: Ca.rt.4 
Magna, éntenden que devia ·dar fórma ·núva ao orçamento 1:1 
tornal-o comprehensivel a todos. mórmen,te ao publico. Po
dia não ser vantajosa, vamos dizer, ao GovS'rno, mas. ~em 
rluvida, lnteressava ma.is á Oamára e ao publ'íeo .. A fórma 
usada tem apenas· um· ínteress~ administrativo restricto, 
quandq a projectada P.er-míttia ao legislador um melhor co
nheeimento dos serviços públicos, um mais severo exame das 
despes.as publicas. e ao publico um manej:o· facil dos process·os 
porque se. arr.ecada, .;.se obtém a renda, de onde ella provém ~ 
para onde vae. 

Neste sentido, procurou realizar a obra recommendada. 
pelas nações m.ais adeantâdas que nós. Procurou seguir O!S 
typ'Os mais perfeitos de o:rcam~ntos füscriminat].Vos, tanto da. 
receita como da despesa publica. E como a elaboração do 
orçamento, nesta pbase, não era .obra sjmplesmente de · col
locar numeros, exigiu um trabalho da Co.rnmissã.o de Fip.an
cas de. verdadeiro estnd.o ao reunir as· despesas para dS ser-
vi.ços publicos e .para classifical-as convenientemente. 

Deixava verdadeiras questões para o Plenario, que o 
exame do orçamentv corrigiria. modificaria, melhoraria. 
aperfeiçoaria.. indicando novas d1sc.rim.iriacões e distribuí
oões. 

O P.l·ena~io, porém, preferiu voltar ao systema antigo. 
que deu logar a confl.!sÕe$ interessantes: achavam-se ver.da
deiros absurdos nas classificações; falsos erros tnonstruo~os 
eram ~pontados; indicaéões. inconvenientes eram apresenta
da·s·~ Chegou-se mesmo ~- se pergunta!" 9 que signiíieaY.a, 
numa discriminação, um titulo, por exemplo, . udiverso·s". 

Nesse titulo a Commíssão de Finanças havia colloc.ado 
todos os serviços que não se enqu~dravam nos nutros titules, 
bem como serviços de gastos vultosos, os quaes s·eriam .des
Ioeados em 3ª disc~·ssão, mas que dP.Ve~iam chamar a atten
ção da Cam.ara desde logo. 

Entre os ultimas orcamentos que tive oceasião de exami
nar figura o da Russia Sovietica., com 3fJ. 500 :z;nilhões de ru
blos. orçamento etrnH1br.ado. ctJ.ia reeeita igualava á despesa, 
lá encontrando o f.itulo "miscellanea '-7, com· a iniportancfa de 
3 .'700 ·milhões dP. rublos. 

Todas as despesas: que não · pocUam ser catalogadas nos 
titulos de despesas desse orçamento, poraual).to ·o orçamento 
russo tem pouéos· timlos., .figurava no titulo umiscellane.a", 
que nós denemin~r11os dê "rlivers:oj;;" ·. 
. 1\:ssim. em vez de urna correccão á obra ·elaborada pela 

Commissão de Finanças, pref eriú-se a volta · ao pas·sado. não 
C. D. - VOLUME ·x:xv· - f 935 20 
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podendo a Gamara app['OVê:ir um or:camento ·que, como eu 
disse e o eminente 1.epresentante do Rio Grande repetiu, possa 
ser útil, possa s~r compreht:ndido. No estúdo do or:camerrto 
a Gommissão de Financa::J procurou, fez empenho ·em colloca-i· 
na Receita Publica tudo 0 que fosse .receita e renda, tudo o 
que pudesse Sf:!r apurado, segundo de:terminaoão expréssa da 
Cionstibuicão, da m.esma "Sorte que na Despesa~ Nesse exame 
hnporta,ntes ques:tõe.5 se agitaram. Uma dellas, a do o·uro. 
Havendo acquisiçã0 do ouro, como era notor1o e ·publico, e 
em virtude de um decretp do Goyerno _P:tov-1sorio, consh
t.uíndo, portantó, tal acqui'sição um servico publico, de que 
f.~ra incumbido o Banco. do Brasil, dever-se-ia, ou não, c:on
signar i:;ta despesá a importancia necessaría â compra desse 
ouro·! Estudado a pro.Qlema-, foi unanime a opinj ão de gue 
todos c:i.s encargos, .toctas as despesas deviam figurar, deviam 
ser cá.talogados, assim e.orno todas · as receitas . Tornava-se 
misLér, por conseguínte, que figurasse na. dc·spesa a 1mpu.r
tancia !)ecessár'ia á acquisiç.ão da ouro. Mas, sob que fórma? 
Era uma desp~sa; nãó era, entretanto, um gasto, porque os 
financistas ·distinguem a de~pesa Q.o g~tQ. Todo a gasto é 
despesa, mas nem toda a despe.sa, num balaJJ.co orcamentario, 
cons'titue gas.to. E como o modelo a.doptado dê, oonfecção de 
orcam~rtto foi o modelo itali~no,_ de confabilidade_ a mais per
feita e a mais exacta, essa despesa só poderia inciuir-se como 
despésa e~t_raordinari'a; ll)as despesa extraordinaria ref eré.IJ;te 
á movjmentação de. capital~ que repres.entava uma transfor
mação de eapit~l. Critieas houve .de que a GommiSsão de 
Finanças Linha confundido despesa ordina:ria com extraordi
n:ir.i n, figurando no capítulos das ·désp·esa~ ordinarias aauel
la~ que. pareciam dever figurar no orçamento extraord.inario. 
A Comínissão de .Finanças deixara ap plenario o exa.me da 
questão~ que propos.itadamente levantara par-a um acuracio 
e~lndo. 

A Constituição da Republica determina que 0 orçamento 
da despesa seja dividido e_rn duas partes, uma fixa e outra 
variavel, a ,prim,e-ira inlangivel e a segunda: modificavel. Mas. 
o que coustítue . a despesa fixa de um s~rv1ço publico? Será 
a. ç.oncepç-ão anterior á Constjtuição de. que .só o é a parte· 
rP-lativa a vencimentos d.e funccionarios? Pergunto eu: po
deria o serv·iço. pubUco. que. não póde ser alterado, nos termos 
rla Uom;tituicão.1 fu·nccionar só com pes~:oal? Não. A despesa 
íi.xa deve comprehender, portanto, a parte de pessoal e de 
materia1 ind'í$pensavel ao movimento :normal do serviço. 
Todas as outras despesas seriam variav~.is, segundo o texto 
Mnstitucional,. ou s.egundo 0 texto. dos financistas que diri
giram_ a missão eurçipéa e perco:rr.e'f'am quas'i toda a Ametica 
do Sul, .na organizaeão de s.ua. obrá: finance1ra, despesas ~.)...
cepcionaes. duradoul'as ou rião, todas -extraordina.rias1. 

:?elo criterio Q. .• , Cgmmíssão de Finanças não t~1·ian·1os 
assistido á critica do eminente leader da tnin.9ria, 1 quando 
al1udia, aqui, a despesa~ de material permanente em impor
ta~eias elevadis.simas., ngura,ndó se~pre com'O despesa ordí
naria. norm·a1, annual. 
. Nos or«;amentos europeus,, uma compra de movei, .de ma-. 

china de escrever, de machina de calcular, d.epbis de ins'tal
lado o serviço, constitue despe.sa extraordinaria. 

N.ó ·exame da questão; muito bem tratada pelo eminente 
Sr. João Neves, a Commissão de Finanças teve de esU-anhar 
que repartições exi.stentes ha mais de 30 an.nos tenham s:;em
pte, como verba constante~ annual, para · acquisição de mo
veis, de machinas. 150, 20(), 30.0. 350 contos. 

ô Sn. PEPRO RACHE --- A vida de uma machina de· escre
ver é de tres a;nnos. 
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O S.R. JOÃO SIMPLICIO - Outro .Ponto. que a Commis!i
s.ão '[Jrocurou levantar e para elle pedir a manifestação do 
plenarJo foi o seguinte.: como., _na obra orçamentaria, deviam 
·Ser consideradas. as obras publicas, os melhora.menLos, as 
acquis1cões? Depois de longos estudos, a Commissão de Pi
napçás seguju o que recominendam ·os grandes financis(~s. 

As obr.a.l3 .serem executadas por meio de operações de 
cr.edit~, por emprestimos, cuj.os sérvico~ de juros e àmortiza .... 
ção se catalogarão ·na despesa ordinària e euj_os limites de 
possibilidade e desenvolvi.menta por vari.os annos se possa 
medir pela capacidade da i•eceita em. supportar os onus que 
ess·es emprestü;nbs traz.em para a desp·esa ordinarfa. 

Assim, para eS$e c~;pitulo, a·tt'irre.n,te ao desenvolvimenlo 
da economia e á defesa nacional,. adstricto ao Ministerio da 
Viação e aos MJnisterio~ da Agricultura, da Gue.rra, da M~l'
rinha, a Commissão de Finanças entendeu que taes serviçoo 
d~v~riam ser reali.zados. por meio de empre~ti.mos e os gastos 
corresponderem, na Rec~ita, um.à contrapartida da ope1·açãu 
de credito ;necessario, visto que, na De$pesa, já haviam sicJo 
consignàdos r-ecursos para taes possibilidade$. 

Que fez a Comrnissã:o de Finanças? Resolvído este as· 
sumpto, procurou segui-r o que se· adopta em todos os ·p.aize~. 
obedecendo ainda ao principio constitucional da consignação 
na Receita de todos os recursos que lhe s.ej.am aLlinénle~. 

As~im é que eqcontramos nos orçamentos portugu~i.es, 
propos-tas pe1o Sr. Salazar. na despesa, as imvorlancia...; uc
cessarias a estradas, a m.elhoramentos, á oónstrucQão de ·col·
legios, a outra.s obras, ao aperfeicoamento do. mu~erinl ua 
Guerra. e da Marinha e, na r.eceità,. como renda IJI'ov-enitmle 
de emprestimos, a importancia neces.saria para e~.~es fill:-l • 

. Dep.ararnos. ass~~. tambem, no orcamento ita.lianu, 01ir1' 
perfeila, onde .na. receita e pa detipe~a não e-s·capa n minima. 
quantia . . a mínima dotação, .tão minµcio~amente elle ·S. feito. 

Para os gast.os de grandes obras que exigiam mnis de 
um billião. de liras,. achamos na receita os recursos de em
prestimos a ~miLtit.· para os fins constantés da d~.spesa. 

A Commissão d.e Finançªs~ portanto, não estabeleceu no
vidade alguma;. procurou. .ir à$: fontes mestras. á& grnmfr)'i 
obras orcamentar-ia:s de todos os pai.zes. Isto é, não de ixa.r 
em pr9jectos separados receiias e .despesas, uma vez que ·a 
Constituicão da Republíoa determina que tudo devu. ficar 
consignado no orça.m~nto, para se ter a visão de conj111Wl.o 
das receità;s e despesas em cada exerciciQ. . 
. Um dos eminentes represenlantes da. minoria fo7. a in-

Justica de dizer que a Comm~ssão de. Finanç.as catalog1u·1i n1L 
Despesa reparas e pinturas. N.o. avulso di.stribujdo niio PXil'llo 
~m titulo destes. Ha, sim, serviços para p Minist1~rio l)ll 
Viç1ção em impor'tancia elevada --- electr-ificacão i.fa Conll•nl, 
çonst:r.ucção e prolongament.o de estradas, san~nmento d11 
baixadas, obras hydraulicas; no orc;amenlo da Guerra, t\ d1l
tacão de 6. 000 contos para con.strucções rnilitarc!-1; uo "ª 
.Agri1c.ultur:a, a de 6. 000 contos para construccões; no rhl M ll· 
rinha, as de re:modelucão da esquadra e 1;onstruc~.ão elo Ar
senal de Marinh& 

P-ois. então, essas construcÇões nós a.s vamos fnZni'. "m 
h:nportancias desse valoi', com a rençia, ordinaria, .qunruln l'I\• 
contramos nos orçamentos italianos, portuguezús, ou rl n 111.1-
tros povos, os recursos. ao emprestfmo para servicos tl f• ld1'll· 
tica natureza? 

As verbas de ·reparacões e pjnturas não fornm cnlnlo
gadas no titulo "Obras Publicas". 

A proposito devo referir que a Commissão de Fim1t11.:us, 
no exame. que fez .• quiz corl~r ·certas dotMões exislcnlus nQ~ 
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orçamentos ordinarios. Assim é que em varjos 1\-linisterios 
é·ncontramos verbas ce>m 10'0, 500 e até .1.500, contos, desti
Iiada.5 a reparos e pinturas. E, á sombra- desses reparos e. 
pinturas, faze!lf-se obras. 

A. Gommi8são de Finanças, obedecendo ás det.ermínacões 
constituciona.es, áeu para ás serviços de edu.c;:ição, obr·as 
.cóntra $eceas e amparo ;i maternidàde e á infancia, o~ recur
sos que .a Constituição deter.minava foase.n~ f0rnecid1J!:i, reti
rado::i de pércentagens difJerentes sobre a renda dos imp-ostos. · 

Nos .capituios. das obras contra seccas e do amparo á 
malei·nidade e á tnJancia não houve duvidas sobre a appll
caçjio dessas percentagens. Ellas· surgiram, entretanto, acerca 
da discriminação que a Commissão fjzera no captt.ulo àa 
educação. Hoje, essas duvidas n.ãq existem, de vez que vo"l
ta:mos ao systema antígo - de. tudo permanec.er de.ntro dos 
Mini'!?terios, procurando-se aqm _ e nll' as dota~õe~ qu~ndo o 
investigador desejar sãber qua1 a ímportancia que o Paiz 
dispendé com a educacão nacional. 

Querefll os Srs. 'Deputados um exemplo? O ultimo relq.
torío da; Coniador_!a Central da Republica (de i934). distri
bui.do amda ha pouco aos Srs. Deputados, ü1forn1a, nos _r.e
s~mos da despesa, que a hi-stru.ccão puhlicµ consome appro-

·-.ximadamente 25. 0-00 contos. Pois bem: a Commissão de 
Flnança.31 . procurando, aqui e acolá, tudo que era atlinente 
a.o en_stno e á culluta, enconlrou a cifra n.pproXimada de 
70. 000 contos de réis! Tiremos os 1O.000 c_ontos e fracção· 
correspondentes ao ~nsino militar e aind.a restará ô 65. 000 
contos. Não obstante., o Relatorio da Contadoria Central da. 
Republica menciona apenas 25. 000 contos de. réis! 

Como catalogar as d~spesas neste capítulo. ·da educação? 
A Gominissão recebeu duas séries de criticas: uma re ... 

f P.rente. ·á incorporácão do ensino militar ne.ste capitulo da. 
Educação; outra reJerente á inc.orpôração do Archivo Na
cíonal no mesmo capitulo. 

Quando a Gommissão procedeu a e~se~ estudos, .n,atural
·me~te foi levada a examinar o que 'Se pa·ssava nos orçamen
tos de -outros paizes. Incorporando o .Archh'.o :\'acional, como 
fez, com a Bibliotheca · Nacional, com o Museu Nacional, com 
o Instituto de Manguin '1os e outros estabelecimentos, a Com
missão seguiu as' prescripções do decreto re!erente á _pri
meira dessas ipst.iluü;ões é, mais, o exemplo da França, que. 
faz o mesmo '~m seu orçamento. O erçame11to francez têm 
dois capitulas: um, da eduoacão geral; out_r.o, do ensino 
tccbnic.o, sep.arado. No orçamento da educação geral enc.on
tramo.s o A.rchivo ~acional de ' França e o$ Archivos De
partaméntaês. 

O A--rchívo Nacíonal do Brasil ·não merecel'.ia essa incor.,. 
poração? Não é instituição de cu.ltura, .çie histótia? Não 
tem séu eurso tecqnico, dentr.o da propria repartição? Não 
t.em suas multi--applica,ções espec.iaes? 1 

O decr_eto que rege o Archivo Nacional à:atà de 1923 e 
foi expedido no Governo do eminente brasileiro Sr. Art.hur 
Bernardes. referendado pelo saudoso j~_risconsulto e grande 
compatriota Sr. João Luiz Alves. Lá encontramos definidas 
as funccõ~s do Arê.hiv.o . Na.cionaJ: ,- o seu gbjectivo, ·o ·seu 
al'cance, as sua$ puhlicacões <le'termjnad·n~. 0 seü r1JT.'~o, dp 
preparação technica em dois -ànnos, com professores tirados 
do proprio Archivo ou convidados entre antoridades reco-
nhecidas. · · . 

O. eminente representante da Bahia Sr. Pe.dro Calrnon 
estranhou como oof$.~· inexplicavel a incorpQracão do ArcJiívo 
Nacional po orçaménbo da Educação, Se o Archivo Nacional. 
pela !ei, tem funcc;õ:~s cultura.~s dete:rm·inada~ . tem cu:rso~ 

' . . ~ 
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techni cos pTecisos, em dois annos~ com. sllas maler.ius e disci
plinas .espeojficadas, com prof ess·ores que podem ser eonví
da.dos para. fazer se:-o:s cursos; se a França, qne é um paíz de 
cultura, dentro de s·eu orçamento da educacão geral colloca 
o Archivo como a. Biblioth_eca, e não só o Archivo Nacional. 
como até o~ Archivoi:1 Depar~~.nientaes; se assim é, a Com
mi.ssão de Fi;n;;mc,:as não teria errado mui.to ou andado em 
má co.mpanhia. . · 

. Que o plenario modificasse - muito beI;l).; que. não a:c
ce"itas.se e~sa inclusão - de accôrdo. Mas, que estran11asse, 
como coisa esdruxqla, não ac_ho para isso .absolutamente e:x
plicacão. 

O onLro ponto erã: se- a v-erba destinada ::í. Educação 
de,·1a abranger tanto ó ensino m.ilítar 'como o civ:1. · 

A Çornm rssão, dé Flnanca.s, inoorpor.ando 0 ensino miU
tar na q11ota destinada á E>dticação, não fez o_h_ra definitiva; 
ap:ena.s ~presentou suggestiies, pois havia elàborado projec-to 
de orçamento sob novos m oldes. Compete ao plenario exa
minar ú as~umpto e, se assim o epfonder, introduzir rnbçli
ficações. 

A cfneslão dê::t educação é , pata mim:. Iíln_it.o interessante 
e rne apaixona.. Vou resumir meu pensamento, mas acbo 
que, .se ~~ -forcas nie permj ttissem, falar.ia a noite inteira 
sobr-·e esse problema. 

O Sn. R.\.CL Bl'rTexcoUR.T - E a Gamara toda se cong-ra.
tulnrfa em ouvir a palavra de Y. Ex. 

O SR. l\f ON'TE; _,\hRAES - A Casa· ouviria V. Ex. com o 
ma.ior prazer. (Apoiados.) 

O SR. JO.~O SJl\fPLtCIO - Agrade.ço a VV. EEx. 'Na. 
Constítnihlc brasiteira duas correntes existiam em materia. 
de ensino e ele educ.acão ·em geral : u.ll)a, pendendo para a li
berdade quasi comDleta, representada, vamo5. dizer, pelas 
bancadas do Rio Grande e de São Paulo:. outra. mais nu
merosa~ a que se ligara, em sua màior parte, a bancada de 
Mina·~. opinando -pelo officiaUsmo,, pela intervenção. do 
Estacio. 

No m~io.. porém. dos entendimentos dessas cor·rente$,, a 
que propugnava a liberdade do ensino pouco resultad.o pra ... 
tico oh.teve. 

A conquista do problema .~ducativo se resume, como obra 
da C.onslitninte, na especializacü.o de uma ·r ,eceitai l.)erma
nente. determinada. e crescente para seu d'esenvolvimento. 
tanto na Un.iüo. nos Estados, ·como nos Munícipios; na res.er
va de uma percentag.em de.ssa quota para as z·onas interio,re.s 
do Paiz. segundo o pensamento â'Q gr~n_de, .saudoso e glorioso 
Migu!:!l Couto, nos seus famosos educand.arios. no :res-peito aos 
saldo.s que a:prese·ntém os orçamentos da Educação. no au
:xiHo .ó.o:S êstudantes pobres, dé ínod.o ,a c!)nciuz'H-os da 1cqn
dição mais hur:njlde á mais e.levada. simplesmente pelo s·eu 
merito .e capacidade. com a ajuda âo Estado. 

Esses foram os p.ontos dominantes, porque, quando todos 
julgava.mos que iamos ter a liberdade do e_nsino, iamos tel-o 
feito pelos systémas educativos estaduaes e I.l.acional, o de$.,. 
taque' - sempre o destaque - d.e uma emenda, que repre:"' 
sêntavra o pensainento de grande. parte. tlos· Constituintes, .soh 
a chefia tlb nosso eminente collega Sr. Professor Leitão da 
Cunba, encravava dentro do capitulo da Educação. a e~gen
cia do reconhecimento das Faculdades e Escolas não federaes, 
stl.bordinando-as aos padrões officiaes. 

A_ip.<la consegui alguma coisa do nosso eminente colleg~; 
na vietor'ia em qQ.e .com o seu pr~stigfo arrastava, a CoBsb.-
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t:uinte. Foi .na. substituição da palavra .. equiparação" pela 
"reconneci:mento,,. "Equiparacão -era mais preciso, mais 
forte e eu, que conhecia o sentimento d.os educadores brasi
leiros, pelo menos nos seus postos o!fíci aes, procurava na 
éxpr·es,são, "reconh.ecimento1~ menor constrang-in_iento á liber
dade do.s Esta{Jos. 

Mas, não foí só isso. Outro artigo da Constituição da 
Republica ao qual eu tinha opposto tod~s as diffiçuldades, 
como representante do Rio Grande nas famosas conferencias 
presididas pelo então nosso eminente colliega e hoje preclaro 
Sert~d·ór da Republica Sr. Aleantara Machado, prendJ~ o pro ... 
blema educativo ao systema federal, porque determinava q-ne · 
â U1;liãó competia estabelec-er as condíções de c~pacidac!e para. 
o exerc.ioio de todas as p!'ofissõ·es Hberaes e technicas; de 
sorte que, dentro desses· dispositJvos ~onstitucionae·s, que dãe> 
tão am·plas atttíbuições á União, pergunto -eu: que póde fazer 
u_ma Faculdade de Direíto, umá Escola de Engenharia, uma 
.E'aculdade de M.edicina, uma sü:n-ples escol.a de; ch.aitffeurs, 
no systetna educativo dos Estados? Prepara:r. Não· ha du
vida t· Tínhamos '3Sse. regime. antes de 1930. Mas, o exerci cio 
da. profissão não po_derá estabelecer-se sem que a escola .se 
colloque dent.ro do padrão oíJicial. 

E digo isso,. se_nho~·es, porque um instituto da cidade de 
·santos, forma-de com capitaés pârticular.es, tendo organizado 
seus· ,cursos e, cont.ractado seus mestres, snh a direcçãq de um 
benemerito paulista, de origem estrangeira, .cujo nome me 
escapa no momento, · ao. pedir o reconhe~in)ento dos diplomas 
expedid.os· por ~sse instituto. tev.e a r.ecusa do· Conselho Na
cional de Educação contra o méu voto, pois lhe foi negado 
o pedido, sob a:!legacão de que a União ainda não t tnba esta:... 
beleciment.os daquell e typo. 

De sorte que as grandes conquistas da Constituicã<> 
de i 934, no capitulo relativo á educação, são, como disse: 
dotaçàp percentual crescente, que . permitte, desenvob/ei- o 
ensino~ a cultura em todas as ~uas fa.oes·, mas que não dá -
é penoso dizel-o. sinio, pois São Paulo se bateu muito com
migo nesse sentido --- não dá ,aos Estados o direilq de esta-. 
b_elece-.I-as amplamEmte, plenan1~nte, dentro mesmo do Plano 
Nacional <ie ;Educação. 

Srs. Deputados, e.m Julho de f93i, portanto ' oito mezes 
depois da Revolução., apenas fundado o ·con.selho Nacíenál de. 
Educação, em sua primeira reunião eu propunha o seguinte: 

"'Proponho que o Conselho Nacional de Etlucaoão, 
tendo pr~sente _os objéctivos pa.triotfoos dé sua insti.
tl1ição é fazendo u .so das attríbuicões fundamentaes 
que lhe: confere o .decreto n. 19 . 850. de 11 de Abril 

1de 1~·3.f, designe uma, OÜ mais c.ornmi.ssões para pre
paro e redaccão de um Plano Nacional de EQ.ucacão, 
que deva ser appHcado e executado · dentro de v,m 
periodo de tempo que nell-e ~érá !ixa?O·. . . 

Esse; plane procurará satisfazer ás ex1genc1as 
da actualídaãe- brasHeira. tomando emf consideração as 
c:ondü;õe·s sociaes do mundo, e assegurará:, pela sua 
estrüctura :e pela sua apphc.acão, o íortalecimento da 
unidade brasileira, o revigorament.o racial de sua 
gente, no despertar de valores indispensaveis ao, :;eu 
engranélecimenta económico e. depois de estudado e 
approvado pelo Côtlselbo, Nacion_ar de Educação~ será 
submettido ao exame do Governo da Republica e á. 
conside:ra~ão dos governo~ dos Estad'os." 
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. Desenvolvi e:ste plano e o meu pensamento, corno repu
~licano, era obter que o fioverno Pro:visorio, dentTo dessas 
idéas geraes de que sou partiçiario e· enthuslasta, désse a lí
berdade .que· ·a .constituicão dépois confirmaria. · 

Não foi pos~;ivel, porém, leva·l-o· avante. 
Nesse Plano eu estabelecia o Conselho Nacional de Edu

eacão, liga.do aos Conselhos Esladuaes, presos estes aos Col_l-
selhos Municipaes; deter.minava ·â.hi o en~ino, desde o ele
mentar ao universitario, classico ou techníco. E, no ensino 
e1ementàr, fixava, como condição fundamental, a questão da. 
educação sanitaria, que mereceu, de parte do nosso- eminente 
colleg·a Sr. Ab.elardo Marinho, div~rsas observações. A emen-. 
da por S. Ex . . offer-ecícla não logrou acceitac.ão, mas a üiéa 
eontída na mesma estava dentro de meu espírito, per,quanto, 
desde 1931, eu a estabelecera como um dos fundamentos da 
educaoão, desde a escola elementl!1'. 
_ Ness~e e.sboco do Plano. eu ífxa-va, sól) fór_m~. gerál,, :à 

discrriminacão dos cursos, localizando-os pleo Brasi1 . Esta
belecia o numero de moços tirados das massas proletarias, 
das massas sociaes, para galgar desde o ensino eletnenta-r ao 
universi:tàrio, uma vez. comprovado o merito, pelo Estado. 
Apresentava as calculas do .que custaria um planá· nessas 
condições, attendendo a 0 Brasil, do Amazonas a:o IH-o Grande. 

Os trabalhos prelim:inaTes foram presididos pelo Minis
tro da Educacão de então., o emin·ênte· Sr. Francisco Campos. 
Ficaram assentados os ro.teiros para o eslab~1ecimenlo desse 
'.P'lano, n9 qual h.ouve a preciosa 1c.01lab.oracão do Profess.or 
Miguel Couto, e, entretanto, tudo se perdeu~ porque deixp.va 
o Ministerio o eminente. titular déssa pasta .. 

Já vêem os Srs. Deputados que a Go.nstituição, dent.ro da 
cprrente francamente lib~ral do _ ensino, não dera mais qµe 
-aquellas vantagens .que, aliás, são muitas, po.rque o pensa
mento commum era formar a unidade do ensino, da cultura 
brasileira, através ·de um _ mesmo plano. As duas corrente~ 
_conco.r.davan'l.: uma, porém, danc~o liberd.ade á acção dos 
.Estados. nun;i. desenvolvimento- complementar desse. plano; a 
outra, entendend.o que tudo deveria ser discrim1na~o. mar
.cacto, assígna1ado -p~Io poder central .. Infelizmente e~ta ultiz:na. 
foi a oorrente dominador.á. 

O Sa. _RAUL B1T'T'E!ITQO'URT - _.Desejo. declarar a ,...,. Ex. que 
o meu sileneiot neste instante, não corre$ponde a u.m assenti
mento total á inJerpretàção que V. Ex. está dando. Della 
discordo em part~, mas, como o as!;ml)ptó propriamente nii~ 
é directo ao thema que se discute! silencio, _sómente assigna
Iànâo esta -reserva. 

ô $R. JO:Ã.0 SIMPLICIO - Mesmo porque o grande pro
_blema da educação virá a debate com essa liberdade ampla 
q'ue. tem a Gamara, quando s.e a:pre5entar o projecto do Con
selhc NacíonaJ de Educá;ção. Depois virá a obra do Pla-nq. 
em ·projecto dado por este Conselho. O Poder Legislativo: é 
que vae fazer a léi e eu aguardarei que a Camara, nessa oc
casifr.o. volte a-0 grande principio _. liberal. 

Sr. Presid~nte, da fórma por que c0Uoc.o as ,que~tões • .a 
Comm_iss:ao de Fi'nancas emitte sua opinião. t>erf eila ou rtão, 
para ser accei ta ou repudiada. Não são estabelecidos do.gmas .. 
Temos de encarar assump.tos tambem sob o as.pecto finan
ceiro, que é o fundamento pa_ra a Comm.iss~o. 

Esse porito de Yi:sta póde estar errado. 
0-µfró problema, Sr. Presidente, que agitou a Gommis

são de Finam;.as nos seus estudo:s -preliminar:es foi o do ouro. 
~o estudo do orcamento1 procurando a verdade, a clareza 

orçam.entaria, como já referi. a Commiss·ão de Finanças, ,opi .. 
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-nou pela necessidade de recursos para àcqu1s1çao de ouro 
pro.d.uzído ou exi,stente 110 Paiz, pois o contrario importava 
~a su-spensão implicita des~a aóciúisição, porque, se até en
tão, o .ouro tinha sido adquirido por intermedfo df:> Banco do 
Bras.il, ern -virtude de decreto do Governo Provisor1o, no uso 

·díscric~onario do poder, j.á não ~e poderia, em pleno r egi.me 
·constítucionnl, comprar 0uro, sem uma dotação para esse fim. 
- Assim sendo, propoz-sé a .creação da verba nece.ssaria á 
sua acquisição. Houve discordancia,s: umas theQricas; ou.;..; 
tras, p:raticas. ·Em virtude dessas discordancias surgidas 
posterior-mente,, .a Commissâo de Finanças:, pela sua maioria, 
resoiveu acceita:r a emenda que mandava. supprimir a acquJ~ 
s.ie,ão do ouro. 

Havia um _projecto do illustre beputadó Sr. Salles Filho, 
.referente ao .fupdo de amortização de garantia do papel
moeda. Aproveitando esse trabalho, - ·por um ·projecto de 
lei, dos que t~ve a. honra ·de apresentar á consideração, d~ 
·Gamara, naqualioad~ ide Presid'ente da Commissão de Fi
.nanças, regulei a mat~ri;:t dei modc que se pudess.e continü-ar 
a acquisição do ouro. 

O SR. CARLOS· RE~S -. A meu ver, a acquisicão do ouro 
não põde ser considerada verba deficitar.í.a .' Aliás. o nobre. 
·oradoi;- reconhece, nesse facto, o caracter de capital em mo
vi ipento ou, melhor, de u;iercadori'a. conservada. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - 'Um dos assu.Il'lptos· mais. 
di_scm.tic:los·, principalmente na imprensa scientifica estran
geira, sobre o orçamento italiano,, f oj o re!erente á questão 
do movimento dos capitaes. A diff ereD;ça entre çi. despesa 
ordin~ia effecti_va, e extraordinaria effectiva, e a extraordi
naria não effectiva; no sentido do movimento do capital. ~ . 

O._SR. CARLOS RElS -- Em SY:ntbese, o que penso - e peco 
a V. E.x. me perdôe a interrupcão, uma vez que o estou oµ..
víndo .com religiosa att~ncão - é que se trata de despesa7 
mas ·não de um gasto p.ropriame.nte ditoª 

O .SR .. JOÃO SIMPLICIO - Os gastos são despesas, mas 
nem :todas as despesas são gas.tos . 

As receita.s são riquezas que os gastos publicas conso
mem. Algumas deli as são, porém, transformadas em capital, 
alteram para :mais o valor do ·patrimonio da Nacão . Outro 
Jim tambem visou a Commissão de Financ~s com o problema 
do ouro: procurar atte.nder ao papel-moeda brasilEiir.o -· já 
tão desvalorizad.oj sem u.m lastro sequer, a ponto de desper
·tar grave temor, por parte dos hrasileirosj ~m relacão á ·suai 
ma:rcha descencional - dar a esse papel um )astro que se vá 
accumulanào gradativamente, q'Je éresça, dando ao brasileiro 
a conscie~cia, ·ao apresentar no estJ'angeiro uma nota de dez 
ou mais mil réis, de qU:_e alla representava alguma cdísa de 
réal, is.ta é .. de mercadoria de acc·eUacão universal :e de · tempo 
quasi 'indefinido. 1 . 

~m Berlim, em Paris, em Londres o peso argentino é 
acceito, porque rep.res.enta· alguma coisa de real. ' 

o' SR. JoÃo :NEVES - Hoje Já um pouco ba.stante ... 
O SR.. JOÃO SIM'PLIGIO - Na R.ussia Sovietica o rublo 

'ouro exjst.e. Q rublo papel te.m o seu lastro ouro de valo,... 
~izacão e, actüalmente,_ o eneaíxé metallico russo,. correspon
dente. ao papel em ci.rculação, é de· 750 .mil.llõ~~ rle rUblbs ouro. 
. Sob o po.rito d-e vista militar, como di'sse o eminente 
leader da maioria, outro aspecto .a considerar é a necessidad-e 
da formac-ão de um thesouro para uma .eventualidade, por,... 
que, l;lum caso de discordia inte'rnaciQnal, não é com o ,, c.afé 
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.:que poderemos comprar na Tcheco~Stõva{lUia,r<;>u na :A..llema
nha. Esse pód-e· se_r recusado. O ouro, po.rém, é acceito em 
.qualquer de$ses paizes para a acqüisicão do mate1·ial indis
pensavel . Esta questão, entretanto, a Gamara dos Deputados 
resolverá, como outras tantas, como en.t'ender. A Commi'.Ssã0 
de Finapças não estabelece dogm.a.s n .em, doutrinas. 

O SR. CARLOS Rms - Todos nós esp.eramos que a ques
tã.o sejá rese>lvida ~om essa liberdade ; 

O S~. JoÃo NEYES - -- Effeçtivam,ente, o aspecto do en
thesoµramento do our:o para defesa extrema, uma possibili
dade de oonflicto, é importante, :por pequena que seja a 
reserva. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Ago!'a, Srs. Deputados, tendo 
·justificado OlJ explicado a s.itu.acão da Commissão de Finan
ças, ànte as criticas· que foram feitas de seu trab;ilho, devo 
dar um resumo do que ·será o orçamento de 1936~ o. que el.le 
traduzirá e do que .se poderá f.ázer delle .. 

A Camara. Tecebeu a proposta do· Gov·~rno .com deficit 
<J.e 269. 000 contos. .Em virtude dos imperativos constitu
cionaes:, _onerou a despesa de 82. 000 contos para a educação; 
de 12. 000 contos parai as seccas,;. de 14. oao contos para. o 
amparo á maternidade ~ i:r;ifancia:; de 9. 000 contos para o pa
game:nto das dividas Judiciaes rec1~madas pela · Supr,ema 
Côrte; de 100. 000 contos para. aequisicã.o de ouro; de 100. opo 
contos, em duas pareellas d.e 50. 000 eõntosJ para attende-:r ao 
·problema de juros no empresfimo a realizar e outros ·que 
podiam ser pensados pa,ra o pa-gamento da divida fluctuante, 
liquidação, },etras, e'tc ~ Por imp.osHi:vos constitticiop.aes, pois, 
e em fávor da clareza e verdad.e orçamentarias, a Oomniissão 
de Financ.as elevo.u o deficit de 586. 000 contos, e como tenha 
i-etfrado. da Receita rendas qqe competiam ao Distri9to Fe
deral. no mo~tante de 43. 000 contos, esse deffoit attmgiu a 
629.000 contos. Com as emendas apresentadas em plenar-io. 
na 2ª cliscus~ão, alcançou 684. 000 contos. Foi coTI)o· o orça
m.ento desc-eü para rec.eb~r emendas na 3ª phase. 

E$se deficit de 684. ººº contos, entretanto, foi reduzido 
a 337 .. 000 c.pn.tos, em virtude da suppressão d.os 100. 000 con
tos destin~dos á compra iie ouro-; ãa reduccão de 60 .,ooo 
eontos na dotação de 100.000 para juros e corprnis!:iões; dn. 
:retir-aõa dos serviços de obras publicasr acquisição., melhorn
mentos·. no total de 187. 000 contos. 

A Receita, de · outro lado. :foí maJorad·a em 14. ôOO contos, 
como contrapartidá. a de~mesas correspondentes, o que dim·i
nu i'u ainda o deficit para 323. 000 contos. Será esta · approxi
mada.mente a sitl;mção para 1936, se .fôr ap_provado o orça
mento elaborado. · 

Mas será exequível neste instante viver,..se com um or-
1'rtmento ainda defic:itarió,? 

E' a res,posta que me pro13onho dar. 
Qual se·rá a difficuldade d.a Thesourar.ia ante uma dif

ferenca de 323'. 000 contos entre a receita e· a des,pesa total 
do Pa.iz.? 

Encontrará ena a primeira facilidade na despesa espe
cializada de 1 i.O •. 000 contos, que só poderá realiz?r-se em 
virtude. de lei, que deverão ser estudadás e vótadas. A quasi 
totalidade dessas despesas não poderá ser realizada no e:x:~r-

'-Cicio de 1936. Dos ~O. 000 contos qu_e restaram dos 100 . 0.00 
confos p;rim.it.ivos ·para juros de· e.mprestimos~. ha uma sobra 
de. 15. 000 contost p·orquanto o empréstimo de 200. 0.00 con~os 
não poderá consumir mais que 25. 000 contos entre juros e 

. amortizaçã-0 pelo p;razo d.e 15 annos. 
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Teremos àhi 125 . 000 contos que não serão, ·-vamos dízer, 
dispendidm~. A .receita publica geral, na qual nem a Com
missãó nem a Camara tocaram. deverá dar infallivelmente 
umu importancia, no mínimo, de 200. 000 contos, supe.rior á 
orcada. 

Basta que ·os Srs. Deputados constderem que a. receita 
arrecn,dada de 1934 (para 12 m~zes) foi super'iór a 2.600.000 
contô;;>- .e a rec~it~ ~stimada _para.- 1936 a ttinge a 2. 336. 000 
contos. 

AhJ estão 325. óóO contos de que não necessitará a the.
souraria para eff ectivar as de.spesas votadas; pelo contrarí9, 
a t.hesouraria ficará em saldo aip.da com a importancia de 
2·. 000· contos . 

- -Agora, c.omprimjndo o Governo a despesa, póde réd.u
zil-a com facilidade de 100. 000 c.on:tes'. Tud.o annuncia. 
p-ortanto, diSposfa corno está a administração a uma obra de. 
equilibrio orcamep.tá_rio, que o oreamento para i936, organi
zado com um defü:it de 323 .000 contos, apre5entará sald.o, 
como suppõe o Sr. Minístro da_ Fazenda podera acontece·r 
com o de 1935. Dahi .não ter a Cornmissão de Finanças pro
videuciado quanto a opeFações d.e cTed'ito para cobrir defic.its. 
A thesour.aria não. precisará mais dó que a quantia para 
antecipação das. reee:itas, para :resgate dentr"o dó exercicio. 

Creio, Srs. Deputados, que esse orcame'I!to será executa
do porque a d_ispo$iCã<> do Sr. Presidente da Republica é nesse 
sentido. Devo confessar, aliás, lealmente, .o processo que 
tenho seguido nas minhas relações e nos. meus trabalhos. 
Dentro da Commissã;o .de. Fin~ncas~ c0m anjq:io s:er.en.o. na 
mais perfeita collaboracãa, na .ma.is completa solidariedade 
com t.ados. Posso d1zer aos Srs. n~·putado's que do Sr. Presi
dente da Republica recebi instru.ccões para comprimir a de.s
pesa. e procurar o equilibrfo orçamentaria. Cabendo..:_lbe, 
pois, a exe.cuç.ão de um orçamento, com medidas que a Com.
missão ~e Finanças. por meu int~rmedio, solieitou e lhe fa
cilitarão essa tarefa, permittindo uma r,educoão superior a 
100.-000 contos, --.. es.tou certo de que veretno;;.1 bas-eados· nos 
e'lemento~ que constituem o prQjecto actual, o exercicio d'e 
1936 ê.ncerrar-se-á equilibrado. 

SJ;"s. Deputados, o equilibri-0 do orcamento d,epende mais 
da execução do qp.e, nropr.ia·mente, de sua elaboracão. Equi
Hbrado . poderá ser encerrado coin deficit. Pesequilibraqo. 
poderá fechar com salci<:>) A acção dQ Governo. é o principal 
elemento de defesa orçamentaria, qu~ndo n·ão h& causas ex
cep'Ciop.aes, in<lependentes da ::vontade dos homens, que a 
perturbem. / 

No areamento em votação to-das as probabilidades ,são 
favoraveis a uma benefica acção do Gover-no. As . despesas 
vari_ave.is Qúe podem soffrer grandes restrl.ccões .' são innu
·mera·s· e a Sl:la importà.ncia é muito mais ele.vada do· que a 
despe$as nxas, ~tíulle>dificaveis. i 

Disposto como .está a estabelece-r o equilíbrio orcamen
tario, como cfüra fundamental necessaria .ao saneamento da 
moeda e, iporfa.nto, á vida financeira d() Paiz. o Governo 
por certo ·o cons.eguirá. Não nos devemos atemorizar. por
tanto, deante des.se desequilibr,io m.ais apparen'te do que 
real porque todas as razões conv~ncem gue o futuro exer .. 
cicio p.oderá ser encerrado .com saldo. 

Penso, Sr. P.residente, .ter d~do as explicações. indís
pensa.v~is sobre o t.ra~al~o da CQmmissão. 
_ ~o mom~nto em que se procura estabelecer o equilí
brio orcamentario, -0omo obra run.damental á viàn .finan
ceira -dQ .Paiz,; no ~nsta:nte em que se volta ao saneamenio da 
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.. moeda, como segu['a.nca da situação economica ãa Nação.; 
nesta oécasiãQ, mais do que em qualquer outra, é _preciso a 
colaJbGrru;ã-o de ;todos os brasileiros . 

.A. tninoria, _pelos seus talentos, p~la. sua. cultura, pela 
. su~ experiencia, concorre~á para essa ·grande obra que nos 
àn1ma, que não é só do Governo, .mas do Brasil. · '(Muito 
betm,; 1ttitit& bem. Palma.3. O oraào>r é cumprimentadi. J 

O Sr. President~ - Não .ba mais oradores· )nscriptos ·para 
discu$São do projecLo n . 101-C. Se nenhum dos Srs. Depu
tados pedir a palavra, d~clararei .. e:ncettada ~ discUssão. 
(Pausa~ ) 

Encerrada. 

Quero communica.r aos Srs. ·Deputados que já se acha 
sobre ·a mesa ·um requerimento do Sr. João Ca.rlos para que a: 
votação ·das e~endas seja feita em dois grupos. constituído 
o primeiro !Pelas da Qa.mmissão de Finanças e do plep.ario, com 
parecer favoravel, e o segundo pelas .que tivér·em pareéer 
contrario. resalvados os d.estaqlJ.es deferidos. Afim. de que pr~
p.arem corn a devida anteced·encia os requer1me.n:tos de des,.. 
taque geu desejem fazer, ficam os Srs. Deputados avisud.os. 

Encerrada a discussão, a votação será iniciada na prf> .... 
xima Sessão. 

O Sr. Raul Bittencourt (Pela prdem) - Sr. J;>residente, 
desejo que V. Ex. me ~nforme desde que momento e até 
quando a Mesa receberá os requerimentos tle destaque. 

O Sr. Preside;nte -- A Mesa. receberá es~es requerimentos 
desde já. uumto ao prazo, será uma questão a resolvcr...;se 
na proxi.ma .Ses.são. · 

. O SR. RAUL ,BITTENCOt;rRT -- N~ste instante, Sr. Pre
sidente, com a devida venia, envio á .Mesa um reqt1erirne~to . 
. de destaque de minha autoria. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ori;l.em) - Sr. Presidente, a 
questão d:e ordem I.evantada peló Deputado, Sr. Raul B1t
tencourt.; foi resolvida IPOr S. Ex., quanto á primeira !)arte, 
declarando que os requer~entos -de <les4lque poderiam ser 
aprese:o.tados desde já. 

Enfa;etanto, V . Ex. não a resolveü quanto a segunçta pa~
t.e, deixando assim essa resolução -adiada para a Sessão cie· 
amanhã:. 

Eu pediria licença, ~Qm, o devido '.r.e$t)e1to, pa_ra tha1na-r 
a atten(tão. d~ V. Ex. qu~to .ao segundo ponto:. crei.o q~e 
V. Ex., em face mesmo do Regimento, poderia resolver, des
de já. a segunda pa.rte da questão de ordem Ieva-ntada pelo 
81· . :Raul Bittencourt, porque é bem: verdade que o prazo para 
pedidos dê destaque começa hoje, mas não é menos verdade 
- .sab-e:-o V. Ex. tão bem quànto eu - que & termino desse 
prazo" está prefixado. Será o termino da votação do Orça-
r.nento. -

A solução do caso $6 deve ser esta, e .deve ser dada boJ~. 
por.que u·m pedido de destaque p_óde· levar o Deputado qu~ o 
fp·rmulau a outro j>edido ace-r.ca de emenda que tenha r~lacão 
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com aqella .sobre a qual haja requerido -o.primitivo des.ta·.~/1e, 
na hyp"othese de ser este ·r_ejeitado. 

-V. Ex. deveria dar, portanto, comipletos esclarecimentos 
· á Gamara para que sa·hissemos ·9,aqui certos de no.sso direito e 
-seguros de que poderíamos~ ~~:manhã, an~es do inicio da vo
tação, entregar requerimentos de destaque á Mesa bem co~o 
formu1al-O.$. e· offerecel-os .emquanto qualquer emenda. ao «::>r
çamento estivesse séndo sub.mettida ao voto da Camara. 

Não é questãô para que o Plenal,'io .seja chamado a r:esol
ver; é o Regimento que a r~s-olye • 
. '·, . o ~sa. ~~ARAJ.; PEIXOTO _· ó que o Regimento e'stabelece é 
que re.querimentõ de destaque sô póde ser a.pres~.ntado até a 
approvação das ·emendas com parec·er favoravel e rejeição 
dáS com parecer contrario ..• 

O SR. ACURGIO TORRES - E' isto, j~ tamenf;e, o que 
estou dizendo. 

O SR. A.MARAL Pmo'J'o - ... ~não, pórém, depol~ de tei·
Jl!.inada a Y?taçãq en$"16bada ~as emendas, qµa.ndo, ·então, já 
na-o se adm1ttem taes requerimentos. 

O SR. ACURCIO TORRES - Mas·, as emendas têm de 
seguir um de$Ses· c.riterios: parecer favoravel ou ·~ontrario ... 
·· O Sa. JoÃo NEVES - Ainda ha outra modalidadê; as que 

são juilgada.s prejudicadas. · 

O SR. ACÚR:CIO TORRES _.. ~. 4 ocJ julg-4.-.J~ pr~Jud1-
cadas. 

Emguanto, porém, a Gamara,. não decidir acerca da ul
tima. dessa.s emenQ.as - julgadas prejudícá.das. ou r:0m pare-· 
cer :favoravel ou contrarfo - cabe aos Deputados formular 
pedidos de destaques. · 

Termino, S-r. Presidente, pedindo a V. Ex . decid'1. e, 
c·onf orme me diz aqui ao lado o Deputado Mo.r,aes Andrade, 
esperando recê-per .m.ercê. 

O Sr. Presidente - Devo esclarecer ao avbre Deputado 
que, salvo deliberação em con,trario ~ qüe rp~a resultar· da 
approv~cão d.e requerimento subméttido ao· P~enario, recebi
·dos que ·seJam os. requerimentos de destaqrte durante o curso 
das "\:o.Lações, só depoi.s de terminadai a votação de cada gru
po de emendas é que estará findo o prazo parr:i. a apresen.ta
_ção do;; respectivos reque.rimentos,' respeitada sempre : a ma-
teria. vencida. Esse é o precedente. · 

O Sr. Raul Bitt~n,court (Pela ordem) - Téndó já cum
prido com a promessa que ba instantes annun-OieÍ, d~ aipre
sen1tar á Mes& requerimento de destaque, .. solicito a V. Ex .• 
Sr. Presidentêt i11formar, uma vez .que meu requebmento 
tem prioriàade de tempo, se é numero 1, na ordem ch.rp.nolo
gica. 

O SR .. PRESIDENTE - J°·á existe sobre á m~sa um, T~que
,rim~nto de .destaque; o de V. Ex., é o segund'o. 

O SR. RAUL BITTENCOUn.T - Neste caso, devo ponâe
rar que á mmh.a pergun:ta ·v. Ex. respondeu que req\leri
mentos de destaque começavam a ser recebidos naquelle mo
mento mesmo em qlle apresentei' o que eu annuuciára. 
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Causa-me estr-anheza que, antes do tempo :re·fe-rido p.or 
V. Ex. eomo ;proemio do r~cebJt.ne·nto desses reqüe~i,mJ:T;l:~os 
.u:m ant.eri-o·r ao meu já tivesse: sidô ac.c.eito pela Mesa. - - . -

·O $a. PRESIDENTE - Devo infQtrnar à --v . Ex,. que. um 
De;put'ado, com r~querhnento prom:pto~ d apr·es-ernto·u imm~dia
.tamente á Mes.a. Não ha ·mal algum ntsso; Sé S. Ex., P-Il'
tretan t.o, :f'.az C!IUestão, o seu passará. a ser o prim:eíro. ~ão 
ha vaintag,em e nem inconveniente algum quanto a essa ·pre.
cede:nci a, uma vez que as votacõe~ acomPacnbarão· os respe
cüvos grupo'.s de emenr.l~s. 

O SR. MUL BITTENCOUR.T - Desejo então :;aber, .se
ühor Pre.~üd-~nf..e, se estando éü, nesse ºª'so, e::r:n segundo togar~ 
a orderri. :de· võ'tã,çffo ·d:OS· requerfi:ne.ntos se fará de accordó COiil 
a da a,.presentaç.ão. 

. ó Sa. Patsm$TE; - Os. requerime.ntó::s serã.d clã.~sifica
ãos e a votação se fai"á de accordo corn a n.orncra1:1'ão d'as· 
res:pe·ctiva$ emenda~. 9entro, entretanto, dos respecttvps gru• 
pos-. Assim, é !Po.ssivel q'Ue .requerj·menfos apresent'ad''Js amá.• 
nhã sejam V·otados autés {los entregues hoje á Mesa. 

O· $Rr R.Aú'L EXTTEl\fCOUR'J:l - -Quer dizer. 'que o ·críterio 
que a l\fesa ~dõpt.a_ é º ci.·~ n:ume~.ação da.s em.enda.s. a que se 
l'éférem pS' réquer1ment00? 

O· Sa . . PRESlDENTE - . Perfeitamente. 

O :Sr. Amaral Peix,ato (Pela 0:r,dem)' ·- Si;. Presfdéntc~. não 
comprehen:do corno pessa a Mest. esta!" repeb-endn: ped.idos 
.de destaque, quando nã.o ·se aeba ainda approvado ó ret:}ueri
me,p.to <lo DeJ)uta<io João Ca:dos. 

Os p·edidos de de$taque devem vir em co~nseque.ncia d:a 
approvaéão desse reqtiê.rime.nto.. Assim, parece curial que só 
arüanhã POS$am ser recebidos. . 

O Sr~ Preside.n.te - Todos os requ:erlm.entos d.e destaque 
sct·ão recebidas desde. ,já, condicionalmente, .e fica:t'ão sobre a 
me~. . . 

Evj'dentemente, estarão subo:r-d1nados à approvaf}ão do 
requerimento de votação global, do Sr .. João Carlos: .. Rejei ... 
lad_o. est.e, :fi:c~rão prejud'i-O-ados o·s pedidos .de dest'lques .. 

N.ai!a mais h:ave:Iido a tratar, vou levantar. a Se$:São, de,;. 
si~ando p-a:ra a- ordtnar:ia de: amanhã à ·Sêgµmte 

ORDEM 00 DIA 

V <;>tação do projec'to n. 1 o.1~ C,, ·de 1:935 (i ª legJs!a~µra~, 
ore~m.do a Reéeit.a e fixando a Despesa. par.a o ~xercicio. ·de 
f 93Q; co.µ;i parecer da Co~n.m.fasão de Finanç~s e Orçamento . 
.sopre as emendas apresentadas (3* discussão.) 

Leva·nta-se a $ess.ão ás 23· .bt»ta.s e 30 m.i .. 
' ::: · ··- Iiutos. 
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153ª Sessão, em 29 de Outubro de 1935 

Presidencia do Sr. Euvaldo Lodi, 2• Vice-Presidante, e An
tonio Carloa, Presidente 

1 

A's. i4 horas, oompatecem os Srs.: 

A.Iitonfo Carlos, Euvaldo Lodi, Pereira Lira, Edmar Car
yalho, Claro de Godoy, Lauro Lope.s, Abguar Bastos, Fene .. 
lon Per-digão, José Pingarilh.o, Henrique Couto, Carlos Reis, 
Eliezer' ·Moreira, Godofredp Vianna, Hugo Napoleão, Pires d~ 
Gayoso, Freire de Ançlrad~, Plínio Pompeu, Demôcrito .Rocha; 
Ped1•0 Firmeza, Monte Arraes, José AuguBto, Samuel Duarte> 
Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Antonio de Góes, ~Iario Domin
gues, Heitor :Maia, Alde Sampaio, Teixeira L.eite, Simões Bar
bosa, Motta Lima, Valente de Lima, Fer:nandes Lima,. Amandv 
F.ontes, Lauro Pa·ssos, J, J. Seabra, Prisco Parai~o, .P iuto 
Da:I;ItaS:, Alfredü -Mas~arenhás, Arnold Silva, M.ag<ilhães_ Net
to, llaphael Cincurá, '.Homero Pires, Asdr.ubai Soares, Ubalâ.o 
Ramalhete,, Jair Tovar, Nogueíra Penido, Bepriqúe Dodsworth~ 
Amaral Peixoto, Candi'do Poosôa, Salles Filho, Sampaio Cor
rêa, Eduar.do Duvivier~ Alipio Costallat, .Prado Kdly, Cardiflo 
Filho, Nilo Alvarenga, .Ar'thul' Ber·nardes, Bias Fortes, Pi
nheiro Cha.gas, Ma.rtins Soares Clemente Medrado, Levindo 
Coelho, August.o Viegas, Arthur Bernardes Filho, Furtado de 
Menezes, Macario de. Almeid~, V"ieira Marques, Celso Macha
do, Simão da Cunha, 'Theotonio -Monteiro de Barros, Walde
mar Ferreira, Barros Penteado, Moraes Andrade, Joaquim 
Sampaio Vidal, Macedo BHe_ncourt, Jorge Gu,~des, Teixeira 
Pinto, Gomes Ferraz, Miranda Junior, Jai~o Fran·co, Domingos 
V~llasco, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Plinio Tourinho, 
Arthur Santoo, Octavio da: Silvefra, Pau.la Soares, José Mul
ler, Diniz Junior, Dorval Melchiades, Carlos Gomes .de Qli .. 
veir·a, Ve$pu~ío dê A.Qreu, João Simplicfo, Frederi-00 Wolíen
b_uttel, Barros Çassal, Adalberto Corrêa, João Neves. Pedro Jor
ge, AJJtonio Ca.rovalhal, Silva Co3ta, Adalberto Camargo, Albet•
to Surek, José do Patrocinio, lltcardi~o P.i:ado, Martinho Pra
.cio, Alberto· Alvares, Redro Rache, Gastão Vidigal, Moacyr 
Barbosa, .Abelardo Mã.rinho. (111j. 

O Sr. Pres-ídente ....._ A lista de pres.ença acêu.sa o .cpmpa
rcr..imento de i 11 Srs. Deputados .. 

Está aberta a Sess~o . 

• O Sr. Claro de Godoy (Supplen~e, servindo de 2º Secre
tar1.o) procede á Iettura da A.ela ,da Sessão -extraordinaria no
cturna antecedente, a. qual é, ·sem observações, approvad.a. 
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O Sr. Presidente - Passa-se á leitura .do Expediente. 

·O Sr. Pereira Lira (~ó Secretario) procede á leitura d() 
seguinte 

2 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Dois do MinisLcrio da Educacão e Saud'1 Publica) de 26 e 

28 do cnrr~nte, ·remette.ndo ns seguintes 

· !NFOR.M:..<\ÇÕES 

Ex.mo. St· . Secretado da Camará dos Deputados. 
Em addH.amento ao aviso G/293, de 10 de Outubro eor ... 

rente~ cfoste Ministerio, á margem do pedido de informaçõe~ 
subscripto pelos Srs. Deputados Teixei.l!a Pinto e Gomes Fer
raz, sobre um requerimento de Aldherico da Costa Oliveira, 
l enh-0 a ti onra de .pa~sa,r ás mãos . de. V. Ex. copia das inf or .. 
mações :prestada$J a res]Jei Lv, pela InsjJeetoria da Alimenta-. 
ção, onde. deu entrada o' requerimento em a'.Preco. 
· Sirvo-me do ensejt1 para reiterar a V. Ex. os meus pro--

testos d·e alta est.íma e àistinc~a consideração. - Gt:.ato.1'& 
• Oapa,n11,ma . 

Copia dr; requerirncnfo de Aldher.ico da Costa Oliveir~ 
protocolla.do na Inspectoria da Alimentação sob n. f. i87, em 
7 de Agosto de 1935. 

Jllmo. Sr. Dr. Inspector Ger:al da Tnspector.ia de Alimen
tacã'o. D abaix-0 assignado, para fins de direito, requer n V. 
S. sê digne mandar pass~r por certidão, o segui_nte: a) qual 
a data e local da colheita feita pôr funccionario desta Repar ... 
tição, na agua denominada Federal, dll. fonte ou nascente ex~s
tente á rua Alice n . 434, actua'lmente n. 506; b) inteiro teôr 
<ta apa~yse procedida. na referida agua; e) qual OS dfaeres ;lU
torizndos por essa Inspectoria na rotulagem a. ser usada ·no 
cmgarrafamento destinado á: venda para o consumo, na agua 
minera1 TJaturaJ. marca Federal; d) qual o. locàl onde é. colhida 
·para o engarrafamento destinado ao cénsl,lmo publico, da 
:igua mineral natura.! marca Fedéral,. en,garraía.da á. rua Ali
ce numero 34,, actualmente n. 506; e) se no montante d~ 
fonte onde é. colhida a.· agua mineral natural marca Federal, 
rlestin<J..da ao consumo ·publico, existem habitações e quaes a~ 
especi'es de tae...:; habit~~ões; f) se as habitações são dotadas 
de rêde de esgotos ou 1ossa.s e/ neste ultimo caso para onde 
Rüo e.xgotados os -rP-sid~os das latr~as, 1".lictono~, 1pias, tan .. 
ques e e.m geral das aguas« re.s.1duarias da~ mesmãs habi.tà
ções; a) se pela falta· de exgotos ou fó.ssas, em taes habita
cõe~1 .o~ res:rduo~ das latrinas, mictorios, despejos a lesmo, etc., 
podem ou não cbntaminar as águas das fontes otj na.seentes 
existentes abaix.o de taes moradias. Nestes Termos·, P. <jefe
rimento. --- R~o de ,Janeiro; 7 de Agosto de 1935. - A.Tdherico 
rla Costa Oliveira. 

N,o requerimento acima mencionado. foi dado o s~~J.tnte 
despac,ho ~ "Certifique-se 'º que ·constar a respeito da aguá em 
questãu nos archivos desta In~pectoria •. - 14-8-935"' ~ Fo~ 
r~spondido, em cerf.idão,_ o seguinte: 1.0 ) inteiro teôr da ana ... 
lyse prévia n. 16. 714 d-o Laborator.io Bromatologioo; 2()) o 
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teôr do despacho do Inspector, em 7-5-933, na petição nu
mero 1 . 116, solicitando. permissão para o engarrafamento e 
venda da agüa mineral em questão : '~Poâe funccionar até 
ulterfor deliberação". Quanto aos dizeres de rotulos "auto,.. 
rizad.os por esta Inspectoria" ;. nã.o foi autorizado of!icialmente 
rotulo algum devendo o interessado por qtialqú.er agua m.ine
ral engarrafá'da cumprir o que dispõe o artigo 703 do Regu
lamento Sanitario vigente, isto é, declarar; nos rotulos "a es
pe.cificaç~o do ~ogar ~ da fonte donde provier a agua, que n.q 
easo é á rua Alice 506, assim como estabelt!ce o § 2º ão artigo 
66·5,.. Quanto aos denmiir, itens e., f e o estavam imp1icitamente 
respond-idos na certidão pedida quando foi transcri'pto o des
pacho acima mencionatJo do requeri:m~nto . rL L H6, autori
zando o funcc;ioil,amento da fonte á rua Alice n. 506, despa
cho este. fundamentado no p~recer. do funccionario designa
do para inspeccionar o local d~ fonte·, nos termos do arti
go 704 do Regulamento vigente, o quai abaixo vae trart.s
cripto: ··111mo. Sr. Dr. Director . do Laboratorio Brornató
logico do D. N. de .Saude Publica.. ·- Na ifi.specçã.o que fi
?:emos· no local onde se encontra a fonte S. Sebastião, isto 
é, na faixa {!e terreno ·$ituad;:i. entre as ruas Alice e Dr. Ju~ 
lio Antonio, na ~ncostu. do morr.Q de '3anta The.reza, verifi
camos que as condições de cáplação da ref erída ro·nte são 
perfei.tamente hyglienicas. Com eff eíto, a .aguà br9ta do 
seio de uma r.ocha no po:p.to onde esta é attingida por um 
eórte ve.rdcal de -0,erca de tre3 metros, resulta:nte da escava
ção ahi proéecUda e é immedialamente rece,bida em reçi
piênte de clln.ento a:drede pr.eparado, de onde é dada ao con~ 
sumo. Verifieamqs ai~da ser ç. foii_te e o vasto terreno 
opde ella se encontra, do mesmo prop_rietarià e ter este d_e
liberado ajardinar o local afim de evitar construççÇ)es n_as 
proximidade$, sobretudo a montante· da f'onte, onde actual-· 
mente não· existem,, f actQ este que ao nosso ver. bastante 
contribue pa.ra o afastamento de uma das principaes cai.l$aS 
.de contam_inac4o. Pelo. que summariamente acabamC>s 9,e 
exp.ôr, pensàmos .nos ter ·desobriga.do da incum:bencia para 
a qual fomos designados ;por V. S. - - Oswaldo de Alme1d~ 
Costa, Visto. - Franciscú de Albuquerque, chimico auxi
li~r <J,u L. BPomatologico e fundamentado _ta.mbem o despa
cho na conchrsão ·da Analyse Prévia. 16. 714, da agua nasee~
te á rua Alice n. 506, donde consta: Exame bacteriologico: 
ausenei:a de· -germens patbogenicos - Agua mineral natural, 
na qua,l predominà,m o.s $aes de magiiesio. -_- Jandyra; F_er
nandes Lima, chimica ensaiadora . - - Lufa õ.swaldo de Car
valho, chimico cbef e e· C. F. Se1dl, microscopista chefe. 
Fr:ancisco de· 4,lbl.:lquerque, director. . 

Ainda em requerimentot n. 637 de 3 de· Fevereiro de 
i93.3, pedin.do autorização para funccíonatnento da c_ita4a 
fonte· _sita á rua Alie~ -p. 506, i.n.forma . o Inspector Sanitar10 
Dr. J. Tavares Filho: '•Toda:s as installaÇões ·gerae!S são hy
gienicas. Não encontrei appar-elhagem para l~vag~m da vi
dra.riç. ·e enchimento automat.i-co" e o mesm& Inapector, n~ 
peti.cão. n. i. i 16 inform_a ~ 1'Nesta qata verifjquei que ó re
querente co.llocou .apparelho m_ecanico e efficie_nte· para la
vagem . da· vidraria -e bem assim collocon machina para. en- · 
.chimento ãutomatico". 3-3-1933. - Dr. J . Tavares F.1lho, 
Visto. - · ~. P. Roorigues1 1S..,f0-i 935 .. 

Confere: - J. Osco.r Guimarães., 3° Official . . - Visto : 
Carlos .Bitte:n:courl, 1 o Official, servindo como Cbe.fe da 
Seei:ão de Gommunicac·õés .e Arçhivo. 

- A. quem :f~z a. requisição. 
C~ D.-'- V:OLUME XXV - 1935 21 
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Senhor lP Se~re,tario .. 
Em respost.a .a.o o.tficiô n. 1 .-·111·, d:e 9, de Setelllbr.o -UI u ... 

m:o; nG qual ''. E1t pede provicieneias a este -Mínistér-io para 
que sejam: p1restadas a: essa Cama.ra as i11f ormacões ·soli
c i~d.as- êm reqtle!'itn.ento do $r. Deputado Mo~yr Ba~bosa, 
déyídam_ente approvado -em pJ~uari'o, quaes ~s de e~c1arecei- ~ 
"a) se José Pereirá,, que. tambem. se assigna ·José- da Gosta 
.Pereira,. fói. ou é. fu:nec.iic;m~tio da ~-JJSpeçtàri·a de Agl,,ia~· e--Es.-
1go tos; b) desde qttando· serve naq:uella fu~p~ctçrcia; e) se ~~
i·.ant~ o temJ>o em que serviu ou serve., percebeu vencimentos. 
do E:sta:do e $e teV'e algum déSÇonto em folb.a por ft:iltai& a.o. 
serviço; d') .se esteve ou e'stá ·s-ujei.tõ a pontiof onde o as.sign.a 
ou o assi.g-nou -é· a que horas; e) quaes as- ::ooras de perma
nenci'a na repartição''; ·ten~ a honra de inform_ar a · V. Ex. 
q'1e e4ist_em na rn~sma dois emp:r~ga:ctos -00.m o nome de Jos~ 
Pereira, nã.o constando entretanto nenhum c.om o rHYme de 
José da Costi Pereira. _ _ . 

o prjmeiro José Pereira é trabalhaçlor de .ia c~a$se e .fôl 
ad1mittidp em 5 de .Maio de i.91:6. Não fàltou. 'ªº' serviço rro 
periodo de· iº ct:e. Janeiro de 1'933 a S.1 de Agost:o de 1935, rião 
as$igna ponto ·e trabalha: da;s 7 ás .f 6 horas. 

O :S\:lgundo ê tr.a:bái~ador -de 2ª 'Clas:se; !Oi admlt~ido .é;zr.i. 
1° de· Fevereiro de 19'29 e teve as seguiutes faltas: s:ete :dias 

.. ern Janei;ro de: 1933·, quatro, dias em Marco, dois e.m AS·osto., 
li!ll em Setembro e dois em. Junho <le 193·5; tàmbem não -a·ssí-i 
gna. ponto .e ·trabalhá élas ·7 á$ iifl hoTa~. · 
· Aproveito a opportunidade p,ara ap:rese.nna.r . ~ "\'. E~. 9s 

pro.te$,tos da minoa· elêvàd& consideração. -. Gustavo Ca
pa:néma. 

- A' quem fez a re<iuisicã-o r 

Úo MJnisterio da Viacãe .e Qbr.as PJUbUca:J, d~ 2·8 do C'Or
Tente, enviando informações sobre o projecto. n. ~. _ de ·193~, 
::regulando o. bÇ>ra.rio de· "trabalho. ·nos .servi9os p~blic?s. 

- A' ·quem· fez. a ~equisiç:ão .• 

. $ão, successivatnente, lidos e vão .a impl'imir, 
os ·seguinl.es · 

8 

PROJECTOS 

Pri.zp.eira. legi$Iatur.-9. 
.N. 17f-G ~ 1935 

Revç;gq. os. Decr.et-"os n.utn~'tas 24 . ·541, de 3' .de· Julho ide 1934~, 
relativo á pr.ohi.b'i.ção da ·exportação· de _ cafés ·c.onti;ndo im
purez{l:s, aa esta.b.elecim~nto da: Tabell4 de E·quivµLe~c_iQ. 
de Def~ítos· adrr,,ft~idos zw. café .e dá outras praiJ.ide/ti'Cias; 
e 13·, de. 1: de Março d.e !93'5, que proroga o p~azo par~ 
execução do primef,,.o desses ,Decrefos; com emenda. sup
s.t-itutívà: do se·nado. 
(A,gric.tJ.lt'Qra ·- -· 26 -Oe' ·:193!? - · Pri.m.ehn.1. legisla.~:ur-a) 

E-rne.b.da sU:ns·ututiv~ do 13e·t;J.ado 

:Q Poder Legis~a.tivo decreta: 
Art. 1,° Fica revoga:do o Deor.eto n. 2~ .·541.~ <-Ie 3 de Jti-

1.bó --de i 934, ná parte .em que proliihe ª' expQ:rtação, c;Je d~ter
mh;iada classe de c_af:é e .estàbeléce nova ta·bell.a. de Eqaiva-
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Iene ia e De.feitos admittidos. no éaf é, e dá outras pro~i
dencias. 

Art. 2.0 Só será permittida a e'xporiação para consumo 
alimentar de cafés .beneficiados que pos·s·am: concorrer com
mercia,lrri-ente com productos simil,ares de outros paizes, na 
f órma presoripta. nesta lei.-

Paragrapho unico. Fica atloptada a Tabella de Équi
vale11cia -cté ·Defeitos admiHidos no1 café, em vigor na Bolsa 
de Novª York. 

Art. 3.0 O Departamento Nacional do Café esLabelecera 
um t·ypo padrão mínimo, de cafés ·interiores, ficando- pro
hibidos em todo -0 Paiz, o traIJ.sporte, o commer.ció e a é:t
porlacão q·e café inferior a esse typo, sQl:> pena de appre
hensão e multa, bem eomo .a venda,. exposicão ou el'.).trega 
ao cons.umo, sot qualquer f órma de cafés de todo typo, em 
grão ou ê-ín pó, que se não encontram em estado de perfei
ta conservação e pureza. 

§ 1.0 O Departamento Naci.onal do Café fica aulori.za
do a incluir, no regulamento de embarques, a obrigação d~ 
entregar-lhe o embarca<ior, a ti;tulo ,gratuito, u.ma quo:ta ·de 
·e~purgo, fixado .para cada safra, eni~e os limites de, Qríl a 
tres por 1cento. do lote, correndo o custo da saccar.ia -e dp 
transporte, quan'd_o ord~nado pelo Departamento Naciona'l do. 
Café, a com~oar do ponto de .embarque, assim como, todas as 
despesas posteriores ao despachQ, _por .conta do me.smó De
partamento Na:cional do Café. 

§ 2.~ Terá livre transito, quando ordenado pelo Depar
tam~nto Nac.ional do Café, afj·m de sér eliminada <io consuroo, 
a quota -Oe expurgo estabelecida no paragrapho anteriOi'. 

Art. 4~º Serão applicatlas multas de um contos a dez cpp
tos de· réis, ou· da importancia até cin:coenta· míl réis por sae
câ', ou a:t.é dóis mil réis por kilo d.e caf'é, conforme o caso_. a 
todo -aquelle que. directa ou indireç.ta~e!lte, ~nfJ;"ingit os di_s
positivos. do presenté decreto, além das penas pre:vistas na 
le~isla:ção vigente. 

Art. 5.0 Revogam- se as disp0sicõe.s em contrario .. 

Senado Fe<leral, 26 d~ Outu.bro de 1935. - Antonio Ga·r
cia. de Jfed.eiros Netto, Presidente. - Leopoldo da Cunha. 
Meno.- José Pires Rebello. -

ProJecto 171-B, de 1935, pri!Jle~ra legislalüra, cru.e recebe.li 
emenda 8Ubstitutiva do. Senado 

O' .Pod:er Legislat.ivo decreta: 

A.rt. 1.0 Ficam 1•evogados os De-eretos nume·ro 24. 5H, 
de 3 de Julho de 1934, que prol:tibe a ~n;:portaçã:o de cafés 
contendQ impurezas, eslabel~ce a. Tabella de Equivalencia de 
Defeitos admittidos· no café e dá outras providencias, e nu
mero 73, de 1 de Marco de 193·5, que pr.nrogou o p.raz_o pàra 
a ~eC\l~ão daquelle. 

,Art. 2.0 Revogam-se a.s <Uspõsições em contrario. 

Ca.mara dso Deputados, 23 de Agosto de 1935. - Anto
nio ·Carlos Ribeiro de Aiidrada. - José Pereira Lira. - Edr.-
·mar de Carvalho. · 
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Legislação citada. 

Dec.reto n. 24 . 54.'1. a:e 3 de Julb..o de 1.Q34. 

Prohihe .a exportacão de cafés -00.ntendo impurezas, estahe
lece a Tabella <l·e E·q:~.ivalelJ.cia. de Defe.it-os admittidos. 
no café e. •<lá outras províd~n.c.las, etc. 

1ü Chefe_ -<lo Gov·erno Provis;ório da .fl;epublica dos Est.a
dós Unidos {io Br!!sil. ~ando das attribu.ições que ll1e. ;çonfe.,. 
re o art. 10, D~cret.o n. 19.398-, de 11 de .Nrovembrg ·Ce 19$1. 
e considerãndo : 

.. 

a} .que, e·m. beneficio· do consumo d.o nosso café no es
tFangeirõ, é n~ce~s~ri'O e_xpurgal-o das impurezas que habi.-
tualm~mte o ac·ornpanharo; ,, 

b·)' que tal providencia c.onc·órréra e~trao·rdi.nar~ament& 
para a melhoria da. situa~.ãa <l<> nosso -café ·nos mercados 
cóns11.mi<lores , 

e) !Jn;:tlrhente, que. ficando, retidas :no Pa:.lz a~ impur_e
zas que, com o caf~, eram e_x.portàdas., c.om ·de.scl"ed.ito· para 
:a mercad·oría. e. prejuizo para o excess·o de pr-0ducc:ão,. po
dere.mos a.ugment:ar â sabida do prod:ucto: 

Decre.ta: 

Árt. 1.º A pa.:rtír de ~ .de Setembrõ do êorrénte annu 
nâo póderão se_17 ~portà~95 .. os :Cafés de cíassiíica'ç-ã9 de ty
pos. 2, 3, 4, 5 e 6? contendo impurezas taes., .como páos,, pe .. 
dras, torrões -e cascas. 

Art... 2.0 Para a cla·ssificaéão dos typos 7 e 8 1 dever
se~ obs~rv:ar com o maxi~o' rigor a Ta:b:ella de Eq:uiv~-. 
len.cia de Defeitos, ·no toe.ante .ás impurezas, taes como páos, 
pe-dra.s, torrões e c.a~as,~ 

Art. 3.0 Dess·a data em d€ante fica. assim constituída a 
Ta.bella <ie Equivàlencia <ie Defeitos admittidós no café . 

1 grão. pi'C~Lo (defe_ito capi:t:al) • °'.. . . .... __ ~ ..... . 
1 pa.u grande· .. ..................... ·· ...... • .......... 
·1 pau regular O O o' O , • • • o O • . •O > A o o O > • ' • • O • > • • - - O • ' • • o o 

1 p·a u p·e.queno . . . . . . .. . . . . • .. . . ..... ... ~ .. . ......... . .. . 
!" .p ed.na grande ...•.. ....... ............• .... . ...•... .... 
l p .e.d.ra regular ... .. ...... •. , . ·. .. .. . . .. . . ............ ~ 

1 
·10 
q 
3 

1.0 
.5. 

1. P'edrà p-equena :·· ... •. . .•. '. .......... ·• ......... . ......... . 
i tô:rrü o gr~nd~. .. . . . . . . . . . • . . . ,, . . . . . . . . • . . .. r . . . . . . 1 O 
1 to.rrão regular .. . ..... ... . ..... ........... .. : ... .. ·. . 5 
1 torr:ão pequenó ..... .... ... 4 • • • ••••••••• ~- • • • • • • S 
1. casca -grande ..... ~ ... . , .•... ....•.•... .. r. . . . . . . .2 
1. casca peque_na ............ .... . .. •.......... L . .. .. . ·• • it 
21 ardi d os . . .. . . . ,· . ~ . . .. . ~ .. . . . • .. . . . . .. . . " .. . . .. . . . . . ~ ... . í 
2 mari'nheiro:s . . . . ..•..•..•.• ~ ... .•... ~ . • • . . . • . . . . .. • . l 
5 eoneha'S ... . • ......... ~ ... 19 ........... ... .- •• # • · ~· .. , • • • " 1 
5 .cocos . . . ... .. ... ~ .. Ili • " •••• ,. •• ••••••• •••• ••• 31 ....... t 

2 mal grana.dos . . ........ ... ....... .... ..... . ...... . 
:5 V.erd es . • . . • . . . • • . • . . . . • . • . • . • • • .. . . . . . • • . . • • . . . . 
to qu eb.ra dos . . _ . . .......... ...... ; ..• . , ·· . . ·· . . •· • . . . . . 
·1 GÔCO .. . .....•. '\. ..•.... ,, .. .......... ~ ...... .. ·s. •••. 11 .. .. ,, 

1 
1. 
i 
i 
1 

Art. 4:0 Na elass.if1cacão do café em typos- não inc1uení 
a côr, o a.roma, o aspecto, .c·o11uü1d·o-se apenas .os ·defei.tos de 
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a.ccordo eom o artigo anterior, e -determinando-se o typo ·se
gundo _·o numero de d.efeitos encontrados, .conforme a 'Í'abella 
officiál em vigor. 

ArL 5.0 Re.voga.m-~e as d.lsposiÇões em ·contrario. 
Rio <le Sanei:ro, 3 de Julho. de 1~34" 113º da Independcm

cia e 46° da Republica. - : Getutio Vargas. - Juare:. do 
Nascimento Fernandes Tccvora. - Oswaldo Ara.nhq . . 

Decretó n .. ·73, ·de 1 de Mar·oo de 1935. 

Prorog<i at.é 1 de Settmbr-o de· 1935 o prazo p:a.ra a ~xecuç-ão 
do Decreto n. 24. 541, de 3 de Julho de 19.31! 

O Presid-ente da Republica dos Es~ados Unidos do Brrr
:sil, considerando a né-oes·sidade (je sêr a.mpliado o pra.zo cop
cedido para exe-0ucão o Decreto n. 24 . 541, de B de Jttlho de 
193~, decreta.: 

.Art. 1.0 Fica nov.amen~ p:nor.og~do alé l de Se.t:embro 
do. corrente anno1 o prazo para a execuç·ão do Decreto nume
ro 24 .541, d~ 3 de Julho àe i9B4. 

Art. 2.0 Re.vogairr-se as disposições em co.n.Lrariü . 

R.io de Janeiro, 1 de Marco de 1,'935, 11 '1° da Inct·e
pe:ndendn e 47º -da Republica. - .Ge~ulio Varg,as. - Odilon 
Braaa . 

( iª legislaLu.ra~ 

!\. 356 - 1.935 

Autoriza o Poder Execuf i.vú a abrir~ pelo Mfnísteriv da Fa
zenda, o credito esp-e~ial de 2 .308 :650.SOOO ouro, para at
tender .á.. restUuíção ao -Gove·rno ç!.o Estado de A.lagoas 
da taxa de 2 % ou.ro, arrecqáada pela Alfandeya de P1111-
ceià, no periodo de :1910 a Fever·eiro de 1935. 

(Do Senado, Financ.!l§:. p . 329 - 111 leg'i.slaLura} 

O- Poder Legislath·o 1·eso!v~· ~ 

A.rt. 1.0 Fica o Poder Ex~-cutivo autorizado a . n.b.rfr, pel0 
Ministério. <.ia Fazenda, o credi Lo especial co.fre.spondenle a 
2. 308 ~650$000, ouro, para att..ender á restit.uiçijó ao Gove·rno 
do Estado de Alagôas, da ta~a d_e 2 % ouro. arrecadaâa pela 
Alfandega de Maceió1 no .veriodo d-e 1.91.0 a Fevere~ro de 1933. 
inclusive. 

Pa1·agrapho unfoo. A eonversao em papel da i·mportan
.cia a que se refere este ~rtü~Q, ·s.erá effecLua.d.a na base esta
belecida pelo Decr-eto n. 23 . 481, <le 21 de Nover:nbro de ·1933, 
P.ara o ~ntigo mi.I réis ouro. 

Art. 2.0 Para occorrer- ao pagam~ntq de que trata o pre
sente decreto, :fica o Governo autorizado a emittir letras do 
Thesouro · Nacional, a juros de 5 % ao anno e resgata.veis 
dentro do pra·zo de dois annos . 

Art. 3.0 Revpgam-se as disµosições em .contrario. 
Senado Federal, 30 de Outubro de f 935. - Antonio Gar

cia de Mede·iros. Netto, P'residente·. --. Le.apoldo P .. da Cunha· 
Mello. - José Pires Rebello. 
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O Sr~ Presidente -· Está. finda a leitura do Expediente. 

O Sr. !J'omingos Vellasco (Pela ürdem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra par~ ler un~ telegr&mma que a.cabo d.P. rece
ber de meu Estado e qu& p~çv fique consignadó. eni Acta. 

E' o segJ.iinte : 

"E1 aff'lictiva situação Corumbahyba delegado po
licia const,ântemen.te embriagado commette toda sorte 
arbitrariedades asseverat1do agir accordo Prefeito e 
Governo Estado. Descrente acção. poderes . estaduaes 
pedimos p.ro~idencias Ministro Justiça. S~ud~cões. ·
Rúmildo Machado". 

Devo accres~enLar, Sr. Pr.esidente; á informa~ão dest.t. 
telegramma. que; .ba um mez, a policia prendeu. e maltratoµ 
dois correlí.gionarios meus de Corurnbahyba. O juiz eleitoral 
lhes· conc.ed·eu ha.beas-corpus, mas, apesar <le munidos da 
competente ordem, foram novamente -detidos e somente pos
tos em li-b~rdaiõe ~edia~tEi ri acão directa do Pres-ident6- d<> 
Tribunal Regional. · 

Contra esses fa_ctos lanco daqui meu protE:slo _ 

O Agenor .Monte. (Pela ordem) - Sr. Pre'$ídente, com 
grande Sl.lrpresa para mirrt ,·i lu;je meu nomr: n~ hsta d().) 
que as~igna_ram G prcjecto de: amnistia apresen~ad-o pelo no
bre leader .da minoria, Sr. Deputado João Neves. 

Em absoluto não. subre.screví o r.eferidq proJecto e. estou 
·certo de Q.Ué se trata de equivoco, porquanto não faria a nin
guem a iujuria. de suppôr que lançasse meu no.me sem meu 
assentimento • 

• usim, peço a V. Ex. providencias para qlle seJa recti
ficado o equivoco. 

/ 

O Sr. Vicente Galliez - S.r. Presjdente, pedi a palavra 
para encarriinh_ar á l\le~a e just.iffoar um projeeto qµe t-e
nho . a honra de S"-1bmetter á apre.ciaç.ão da Casa, ;estabele
·cendo. ã is.enção- do imposte; de consumo para o alcool em
pi-egado como ínaterja Il<J. indus.tria e ·<ial;ldo outrás provi
dencias. 

O prõjecto está redigido nos seguintes termos: 
, 

PROJ~CTO 

!-senta do imposto de con~11:mõ o alcool empregadtJ eomo ma
teria prima p.ela .in.ülf.4~txilz ? dá outras pravi~.eneias 

. i 
Art. 1.° Fica isento do im_posto de eonsumó o alcool de 

gráo superí0.r a 30º Ca~tier empregado: eomo materia prima 
pela industria. 

Art. 2.0 Entende,..s-e por alcool empregado como máteria 
'I)ríma pela industria, para o'S effeito·s desta lei, todo a!c-001 
que, pelos tratarr..entos chimiços á que :fôr submettido, seja 
e.ff ectivamente decomposto ou transfúrmado em productos 
possuindo formula chirn!ca e caracteres cbimicos differe~te::; 
dos do alcool . 
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l>aragra:pho trnico. Ficam. exclu~idoc; da isencão de 1q.ue 
t:i:'aJa o a.r.t. 1:º ·o alc:aol ut.íli.zado para Q'·~ seguintes fins: 

a) preparo, de sôfo.cões,. ti·nturas ou e\:tractos alcoolieoe. 
verni'zes .. J99õe.s e qUáesquer cp:repa.ract-os dos quaes· o alco0l 
nossa séi' rege:net.adp por simples 'operação phy-si'ca; 

b) fabrí_co de quaesq;uer bebida-s; 
·e) uso co.mo combustível, exee.pto o a1cool rootor . 
. Ar.t. 3.à Os es~abelecimentos indpstri;:rns que eroprega ... 

i·em alcool 'ísento .de irnpost.0 d.~ ·consti::r.no1 d'e -aC'cordu c-om 
este decreto, ficam s.1_1jeito.s a um rê'gistro. esp.ecial, no, .MíJiis:~ 
tet·io õaFazen.da, pel·o ·qUal pa,garã·o, anua·!mente~ doze contos 
de ~·éis ( 1.2: 000~0-00) • 

Art. 4.0 O Execut:vo .r.egulamerrtaJ:á no prazo de :9.01 di.as 
o presente. dee:re·to, cre.ando ·nscalizacãe>. es:peciai para as fa
bricas que se regi.strare:ln na J:orma do ar't .. 3º, ~não p·odepdo, 
nomear· mais de um ·fiscal para cada uma. 

Para:grapho unico ... ,.\;os fis·caes. o Executivo fixará orde
nados, custêàndo a. resp_ec:füva de:Spe_sa: -com· o prodn:clo do r.e-
g.istro. esitabelec'ido no art. 30. · 

Art. 5.0 A pr.e.~enle l:ei ~n~P.a:tã e:rn vigor na dat~ da .5Uíl 
pu;blicacã9, revogad!ls as d.sposJçoes: e:i:n, ,co.nt_r;ário. 

Sal:a das Sessões, 29 de Outubro. de _1.935. - Viçente. 
de Pauto "G!.Llti.ez. - Fro..ncfaco de }[vt:!;_rà~ - - Anfa lJaâra.. 

Esse pr·ojecto, que,, como a. Gamara vê, lein lambem a'$. 
ass1gn,a:tur;:ii~ dos pr.e·zados _çollegas Franciseo .MOt,lil'.a· e A~i·1. 
Baika, póde Ber justificado da seguint.e. fórma:: 

;E~posi.Ç{io, ~ 1nót ivos 

t i.npeg_a,\reJ O inter~s~e qüe ·q;}H'€!$enta, para a e.COll'OlllÍêi. 
n~~io11;a1, o d~senv-olvfmento da éX:ploi~acão elos nossos recursos 
agrieola_s. A cqltura da terra, além dé lihertar a papulaç~ .. o 
<ia obrigat;ã·o de compr.a.r ·no e.strán·g~ir.o O$ generos (te .Pri
me.ira :necess.idade! represénta, para· ·os paízes, relatjvam_enLe 
l!lbvós, o .ma'jór fàctor de civilização • . Fixa, estabiliza a il;nt!i)i• 
graçã-0; propugna o desbr~vamenló u~s· terras virgens, e per
mitte o deseuvolvime.nto dos meios ·de ç'qmmunica{:ão, ainda 
tão deficie.n.t.es entre nós, e tão necessarios á. v.a;Iorizacãõ e 
a exp.Ioracãó dos nossos recursos natu_raP§. Só ess~=! bene
fict.bs bastariam para justificar .qúe ·os poderes publicos dem 
toda a, sua attenção aos p:roblemas agriéolas. 

Entre as eul tura~ par.ticulaTmenté a.dap taaa:, ao nosso 
clima. e ao nosso ·sólo, a da can.na de a:sstjcar é inc-01,lte.st~vel
rnente uma das mais J>rove!tosas e que. w.aibr-e:s bene.fi~ios 
póde trazet- ,á ·nossa econumia •. Toda.via. a _sit.uàç.ão ·n:n.}.ndial 
(la .Pí"oducoã.o assucareira não nos per_mitte espe:rar a con
qil:ista do~ mercados estI'angeir0s. para o nos§ó a:ssuca:r, de 
f.órma qu~ a produecão d'este, ameaca toí·nar-se superior .ás 
nossas ne·ces~ídades· internas, o qu,~ iriá :provocar uma crise 
·de s:qpet~prqçlticcão, co:rn todos os h:abituaes lnéonveniente;s. 

FeUzrO.et;tte,. a cultu~a da ca.nna gosa d.essa vantagem de 
poss:u.ir doís esc.qadourus para à sua prod,ucQ'ão: o assucar e 
Q alcoal. Sendo I!eçés~ario füuitar a produec».o do· a~·su,ca:r,, 
i:SSQ. não -acarre~~râ 11n~ t.ecuo no ·cultivo da canna, pols o 
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exc.edente.1çlesta poderá ,ser muito facilmente bansJortnado em 
alcool. · 

O ;problema da. canna e ·do a_5$u·~~r reqµz,...s:e porta11.to, a 
assegurar ao al.eool suffici.e,nte consumo;-postá de iadô, .natú
ralrne~nte, a. hypotnese de se fomentar ápplfoacões nocivas .4 
sau:de publica. -

Está situç.cão do pr,ohlen1a j4 :foi,. aliás:, pe_rfei.tan1ente 
comp:rehe-ild.iela pelo Góverno Provisoriü, e a créacão, em 'b.õa 
hQ~á, d'o Ins.ti.tuto do As_suêa~ e de- Alcool, testemunha a crj
Wrio.$~ O:r.i~n.t;w.ão i.m,prinuda ·· ;a~s estl.id·os ernprehendido~; 
Para saneai· o ·me·rcado do a:ssucar. 

O pri-meiro p~sso dado ·neste sentido foi o fomento d<r 
emprego qo alc,ool como éarburante; isto é, do chamadn alcool
motor, q~f ereceildo a di.lpl(l. v~antagétn de apresentar grandes. 
~0~$.ibi~idades de consumo· para o aleoal, e de libertar o nos.so 
Paiz dâ ol;>rígação de· imPQrt.ar uma quantidade correlativa 
de carburantés estr4ngeiros-, allivianéio. assi.m -a nossa balancva 
-0c>mmercial. Foi nesse proposito que foi tornada obrigatoria 
.a addicão de· determ.inada .Propor~ão de. alcool â gazolina, e 
que; muito cr:it.eri.osamelite,, foram concedidas facilidades e 
favores ás usinas productoras de a'leo.ol-motor,. afim de f.om·en-

. tar o seu desenv:o:lvimenl-0. No mesmo intuito,, ·o aleool-motor 
fof ü3ent:o d.o tributo do imposto .de consumo, afim de tornar 
·0 se11 preQo ac.ce.ssivel p.ara o fim a que ·se de.stina . 

Entre.tanto, exist.elll! ou~ras possibilidades de empre.g-o de 
aléQol,. de gi·ande signifícacão Pa.~ra o escoam:érito da producção 
deste1 e de grande proveito para a economia do Paiz, para 
as qua.es não se V:oltou até agqra a attenção ~dos poderes pu
bNc.us. 

'Sab~-se que, nos paizes: indus.tr1a:Uzados, ,ó .alcool consti-
1ue mat.er.j;a pi:ima. de relevante importancia p.ara nume:osas 
i:ndustr:ias,. e. notadamente :para a . inà.ustria c.hi1m.ca, que trans ... 
forma o alcnol em d.eriva.d'os de· grande· utilidade·_ Em nosso 
p.roprio Paiz, varias fabricas já se implantaram, qu~, utili
za_ndo-s:e dessa ma:teria pri.Ina genu~namente nacional, a;. trans
f-0rmam em productos dê grande consumo entre nós; 

Graça$ a esse fa'Cte, Ji;'(lmero$as indusfrtas. e .n:otadamente 
a industria textil, encontram no pr.oprio pajz os productos 
auxiliares de que necessitam, .rtão · 1Seri.do portanto obr.ig;:ida~ 
a recorrer .â· importação, o q.üe .. evita a evasão do noss.ó di-
.nh~i·ro par.a o estrangeiró .. · i ' 

.É de nqtar <lt:H~, deste ponto d.e vista, a tra.npfOrID~'Ç~O dô 
afooo1 em pro.dt.icto$ chimic_os .apresenta inter~s$e. :eoo.nomico 
muito major do CitLé a ·sua u~ilizaQ~o eomo éa~bw.ante·, p.or
.que ee.s·es product():S possuem ·valor muito mais _ e~evadõ. que 
o alco.ol utilízad'o· .pa:ra pr:odu.zil-os, ou .que· a .gaiolilla qt;te esse. 
alcool p.e.rm.ítti-ria -,.sü:bst:ituir . 

Por· exem.plot urna das :principaes. r~alizaçê~es· d.a no.ssa 
ind.ustl'.ia cnimica é a,. p;rod4ccão, a partir do a:lco.o.t,. .do acido 
ácetfooi e dos seus. !lwnerQsos deriyados: aeetato·s· diver-sos. 
aéetona, ethere_s aêeliço, a)llyllco,, ~te .. Ora, cada i.000 l.it_ro.s 
de aicool empuegados para esse fim e:vitam a.o Paiz a sahida 
d.e uma impórta:nci~· ·equivalente a 200· dollar,s U. S. A., q:ue 
é o valor Oif '{Il~dio d-0s pi•õducto§; .tabricados, emquanto .. ·'lu:e 
i .000 lih'\OS· de· alcool~ utiliz,ados .corno aicool..,mot:o-r, evitam 
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ªº '.Paiz uma sahida de 40 dollars apena$, que é o valor. Cif 
da gazolina que substituem. 

Ha, portanto, o maior interesse em fomentar o desenvol
vimento do .emprego do alcool na i.'r1dustria. Es.se desenvolvi
méntó, todavia. acha-se ameÇ.l.çado pelas tendencias de dóis 
factores que campromett.em o equilibrio das industrias susêe
l>tiv.eis de em.pregai-o,. e que são: a g.iminuiçã-0 do.s preços 
a que i:>s seus productos podem ser vendido~, e o auginen,to 
crescente do custo do alcool. . 

O primeiro factor é a consequencia dos precas extra.ardi .. 
narios baixos praticadós; pelos fap~icantes estrangeiro.s, an
cíosos de encontrarem em nosso~· i:nercadüs co11ocat;ão para 
sua produc.cão . Acerescent~-se. atnda a influencia d.a noss.a 
n<"va ·tarifa aduaneira, que reduzitJ consideravelmente os di
reitos de entrada cobrados anteriormente sobre a maioria do~ 
productos chi micos. 

No que se refere .ao segundo factor, convem sal;.ientar que 
as ind~trias t~tilizadoras do alcool inslallaram-se antes Çla 
vigencia do Decreto n. 22. 262, de 28 de Dezembro d e 1932, 
quando o alcoqJ para fins: industriaes go.sav:a da isen.cão do im~ 
posto de consurno. A revogação dessa iseneão aea·rretou. con
.sideravel augmento do c.u-sto do alcool para aque11as indus
trias, p,ois o il;aposto a. que se achou submettido rêpresentava 
nada meno$ de 5·0 o/o do valor intrinseco du a.lc,roJ. Em ·conse
quenciá, certas utilizações industriaes do alcool tiv·eram que 
ser abandonaóas. e outras, que poderiam ter sido emprehendi
das. sem essa: circumstancia, n:ão o foram .. 

É dever imprescindivel dos poderes publico.s organj.zar 
ós impc>stos de maneira que os mesmos não const,ituam e: 
obstacu'lo intransponível ao desenvolvimento economico do 
Paiz . Verificada á influencia impedJtiv.a do .imposto de con-· 
·sumo sobre -0 emprego industrial do alcool, emprego esse cujo 
desenv9lvimento serio de .grande alcance para os no_ssos inte
resses agric.ólas, conclue-se a conveniencfa de isentar des·se 
'tr~buto 0 alcool destinado a fins industriaes. 

E-is o motivo juslific::tti'vo do presénté projecto de lei. 
Aliás, se já se reconheceu a necessidade de isentar do 

im:oosto o alcool-motor, é justo, é l.ogíoo, que o alcool desti
nado · a empregos qu.e deverão tl'azer be.neficl©s. similates e 
proporcionalmente ainda maiores, esteja. lambem isento . 

.Ao es.tatuir ... se tal isenção, é neces~ario, todavia, tomar 
as. necessarias cautelas contra o;; eventuaes defraudadores do 
fisco. Ao lado do alcool destinado a fins iildustriães, e.x:isi~-
o afoool des.tinado ao ;preparo de bebidas, de perfumarias .• etc. ~ 
o qual ficará sujeito ao imposto de consumo. 

Evitar o des~·io para estes empregos d.o aícool destina.d& 
áquenes .eonstü\le u ms.imples problema. de fis-c:.!lizac·ã·o que, 
já se apresentou no caso do alcool-motor. e cuja solucão 1~ão 
será, p_ortanto, . mais difficil. O ponto princ'ipal c.e>nsiste em 
,irrJtPossibiHtar inter.pretacõ.es abusivas da lei, e em definjr 
.exactamente o que se deve entender por alcoo.l industrial isen
to do imposto. E~ o que faz o art. 2° do projecto .. 

Este artigo estipula que '"'entende-se por alcool empr·e
gado como mate.tia prima pela 'industria todo alcool que, pel_os 
tratamentos chi.micos a que fõr submettido, seja effectiva-
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-~ente décmmiposto ou tran.sfürma.dó em proqucfo pos.suiRdo 
·f-Ormula oh.imfoa e .caracteres obi:fiiicos diff:e.re:ntê3 dos da 
at-c·ooi". ~ ~ 

Tal de.tJnícã.o não deixa marg~.rn :I>àra CI\l.alquer .duvida. 
D.etermina e1le qu~ seja. considerado como alcool inónstrial, 
is~ntó do: impesto, o alcool que f'ôr submettido a tratam.&ntos 
chimicos qUe .lhe modifiquem com.p'letame-nte a imiividuali
dade, representada· pela. formula ehimica.. Em cada eas.o con
creto, U:ina simples analyse do produ~tQ íabric?-"clo. e até o 
simples enunciado do seu 'nome cliilnico,. bastará para deier
nainar o dir~üto á is.ençã,o .• 

A defilncão exclue da isenc;ãt; o alcool destínad1.: .aç, pre
paro de soluções, tinturas ou extractos· ~co.olfoo:s, vernizes, 
locões e quaesquer preparados dos quaes o alcool po~sa se.r· 
regenerado 1pOT simples operação phyBfoai. 

Essa exclusão é necessa1'.iâ p-a.ra del.imitar éxacto.mentc os 
empregos do aicool que fiz~r~m jús_ á isenção, bem çomo :par(f. 
evitar que afoo,Jl isentç:> do 1mpcisto seja de!'Viado do seu 
verd.ad.eiI'"o àe-stino . · 

Nas op_era.ç~es. chimieas· defi'.nída.~ . no ~.t. 2· do· proJecto, 
.o alc.ool utilizado como materfa prima d.~sapparece .. E' trans
forma.do em tproducto diff:erente qQ~ não apresenta. mais os 
caracter~ próprios do alcool, e e,stê não pódé ma.i_s ser rege-. 
nerado a não ser por processos <ie ia:boratorio, onerosos. e 
como rendime:nt()s deficientes., que tornam .a oper~ão írreali.
zavel dó ponto. de vista ecçmómico. 

O -mesmo n._?o ~eontece c.om os pre-:parndos em que e. 
alCOól ~nt:t:e a:pen~s 00.mó Sõl\rente OU diluen.te, taes eomo OS' 
.p:reparªdó.$ vi~ádos. pelo par~gr8ipho unico, .letra 'ª' do pro
Jecto. N~tes prí}p~rado$ o aleool~ embpra misturado· -a outra& 
substancias, p.ermanece, lna,lterado, e :póde ser ·facilmente .re
tirado ·por uma s].mples operação peysica, como sej.u uma 
distíllação, afim de .ser ~PI?OveU.ado para.. oubms t'in~. ::se e:ssb 
alc,ool fosse isento do imposto. de- ponsumo, poderia elJe; por
tanto, .. s.er ul.teriormente regenerado e uti}iz~qo pa_ra ,fins ·que 
e_xijam o emprego de alcool sujei•tô a·o imposto, com prejuízo 
do fisco-. Eis o motivo porque o alco.ol destínado ao pr:.~paro 
de productos dos quaes elle possa ser regene~ado fae1lm~nw, 
ist.o é, .. por. simrPle·s opéracão physica, deve ficar sujeito ao im-
posto. · 

Elabor.ei, tamb~m, .Sr. Presi.Q.ente. duas no~,. :tenqentes a 
1detnoll$tral"- que, se por um Jado .deve me-recer ,todo ó no~~o 
cuida~o o desenvolv}ment() do consumo de alcool-IP.;Otor, não 
do:~e igua!lmente deixar de merecer ~ nossa, attem;ao o em
prego -do afoool como materia. prima utilizada pelas: indus-
~~. j 

b emprego do afoooli .so}) ·o ponto tit.e vis.ta industri~~ ·ê 
mais vantajoso, mais ft\voravel aos infore~ses nac-ir.maes, da 
que qu,ando err.f{lrégado como carburante. 

IS.So não qu~r .dizer se <{e:N"am aban.dQnar as ~edidas. já, 
_tomadas e em pleno vig-0r, rela:tivamenfu á .prote~cã1.1 ., au 
íncreme:nto do uso do aleool-motor. :Significa, apenas, que: 
ao lado do surto, ao rad'o da uttilizaÇão :pros-r-e.sslv.a. do aleool
motor, <levemos tambem- considerar .com carinho dn a,pr.o .. 
veita.mento. ·do aleool como mater:ia prima, utiliz~da -pa~ a. 
:fabrfoação .da oú-tros p_roductos indust_riae:, .. 
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A seguinte comparação é sufficienten,iente elo11uente para 
mos~-rar lf. necésaidadé da appro~acão do projeeb riu~ acâbç, 
de a·presentar á 1Camata dos Deputados: 

NE:>TA. I 

I.NTERESSE QUll? APB.ESENTA?J OS VARlOS EMPREGOS ü~DU~TRIAES 
1DO ALCOàL NACIONAL NO ?ON'Í'O DE VISTA DA REDUCÇÃo D.\S 
IMPORTACÕES Dg MERÇADORIAS ESTRANGEIRA!:S 

tº) .A.lcool-motor: 
Um litr,o de gazoltna custa ..... .. .. ........... , . 
:Depois .de ter ,pago, de dfreitos alf andeg~io·s, 

cerca de ............... .. , ... ~· ............ . 

1$200 

$400 

De onde se dedUz que o custo GIF maximo cor-
responde, por litto, a ................. . $.800 

desprezando-se as despesas de distribuição no Paiz e o lucro 
dos 'intermediarios. Na melhor das hypotheses - que aliás 
não se verifica praticamente - 1 litro de alcool utilisado 
como carburante poderá ~uhstituir '-· .litro de gazolina. 
Portanto, cada i.000 litros de alcool·,. utili.sados 

como alcool-motor. evitam ao· Pa.iz, no ma
ximo, uma saida. de nume~arió de 800$000, 
ou seja, ao eambio de 18$000 . . . . . • . • . . U$S: 44,,4, 

2°)' Producção do acido aéetíco; 
Com 1 .. 000 litros de alcool, produz.em-se 700 lçs. 

de acido acetico .concentrado, cuja custo. 
CIF, quando importado do estrangei.ro, é 
de. cerca de U$·S 0,22 por kilo. ,ou seja, para. 
os 700 kilos .....•.... ~ . . . . . . . . . . . • . . . U$S 154,-

30) Producção de acetato de sodio : 
Com 1. 000 litros de alcool. p.?oduzem-se 1. 400 

kilo·s, de acetato de. sodio, cujo custo CIF, 
quando im;portado do estrangeir.o, é de U$S 
0,11 por kilo1 ou seja, para. os L 400 ki'los U$S 154,-

40) Produccão de acetato de chumbo: 
Com i . 000 iitros de alcool produzem-se ~. OOó 

kilos, de aoeetato de ·chumbo, cujo custo 
CIF, quando importado do estrangeiro é de 
U$S 0,17 por kilo, ou seja, para os 2. 000 
kilos . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . U$S a-to,~ 

5º) Acetona: 
Com 1 . ooo litros d6 a1cool, produzem-st. 33b 

kilo~ de aGet-0na, cujo cu~to CIF, quando 
importado do estrangeiro, é d,e U$S. 0,32 
p~r kilo,. ou seja, para os .3'3'0 kilos • . • • . • U$.S , 105,6f; 

6ª) Ether acetico. 
Com i. 000 litros .de· alcool, produzem-se 52C· ·ki

los de ether acetieo, cujo custo OIF, quando· 
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importado do estrangeiro, é de cerca d.é 
U.$S 0,30 por ki1o~ ou seja, para os ?20 k:ílas U$S .i56-

7º) Etber anesiesico ~ 
Com 1. 001> litros de al~oo\ produ.zem-se 700 ks. 

' 
anesthesico, pr.aprío para usos .-cfrurgicos1 os quaes, produn-
dos no Paiz, nec~ss'itarão, para. o se:U acortdiciônamén.to, em 
ampolas, por exemplo, exclusivan::iente ptoducte5 e materias 
naoionaes. 

Quando adqu·irido no estrangeírü, o p1·odueto, pa,ra offo
r~cer as neeessllrÍás garantias, deve· ser i!lliJ(lrtado em emba ... 
lagem origi,na.l, prompto !)ar-a. o us(I, o que encarece sobrema-
neira o seu custo CIF . .. · 

Por exemplo uma ampola de 100 co . de e.tber anestesico 
custará, GIF, US-S . 0,30, ou seja; para 7. 7'00 ampolas repre
sentandQ .os 770 liti:os que I>odern ser p:-oduzidos com 1. 000 
litros de aleool. U$S 2.310,-

Em !"lesumo~ o emprego industrial d.e 1. 000 litros de al
r.ool evitam ao Paiz :uma saida de ouro corra.spdnden~3 a: 

44 dol1ares USA, quando utilisados como aleool-motor. 
i 54 dollares USA, qÜando utiíisados para fabrica:- acid9 

acetfoo. 
154.4ollarc::3 USA, quando utilísados pa:ra fab_~ica1· acetato 

de sodto. · · 
340 dollares USA, quando utflisados para fabricar acetato 

de chumbo. 
f 05 -Oollares USA, quando utilis~dos para fabricar acetona.. 
156 dollares USA, quando titilisados para fabricar e.ther 

acetieo. · 
2 . 3i0 ,dol1ares ú.SA, .quando utílisad·os para fabricar produ,

-ctos ane.sthesicos. 

A eçonomia que .proporciona ao ·Paiz o em1)rego do aleool 
para fins chimicos ü1dustriaes é portanto muito : sUJPerior 
áqueUa que proporciona o emp·:-ego do mespio alcool como 
carburante, em uma praporcão. nun.ea inferior a 2& veze-s~ e 
qtie pó de ,alcançar até. 50 "Vezes ,du mais, para eertôs produ
ctos, taes como o$ prpductos para ·cirurgia ou medipina. 

Fiz, a seguir, um& eomparacãó da incidencia dos divers<)i, 
impostos de CQDSUmo, quanto aos productos chimioos, mos
trando como a ào imposto de .oonsumo sobre o al'eool, e:rn
p;regado como materia prima na industi-ia, está sactif.icando 
o· anroveitamen,to ~.essa mesma mat~'~fa pr~ma. ·~ i?ilpossibili
.tando o desenvolvimento da nossa industria ch1m1ca. 

NOTA n I 
í 

INCIDENC_IA DO IMPOSTO DE ·coNCLUSÃo SoB'R.E VA3IOS PRoDucr:ros 
FABRICADOS COM O il..OOOL 

A maioria dos productos chimioos fabricados. com o 
aleool, ma-teria prima sujeita ao im-posto de ~onsumo, sãoª 
por seu turno, tributados 0por novo imposto; o que bastante 
se>breçarrega o cus_to dos mesmos para quem os utiliza, devido 
a super.posição desses impostos. 
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o quadro seguinté mostra a innidencia desses i.m:postoi; 
sobr~ alguns dos. mais im,portantes entre os produ-otos fa.bri
.cados com alcool : 

Producto 

Imposto de 1consu
mo por K .<> do J)rO"" 

duct.o ~abr:icado 

-

1 

l 
Taxa Aàdlc. Total .. 

A.cido acetico 
commercial 
(80· %) .. $600 

1 
50 

1 
% $900 

Acido acet icol 1 
puro . . ... ) $600 1 50 % $900 

dei 1 
Acetato ,1 

so~lo •• • • 1 $4"00 .1:0 % $44~ 

10 o/o 1 
• 1 

Acetato de\ 
çhumbo . • j 

Acetato de 
chron:o $'400 10 % ·$440 

,.... ... o - .... i: 'O ..... "' o _, ""::::. o= ..... e:: ....... 
:n - ti 11) e.> 

1 

oo-:-

l 
~ ~ ;:. ·o -

E .2 'à ::::' ..: 
=o 

1-1 d .... '""' rll. 

1 

-

.1 
$·345 1 1$245 

1 1 
1 .$.438' 1 1$338 

1 
1 
1 

$·215 1 $655 

$152 $592 

$237 $677 

E' de notar, outrosim,. que ()S pL'odu~tos fabricados acima 
referidos não são productos cie consumo publiç.o,, cozno são a 
maioria dos artigos sujeitos ao imposto de consumo1. como 
sejam o futnq, as bebidas, os calcados, as conservas, etc ... 
Constituem elles ma-terias primas ou adjuvantes para grande 
numero de industrias. que com elles, eom o auxil1o delles, 
fabri-0am prodl:lctos mais uma vez sujeitos a novo imposto. 

Por .exemplo: 

O acido acetico .é utilisado ; 

·- Para fabricar vinagre ai'tif~cial,. sujeito a impOS·to a 
razã'O de ~(}. réis por litro (mais ~.ddicional de 50 %) ; 

- Para numerosos tratamentos applicados na industria 
textil, nec~ssariô _para a obtencão dos tec·idos, sujeitos as taxas 
constantes do § 12 do art. 3° do decreto n . 22 . 262, de 2.6 de 
Dez.embro de 1932. 

O acetato de sodio, o acetato de chromo, são utilisados 
tambem par-a o tratan;ie-nto àe tecidos, co-mo acima. 

O ac.etato de .chumbo é utilisado igua.lm~nte para cerios 
trat~.mentos na industria textil,. e t_ambem para fabricar Un
tas tribUtada..s na taxa de 40 réis por iOO ~ammas. 

Param.to. uma. -peça de te.cido de algodão estampado, por 
e:xemp1o, fi.cará. sobrecarregada com a incideneia dos seguip-
tes hnpostos : .. 

lmposto de consumo de qúe é gravado pelo§ 12 do ari . 3° 
do ·decreto n. _22.262; 
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Impostos pagos st>bre o acido acetfoo, açetato de sodio e 
eventüalme.nte acetato -de chrómo., util~sa4_o~ nos processos de ,, 
fabricação, tingimento, estamp~ría; 

Irpip.ostos pagos sobre o alcool ut~iisado para i'abr'icar os 
produ~tos acima citados. 

Tal ·superposição de impostos aooutnulados em um mes?po 
producto aca:bado; ,entr~gue ao :consumo, sobrecarreg~ cQli.sid1~
ravelmente o seu custo para o consumidor, e constitue ~m 
consideravel. empecilho á exportacão dos productos acaba.~os. 
- · Vicente de· PÇLulo Galliez.. 

~stou certo. portanto, de que o projecto que acabo de ter 
a honra de apresentar- á Qamara, en'-Cerra m:edíd·a, de interes:Se 
para o P aiz. A sua decretação ~n:1parará não só ·os interesses 
da lavoura, faJCilitando ainda ~ais a produccão da .canna de as
suear e resolve~do o problema da supe.r-producoão desse pro
ducto, como tampem permittirá que continuem trabalhando 
em nosso Paiz as industrias chhnicas que fizerem do. alcool
motor a ma teria yrima para produci;ão dos seus artigos. 

Eram essas., Sr. Presidente" as c.<msideraoõe~r q-ue tinha a 
fazer. (Muito bem:. Palmas . O orador é c'wniprimentado.) 

E' deferido o seguinte 

REQUERI:\1ENTO 

N. 199 - de 1935 

( 1 .. ª legi.sl'a.(ura) 

Requeiro que, por intermedío da Mesa, sejam pedidas in
.formaç·ões ao Ex. ·sr~ Ministro da Marinha sobre as razões 
por que resolveu di!:;pens:a:r os funccfonarios e.xlranum~rario$ 
das Obras. do Novo Arsenal -Oe M'ar.inha, para admittir esse 
mesmo ·pes.soal a titulo de contraetado, pe·lo pi·aso ~ix.o tte 
um ànno, a contar de 1 de Janeiro pr.oximo. · 

S.ala das Ses$ões,. 29 de Outubro de 1935. - Th<rrnpscm 
Flores Net to. 

Justificar;õ.o 

A dispensa. do pe~soal extranumerario das Obr-as do Novo 
Ars.en.al da Marinha, sem justa --causa ou motivo ct~ inter.esse 
publico - uma vez que continuará elle e::n exerçrnio, mas s.ob 
o regjme de contracto a _prazo fixo - veµi ferir dispúsicão 
expressa da n.ossa Gónstitui<;ão, que f):ãó.1 distingue entre ex
tranume.rario, diarista, mensalista ou titwado, antes os equi
para, no tocante a sua est~,Pilicjade, quando estabelece no pa
ragrapho unico do a?t. 169, Qne nenhum funccionar:io pu.
blico, mesmo ·S~m concurso e com menos de dez annos de ser-

. vico 'J)Od~rá -ser destituído de seu cargo sinão "por ,justa catJsa 
ou motivo de interesse publico''. 

Além disso, entre os funcc-ionarjos que estão na immmen-
. eia de s:erem dispensados, en(!ontram,..se muitos com, mais 
de dez annos de servico publico para os quaes a destituição 
so-mente poderia. decorrer "de. sentença judiciaria ou median
te pro~esso administrativo", nos termos expresso·$ do arti:go 
169 acima citado. 
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Não havendo justa causa 'OU motivo de interesse publico 
na· dispensa. do pessoal .extranumera.rio, -uma vez que o Minis
tro da Marinha resolveu consei:var todos es-ses fun-ccionarios 
nos seus pás tos, p~rece que a medida vísa, pela transforma
cão d-0s e.xtranumerarios · em contractados a prazo fixo, tão 
sotnente tirar de taes serventuarios a qualidade de fun~~~on;i
rios publicos. em f1agrant·e d.esrespei to á Const!ituiçã0. -.- . 
Thompson Flores Netto. 

O .Sr. ·Presidente - Tem a palavra o Sr. Eduardó Dqvi
vier .(Pausa.) Não está presente. 

rrem a palavra o Sr. Bento Costa (Pau~a . ) Não es~á. pre
sente. 

E' dada a palavra aos Srs . .Bandeira Vaughan, 
que desiste, Barros Cassai e Baptista Lusardo, que 
estão ausentes, Oscar Fontoura; que desiste, Botto 
de Menezes, Ubaldo }3.atn.alhete, José ,A.ugusto, João 
Neves, Felix Ribas, Teixei·ra Pintq, Gomes Ferra-z, 
Roberto More.ira, Alves Palma e. E''~rre·ira de Sou
za, que ·estão ause;ntes. 

Tem a 1,aJávra o Sr. Józ·ge Guedes. 

O Sr. Jo_rge Gued~s (PaJ,mas) - Sr. PresidenL-0, tive a
honra, em 19 de Agosto, de diri'g.ir, por intermedío da l\liesa, 
um requ~erunento solicnandç, lntorrn~c"ã~~ ao Sr. Ministro da 
Fazenda s,obre a isençao de impostos adt~aneiros concedida 
á firmâ Andérson Clayton & Cia. Ltda., o qual, inf.elizmente-, 
n~o teve, até hoje, solução. 

N'aqueHa época, fi;t sentir qq.e es~e acto do Puder· Exe
cutivo era ínc:on&titucicmal, porqú-e o a-rt. 106, sobre o .qual, 
possívelment:e, se apoio:u o Presídente da Republica para dar 
a isenção pedida, já foi revQgado pela Consl1hiiçã.o. 

Assim·, chamo a atte!lção da Gamara para o seguinte: o 
.aoto em questão é um triplic.~ attentada, -Primeiro, porque o 
artigo de lei ~stá revogado; segundo, porque, se est-ive-sse e.m. 
vigor, a GOmpeiencia do Chefe do Poder Exeputivo seria. para 
con.ceder isenção de direitos somente e S. Ex. eonce.cteu 
isenção de taxas aduanejras; e, terceiro, porque conc.edeu 
í&eri.ção ~m beneficio de uma firma estrangeira, depois de 
negar favor seme1hant.e a firmas nacio.naes, que importaram 
o mesmo materrnl pagando direitos. 

. Ora, Sr. Pres.idente, não só o meu requerimentó não 
teve resposta, como, ainda mais, o Chefe do Executiivo con
cedeu nova .isenção de direitos á mesma firma. E.' o que se 
encontrn no D,iario Off,icial de 12 .. 9-1.935, onde se lê o seguin
te telegrumma ·: 

"Ao Sr. Inspector dQ. Alfandega de Récife; nu.
rnero 2-18. Communicando, de àcco~do com o, despacho 
do Sr. Director Gerat da ~.,azenda Nacional, haver o 
_Sr. !'residente da Republica. resolvido autorizar o 
desembarace com isenção de direitos de imp·ortacão 
-para .consumo e taxas de u:m conjuncto completo de 
machinas para beneficiamento e prensagem de algo
dão destinado á firma Anderson Cluyton & Cia. Ltdá ., 
de. São Paulo. Importação d0s Estadõs Unidós da Ame
rica do Norfo''. · 
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Não é s61 Si;. Pre·sidénte, este officio, que está. dormindo 
por ahi a.fora, sem soluçã.o. Ha outros. Tenho aqui uma rela
ção de 120 officios e requerimentos sem ·r~sposta. Pareoe -
·e é poss1vel., mesmo, que se po.ssa· aff1rm<1.t ...._ que o Poder 
Executivo só ar.tende <.tus r~que1·1tnentos qu~, -por· ventura, 
não l.he ~ao ·desagr~da v(!b. hncontramos na altufüd.a relação, 

. retirada da Secretar1a aesta Casa, o segumte: - . 

"Relação dos officios feitos em, virtude. de reque
rimentos npprovados em plenatio e que não tiveram 
resposta até a presente data" . 

.O p1'1meiro é do- Sr, ·Henrique Dodsw.orth, de 4 de Jane.iro 
de i 935, ao Sr . Ministro d·a ViaÇ.ão; oiJ.tro do Sr. Leandro 
.E>inheiro.1-L de Janeiro; outro do Sr. Thiers Peris.s-é, ao Mi
nistro do Trabalho, em 11 de Janefro; outro do Sr . Acurcio 
·.rorres, de 14 de Jnneiro·; outro do Sr. Mario Whately, que 
nãn é mais Deputado,. datado da Conslitumte. Vale :a pena re
Iembra.r o le or desse rcquer-imertto: 

·~·Requ:eiFo a. V. Ex. se dignt:, ouvida ·a Casa, s:o
liei tar n:o Guve.rno, por intermed10 do Departamet},fo 
N ac10nnl do Gafé, a_s segu-íntes informaçõe.s : 

{l) gua1 o mót,ivo par que continua o D . N. C. a 
àrrecadâ1" os 12· 'shillings ou 36$0:00 por sacca, creado~ 
exclusivamente para compra e elüninação dàs sobraf.. 
ae café'! 

b) quanto arrecadou o D. N. O. de De_ze.mbro. de 
193i, ::ité: hojê~ com essa !axa '! 

e) qumtns sacca~, até hoje, foram incineradas pót 
ordem do D. N-. C.? 

d) quantas saecas de .oafé adquiri'u para el.irr,i,inar 
e quanto dispendeu c.o·m essa acquisição? 

e ). quantas saccas êle café adquiriu a 30~000 cor .. 
responctentes á quoLn. de sacrific10 ímpq:;3.ta ~o~ 1ct.Yrã-
do.res? 

f) quantns saceas dessa quota. de sacnficib ~e
cebcu de cada Estado, separadam~te? 

o) quanto deve ao Banco . do Brasil o D. N. G. 
p~l'OS dinheiros recebidos, por C·Onta dessa ta:x:a? 

h) quanto dispcndeu, até hoje, sob qualquer titUlb, 
o D. N. C. em cada Está.do, separadamente? 

· i) por quanto tempo ainda. pretende o D. N. .• C. 
~ontinuar arrecadando es;sa taxa?·" 

Esse requerill1·e1Ho.,, de 18 de Janeiro de 1935, toi, por 
assin1 dizer, o predecessor do q~.e a minoria, no mesmo ~en-
tido, já dil~1giu ao Sr, Minis tro da Fazer,rd~- e tant a celeuma 
provocou nesta Casa.. . : . 

O SR. TEIXEIRA l?IN'I'O - Quer dizer, ppis, que a resposta 
não virá. í 

O SR. JORGE GUEDES - Diz o c.ollega, com muita razão, 
que a r .espo6La nunca vfrá., porque, naturalmente, não inte
~ess.a ao Sr. Presidente .da Republica dar conhecimento i 
Nação po~ inte.rmedio de pedidó do Legislativo. 
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Seria fastidioso ler a relação dos. 12-0 requerimentos·, uíl~ 
já qliasi de cabellos brancos, porque de Janeiro deste anno, 
outros dâ actual Gamara, sendo o mltis novo de 18 de Set~m
bro. 

Peço á Mesa fazer constar dos Annaes a ~ela1,1ão :porme
norizada de. taes requerimentos, afim de ciue, lendo-a - e 
poupo, assim agora a e.ada um o de.sgosto de ouvir tão 
longo relatorjo ..;-.'Possa.cada um, como. eti disse, me.ditar sobre 
m interesse ·e cuidado qúe tem o ,i>·oder Executivo em .respon
der aos pedidos de infbrmação sobre questões µrgentes, :mui-
tos dos quaes só tinham cabimento na occasião em que fo
ram apresent~dos. Hoje, não mais têm valia. 

Aquéll~ que lêr a relarjão julgará da época que atraves
sa!nos ·e do empenho que põe o Governo nas coisas de nossa 
terra. 

Er~ o que tinha a dizer. (Muito be.m. Pal.mas. ') 

O documenlo a que .se l.'efere o Sr. Deputado Jor
ge Guedes foi enviado· á. Cornnüssão Executiva, nos 
t~rmns do art. 143, § iº, .do Regimento Int~rno. 

O Sr .. L~·>urenço Baeta Neves (DiS.curso enviado á Mesa) 
- · ··sr. Presí~dent.e, para não tom~ á Gamara tempo com ~e
ihor proveHo empregado em oraçõeô de coJlegãs mais escJa
recido&, nas questões de areamento, reso}vi servir-me deste 
meio, para definir attitud.es tomadas na irnportantissiI!la 
questão da discriminação e applicacão das verbas constitu
cion,almente destinadas ao· ensino c1vil, tíradas, em J)ercenta-
gcnn ptéestabclecida, da renda dos impostos, ·na forma. do 
nrt. 156~ da. Constituioão da. R~t1blica. Deputado pela.s cla6.
ses liberaes, professor cathe·õl'atJco- de ~ma universidade -
~ Universidade de Minas Ger-aesl d~-sde o co.ineço de sua vida 
con.s~iemt~ vivn;mente interessadb nos .problemas de edtJ.ca:
~.ão ~ ensírt:O' e, agora, membró e presid.ertte da um~ C1óm
miss·ao te_chnica da Gamara dos Deputados, a. qu~ eomp~te 
opinar sobre to.dos os assumptos telativos á e'ducação ·e in
strucc;-ão publica ou particular, ·e a tu.do que disser respeito 
an rle-senvolvímcnto cultural e art~st.ico (art. 51 do Regimen
to). tenho por dever zelar, na medida do meu limitado vali
mento,. pela applicacão integral dos prinotpios oonstituéio
.naes amparadores dos recursos que se destinam á II)anutencão 
e desenvolvimento dos systemas educativos, de que trata a 
Carta Magna em diversos de seus textos. 

E nesse .zelo .tenho que atte:n;qer ao sentido desses te~oo, 
que certamente nã·o S:e poderá deduzir, na consideracão iso
lada de um de1Ie.s, mas na interpretacão articulada de todos 
elle,s. 

Desta inte:rpretação aconsel..1:).ada pelos mestres, "-em roa
'teria constitucional, anipla, sabia. .e eloquentemente tratara.m 
os eminentes Deputados Mqnte .Ar.raes e Homero Pires, res.., 
pe.etivamente nas reuniões conjuntas das Commissões de Edu
cação e de Finanças, a 24 de Agosto deste anno, e de Educa
ção -e ConstJtuição,. a 16 d'e Outubro. cadente. Com taes ensí-. 
namento.s e com as brilha11tes 01;aoões dos nobres Deputados 
Pedro Calmon e Raul Bittencourt, este falando pela Com
missã.o· de Educacãó e Cultura, convêncí-me,. de f9rma plenat 
q.ue me. achava bem, acompanhando o -pensamento unanime 
de minha Commissão. 

e~ o. - vo:::.uJ'!ii:· xxv --.. 19.35 22 
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,Em meu espirito erigiu-se, então, em princ1p10, que 
estou certo não ferir a conscienci.a do plenario1 a· obrigato
:riedàde. cons-tituc1~mal de se destinar áo .ensino .civil, exclu
sivame}'lte, os re.c:ursos finanoeiros e constàntes d-os 10 % da. 
renda dos impostos, ficando o ensino militar, na $Ua eleva
dissima importancia nacional, com outros meios que ·lhe 
podem dar~ segundo suas n.ecess.idades e dentro das. possibU1-
{fades· or:çamentarias do Paiz, o que se fizer necessario para 
s.ua çompleta efficiencin na organízaoão da segurança nà
cional. 
· Nasceu a. questão. no s.eio da Commissão de Educação e 

Cultura, a 1 de Agosto deste. anno, pór u:ma indicação do ope
T.oso e inteliigente Depµtado Monte Ar.raes, bem fundamenf:a
da por S. Ex. e. com app.lauso:;, unanimemente, acceita, nos 
segtiintes termos: 

"Indico que, rra forma do art. 175~ §· 2°, letra. b., 
·do Regim·ento Interno. seja convoca.da I>ela Presid.en
cfa da Oamara, a Commissão de Fina~cas e Orcamen
to, ,para, em sessão conjunta, Cóm a Com.missão de 
Ednc~ção. e Cultu'l;la, tratar do assumpto previsto d'e 
artigo 156, da Constitui.cão da Republica.. n-0 sentido 
.de, para sua orientação, inteirar-se a ultima do ·que 
occorte, no seio da pr.irneil'.a, r.eiativamente á execucão 
no proj\ecto de lei orçamentar.ia, p11ra o. a:nno- de 1936., 
do disp0sto no artigo da .Constituição- acima oitado, 
e bem a.ssim assentar a melhor directriz a ser se
guida para o cu.mprimento do dispositivo c<>nstitu
ciom~l -em. causa." 

(Diarío do Poder Leg·iS.Zativo, n. 81, de 2 d'P; 
Agosto !fe ~935, pa.g. 2898.) 

Ficou ent~o resolvido que o Deputado .Monte Ar~aes, 
cujas tdas haviam sido esposada pefa ·Commissão de Edu
cação e Curtura, relativament.e ao assumpto considerado re
sumisse, em exposição eser1pta. a ser- levada á Commissão d~ 
Financa.s, essas idéas e a srazões constituc-ionaes de sua ac-
ceitação. · · 

Realizada a reuni.ão sugger'ida das duas Ce.mmissõe5, a 
24 de Agosto deste anno. depoiS de lida a referida expos.ição 
e debatida a q~estão a que ella se ref~ri~ por vários Depu
tados das duas Oommissões reunidas, e n.otadamente pelo· 
Deputado Raul Bittencourt, fie.ou accQrdad(), po.~ suggestão 
do Deputado João .Simplicio, eminente presidente da Com
míssão de Finanças, qu~ a Commissão ele Edúeação apresen
tasse emendas em teréeira discussão do Orcam~n:to. para 
serem examinadas em re.união conjunta das Comm1ssões de 
Educação, Finanças e .Constituição, t'endo sido na acta 
Dia.rio do Poder Legislativo n. 101, de 25 de Agosto de 
1935), omittido o nome desta Cemmissij.õ, mas sê declarado 
que seriam convocadas as tres Com~lissões, resolvendo-se 
em deUnitivo sobre a materia. 

~o p.é' da acta. d'a reuni.ão publioou-se, a r.equerimentõ 
do nobre De1mtado Pedro Firmeza, a exposição mencionada, 
do Deputado ·Monte Arraes. i 
. Na reunião ord-inària da Commissão de Educacão/ e Cul
tura, de 3 de Outubro· cadente, o Sr. Deputado Raul '.Bitten
cour·t, · lernb!'ando a opportunidade de se · dar cumprimento· 
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ao combinado na reunião conjunta com Finapças"', ~pr.e-• 
sentou juslific~daírle~te e êoin apprõvação unal).im:~ .da. 
Goi;o.missão d'e Eduçacão, as. q:p.atro e.roendas, que, n.9 plena
rio, tomaram respectivamente, .os n~. 186-.A., 203, 204 ~ 20:, 
(Diamo do1 Poder Legi$la.tivl;Jt n~. 138, de 8 de Outubro de 
.f 936, pag· .. s· 5 ;5:82· e 5. 585), i'!ldo :\ es:ttt.do da Cómmissã~ de 
Financas. 

Appro4j:r,na,nc:ío,.,.sé o dia em qné· se deviam :relata!" es!!M 
emendas, no s.eio da ·commissã·o de Finanças, procurei. com()o 
Pr.es'i1den le da ·Co.mmissão de Educac.ão., o . emin.e.nte Deputad'o 
J.o.ão SJmpliclo, para 00:m 8. Ex .. determinar o cti.a da reunjão 
por elle sugge.rida, devendo·· o mesmo fazer c~om o P~esidenf..e 
·da Comm.i's:São de Canstituic;ão. 

O Sr. ~putaq·o . .João Sitnpli:c'fo, itnpossíbiHtado, n~ oc
c.asião, de .attend·er ao convite, por Jus.to :motivo de premen
tes trabalhos da C<:>mrnissão de ·Finanças, Tela:tivos ao Orca
me,n ~o da Rep.ublica, péfüu ... rn.e que ç.i;>mlünas~e- com. o Sr·. 
Presi.aent~ da C·ommiss~i'o de Cort;;tituicão a reunião. s6m_eJ'.'1te 
com ·estâ Commi-ssão, d~:ven.do á mesm_a comparecer u.I.il re
presentante da Commis·sã:o de Finanças, par:a apurar- por ena 
o que ficasse vencido, para sua o·rient.acão da Commissão. 

. P.roour.ei.,. então, o 'S.r. Deputado Waldemar .F:erreira .. 
dlgno Presidente· da: Cpmmissão de Copsti.tlilicã:0 ~ Justica, com 
quem~ ficoy. co.mbJnado a reu.nião «:la s\ja C.ómmiS.s~o co:ni a 
de. Edúcação. s4 .Ex.. marCO\.i pa:ra Q di~ S'egtl.inte, 16 de Ou
tubro a f indar-:se, a ·desejada reunião. 

Realizada esta, no dia determiBadQ, com o ·com}>a1reci
m~ntp do Deputado He·dro Fi.rtriei:à. relâtor,. _na Gommts.são 
de FiPâ.IlÇ\lS, àªs~ eme-ndâ$, da Cfomr:nissão oe Edl.lCª'CÜQ, a s_e 
considera:rém; .fal~'!l. pela Connniss.ã·o de. E,duc.acão, -0 Depu• 
iado Raul Bitt-encol.!lrt, ai:rr.esentano.o os següinte;; quesitos.: 

i .C' O ensinp militar deve ou não .ser ip.cfuido fio plan.o 
n:aoiona.l de educação'? 

2·.o .As ve.rbas relativas: ao ensino miU.tar devem ou não 
s:er incluídas. no ·titulo geral de Educação relativo .·aos 10 % 
eia :renda. de impostos consid.e..rados no art. 156 da .con.st-i-· 
fa~.ic.ão? 

Pa,ra alcance pratico da reJ1niãe,, no amparo proc-urado 
:para as .emendas d\a. G.ó·mmisS:jio .çie -Eduqaçã.o. a se relatarem. 
na Commissão de Finançast o "I'espectivo relator.; nesta Com
·miss~o, o Sr. Deputado Pedro Firm:eza, formulou uma serie 
de que~itos, os quaes, com excepÇão de urn, de o.rdem tec.b
.ni_ca, r.elat'ivã á ~lti:ma e.roenda; da Coni.mis·sãp dê Educacão, 
tiveram. respost~ favo.mvel do pol:Jto d.e vi.sta da Commis
são de· Edueacão, pen~ parte da Com·miss.ão de Constituição· e 
Justi.oa (DiQ.río' do p od,e.r Legisl.ativo, ns .. 146, 147 1e 148; res
pectívament~ de 17t 18 e 19 d.e Ól,ltubt.o, págs. 6.ifõ; ô.:t70 e 
6_.276 .• ) 

{) 1 o quesito da -Commissã.o de .E:ciu:cação teve a· ·$üa. 
resp.osJ..a adi'ada para outra oppo-rtunida.tl_e. utij~ vez que não 
prejtidicarfa; no .mowento gs .outros. QlleSitQs· .f avoravelmen.
te resolvidos. 

Com -ésses :resultados o Sr. Depuatdo ·Pêdro ;Firt:nez~ 
.réliigiu seu.s notavets par~e~és só~ente divergentes d.a Co-m.., 
missão de Edticação e Cultura na emenda, .de ordem tech·
nica, sobre a d~nç>mínação. do sal.do da percentagem oonsti
tucional mandada reservar pelo art. 15'6 da Constitu1cão .• 
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Constam esses pa"r-ece~es ·~o· ,avú:lso éom ~ .sef!leiiqas pro...; 
postas· ao o-rcaI11,eP.to e d,o Dia:rio do Poif,er L~gislatt"Vo, ns. 
149, de 20 de· outuhr'O· -expirante, pags. 6. 402, ~. 403 ~ 6. 407 -

Os· factos :relatados., com a: c·onviccão delles resultantes, 
s.obre o senti.do do art. 156,, da, Constit:ôiç~ão, Jqstífjcam o de
no:d.o co.m que a Commis.são de E.àueacã() e, Cultul;a \rem· pro
_p:ugrtando ·pela ac.eeitaçã-0 .d_e su_as em.en:da-s, p~r.a f!lanter um 
principfo éDns.titucio.nal que, abandonado agora, na prfüneira 
a;pplícacão, que deve s<e:r íntegrai do estabelecJdo na -Carta 
M:a:gnq,, .em mate~ia. de orçaroe-rí.to, p.ód'e traz:er paL"a o Iulu.ro
g'rg.ves. consecruer:ici.a.$ r>reJudiç:iaes ao en:sfüo do- .Povo, cuj.os 
d'irttites· :i edu~a<)i}.o devemos defender. 

E' o que qe5e.j:a\'.a dizer, Sr. Presi-d.-ente, para que bem. 
definida fique ·minha a.ttitude na defesa sagrada ci.esses di
reitos, cujo · reconhecimento, n.-eoe-ssarib não prejud'ica ou
tros. igüàJ1mente .respeitâveis doS que os tenham .de.termi.n~dos 
pela. n.ossá Con:Stítuicão. 

É dada a ;palavra; successivair:nente aos ·Srs. 
J t\Sé do J·a·troc.info~ Xa'\·, ér de Ol'iveit>a, l.1auro 1 .. o
r>e~. Damas Ortiz. Albe~·to Surck. A.d.alberto Ca
''r.w.t,""go, Gra'f..ulian(l ue Br . ll 'i. Abel.arcl'l M :\rtnhj, 
Pdon Bezerr~a, .Delfim Mo;reir?, Francisco Mour~, 
.Abgq.ar Bastos, Moraes ·Paiva e· José Gomes; que 
estij.·o ausentes. 

o Sr. Presic:J;énte -· Vou out ir a Camara sobr-e 0 segu_inte 

REQUERIMENTO 

ll'eque.remos rtm voto do profuud:o pesar pelo f allée'imento 
d:o Dr ... ·Ga.rcia ·Adjuéto,, ex-Deputado F.ederaJ ·vor Minas Ge
raes. 

o Jl-Lpstre e~tincto bem merece homenagens q~· saudade 
t~ de reve1:encfa, pelo.s serv.iço:s pr:es.tados ~ Minas Ge1'ae&~ 
·qoa-nd0, se"U dí_gno· rept:es.en.tante da Cam~a 'Fede.ta~, cuja ac
tuac.ão ~e ,~§s'ignaJou por tpabalbos de vo.lfo. 

Tendo mi.Utad.o na política de Uberwba., .o Dr. Gare.ia 
AdJucto era, tim espirita .c:emb_atiítQ e :brilh<).n.te, tendo .gozado 
st':l.QPr~ .de g:i;-a~.Hie apr:eco e estima no Tri'angulo. MJneiro. 

Adyog~do. dos ·m.a-is tml.t.os, pr.o'i\mdo conhecedor que era 
àos assumptos- ju.riqic0s, o Dr. Ga:r-cia A.djücto1 trans.fe!'ÍU 
sutt _re~id1mciià1 pa.ra Matto G.r:osso, onde, támb~It1, ·v-ivéu c.e.rca .. 
do da maximé,11 consideração,, tenrlo ahi emJ)rega.clo stia acti
V·ida:de1. no f ôrô, conquistando em pouco terqpo alto renome 
como jurista eminente.. , 

• . 1 . 

Presentemente exercia o iilustre etdü1cto as funccõe~ dê 
Juiz do Tribunal d'e Justiça Eleitoral do Estado de Mattc, 
Grosso, e·a.rg.0 que vinha desempenhando com a mtüs elevada, 
dignidade. 

1éom essas va·pidas· palàvra~. que.temos· JusU:f'foa,r o. rc
que:rfrt1el.lt~ qú.e ora f arm.'U~atrt.u~ .• 

.Sala, das Set=sões, 29 de Outubro de 1935. - Clement~ 
M.eilrq,d<i. - Vieira Mq.rques. - Martins .Soares. - R. Pra
do. - Simij>á da Çu7J,ha:. - :Celso MachadcJ. - Pedro Ale:ixo , 
•·- -Ge-nero<S;o Ponce· F~lhi> .. 

Approvaau. 
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(:) ·Sr. Presidente ;......o $ubme~to ·~ voto~ o s·eguinte 

m~QUERI~N·.ro 

Re.que.retnos· .se tít:Slra ·na a-cta da s~~são tie hoje um voto 
de p·rofunéfo pesar P·elo faU.eci_mento de Manoel Alves Caldei
ra Junior. Nascido n_a cldade de tJhel'.aba em iS76, d'escén
dente, de ünportant.e familia. cto Trlainguto Mlnelro, ingrêsson 
Caldeira Junior, ·muito moc;o, na polittca de sua terra:, tendo'. 
a'nt6}s i'.le completar 30 annos, pr·esidido -a Clamara de seu· Mu,.. 
nicipiQ,. chefiado ahi, com raro bril'ho, um partido de gi-ati.-. 
de :it;lflu,en~ia. Por duas. legislatiu:as,. :foi -en.viµ.do, como r ·epre
s.entánt~ de stiá região, á: Cam~ra Estadual dos Dêp'Qtactos, 
teqdo e.xerciqo com grande. patriotismo, o ~and.át'o. Indjca
d-o, no Governo ele Raul Sô;xres, de q:µ~m era gr~nd,e· amigo, á 
Gamara .F'e:d,e!'a•l, não acceilou .a honros·~ investidura., ptefe
r:ind.o dedicar-se á industria, .pecua:ria e agricu-ltura. Nesses 
sectore_s, muíto se destacou lendo sido um dos intro<:Iuctore.s 
do gado zebú no Tri:an,gulo Mine ir@. lmpôrtando os melho
re$ :reprot;luctores dos Jneroados d.a lndiai, ooncorreu de ma
nt>t r.a :reJe'\rante~ para. ar melhôria. da pec"(laria .. de nosso ES
:t.~do. ~o:i um oos preqursõF.es da induslria d~s ,ca~nes conge.
la:Qas em nosso pai·z. tendo, no per:i.odo .d~ grát)._de guerra, tn_i..,. 
eiado e desenvolvido. exlraordinadamente a exportaçã.o· desse· 
producto paira a Europa. Morrendo nest;:i. Cap.it.al. ha .m'lüto 
afastad'o das lides. politica:s e de- sua terra natal, !oi alvo de 
e:r.cepcfonaes homenagens. O m\mic-i.pio d:e Uberaba decretou 
luto offíci;;\l ]>Or tres di'a$ e a Asséinhléa ·Legislq.tiva do Es
tado. em .sessão. de .2-3 do co~rente, lancoi.l em' aeta um. voto 
de pes:ar. É ho·me'p.agem igual a gúe ora propómus á ·camara 
dos Srs. :r;>ep1Jtados, ·com o we reverenciamo.s a mem,.oii.a de 
iUu$tre é ·s;i.wloso .mJneiro'. 

·S.ala das Ses.s.ões, 29 de Outubro de i935. - Carlos Luz. 
Juseelfno Kubit'schek. ~ Martins Soare.3. - Ped~o Aleixo. 
_ , Ole.m·ente Medrado. - Vieira· Marque$. - Si.mão da-Oü
ri:ho... ,......_. Celspr Machado. - R. Prado. 

Appl'o.vado . '· 

O Sr. Presidente -- Ha sobre a rne·sa um ~equerime,nto 
que. vae ser lido .. 

. É Lido~ apoiado e posto em discussão o seguinte 

N. 200 ....._ i9S5 

1 a. l~gi_slatu.râ 

Requeiro sej.a elevâdo para opzé o n:um~ro de- .mem_bro~ 
da Cótn·missão Espé.c'i;tl de Regal·ame.tita:<)ã.o das Empresas Çon4 

cossldllarias de Servicos Plihlicos. · 

Sala das Sessões. 28 de O~tübro de -f~3-5. -· Barreto 
Pinto. · 

Encer.rada a discus·.são e ádiada a votãç~o .• 
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. O S~. Presídent~ - Não_ ha mais _oradores inscriptos.. Se 
·mais nenhum dos Srs .. Deputad.os quer usar da palavra, vae
se passar á Ordem . do dia~ (Pa11sa.) 

Comparecem .mais,. durante o tempo do Expe
diente, -0s Srs. : 

. Agenor :J\,ab~llo, Caldeira ã_e Alvarenga, Generoso P-0nce, 
:S.ibeiro Junior, Matio Chermont, Deodoro de Mendonça, Acy
lin-0 de Leãoy Clem:eiltlno 'Lisbôa, Genaro Ponte, Lino Macha
do, Magalhães de Alm~ida,. Agen:or Monte, Adelmar Rocha, 
Fernandes ·'l'avora, Humberto de Andrad·e, Fígueiredo :Rodri
gues, .Jehovah Mottà, Xavier de OUveira, Alberto · RoseUi, 
Ferreira de Souza, Gratuliano de Brito, José Gomes., Mathias 
Freire, Bottó· de Menezes, Souza Leão, João Cleopbas, Rego 
Barros, Arnaldo Bastos, Açiolpho Celso, Barbosa Lima Sobri
nho, Arthul' Oavalcanti,,. Humberto Moura, Orlando ArauJo. 
Sainpáio Costa, Carlos de Gusrnão, Barreto Filho, Manoel 
Novaes, Pedro Lago, João Mangabeira, Francisco Rocha, 
Octav.io Mangabeira, Pedr0 Catmon1 Leoncio Galrão. Arthur 
Nejva, Edgar(,I Sanches, Attila .Amàral, Francisco .Gqncalves. 
Pereira Car:neiro, Julio de Novaes, Henrique -Lage, João Gui
maraes, Levi Carneiro, Bento Costa, Hermete Silva, Acur.cio 
Torrést Cesar Tinoco, Lemgruber Filho, BaJJ:deira V!l'\lg'.han: 
Fabi'o Sodré~. Carlos Luz, Noraldino Lima, Pedro Aleixo, J~ê 
Braz, Theodomir-0 Santiago, AdeUo Maciel, João Beraldo,, J'us
celino Kub1tschek, Polycarp'o ViotU, Daniel de Carvalho, 
Christiano Machado, Negrão de Lima, i-0ão Penido, Jos~ Be~
nardíno, Matta Machado, Anthero Botelho, Bu~no l3randãe>. 
Delphim. Moreira, Belmiro 1'!iede.iros, Pereira Lim~ Santo' 
~ilho, Vergueiro Cesar, Cardoso de M.ello Netto, Clnci11ato 
Braga, Castro Prado, Laerte Setubá.l, Alves Palma. Aureliano 
Leite, Justo de Moraes, Horacio Lafer, Fahió Aranha, José. 
Cassío, Trigo. de Loureiro, Corrêa da Costa, Vandoni de Bar
ros,, Franc'isco Pereira, Abelardo Luz, João Carlos, Bor~es 
de Mede~ros, Baptista Lusardo, Demetrio Xavier, Pedto\ Ver
gara, Raul B.ittenoourt, Ose~r Fontou.I'a.; Aniz Badr.:a.1 Eurico 
Ribeiro, Ermando Gomes, .Sebastião· Domingues, Abel dos 
Santos, Francisco di Fiori, Abílio de Assis, Arthur Rocha, 
Martins e Silva~ Damas Ortiz, Cbrysos~Qmo1 de Oliveira, Yiei
·ra Macha.do, Ferreira. Lima, R,icardo· Machado, Oliveira Cou
tinho, Lima Teixeira, Gastão de Brito, Vicente Galliez. Fran
Cá. Filho, Arlindo Pinto. AugQsto Co.r$ino, Lourenco Baeta 
Neves, Sylvio Leít&o, Salgado Fi.Ih<i, Pauto Martips, U©raes 
Pai-va, Barreto Pinto, Thompson Flores. (13i) . i 

'.l)eix:a·m de· éomparecer os Srs . : 

Arruda Camara, Ga.fé Filho~ Agostinho Monteiro, Gerson 
Ma:rques, Olavo Oliveira, J'osé Borba, l\Iarti!ls Verás, .Her.e
ctiano Zenay<!c, Osorio Bórba1 Domingos Vieira, Oswaldo 
Lima. Seyer~no ~ari.z, Emili.o de Maya, M~ll& ,Machado, Deo.
~to M~ia,, Melchisedek Monte, Altamirando Requião, Cle
mente Mariani, l.uiz Vianna Filho, Raphael Menezes, Arthur 
Lavigne, Raul Fernandes, Lontra Costa! Washington Pirea, 
Ca.rneiro de R~zende, Rezende Tostes, Jo.ão Henrique~ Jacque3 
Montandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Oscar Stevenson, 
Carlota Queiroz,, Gama Cerqueira, Bias Bueno, Hyppolito do 
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Reg<J, Felix Ribas, Roberto Moreira, Meira J,unior, Rupp 
Junior~ Renato Barbqsa, Apnes Pias, Victor Russomano, As
can1o Tübino, Dario ·Crespo; Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, 
Au.stro de Oliyeira, .Paulo Assu:tnpcão, Roberto Simonsên. 
Leoncio A,raujo, Cardoso Ayres, Vicente Gouveia. (53) . -

5 
ORDEM .J)O DIA 

O Sr. Presidente - A 1ista de presença accusa o compa,.. 
recimento de 242· Srs. Deputados. 

Vae-~e proceder á votação tja materia constante du Or
de,m do dia. 

ORÇAMENTO GERAL. DA REPUBLICA 

Votação do projecto n. 101 C, de ·193.5, (:1ª 
leg.islatura), orçan(lo a fleceUa e fixaru:t:<l ,; 
Despesa para o ·exerçi:cio d:e· 1'936; ttom pairecer dá 
Commís-são de Finança~ t:· Orçamento sobre· ~ 
emendas apresentadas· (3ª tiiscu~são) • 

O Sr. Pre.sidente - Vou submettcr a votos o projec·to. 

O ·Sr. Euvaldçi Lodi, 2° Vic.e-Presídente, dei
xa a cadeira da presidencia, que é occupada peJo 
Sr. Antonio Carlo·s, Presidente. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou sübmetter 
a_ votos.. o ·seguinte 

R~QUERIMEN~O 

'.Requeir·o que a vota.cão das emendas ao projecto. de or .. 
camento seja feita em dois grupos, constituído o prin;leíro 
pelas emendas da Commissão de ·Finanças e das emenda.s do 
Plenario, que tiveram parecer favoravel, e <> segundo grupo 
das que tiveram parecer contrario, resalvados sempr~ os des
taques que forem requeridos. - J.oã·o Carlos. 

As emendas do primeiro grupp são as seguintes: 

R~c~ita 

Da Commissão de Finanças: ns.. i ~ 7; 
De plenario: ns. S e 7 (para destacar) .. 

l\línisterio da l[azend·a: 

Da Coromissão de Financas: ns. .1 a 9; 
De plenario: ns. 283, 293 (para destacar), 317 (o subs

titutivoL 3231 ('para destacar) é 4-48 (o substitutivo). 

Ministerio d_a Justiça 

.Da Gom.znissão de Fip.ancas,: ns. 1 a 23 : 
De plenario: i e (o substi_tutivo) 1 D (o subs.tit:utivo),. 

1 E, 1 G (o s.ubstüutivo) 1 I (o slibstitutivo), i J (o· subs-
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titutivo, 1 K (o substitutivo~, i ·L (o s·ubsHtutivo), t M, 59 
{o substitut.ivQ), .20, 23 ( c:om su.b.-ement:la) , 2~, 26; 44 - - 1 ª 
pa:rte (o s.ubstí.t(}tivo), 45 (o sü.bstítvhvo), 50:,. 51, :p3, 7i i&,. 
34, 1;9 ·parte . 

Ministerio do Exteri'or 

Pa Com•rtlissão dé Finanças: ns. f e .2.. 
Do Plel;lario: n. ·11 • 

Ministerio cla .Educação 

Da C().mmi.ssão de Finanças: ·ns. 1 ai 56 
D.o .P:l.e~mirio ·:' tis .. -169-A (o substitutivo) .• 169 D, 179, 

.(para desta_qat)., 1$1-i:B2, 1:86·,, (com sub-em.e.nda)', 186 'C, 
187 (para a·e.s.tacar), 192, (o sul;>sHtutivo), .193., 1:94, 19.5, 1"96·; 
197, o subs1.itutivo), 198 (para. d~s.t;ac_ar), 200, (P,l:!.l"a de:sta-.. 
·car,) 1.01 (para destacar), 202, 20.5 .(o substiJüMvo), 207, 
(com $ub-emeP.da)., 208 (éerm. sub-emenda)~ 281 (2• {Jar~I':; 
324, 325; .431, ('o ~11.bst.i.tutivo), 45_6 {c-om sµ})..-~menda), 457, 
461, 462. {o sphsbtuf:ivo) ., 463; 46.~,. 469 (par:a des-taca.r) e 
449. 

(As ·emendas ns. 209; 21.0, .211, 2H-A. 2.i2, 21a, 214, 2i5; 
'2f6;, 217; 21-8; 220; 22t; 222; 223t 2:24,. 226, 227, 228;. 
229, 2301 ~3'1, 234., 23~! 236, 237, ~38;. 239; 240.; 24:!; 242; 
24:3, 244,. 24.5, 2·45, :2.47., .248, e 250 (para se,nem destacadas}--.... 
referem-se á ~subvenções. e foram prejudicadas pelq. appro
vação do proJec,to 24,-B.) 

Minis.te.rio ào· T.raba1l:J.O. 

Da Commis$ão de· FinanQa,s-: ns. 1 a. 1.3 ~ 

MinisJerfo .cla Viação 

Da <:Jommiss.ão de: Fjnanças: ns. i a. 62: 
Do Plenario = .ns-. 424. (com suh~menda.), ~25, 4~6 (o 

sunstitunvo~ t 4'5l. 

Uinistériv d:s.. M.aririhrs 

Da Comm-issã·o d'e Finanças ; ns.. f a 23. 
Do Plenár.io .;: ns. 84 (eom ··S,Ub-.ermenda-), 85, 86 (eom 

sub-~mend~J, 92, 10~ é 1·08-A. 

Da Comroissâo de Finanç.as:. ns. 1 a 1.5. 
Do Plenari-0: n.s. ·25 (o substitutivo)., i09 (nos termos. do 

parecer substitutivo), 11 o e co.m sub-êmenda)' i21 (o sul;>st\ ... 
tuti-v:oJ., t22· (o _sub.S.titutlvo), 1.2&. (r:>. .sub$titutiv<>), .1.30 (Q 
$1.lb.stítutivo.)i 138 (o supstitutivo-L 135, Ctt substitutivo') t 
144., 2;i. .. 3~ e iiª partes (o suhstítutiv.o.). 148' (o· substitutivo) 1 

150 (o substitutivo) 152· (o substitutivo,}, 153, (o substituti
vo)., Hl4., (-0 substitutivo)'. 15.7, (nos. termos d:o parecer}, ~ 
1. 58. 
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Ministerio da Agri.cuU.ura 

Da Commissão de Finanças: ns. 1 a 20: 
Do Plenario : ns-. 346, 367-A, 368 e 381 . 

Segundo grupo (com p.a:recer contra.l"iO) ~ 

Receitá": 
Emendas do P1ei.i.ario: ns ·2, 5, 6, ,8, 9~ 10, 12. 13 e. 320. 

Ministerio da Fazenda 

Emendas do .Plenario: n1'.. 27 47 276, 278, 279. 2.80. 
2~fü, 287 •. 289, 291. 295, 296, 297; 298, 299; ~01 . 302; 3Q1; 3'05. 
305-A, 308, 309~ 3.10, 311, 3t2, 3·14, 315; 316; ?18 e 31.9. 

Minísterio d;i Justiça 

·E,men.das do. P lenario: 1 B, ! F, 1H, 5, 6, 1.7 4, 177, 178, 
Em:endas ns~ Hi, 112,, f13; i15, 116_, 117, 118 ('1'3· par

te); 34 (2ª vnrte.); 35; 36; 42; 43, 44, '(2ª parte), 46, 48, 49., ;~,4 
e 56 .A. 

Ministerio d9 Exterior 

Emendas ns. 60, 61, 63, 64, 65. 6.G, 67, 68; 69; íO; 1·2; 
73. 76, 78 e 79. 

l\i!inisLerio da Educação 

Emendas 15.9. iôO, 1'61, 162, 163, 164, 16~-A,. 164-B, 1füi; 
15·7, 168, 169, 169-B, 169-C, ~69-B, (duplicata de numer0), 
159-E, 169~F. 169 .... G, 183, 181.i, 185, 18-6-B, 186-D; 188,; 
189-190, 191-, 19'9, 20-3, 204, 225 . . 320. e 467. 

Ministerio do Trabalho 

Emendas ns. 17-A. 173. 251, 252, 253, 255, 263, 268; 
331. 332; 33't e 347. 

Ministe:rio da. Vi-ação 

Emendas ns. 393, .394, 398; 399. 406, 409, 410; 426; 433. 
4.34; 436 ~ · 437 e 440. 

Ministerio da Marinha: 

Emendas ns. 80, 81,. $9, 89-A,, 9Q, 93, 94, 95·;- 98; 99; 
105, · 107, ·156.,. e 219. 

Minjsterio da Guerra 

12, 13, 1{!, 15, 16, 17, 19; 22;. 2·7 (ultima parte); 29 (1" par
te), 120, 123, ·125, 129, 136, 1'38, 144; (1ª parte); 149; 151 
e 186. 

Minister:io da Agricultura 

Etnenoas ns. 326. 327, 328, 329; 330; 335, 336; 337, 338; 
34i,, 342,, 344,. 348. 350, 351, 3.54, 356 ' 357' '359; 360; 36f i 
3.61-A, 36:2, 363, 364, 365, 366; 3,67, 369, 371, 372,; 373,, 37~ , 
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375, 378, 379, 380, 382; 383; 383-A; 384; .485; ;386; 3.&7, 
3·88 e 390. 

Ha airtda qS seguintes emendas, que foram julgadas pre
j udic~dn.s pela CoIP:missãe> d~ F~nancas: 

Receita: 
Emendas ;ns . 1, 4, 1 i :e ~88s 

Ministerio da Fazend'a 

Emendas .ns .. 271, 272, 273_, 275, 281,, 282, 28~, 286; 290, 
292, 294. 297, 300, 306, 307., .313, 32i e 322 • 

. Ministerio d~ Justica 

Emendas ns . 1_, 1-A .. 2, 3 , 3-A, 3-B, 4, 4-A; 57; 58; 175; 
i 76 ;_ 8; 9; iO, H, 2~_. 27, (as 2 1•s partes), 28, 29, (2ª 'Parte);, 
31, 32, 33, 37,. 38, 3H, 401 4_:1; 47; 52; ·55 .e 51 ; ·12 A; -30 •. 

Ministerio do Exterior 

}~me ridas nsA 7 4, 75 e 77. 

Ministerio da Educação 

Emendas ns. 458, 459 e 460. 

Mi.nisterio do Trabalho 

Emendas ns. 1.70. 171; 172, 2S4, 256; 2S7, 257-A; 258; 
25~, 260; 262, 265, 266, 261, 269, 270 e 452. 

MinisteriG d~ Yiacão 

Emendas ns. 39õ, 396, 400. 401 , 402, 403, .j04, 405,, 4.07, 
-10&, Hi, 412, 413, 4-H, 415, 410, H7, 418', 419, 420, ~21; ;4'22, 
-123. 427, .S28, 429, 430, 4S2, 435, 438, 439, 4.41, 442, q.\3, 444, 
·í-15, 447, 453, e 456 . 

. M inist~río da rrtarj nha 

l..:m1.•ndng ns. 82, 83, 8:3-A, 83-B., 8;3-0, 87, 8~. 96, ~7 • 
. 101, 10!?, iO:i·; 106 e jOS·. 

Minist~rio da Guerra 

~mr.1J<.1:1-. ns . H-4, H 4 (duplicata de numero), 118 (2.ª· 
pari<•), irn~ 124.. ~26, 127. 131, 132·, 134, :t37-, 139, i40, i41, 
t:l:!, L~3., i ·~6, 155, e 157. 

Ministerio da ~icultura 
1, 

Emendas ns. 339, 34.0, S43, 345, 349. 35~. S531 355, 358, 
370, 381-A, 389, 391, 392, 450, 451 e 465 . 

_ O Sr. Barreto Pinto (Pela orde7;n) - :sr-. .Presidente, 
V. Ex . acaba. de annunciar a votacão do projectõ salvo as 
emendas. Acontece, porém, o seguinte: tenho de requerer 
doi.s destaques no projecto. 

Nestas condições, eu peco a V. Ex. que subrnettai á 
eonsideracão da Casa, o Projecto, salvo o· destaque --requerido 
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das sub-consignacões cio orçam~nto da recita ns. 176 e f77, 
que estão visivelmente ~rradas e que constam dos requeri
mentos que enviarei ã Mesa. 

O Sr. Matta Machado (Pelri ordem) (Lê o seguinte di-s
curso) - Sr. Presidente: Deixei dê off.erecer emendas ao 
O:rcamento porque me parece que não estamos ainda conven
cidos .dos peri.go_s <!íue ameaçam á· construccão errada que pro
curamos realizar. Só a nítida vjsão dêlles despertaria as 
nossa.s energias, repetindo com ;i: naci'onaljdade o exemplo 
heroico de Mauá. . · . . 

V1cUm::ido pela pr~.pria grandeza da sua obta e pefa .in
diUeren,ç-a criminosa d'os· coet.aneos, o insigne Brasileiro re
gressou modesto, jmpollnfa1 heroico e resignado ao labor diur
no, atê saldar o ultimo real dos seus compromissos . 

Estou .hem certo, Sr. Presidente., que $eria inesgoto:vel a 
fortaleza da Nnc.ão qu~- serena e a1tivà, não pouparia screri:
!icios para manter· 2t!esa a sua honra. nãQ f Ora a cegueira. de 
illusões íalazes que DOS. opprím_em. Victimas dei!~, Iião St;
mos ain,da capazes cte base.ar a cura nas emendas que o pa
triotismo inspirou e a deõcrenca; éalou. Eil-as: 

a) São extinctas to.das as Embaixadas e Legações dú 
Brasil no Exterfor, con~erv?çfa avenns uma Legação na CidadF.: 
d,o Vaticano. 

Ficam mantidos os. Consulados, que serão de iª·, 2ª, e 3ª 
classe~. conf orm-e o valor das relações commcrciaes do Pa.i·z 
coni ~ nações estrangeiras . 

. S~o igualmente ex:tinctas todas as Cpmmi~sões, Re~i''.I• 
sentâcõe·s e Delegações do Bràsil no estrangeiro. 

Os Embai~adores, Minislrbs, Delega-dos, Sec:retarios e â~
mais funccionarios d'as Embaixadas, Legacões, Represent,a
i;ões e Commissões supprimidas, .se.rãa chamados ao paiz e 
suas rela<;"es· oom ·o ':rhe:.ourcr aqui reguladas, s·egundo as 
normas da economia e os preeeitoa d& equidade. 

b) São extinctos os Ministerios do Trabalho e da Educa.
cão, trans!~ridos· os serviço5 da.quelle- par.a 'º' dil Agrit-Ultura 
e. os deste para .o da .rustica. 

e) Fica~ supprin;lidos e serãei vendidos em ha~tã public~ 
t.odos o·s aulotnoveia dos Ministerjos e Repartições, conserva
dos em cada um dnquel1es apenas um para uso do Ministro,. 

d) O Governo vende·rá ou arrendará .a Estrada de Fer.t-o 
Central e o Lloyd Brasileiro a naci'onaes ou estra:ngeiros, es
tabelecendo cl~usulas garantidoras dos direitos dos funeciona
rios e da .seguranç~ da Nação nos casos de guerra, commoçao 
ou calamidade pubHcas. · 

e) O Governo da União, associado ao~ dos Estado~. &e
f orcar-se-á para vender ás na~rios e ao! povos do univer·~o, 
todo o minerio de ferro que nos quizerem cbmprar. 

Sr. -P~es;idente, a primeira, eme:n.da· se justificaria pela· 
grande econonna ,que !arial'I)os e porqu~ &e é bom compr~ar. c: 
vender a todo~ é mau procurar inti,DJidades com as naçQe5 
arruinadas pelo excesso de população1 pelos erros economicos 
pela ~m.bicão, pelos vicios ·que pull'ulam nas civilizações mo
ribündas. Além diss~, esquecendo o estrangeiro, .terezilOS. a 
grande vantage·m de olhur para nós mesmos e .então sabere
mos o qué somos. e o QaJC devemos fazer. Quan.to aos povo.s 
da A,rneriea, sendo certo que os bons n~s-ocios é que fazem o~ 
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bons amigos, os Consules serão oa mais competente.; pá-r~ 
manter e estreitar con;i el!es. nos~a amizade e solidariedade. 

A emenda relativa ~o Mil).isterio do Trabalho seria util 
porque tendo sido a questão social inoôulada no o.rganismo 
30ven da nacionalidade pelos attentados economicos e pela di
reoção errada do nosso · trabalho, ó Ministerio competent.issi
mo pàra della -cuidar se·ri;l o da: .A,grtcultura, procurando re
pôr-nos no, verd;;tdeirn e~minho da construct.ã:,,· na:cional ~ 
dirigindo -para a.~ actividades ben_eficas o eaDita.1 e· o trabalho 
dellas afastados. 

Os serviço!'> attribu.ido~- ao Minísterio da "'Edúcaçâo e 
Saúde Publica ffoariàm ·optimamente nn d~ Justiça e, a gran
de ef}onomia realizada daria para a m·aior' a·mplilude delles. 

Supprimir ós gastos· desmedidos com automoveis; entre~ 
gar a Estrada d~ Ferro Central e, o LlGY'd _Brasileiro- a quem 
os possa aaministrar, ·e vender, em beneficio do orçament{I 
e para o bem das· gerações presentes, riquezas qua·si inesgctf~·
veis que possuimos e guardamos para extinguil-as com os 
progressos da cbi1mc~ n& perp~!.ar dos ternpCJS, são dictames 
do bom senso. 

Sr. Pre'$Ídente, ao e;rite·t'io de verd'ades que me p-arecem 
evidentes, minhas eme-ndas se justífícaria:çn, plena.mente; não 
ignoi·o, porém, que no sentimento geral enas ser:iam conside
radas absurdas; por isso deixei de apresentai-as e voto o or
camento d_eficitario, aguardandt> ó dla memoravel em que· 

. nosso inst.incl<J de conservação despertará as virtudes nãcio
naes, tornando iaceis, Seguras e gara.nti'das as p:rovldeneias 
ora im.praticavêi~. · 

.Era ú qUe desej,áVt\ q1zer. {JttUtO oe-m.) 

O Sr. Presidente - Vou submetter a v·ot9s o projecto. 

Approvado, em 3a. di.s-0ussão, o Project.o nume
.ro 101.-B, dê 193'5., o:vcando a Receita e fixando a 
Despesa pa·ra o exe~~icfo de i 936. · 

O Sr. Barreto Pinto '(Pela· ordem) - . Deante da declara
çã G de V. Ex., Sr. Presidente, pediria que submette~se á 
·Casa, agora, os dois destaques que enviei á M.esa. 

O S:r-. Presidente - Os destaqués foram admittidos. Quem 
deve-, Pôré:r;r:i! r.esolv:er sobre a opportunidade da votação é a 
Camara. ' 

O .SR . BARRETO PINTO - Concordo, como sempre, aliás 
com V. Ex. · 

.O que desejo saber, ·entr-etánto, é se os destaqUés serão , 
~portuniam·ente supmett~dos 'jllO P~enáriío. : 

O ~r. Pre.sidente - .Exactamentc. 

O SR. BARRETO PINTO - Então, eu me cbnform.o s 
.agrndeço a V. Ex ..• Sr. Presidente. 

Q Sr. Ubaldo Ram:a,lhete {Pela ordem) - Sr. Presidente, 
ped'i a palav.ra apenas para me orientar . . 

V. E:t . annunciando este requerime-nto geclarou' qtie se 
englobariam aiguellas emendas com pare.cer contr~t'io, de um 
lr:ldo~ e as c.om. ·parecer favoravel, de outro. 
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Peço .a V. Ex. me ~sclareça sobre ~ sJtuaeao das. em.en
das da propria Qommis&ão de- Finanças·. 

O Sr. Presiden,te - As emen;das apresentada_s pela :Com ... 
missão1 incluem-&e no grupe> dás ·gue têr.n -parecer favoravel. 

o SJl. UBALDO RAMALHETE - - Agradeço ·a V ' Ex. a 
irtformac.ão . 

O Sr. Go.ines F~rraz (Pela ordetn) ,_ Sr. P~esident~, p&
diria a V. E."'t.. me informasse. qual &. disposiÇão do Regimento 
que fixa o prazo de. tres minutos para en-Oaminhamentc, da 
votução, porquanto conbe.co a art. ·23.4 §. 2• .•. 

O Sr. Pre~idente - · Óoilsta de edição antiga. do R;egi
m·.ento .. . 

.O SR. 6.0MES FBI\.RAZ - D~seja.va saber re ·houve re
f orm~~ 

o S_r. Presidente - . , .. art_. fqq, ~ 6º. 

O SR. GOMES FEll,RAZ - Estou satisfeito . 
. Em seguida, é appróvl:!.do o -reqtieritrtent0 de 

Sr. João Ca_rli;>s,. pará votação e.m globo qas emen
das. ao O~camento. 

O Sr. Presid:ei:lte - ·Eµ. me-prop.on:bo -. mas qu~ro sem
pre a.g-ir de accordb eom a ~m-~ra ·- éú me proponho a só re
ceber requerimentos de ·d.estaque no dia. de hoje, até as ~eis 
horas da tarde. A partir de hoje não receber-ei mafs, afim. de 
rtão J)erturbar mui t~ as votações. 

o. Sr..- Baul Bittencourt {Pelo: órdem~ - Para bo·m esclà
'recime11to do ::Plenario, de vez: qq;~ V. Ex. acaba, qe annunciar 
qlie esta d·ísposto ao rec~biménto de: :r.equer-imentós de d,es ... 
f.aque. pergiJnto _s~ ctmUnuam na mesa os entregues na seªsão 
pas~ad~. 

O Sr. Presidente - Contfp.uám:. 

O. SR. RA,li:L ;BITTENCOURT - .Ag-radeco a informa~ão. 

O Sr. João :Neves. ('feZa. ordem) - ·sr. :i?r esi_d_ente, ouvi 
V. Ex. ~nnunciar. .a deliberação d~. $()· ~rníttjr .I'.equerimentos 
de. destaque no dia de hoje, até sels horas. (:ia tarde. 

Dou minha plena -approvação ao acto da Mesa, porque 
methodi·za os trabâlh_os· de votação orcamentar-ia, tanto m .ais· 
qaa;nto a .minoria parla,mentar já depôz s:çJbre .a mesa todos os
·~reu_s requerir,nento~ de dest:;ique. 

Desi:.e :modo, está habilitada ,a, eumprjr -sei,l deiv.et p.ara 
com a 'Nac;ão . (Muito ,Q_em; mu?ito bem.) 

·o. ~r . . Presidente· - Fica.. â$Sim decid-ido que a Mesa 
.~-ó ,rece~él'~ destaques. hoJ~. =até seis horas. da tarde. 

Como-é grande o .nu:rp~ro. de requerih:l·en,.tos .que se acham 
so{!re a mesa e cujo estu'do s_e tor,ná mlstér; peço licença .á 
Onrnar·a p-ára.' ·$U,SP~rr4.er a s·es~fi<c. por um~ ho_r~· p.ara ~s~e fim. 

Suspende-se a Sessão ás f.5 h.oras r/ 1 Q minutes. 
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Re11,brc-sea" S,·ssóo ás ~6 h.or.as ~ f(} minutC\f. 

O Sr. Antonio CarlO$, Presidente, reassume a 
presuwncía. • .. 

6 

O Sr. Presidente - Está reaberta a Sessão. 
Vamos. iniciar a votac.ão das emendas cujo déstaque fo-i 

reque:rido . 
. A . Mesa não .conseguiu examin.ar todos os destaques, de 

modo qué· o assurõpto qtie vae s'er votado eorresponde~, appro ... 
ximad!ltlnente, á metade do service> de catalogacã(), que terá 
de ser· ex~·cutado pela Mesa. 

Vamos começar pela votação da Receita. 

ORÇAMENTO DA RECEITA 

.o Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa o seguintfr 

R.EQUERIM!ENTO 

. Requ.eiro desta-que da. emen{i4 .. de. n. 9 do orçame-nto ·da 
'Receita ·{pag. 8 do, .avulso). 

" R d d' . te " Ilecei~· - · en . a or mar1a;,. e . 

Justificação 

Esta emenda não tem parece.:t publfoado no avulsô e cop.
sei E-nte do mandato que exerço, não voto, nem votarei no 
eECUi'O. . 

Alê_m do mais na pag. 13 do àvu1sQ, abaixo da emenda. 
n. 28$, já uma referencia ao parecer emittido sobre a emenda 
n. 9, parec.ei- esse, que desconheço. . 

Sala das $'essões, 29 ·de Outubro de i 935· .. ,__ Barreto Pinto. 

:flj dada. como rejeitadai a emenda n. 9. 

O Sr. ;João Neves (Pelá 'Ordem) reque~ verificacão de 
votação. 

O .Sr. Presidente - Vae-se Pro.ceder â verificação da 
votac.ão. 

O Sr • .João Neves - Sr. Presídente, desisto da ver.ifieação. 

O Sr •. Barreto Pinto (Peta OTdem) requer verificação da 
votação. f 

Proced~ndo-se á verificação· de vofÁlcão, re
conhece-se terem votado a favor 44 Srs. Dep~~ 
tados e contra i27; total t7i. 

O .Sr. Presidente - A emendâ fbi rejeitada, 
:ija: o seguint~ 

P.EQUER.IMENTo 

Requeiro destaque da emenda d.e n .. 7, do Orçamento da 
ltooeU.a. (p.ag. 2 <lo avulso) 4'llenda dos Servicos Industriaes 
da União'' (para ser votada em separado·}. 
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.lus'ti~lio 

Ha evidente eqnivoco,. em confronto com .a emenda de 
n. 9, ·do Orea..mente> da .Fatenda, pa,g. 2·1 elo avulso. 

·~al_a das Sessõ:es, 29 de th~tubTo de .f~:35-. - Ba·rre·to Pinto .. 
. 

. O .Sr. Barreto Pinto (Para •encaminhar ª' ·votação) - Sr, 
P.residente, {):. e011_fu~ão é tremenda. 

Vamo$ vc>tar a emenda n. 7. 
O SR. A~Io ToRR.ES - V. Ex.. a:llude á emenda n. 7, 

da ll;eceita 't 
O SR. BA.Rl\.ETO PINTO - Sim. 
o ·sll. AOURQio TORRES - Mas não é is só que está em. ·vo

tação. 
O ·SR. BARRETO PINTO - Sr. P;res1dente, dian~ d.a 

d:Uvid~ leva.nt~da. pelo nobre ·.Deputad'C> fluminense, pergunto. 
a. V. Ex . . se nã;o está eII! yotaçiio o meu destaque da emel}da 
n. 7,' do Orçamento dâ Receita e gi.le se e,tl.C-0.nLr:i. ·á pag. 2 
·do av.u.I$o,. 

O Sr. Pr·esiden,té - $im. 

O SR. BARRETO PINTO --:- Nesse .c~o, tenho razao. 
Acompanhemos a vota.cão. ·pel'o avulso e, verificaremos que a 
coniusão é tremenda, -como, eu dizia. 

O S~ . .A.coac10 Tomu:s - E ha_ de ser, porque a Mesa nao1 
declara "se se trata die, emenda da Uommissã& ou d& Pienario. 

O SR. BARRETO P.INTO· - V. Ex., então, está de a.c
cordo c.omm_igo. 

. '3r. Presidente, o que qu_ero accentuar é .o seguinte: :foi 
in:cluido no Orç,amento .d.a Receita a 1emenQ:a DJ. 7 - re_ndas e 
servicos imiustri_ae.s dá Ulti-ão. Essa emend_a, en-Lretaúlu, ~~o 
!ai. red-igidâ. em harmonia. com o . Oí;'came,nto do In.tériqi' •. ~' 
confot;m.e se v~ á pa,g. 21 do avqls.o, <!.S àespesa,s que âeverao 
ser .realizadas ·por ,conta da ft.~ceita estão em desaceot'dO. l'ia 
Receita -diz-se, uma. coisa; na. Despesa, outra, .completamentê· 
differente. 

:Deixo o meu protesto, Sr. Presidente-. Na ~itrracJio en1 
que nos encontramos nada mais: PóS$O· faz.er do que me· subor
di_I.lar aó voto da maioria. Vof.9 contra a ·eme:n.dã. (lrl:uito 
bem.) · 

.O Sr .. Presidente - A em~nciá n. 1, da Com.missão, foi àp
pr0va.d~. 

Ha,. o s~g'uinte 

~Qt1,lm11!{ENTO 

Requeiro destaqile da emenda de n. 6 do ,Qrcamento dá 
Receita "(lml)l'~stimo a juros· ma4-imos de 6 % rpara os servi....: 
eos de obras p1Jblícas, awarelhame-ntos, ·acqtJ.l.sioõe.s, etc., 
200 . 00 o : 000$ 00.0" • .( P ãra 's.er votada em sêp~·rad9. ) 

Sala ·das Ses;s($~s, 29 :de Outu?>ro de· 1,9·35. ...._ JJ.arreUJ 
' Pinto. 
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O Sr. Pref)idente - Vou ouvir a Camara .sobre a emenda 
n. 6, da ,Cómnii~são. 

o Sr . .A.Ide Saiu.paio (Pará encaminhar a votação) -
Sr.. Presiãente, essa . eménda traz innova.cão no rOrçamentQ, 
incluindo recursos e:x:tra·ordinarios como verba de receita. 

E' sobre isso que quero falar, ~ostrando o que de máo 
adviria para nós na acceitação da pratica que se procura in
troduzir. O illusyre relator da Receita, o Sr. Deputado Car
doso de Mello Neto, .em apartes explicativos que-teve occasião 
de dar. quel' ao nobre eollega .Sr. João Cfoophas, guer ao 
Sr. João Nev-es, ·salientou que o Orçam~nto em Portug.al, pela 
responsabilidade do Ministro Salaiar, havia adoptaào a me
dida que aqui se pretende exper~mentar. 
_ Ora,, .Sr. l'residente, é do conhecimento geral que de 
facto existem despesas extra.ordinarias e reeeitas extr~ordi
narías. Mas não sei'á. assim bem, posto o problema só pelo 
facto da comparação com outro Paiz. 

Devemos saber se nos convém e se é legal que intro
duzamos no Orçamento creditos extraordüiarios pata cobrir 
despesas. 

E' este o ponto que quero ,p-rin~'ipalmente -abordar. 
Ora, a C~mstituição, :no art. 50, estabelece as normas para 

aberturas de creditos· no O~amefitt) e dfa taxativament.e qúe 
os creditas só podem .ser abertós quando. se trate <!e- ant~ci
pa~ãó de receita . ou de cregitos supplementares". 

Por conseguinte pela letra ... a" do art. 50, § 3º da Consti
tuiçãoJ esses cr-editos não poderiam. ser a:oertos pelo Orca-
IDento. · 

. Dir-se-á que1 no art . 39, a Carta offet•ece ao Poder Le
g'í-slativo o dire.ito de autorizar o Executivo a abrir creclitos 
é fazer operações de cred.itos 1extraordinarfo$·. 

Já de principio se v~. portanto, que ha norma const'i.tu
cional para a abertura. de creditas e.xtraordinarios e a. suâ. in
clu-são no Orçament.o feriria es~a norm;a.. 

Por outro lado, õ que iriamas fazer seria especializar uma 
re-ceita. O Orçamento. no emta.nto, ·não é meio prop.rio yara 
'isso. Elle apenas fornece recursos _para as d.espesa.S. .Se f.ão 
especia.li~adas, aipó~ a Constituição de 34 - . anteriormenta 
sendo defeso - sã.o por leis anteriores. Dentro do proprio 
Orçamento não se ,póde íp.stituir receita nova, e.specializando 
a despesa para. essa receita que se quer introduzir. 

Outró f aicto qu~ surg~ da inclusão de credito ou empres
timo extraordinario para c.obrir despesa otca,gienta.ria é a 
impréclsão com. que é aberto, a falta de discussão qü:e .baverá. 

Vê-se, ;por exemplo, que a emenda n. 6, e~tabelece ..• 
i 

O Sr. PresideD,te - · Attenção l O tempo! Tres minutos l 

O SR. ALDE S.A.MPAIO - . V . Ex. di.z tres minlit.QB?l En
tão, resumir"ei minhas consideraçõ.es. 

Cõm Lres minutos contados • .só pode1·ei decla.rar a Cri.mara 
que considero, .sob o aspec~o financeiro. eoonomico e orcamen
tario, um passo arriscadíssimo este que se pretende dar, in
troduzindo no Orçamento ·cre.dito.s e~traordinariOs :para cobrir 
"deficit!" orc-am.en~jos. ; 

O Sr. Acul"cio Torres (Pela ordem) - Sr. P~esideI,J,te, pedi 
a palavra P€Jn ordem mais para solicit.ar a. V. Ex-: que me 
fizesse a fineza, e á Camara, de mais ordenar os debates. 
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O .sIL :AcUOO~ I1-QmtES - V-. S. vae ver qne ,não. 
P.eÇo :~ V •. E~~ .me ·1~f-0.l'me, :íPOP :flbseqnio: .qual a emé.nda em. 
~~w -

O Sr. Pr~ideilte - ;~aclarei ·gue esmva !em v.otaçãe a 
emen~a n. ..:; 1~0 -Orçamenta ·lta Reeéita. 

o Sfl. ACUR-OI'O TORRES - Da Cornmissãe 'OU :do. Ple-
u~? . -

o Sr. PtesiéleJ;ite - .A' êmenÇia é .da .éommis~ão. 

O SR. .A!etm:CIO "T01lRES. -- Qaando "V • E~ .. , Sr. Pre
sidente, annu:n~ioU" ·;a v:et~cão, .estava· .eu conv~ncido, c-o.m_ .aL
gutls .có11ega~, inclusiva da Jla.ncada .Que V .• Ex. leactera, qt1e 
a 'emenQ:a -em causa era.- ar de n~ .6 ,do ~:lenari,o. 

Pediria, p.or isso, a. V. E~. q-q~ • . Q'\IâiidQ ân:P.unci~$e a 
v:otaçãô ele qualquer egJ.enda; PilBSf,\~_se a d_eelârar- -~e se trata. 
de emenda da Commi~são-· ou do Plenario. 

O Sr. Presidenté - V. -~~. seJ;'á àttendido. 

Q 1SR • ACURG"f(!> 'l'G'RR:ES ......_ Agrade e o a V. ~x. 

O Sr·. Sampaio Cot:r~a (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
sínto nece_~·siiàa~e de ·d·eetarar .a · N .• "Ex~ e á Caniara que miú~ 
votõ s~rá contraríf1 ,á, e:m.enda -n. -6 da ·'Gc>mmissão de Finan
ças, a pr'opesito do 0rcamento ·àa. Receifa .. 

_.\eha-se .assim rédigida .: 

••$m,prestimó interno. .a juros ma:timos cJe 6· %., 
ipara os servicos de óõras pu_bliças~ a.ppârelhamento, 
!lC'qi)isiçõe.s.. . • Rs1. 20.0 • .OO'O~OOO$CYOQ . . 

Parece-me, Sr. Pi'esi'dente, que. :Se t.rata de autor:ização 
para. realizar opera-cã.o de empre~timo, e, co:ntd tal, 'º -Oroa
·ment:o :não _a póde comportar. 

Se a~si.m não fõr, -é de se co'P-Ciuir que pa,.ra esse ~is-. 
pçrs_itN.o :P~sa. s·el;" posto :em execµc~ro necessaria será a feitura. 
de lei que autorize .e:ssa operação. 

. ,:Ma~, nesse c~so, ainda ell~ não,. cab~ n9 ,Oreamento~, porqtie 
esto deve ser calcado sobre leis a.nt.erio.re.s á data da sua ela.o. 
boraç,ão e promu1gaeão. . 

o -Sa. PAULo M..u\TiNs - Pe.rfeita.mente. LeiS :preexiS-
tente!·. · 

'O SR.. SAMPAIO ·CORR~A - ::Esse:s são .dois fundamentos 
·que, me fazem yo.tar contrá .11. ~menda •• .-Mas, h-a u_tn_, ~erceiro 
pónto dé· vista, em qtie nos ·devem-o~ collQ9ar. P<lta o exame 
da _ma teria. · 

Sabê V. ~ .. ., S~. ;Proe~idente, quão damnosa foi á vida 
f!nanoeíra do PaJz uma enienda. apresantada em 1903 a·o O.r
çamellt_o da Vfa.cão, autoriandG a. constnicção da E. F. ;E>_ro.
priá a Tímb.ó, mediante p_agame_nto em ap'ólices entregues aos 
emprelteiros. _ · 

Ess·e .systema de. ,construir m~iante PSR~ento ~m. . ~po
li~.s -é .o caso da ~menda, .da<tu.ella emen?a ~~. esguewada: 

é. ~. -- VOLU~E .nv - - 1:935 -23 
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' em. cauda: 0:rcameiltaria ·em i.9os. a.trophiou o '·<ieseii.voivime!lto 
da viação ierrea de modo system~tj~o no Brasil e pejou no;; 
annos p'oste:rjores, t.odos os Orca.rnentos da. Republica de ver
bas suceessivas, mándando em'ittir · apoliees· para construcção 
de estradas de ferro. 

Agora, não nós lm:ütamos à estrád'as de ferro. Implant11-
mos no Orçamento o systema de autorizaT ·oper~ções de .. e-:::n
prestimo, :-- seja dito : emissão de apolices ___,,.. pa:ra paga.r 
obras pubbeas. · 

Tira.ta-se, portanto, de emenda qµe contl,'aria os .bons 
prin:cipios d~ elabora~ãó orçamentaria; de emend,a. que. por 
outro lado, é off ensiv~ aos preceitos cop.stitucionaes; e, final
mente, de emenda que eonstitue ameaca implanta4a .BP ori
meiro Oroamento queesta Camarà. elabora após a promulga
ção da Cart~ Constitucional, ameaça ·ae se estender pelos .an
nos s·-q.~-cess1vos . Esse encargo irá, Mm ·certeza, contribuir 
Pª1'ª o a'Qgmento da divida ptib1ioa go P~iz. (Muito bem; 
muito be1'fl,.) 

O -Sr. Barretb Pinto ·(Pela ordem) - Sr. Presid.ente, sóu 
autor do reqaerimento de destaqui;. 

Aprendi Direito Orça.menat,rio, com Antonio Carfos,. o 
mesmo cidadão que se aeha na Presideneia da Gamara e q.ue 
nos dava relatoriOs da Receita, constituindo verdad~iros com
pend1os. 

Em Ân·t.onio Oar.los, nunca. enuontrei, nas paginas que 
~creV'eu, qu~lquer confusão entre. receita e recurso. No e.m
tanto, essa eonfusão é que se quer agora implantai· . . 

Não teria a menor duvida em da:r voto favoravel a. es$e 
credito, ou ao emprestimo que se quer fazer, afim de attender 
a desp·esas com obras novas, mas não em Orcame1ú.o, porque 
isso, d_epois de promulgada a Constituição, tem gue obedecer 
a tramite espooiâl. · · · · 

Nestas condições, .eu qu,e, repito, aprendi Direito Orca
meutario com An.tcmio CarlOs, voto conscientemente contra a 
emenda. 

O Sr. Pal:!lo Martin~ .- . Peco a palavra. 

O Sr. Presi.dente -· Tem a palavra o Sr. P~ulo M.artins. 

O Sr. Paulo· Martins (P,ara. encaminhar a vota.çdo; - $r. 
Presidente: .,Deseje d.ecl~ar, de iniofo, que sou contrario á 
emenda n. 6, porque ,eanstit-ue, evidentemente'J. erro om ma:
teria crcamentariat além de ser in~onstitul:ion~l, porque as 
autorizações de credito, por forca. de disp~~~cp.o constitucio
nal, só podem ser permittitlas por antt$oip~ _de :Receita. 

O Ss.. JoÃo .CLEO~llAS - Isso uiesmo dlz o Ulustre relat~ 
mais adiante, num dos seus par~ceres. 

O SR. PAULO MARTINS- A emenda n. 6, .deveria con
signar, afim de esta;r d6 &eordo com as bõas regras ·o~came.n
taria!!, ap&nas a verba destinada aos juros que deveriam ser 
pagos oom ~sa operacão de· oredito. 

Sr. Presidente, perguntaria se essa operação de ereQ.iflJ 
jl\ foi ef.f eqtuada.. Evidentemente, não o foi.; em consequen~ia, 
representa uma condif;ão, ·um pof~nciB:l economico a realizar. 
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A materia não é nova, visto como o Decreto n. 23. 159, 
er;n seu artigo- 22. declara: 

''E_v.itar-se-ão, quanto possi~l as desipesas por 
conta de e_missãn· d~ ap.ohces ou outro tttulo de divid&.. 
~e, não o.tistante, !ô~ impreseindJvel o appello ao !!re
dito J>ubU.co, a Qperação respectiva não constará de ic.i. 
orçamentaria, para figurar na especial qu0 tiver auw ... 
rizado a providencia . O Orçamento c.onterá apenas 
verba p~.cr-a ,pagamento do ·servtco de Jur-Os 'e amortiza
çãú do debito· e.reado'*. 

Ainda mais, Sr. P"r~idente ~ as desI.te~a.l) P.aret. obras -
pareee-m~ -· estão consign.allas na ruspeetiva tabella, d!;, 
.modo que pe1·~·ilnto : para que então es.$a opera,çãó de credito, 
·s.e as despesas estão ccms1gnada:s no respectivo Orçame_n:to ~ ! 
Coroo o Trib~naI 4e Contas poderia registrar todos ~~~s cre
ditas? 

Assim, por s-er um erro .em m.ateria de Orç"'m.ento, voto 
contra a emenda. (Muito bem; muito bem.) 

O 'Sr. João Cleo.p_h~s (Paif'á encaminhar a votação) -
Sr. Presidente: Tive bpportunidade de, ha poucos dias, ·fa
zendo uma apreciação sobr o Orçamento em votação, r:ef ~rir
me· a este precedente eStranho e excepcional dá inclusão de 
umu autor1zacao a~ ~mpre$timo ·no titulo <.ta l:t~eit1 .afim de 
que, por elle, corress·em todas as obras a serem realizadas no 
exer~icio de f 936 . . o illust:te1 Relator da Receita, apartea11do
me, decla~ou que vis.av;, coin "ssa proviQencia, tão sómente, 
attender a o.bras e4tr•aord111ar1a~, 6 reier:fu-se, então, S. Ex. 
áquelle principio olass:i.~o, de executar obras .dessa natu1·eza, 
·mediante- a inclusão de rece.ita. especial. RepliqQ.et a S. Ex., 
diz.endo que, fam co~re~r por conta. desse novo empre.s~i.mJ ;d~ 
200 mH conto~ obras normaer$ de conservação e de reparo 
de edüfoi0s .. 

Fui contestado nessa a:ffirmativa, mas o facto, Sr. Pre
sidente, é quA. eu· tinha motivos por demai.; justificado8 pa.ra 
fa.ze.r tal affirmaçãc . 

Assim é que a emenda n.. 6. c-0nforrne declaro-o. o illus
tre· relator d-a Receita, vi&a attender a despe.sas. com. obras 
.Publicas, consignadas no titulo· 25 do annexo vot_ado em 2ª 
discussão. 

Ora, S.r. Presidente, nesses títulos estão consignadas in .... 
nume~a$ dotac.ões para serviços nol'maes Q.e conserva.cão. 
De moménto, PO$SO, citar a consignação para conservayão de 
um canal em. Sergipe; pàra reparacão de material fluctuante 
e apparelbamanto;· para moveis e i.nstallações i'ntel'nas; para 
edificios de Correios e Telegraphos. E, percorrendo as pa
ginãs do avulso, .ainda encontro: para mobiliario e innovacqes 
em edificios da Secn-etaria de Estado; pai'a reparo e conser
vação de dificios militares; para conservação e custeio de 
obras de esgotos . 

Já não quero. Sr. Presidente, ·nestas ligeiras eonsidera
ções, referir-me a co:nstitueionalidarle ou á evidente i~con
stitucionalidade da intromissão de um dispositivo de .tal or
delb.1 que n1assifiquei como verdadei.ra cauda orçam~~taria. 
Mas está aqq'i á saçi~dade -demonstrado que o e~.prestimo vae 
occorrer a. obras de repa'I'o, conservação e áss·e10, obras que., 
pela .sua :Propria natureza e denominaç:ão, qeveriam figural' 
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no Orçamentio~ porque se .trata de 1obras normaes· e não. ém 
hypothese alguma, de obras extraord]r.narU~a ... 

Era o que desejava., Sr. Piresidente, mais uma "lez. dei
xar consignado .ela.Tá -e -exp~-teltament.e~ dáJD .de qti~ não se i11 .. 
trodnza nôs e>rcamentos da Republicrr. .o ~·~ qu6 não 
sei mesmo. oomo qualif~ar., tl~ rea.liza:r emp.restim.os ·para. com -
elles CU800ar r.eparacão e eonsen:açâo de . imm~i.i;., e até de 
moveis. (Muito be.m.) 

O Sr . . Pedro Cal:m911 ,(Para enoa:miflk;ar t!i vota.çoo) - · ~l'· 
Presidente, a emenda ·n.. 6~ tij.o ,eaha.J.mente reprovada pelos 
·nobres oradores que me pr.eceçieram, devia ·ser retixada da. 
vo~ã:o pela pireliminar de ineonstituéienalidadé, e~-vi do 
artig~ 50, § 3°, letra a., <ia Carta Magna, que rez~ ~ 

uPermitte-se a inclusa.o µa mat6~Ia orc~mentaria 
'(je autorizaçij.o pá;ra abertUi'a de Cl"editos St!-PPleme.a
tares e opeirat}Ões <i'e credito por antec'ipaoão de n-
ceita". · 

Tod.ai outra opeL"ação de cl'edito, portanto, que se pre
tenda encaixar no Or.camento da Receita., pécca pela incrimi
naoã.o de cauda orcamentaria, figura detestavel entre os a\m
so.s da legislação financeira do noss.o Paiz, razão pela qual 
vencida a preliminar de inconstitucionalidade, a emenda não 
é de ser votada. 

Era o que tinha a dizer. (1fuito be:m, ;) 

O Sr~ Cardoso de 1stello .N·etto (Para enca1Ttd.nha:r ,a vota.:. 
ç~o) - Sr. Presidente, desejo; no curto espacu de tempo 
de que disponho. esclarecer o assumpto relatívo á em.anua 
n .. 6 .. 

A Commi!$são de Finanças entencleu. que, existind(, nr, 
Orçamento cerca de 200 mil contos de obras extl11o:di.C1a
.rias •.• 

O SR. J oÃo CLEoPHAs - Perdã.CJ, sã<J obr~ nonn<Le~. 

o SR. C.AitDOSO DE MELLO ~o - . Isso é otttra 
cousa . 

.• • • :q:u~ vão constituir patr.im.onio, deví'.a.mos: crear para 
iss.o uma ·i-eceit.a de carac.ter .extraordina.rio. Essa recejta 
será Um. empresllino interno a juros maximos .de 6 ·%, para 
serviços e obras, ~pparelhagem, acquisicões - 200 mil OOI!.toS.. 

Estaria a emenda eon4'aria á COD$tituicão. se.· no Or
çamento, tivessemos J)l'oposto á Gamara um -eI!lq)restiDlo ou 
µma operação de CT~dito fei~ ·e acabada: de~tro do -Orça. 
ment'O. .o que fizemos, unioa e exqlusivamente, foi a eon ... 
tr.apa.rtida. <!_as despesas. Se· as -0bras ~~o de cêrca de 200 ·mil 
contos, crêa-se, como contrapartida, na. receítp.. -0 empresti-
mo mal:imo ínterno a juros. de 6 o/o. · 

Não quero dizer, porém, Sr. Presidente,' qu~ ~sse em
prestimo venha a ser autarizado pela Camara no Orçamento. 
Ha n~essidade de um pr.oject0 á parte, para, p·or lei espe
cial, se ef.feetuar essa :operação -de credito. na f órm:-.. ·e c·om 
as mQdalidad;es qtie a Gamara em. sua soberania entender. 

O SR. PE.D&o ÚAL:MoN · - Portanto, a emenda te.m urna 
.simples func.ção de contabílidaâe. 

O SR. CARDO.SO DE MELL0 NETTO - Está certo. 
Era o qüe tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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e. Sr.. Jaãio l!lcrves (Ptd6lJ ordem} - Sr. Presidente, o Sv. 
Depntadot P~dra- Calmon levantou.. a: prelimi~r ~ inéensti
tucionalidade da emenda, questão que deve- ~er- resolvida . -por 
V ~ Ex. ,".an_tes dé s"ubmetter a medida. ao voto :da Camara. 

o Sr .. Presidente ,_ Elnbo:ra. reeoD;hêça a minrl-a ·nenhuma 
autoridade (não apoia.dos geraes) resolvo pela constituci-Ona
'lidade. ResolvQ. por-que, pela. l~i.tura que fiz ba pouco dos 
d'i.SP9sitivo.s constitucionaes, lembrei-me de que coUaborei 
eff ectivamen.t.e na tedacção desse dispo si tiv'o consti.tu,ci9nal, 
e deixei cla.ro que entre as excepções astabel-ecidas, na pro
hih.ição da abertl.\~~ de credi1tQ, figuraria em qualquer caso, 
o modo de se corrigir o defkit,, segunde. a do-u.trina finan
ceira.. que professo - o ~mprestimo publico. Assim, :ente.n
do que ó. emprestilll-0 publfoo ~ode figúrar- em orcamentos· 
de receita, coroo titulo. 

O Sr . . Paulo Martins (Para encaminhar a votação) -
S~. Presidep.te, V. Ex. resolveu a questão de ordem, e 
eu acato essa decisão, porquânto, além do mais. reconheço na 
pessoa., de V. b. um emerito finan-0i..c:.ta. 

O SR. Pa;ii:sIDENn - Obrigado. 

O sa.. PAULO MARTINS - Nesse càso, a emenda, se en
quadr.à precisamente na. letra b: applicação do salrlo ou xr..od& 
de cobrir o deficit. 

Solicitariat. pôis1 a V. ~., que· a emend'â, ficasse tedigi
dà de mod.o a deixar cla;ro qtje esses. 200 mil cantos são para 
cobrir o deficit qentro dos preC'eitos constitucionaes .. 

O SR. PRE:SID~TE· - A alt~rt!cão que V. Ex. f8.$. cabe., 
não1 á Mesa., mas ao Relator da Receita. 

O SR. PAULO MARTINS - Neste caso,. appellaria para 
o nobre Deputado e g.ympathico Relatar da Receita~ para que 
conce>rdasse- com minha suggestão, afim àe que o orçamento 
daqui :safa ·sem defeitos e sem infringir a nossa Constituição. 

O Sr. Bart~to. Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, nãc, 
se trata de credito para cobrir deficit; trata-se de um em
prestimo ffdta a iuros max,imos de 6 %,. p;ara $ervi~oe. pu ... 
blicos. 

O Sa. PED.Ra ~~ON' - N-0 o~ament0i é ~nco[lst.itucion~.l. 

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex. deYe comprehender, 
pelas minhas consideracães, que estou de accordo com V. Ex. 
Quero concluir que teremos de retir~ra esta parte dahi, afim 
ele constituir projecto em s:eparado. . . .. 

O SR.. PEo~o GALMoN - Muito :bem. 

O SR. BARRETO PINTO - . . • assim como retirar tudc 
quanto se referi!"' a obras, para que seja ineluido nesse pro .. 
jecto de lei,. e teremos o tempo neeessario para elaooral-o 
com a prorogação dos no·ssos trabalhos-. E isso pref eri:vel a 
votar.rpos de afogadilho, ás eseüras. precurande> u.m modo, 
umai. fórmula, qu-e .só a grande habilidade do nQ&SO- .Presiden
te conseguiu accommodar a letra b de um dos díspos1fivo~ 
da Cons'tituiQão. 

~nter.ldo., c~mp:~mdo o meu d'ev·~, consciente do .. mandá
to que desempenho, que esta emenda deva oonstiluir ·p-rojeeto 
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em _separado,. bem éomo toda·s as. ·despes·as qu~ dizem respeito 
a .obras publica~,, para que pos·samos votar eom maior ·t'eflt .. 
xão. (gnito bem.) · 

Em seguida, é d~da como ap:provada a emen 
da n. 6, da Commissõ.o. 

O Sr. João Ne.ve.s (Pela ordem) requer verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verifieacão d6 votacãu, rê .. 
conheee,...se terem votado a favor 144 Sr~. Depu
tados e co~tra i8; total i92. 

O Sr. Presidente - A emend~ u·. 6 foi a·pprováda.. 
Outr~ 

Requeiro ·destaque da ei:nenda n. 5 de> ,o:rcamento da Re
ceita, elevando a .10. 000 :0008 a, ta~a do .seilo àe educaçãc, e 
sande ·pubHca, para ser votada e111 separado-. 

Sala d!ls Sessõé.s., 29 <le Out·ubro àe 19a:5. - Edmundo 
Barreto Pinto_. 

O ·Sr~ P.resídelite - Vou -st.ibmet.ter a votos a emenda nu
mero 5, da Commissão. 

O Sr. 13arreto Pinto (Pela o.rdem) - Sr. P.residenle, pedi 
a palavra, e V. Ex. m'a conced'eu, para com.bater a emenda 
n. 5, que eleva a dez mil contos a taxa de e:ducacão e saude 
puhliea. 

Tenho, apenas, a. fazer· um.a restriccão. 
·N:o ·orçamento da Receita, por e~emp.Io. o sello penit.en

ciarfo :foi orcado ·em 3. 000 .r~ntos, mas a Commissão de Fi
nanças, ao relatar a Despesa, afirma, de modo categorieo_ 
que ess~ sello não dàrá mais de 1 OC> contos. . . Basta e~ami-. 
,nar-se ~ pagina n. 21 do r~spectivo avulso. 

O areamento -.era .Receit~ est~beieee, mi. sub-consigna~ãt> 
n. í69, a estimativa de 5. oóo conta~ para taxa ad'dc.ionâl de 
·assistenéia fü:ispitalar, quando a lei n. 5 .098, dé 9 de. N<ivem
bro de i~26, instituiu a taxa addfoional P"e;rmanente de 5 % . 
Feíta a percentagem sobre a est1m~tíva de i'20 mil contos, 
teremos seis mil contos, em vez .áe 5. 000 contos .. 

.A Commis~ão d.e Financas, porém, entende i que o sello 
·pénite:r,xciario não produzirã mais 'de 1'00 contos e faz uma 
estimativa de a. 000. . ' 

Deante de taes factos, não pos$o, sem. dados, lsem elemen
tas, sem os necessarios esclarecimentos do or.gão competent~, 
concórd.ar, c-0ntribuir com o m.eu voto para o acerescimo aa 
estimativa, que dfa, -simple.smente: "Elev.e-se de dez mil con .. 
tos", como se fosse nos$iVel fazer receita com o lapts na m·ã(}. 

Voto contra .. 

,Q .Sr. Paulo Martins (Pela ·ordem) - Sr. Presidenl~, te
nho sérias duvidas $obre se o sello de educação e saudP. 
póde. continuar na pauta orçam·entaria da Republica. 
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" Como V . . Ex. sabe, -.esse sello incida em todos ·úS papeis 
e CI,ocumentos que transitam na;s revarticões f éderaes es.ta
dqaes e m·uníeipaes·.. O decreto que assim p.rescr.ev-eü é ant:e
riol' á Ç'?ns~ituicão, e, faz~ndo esta o. su~ partilha, 'Qão tratúu, 
nem poaer1a tratar desse sello, porque con:stitue fundo es·· 
peeial. 

O Secre_tario da Fazenda do Estado de V. · Ex., Sr. Pre
sid~nte, acaba de determjnar, em circular, que os colleetores 
não ar_recade'ÇD mais o sello de educacão, porquanto esses pa
pe.is não se ach;am mais obrigados a tal sello . .. 

Nesta ordem de considerações, eu me -permiftiria. consul
tar a V. Ex., constitucionalista que é e egregfo. 'financista, 
sobre se p6de co.ntinuar na pauta orçamentaria da Repµ.bli
ca. o sello de educação e saúde publica. 

. O Sr. Pre.sid:ente. - Sêm pocjer oplnar de promIJto sobrb 
·a materia, trãnquillizo-rne no caso, porque, se o sello é in
constitueional, o· Podet" Judiciaria rn·andará re~íral-o, á: vis
ta da.s reclamações ~é a~ parte.s interponham. 

O Sr. Gomes Ferraz - Sr. Presidente, é vedado á. Com
aüssão dé Finanças propôr emendas que ·elevem a despesa ou 
~ reeeita em ter.ceira discussão. É o que dispõe claramente 
o art. i65, § 2°, do Regimento: 

"Na terceira diseussão IJ.ãb s·e adrnittirão emenda~ 
que tendam a augmentar a ·óespesa, salvo, ·apenas, quan
do pfopuzerem o restabelecimento de medida consigna
da na -proposta do Poder Execut1vo, ou consignarem 
verba para· despesas Jã detertnirµidas em lei .. " -

E -ajunta o § 3° do ârt. f66: 

"A Commissão de Orçamento, quanto ao of!ere
eimento de .emendas, quer na segunda, quer na tercei
ra discussão, estará. sujeita ás mesmas restricçôes im
postas aos 'Deputados . " 

:Neste sentido, tratando-se de emenda que itifringe dispo-· 
sição reg_imentad, aliás infracoão já .apontada pelo ~ob_r.;,. 
Deputado Da.niel de. Carvalho, na reU;niã..o qa Gomml.s~ao de 
Finanças realizada a. 25 do corrente. conforme se ver1f~cai no 
Diario do Poder Legislativo., .e,pte.ndo que a Camara nao po
d.erã ap-proval-a, a não ser que qileira tambem incidir no 
mesmo erro, violando o Regimênto. . 

Acceito. em todos .os termos, o protesto levantado pelo 
eminente Relator "da Fazenda, ~om ·o qual esteve de ·ptep.o, 
aecordo, taro.bem, o Relator do Ministerio do Exterior? o no
bre· Deputado Henrique Dodsworth, e que vem transcrlpto no 
Diari.ô do Poder Leg_islativo de 23 do corrente. 

Esta, Sr. Presidente, a minha ünpugnacão á emenda. 
(Mu'íto bem.) 

. Em seguida, é approvada a emenda ·n. 5, çla 
(.iom:missão . ' 
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· &: St\ Prc$:!eil:t.a -. .. T,enlJai sabFe 3! .me~ O· S'eguiute 

&EQ:UBRl.MffiN.íl'tt 

~queír.o· q~, ~ eme~da t,t.. 8, dQ orc,~_tQ! +:!ai Rec.eit·&, 
se-ja destacada para" v.otacãõ em separado. 

Sala das- 'Sessões~ 28 de Outnbro· de. i93·5. __,_. A1berto Al,... 
vare.!.. •. 

·v ota:cã·o da seguinte 

N .. - 8 . 

Accrescente-se ond'.e conviei-: 

·· Art, ~· . •. O.s imp:os.tos de iinpottac.~o de· mercadortas- ~ 
pi,'Qftedeiícía ~St.r;i,ugefr.â, Q'U0 tiverem. similares µ.G :Brasil,. se
irâ-0 . e.obradas na propoz:cão cie :9ll '% ·em· moeda. nacional .e 
2 % ouro, :á taxa roecfüf do mez anterior. 

' 
i\.rt. .. •.. l>Jl.T-ànte e· ·amio de J93~ .ficam supprimida,s as 

seguin~ isen~ e reduccões: ai. que- $e t~ere- o! ]D·e;cretc:r. nu
mêr.o 24 .• 023;. de· 2·1 4.e· Março ·de- 1:9.3/i .:, 

~) isencão -de .direitos de i·mportacão ·e c:fíe .taxas .àdu~
n~iras consignadas no ar:t. 12, incisps f o,- ·H, 12• 13, 16, ~{, 
.sa, 40, 44 e 47; ' 

'b) isenções d:e direitos d·e- impodaeâ'O· e~ignad.as .no 
~-- ra~ .in:ci$0 11: e .1s·;· 

<:) r.~d.u~cões de direi to$ d'~ imp orf~cão. cron$ign~dps ~o 
ar' 1 il § SL '.>O e '.>n· . 

·"· 11 ~ ... ' <)-. 
' 

Art .. .. 13upprimam-se, ·in fine, as palavras ·- . inclusipe 
automove.~, par4 sua instaUação .. no JJràsit' - contidas no ar
t~go ·1 ~,. do µe.e~r<!to n. 24. 46t~ ·de 25 de Ju:nb_o -de 19·3·4. 

Sala <ia·s ·Sessões, 6 de· O.utu.I>r.-0 de 19'3;>'. - Albe:rto 
~foans. 

~· O ·sr. C:C-doso de M~llo Netta. (Í'ara en.ca11t"i'l?íhatr a. vota-. 
ção) - Sr. Prasidente, a Cowroi_ss~o· acon.sel:hou a rej~icão 
·da emenda- exclusivam.ente porque en.ten4eu conter a inesma 
as$-um:pte> .estrailho â ma teria C)rl)amenlari:a. Conside-rando, 
noré'ni, que ·~· _sua; prim;ei.ra parte, · relativa aos· impo:stós Qe 
importação: d:e mercadoria$ de P.Pbcedeneia $t+a,ngf;rira, que 
tiverem similares no Bras"il,. serão cobrados ·na prôp.o.reão de 
ns· % . em. m,c>eda n ,acional e 2 % ouro, á táµ· niêdi~ f,do m~z· 
·ante·r.ior é medida de alta magnitnder ·ai Commissió .. opi~a 
no :sentido de a e·menda. consti.tui:r projeet-0. em separado. 

. J 
- j 

.a Sr. Paulo Martins (Para en·caminhar a votb,ção) -
~.r. ·presidente1 ddu inteiro apot.o ao parooer do S-r .• R:~lator 9a 
aec:eita,, porque, na. realidade, não pQd~riam.os.~çuínprft desde 
logo a- disposição que se integra na emen<fa -Oo· ,Sr.. Al;berto 
AlV"8.I.'éS· mandando · cobral' 98 % e·m m-o:ed.a nacional e 2 % 
:our-0~ ª" taxa médja do m.ez áílterior. . 

A urimen~a ;<duvida consistiria em :saber como c-obr;:rr es
sês· 2 _% ouro,, sé -em -caínb~aes, ·s.e. élll. vales ouro r Assi-~, 
quando .:.muito,. ª emenda. d.eve cO.nstituir J)re>Je~·to em sepa:r~ .. 
do afim de ser ap_reciada. conv.enie:ntemen.:te:. · 
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. O S-a. Al.BEB.TO ALv~Es -· F.o,ii o·· que a C'ommlssio aeon-:-
sélhau-. - · 

O SR. PAULO MAR'.IJ:NS. - l7 n..-ess.e sentido o meu votQ. 

Ein soeguida,. é a;pp:ro"\ta~ par~. cotl$tituir pro-
_Jeeto. em -sepa_ra·do ·l.l emenda .n. 8. -

o,. ~. P-re&iclente - Ha o. seguinte 

ltEQUEi\lMiENTO 

ReqtJ:eiro d·e·staqu:e (;f à eliQenda n.: 288, (Receita)_, com pa
recer co:nkarlo, -para ~er app~va<lo. 

_ Sala- das Ses.sõe:s, 29· de Outubro. dé: f935 .. -- Abela1':do 
Marinho. -

Vo:tacão1 da segqínte-

N~288 

A&- art .. 2C,. ln, h. f90 ·(loterias) : 

Onde ~ diz_ - _·Quota .rninim~ ;:i. ser. p_aga 
J)e_lo actUâl. ·eoncessionario, nos ter
mos do CQntracto vigente .....•.... 

Diga-se: 

Quota mínima ~ -ser pag_a· pelo aç(ual 
coooessionari.o> nos termos do eon-
tr.a.cto. vigen_te .•.••• -.. -•.• · .......... . 

t·O. 600-:000$000 

!'3,.()31 :265$100 

Sala. das Sessões, 6 de Outubro de i 935. - Abel·a:çdo Ma-
rinho. · 

·o .Sr . .@ela.r_d() lfarinho (Pa_ra encamirihar a votaçao) ·' -
Sr. Presi~ent:e, h~igo, inteiramep~te,, ~n;t materi~ finànceiI.'a. 
e . -0rcamen,taria (não. apoiados.), julguei ser -comesinh-0 prlµ:"' 
cípio de si.nce~füade eslimar-:Se· a llee~i-tâ tanto quanto pos
s.ivel ap,proXi;::nada ·daqu_illo que os balan,ços vêm annJincjap.• 
do, nos exercicios '3.nteriores. 

Verifico que dei am passo em falso, 'em e9nse~?ncia,. 
--da minha igl}-0rancia, . .(não apoiadOS.), pois crue· a bô:a. tooh:Qi
,~ orcamenta_ria ma.tida que· se sub-estime a-R,eceita, para 41-
_minui-r ou evita~ a fo.ni.e <l~ Srs. ·ne.p-utados, sempre prmn ... 
ptos· ·a a.,ugmentár .a Despesa . ,. 

E' o qué dé:s:ejo dizer~ p_ara justificàr a gaffe que véri
fico teF co.í:nmettido· ~ .conclusão .a; qtle c-heguei pelo parecer 
da Commis"são -de .Finanças .•. 

. Sr. Pres'ide-n.te, nessa .ord:em de· idéas, profundamente 
c0nv-énciuo "Cle que .me equivoquei, ao ·S~ppor que a estim~a,., 
tíva d~ve$s-~ ser sineer-a~ nem $equer ~e rebellarei contr'a. 'º 
resultado que., neo.essariamente, 'V. Ei va6 a:nnunciar:, pr_e
~IlJ}~endo ás f ormalida<les do estylo,- _quânte· ao-. destino ~a 
mh;lha. emél;ldã· • • (Muito bem ): 

Em ~egu_ida., é réj eitadá a é:r,nenda D. 288. 
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o Sr. ~esidente - Outro 

REQUERI.M~NTO 

Reque.ir-o sej.a destaeada, para, votacão ·em· separado,. 9 
emenda n. 2 ao Orçamentô <ia Receita, emenda. esta de minha 
autoria . · 

Sala das Sessfü~s~ 28 de Outubrc. de 193~. - Oliveira 
Coutinho. 

Votação. da seguintei 

EMIE;::.{DA 

N. 2 

(Ao projeet.o n. 101-B ·-. 1935) 

Ca.ncelle-se a v~rba 116 da Receita (n. 75 na propost-~ 
inicial), que diz: ... Taxa ·de beneficio, padronizaç.ão e !isca ... 
lizacã9 dos typos ode .café exportaveis". .- Oliveitfa Cou
tinho. 

O Sr. Oliveira Coutinho ('fara encaminhar a votação) ..,..... 
Sr. Presidente, num discmrso que aqui fiz. hon.tem, êXPUl. 
as ràzões ª" minha emenda e dei o motivo pelo qual deveria· 
ella ser approvada. 

~gnor~o, neste momento, a sor.te que lhe está .reservada. 
Entretanto, tenho vivido bastante, parã saber que os dados 
àa pol i.tica quasi sempre se soprepõem aos da razão e da jus .. 
tiça; mas sei tambem1 através d9 pouco que conbeco tja 
Historia, que certas decis'ões repercutem .longe, distante, .so_. 
bre a vida dos povos . : 

Salientei, Sr. Presidente, entre outr os pontos, .cru.e nõs 
Estados Unidos, não se· pedia .aos lavradores 'Contríbuição, 
nem mesmo em se tratalJ,do de s·oç;corros que lhes eram des
tinados, porque este.s vinha.m de outras cla.s.ses; mostrei que· 
sóII).ente ao Departamenlo do Café o Estad.õ de São Paulo 
paga tanto quanto consegue àrreçada:r da totalidade dos seus 
contribuintes para a. totalidade <ie suas despes.as; salientei 
ainda o mesmo facto, em rela.cão· ás demais unidades café ei
ras . . ~ostrei finalmérite que, além de pagar todos os impostas, 
como o fazem .as demais Çlasses, além de pagar es$.a ·enor
midade de 665.000 contos por anno ao Departamento ?facional 
do Ca~é ainda soffriam a ,P.Olitica cambial -- - nãó. discuto, 
agora, a sua Gon·stitucionaUdade mi legalidade, - :em virtu .. 
de da qual os lavradores de café da terra pauli.sta eram sacri
ficados em iso. 00-0 contos annuaes, os demais Efstados ca
f-eeiros, em 90. 000 contos, todos em conjv.ncto em 21·0. -000 
contos. · ' 

Ainda quando esses 15. 000 contos tenham -de ser appli
cados integr~h.nenle. em heneficio da 1a'\mura1 quero perg.un
tar á Gamar.a se ·naquelles 270. 000 -contos não cabem os 
i5.000 contos. Se i5.000 contos são mais ou menos do que 
270. 000 ,contos. . . 

Nada, p.orfantt),. tenho a accr.escentar ;· Mâs o futuro dirá 
se a medida foi acertada ou não. E .a lavoura caféeira do 
Brasjl ficará sabendo o que pens;im os seus r .epresentanijr, 
esp~ialmente os dos Estados Ga~é'~iros, de. São P .. a:ulo, Rio 
de Janeiro,. Minas Geraes,. Espir.ito •3anto, Pernambuco, Para-
ná e l3ahia. ·(Muito bem.) · 
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O ~r. Pedro Calmon (Para encq,minhar a ?lotação) . ,,_ 
Sr . . Pres1dept~, na emenda <lo Sr. Depu:tad'o Oliveira ·coutinho 
que com tanta logica e razão a suste·ntou da trihuna. . . ' 

o SR. ouvE1M CouTr~Ho - MuítÓ obrígado a ·v. Ex. 
O . S~-~ PEDRQ q.~MON -~ . . . vej,o preferent.e-ment~ 

uma ques t.ao de princ1p1os· qu_e mteressa á Gamara dos Depu
l~dos, rep_res~ntante~ . qu·e aqui somos ela Nac.ão; porém po~ 
c1re.:..ums·er1p_co.es pohtma:s, tendo, por isso, o -dever, a .obri
gaçao e. o interesse <le tepresental-as no que lhes diz mais 
de pertq com os ài.rei to.s vi taes. · · 

Trata-se de uma taxa de exportação. Não importa e 
n01;n·e que se lhe dê. A emenda visa deslruil-a. 

Ora, Sr. Presidente, pela Constituição, -0 imposto de ex
portacã.o ,é privat~vo dos Estados. Dissesse.•s,e que ·o ímposto 
pode ser concurrente, nos termos do ~t. 10, p .· 7 <la Consti,. 
~ui.cão, onde se lê: 

·'.Compete concurrentemente á União e aos Es-
tado~: · 

• • • • • • • .. • \. • • • • • ._ • f • • • • • ,. • • • -• • • • • " "' r • • • • • • • , • 9 • 

VII - C.rear outros irnpostos, além dos qu~ lhe:; 
são attribuidos, privativamente.". 

Neste caso., porém, se. trata de bi-tributação .. Prevale
ceria, Q q.ue. seria absurrf o, à tributação federal . 

. seria a bi~tributacã.o ... 
O SR. OLIVEÍR..A CoTINHo - V. Ex. diz muito bem -

seria, no -c-0ndi<!ion~,l . 
O SR. PEDRO CALMON - ... neste caso prevalecendo· 

o imposto federal, quando, entretantQ, sabemos que 'º impcs ... 
to de expoi:tacão ainda é a .mai_o.r fonte de re·ceita dos .Es ... 
ta<ios da União. 

Sobreleva notar, porém, que, mesmo sob esse aspecto d'o 
i~posto de exportação,. o espírito constitucional é · clato; 
qu;i.n9o visa a destruicã'o gradual <lesse gravame a livre sahi
da dos productos do Paiz, motívo tambem de ordem. econo
miea que reoommenda · a emenda do Deputado Oliveira Coµ
tiijho á. âpprovacão da Gamara, porque ella interessa não 
apenas ao ·Estado que .s. Ex. re.presenta, PôI'1ém, pelo prin
cipio constltucional e pelo prinCipio eGo.nomico p.or S. E:x. 
invecado, o todos os Estados que aqui representamos . 

O Sr. João, Cleoph~s (Para encaminh·ar a votação) -
Sr. Presidente,. dispensavel é, por certo, observar o . aspe
ct.o constitucional _ da emenda apresentada pelo nobre Depu_
tado por· 13fü> Paulo, <Sr. OUveira Coutin.hCil. 

Que.ro, porém, chamar a attencão de V. Ex. e da Ca'"! 
mara, especialmente dos :representantes dos Estados cafée~
ros, para uma disposicã-o singular e eJttravagante que vae 
se:r introduzida no Orcame·ntci <lo Mi.nist erio. <ia .Agricult.ura, 
por uma emenda apresentada. na Commissão de Finanças_, 
quando da terceiI:a discussão do. Orcamento. 

E' que, Sr: Presidente-, o nóbre Relator dv Orc;_~mentc. 
do Ministe.rio da Agricultura, Sr. Deputado OI.emente Ma
ria-n.i, em seu reH1torio distribuído por todos os Deputados, 
accentuou que o Orçamento do Mirusterio da Agricultura ia 
t~r um ~ugment-0 de 7: .mil contos ~a verba ,de uMaterial '-' 
sobretudo para attende-r á construccao das usmas de bene-
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· ficiâm.entE>-· -OQ.· café, angme-nto este •Udo, graca.s. ã taxa de 
benef.füi~ padromiza.eão e fiscali~âo. do produeto-. 

Pois bem~ Sr. Presid.ente, vae se mtroduz_ir. á ·custa des
sa taxa·~ uma emenda . .sing.ularissíma.. Está .á· .f)ag. 420 .do 
a,vulso e diz; . 

.. 
~".Para construccão e· .montagens d~ .Qive.r$aS d~

pendeneias da. estação ~xperime:ntal de Bo.lu~atú, 'São 
Paulo; mcmtagem de estação.. de café em l\lina,s Geraes~ 
'í.nsta.I.Iações de usüia.s· de caí é em .São Paulo, Minas;. 

· Espírito· Santo .. Para,ná, Bahia -e Pernambuco e de· ser
vtcos identicos de 18 usinas cent:raes de despolpa
mento e ...... 

Eis Q· .fim~ Senh:ores Deputados e Sr. Presiuen.tet 

". . . oonstruccão de duas -usinas para: beneficiamento 
de algodão ·ie irutallacão da estacãó experimental de 
·plantas texteis de- Sete Lagoas, no. Estado de Mirias 
Geraes". 

Veja a Câmara como eu tinha razão em accentuar a ex
travagancia e disparidade que r~tire$eµta. -essa. ~menda, . â 
custa do$ rec·ursos f orneci:clos p·ela ta:ta de peneffoio çle café, 
isto. é, a taxa. de padroni,.zacã<> ~ beneficio do caié e que é 

· um novo onus, urna duplicidade; de taxac·ão, vae sendl" ãte 
para moiltàgem <le usinas de algodão .. 

E' para isso que· quero ehamar a attenção da Gamara. 

O Sr. Cardoso de liello :Netto (Para encami'ffhiJr a wta~ 
ção) - Sr. President~, como o nobre collega ê· amigo,. .Se
~or Oliveira Coutinho, tambem. tenho interesse- ua lavoura oe 
tam.bem, sou paulista e .sei Q.ue,, a lavoura. de São. Paulo, c~o 
a do resto do Brasil, tudo merece. . 

Trata-se, porém, uniea e ex.ciu·sivamen~e. de cumprir a 
lei. O Rela ter <ia Recet ta se vê deant.e do '.Decreto n. 23 • 533 
d'e 5· de Dezembro de i 933, crue '\remunera o serv}co que a 
União .presta ao fazer- beneficio, pa<iranizacão e· fiscalização 
de café exporta veis, com uma taxa de 1 $000 PO.I" . sacca .. ~ 

E·mquanto esse Decreto exist)r, emquanto essa .lei fôr lei, 
ao Relator <ia Receita só eumpre, üp.ica e ex-clusivamente, 
~eonselhar- á Gamara a .manter a taxa. 

O 13a. OLIVEIRA CoUTINHo - Pediria licença para um ·p.e .. 
queno ~par~e·. A Gamara não é obrigada, por c·erto, a in~ 
vestigar a Qonst.itucionalid&de de todas as leis, mas tambêm 
não está impedida de fazel.:.o, ma.ximé quando se trata de 
Decreto de um p.er:iod-0 de ·transi~ção., de um ~gime desc.ri
cionario. E' preciso ·veP s.e a lei discriciooo.ria S0 enquadra 
ou não. na Constituição. Aliás, o principio de acatar muito 
reljgiosameilte a Constitui:ç·ão, está. um pouco de8moralizado,. 
no. caso. Já: o mostrei aqui. P<eco <le:sculpas a v./Ex. 

' O SR. CARDOSO DE MELLO· NETTO - Is~·o-, evi'den.t.e-
mente não se relaciona com o Relator da. Receita. 

O SR. OLIVEIRA CoUTINR<> - Absolutamentb.~ Trati .. -se) 
de maneira. geral:~ de Orçamento. 

o SR. CARDOSO DE. MELLO NETTO -- eomtudo, V. EL 
aprese11:tará, -e cqm certeza já <> fez . em tempo opportID?-O; 
emendas cnie s·erão por ~e-rto tomadas na· devid~ consideracão 
pelo- Pl-enario. 
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Além disso, não .se trata de taxa manife~·famen:te inc~ms .. 
t_itucional. EUá é constit®ional, ent:ende a Commissãó por-
que· ·á União cabe i~'is!QJi sobre ~Jl.lJneooio .ene.rior. · 

Esta.rei' pr~Il!pto1 Sr .. Presidente~ a apoiar .um . Projeotô 
que fac.a a aboll'(}ae .dessa taxa, ma·s emquanto .e1la existir. só 
me oum'p1·e <ieixal-.a. incluida no Ob;amen:to dQ. Recfoita. (Mui
to bem.) 

Q Sr._ Ubaldo ·Bamalh~t~ .(Pq.ra enca.;niink4r o. votação) ..... 
Sr. Prresiµ~nte1 ,11s t:t).zões a9duzid~s pélo nobre R~làtGr ·'4&. 
neceita, ~ontra:rias á emenda cuja votacão V. El'. . . acaba de 
annunc iar~ nãp podem, eonven~·r á ºªmar a. . ' 

O .Sa.. PEôRo' C.ALM1QN -· Muito, bem . 

. -O SR. UJlALDo RAMALH~TE . - .J'á os 'illustres· Depu
tados Pedro CaJ.~.o.n e Joãio ·Cl~opnas demonstr~am à evi:.. 
de,neia qué ·a .taxa euj~ supp_ressão. a emenda .Pretende é .fn~ 
constitucional,. além de prêJ.t)..dicial á economia do Pa.iz . 

.. n digno Relafo:r Q~ Reçei ta, ·re$·pondêndó ao emtl)ente 
rep:reseí;l.t~nte . qe. .P·ernambuco, affi.rmou que ha lei cre;:iliao 
serviQo para o qual existe a taxa impugna:âa, e que7 emqua;n
to, tál ·Jei não fô:r revogad3., o Orca.I!lento à~ Receita tem 
dé consignar a ~rreca(iação ·.c.or:responcNmte ã semelhante taxa. 

o SR~ PEDao ÓALM.ION ~ A doutrina é muito orihodo~a ... 
O SR.. UBA;LDO R.AMALl!ETE - A. I-ef a qµ-e o nobre 

Deputado se referiu é um De-ereto, d-e 19·3·3,, de muito antes da 
promp.lgacão da Cons;t.i_tuicão Federal. Agôta,, 'declara-se qµe 
·a. réferida ta;xa é ínconstit11cional, porqu~ n.ão ·representa 
mais do que itnp·ostó de -export.acão mascarado; e o Estatuto 
Bas.ico véda :á União cobrar i:mp-os.to de ·e4po:rtaêãó qu~ -
.expre.ssameiif;e determíµou - · pertence. aos Estado'S. · 

· Não. pr9cedéill,. íJor .Conseguinte, as r~ões .a<lduz'idas· pelo 
Relator ~a Re.ceita. 

Tambem declarou .S .• Ex. qu~. essa 'ta.Xia. de:ve ser c.qbrada 
pela União~ porque. :po:r_ -Ois1Jos.itivo exPresso da Constitu:ic;ãPt 
\l:i~e p.erte~ee · a faculdade. de legís.lar ~obre .o oommerci'o ~x
terior. 

Parece pilhe.ria,, 1~r. Presidepte, ~~' ao ·se ·sl;lst-entar a 
constitúeionalidad2 do .ii'.llpostp, $e. v·ehha affirm:ar ser elle 
deeorrénte da .faculdade 1que tem a União Federal de legis
lar sobre e1omm~rcio. exterior! 

Não . se trata dessa .faculdãde; que, <le facto, Jncumbe ~ 
União Federal, mas~· sómenl~, d·~ id'.isdriminação das orbitas 
federal ê estaduaes· para <leeretac;ão do imposto. 

A em~nda, po'rt<J.nto, Sr. -Presidente,, mer~e s~er ·aéceita, 
em homenage"Ii.r á Gopstituicão dà Republica. (Muito 'bem.) 

Em -seguida, é dada corn-0 rejeitada a ~.rnend_a 
numero ·2. 

O Sr. Oliveira Coutinho (Pela• ordem) ·requer :verific~cãó 
da: votação. · 

Procedendo-se á veri!Jcação de votâcão, reco
n.b.êce-se terem vo,ta<Io a $ayer 72 Srs~ 'Deputados 
e ecmtra 1.06; total: 1'78. 

·e. ,sr. :Presid~nte -. A emenda: n .• 2; d.o Plenario, foi re ... 
j~itada. 
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·.Considero prejudicado~ os seguintes 1 ' 

REQUERIMIENTO DE DESTAQUE 

Requeiro seja ·destacada para votação a emenda n. 2 ao 
projecto de orçamento do .Sr. Deputado Oliveira Coutinho, 
manda!!-do ~limi~ar d~ R~çeita Q n. U 6 - Taxa de beneficio, 
padron1zacao e .flscahzaçao dos typos de. uaf.é exportayeJ. 

:Sala das Sessões, 28 de Outubro de 1935.. - Ubaldó Ra..; 
. malhete. 

R.EQUERIMIENTO DE! DESTAQUE 

Requeiro seja destaca<;Ia para votação a emenda n. 6 da 
Gomniissão de Financ;as, matidàndo íneluir na .Receíta ·a im
portancja de um emprestimo inter.no de 200. -000 :000$, a juros 
de .6 % . 

Sala das .. Sessões., 28 de Outubro de 1935. - ·ubaldo Ra
malhete. 

O Sr. Presidente - Tenho o s·eguinte· 

REQU~iENTO 

Requ~~ro destaqu,e da s/c .. n. i69 do prõjeeto n. 101 B 
(sub-consignação n. Hrn B), pag. 13 d~ proposta: 

Annexo n. f - Tax;a. addicíonal da Assistencia Hospitalar 
do Brasil - 5.000:000$000. 

Sala das Sessões, 2~ de Outubro de 1935. - Edmundo 
Barreto Pinto. 

O .Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
~sclarooer o pensamento do requerimento· de destaque 1ctue 
formulei é -coisa facü, pois tenho em mãos a proposta .do 
Orçamento da ·Receita, avulso n. 101-B, pag. i3, a que V.'. Ex . 
..se referiu, nest.e mom·ento. · · , 

Eu disse o .S.eguinte: que fosse votado o projecto ·n. 101-B, 
salvo ess·es dois -O.estaque.$. 

Qµando V. Ex., hoje; antes de suspender a sessão por 
uma hora. ~ . · · · 

O SR. PRESIDENTE - Recordo-me bem da observa.cão de 
V. Ex. Qual é a estimaUva? 

O SR. BAil'RE'I'O .PINTO --- D~ve sér de 6. 000 eÓntos, 
de acçór.do com a léi n. 5 .. 058, qúe estabeleceu a taxa _p~rma-
nente de 5 % , e não 5·.000. ; 

· o. Sa. PAULO MARTINS - Trata-se; no meu en,tend~r, de 
um sünples erro arithme'tico. (Apoiados.) / 

O SR. BARRETO !>INTO - Vamos, d.e antemão, vota1' 
uma estíina.tiva q'ije contém manifesto engano arithmetico. 

Suggeriria, po1$t St. Presidente, que V. Ex. enconti:as
se uma f or:mula eapaz de evitar a votaoão de uma. em·en<la 
com ·erro arithmetico. 

E,ra -0 qu~ tinha a . dizer. (Muito !)em.) 

o Sr. Presidente - Não se trata de votação de emenda, 
mas de adaptar o enunciado do projeéto á respeetíva estí
maiiva. Approvada que fO$Se a suggestão do nobre D~puta40, 
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Sr, ·Barreto Pinto, teria· ·de ser .eiimfnâda do Orçamento· da. 
R~eita essa estimativa ·e o respectivo, enunciado. · · -

. . O Sr·. Paulo MartJns (~ela or.de.m.) - :Sr. Presid·e_nte,. pá.
r.ece-IQ:e eiue a questao ·- uo meu humilde entender - se 

·~ifra, apenas, a uma s.ifnples correccã-0. 
Uma v~z'. _que a e~tima.ttva está, visivelmente, errada, o 

que é possive.1 ··e _:e~pheavel em orçamento, penso tratar-se 
d·e. uma. .questão ·dê redaeç.ãú. Na redaccão ünal podgr.-s~-á 
s:ana.r esse engano de .calculô; porqu,e 5 % sobre :f:ZO mil 
.Çoí_Itos sã:o ·9. O()O cuntos e. não 5. ooo, -~omo có.nsta d~ ·estima
tiva. (Muito bem..) 

O Sr. Presidente - · Desejaria que o ~elator diss_esse se 
hmrve, realmente, um eqüivoeo. Só .assim seria. possivel .ac
ceitar a suggestão 'ºº nobr~ Deputado. De óutra fó!'ma, élla. 
constituiria. uma .s:ub-emenda, apresentada no . . .(}ui»sô da vo
taoão, o que é, regí_mentah;ne.Iite, vedado aos Srs. Deipu-. 
ta.dos. 

E:m todo caso, vou ou:vir a opinião do nobre ll~lator d~ 
Rêóeíta. 

-T'em a palavra o Sr. Dep~tado Cardoso de 'Mello Netto·. 

O· Sr. Cardoso de ~ello 1'etto ,(Pela o.rdem) - Recom
mendo a approvaç-ão: da eme·nda, Sr. -Presidente, :Potq:ue se 
-trata, exclusivamente, de. erro arithmeU.co, de faeil correcc,âo 
quando se tiv:er d~ proae.der ã r ·edaccão finai do O-rcamentp .. 
(Muito bem_~) 

. O :Sr. 'Presidente - O n~bre Deputado~ ·sr. Barreto Pinto, 
:retira o sel.i reqúerJmento d.e desta,gue? 

O .SR. BARRÉTO PINTO - Se ó érro vae sêr cortigitjo na 
redacicão ·finál, ·como .acaba {.ie; ·ser re$olViqo, nao tenho ·duvida 
em fazel-o. 

O .Sr. Présidente ,.......__ De~vo. dízer á rnun~~a qu~, per um 
cléscuido de min.ha ·parte,. subm_etti á de1ibel'ayão do Plenario o 
reqp.e.rimento ·i;>eçlindo á· votação e·m globo das eme·ndãs com 
parecer· favoravel. da Coll:imi~são e. ó_a.s emenct.as ·com p~_recer 
contrari'o~ resalvados os destagues,. e ainda não submetti ~o 
·voto dâ Câmara as 1emêndas c.om pa:rooer favoravel e as qu,e 
I.ogra.ram parecer contra.do. · · 

O Sa.. AC'C.11\.áio _ l'ORRES - A Cama.ra estava convencjda 
de ctue já havi~ -deliberado sobre a Ilíateria" 

"º SR~ PRESIDENTE .- Co.mo, porém, tal não '·se :v~rifi
coµ, e não ·posso fazer f igura-r na a.e ta senão o que s~e passou 
na Sessão, vou ouvi;r o Plenar.to. . 

Ap~rovado o seguinte 

PRIME.IRO GRUPO DE EMENDAS COM P AI:lEOER 
FAVO.RAVEL: 

01\CAllENTO DA RECEITA 
~IENI)AS D.Q QOM?wl'IS'SÁO 

N. f . 

Rendas ID.dustriaes ~ SU:O-consigna~io i:50 .. 
Ele~e.:.se p.ara ·21. ooo : OOQ$OOQ. 
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N . . $ 

Renda Ordínaria 

Ili. - Rendas Industriaes 

i!b - Renda ·do$" 'COITeios e TelegraphOE: 

A~Ifient13-se de i2 .()00 :1>00$000 .... 

N • . 3 

Renqa dos estapeleoimentos de ensino federalizados : 

a) Escola Pol~chnica. da Batiia ••.... 
:b) Faeuldarle de Direito <lo ·Ceará • . . .. . 

000 :000$00-0 
100-; 00()$000 

Sala da Co·mmissão ~ Financas, 18 de Outubro de l 935·. 
-..... Cardoso d~ Melfo Ne.~to. · 

N. 4 

Accrescente-se ' onde convier: 

Renda pr:oveníe.nte da applicacão do § 6º da art. 29, do 
Decreto 24. 784, .de f4 de Julho de :f.934, registro das as-S(}
ciações. e instiituições {i,e au:cilios mútuos e owtr43 orga;n,úações 
de previde.ncia sociQ.l, installadas _ e mantidas por inicia.tiva 
pal·iieular, de classe ou não 75 :000$000. 

N • . 5 

.Selio de Educac.ão e Saude, eleve-se a 1·0 .:000:000$ 

N. 5 

Emprestím-0 interno a jur.os maximos de 6· ~ pa~.a •os 
se:rviços d~ obras publicas, apparelhamentos, acqu·isiQô.es 
réis 200. 000 :000$. 

N. 7 

Ren(la ·ctos Serviços Indus"iriaes da União: 

Discrimine-se o n. f2 - .Renda da Imprensa Nacion~I 
proveniente dos se;çvi.cos officiaes. í 
Puhli cações e Trabalhos da Camara dos· 

Deppta..d:os .. . lt ~ •••• .•• • #' •••• ª ••• • - , 

Publica~ões e Tr~b~l.hos do Senado Fede~ 
ratl ... . .. " ... . .... . ... . ... .. ., ...... . 

Publicações da Côrte . Suprema .... . .. .. .. . 
Publicações e Traba.lhos 'do Tribunal de 

Cont.ãs. . . ~ . . . , . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 
Publicacões e Trabalhos da Ju,stieQ. Eleito-

-r~l ._ . . ....... -· ......... ,.. .. • . .. ........ . 
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Mini.sterios : 
PU.blfoacôes; e Trabalhos dos MinJ.sterios: 

·'Cia .Fazenda ... ........ . . ~ .. • ..... . .. 
da Justie3' .......... . .. .. · ... ·· .. , ... . 
ido E·xterior .. . .. , .. . .......... . ... .• 
da EduoaÇao . . • . . . . . . . . • . . ... . ....• 
40' Tr~balho - .... . .... . .•... • ~ ...... 
d.a Viação .......•• .. ~ ,, ...• •• . .. . .... • 
(:la. Guel'l'a •. ·· ....... .... . . ............. . . 
da Má:rinlia. ....... . .............• .. 
da· Agricultura . . ..........•.....•.. 

EMENDAS Dó .PLEN.ARIO 

N. 3 

1 · 

f .• 400 !·000$000' 
2»200::000$000 

.320 :·000$0.00 
35·0 ·:.000$0.ÓO 
700:000$000 
45:0 : 0.00$00.0 
5-50: ooo·iooo 
70:000$000 

35D :000$000 

Su]Jstltuam-se a primeira párte d'O art. t 0 e· os arts~ ·2p e 
30 peio seguinte : 

Art . i _.o A Fec-eita geral da União, :pava o ex.er.cicio f inã.n• 
óéiro d:e ·i936, é orçada em 2 •. 312.696::000$000 e será â.rt~éa
-dada, de conform.idade com as leJs e regulament(ls em vigor, 
sob os seguintes ,titulo.s : 

n 
·substjtuà-s:e o airt·. 4 .Pelo seguinte: 
Art. 2.0 A despesa.J>ara o eustejo dos serviços .Publicos e 

enear:g·os· da União, no e-xeroicjo ·de 1936, é :fixada em. réi:; 
.2.997. f0()':3.87$00.0:· e .s.erá reaiHzada d.ê aoo.ord:o com as verbas 
abai~o discrirninadae-.: 

SUpprima-s~ o art. 5°, alteran.d:o-se a ·n:ume:raoão do_s ar
tigos: 6º~ ·7° .e s0 pa;r.a 50, 6º· e 7Q. 

Sala das s ·essões, 6 de Outubl'o de 1935. - Ubaldo Ra
mf!l,hete. 

Approv.ada. com .a seguinte 

Slra-EM1ENDA 

Em con.se<rqenoia. dev~m. ser ~uppriní'ido~ os ar~ .. 2° e 
'3º do prQj.ecto e .alterada a numeração dos ns. 6º ~ 7º . e ·s0 par.a. 
3°_. 40 e 5ª . 

Àpprovada paira ser destacada e constituir· 
projecto· em sepa:rado a. seguinte 

EMENDA 

N. '1 
.Onde convier: 
Taxa de entrada no Cães· do 'Pomo d·o ·ruo de Janeiro, por 

pessoa, 1$000, .sendo o producto destinàdo ~s serviç.Os;' · Q.e 
pnopagandª .e assistenciai· aos turistas ·e pasªagejtos em· garal, 
a éar~o do Touring Clqb po Br~sil • • . .. . • • • ~ ~.8 :-o00$0'0o·. 

Sala das Sessões, 1 de .Qu:tubro de i9S5 .• - ltf()aÇut Baf'
oosa- ~s.Ô(rt'és. 

é.}). - VOLuME X.XV - !935 24 
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ORÇA·tvlENTô DA FAZENDA 

E.MENnA.s DA ·cri~ISSÃO 

I't~ 1 

.Reâuza-se no n. .vrr,. ·Comvromisso~ do T.hesouro cGm o 
Ba·nóo do Brnsil - SµD--0onsignação n~ 3 ~ 60.000.:000$, 
sénào .1 o. ooo: óOO$ na: parte ·rtJlativai. a jui-os .e· aB:lort~açõ~s . 
. das· ope-racões ·de credito r-ealiza~s, .e ·SO.Oóo:,000$ na. qu~ se 
refere ·ás operaçõe.s ·ª' serem t.eali:zadas.~ 

N. 2 

Reduza-se na ve.rba 14 - Ajudas de custo ...,_ 2.00 :000$, 
dando-se 4 eub-consignar;ão a &eguinte 1.'eda.cçiio: 

Para ·attende·r a.o pagam,ent.o de ajud~ de eu.$to, -inclusive 
tra.nspo:rtes, sendo 400: 000$ para oond~cção· dos funccionario~ 
õesignados paira insp,ec.ê-ior;iar ·ca)lectorias e Me~as d.e Renoas e 
dos inspeo·tores e agentes f~ea~s de consumo.., qua;ndo em 
serviços de íiscatiiacão ·nas respectivas zonas e cire:ums~ri
.Pcõ:es. 

N. 3 

Red:uza-se 24ó ;.0'0.0$000 na v~rba 16° ~ ~ventua~3 .. 

N. 4 

Requza-se 300 :000$000 na verba. 17ª - Obras .. 

N. 5 

.Reduta-s:e na verba. 2a. - Pessoa.\ - Sub~oilEignação .l 
....... 1'.80 ;<)00$-000 A 

N. 6 

.Reduza-se. 20: 000$000 na <lotação da sub-co.nsign~ão· 15. 
- II ,__ Materh~l Permanente - III - Directori'a d.o .Domínio 
da Urüão -- Verba 2ª. 

N. 7 

.Facam-se a,s. s·eguítite,s reducções. na verba 9ª - ·netega .. 
e ias Fi"scaes --- G.onsig:nação Mâte.rial : :11

) _ , Amazonas - I 
- Material J?erm~nente - :sul)-consignação n. ;1: --. 2.:ooói 
""'-" Ir - J11a.terial .de ~on.romo - Sub-epnsigit.aç~q 2 ....,.... :3 t·OOô$; 
.- Uf D_rver~~s· despesas .- .SUb-eonsignac;ão ã _,.... -1 :OOC$; 
2) --- Par~ - II - ~ateriã·l de cons11mo - .Sub--Cons.ignacão 
2 .- 1 : 000$· ~ m.: ;,,.....;_ J?'ive,t,sa$ .Qe.spe$as - Sub-con.~igp.açãá 
3 - . ·2:~0$; _ 4). -- Piauhy - I Ma~éríal pe~nente -
Sub-eons1·gnaç.ao i ·- 500$; 5) ,........ Ceará.,.....; 1- Ma-teria.l per
Ih!!Iient.e - S.ub-consJgnação 12. 1. - 2 : 000$· - n - Material 
de cón,sumo :'""""'."Sub-consignação 2 - 4 :000$.; 6) - Rio Grande 
do ~o~te --'-. I - N.a,terial iperm.ainente - Sub-consignação ' 
.-;..; 3 : 0'00$ ..,..,.. II ·~ Material de e()n$WllO· ...,_ Swb-con$ignação z 
- 2: 000$ .,,;__ III ........ Diversas. despesas -. . ST.ib...ç·om:!:igpa:cão $ 
- 1 ~000$; 7). - Parahyba. -- 1 - Material permanente --
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-Sub-:e.onsignaoão i - 1 : 000' - II - Materíal de ~~ediente 
-· Sub-consignaçãf) 2 - 2 :000$ - m - Diversas despesas 
- Sub-consignação 3 - 1 :000$; 8) - Pernambuco - · I -
Material permánent-e· - .Sub->consignacão t _,..... 1 : 000$ - II 
'- Material de consumo ·- Sub-consignação 2 -- 3-: 000$ - m 
,___ Diversas despes~ - Sub-consignação 3 --- 2 :OQOS, 9) -
Bahia. - TI - Material de consumo ~ Sub-consignaçãl) 2 -
3: 000$; 17) - Rio Grande ·do Sul - II - Material de con
sumo - Su~consignação ·2 - 12 :000$; 18) - Min~s Geraes 
- Material de consumo - Sub-eonsignacão 2 - 2 :000$.000 • 

. 
Verba 10ª - Alfandegas: 

Maitierial 

1 - Alfandega de Ma.nãos 
II-M:aterial de consumo 

2. Material de expediente .. . 
2. Cornb.ustivel e lubrjfican-

tes ~ . ... . . ; ......... , 

IIl-Div:ersas despesas : 
4. ~spes. de «>romp.·pag.am. 

inclu:s·. pub. de edi
ta.es, luz e forca, 
serv. telep. agua, as
sei.o e con_s. de pre-
dio e demais depen
dencias da Alfand.eg.a 

II-Alfand~ga de Belém: 

.Ií-Materiâl de consumá : 

10:000$ - 2:00-0$ 

14:000$ - 2:000$ 

20:000$ -.... 2:000$ 

8:000$ 

12 :·0003 

f8:000$ 

2. Material d·e expediente. 10:000·$ - 2:000$ 8:000$ 
3. Combusti.v~l e lubri~icantes 32 :000$ - 2: 000$ 30 :000$ 

ffi-Dive:rsas despesas: 
4. Desp. de prompt. ·pag. in .. 

cl.'1S·. publ. de editaes, 
lúz .e forca, serv, te-
1~. agua. · asseio ~ 
cons.. do pTedio e de
mais dependencia~ da 
Alfandega ••...... 36:000$ --- 4:000$ .32:000$ 

Irr-Atfandega. d:e S. Luiz: 

Ir-Mat_er-fal de consumo: 
2. Material de expe~ie~te.. 9:000$ - 2:000$ 1:000$ 
3. Combustivel e lubrifican ... 

tes. . . . . . . . . . . . . . 9 :000$ - 4: 500$ 7: 500$ 

IV~lfandega da Para-
byba: 

Itt - Dj:viersas despesas·: 
4. ne"~p ~ de pro.mpt. pag. inc. 

r · - -pub.: áe edit. alugueis 
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d e easa,, 1 uz e f or.ça, 
serv, ·teJep. agu~, as• 

·· ~ selo e· c0.ns. do pr~djo . 
e d~mais d~pendeJi .. 
cias da Alfandega. tfi :000• - 3 :000~ 12:,0003 

V _ _,,. Al!andiegçi d'e Forta.,... 
lez~ ~ 

Il...-.Ma.tePíal dé .co·nsti.ino: 
2. Material de e~.pediente. . . 8 ::OQ@S - i :ooog 7 :000$ 

III-~ Diver$·~.s despesas: 

4 ~ ·,Desp • .de l)romp. pag. iné. 
pub~ de ,~dit~ iuz :e 
força, serv. relep.,. 
agua, asseio e cons. 
do p:redio e demai:s 
dependenci~ da Al-
fãn.dega. . •. ~ . .... " .1·s :000$ ._ 1 :ooot i .5 :QOO$ 

vr - Alfandega de. Natal :: 

II-Materia.I dé consumG: 

2~ M.aterjal de e~ediêiit~... 6 :.O't>O$ - i :OOOt 5 :.000$ 
4. Idem, adem pa,ra a l(lncha t:O!JO$ - - 50og 3:.500$ 

ill--Diversas despesa-s : 

·rs. Desp. d~ prQmp~. pag.. i~c .. 
pub. de .ed.it., luz e 
força, serv. telep., 
agua, ás.:setc>, ligeiros 

.. reparos. :no: ~dificio e 
e demais dependen
clas, da Alfandega •• 

Vtl -. - AH:andega. d'e! .João 
.Pes·$,~<J; ; 

II--1Materfal de :.consumo : 

2.. Material de exp.ectiente. . ~ s· :Od0$ . ....--
3 •. :Oomb.ustivel .e Iuhfific.an-

tes . . . . . . ~ ... ~ . . . . 6 : 000$ -

VID - .A,lf~ndega de Re-
alie: 

ID-..,Di:ve.r$as despesas : 

4 .. Desp. d.e prom:pt. p~g. io.e. 
aluguel (fe casa, pub. 
de -editaes, serv. te• 
lépbo.ii.' agua, asseio 
e cons. ,do prédio e 
d:em. qependencias· da 
Alfândega , . . . . • • ·57 :000$ -
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It Alf.an,dega_ de 
Maceió: 

I-:1M.aterí2l perIP.a:nen~~ ·: 

L MoveÍs - ·compra e çón• 
ce:rto. . . . .. . ... , . i 1. : .OGO$ ~- 5 ~00.0$ 

U~Material de consumo: 
2. ,M~teriaI d.e e~e:dz·en;te ••• 
3. Combustiv~l e luhtifican-

. tes .· . . . . . . r • . •• • • • 

XI -. Alfá.nd:e~a de São 
.Salvador-: 

6 : 00.0'$ - 1 :.000$ 

.s :'()00$ - 1 :'000$ 

T---!Mate17ia1· I?etma:nente ~ 

1 . ·~!oveis ---- C.ompra e c.on-
certos. . . . . . . . . 15 :000$ - 5 ~ 000$ :1:0: 000$ 

II~-a'térial de consumo: 
·3. Combustivel -e lUbrificap.-

te:s. • . . . , •. • ~ • .. • . . • 25: 000$ - i !000$ 24 ~000$ 

XIl - Alfandega de Vi-
ctor:ia: 

II-Maleri~l dé c·on:sumo ~ 
2. Mátéria} d~ expediente... • 6: OôO'S - i·: OOô$ 5 ·; ôOO$· 
'3. ·cl!Ymbustivel e h1brlfiean-

t.es. .. . . . . . . . . . . . 6 :.000.$ - 1 : OOQ~ 5 : 000$ 

·:xu.t -- . Alfimd:egâ: do ÍU9 
·de Janeiro~ 

I_;M~'terial Pértna.ne·~te: 

:1 • Moveis, :mac'hinás çie .esc:re~ 
ver e de calcular -
.Compra e conc~rtos ;l7 : 000$ - 7 = óOO$ É.O : ooô~ 

Ií-. ·Material de consu.m.P : 
2. 'Máte~íal ·de e~p·ediente. . mo : 000$ - .10 :000$ 

X.IV -- Alfandega. dê 
Santos: 

l'--'~alerial perll;ianente: 

1. Moveis, rn~chinas de escre• 
ver e :d:e calcular -. 
. Compra e ~onc.ertos 90,:000$ - 60 :·OOD$ 30 :oo·ó$ 

XV - Alfan.d.ega de ·P.ara-
naguá: 

n---Ma:ter..fal çie consumô: 
3. Combustivel e lahrifican-

" .. .1tes.. • • . •.. ••••• : r. 9 :000$ - 1 :000$ 8 :000$ 
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ID-Diversas despesas: 

4. .Desp. de pr.oni:pt. pagam. 
jnc. pubEc. de edit . , 
luz e forca, serv. te
lep"b. , asseio e cons. 
do predio e çlemais 
<;lependencias: d:a Al-
fandega •.... _ .•. _. 16 :OOOÍ - 1 :000$ 15 :000$ 

XVI - Alfandega d~ .São 
F.rancisco : 

XV:Il-Alfandeg~ de Jno
rianopolis : 

rt-· Material de c()nsum·o: 

3. Combustível e l ubrifican-
tes. . . . . . .. . . . . . 8:000$ - ·2:000$ 6:000f 

III-Diver~as de~pes:as : 

· 4 • Desp. de p~ompt. pag. inc. 
pub. de e'd'it., luz, for
ça, sety. telep., agua, 
assei() e cons. do pre
di() e demais dep.end . 
da Alfandega. . . . . H :000$ - 1 :000$ tO:OOOI 

XV.III - Alfandega de P. 
Alegre: : 

JI_.Material de consumo: 

2. Material de expediente... i.8 ; 00$ - 2:000$ 

IlI-DiYersas d-espesas : 

4. · Desp. de prompt. pag.. ine. 
publ. de edit., luz, 
forcaj serv. teleph., 
agua1 asseio, cons. do 
predto ~ dem. âepend. 
da Alfandega. • . . • • . 40: 0001· - i : 0001 

XIX - Allandega do Rio 
Grande: 

II-Materla1 de 'con$llmO: 

2. Material de expediente. . . 8: 000$ - 2 :00:0$ a·:. OOOt 

XX - Al.fãndega. de· Pe-
lotas: 

tr-M;:tter.i.al de ce>nsumo; 

2. Material de expediente. • • 8:000$ - 1 :OOOS 
3 . Combnstiv-el e !ubrifican-

. tes. . . . ........ ; . 7: 000$· - i :000$ 6 :000$· 
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XX.I-~lfandega de Santa 
Anna do Liv~amento: 

III-Diversas despesas: 

.q_ Desp. de prompt. pag., ine. 
}>ubl. de - edit., luz, 
e força, serv. teleph., 
agua,. as~eio ~ cons do· 
predio e demais de
pendencias da Alfan-
dega . . . . . . . . . . . 20 :000$ - 2 :000:$ 18 :000$ 

XXII-Alfandega de Uru-
guayana: 

II-Material de consumo~ 

2. Material de expediente. ·• 

IlI.....-.iDiversas de.sl>esas ! 

L Desp. de promp. pag.. inc. 
- publ. de edit., ·luz e 

força, serv. teleph., 
agua, asseio .e. cons~ rdp 
PL"edio e demais de,.. 
pendencias dfl Alf an-
dega. . . .......... 

X~Ill -- Alfand'ega de Co-
rumbá; 

II-Material de consumo : 

2. l\1atetíal de exped_iente ..• 
3. Corrtbu·stivel e .lúbriffoan-

ites. .. . . . ...... . 

Verba. f ~a. - Agencias Adua
neiras, Mesas de Ren
das, Postos e Regis .. 
tros Fisc~es. 

XI-Mesa de Rendas. Al
fandegada de Angra 
dos Reis: 

9:'000$ - 3:000.$ 6:000$ 

25:'000$ - 2:000$ 23 :·ooot 

8:000$ - f :000$ 7:000$ 

9:000$ - 2:0Q0$ 7:000$ 

Material 

t--Material de cónsumo: 

l. Material d-e éxpediente. inc. 
comb . e lub .. ·'.. .. 8 :000$ -.. 1 :000$ 7 :000$ 

Il-Divérsas despesns : 

2. Des.p. de prompt. pag.... 13 -:500$ - ·1 :500$ 12:000$ 
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XII~esa: de Renda -
Alfandegâda de An
tonina.: -

M_a.terial 

!-.Material de consumo: 

1. Material de exp. inc. comb. 
e lub~ . . . . . . . . . . . . 6 ~i00$ - 1 :500$ 5 :000$ 

TI~iversas desp.e·sas : 

2. Desp. de promp. pag. inc. 
luz e força, publ. de 
edit. cond. de volu-
·mes e aluguel d·e casa 8 :400$ .-

N. 8 

"Para cumprimentq tj() disposto no art. 15 
<ia Lei Organica do ·Tribun_al de Cont.as 

N. 9 

70:00Q$óOO 

.a,egistrem-se nos varibs Mínisterios. nas Secretarias de 
Estado, as seguintes consignações para publicações e o};>ras, 
que set>ão obrigatoriamente feiitas na I·mprens.a Naci-Onal: 

Ministerios: 

I)a Fa:z-enda, obrigatori1ame:nte feitas na Im-
prens.a Nacional. . ... -...... , ...... . 

·na. Justiça, obrigatoriamente feitas na Im-
prensa Nacional. • . . . .. .... .... . . . 

Do ·Exterior, obriga:tor]a:mente feitas na Im-
pre·nsa Nacional. . . . .............. . 

Da Ecjücação. obrigatorhi:m~nte feitas na Im
p_r-epsa Nacional. . . . . ......... . . . •• 

Do 'rràbaíllo~ obrigaforia:mente feitas na Im-
'Prensa Nacional. . . . . . . . ....... . .. . 

Da Viacão; obrigaJoriamente feitas na tm
'Prensa Nacional. ' . . . . . .•......•...• 

Da Guerra, obriga to.riamente feitas !).a rm-· 
pré-nsa Nacional. . . . .... .. ........• 

Da Marinha, obrigatorfament_e feitas na Im-
prensa Nacional. .. • _. . . . . . ..... . . . 

Da Agricultura, obr.ígatoriamente feitas na 
Imprensa Naieional ......... . ...... .. . 

Camara dás Deputados. obrígaooria:mente 
fêitas na ImJ>rensa Nacional .. • .... ... 

Senado Federal. _ obrlgat.oriamen~ fejtas aa: 
~· Imprensa Nacional. . . . ..... . . . .. . . 
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EMENDAS DO PiLENA.Ili!O 

N. 283 

Titulo XXIX - Diversos (pagina 48 do annexo). 

Classé II - úesp.esas: extr~ortj.in_arias - II categoria .......... 
Movimento de· eapítaes - Acquisição· de ouro, ~oo. 600 :000$000· 

Exclu,a-se do orçamento, d~v-endo a mate:ria constituir· 
projeçto de lei especial. 

Approvada para ser, destacada e constituir 
proj-ecto em separa-do a. seguinte 

N. 293 

'lrerba. 2ª - . Administração da Fazenda Naci.onal e Thesoitrf> 
Nã(:i&rUJ.t 

Pessoal n. 2 - t Delegado do Th~esouro em 
Londres. . . . . . . . . . . .• . .... .. .. .. 

Pessoal n. H - De.legacia do Tl;re-soui'o em 
Londres .... ........... .. . ..... .... . 

Mate-ria_l n. 7 - Despesa~ da De-legacia do 
Thesouro em Londres, in_clusive da 
A_genciâ Financeira ..... .... -- . , ..... . 

270 :000$000 

974:000$000 

588: 990$COO 

i. 832: 990$000 

Transfiram-se os serviços para ó territorio nacional, de:i
xando-se de effectuar a -d~spesa em ouro, oomo .succede 
actualmente. - João Neves.-· .Al4e Sampaio. 

N. 317 

Verba 19 ... : 

Material n. 8 - Aluguel do predio, conc.e:r-
tos e asseio .... ~ ... ~ .............. . H5:000$000 

Re·duza-se á quantia estricla do aluguél. - Joãa Nevf!s. 
- ~ide, Samp·aio. 

Approvada a seguinte 

EMÉNDA SUBSTITUTIVA Á DE 

Opino que se destaque na sub-consignação n. 8, da con
signaÇ~o materialt a importancia exacta do aluguel do pr~
dio. conservando-se a differ·enca, que se destinará ao- asseio 
do edifieio e ligeiros concertos, que não comportarão a de
mor·a d.os processos burocraticos, para correrem á conta da 
verba "Obras"'. que é absorvida, qUasi sempre, pelos reparos 
e obras de _t:naior vulto . 

Prejuclicadn a emend·a n. '3.17. 
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A._pprovad~; para. ser destacada e constituil" 
p_rojecto e!O separado, a &eguinte 

~MENt>A 

N. $23 
Onde con'Vier: 

Para cumprimento dcl decreto n·. 24.ô78, ·cte .12 de Julbo 
de 1914,. 4. 000 : .. OQ0$000- - Henrf,qf!,e J;)o<J;siJ?orth,. 

Ap_provada: a ·i;,eg:ui~tê 

E:MENI)A SUB.STl'I't:r.TI.YA .Á P~ 

N. ~4.~ 

Sub•emendà-Ministerio da F~zenda. - Ve.rb.a j2~ ~ Col ... 
lec.torià·s ~ · · · · 

N.da 
sub
cons.i'
gnaç~o 

N~tv:reza da. .de·spesa 

Pessoal 

1. Ordenados fixos de accôrdo 
com o art. i31 .do de·
creto 24. 502, de f934: 

2. 

8 conectores de ia classe .. 
a i4 .:720$ ......... . 

s· escrivães de f:& élásse .. 
a ~ :·713$. ......... . 

1-~ c:olleotore.s de 2• ctasse, 
a 13:400$ ........•. 

1'9' ·escriva'.es de 2ª classe, 
a 8 :933$ .· . - . . .•. ~ •. · 

63 eollectores ·de 3~ classe, 
a 1 i :200'$ . ~ .• , ~ ..... 

63 ·eseri vães de 3& clas$e, 
a 7 ~ ,466$ ..•..•..•. 

.3:~8 c:olieot:ore_s. de 4~· classe, 
a 7:i60$ .. .. . .... . 

3f8 e.iscrtvães · de. 4~ elas.se, 
a 5 :772-$· ......... . 

779 co.llectores· de 5:" elas-se~ 
a 3 :4.00$ ......... . 

779 e.scrivãe$ de~ 5ª clE:s·se, 
~a 2 :2:66$ ..•....... 

Peroentagens de a e -e r> rd'!o 
com. o. -art. 96 - Tabel
ia A, do .referido de-
crew ............... . 

Fiscal.iZaç-ão do emb~i'que ·tlo· s~l : 

i . Mos.$óró : 

i guard.a (vencinmnto an.
nú.~1~ S :JJ.00$}: .. • .. . . 
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Fi:x_a. 

1i7:76()$ 

17:10<4$ 

.254 : 6C>Oi 

1,6~ :727-$ 

7,05.:õOOt 

41-0 :3·58$ 

2. 276 :.880$. 

'1 •. $35 :.496$ 
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1. :765· :.214.$ 

3 :0-00$ 

Vaniavel 
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2. Canguaretama: 

3 guardas (vencimento an
nual, 3 : 000$) .... _ . 

3 • Gabo Frio -: 

~ guarda (chefe) {venc~ an
nual,. 4 :740$) .•.. -.. 

-2 .guardas. (aux.) .(venc. an-
·nual, 4:140$) ..... . 

Material 

:1 • Diver·sa•s despesas : 

Para lªcr-~ge-m de :ti. a r e o .s, 
sendo 500$ pa:ra cada 
uma das tres CoUectC) ... 
rias · ~ .. ...... •' ....•... 

9 :.000$ 

4 :740$· 

8 :·280$ 

1 " 

. ...... ... •· . 1 :50Q$. 

Totaes . . . • . • . . . . . . . . . . • . . iO. 34ê :~59$ 5 .1.35 :96·1$. 

'110.tal :~eral . -. • . . ·. . . . . • • • . . 15. 482 :920$-00'(} 

•' 

'ORÇAMENTO DA JUSTIÇA 

EMEND:A:S DA CO,'M:M_IS13ÃO 

N. 1. 

Re.dija-se as.sim a verba V - Senado Federal: 

Sübsídío., ajµifa de c~sto e r~p1'e~entação :. 

Fi;x::J. 

Para subsidio fixo a 42 Senadores 1 ~ 729 :35Q$ 
Para súbsidio em diarias, . . • . . . • . . ........ . 
Para ajuda de· .eusfo ~ . . . . . . . . • . . . . - ....... . 
;E>ára representação do Preside_nte ~ ...• - ... . . 

Secre·taria ; 

f directt>r geral da 
Secretaria ... .. 

:1 secretario g e r a l 
da Presidenci'a· 

·1 vice-d~reçtor ge-
ral ....•...... 

i di_I;'~ctor da Ta.~ 
ehygraphia ... 

4 direct.bres de ser-
viç.o a . ..•.. .• 

:l. director de servi
co do Almqxa:-
riia.do ....... . 

Ord.. 

.24.:000$ 

24~000$ 

20.:000$ 

20~000$· 

is :·o.oO$ 

.1'6 :000$ 
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1.729.:350.$ 

Grat. 

12:000$ 

12·:000$ 

101;0.0Q$ 

1 O :'Of>O.$ 

.s !000$ 

~;000$ 

576 :-.4.5.0$ 
1·89 :000$ 

2:4:000$ 

78:9 :-~5 0-$ 

Total 

36 :00.0$ 

36:.00Ó$ 

30:0QO$ 

30.:000'$ 

96 :000$ . 

24:000$. 
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8 primeiros ()f f i-
ciaes à ...... 12 :800$ .6 :400$ 15.3':600$ 

5 ·15eg:ÜndQ.s of f i-
ciaes a .. .... . 10 :000$ 5:000$ 75:000$ 

4 te~ceiros o f f í-. 
ciaes a ....... ·8 :000$ 4:00'0$ 48:000$ 

4 tachygraphos re-
visores a .... 19:200$ 9:600$ 115::200$ 

4 tach~grap'hos de 
1 • class.e a ... 16 :000$ 8:000$ 96:00()$ 

2 tacbygraphos de 
z•· classe a ... 12 :000$ 6:000$ 36 :000.$ 

1 re.dactor cnefe dê 
Debates .. '" ~ . .... 1.6:000$ 8:000$ 24 :000$ 

1 red_actor chefe. de 
Annaes .. . .. . . 16 :000$ 8 :OÓO$. 24:000$ 

3 redactores de De ... 
bates a ....... i2:000$ 6:000$ 54:00(}$ 

3 :redactores de An-
naes a ....... 1-2 :000$ 6:000$ 54:000$ 

2 Auxiliares de An-
.naes a .... # • • • 9:600$ 4:800S 28;800$ 

1 conservado'!' do 
Archivo ... " ... 9:600$ 4 :800$ 14:400$ 

1 ajudant.e do AI-
moxarifado, ·• .. 8:000$ 4 : 000$ 12:000$ 

8 dactylographos a 6 :400$ 3:200$ 76 :800$ 
6 auxiHares a .... 4 :400$ 2:200$ 39:60Ó$ 
i porteiro .. • ..... ' . 9:600$ .4 :800$ 14:400$ 
1 ajudante. de por,_ 

te iro ... -..... 7:680$• 3:~40$ H :520$ 
1.6 continuos. se.ndo 

2 motoristas a 6:336$ 3 :168$ i52:064$ 
1 electricista ....... 6:3~6$ 3:168$ 9 :504..$ 

24 serventes, sendo 
2· ajudantes de 
motoristas a. . . 4 :00.0$. 2:000.$ 124:000$ 

Som ma ......... ... :. .... :, ..... ~ i.414:888$ 

Substítuições e contractado5:: 

Para págamento de substituições e d.e contra-
cta.dos .. . . . , .... ~ ., .......... .. ................ . 78:800$ 

Gratificações addicfona~s 

(Art. 23, das "Disposições Transitorias''", da Go~stituição) 

Dt f5 % : 

Ao director de serviço Luiz Nabucn ...• . 
Ao 1 ª offi,cial Antonio Corrêa da ·Silva .•• 
Ao 1º official Victor Midosi Cherrnont • .. 
AP tacbygrapbo <le 1• class.é Braz Jordão .. • 
Ao tachygrapho de .1 ª d -a:$se J o~é P·ereira 
· d e Carvalho . . . • . . . . . . . . . . . . .. .. .. -.. 
Ao tachygrapho de 1 lo classe Fabio Aa-râo 

Reis ..... , . ... .. . .... . . . ....... . ..... . . . 
Ao redactor de debates Auto de .Sá . . ... . 
A:o .r-edacior de debates Aqgttsto Olympio 

Gomes de Castro ........ . ... • ...... 
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Ao i º of ficial Franklin Palmeira ..... ;< •••• 

A:o 1 º .pf.fjcial Flav~o Amorim Gouiart de 
Andrade. . ................................ ~ 

Ao 1 º -0tficial Alberto Ferr.e.ira de Abre.u 
.Filho. •..••.....•... - - •· . ••...... • • · · 

Ao 2º offfoial Raymundo Pontes de 'Mirán-
da Filhu . - ...•..•......•........... 

Ao redactor de annaes Jali.o Got1oalve$ ·do 
Valle Pereira ..•......... . .. . , , ~ .. . · 

Ao r.edaétor ·de debàtes· Jo.sé Sízenando Tei• 
. xeira ... •· ......... · ... . • .• .... -...... ... . . . 
Ao tachygrapho de 2ª cl~ssE: Ale:ixo Alves 

de Snuza .... .........•............. 
Ao 2º officfa'l Márcos Lishõ·a de Olivejra. 
Ao 3°· ofiiciil.l HHario Ribeíro Cintra ...... 
Ao 3º· officiat Francisco :SevHacqua .-....• 
Ao continuo· Anton'io Soares de MellQ .. ..•• 
Ao ·c.ontínuo Amer.íco ·Peixoto d.e ·soí1za ..• 
Ao co~itinuó Manoel J oátlui.m Rodrigues Ju--

n1 or .. .... ...... .. ..................... ..... . 
Ao continua Galdin_o José da S.ilva. . ..... 
Ao continuo Manoel Faustino dê P.auta Fi-

lho · ... ~ ...... -.......... · ....... · .... ~ . -.- . ~ .. 
Ao continuo Dioclêcio d~ Araujo Silva ..... 
.:\o d~ctylog.rapho Lafaye~le Aives Ferreira 
Ao servente ajudan~ de motorista João. ,Ba-

p·tista Q-ornes RJbeiro ......... ~ .... ~ •. , 

De 20 %1: 

.A.o tachygrapho r:evisor Már,io Poll(> ..••• 
~o t.achygrapho revlsor José· Euvaldo Fon-

tes .Peixoto ...... ..... ~ . . . ... ~ ........ . 
Ao 2º .. official :Ma1i'io Jus:tfno ·Peixoto ~ ••.• 
Ao 1 º cd'ficiàl J .ose :Sárreto Ferréira Chaves 
Ao continuo ·Jo$é Ferreira: de Mesquita .. .. 
Ao sen~ente Felismina Tavares de Menezes 
Ao servente Antenor- R:tbéirá .. ~ ·• .. : . ~ ·• .. 

De 2"5. %: 
Ao dir'ector de serviço Antonio Souto Cas.ta-

Ao t~~~jrkàiú;o .. ~~~j~Q~ ·.~iitÔnÍÔ ·-p:e·r e·l·r a. 
.Leitão ·Fllho .. -. .................... . 

Ao taehyg.ral)ho revisor GuíH1e-!'-rne J oaqtdm 
· da Trindade Fnb:o ...... ............... . 

Ao ·redactor éhefe de ànnaes Alff.edo da 
Silva Neves -...•..•..•• ~ ...•..•...•• 

A.ó .fª official · Adolp.bo Baptista Nbgueíra. 
A.o .reda·ctor de .Anna·es Jarbas dós Aymoré"s. 

C'arva.llio ..•. ti . . .... .. .... ...... ........ -. . • 

Ao porteíro· Igpaeio liodrig0es: Martjns ... ·. 
Ao continuo~motor-ista Míguél da Costa Lou-

reil'o .-..•• ... ..... -, .. : .-... · ....... ... ,. .. .,_ .. 
Ao continuo-motorista J:ulfo Nasce .. ntes Pin-

to · -~ . ,.·-............ -... .. " ..... ~ ......... .- .. .. 
Ao 1servente Máli:o.el de· Souza Gomes ••••. 
Ao ·servente José Ignâcio da Silva · .... : .. . 
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De 30%.: 

Ao secretario geral da Preside.neia J u l i o 
Barbosa de Mattos Corrêa ...... . .•..• 

Ao dírect;or da tachygraphi.a 'Frederico Ua-
bello Leite .•.. .. . -.•........ •. •• ·· .•• 

Ao vic~-director geral José Maria da .Silva 
Rosa Junior ..... .... • ......•......• 

.A:o director de serviço. Gil Diniz Gou\art Fi-
lho ................. ....... ... . , - ..... . 

Ao redacto~ chefe de :d'ebates .Pelagio Borge_s 
Carneiro .. ... .... . ................•. . 

AQ director de servico Jacíntho José Coel_lio 
Ao :l º officíal Mario Goncai ves Ferreira •.. 
Ao ajudante -àe porteiro Claudionor .Co~rêa 

de Sá . . . .. . . ~ ..... " . . . . . ........... -. 
Ao continuo Cecilio de Carvalho Britto . , . 
Ao continuo Francisco Bernardo· de .Sénna .. 
Ao continuo Severino E:erreira de Lima .•. 
Ao cont.inu'o Antonio Gaspar de Vasconce[-

103 . 6 • - ........ "' ••••••••• "' ...... ...... . 

Ao servente .Ferdinando B. F. de Lacerda ·. 

Total ........ "' ...... ~ ..... 

Material 

l - Permanenle: 

1. A~quisicão de 'livros e revistas e em~a-
dernações ...... . _. ............... . 

II -De consumo: 

2. Objectos de expediente ........•.•• • • 
3. Pintura$ e ·conservação do edifício, dos 

moveis, das machinas de e~orever ê 
d.o jardim .•.. , ... •. ............ 

4. Força, luz, gaz e telephone ......... . 

m - Despesas diversas: 

5. Desp·esas da Portaria, ínch.Isive. b·ttff ct·. 
6. Fardamento do ,pessoal da Portaria, a 

ser entregµe de uma só vez ..... 
7.. Serviços extraoràinarios da Secretaria. 
8.. Eventuaes ... .......... ; •.. •• • ~ ... . . 
9 • Taxa d~ esgoto .• , .. ...• . ... ~ ...•• ~ 

iO. Impressão e publieàções, na Imprensa 
Nacional . .. ............. ~ ...... . 

Total da consignação· 

~ESlÍ;MO 

.......... 

Pesscal . ....... ....... ~ ........... ..... ... . 
Material -.......... '11111 ............. ... , , ..... .. 

Somma . , . , . ..... .. . ... ... .,, .. 
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63:993$600 

i 12·: 048$800 

24 :000$000 

36:000$00{J 

'f 35 :000$000 
36:000$000 

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

. 100$000 
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'1 

409:700$000 

4.184:536$800 
409 :700$000' 

4.594:23{}$800 
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N .. 2 

Aecrescent&-set nas, g:ratificacô~' addicionaes de 20 %., o 
ajudante do Almoxarifado Atv.aro :Rodrignes. '- 960$000. · 

N, 3 

5) -Pessoal V:$F-iã\'el: 

Para pagatn.ento a 25 diaristas serventes, a 
12$ cada um, e a sete ascensorist:a'5, a 
f 0$ 1cada um . • . • ..........•....... ~ .. 

ô) ·- Sr.atifieai;ões especiaes: 
.Para g,ratiffoacõ.es .especiaes do· Gab.inete· e · 

outras, a Juízo d'o ~J.'es.i:dente da G~Iilara 
Para paga~·ento de substituicõe? .....•... ~ 
Para gratiffoao:ão ao tachygrapho, diréctor 

\ia ~acl;lygr:aphia ...•............... 

7) ~. Pes~.oal c!)ntraetado:: 
Para p:aga.mento a. d.ois collaboradores da.

Biblíotheca, a '10-0$000 mensaes cada 
um; dois pratieantes da BiDliotheca a. 
~5'50$000, mensaes éada um.;· dois auxi• 
liares de. i • cla.Sse da .Secretàrl:á, a: r~is 
550$000 mens·aes e.ada üin; um auxiliar. 
de 2· classe a 300$000 mensaes ..... . 

Material 
I _, pe~µí:anente: 

i - Acquisic~o 4,e !i.vros, pub.licações e en-· 
·eac;lernações, .................. .......... ~ .. 

II - De consumo: 
2 - ObJeotos d~ expediente .............. . 
·3 - .Conse:rvacão e limpeza do edi!icio .. 
4 -~ Se~1:iro.. conserv~cão e limpeza de 

~OVBlS· ••.. ,. ....•••• ~ • ••• " •. ,, ........ . 
p ......... ;Força, l~z, gaz· e telephone • .....•. 
6 ~ 1.jat~~ial de e~ediente e bibl!otheca 

e-spec'iàUzada, para.. a O-ommi:ssão Q.e Fi
nanças e· Orçam~nto ..•.........•.. -~ . 

.III - Despe'sas divérsas ~ 
7 - Para os servfcos extra~rcUnarioa da 
. $e,erétada e Tachygraphia •.•••••••• 

8 - · ~ard~íne'Q.to do pessoal d~ PQ,:-'taria, 
ascensoristãs1 diarJsta~ '(entregue .de· 
~a só yez) ............. -... ~ ... · · · ··· ·· 

9 --- Taxa ·de e·$gOto .... ~: •• _ ............. .. . 
l O - Eventuaes ...... _ .. ...... .. . • .. .. ...... ~ .. . 
11, - Despes~s , de pro:mp:to pagamento ...• 
i2 ......- ·Impressos a poblicac~a dos , Annaes· 

e clõcuIJ?,.ento.s ·parla~en~Te.s •.•• .••••• 
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135: 420$0-0() 

·5·s :000$000 
30 ;.000$0-00 .' 

6:000$000 

46:800,00Q 

266:,220$000' 

30 :000$00'(}: 

3Q:000$QUO 
20 :000$00Õ 

15:0:00$00,0 
7·4 ;·280$.00Q 

81 :-i00'$000 

.35.:0ó0$000 
. ' 1'36$2.00 
•6() :0-0:0$000 
72 :·oQiQ$ooo 

90:()tlQ$000 

526.: 41·6.$200 
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N. 4 

l>is.tMimá~se, assim' a 
·'· 

Verba. U1 - );l,a}aci·o 4a Pr~sidencia Qa R~ublica 

Pess<ral :· 
! - Par.a grafti.fica.câo aos auxi'liares da 

Secl"etaria,. do Expediente e outros de 
de a~ordo com ~ distribu,ic;-ão aut.or:i-

, z.ada pelo. P~e8ldente da. Republica 
2 - .Amtilio. a.o pe~soal .s-Ubalter~, para 

"f~a:~·ento .. ..... ....................... ... . .. .. .. 

·Material : 

U _._ Material de oon,8UJilõ ~ 

1 --. EXped.iente ........... .... _ ....•. , .••..•••• ~ • 
2. -- ·C.õn.se.rvat;ão de a:uJ.cn;noveis·, lu;briti~ 

cantes, gazolina e materia_l de· auto-.. . -

m·ove1$· ..... ,. =· ••• . • ................... . 
3 -~ Material electric.o ................. ..... . 
4 - Conservação de mobiliP. e alfaias ..• 
5 - .Mat.êrlal de limpe:za ••••• -: ......... . 
6 _.... tGo!J.$erva,rv~o e QQncerto. de· moveis e 

1:mmo.vel$ ......... - .. _ .... i. ••••••. • ' 

Diversas d.espe.sas·: 
7 - Luz, gaz . e telephone$ .•......... ~ .• 
8- })espesas de prom.pto !Pagamento ....... . 

Tótal da verba .. ~ ....... ~ ...... • ... . 

P-essoaJ ....... ~ .... ............. . .. ......... . 
Material ... • .. ., .. -.......•..... ·· ........ - .. . . 

5:5, :<l00$000 

20 :000$.Q.QO 

75:000$000 

i.O :OOOt-000 

60.:000$000 
iO:OOO$ôOO 
5:000$000 

i5:000$000 

10 :-0.00$006. 

i10:000$00G 

·50 : 000$00.0 
í70:0ôó$0()0 

220 :·000$()00 

405:0.Q0$000 

75.:000íOOO 
33í>:000$000 

405:000${)0'0 

Visa ~SSà di:stribüi_çã:o melhor attend·er As necessidapes 
dos .serviçass, selll augmento de d~p~e... · 

N. 5 

$ncargQS gera.es da União .- V:erba IV -- e.amara das. 
Deputados 

.A:! s.ub-consígna~o !, Pessoal,· da ve;rba IV, oniJe se lê! 
''Para subsidio etn diarias extraordinar~as", a.ce'teseen

te-s.e, depois de 4'·extraordinaria.s": - ~.e novas ajud~ de 
.cu.sto". · · · 
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,,....... :ss5 -

N • fJ 

Verba 4ª - Justi.ca do Distriete :Federal 

Con.sig.p.ação ~Pessoal,.. 
l •• 

Su.b-consignaçãó f 1 - Gratif.iciacões e auxilio!. 

Diga-se: 

A:uxilfo á In$peetol'ia G.eral Penitenciaria 
correspondente .á venda do s.ello ]l.eiüten
~iario; na f.6rma. e. para os fins do· di.S-
posto no Decre.to .n. 24.-797. de 1.4 de 

...... 

'-l·' · .... ... . 

·Julho de i.934 •••. , ~ .......... ~,. ...... . i00:000.$000 . 
N. 7 

Verba a·· - Jus.Uça Federal 

Material: 

Consign~cão - Diversas despesas .. 

·S1:lb-cQn.signãcâo 2.9. 

Redija-se.: 

Para desp·éSas judieiaes das pr·ocuradoria~ .se~ionae~. 

li. 8 

Verbã 4ª - Ju:stica dQ Di.stricto :F~dera1 

Mater.ial: 

s ·ecretaria da G'ôr'te de Appell~éão 

i . ;p erní~nen_te 

Redija-se: 

f L.i~os e rt}vistas P.ara ~ Biblio.thecai ... " :!5 :000$000 

N. 9 

Verba e• - Polieia Civil do _Districto Feder~l, ·eo~signa., 
cã·oí grati.fíc-acõ.es, auxiliaire~. e pessoal ·contra.ctado, diligencias 
polictaes e· despesas de '.CáraQter resérvado.. " 

Sub"-OOUSignac~o as ,...__ .P~ra pagamento clós seguintes 
operarias desla :l'epartiéão - díg-~-se :, 

N·óve màroeneiros, sendo séU. a. 450$000. 
:mensae,s e dois a 560$000 .•.. , ~ ..•• 

'I're$ mat!hinistas, ·s·endo Q.o-i~ _a 450$.000 
mensaes e um a 86Q$.OOO ••••••. ~ ••••• -
C. D, -- VÇ>LUM$': 'UV - 193'{~ 
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Dois carpíntei.ros, sendo_ um a 450$000 men-
sae~ e um a 360$000 .......... . • ••••••• 

Seis lustra<io-res, sendo um a 45(}${)00' men .. 
saes, quatro a 360$000 e um a 300$000 

Um serralheiro a 450$-000 mensaes ...... . .. 
Dois i>edreiro.s a 360$000 mensaes . ......• 
Quatr.o ele.ctricístas, sendo um a 450$000 

.mens·aes·, dois a. 350$006 é um a ·35ogo.oo 
U'm meeanico a 300$000 mell$aes ....... . 
Um linotypista a 500$000 mensaes .. • . .. . 
Um paginador a 300$000 mensae·s -•........ 
Um encadernad-0r a 300$000 mensaes ..... . 
Cincó serventes a · 280$000 mensaes . .... . 

Fi:J:a 

Mensal !3 :610$000 
Annual ......... .., . .. - -.. , ...... ,. . . . ...... . 

N. 10 

V·erba· 5 .. - Institutos disci~li-na.res: 

II - lnstituto Set.e de Setembro : 

·810$00(1 

2:f90$ÕÓO 
450$00(} 
120$000 

1;510$000 
300$000 
500$000 
300$0-00 
3.00$.00.C 

. 1 :400$000 

163:420$000 

Corrija-se na tabeUa, transferindo o pharmaceutieo do 
i>essoal contractado para a Secretaria: 

f Pharmaceutico ..•..••.. ~:800$ 400$ 7:200$ 

Reduza-se~ ·de· 5-0 :000.$ a sub-consJgnaçâo n . 6 - · ~e.o!~. 
·Joãô Lu.iz Alves e de 30 :000$ ~ sup-consignação. n. 5, ver-
ba .5... · 

II - Instituto 7 de Setembro. e transfira-se essa .itnpor
tancia para a sub-consignação i i da verba 4. - Auxilio de 
Juízo. de Menores, para eolloca~ão de menores ~ serviços au-
xiliares. · 

N. f2 
, 

Verba 4ª - Justica do Districto Federal: 

é ·ónsignaçã" - .Pessoal: : · 
StJl>-,êonsignacao n. U - Grâ.ti!foai;Ões e Auxilios. 

:; 
I• 

Diga-se: 
"Auxilio para conducção aos Ofr1ciaes d~ 

Justiça dos Juízos do Crime, dos Juitos 
Privativo de Ace-idente do Trabaiho, do 
Juízo de Menores e das Pretorias civeis 
e crim.inaes, e aos Commissarios de Vi
gíla.ncia do Juizo de Menores, a 2$000 
cada ·um .- ......................... . . 

Para auxilio de <:ondueção ·a tres correios 
da Secretaria da Côrte -d~ Appellação, 
na razão de 3$000 ·diarios, · cada um .. . -
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N. 13 

TITULO II 

Despesas Proprias da AdmJni'stral}ão 

Verba ::ti. - Secretapia. éle EstadC> 

Coruiig,:iação· - Pess.oal: 

Su~con~iigna.çâo n.. 6 - Gratí_ficações e Auxiliç,~ ~ 

Diga..,se-: 

Par.a auxilio de cond1;ic~o aos 5_ có_treios, na. 
raz-ão de 3$000 diari-os -a cada u-m -~ .•• 

N. i4-

Verba 5ª - Institutos Disciplin~e~ ,. 

_I - Escola Qufrize de N oven_1br.o ~ 

Ct:>nsiigtlaeão - l\Iat~r:i_-al: 

Sub-c.onsignaçõ_es:: 

f - Artigos de refeitor10 e e.azinha, m.Q,. 
v-e!:s e mater1~'l cJr-urgic.o _ . -.. _ -... -· .., 

14 - Louças, tre·m de cozi:nha e artigos ·de 
.refe_ítoriQ •.. . •..•• ~ •. .•..•.•.• •• * 

.Sup:prima-se a sub-consignação n. 1~ .. 

N. 15 

Verba 5•· - :rns_titutos Discipl-inares: 

Qonsignal}ão material ; 

Sub-consignações·: 

Divi$ão masculina; 

2 - Mobiliaria e trens de cozinha . • , • .. 
1 Q - tJtens1líos ~e reJeito_iii<i ·g co~inba • , , 

Di'\d-são feminina; 

2 - Trens de _cozinha • • • . . . • . . . . ... .. . 
iO - út~l;lsilio.s de refejtorio ,e eoz~nh_a ... 

Díg?-Se: 

Divisão -mas~ulina ! 

.2 --- Mobili'árío ........ .• •. -... _ ... . ... , .. 

5 :490$0.(lô" 

i o: 000$1Jófl 

i ;.000$000· 

4:500$00~ 
-~ :500$306 

500$000 
4~0Q08U'OO· 

Supprima-se a sub-consignacã~ n. 2 da qi;yiSãó fenrínína.. 
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N. 16 

Verba 9ª - Cas~ de Correeção: 

Consignaçã·o material: 
lll - Diversas d~pesas. 
Sub-consignação~ 

1' - Serviços de dactylographia 

.Supprima~se a ·sub--consi~açãQ. 

n. t1 

Verba. 9ª - Casa de Co~recção: 

Consign_ru;ão : 
Sub-eonsigna,ção: 

12 - Conservação e melhoramentos no edf
ficio e dependencias .. . • . .•• . . . . - .. . 

18 - Para obras e reparas no estabeleci
m..ento e deP,endencias .... • - ..... - ... 
Süpprim~-s6 a sub-consigna.cão n. 12 . 

N'. f ·8 

3 ::600$000 

16:912$700 

30:000$0ÕO 

Verba 14 ª - Pire:c~or~a de . Estatística Geral ~ 

._ Discriminem-se as ·sub-consignações 3 e 4 do '"Pessoal' 
variavel e gratificações regulamentares,., da seguinte forma: 
3 - Para pagamento a ·t8 contTactados,. 

sendo 2 a 4'5(}$ e 16 a 400$ .meL.-
saes· . .. ~ ..... · . .. . . • ..... • · ....• 

4 - Para pagamento a 1.8 tarefeiros 

N. 1.9 

87:600$000 
67 : 4-00:300ü 

Redija-se, assim, a sub-consignação 5, pessoal. da vérba. 
~ • --- Cal'.nara dos Deputados: 
"Para pagamento de .diaria a vi.nte e cinco _s~rventes e 

oito ascens·oristas, a doze mil réis éada um ........ i40 :;~44:$000. 

" N. 20 

J\t'crescente-se no n. 3 - "Para pagamento 'de fu11ccio
narios reintegrados", feita a necessarfa· correcçã9 nas gJta.tJ
íicações addicionaes: 
i Direetor de serviço . 15:000$ 8:000$' 2i :000$ 

N. 21 

Verba n~ t - Supprlma-se: nas .gratificações a'1dic11J~ 
naes de 1.5 %: 

Ao dactylographo Hyiarlo Cintra, ao dactylo.grapho Fran·· 
cisco Bevílaqua e ao dactylogr3tpho Mar~os Lisbôa de OB
vejra - 1 :400$ cada um·. 
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N. 22 

Re.4ija-se assim as sub-.consignações da verba i3 - Iru
prens-á N~cional: 

N. 27 --- P~ra pagamento de sa_larfo pre-
"Itl,io, ero. . .................. .. . 

N·. 30 - Par;a p_agamento servii;_os extra-
ord1na-rJos ...... ..........•. . ~ .• 

Accrescente-~e: 

N. 32 - Para impressão e publica.cão do 
Diario do Poder LegisUitivo •.• 

N. 33 - Para impressão e publicação do · 
Dia'i"io da Justiça e do Boletim 
~leit oral . ~ ....... . · ........... . 

M~terial: 

16~ :-OôO$.OuCI 

265;úé>0$00o-

a60:000$ôOO 

350:000$000 

t - Acquisícão de move-is,, ete. • . . . • • • . . 1-0&: 00:0$0QO 
2 - Acquisicão· de materjal par-a diversas . 

offici.nas- ~ . . . . . . . . . . • . • • . . . • . . • 2. 550: U00$0QO 

Na Camara dos Deputados.: 

Reduza-se. a verba : 

II.Cl1>res.são e publicacão · dos debates IJara 
e ·elevando-se as dos documento$ yarlamen-

tares e a.nnaes para ... .. . , ...... . . .. 

No ·Senado· Federal ·r~duza--se: 

Verba para impressão ·e publicações na Im-
prensa .............. .. · .. · · · · · · · · · ·. · · .. · · · 

N. 23 

A' verba 21 - Pessoal em disponibilidade: . . . 

130 : 000$00ú 

!20:000$000 

30:000$000 

t» .. Maria Edmée Dutra Pereir~ da Cunha, dactylog:rai>ha 
em di~pqnibiUdad.e, da Sem.·etari~ da Camara dos Deputados, 
4:0Qi0$000. 

ÉMEND~ DO PLENARIÓ. 

M:INISTERIO DA JU.STIÇA 

Approvada~ nos termos do pareeer, a seguinte 

EMÉNDA 

N. i C 

·4 - Titulo I - Verba IV - Camara d:os Deputados - Ma~
rial - N. 10 - ·nespesas diversas - Eveiituaes 

lteduza-~e de . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . · 35.: 000$000 
.João ·Neves. - -- João Cleophas. - . Alde ··Sam-qaio. 
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Approvada, nos .. termos do. pa:r~cer,, a seguinte 

EME'Nf>A 

N. 1 D 

, 5. - 'rítuI.o. I - Verba V· - :SeJ;Lado 'Fed,eràl - 'M11.t~Tia1 -
N. 1 o - Desp.~sas. diveI'Sas - E:v~ntuaes 

Reduza.se de ....•.....•. " . . . . • . • .. . . . . . 15 :00.0$000 
Joá.G Neves. - João Oleoph®. - Alàe Sampaio:. 

N. 1. E 

,5 --- Título II --- Verba iª -- Secretaria de ~stado --- Pessoal 

N.. 2 - Grati.fieac.ões 

R1;duza-s.e a dotação ás: gratifie.aç:ões nómina.t;iva$ e ás 
·eJtp~essamente ~utorizadas por lei. - João Neves. - - Jo~
Cleophas. - :ALd.e Sampaio. 

Approvàda, nos· termos do parecer-, a f.'.êguinte 

N .. 1 G 

8 -Tituto II - Verba- 1• - Secretaria àe ~stacto - .Y:ate:r.in.l 
......._ N. 8 - ·nespesas de prômpto pagamento - Even
tu:aes. 

Reduza-se de· 12·:000$. - João .Neves. -- .AT.de -Sa:rnp.aio. 

Approví.\da, .nos t~rmos rlo .pá.Tecer, a .s-egui!lte 

EMENQ_A 

N. 1 i 

10 - Titulo II - Verba 6ª - Policia Civil do DistrietQ .Fe
deral - Material ~rerm~I).ente~ - N. ,4 -- Acql,li$ição .ile 
movejs. 

Ré.du1za=-Se de, ........... .. " . ,. .. . 
7 

.. . .. . ............ . 

ioao Neves. - Alde 8(1,m:paio. 
70:000$(}()0 

Approvada~ nos termo! d~ parece~ •. /4 -aegutnte 

N.IJ 

U - Ti ,tulo lI - 'Verba -õ:a ~ Po\icia Civil do ·Dh~trjc:tõ Fe
der.ai - N. 6· - .Acquis~~-ãó de areh_ivÇ>s~ I@ehinas de ~$"" 
creve~ 13 cálcul~r. 

R0duza•se, d:e ........... .......... . ... q • 4Q :000$000. 
Joã.'Ó Neves. -Alde-Sampaio. - loão Oleopkas-. 
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N .• "1 K 

f 2 .- Titulo Il - Verba Sª - Material de consumo 
Reduza-se de • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 300: 000$000 

l</ão Neves. - AUie. Sampaio. 

App:vovada. segUinte 

EMENDA. SUBSTITUTIVA Á DE 

Em vez de 30 contos de reducção, no "Material de con
sumo", ·como manda a emenda, devem ser feitas as seguinte·s. 
diminuições: · 
Su:b-consígnação 19 .. . .......•.... . .... 

.,, 22 ... . ................ . 
" 20 ...........•...•.• . •• 
" 2-6 .•.••••••• • ••.•...•.• 
.,, 29 ...... 4 •••• ~ •• • •••••• 

Prejudicada aemenda n. i-K. 

N. i L 

30":000$0.00' 
20:"000$000 
:20:000$000 
10:0()0$00-0 
20:000$000 

i ºº : 000$00~ 

13 - Titulo II - Verba 6ª - . Diversas despesas 

Restabeleça-se a dotavão do orçamento vi-
g:ente, reduzindo-se de •• •• •••..•.••• 1 _i • i 90 : 000$000 
J·oão Neves. -Alde Sampaio. 

Approvada a segu:inte 

EMENDA SúBSTITUTIVA Á DB 

N. i-L 
Ao envés do que quer a emenda, sejam fetias as seguin

tes redueções: 
Sub-consignação 34 ..••.•.•. • .•...... . ~ • 

)e 36 ••• • ........... . ...... . ,, 

,. 
n 

39 .- • . • ••••••• ~ ••• • • • . ..... 
42 
44 
48 

••••• , ...... ! !I •••••••• ...... ... ............. .. -................. . 

Prejudicada a eménd~ n. f-L. 

N. i M 

20:000$000 
15:000$00() 
iO :OI00$000 
5:000$000 
·5 ~ 0-0()$000 
5:000$000 

6.0 : 000$00.() 

!4 - TitulG ll Verba 7ª - Policfa lHli.tar do Distriéto Fe
deral - Pessoal - N. 4 --- Praças de pret 

Re$tabelec.a-se e. dot,,acão do Or.çamento vi-
gente, red:uzjnçlo.-se de • • . • • • • • • . • • . • 545;520SOOQ 
João Neves·. - Jpão Cleoplttu. - Alde Sampaio. 
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Approvada ~nos termos do pal"ecer a seguinte 

· -EM~DA 

N". 59 

Titulo II ~ Verba XX - Eventuaes w 

"Re·sfabeleca-se a dotação dó Orçamet\t6 vigente que é de 
50:0-00$000. . 

Sala das Sessões. 5 de Ou.~Ub.ro de 4935. - Gomes Ferra.z. 

N. 20 

Titulo V - Ministerio Publico Federal --- Incluir tio ca
''Pitulo 5º - Material ~ o auxilio de i~ :OO,og p11-ra, eonducção . 
do procurador gerai 'tal como foi approvado pelo Plenari9 
·qtiando o. Orc_amento foi votado .em segundo turno:. 

Sala ·das Sessõ·es; · 6 de Outubro de i 935. - Edmundo 
Barreta Pinto. · 

Nw 23 

Titulo Vl · ~ Jus_t:~ç~ Federa!. II - Tribunal Super,ior. 
t - ·Subsid'io dos' mtn1stros ..• 

Onde se lê: !&Subsidio de oito membros em f56 ses.sões 
a 120$, 149 :720$", leia-se: "Subsidio de seis membros em 156 
sess.ões, 131 :040$000"·. 

- " . . 
Accr~scenle-se onde convier : 

Conduccão do Presidente, i2: Ô00$000. 

Approvada a emenda n. !?3 com a seguinte 
' SUB-~~,NDA 

Em vez, porém1 de "$ete membros,., -digá-se: ",sete j,u~es"'· 

N. 24 . 

. Titulo VII - Just.ica .. Federal, Trib.,maes Regionaes. 1 
.- Subsidio de mjn.is_t,ros, lei.a-se : Subsidio de juízes·. 

Sala das -Sêssões. 6 de Outubro de i935., - Edmufid,o Bar
"1'eto Pinto. 

N. 26 

Onde convier: 

., 
1 

Ficam equiparadas a~ despesas judicfaes dos auditorios 
e respecti"vas diligencias do Juizo Federal do Ceará áS que. 
são consignadas, para. o mesmo e:ff eito, nos Estados de .Per
nambuco, Bahia e Parâ • 

.Sala das Sessões da Camara Federal, 5 de Outubro de 
1935. - "!'ernande& Taoor.a.. 
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A~provada, nos. ter.mo3 do parecer, a ·seguinte 

EMENI>A 

N. 44 

Titulo II - Verba f6ª - Obras. 

Material - ·mversas despesas. 

N.. 2 - Stlpprima-se com economia· de 300 : 000$000. 

N. 3 - .Reduza-se de 3 :0.00$000·. - João Ne'V_e~. - Alde 
·Sampaio. 

~pprovada, nos term05 do p~rece+, a seguinte 

EMENDA 

N •. 45 

Título II - Verba 19~ - Ajuda; de custo. 
Reduza-se de 40:000$000. - João Nev-es. - A'lde Sam

paio •. 

N. 5·0 

Verba s.a. ~ Sub-consignação .n. 27: 

-Onde sediz - ''Para paga·menlo ae peritos, 80 :.000$000\ 
diga-se: · 

.. Para pagamentç, de .sete peritos do Gabinete de· Pesquisas 
Scientificas da Policia, 80 :000$000,, .• 

Sala das Ses&ôes, 6 de Outubro de f 935. - Mario de M.04 

raes Pâiva. - Dantas Corte:. - José Muniz. - Paulo Mar
·tins .• ·- Monte -Anaes. - Gomes Ferraz . ....:... Barreto Pinto. 
- Tho.mpson Flo_res. " · · - · 

N. 5! 

Titulo XX.VIII - Te.rritorio do Acre: 

Discrim,in~.r, - tendo em 'Vista o que dispõe a lei n. 51, 
o pessoª-1 cuja despesa corre .pelo credito global d~ f.850:000$ 
(cap.. 5, classe Il - Despesas e:xtraordinarias) • 

Sala das Sessões_, 6 de;. Outubró dê 1935. - Barreto P,lnto. 

N. · 53 
- . 

Titulo XXV.ffi - Territorio do Acre : 

. ~ - Prefeituras M:anicipaes Autonotna·s: 

"Suppri~a-se a dotação de 460 :000$000'\ 
r.- • G.~s .Jt,erraz .. 
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N •. 7 

Titulo XXIX - Diversos - Gratificações addfoionaes 

Fazer urtra revisão geral na! diversas gratificações indi
cadas no avnlso ou annexo {pags. 15-45), no sentido de corri
gfr e.nganos1 como poderej cit.al"': de H.onorio . N~tto Machado, 
qu€ figura. como estando em exer.ci.cio na. Justiça Eleitoral 
(pg. 19) e que já está .aposentado; Julío Pimentel e outros • 

. Sala das S~ssõ~s. 6 .de Outubro de 1935. - . Barreto Pinto. 

" :N. iS 
Providencie-se no sentido de ser creado um titui-o. espe

cial para o ~'Tribunal Superior de Justiça EleitoraP', a exem,
plo do que se procedeu eogl a Cô:rte Suprema e Tribunal de 
Contas. · 

Barretd Pinto . 

N .. 34 

Mipistevio-da Justiça. · 

Titulo II - Verba VII _..;... :Policia Militar do Districto 
Federal - Pes$oal --. t{. 1 O - Pessoal extraordinario : 

"Reduza-se a dotacão á quantia necessaria ao pagamento 
do pessoal existente, nominativamente discriminado, extin
guindo-se por não preenchTme.uto as vagas que o.ccorrerem. 

Gomes Ferraz. 

A.pprovada nos termos do parecer a s·eguínte 

EMENDA 

N. i9 

Titulo m. - Cprle $Up-rema.. Classe I - Despesas ,ordí
narias. Categoria. 1 --- Despesas efíectivas. 

Onde se lê: .. Auxilio para conduccão do presidente, réis 
18:000$, leía-se: ~conducção do pr~idente~ !2:000$000". 

Sala das .Sessões, 4 de eutUbro de 1935. -:-- Eàmtf:rul.o 
Barret.o Pinto. 

ORÇAMENTO QO EXTEJlIOR 
i· .. 

EM~DAS DA COMMISSÃO 1 

N .. i 

Supprimam-se as ·ver·bas de:stinadas ao Conswado em Al-
meria. ~ · 

Verba 3ª - Consignação Materjal, sub-consignação I: 

(Material de consumo) . .................... . . 
III - Diversas despesa!> ...... • . . ••. . • .... .... . .. 
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N. ~ 

De accordo com o. criterio geral adopta:do pela Commis
,sã:o de Finanças ém· relação á verbç. "Eventuaes", de todos ó~ 
Ministerios : · 

Reduza~se de 20% a verba 6ª· - Gons~gnação 
M_ate-rial, I!I, Diversas Despesas - f.i-
can_do fixada .em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 3.60 : 000$00() 

Sala da Commi_ssão., Outubro de f935. - Henrique Dods-
worth, Relator. · 

EMENDAS DO PLENARIO 

N. 71 

ituJo XXII - Commercio, etc. - Mi_nJsterio do Exterior
- Addiáos Commerciaes (pag. 3 do annexo) . 

Re.d.uza-se a repre.sentnção de 522 :000$ para 435: 000$000. 

Sala das Sessõe-s, 6 de Outubro de 1935. - Ba'n'eto Pinto. 

ORÇAMENTO DA EDUGACÃO 

E:MENDAS· DA COM~ISSÃO· 

N. 1 

Ve.rba 14 - Material: 

Directoria de Assistencia Hospi falar : 

Preventor'lo Paula Candldo: 

Permanente·: 

5S. $U:p:prima-se. 
57. Supprima--se . 
58. Supprima-se. 
59. Moveis e ute.ns.ilios para as enferma~ias, ga-

binetes e escriptoríos ....... . • . . .... . 

Consumo ou transformação:. 

60. Artigo! de uso da pharmaci;a . ·' .. , . ... 
tiJ. Supprifna..:se. · 
62. Alimrmta~ão para 160 crianças e 50 em-

pregados ........... -.......... . 
63. Supprima-:$e. 
64.. Supprima-se. . 
65. Corn-bustiveis e lubrificantes •..... . . 
66. Artigos de expediente ............ ... . 
67. Su:pprima-se. 
68 . Roupas e fazendas paí'a confecção .•.. 
69. Sup~rima-~e.. · 
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Diversas. des_pesas-: · 

7.0. Despesas d-e oiUuminaçâo, forca motriz, 
telephones e telegramma~ •..• . . 

7:1. Agua, ass~.io, canservação, reparos e 
concertos nos edi~i~ios e pertences 

72. Despesas miuda.s de p~()x:npto pagamep.-
to ....... . ........ ......... . · .... . ,. 

N. 3 (t) 

Verba 1 - Materiai; 

6:000$000 

5:000$000 

2:.-400$000 

Directoria Nacional de Saude e Assistencfa Medico--Sociat 
i~clui:iv;e Directorias Technicas, Secçãc de Bio-EstatisticP- e 
de Propaganda-: 

Redija-se assim : 

Permanente .. : . 

38. Acqu-is.icão· de movei$· ......... . .. . . 
39·. Machinas de escrever e cal~ular.; ven

.tilador·es e artigos de Uluminação 
~O. Aequisicão de m.atériál typographfoo e 

ferramenta para as of!icinas grai-
p.hi'Cas ... . · . .. .... ... .. . . . ... · ..... . .. . 

41. Acqaisição de livros e revistas (tecbni-
eas) •.....•...•... · .• • • • •••..•. 

42. Art:i_gos de exp.ediente e e~c.ripto~ioi jn-
clus-ive impressos . . ... .. ..... . . 

·43. Artigos de. papel de "impressão, carto
lina, modelos, qµadros, boletins, 
annua.riós e de relatorio.s da s·e
cção de cãrtograplüa e cartões pa
r!]. ·o serviço de apuração de esta
tisticas, pelo syst~ma. ~Hollerith", 
em virtude <Ie contraeto .•...... 

' . 

44. Custeio das 'officinas e matêria pri-. 
ma para as officinad •. , . • _ , ..... 

··4·5. Artigos de illurninação ............ • 

20:000$000 

i5 :000$000 

3:000$006 

8 :·000$000 

46:000$000 

13:000$000 

1 

61.:000$000 
1 

·1o:000$000 
3:000$000 

87:000$000 

( f) · A emenda n _ 2 f 01 retiradA pela Commlssão de Fi
nancaE ·e Orçamento. 
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48. 
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Despesas de illuminação, forca motriz 
. gaz, telephone e telegrammas . .• 

Ass1gnat~ra de revtstas e jornaes te-
?hn.1cos . ~ ... ,~ . . . . ... . . . . . . . . . 

Asseio e ligêito;S, r,eparos Iio edificio 
e nos moveis . . .... •. .. ~ _ .... .. . 

Despesas de prom.pto pagamento e ou-
tra ;·. · t s imp.re~JJS 8jS ••• ~ . •••••••••• 

50. Para as despesas conkaetuaes com C) 

serviço mecanico de levantamen-. 
to de estatística, é outras semelhan
tes e paria confecção· de clichés 
films e letreiros cinematograI>hico~ 
de propaganda sanitarfa ...... ., 

45:000$000 

7:500$000. 

7:000$000 

1,5 :000$00G 

7.4 :;)00$000 

3'7 : 000$000 

37:000$.00(} 

5'.1.. Para os serviços de Defesa contra a 
F.ebre Amarella que poderá se·r 
feito pof intern;tedio da "Fundação 
Rockeffélertt ........... ~ . . . . . • . • f2 .. 000 :000'$000 

N. 4 

Verba H>ª - Director-ia de Assisúmcia a Psyehopathas 
e Prophylàxia .Mentaí. · 

SuhstHuam-se os dizeres da sub-consigna.ção n. 24 - Ma
teriail permane·nte --• uMôvei~, etc.,, pelo seguinte. "Moveis, 
utensiUos. para esefiptorio, archi:vos e a~parelhos". 

Accreséente-se no Material de consumo e tra.nsform.acão ~ 
se~uinte cons.jgpacão ~ "Acquisição de utensilios, domesticos. 
copa~ cozinha ·- i5-:000$. R:eduza:--se 10:000$ na sUb-consi
gnacão 35 - - Alimentac·ão, etc. e 5:000$ na consignação n. 3~ 
- "Fazenda!:~ .etc."., que pais·sará a ter a seguinte. di_scrimina
ção : - "Fazendas, -calça:do5 e aviamentos, colchões e es
.tei,ras ".. ' 

N. 5 

Verba n. 11: Discrirninem;..se assim as sub-consignações 
de material para a ~~ectorià de .Alimentação e Serviços An-
nexos. · 

Mat~riail permanente : 

145. Moveis, ut.e.nsilios para 
teec;riptorio, macl:ri
nas de .eS-Orever e ap
;pa.relhos e instrun1en.-
. tos para. -laboratorio 23 :500$006 

146 ~ Li:vr.os e ass·ignaturas de 
revistas .. ... ~ . . . . . 4· :,00()$000 
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_ Materiat de consumo 
ou ttan$f otmaçij9: 

.f -47. Artigos de expediente. e 
impressos ..... . - ~ .. 

,148. Encaderniações e qesi>e
:sas - - Imprensa Na
.cionál .... •. .... : ~ .• 

·1. 4 9. Artigos 'Par-a apprahe:n,. 
s.ã .o; colheita; de amos
tras e inutUJzaç.ão de 
generos, ; ......... . 

15 o . Sribsba:ne:i as· chun.ioos .e 
· reactivos : . · .. -~ .. 

15L. Artigos de vidró e d:e-· 
mais1 elementos ne
c'3~S:ários ao fun:e.cU>
I;tainep-to e êonserva
Câo dos 1~borntorios 

152, Artigos de illuminaçã0, 
a':;s~eío e byg]ene ... 

Despesas diversas : 
15-3. Illum.inação1 energia, gaz 

1.0 ;809$00'0 

.f :20Q$QOCJ 

s-:~00$00.0 

2& :800$000' 

20 :000$00(;. 

2 :80()$01'.rQ 

~ telepbones • • • • . • ·22.:·26Q$QOQ: 
f54. Despesàs :miúdas e de 

prompto pagamento e 
outras i.mprevis,tas.. i'S. :·oocrsooo 

Sommá ..... " .... .. ......... . . 

N •. 6 
Verba Il:. 8: 

70~000$000 

oiO :260$000 

137' :7.60$000 

Disc.riminem..;se· assün as sub.-consíg~ç5es raferentea ra 
mater-ial J?ara o Mu~eu N'acioxiill: 

I - Material pe't'ma-
.nente: · 

1-. Livros, :mappas,. revisla:s,. 
Ql.làdros e jQrnaes •• 

2. '.Mobrnarioi tnachinas de 
-escreve:r, calcular e 
P.umerar; a~cb.jvos d~· 
a~o;" v-entil~d·or·es ~ 
obiectos de expedi en-

9.;100$000 

t:e .... .. ........ ." .,.,. •.•• 15:000$00(1 
3 . ·P-rqtjuctos natur·aes- e spe.., 

cimens p.ara: ãs .. colleo-
cões ·e mostruaríos· • • 10 :000$000 

4. Machifias, -a p p ar e l h .o s. 
in~trn:rnénto~~ model~ 
e utiensiltos "para os 
laborator1os, gabi.nete 
photogra-phico. e offj
c:inas; ·'ferramentas e 
utensili os p.a:t·a a.:s of- · 
ficinas e jardinagem · 26 : OOO~QQC! 
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U - Mat~rial de con.
sumo ou de trans
formação: 

5. Àr'tigôs de expediente e .<1'e 
desenho e o nec,essa~ 
rio a impressão, ã en
cadernaç.ão e. a con ... 
servac:ão de livros • . 25 ~ 000$0.00 

6. Drogas, substancias e ou
tros materia.es para 65 
faboratorJ:os, pata e> 
gabinete photographi .. 
co, para a montagem 
e c.onservaçã~ de spe
ctmens, objectos de 
vidro ou pórceU~na e 
outros de pequena du-.. 
rabiliaade necessario1. 
aos respectivos traba-
lhos . . . . . . . . . . . . . • Hr:000$000 

7·. Madeira, :rerragens1 vidros, 
material de pintura e 
construcção e o neces
sario ao lustrador; ar
tigos de cópa e hy-. 
giene do ediiici'o . . . . 19 :000$000 

8. Plantas, sement~s,. adubos, 
correctivos, insectici-
das e fungi'oidas • • • • i ~000$QOO 

9 .• Oom·bustiv:el_, lubrificantes 
para r:nachinas, e mo-
tores . . . . . . . . . . . . 2 :000$000 

f O. Lampadas e o ma teriat 
necessario a conse:rva
cão da· installação ele-
ctrica. • . . . ... , . . . . 2: 500$000 

UI_..,. Diversas despe
sas: 

f 1 ~ Despesa de gaz, electrfoi-
dade e telephone . . . 1-i :400$000 

12. Transporte. de peS$Q:ál e 
material, i n ~ l u sive 
aluguel âe a:n.imaes~ 
e-mbarcações automD· 
veis e outros vehiculos 4 : 000$000 

13. Lavage.m de toalhas e ou
tras peças usadas no 
servico do estabeleci-
mento . . . . . . . . . . . . . 1 ; 200$.000 

f~. Assignatura de rev.i~tas ~ 
jornaes . . . ..... .. . , 5 :000$000 

15. Despe~as com a publicação 
dos Archivos do Mu-
seu, boletins.1 guias, 
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catalogo.s1 relaitorios e 
trabalhos sci~ntificos . 
elabo~ado.s 'Pelo pes
soal do estabelecimen
.to ou· estranlio a juizo 
da Directorja.; con
f e.ccão e i~pJ;.essão de 
est~mpas e· quadros 
mura:es . • • . ...... ~ . . 39·:,õO()$OQ.O 

16. Obras d~ ponservação, me
lhoramentos, reparos 
g limp-ez$1 no. e.difícfü 
e suas .rlependencias 2d :090$000 

-----
1~'. . ·7 

84:600$00.0 

Verb.a n. S· --. Suh'"'consigiiação n. 1:1Q,. aecJ:esce:ute-se:
- - ~~ tran_sf ereilcia ·de cadeiras, n,a con!o~midade do ar

tigo ao do Decreto n. i9 .S521 d.e: 11 de Abril de 19.31." 

N. 8. 

. . Tit~Jo XV - S~ude Publica. -- Class6 I ,_, ]Jesp~s~s or
clinarias -- Gatego_ria - Despesas effe.ctívas ...,... :Ministerio 
da Eduoaç·ão e Sa"Q.de l>ubUêa;· · · ·· 

f) D~ec.toria de .Assistencia a PsychQpatWJ.s e P~ópllyla
xfa, M~ntal -'-- .Manfooniio Judiciario -.,.... Material nao p·e1'!la~ 
nenle. 

Redija-se ass.iin: 

i - Objectos de exped'iente, p.roxnptuario 
d?s reclusos, inclu:siv.e q_actylose,o ... 
'Pla e • ~ • 9, -. ... • e A '-. • e e • ao ... _. • • A til • • ~· .a • 

Fumos e ar-tigos pará fumar ........ . .. . 
Material para illuminaçao, fios e lam-

padas . . . . ...... •.... · · · · · · · · · · · 
Conse.rvação do p.redio e $eus anne:xo_s. 
Medicamentos, drogas1 productos .chimf-

cos e vasi'l bames . . . . . . . . . ...... . 
e ·o r.esto como está no projecto. 

Parte 
var"iaveZ 

2 :.000$000' 
2:.oooiooo 
'2:000$000 
'1' : 000.$0:00 

Titulo XV __,, SatJcj·e l~ublica ~ Cla~se· ll - Despesas- e:x-. 
traor.dfnarias - Categoria I -- Des-pesas. effeetiva$, ...-... 'Mini.s-
t.erlo da: Educaêão e Sáude· Publjca; : 

.f) :Oirectori~ .çte ;Assi~tencia.. 3: P~~chopatha.s je ·Pr-0phy ... 
Iaxia. Mental, - Mamcom10 Jud1c1ar10 - · Material perma-

• J 
n~nte .. 

RediJ ã-~e ~ssi_m: 

2 - Ac:quis:ição de IbOVié,i.s:; uteµsilios, appa ... 
relhos e. instrumentos .•.... . ..... 

Enc.a.de~naeGes. e «Ícquísiçõ~s ~e liyr.o.s e 
revist13._s ·sci.entificas . . ............ . 
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N. 9 

Verba 1 ª - Sub...,c9nsignação n •. 2 ~ . 

Discrimine-se : 

1' escripturario . . ..... . . 
.1 a~i.liar de escripta .. _. 
f dj sl,ribuidor . . ... . . _ .• 

28 chauffBurs a 5 : ~00$000 .• 
1 mecanico ajustador . . . . . 
:l mecanico electric.ista .. . 
2 ajudantes de electricista.. 

a 5:400$000 . .. ... . 
i aJustador de machinã.s de 

es·crever _ . . .. ...... . 
1 a.f\:1dante de aju,stador de 

machinas de escrever 
3 mecàn,icos montadores- a 

5 :040$000 ..... ... . . 
2 ajqda_ntes de tqrne~ro a 

4 :230$000 . . . ... . .. . 
1 ferre iro . -. . ........•.. 
i pistoleiro . . ......... . 
.1 mestre borrachêiro. . . . . . 
f bórrach~iro . . . ....... .. 
1 lanterneiro . ~ ...... .... . 
2 ajudantes de carpinteiro 

a 3 :840$000 _ · •••.•. . 
1 aj1Jdant·~ de terreiro ... . 
1 capoteiro . . ......... . ~ . 
a setv~ntes a 3: 500$0ôO .. 
3 ~prendizes a i :080$000 

Directoria Naciona1 de 
Eçiucaç.ão :· 

1 assistente .............. .. . . 
6 aux.iliaTes a 10.:800$000 . . , • 
f auxi.liar ....•. .. ..... ·· . .... . 
8 auxiliares. a 7 :.200$000 ...... . 
i auxiljà.r . _ .. . .. · ...........• 

Gratificação 
7:200$000 
.5:400$000 
5:760$00() 

151:200$00'0 
5:760$000 
9:000$000 

10 :800.$000 

5:400$000 

3 :6.00$000 

i5 :12.0$.000 

8:640$000 
4:320$000 
4:320$000 
5:400$.000 
4:320$001} 
.t :320$000 

7:680$000 
3:600$000 
4:200$000 

1 o : 8-00$'0.00 
a:24oaoou 

19:200$000 
64:800$000 

8:400$000 
57:600$000 
6~600$000 

280: 000$000 

8 serventes a 5:400$00ô • . . .•. 43:200$000 199:800$000 

N. 10 

Verba n ... 1 - Sub-tconsignaçã.o n. 22 : 
Di·sprimine_,se : 

1 engenhe.iro . ........••.. , .• , . ~ . . . .. ..... . 
1 me .. nsalista ......... .- . ;, .. ' ............ .. . . . 
3 mensalistas a 6: 000$000 .........•. . .•• . . 
:1 r_nen.sa.list~ ... , • .... . ........ . ............ 
3 mensalistas a 3 : 420$0000 . .. . . .. •. . ... ~ .. . 
2 ·mensalistas à 3 : 060$000 .•.•. , .. , , . ....... . 
1 despac-hante a f O :80.0$000 .....••.....••.• .• 

C. D .. - VOLtJ~ xzy - 193? 
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N . . fi 

V crba 2.a. - lI --- .$1.ib-êonsígnação 4 i 

Dücr.imine~se: 

1· t.,h,P-so1;ire~.ro ~ •• . • . •...• :· • • · •.••.•.•.•• .• . 
1 fiel dé tnesoureir<:} ... . . , . . . . •...... .. ... 
1· bi.bliofhécâr.ío .............•......... . ... 
1 arc·bivistu .... ...... . ...... ~ . , . .. ~ •.•.. ._ . 
1 amriHar 'de arch~vistà . .. " .• . ............ 
:> amanqeoses a '1 :200$000 ....•... ~ .. ..... . 
-a dactylegràpho$ a ·7 :200$000 .... .. . ... .. • .. 
·I p.orte iro ....... ~ .. .. . .......... . ....... . 
8 b~deís a. 4 :800${10,0 .•.•....••••...•••••• 
s contínuos a 4.: 800$000 ...• .• ... ~ ..••..•.. 
:1 •. d • .. JUr . 1n.e1ro ... ... . · ....... ...... .. .. .... .... . 

14 serven te.s a 3·: 6,0Q$00tl ................... . 
2 serventes ·a 1·: 800$000 ...• ~· ..•. • . • . ..••••• 
i electr.icista ... .. .. . ......... # •••• ·• ••. • . •••• 

N .. f2. 

Verba n. 2 - c·onegfo Pedro ll: 

GratifiaàQãv 

14:": ~ 00$0DP 
7:20'0$0.00 

12 : 00@$00.01 
8·;·gÓQ$000 
.4 :800$000 

36 :000$000 
2i:f>O'O$.OOO 

ti: 40'0$000 
38:400$000 
38.:400$00:0 
.4 :200$000 

5·0.:400$090 
j ;500$000• 
1:200,000 

. 246 :.000$000 

Sup.pr!mam...:$~ as sub-c.onsignacões n. 73 e 93~ collocafi .. 
<lo-se o respectivo pessoal nas sub-.consigna~.ões 69 ê 70 .. 

. N. 13 

Discrimine-se: 

' aµ.xili;i.r da seeret~ria ..... . . . .•... ~ ..... •. 
-.t dactylogranbo . · .... ..... .. .. . .... • • ·• .... . 
-f auxiliar d~ bibHptl)eca .•..... .•... • · ..•.... 
i pro't9G:o l~.sta .... . .... , .... ......• . . .. .•. 
i. ca rp1.nletro ................ ............... . 
2 pedveiros a. õ. :400$ . . ............... , ... . 
1 pin io.r ; . . . . . . . . • . . . . . . • . .. . . . ; .. .. . ... .. .. ~ • 
1 p.íniQr ... : ..... -40 · .... .... ... . . .... . ...... "' ••••• ~ ••• 

1. servente .......... .. .. . . . ... ...... ~ ~ ......•. .... . 
d servente d.e p·edreiro· .........• .....• ~ •••. 
t a~c·ensorista. . . . .. ... .. .................. .. . 
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li :800$000-
4 ~800$000 

! 3 :(i.00$().00 
./ 3 :60(}$0.00 

5 : 400:$000 
10:800$000 
5 ;040$000 
4 :320$000 
3:600$000· 
3:2#0$000 
3:.000$úPO 

5Z:~200$0ô0 
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N. 14 

Verba 3.8 - V - Sub-consigJJ.acão. n. 95: 

D1scrimine-·se ~ 

1. almoxarff e árchívista .... ..... . ........... . 
'2 iIJ.spectores de alumnos. a 5 :400$ ......... . 
1 inspector de alumn05 ..... .. . ... ... .. .. .. . 
3 ·1 · . auxi. iares. de se.rv.ico a 4 ·:800$ ...... ... . ... . 
3 auxiliares a 3 :·600$ .... •.....•.•..... , .. . 
·:f. auxil}ar . . ... ...... .... ...•. .. . ...... . . . . 
f aux-íliar de ·dactyl<>grapho .. ... .. .. . .. . .. , 
1 aµxilüu~ de bibliotheca r • •• • ••••• •• ••••••• 

·4 serventes a 3 :·600$ . .. -............ ...• ... . 

N. 15 

9!600$000 
:f.0:800$000 

3:600$000 
14 :400$000 
~o :800$.0()0 
2 :400$000 
4:800$00'0 
3:600$000 

~ 4 :400$000 

Vei•pa 3.ª - VI - Sub-cons.ignação n -. 118: 

Discrimine-se ; 

·1 auxiliar da secretaria . . .. ..... ... . . ..... . . . 
·1 enearrc-gado. da Revista Juridica .. ......... , 
·1 bedel . '. ........ . .. . . ........... · ........ . 
1 auxjliar da biblio.the~& . . •. . . ..•..•..•..•. 

N .. 16 

7:200$000 
4 :200.$000 
4:200$000 
2 :400$000 

18:000$000 

ve·rb<.L 3.ª - VII - Sub-cons.tgnação n. i$8: 

Discri{I.line-se = 

'1 dactylographé; .... . .... , ... ..•.. • . . ... • .. 
1· dactylogra pho ..... . . . .. . ... ... . . . • ....•. 
1 ajudante de encadernador . .............. • 
'2 ajudantes de n;iecanicos a 600$ ............ . 
1 aJudante- de carpi1ltaria .... ...... .. ...... . 

N. !7 

Verba 4.ª .- I -.. Sub-c·onsignáção n. f·6: 

Discrimine-se: 

·1 auxiliar dac:tylographo 
1 auxili.ar. dactylographo 
1 auxiUar dactylographo 

...... ~ ........... . 

... · ..... .. . . • ... -.. 
•••••• ~ ........ .. . "! ... 

N. 18 

Yeiba 4.ª - II - Sub-con"5ignação n. 3.5: 

Discrimine-se : 

:3 operarios a Z :000$ .... ...... .. ... .. · .. · · 
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f :200$000 
600$000 
600$000 

1 : 200$()()0 
6:00$000 

3:800$000 

4:200'$00Ó 
2 :880$000 
2 :880$.000 

9 :96'0$.000 

9 :-000$000 
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N. f9 

Verb'a 5~ª - I - Sub""consign-açãc,·n. 2~ 

Discrimine-se: 

1 mestre de ârtes grapµicas ...•............ 
1 mestre de trabalhos de métal ............. . 
2 mestres de trabalhos de vime a 9 :000$ ....•. 
1 mestre éle trabalhos de .metal .............. . 
1 contra-mestre de · trabalhos de metal .. ~ ... . 
i contra-mestre de trabaíhos de m&dei~ .. .. 
3 contra-mestres de trabalho de vime a 7 :200$ 
1 de.senbista .•.......•..................... 
1 contra-mestre de trabalhos de madeira ... ~ . 
1 contra-mestre encerador ... .............. . 
:l auxiliar O • o A • • • ... 0 o • • • 0 O • • • O • o o • 0 • • • 0 o' • Ó 0 

N. 20 

Verba 5.ª .-IIL- Sub-consignação n. 27: 

Discrimine-se : 

i professor de portuguez (3'66 di.arias d·i: 
15$000) - .•. . ....•....... .. . ...... ~ . 

i professor d'e ctactylographla {366 <li ar ia& 
de 15'$000) o o• o O• o••••• ·~• A• o• A. 0 A W • • 

i profes-0r de e9\i{!açij.b physica (306 diarias 
de 10$000) ......• · ....••...... . ..... 

1 contra-me5tre de costura ~3õ6 diarias de 
15$000) ...•...... ········ ·· ····· . ... 

1 cont.ra-mestre de economia domestica (366 
diarias d6 1.-5$) .................. _ A •• 

i contra-mestre de torne:iro (36ô di~ias de 
15$000.) • ~ ..• . ...•.. .• .•.•......• 

1 contra-mestre de (~66 diarias de i5$) 
1 da_ctYl.ôg-rapbo (mensalW.ade, 3QO$ ••..• 
1 auxiliar de oíffoinas de bordadõs (men-

·SaJ.ida_de 340$) ..... ~ •....... , .. 
1 auxiliar de officinas de madeira (366 

d'iari~s de 15$) ............ " ..... . 
1 àuxiliar de officinas de flores (mensa-· 

lidade d_e 340$) .....•.....••••• 
1 in~pector de alumnos (mensalidade réis 

400$) .•• . .•................•... 
1 trabalhador (366 diarias de 103) ..• ••• 
7 trabalh~dores (366 diarias de 8$) .- •.. ~ 
1 trabalhador (m~n-~ãlidade 280$) .... . . 
1 vigia (366 d-iaria:s de 8$500) . •. ..•.... 

- .. _ ~~ .... 
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! 

/' 

9 :600$000-
9 .:600$000:-

18 :000$Ó00-' 
8:qQí)$000 
·7 : 200$:000' 
7 :200$000!' 

21 :600$000" 
7 :20.0$000 
6:000$000 
4:800$000 
6 :000$000" 

f 05 : 600$000' 

5 :490$000· 

6 :490$000· 

3 ·:660$000"' 

5 :·490$000" 

5 :490$000• 

5:490$00~ 
5:490$000. 
3.: 600-$000-

4 : 080$000:-

p;490$000 

4: 080$000-· 

4 : 800$00(). 
3 :6ô0$000-

20:496$000 
3 ~360$00(1' 
3:iii$00~ 

89 :.277$000,. 
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-
N. 21 

Verba 5~ - Ht - SUb.:.consignação n. 28. 
Dj.Scri·mine-se: 

:-1 mestre geral das officinas de trabalhos 
f e·miniJros ..... ... , .........• : .. ·. ·• 

1 prqf-essor de· e~ucação physfca .•.••.•• 
-1 prof es~ora de ~us1ca e canto ......... . 
1 professor de. psycbologia educ,ácional, .. 

:.a profess.oras de !rance~ a 6 : 000$ ..... . 
3 professores de desenho a 6 : 000$ ... . . . 

· -~1 prõf e!sor de" portuguez . ............ . 
1 assistente de ·electro-tiechnica ....... . 

·1 c0n,tra-mestre de chapéos .•.......... 
.. •1 t'Juxffiar da officina de flores ........ . 
·1 auxiliar dâ officina de chapéos: ...... . 

N. 22 

Verba 9ª - Sub-consignação n. 3: 
Discrimit:ie-se: 

··1 électricista . . •..... ......... .........•. 
·1 auxillá.r da secrelaria .............• . . 
1 radiotelegra:phista ........ · . .. .......• 
·1 aiuxmar de calculador . .. .. .... , ...•..• 
·i cansultior techniéo da parte ele.c~-ho-

raria do serviço da. hora . ..•.• .•• 
1 ajuda~te de calculador ..... . ..... . ... . 
·1 ea_npiri.telro.,tnaroenet~o ....•....•.•.. 

-2 serventes de 2ª ·classe 3 :360$· ......•.. 
. . 

Sub-consignação n. 4 : 
e. • . • 

:3 tc.>chnico~ a 14:800$ ·······•A••······ ·· 

N. 23 

Verba i Oª - Sub-eonslgna«;âo n. 3 e· 
Di!;crimine-~~ 

"'3 n1~nsatidades a 3 :000$ ......... ,. ...... . 

N. 24 

1.2 :. 000$000 
9:600$onó 
8:400$000 
s:4oo$oao 

t-8: ooosoõu 
. 1:8 : 000$000 

6:000$000 
6:600$000 
4.:800$000 
4 :'(}80$00() 
4·:080$000 

99 :960$000 

9·~600$000 
9:000$000 
8:400$000 
7:200$000 

7:200$000 
4:803$000 
4:560$00D 
e:12oiooo 

57:480f000 

44 :400.$000 

4.\:4008000 

9':.000$000 

9:000$000 

Verba 1.1.ª -- a) ---- Sub-eons!·gnação n. 3~ 
DiscrL'l'Jlfne-se : 

-1 tôrn~iro ajustador ('diaria. d~ t 7$500} 
306 dias uteis .....•............• 

i carpinteiro (diarra de iô$SOO - 306 
· dias) . ~ .· . .. ....... ,,.~ · . · · \. ~· · · · · · .. • 

-t earpfüteiro (diaria de 15$ - 306 dia!) 
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5:355$00C

S!049$00ó 
-4:590$004l 

14 :99·U~OOO 
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N. 2'5 

Verba H~ - Su_b-con~gnaeãG h~ .t5:. 
Discrimine-se ; 

8 medicos (diaria de i5.$000 em di~) a 
4 ;,590$ . ,. .. ~- .... • '1lt ..... ... ..... . 

5 ti$iologos (diar:ia. de :15$000 em 305 dias) 
· a -4 : 590$· · . . ; ..••• · •.••..• , .••••• 

6 pediatras (diatia de ·15$000 em 306 dias) 
n 4 : 590$ ........ . .......... 1 ...... , 

6 dentistas (diaria de 15$000 em 306 dias) 
a 4 : 590$. . .......... ............ ... . . 

2 pharmaceuticos .(diaria de 15$ em 306 
dias) a 4 ;5~08 ..... 4 , •••••••••• 

i radiologista diaJria de 1.S:$ em '806- dias) 
f ophtalmol_ogista (diariâ de 15$ em 306 

dias) .. . ............ .... • .. . ... · 
i syphiligrapho (-diaria dê 15$ em 306 

dia.s) ···· ···· ·····~f·•· ,. ···· · ·· 
i oto-rbin<>-laringe>logista (diaria de i5$ em 

306 dias) . . . •. . . .. . . • ..... ~ . ..•. 
:1 medí~o pre-eseolar (diarja de· 15$ em 

306 dias) . ~ ......... ....•....••• 

N. 2& 

Verbâ. 1ª - Sub-consignação n. ~6: 

Discrimine-se: 
3 auxiliares, mensalidade 600$ ••••••••• 
3· guamas chefes, me_nsalidade 450$ ..•.. 

1'9 guardas de ia.~ ·mensalidade 300$ .. ~ ... 
18 guardas de 2t, mensalidade 260$ . . ••.• 
· i carpfüteir.o, mensalidades á4 51 ...•..• 
f servente, mensalldade 300$ ... . ...•..• 

11- serv.entes de 28 , mensalidade f 50$ ....• 
18 trabalhad(}res, djaria, de 6$000 .... .. .. . . 

i trabalhador, diaria de i0$ .... .. . .. . . . 
i radiologista, mensálídade, 600; .•....•• 
1 servente, mensalidade, i50$ .• . . • ••. , •.• 

N. 27 

Verba i_3a - Sub-consignação n. " 4 : 
Discrimine-se : 

6 rneaicos ~- 4 :'soot ................... . . 
4 pediatras - 4 .:800$ . .. . . . . . ........ .. 
1 technico de estatistieai ............ . ..• 
.z dactylographos ...:... ·4 :200& . \ . .• •.•.••• 
· 1 preparadora d~ laetario . .. . · . . ..•.... • .. 
1 mecanico de Jactario~ ....... .. ....... . 
1 oosture1ra - a: ooot . ....•..... •.... 

88 de 273 

'36 :7201000• 

22 :950$0QO· 

21:540$00~ 

'27 : 54-0.$oqo 

9 :!80$00•)" 
4 : 590$.000-· 

4:590$000 

q. : 590$000~ 

4:590$000 

4:-590$000 

i46:8801000 

21 :600$000· 
f 6 :200$.000 
68: 400$000' 
56:160$000· 

'. 4 : 140$000 
3:600$000-

i9:SOOeooo 
39,:528$000· 
8:660$000-
7:200$000• 
i:800$000 

242:088$000" 

Gratifi •. 

28 : 800$000'· 
19 :200$000· 

4 :800$000-
8:400$0l)~ 
3:000$001J 
3:000$000 
3:000$000-

70 :200$00{)1 
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N. 28 

Verba 'fi~ - Snb-::mnsiS"nac~o ~. ·2: 

D1serimine·-se : 

2 i_n~pectores ·med-i.cos· 
2 medicos ..... ; . k ••••••••• 

·1 -medieos adjunetos · •.... ~ . 
6 e.scrí.ptµrari-ós· am:iua,r~s de 

terceira classe .... . 
4- adjunctos de 38 ·-d~sé ... . 
i auxiliar .. : ................. . 

Para attend$r ái despesa de
corrept_e d.a emenda n. 

!5.:600$000 
12 :·ouósooo 
4 ::800$0.00 

s;·6001000 
.1 :800$00.0 
2:400$000 

4'63 ••••••• . • .•• • . • ••••• :. ...... • .•. 

N .. 29 

Dtscrimine-se: 

1 enfermai.ra cbef e. a.uxíUar ............ . 
1- ~arda, . -.... j/j • ••• -••••• ~-••••••• ••••• .••• 

i guarda de segunda classe .. ............ . 
t empregaclo ~juncl() de -2-• . elas~e . . ...•. 
8 serventes a 1 :80'0$ •..••.••••...••• ~ • 

' ~. 30 

V:er.ba :l 4ª -- Sub:co:nsig:iiação n. 9: 

Discri_tnine-~e : 

·1 guarda de $~81Jnda .çlassé: ........ ., ••.•• 
2 serventes .a 2 ::8.80$ ..•......••••.•.••• 
1 e:nfe:nireira-de s.egunda. dasse .......... . 
1 ·pratiGo de· P.har.macia · . • ...•.•..•....• 
i - vi:g,{a_ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • .• • • • -
3 -serventes a. t :8SO$ ...•. w ••••••••••••• 

~ emprég~cfos· ~dj;unctos de .38 cla~se ~ 
"·.soo• 
:1. 'i' ····· ··········· ···· • :••····· 

89 de 273 

31:200$000 
24:000$000 
33.:600$000 

·2f :60~1$000 
~:zootoõo 
2 :400;0:00, 

i2o·:·QOÕ$OOÕ 

309' :880$000 

4~9 '!.880$00.0 

6:1801000 
3:600$000 
3:120$000 
:2:280$000 

14:400$000 . 
29:580$Ô0(1 

3:12()1000 
5:76ótOOO 
2:t00$QOO 

. .2 :·4'00$000 
f. :-soo;ooo 
5:~00$00() 

7·:20'0$000 

.28.:080$0PO 
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N. ; 3f 
V·érba i ·P -.- Bub--cons·ignaÇiQ· n .. 1.2: 
Discrimi~_ê-se: 

1 dirêcto:r ~ . . . •... - .. ... .... ....... . 
9 medicQs adJunctos a 4 :800$. . ........ . 
t cirurgião dentista. . ~ . . . . . ' .. ... .. . 

, 2 adjunetós de pharmaeeuiioos a 3 :60-0$. 
·2 ésorfptura·rios au!7Í.fiáres de terceira 

e lasse a 3 !·6QO$. • • •...•• • ••. ~- . 
6 atte-ndentes· dê. 3à olasse. a 3 :600$.. . .. 

· 4 em~r~..Sadb'S aúxiliare·s ··de 3fl- a 3 :600$ . . • 
1 a~"tlltal," • . . . . . -. . . ~ . . . . . . . . . . . ~ ~ . ~ .. 

11 em·p:regad:os. adjunctos de 2•, a 2 :280-$ . . 
33 em.pr$gados adjuncto$ de 3ª, a ·f :8Q0$ ••. 

Joopo:rta:nc.i~ n~essària p~ra _ attende1· no 
· exe:rcfoio á per!eita effiei~:ncia (jn 

hospital. . . . . .... ....•. ... ~. 

N. 3.Z 

VerQa 1;>• ...,.. Sub,.conaiS'IJ.ação n .• 2~ 
Dise.rimine..;se: 

4 medicos. assistentes: d-0 InsUtuta de Psy-
ehologia a. 12 :o.oot. . ...... -. . . 

3 ·ass.istel;l•tes adjm;1ctos- do se~ico de :P.sy ... 
cti.ologia da. Colonia de Jac~J.".~pa

-·guá a f 2 : 000$000. . ...•. • ..... 
... 1 _.~ed_i~o chefe do Dispensa.r.io da Colonia. 

de Jacarépa,guâ. . . . ........ . . . 
4 medfoos clin_foos do "Dispensa.rio a · 

. . 1 o : 800$0001 . ~ • • • • •• .. • • • ... .. • •• • .. 

t_ assisten:~e ·d.e oiru.rgia. . . · .. , .. ... . .. . . 
, f , assistenté· do Institut0> de Neurobtologia,. 
i a.s~i·stente . de .Propi)ylaxia Mental. . . ... 
i ~uxniar téch.n.ie.o qe PsyQhQlogia,. • ••. •• 

~!' õ3 
Verba j 5~ - S~b--cont~dgnáÇâ_~ I). 6 
Diso.rim,i.n:e-se ; 

í as$.isle:nte .encarregado d.o se:rvilJo dé eie
ctr.icidade do Instituto de Psycho-

- ·:pts:tl1,ologia. . . . ,. . . . ... . . · •.•••• . , • 
·1 ·cbimic.o dµ Pispensario d·~ J~carépaguá .• 
1 assisfenté do serv.ioc d:e Psychotberapia 
i· guar9a ~ . . . . . ..... . .......... -.......... . 

·33 ·guardas :a i :~20•· · . . . .. . . . · ....... . 
f g0,a.rd·a. . . . . . .......... . -· .............. ·• 
9 guard~s a 1 : .ti.O.$. . • .. . • .••.•..•... 
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i8•000$0ÔO 
43 :20Ó$000 
3 :600$000' 
7':200$000 

7:200$0ÓO 
'2f : 600$000 
14:400$000 
~ :·8()0$0.00. 

25. ; 08.0.$000 
.59 : 400$000 

~04 :·489.$000 

520 ::660$0001 

725:140$.000 

lá : ººº'ººº 
36 :0.()0$000 

14:4ôõ$-OOO 

43::200$.000 
8:401)$000 
6~000$000 
.6: OOQ.$0ÓU 
4:~00$000 

166:200$0ÔO 

/1.0 :800$000 
f 8 : q•00$()QO 

6·.:0.00$00D 
2 :~00$.:,000 

63 :-3:60$00,0 
i :6-80$.000 

12:9&0$000 

105 .:~00$00.0 
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N. 34 

Verba 15ª - Sub-consignação n. 13. 

Discrimin~-~e :. 
· 1 encarregado de. Pra4it~e:rapia. . . . .. . 

1 au:dli:ar· de Praxi therapia.. . . .· . ... . 
f dactylogra.ph.o-protocollista. . . . . . ... . 
:1 éhefe. de offlc~nas. . • . .............. . 
~ setven f.es, a 1 : 800$000.. . .......•... 

N. 3~ 

Verba 15ª - Sub-consignacão t:1 19 

Discrimine-se; 
'1 auxilia!" de laboratorio, mensalidade .200.$ 
-3 enfermeiras, mensalidades 200$ ....... . 
8 serventes, mensalidade, 15CiS-~ •...•.. 

' 
N. "36 

Yerba 16" - Sub-cons_ignação n. 2: 

Discrimine-se: .. 

1 auxiliar 
f auxiliar 
f. auxiliar 
1 auxiliar 
1 auxiliar 

..... ·• ........... ... ........... . 
" ....................... -....... . 
.............. .. . · ..... ~ . ..... . 
......... ........... .. · ···~·-····· 
.............. li" ................... . • • 

N. 37 

Verba i6ª - II Sub-cons.ign~ção n. 16: 

Discrimine-se : 
! a ux.i.li a~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 au.xil i.ar . . .. . . . . . . . . . . . . . ·· . . . . .. . . . . . .. . 
.5 auxiliares a 3 :.aoosooo .................. . 

N .. ·as 

Verb~ 16ª - Sub-consignacil-o n. 30: 

Discrimine..:se: 
8 auxiliares a 6 :000$000 ....... ...•. .... 
8 auxi!ia.res a 5: 400$000 ...•...........• 

.1. auxiliar . .,. ..... -· ........... - ............. . 
i a~xli~-ár . .... .... .. ........... , ............. . 
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4:200$000 
2:700$ÔOO 
2 ~7008000-
3:600$000 

10:800$000 

24:000$000 

2~400$000 
7:200$000 

14.:400$000 

24:000$00Ó 

8 :400$0,00 
6:600$000 
6 :000$00ó· 
5:400$000 
3':600$000 

30:000$000 

7:200$000 
4:800$000 

18:000$000 

30:000$001) 

48:000$000 
43.:200$000 

4 :801}$000 
3:960$000 

99:960$00õ 
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Vel."'ba· 1'7.. - $ub-consignâçâo n .. 3: 

.Disc.ritnine ... se: 
'1 auxiliar dese.nbistai . , • ••.....• ~ • • .. ~ ..• 
1 auxiliar desenhista . . . ........ . ...•.. 
.1 dactylographo , ......... ..... . ...... _ ~ .. . 
3 auxilià_res O.e escrjpta :\ 4 :800$000 •....• 
1 auxiliar de aknoxarif~dó .•. a ..... - . . ..... .. 

1 ·auxUiar de dep:osltl) ....• .•.. : •.• ; ••. .• : • ~ 
.i . cen~tinu\o ~ . ~ ............... _ . ....... ...: ..... "' 
5 ·cfü~trib.uidores a 3 : 600$00:0 • . . • . • . . . . . 
1 aco·ndJci.onador • : •••••.• ~ ..•.•.. _ .•.•.•. 
3 ªuxiliar~s d~ acondicionadót a 2:-6IQ$00C1' 
2 a.uxihares de meios de cultura 3·:0ó0$QOO 
i conservador . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .. . . .. 
8 auxiliares de laborafori·õ de 1 ª, 4 :200$ 
a· auxiliar.es de Ia.})oratorio ·de 2ª1 3 :600$ 
4. auxilia.r·es de fabO.tatorfo de a~. a·:OOO$ 
5 au~lia.l'es de laborat:orio de 411, .2 :6~0$000 
t. t'yp.ôgr·aPbo ........... ~ . . · ...... ........ ~ ... . 
'.li lino.typi:sta ... • .....•.•.......•..•.•.. 
i impressor de i 'i. classe ....•...... . ,. .... . 
1 impressor de 2.. classe .. ·· ............ .. . 
2 ajudantes de typographo a .2 :640$ .•.•.. 
1 ajudan~ dé impressor ... •.... ~ ..... . . 
i electr.1c1sta .. "- ~ ....................... . 
f .ajudante ·de el~ctrecista ........ ........ . 
1 estucador . •. . =· ...... ~ • . ,, ••••. •••. ., • ·~ •••• ~ .• 

. i pedr-eiro · chefe •••....•.•. ~ .......•.•.••• 
i ped~e.iro de f• ela_sse .................. .. 
1. ped:r-eiro de 211 class·e .. : ~ . . .... .. ...... . 
2 c~rpintei.r.ós a 4 ~sou,ooo ................ . 
i . ~Judante de ·catpint~iro ............. -..•. 
2 pintores a 3 : ~60$000 ................. .. 
:1 1 ustrador ..•....•.................. · ..• 
1 í-Ogutsta de 1 •· classe .. ·· · ....... . .... ~ ... . 
1 fogu],sta. de .2• elas.se ~ ...•....•.. ·· ~ ... . 
.i ascens.orísta: ........... ~ •.••.. • .•.•...•. 
2 chauf:f ~tirs a 4 .. ~800$000 •. • •..........•• 
·1 ajud~nte -de chauffeur ................. . 
i coiính e iro ........... ............ . ••• ·• . 
1 .Ja~dineiro .... .......... . · .• . .. ...•..••. ~ • 
i: ja1~dine.iro . ....... · ... ~ ... ~ . ~ ........... ~ . 
'1 S·erven te . ~ ,,_ . , . . . . . . . . . • • . . .. · a: • ... # • • • :- ~ 
1 sef\\.ente ~ Ili!, .............. :· •••• .- . . ... Ili .... .... _ 

i2 .servéntes a -2 ·:520$000 ... A • • ••••••••• - • 

2 vígia~ a 2: 760$000 .. ~ .•.............• 

N. 4:0 

Verba 1 s• ·- Su.Q-.consignação n .. 4 ·: 

DjscrJrrijne-se; 
6 enearr~gad,os das Un:tias 

adductora:s. diaria d.e 
i 1. AJudante.s de guarda ger~l, 

díaría ,de· .•.•.•....• 
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20$000 

i8$000 

·7 :200$00() 
6:600$000 
5:760$0ÓO 

14: 4oo$oõo: 
~ ;,400$000· 
3:600$.00(1 
3:360$000 

18 .:000$00t). 
3:600$000. 
7!920$000 
6 :000$00l} 
7d300$000 

12 :6QO~O.ÓO. 
rn : sooio.oo· 
f2 : 00.-0$00(). 
f3 :·200'$00Q 
4. :80G$000-
4 :8Q0$000 
5 :.400.$000· 
3 .: 8!.0$000 
5 : 2:80$'000 
2:640$.00(} 
5:160$000 
.2 :,64()$006. 
9: 400$.COO 
5:400$000 
4 ~320$00.u 
.3: :840$00Q 
9:600$0QO 
2 .: 40-0.ÍOO'O· 
1 :92.0$.000 
.S:0-0-0$ü00 
3 :600$00'\)-
2 :760$000 
3~09Õ$000: 
9 .~f.j00$00(). 
2 :'640$000· 
4:200$00ú 
3::960$00.0. 
2.:760$-000 
3,,:6óO$Ó\le) 
2 'i'760'$000 

30 :24.0$000 
5:520$000. 
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4 ajudantes. de op~rario de 
1 ~. diaria de .... . ... . 

14. ajudantes de opera~·io de 
2•. diaria ·de . . . ..... . 

14 ajustadores de ·1 ". di;nia 
de •.. • ... , ~ ....... . 

7 ajpstado.res de 2ª, diaria 
de ...•..... •. ...... 

1 ujU-5lador de 3ª, diaria de 
12 apontadores, diaria de .•• 

2· aprendizes, di'aria de . .... 
2 ascensoristas, é:liaria de .. 
1 auxiliar archivista, àiaria 

de ......•.........• 
f 1 au.~iiiares de 1ª, diaria de 
14 auxiliares de 2", diaria de 

1 câpoteiro, diaria de . : ... 
2 carpinteiros de 1ª, .diaria 

de· ~ ••• •• .•• • ••• : .. .. 
3 carpinteiros de 2\ diaria 

de ...•.. • ........ . . 
4 carpinteiro$ de .3", diaria 

de . , ...... 1 •••••••• 

4 carp~nteiro.~ dé 4ª, diar-ia 
de ............... ... . 

i concertador de machína de 
escrevêr. diaria de . ... 

1 conferente, diaria de .• • . 
1 ·contra-m.eslre. diaria de .. 
8 electr.icistas de 1• .. dia.ria 

de • . . • . . . . • . • . . . • · 
4 electricistas de 2·, diaria 

de ... .. .,. •..•• li ... . .. . 

1 encarregado de asse~ta
mento das can_ahza
~ões, çliaria d'e . ... 

4 encarregados de deposito, 
diaria de ....• '. ..... 

1 .enca:r.regado de distribui
ção de material, dia-
ria de .. .. -..........• 

3 encarregados de e.scripto-
rio, diar-ia de ..... . 

:f., encarregado de reservato
rio, diar.ia de .. ~ . .. 

1 encarregado de forneci
manto de combusli
vel, diaria de .. .. '. . 

i encarregado das 1 i' n b.as 
adductoras. diaria d·e 

1 encarregado das · i i · n h a :s 
submarinas, cliaria de 

9 encarregado3 de res.erva
to.rios de 1'", diaria <l~ 

15 encarregados de réserva
torios de 2\ diaria de 

21 encarregadQs de reserva,.. 
to·rios de 3\ diaria de 

1 eRearregado de s e r v í ç o, 
diaria de .•• .. ...... 

1 .encarregádo de servi' e o· 
externo, diar-ia de ... 

1 encarregado de se r v i e o 
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. 12$000 

11$0001 

16$000 

14$500 
1B$0-00 
14$500 
10$000 
12$000 

18$000 
14$000 
.13$300 
14$5-00 

16$000 

f 4-$500 

i3·$00(} 

12$000 

16$000 
18SO-OO 
20$000 

1.4$000 

12$000 

20$000 

24$000 

20$000 

17$500 

20$000 

25$00(} 

24$000 

25$,000 

188000 

14$5-00 

12$000 

'24$000 

14$5.00 
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de transportes de i •, 
diaria de .... . ... . . 

.1 encarregado de serviço 
de transportes de 2", 
diaria de ......... . 

.f encarregado do t r a f e g o, 
diaria de . .. .. ...... . 

1 éncarregado àé, usina, dia-
ria· de ............. . 

4, examinadores de hydro
.. metros, diaria de •.. 
7 feitores de ta, diaria de · 

10 t:ejtores de 2\ diaria de 
1 feitor geral de· ::tª, diaria 

de •.. . . ..•...•....•• 
1 feitor geral de 2", diaria 

de ....... . . ....... . 
i feitor geral de 3", diaria 

de ................ . 
1 feitor geral dê 4\ diaria 

.de • . .. ..• .••.. · . ..• .. 
2 ferreiros de 1-\ diatia de 
5 ferrei.ros de 2·, diaria de . 
1 ferreiro de 3ª, diaria de 
2 ferreiras de 4\ diaria de 
1 fiscal àe appa:re.lhos, dia-

ria. de ............ . 
1 O fiscae~ domiciliares, dia-. 

. ria de ....•. .. .....• 
1 fiscal geral de hyd.rome

tros, dia.ri~ de ..... 
20 fiscaes de hydrometros, 

diaria de . .•••...•.. 
3 fiscaes de í1alos. diaria de 

14 guardas de 1 •, · àiarfa d.e 
-42 guardas de 2ª, diaria de 
-86 guardas de 3ª, diaria de 
.11 jardineiros, diaria de . . . 
12 lançadores, diaria de .. . 

1 lavad9r de carros de 1 ª t 

diaria de •......... 
4 lavadores de carros de 2", 

dfoPia de .... .. . ... . 
i f limadores, dia ria de .... . 

1 lustrador, diar-ia de ..... , 
1· malhador, diária de .... . 
4 mar í n he i r os remado-

res, dial'ia de .. .•.. 
1 mecanico. i;üa.ri~ de ..• ~ . 
i m:edico. diarí.a de ...... . 
1 mergulhador, d'Íatia de , . 
i mestre f erreíro, diaria de 
i mestre de lanchar diaria 

de .. ... .........•.. 
3 mestr.es d'e officinas, dia-

ria de ......... , ... . 
1:9 motoristas de 1 ·, diaria de 
i ·l motorisr.ns de ~·. diaria de 
18 motoristas de. 3\ diaria à~ 

il pedr~iros rte 1 ·~ diaria de 
i !? r1edreiros de 2•, diaria de 
1 o pedreiros ne 3•·. diaria de 

4 peõrerros de 1·~ diari'a de-
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20$000 

18$000 

25$00() 

20$000 

20$000 
13$000 
:12$000 

22$000 

18$-000 

16$000 

:14$~00 
16$000 
14$500 
14$500 
i2$0ÓO 

18$000 

16$000 

. -22$.000 

16$000 
12$000 
14$500 
f 3$000 
12$000 
12$000 
14$500 

12$-000 

11'$000 
13$000 
13$000 
12$000 

10$000 
20$000 
25$000 
13$000 
1.8$000 

20$000 

25$0-00 
208000 
18$000 
14$500 
.1.6$-000 
14$500 
13$(}0íJ 
f 2$000 
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2 pintores; diaria de 
2 prepostos de armazenis

. tas1 dia.ria d'e ... • : . 
1 rebatedor de 1 ª, diar~a de 

i4 rebatédore·s de · 2ª, dfaria 
de .............. . .. . 

1'2 rebatedores de · 3\ diaria 
de ............... ... ..... . . 

48 serveqtes, diaria de ... . 
6 serventes de pedreh·o, dia-

ria de . .. .... ... . . ~ 
7 so_ldadores de 1\ d1aria de 

1.Q ·~oldadores de 2ª, dia.ria de 
2(} soldadores de 3ª, diaria de 
53 soldado:·es de 4\ diaria de 
4 telep.honistas, diaria de .• 
2· topographos de 1 ª, diari2t 

de .......... ~ ..•.. . • ~ . 
i topographo de 2ª, diaria 

de .................. . 
2 -torneiros de 1-, diaria de 
i to.rneiro de 2a, diaria de 
.1 torpeiro de 3ª. diaria de 

:109 trabalhador.es de t•·, diaria 
de ............. .. .... . 

408 trahalhadores de 2ª, diaria 
36 vigias, diaria de .......• 
13 vigilantes, diaria de .... . 
1 vulcanizador, diaria: de . . . 

Para admissão de· pessoaJ ex
tranumerario nec.essario, 
inelüsive as demàis des
pesas comprebendidas Dh 
sub-consignação ... ..... ,. 

N. 4f 

16$000 

14$.500 
14$500 

12$00ú 

i1$000 
12'$000 

10'$00() 
16$000 
14.$-500 
13$000 
12$000 
14$500 

18$000 

16~5ÕO 
16$000 
:14$500· 
13$000 

11$000 

12$0D-O· 
12$000 
13$ÕOO 

Verba :18-Súb-consi·gn·acão n. 13 ~ 

Discrimlne-·se: 
6 eilgenh~iros~ 4iaria de ..• 
1 . engenhêiro, diar{a de , .. 
i desenhi·sta, diaria de ... 
1 desenbísta. ãiaria de . .• 
1 encarregado, diaria de .. . 
2 aüx:iliares. diarfa de . . . . 
·1 auxiliar, dfaria de ....• 
·5 auxiliares, dfari~ de. . . . 
f feit0r. djaria de ....... . 
·9 trabalhadores, diaria de< .. 
9 trabalhadores, diaria de .•• 
7 trabalha.dores, diaria. de .. 
a trabalhadores, diaria de . • 

1 engenheirô. dJaria de . .. . 
2 desenhistas, diari.a dê . . . 
1 cJesenhista, .diaria de . .. . 
i topograp'ho. diariâ. de .•. 
1 auxiliar., diarfa. de •.. . .• 

50$000 
40$000 
40$000 
30!SO'OO 
20$ÓOO 
20$000 
18$000 
15$000 
1.2$000 
10$000 
9$000 
8$.00() 
7.$000 

50$000 
40$000 
20$000 
20$000 
f5$00(l 
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5. 921 :·ooo·sooO' 

105.: 243$000: 

6.026:243$00(}> 

300 :674$00(}- . 

67 ~71 0$000-
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'2 'engenheiros, diaría de . ~ • 
3· engenhei.ros, dia.ria de •.. 
3 a.uxíl iares, diaria de . .•.. 
2 auxiJia.re~. dlaria -de .... 

31 t:ra))alhadores, diaria de •. 

50$000 
25'$000 . 
15$00Q. 
1..2$000 
8~000 

Para admissão de pessoal necess·àr·io ao ser
viço e p~gamento -de abono por servi
ços- externos ao eng.enhetro chefe. e. aos 
d·emais empregados da 5ª Divisão Pro-
visor-ia . . . . .. . ... .... . . ...... . 

N,. 42 

·Verba 22 - ·.Sub-consignação n i 

Discriminae-$e: 

i) Fac·u:ldade de Medicina do Rio de 
Jane'iro~ 

Dr. Francisco Lafayette llod~igties Pe.reira 
Dr. Oscar Ftederi~o de SoUza .. .. ....... . 
Dr. Bruno Alvares da; Silva Lobo .... . .. . 
Dr. Pédro Augusto Pinto ....... . .• •. •.. 
Dr. ~genor Guü:narã·es Porto . . ....... . 
Dr. .Raul Left:ão do Cunha . ·· . . .. - .• . ~ . 
Dr. Julio .Afranío ·Peixoto. . . .. .......• 
Dr. H~nriqué Tanner de AbI"eu ......... , 
Dr. Os:waldo: Coelho de Oliveira . . ..... . 
Dr. Clementíno dç. Rocha -Fraga ........ . 
Dr. Aloysio de C;:tstro . • . . . • . . . . .. . ... 
Dr. Augus.to Branàão Filh-0 • . . ..... . . . 
Dr. Alcindo de Figúeiredo Baena. . . ... . 
Dr. ,.-'\.bgusto Paulino Soares .. de Souza .. . . 
Dr. José Antonio de Abreu Fialho ..• ..... 
Dr. Eduardo Rabello . . ............ , .. 
Dr. Fernando Augusto Ribeiro de Maga-

lhães . . ... ~ . . , ....... ., ~ '" ........ . 
Dl". Henrique de Brito Belfort Roxo ... . . . 
Dr. Antonio Austregesilo Rodrigues :Lima 
Dr. João Marinho de Azevedo •.... · ..... . 
Dr. J'liveliil :da Rocha Vaz . . ..... . . . .. . 
Dr. OctavíÓ de Regá · Lopes . • ........... 
Dr. Arthur· Leandro de Araujo Costa ..• .. 
Dr. Victor Gabral de Teive ... . ........ . 
Dr. Hildegardo de Nor-onha . . .... . ... .. . 
Dr. Artbur de Oliveira Figueiredo . 
Dr. Eduardo Marques da Cruz Filho .•... 

Total • • • • •••••• t ................ . • • 
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HH :05~$000 

96:958$000 

65·6 : 400.$000 

120$000 
5:760$000 
2 .:88-0$000 

720$000 
2. :880$000 
2 :880$000 
6 :33t>$000 
5 :760$000 
6 :732$000 
4:080"$000 
3 :120$000 
i :020$000 
i :020$00tJ 
5 :148$000 
8 ::160$000 

4-80$000 

7'80$000 
5·:1.48$000 

1 1 :560$000 
780$000 

1 ,:020$000 
2·:670$000 
2:376$000 

720$000 ' 
i. :440:$000 
2 :376"$000 
i :080$000 

77:646$000 
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2)' Faculdade de M•edicina. da Bahia; 

Dr. João Americo Garcez Fróes ......... . 
Dr. Manoel 4ugtrsto .Pirajá da Silva •.... 
Dr. Jo~sé de Aguiar Costa Pinto . . ..... . 
Dr~ Albino Arthur da Silva Leitão ..... . 
Dr. Eduardo Diniz Gonçalves . . ....... . 
DF. Mário Carvalho· da ·.Silva Leal •.... .. 
Dr. Aristide·s ~ ovis • • ••...... · ....... . 
lli. José Olympio da Silva . . .......... . 
Dr. Fernanêlo Lú.z, • . . .............. . . 
.Dr. Antonio qo Amaral F. Moniz .••.... . 
Dr. Durval Tavares da Gama .. ........ . 
Dr. João Cesario de Andrade .......... .. 
Dr. Alvaro Campos de Carvalho ...... . 
Dr. Euvaldo Diniz .Gonçalves . . ... . ... . 
br. }.fario Andréa· ·dos Santos ... . ... ... . 
Dr. Almi:r de Sá Cardoso de Oliveira .... . 
Dr. Antonio do Pr.ado Valladares .. .. ... . 
Dr. Fernando José· de S-ão Paulo . . . .... . 
Dr. Joaquim Martagão. Gesteira . • .... . 
Dr. Octavio Torres . . ................ . 
:Ól". ~eoncio Pinto . . .. , ............. . 
D:r. Alfredo de- Cout0 Brito . . . ......... . 
Dr. Edgardo Rodrigues de Moraes ........ . 
Dr. Agrippino Barbosa . . ... , ........ . 
Dr. AUguste> d·e Couto Maia . . ......... , . 
·nr. Luiz Pinto de éarvalho . . ....• . .... 
Dr. Gonçalo MuniZ Sodré de Aragão ...• .. 
Dr. Alftedo Fer:reira d.~ · l\fagalhães .. ... . 
Dr. Meandro dos· Reis Meirelles· ...•...... 
Dr. Domingos Em ili o Cerqueira Lima. ... , 
Dr. Oscar ·Téixeira . . ... ......... .. ... . . 
Dr. Vfotorino Arthur Pereira . . ....... . 
Dr. Edgar-d Fred-eri·co Tourinho . . . . ... . 
Dr. João Gonçalves Martins • . . ...... . 
Dr. Pedro E.milío de Cerqueira Lima ... . 

Total . • . . .. . ·. · .... . .............. . 

3) Fa-culdade de Direito d'o Recife: 

Dr. Sofrónio E. da Paz Porlelia . . ... . .. ... . 
Dr. Virginio Marques Carneiro Leão ... . 
Dr. Gervasio Fioravanti Pires Ferr·eira . .. . 
Dr. Thomaz Lins Caldas .Filho , .......... . 
.br. Jo.aquim Guedes Corrêa Gondim Filho 
Dr-. Odilon Nesto:r d.e Barros Ríl;>eiro .. . . ~ . , 
Dr. Genaro. Lins de Barr.Õs Güimarães ... . . . 
nr. OcLavio Hamillon Tavares Barre lo ..... . 
Pr. Annibal Freire da Fonseca. ........... . 
Dr. J o.aqui rn tgnacio de .Alme.ida Amazonas .. 
Dr. Edgard AHino Corrêa âe A.raujo . .. . •. .. 
Dr. Ma r io de Almeida Castro. , ........... . 
D~. Henrique Maytins~ ..... . .............. . 

"Tot.al .. . ........... ... "• ..... . .. ' .. . 
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8 :160$000' 
4;752$000 
4. :752$000 
~ :·120$000 
2:880$000 
~·: 120$UOÚ 
1:440$000 
f ::560$000 
1 :5·60$000 
1 ~9-20$000 
1 !·560~000 
1 ~S60SOOÓ 
1 :920$ú0Ct 
1 ;,920$3000 
1 :920$000 
4 :080$000 
-3 :120$000 

720$000 
780$000 
960$000 
7'20,$000 
780$GOO 
780$000 
480$000 
900$000 

6:348$000 
5:760$000 
6:240$000 
5 :14~$000 
5'.:400$006 
2:376$000 
i :440$000 
i :·440$000 
2 :880$000 
3:600$000 

92:016$0000 

3 :150$000 
3 ':000$000 
5:760$000 
2.:880$00Ó 
2:880$000 
3:840$000 
3:S40$QOO 
3:840$000 
1:440$0ÓO 
f :440$000 

720$000 
480$000 

S:765$000 

37:02~$000 
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4) Escola Poiytechnica: 

Dr. Manoel Timotlleo da . Cos,ta ••..•..••. • • 
Dr. F:raneisco Ferr~ira Braga . . . ..... . ... . 
D:r. Estanislau Luiz Bousqu~t .. .. ... ... -..•. 
Dr. Victor Villiot Martins . . ........•.. 
Dr. Domipgos José da S.ilva Cunba ... ... ...• . , 
Dr. Henrique Cesar de Oliveira Costa ..... . 
Dr. Maurieio Joppet-t da Silva, .. ... . ...... . 
Dr. Carlo·s Americ.o Barbosa de Ollvei·ra ... . Dr. Mario Paulo de B-rito ...•. . ........ . .. . 
D:r. Luiz Oantanhede Carvalho e Almeida . ..• 
Dr. OctaciliO Novaes da Silva_ .. .. .... .. ..• 
Dr. Pedro Fernandes Viaflna da ,Silva . • .•.. 
Dr. José Ferr-eira da GraÇa Couto .. . ...... . 
Pr. Heitor Sayão de Bustamante ..... . . . ... . . 
Dr. Orozirnbo Lincoln do Nascimento ..... . 

Total. . . . • .................. • • • f!' • , !' 

5) Esc-ola de Minas: 
.. 

Dr. A1fredo Texeíra Baeta Neves. ·· ....... . 
Dr. ·Gastão Gomes. . .' .. . ...........•.... .. 
])t. Lucio José dos Santos: . . . ........ ... ~ ... . 
Dr. Joaguim Furtado de Menez:es .•. . .• . ... 
Dr. Domingos Fleury da Rochá. ...... . ... . . 
Dr . Fausto Alves de Bri-to . . .. .. .. .. .... . . 
DT:' . . José Augusto de Azevédo- V.ianna .....•.• 
Dr. Odorico Rodrigues de Albuquerque . .. . 
Dr. Chistovam Colombo .dos San los .. .. .. . . 
Dr. José Fellppe de Santa Ceeília .. ....... . 
D J - -é N . - d ~-1 r. o~ ogue1ra .a ..,,1 ~ •••••• • •••• , ••• • • 
-Dr. José Bourdot Dutra . . ........... ~ . • 
"Dr. T'heodor Arnaldo da.. Fonseca Vaz~ ....•.. 
Dl."-. Armando Bretas Bhering . .. .......... . 
Dr. Luiz Caetano Ferraz .... ~ •............ 
Dr. Geraldo da ·costa Silveira .... . ......... . 

Tot-al. . . . ..... . .....•.••...•... . . 

O) Escola Nacional de B-ellas Artes; 

Archimedes Memoria ......... , . ... - . . ..... . 
Atyaro José Rodrigues ... ~ .. , .< . · ... ... .. , .. · .. 
Carlos Cianconi. ... ....... ....... . .. . . .. , .. . 
Cínch:ia to ãmerfoo Lopes .. .... .. . . ... . P. - .. 
Gastão Bah iama . ........ ...... . .. .. . ..... . 
José Flexa P"int.o Ribeiro . . ........ . ...... . 
José O. Corrêa Lima .. ...•.•......... . ... 
José Pereira de Graça Couto ...... ......•. 
Lucilio de Albuquerqu~ ... - .•.. ". , .....•. , ., 
Modesto Brooos .... ...... ... . _ .. . • ... .. ...... . 
Petrus Verdié ...... ··~·········· ......... . 
R:aul Les~a de Saldanha da ·Gama ...•.... . . .. 
Raul Perdeneiras ..............•... .. ~ . ~ .· •.. . 
Rodolph.o Chambelland .. ................. . . 

Tótal . . . . . . .. . · . . .. · · · · · · · · · · · · ·-· · 
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. 4 :752$000 
5:760$000 
4 : 7·52$.0.00 
3:840$000 
,4:320$000 
3:840$000 
i :920$000 

730$00$ 
1:320$000 
3 !84-0$000 
2:400$000 
4:800$000 
3:840$000 
3:168$000 
5:400$000 

54:672$000 

10 :150$º000 
8 :6i5$00:0 
7 :978$".~25 
7:753$950 
5 :1:10$00'0 
4:800$000 
5 :156$650 
2:391$65(} 
2 :810$000 
3:960$000 
2: 147$700 
!:946$77&. 
1:149$825 
6:000$000 
1:639$925 

405$625 

.72 : 015$_5'25 

600$000 
840$00() 

tt 2: 400$000, 
Q77$075 

( 4_ ;20:0.~00'I) 
: 420$000 
i 2;400$000 

'3' : 360$00() 
84:0$000 

4 :200$00() 
420$000 
420$000 
420$000 
300$QOO 

2!:497$.075. 
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7) Instituto Naei()n~l de Musiéa~ 
Aieina Navarro ·de ,Andrade .•....... . ... ,, .. 
AgneUo Gonc~Iv~s Vi~níla Fran~a . .... ~ ... . 
Agostinho Luiz de Gouvêa. .... • · ... .... •. .. 
Alfredo Fertin de Vaseoncellos •... •. .... .. - . 
. Alfredo Raymund'o Richard .••. ~ ... .. .... _-. 
Cami Ua da Conceicão .................... . 
Carlos Alves de Carvalho ... ~ .......... ~ .. 
Carolina Vieira Maebado Coelho .•. ~ .. .... , 
Elvira Bello Lobo .....••............... . 
Francisco Braga ..•........... . .... . .... 
Franeis.co Nunes Júnior ........ .. ......... . 
Joaqufrn Antonio Barroso Netto .. ~ ........ . 
1osé Raymundo da Silva ......... ..... . .... . 
Pedro de Assis ......... ,.. · ..•. . ~ • .... . .. 4 ••• 

Total···· · ·· ~ ················ ···· ··· 

8) Instituto Nacional de Surdos-M.udos: 
Manoel Dantas c·a.valcanti Sobrinho •. ...... 
Dr. João. Brasil Silvado Junior ........... ·. 
Saul Borges Carneiro , ...•••.•.. . .... . ... 
Benediclo Raymundo da Silva.~ ... .. ... · .. . 
Julieta. de Franca ~ .•.......... . ......... , 
Miguel Angeto Dantas Seve . . .. ........ ...•. 

Tota 1 . ... .. ... ..... ... . ........... .. . 

·9) CoHe.gio Pe<irQ íI - lnte.rnato·: 
Dr. Beneqicto Raymundo da Silva Filho . ... 
Dr. Cecil 1'hiré ... . .. ~ ...... • . • ......... 
Dr. Francísc.o· Pinheiro Guimarães .. ...•.. 
Dr. Guilherme Augusto dP. Moura .. . .... . . 
Prof. Guilherme He.rculáno de Abreu . . ... . 
Dr. Henrique Cesar de Oliveira Costa ..... . 
Dr. Honorio de So\lza. Bilvest:re ..... . ... ... . 
Dr. José Philaõelpho de Barros e Azevedo .. . 
Dr. Lafayette Hodrígues Pereira . .. . .. .... . 
Prof. Mário .Bellelti . .. , ............ , .... . 
Prof. Pedro de Couto .. .. . .' .......... ... .. . 

Total ........... .. . ................. . 
10) Collegio . .Pedro II - E~ternato -: 

Augusto Xavie.r Oliveira de Menezes ...•.... 
Agliberto Xavier . .. ........ ~ . .... . . .... . 
Arthur Higgins,· . . ..... . ......•.•.••...•• 
Antenor Nase-ent.es ....... ........ ......... . 
Eüclydes de Medeiros Guimarães Roxo .•••. 
Fernando An.toflio Raja. Gab~glià .. .. . . . ...• 
José RodriguM Leite e Oiticfoa .. ........ ... . 
José Cavnleanti de Barro! Açcioli • • . . . . . 
Joaquim Ignacio de Almeida Lisbôa .•... , . 
Luiz Gastão D'Escragnolle Doria ...•..... ~ ~ 
()thello de Souza 'Reis . .......... ... .......• 
Wa!demiro Alves Potsch . . .............. . 

· Total . .. ........ ,. ....... .... ...... ~ ! ••. 

e. J). - ·voiUME rtv - f93.5 
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.... ~ .. 
! ,: , 

.... 

3:960$000 
3:960$000 
!:980$000 
i ~103$625 
!=200tOlJO 
~.:960$000 

339!$625 
679-$250 

f :980$000 
2:772$00() 
{;089$175 · 
i:2ooiooo 
3:9soiooo 
f :200$000 

29:983,575 

3~360$000 
3:960$'0'00 
1:680$000 
2:400$000 

600$000 
:f.:6001000 

i3:6(:JÕ$00-0 

4:080$000 
765$000 

7:650$000 
6 ·:12-0$000 
2:040,'000 
5:049$000 

765$000 
'165$000 
76'5$00.0' 
5i0$000 

2:040$QOO 

30:5~9$000 

4:752$0QO 
7:200$000 
2:717$500 

960$000 
720$000 
720$000 
7z0$00tJ 

6:336$000 
i:-i40$QOO 
2:880$000 

7.20$000: 
960$000 

30::1251500 

.... .. 27 
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11 ). Instituto Benj~m1n ·constant: 
.. , t . . ... .. .. . . , 

. · 12) Facu>Idade de Direilé) de ·são PaÚlo: 

José.·de . .Átcantara Machado de' Oliveira .. ... . . 
Qandido N. :No~u·eira da Motta ..• . ... ..... 
Luíi Barbosa de Gama Cerqueira· ........ ;'. 
Ra.phael Corrêa :sampaio .. .. . ·. ·. ·. ·. ·. · .. .. ". .. . 
Thcophilo Benedicto de Souza Car,;alho . . . . 
José Augusto César . . ~ ........ ~ ... . . . .• . . 
J:. J. Cardoso de Mello ~etto .... ~ ·. « · ..... ~ . 
S,pencer Vampré .•. . . . ........... · .. · .... ; ". ·. 
Francisco Morato ..... ................•... 
Braz de Souza Arruda •.. ........... , ...•... 
J-0.sé Valois de Castro • . . . . . . . ... _ .. · .. ... 
3o~.é Vlcénte :ti~ AzE>tyedo ••.•..• •• . ••• • ·• ". • 

Tata:t ... .... ............. -............ . 
Total geral .............. . • . -...... ... .. 

9:360$000 
8:240$000 
3:840$'000 
3-:355'000. 
2:000$000 
2:035$000 
.f :280$000 
1;200$000 
1:200$000 

870$000. 
!1:600$000 
8:160$0(){) 

5i:14ú$0tJO 

:Sf0~269$775 

· Verba ·n. 18, ·sub--consigoação n. 21 (movei~, maehinas 
de._ e~cr.ey~r. ide cJ:lcuA.a.1\ .arch:ive.s, ac~essorios de éscriptorio) 
reduza~se de 50:000$ para 30:000$000. 

N .. 44, 

Verb;a 16 - Serviço. de Insp-ecção do Ensino: 

. Transfira-se da quota de 50. 685 : 173$, que no titulo ·
Educação - rigura no projecto· n. fOi~B - "Para o ensino"7 

a quantia de 1. 062 :.0.00$ pa:ra a verba i6 - Consi-gnacão 
"~essoal variavel'\ sub..,.consignação 1:7, que ficará assim re-
digida: · 

. 2 inspec:tores· region~es, a. 18 .: 000$000 ...• 
· 8 assistentes, a 14: 400$000 •...•.. .....• h. 

464 i.nspectores dé ensino, a fO :800$000 .. ... 
Para pagamento de inspectores nomeádos 

para os estabelecünentos de ensino qu,e 
ohtlvei::-ém ·inspécção prellm.inar -em i936, 
inclusive, o Gymnàsio Aóreano .. .. ...•.. 

N. 45 
I 

Verba i.ª-,...,,.. Secretaria de Estado: 

.36 ! 000$00ú 
.i f 5 :200$000 

5.0t1:200$000 

' iOO :000$000 

Tr.ansfira ... se da ve~ba 23 - · Eventuaes -para .a ve-rba .fª 
~ Sec.retaFia d.e E?lado - a impo~noia de 4Ç~OO()$, i:nol!lin
do~~ n.essa ·ulti~a na cpnsi~acão.~Material--;- "Qiv~rsa-S des.~ 
pesas .;..._ a seguinte su_tJ-cons·1gnaçao: "Alugt1el de. salas, ·-0c
ctipada~ pelo g_abínete do Ministro :_ 40 :0003000". 

' . . 
N. 46 · 

~ · Verba 3.8 - Consignação I"f': 
: .. · · Suh:.:Coftsjgnação i8 - Ao in.-vés de 1.820 :800$, diga-se 

f .~54 :.,400$'000. 
.... ~ 
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~ . ·u-s .;, __;,;_ 
N. 4'7 

Verba iO - Bibiíotheca Nacional: 

Sub-cónsignação n. 6 --- Para acquisição de livros, carta!! 
geographicas, manuscriptos e estampas - -em vez de 6C> :000$, 
diga-~e i20 :000$, deduzindo-se o respectivo augmento do s~ldo 
destinado á ·Educação. 

N. 48 

Verba 2.ª - Institutos de Ensino. 

Transfira-se da quota de 5Õ. 685 : 873e, que no titulo -
Educacâo - figura ,no· ,projecto tOt-B - "'Pata o ensino'\ it. 
importancia de 18_ :.000$ para consignação Mate·r.íal, sub_.con
signação 13-i - Alimentàcão e dieta - do titulo Vil - lns.ti
tufo Nacional de Surdos e Mudos. 

N .•. i9-

Verba li. 2 .- Tituto II - Faculdade de Direito de Re
cife: 

· Sub-collêignaç·ão n. 
20:000$-000. 

Sub-consign_ação :q. 
60:000$000. 

$µQ-consignação n. 
10:000$000. 

8: Diga-se 25 :000.f, em vez de· ~·éis 

iO: Em vez de 50 :000$, diga-se r~is 

12 : Diga-se H : 000$, e,m vez de r.éis 

N. 50 

Accrescente-se : 

2. Pa~ cumprime:nto do disposto ne artigo t5 
das Disposições Transitarias da Constitui-

. _,, ,, . 

ç·ão da Re.publíca . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 ~000$000 

N. 51 

V-erba 1i: 

Accrescente-se no .Material :Permanente a seguinté sub
.coneiglÍ!.cãô: 

Para acquisição d~- uma ambul_anela . . :.. ... . . . . 30:000$000 
. . 

. ·Reduza-se a sub-consignação .n: .57, . de 100 :OOOt pat3 
réis 7 O : 000$000. -

Redija-se assim á· s~-consignacão n. 62: 

''Despesas meudas e de promp'to ,pagátl,lento, inclusive 
· concert.õs 'de embarcacões, sendo 50 :000$ para expurgo e re~-- · 
paros de lanchas de· visitas .DO' i)Orto qo ·Ri() d~ Janeiro e 
50:00'C$ para desinfecçõês e I'eparos de lanchas nos portos de 
.Relém. Fortaleza, Santus e Rit> Grande." · 
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N. 52 

Verba 2ª - Titulo III - Faculdnde do Medicina da Bahia: 

Redija-se ass.im, inclusive ás dotaoõ·os das emendas ro!eron,tes ao mesmo estabelecimento: 

III - .!4'acuJdadc de Med.icina da B~bia 

Decretos us. 16.782, de ·13 de Jan~iro do t.925; 18.588, do 28 d.o .Ja.neiro de 19281 o 2.f. 792; de 14 da Julho de 1934: 

Pessoal fixo :. 

1 ·nircotor ......... -. .. 
35 Professores' cathedra-. 

tioos .~ •..••••.• 
4 Professores oathedra

ticos em disponi
bilidade ...•..••. 

1 Professor ·substituto . . 
31 Assistentes· . , ...... . 
3· Assistentes em di~po

nibilidade . •...•. 
1 O Professores privati

vos, ·send'O 9 do 
Curso de Odonto
logia e i do Cur
so de Pharmacia. 

i SecretariO ......... . 
i Thesoureirl'f -.--;-~ .. .-•. 
1 Bjbliothecario ..... . 
4 A{Xlanuens.es ••• L •••• 

f Parteira da Materni- · 
dade ... ~ •...... 

i Porteiro ........... .- . 
8 Conservadores ....... . 
9 Bedeis .. , ... ~ ....•• 

Ordenado 

12:800$000 

9:600$000 
8:000$000 
7 !2.00$000 

4:800$000 

6:000$000 
9:600$000 

·- . 9 : 600$000 -
s-~ooosooo 
4~800$000 

·4 :800$000 
3:.600'ººº 
3:200$000 
3 :200$000· 

Gralificncão 

D:oooiooo 
6:400$000 

4:800$000 
4:000$000 
3:600$000 

2:4.00$000 

4:000$000 
4:800$000 
.4 ~8Q0$000 
4 : 0-00$:000 
.2: 400$()00 

2:~00$000 
i:800'ººº 
f :600$000 
Í· :600$000 

.-l'• . t 

-1!'.'1 - r-

írotal 

9:000$000 

672:000$000 

57:600$000 
12:000$000 

540 :6.00$000 

21:600$000 

i20:000$00Q 
14:400$000 
f4,:.\00.$000 
!2.;000$000 
28:800$00'0 

7:200.$00ó 
5:400$000 

38:400f000 
, ~3 :200$000 

. ~'.\ 

•' °'."~-·· 
1. :· •· ! .~, .. :.. 

·i. 606 :600$00.U 
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Possoãi varinvoI: 

2-1. Gratificações de clinica •......•. , ...•.....•••••...• 
22. Remuneração do pessoal docaQte e administrativo. con

tractado, na conformidR.do do dec1~e-to n. :18. 088, de 
27 de J aneíro de i 928, para os varios cursos da Fa
culdade,. Ambulatorio da~ .CUnicas {jnclusi.ve Prom-· 

. pto SOéoorro.) e Mate.rnidade Climerlo de Oliveira. 
23, Quotas de exames vestibulares aos professores· e assis

tentes do curso, medfoos que regem e acompanham, 
de accôrdo com n. lei, . os ot.usos complern,ontares de 
Phurmacia., Odontologja o -en-fermeiras-parte~ras 'ºr 
bem assi.m, para ôS que regerem e aoompauhárem 
os oursos desdobrados dos iº, 2', a0 o 4.º unnos 
medicos .... . ............ . . , ., . ................... . 

24. DiariasJ -ajudas do custo e gratificacõ~s por se.rvioos 
·ex.traordinarios ..•• .............................•• 

Material permanente: 

25 . Moveis, apparelhos ·e utonsil ios . • . , •. • , , ....... • .... 
26. Livros e revi'stns technicns, .. , •..•...••••.. , ..• . ..•• 

Material de consumo ou tr~nsformação: 

21·. Artigos de L.aboratorio . , . .......•. . ... • .....•...•.. 
28.. Idem de cltnicas .................. A ••••••••••• ••• ••• 

29. Idem photographico ............... . ........ '·-.....•.. 
30. Idem de expediente (Secretario, Directoria, Bibliotheca 

_ 6 ' Thesotiraria) .................. ... . . , . .... .. 1 .• IJ" • • • .- •• -

31. Medicamentos, drogas e artigos. pharmaceuticos pa;ra a-s 
demais dependenoias •... , -..................... . 

32. Artigos de il luminacão . , ........ . , .............. . . . . 
33. Accessorins para .o gnbinete de Raios X . ... .• .......•••. 
84. PrQductos chimtcos (f -phnr.inaceuticos, apparclha.gc·m, 

utensilios e accessorios o outros semelhantes <lo uso 
. n_a Maternidade .......... " ..................... . 

35 ... Alimentação e dieta~ para a. Maternidud9 ............• 

26:400$000 

836 .: 400$00()' 

253:800$000 

20:000$000 

30:000$000 
35:000$000 

'60 :000$000 
60:000$000 
4:600$000 

1o:000$000. 

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

rn : oooi_ooo 
ii0:000$000 
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36~ ProdUólos bhimioos o· pharm·aceJ}tiOOS, nppárelbagom, 
ute.nsilios e accessoriàs. e oútros sem.cl.hnntcs de uso 

. no. .;.\mblllQ.-torio .... ,. ... . ... ·~ .. -. ...... ............ . 
31·. J,lrodqc·tQs ...Q~Unicós e pbarmao<nítiéôs; artigos de U$O 

diario; roupas, av,entae~, artcfaçtos de fucidos. ap
parelbagem e outros _s.emslhan.tes para o Prompto 

·~· • - - • •. • • - ••. '* .• · • • ~ •• .- • • • • • • • •• -•• - ......... .. 

38 .. Comhu .. ctn·ei!., lubrifiunfes e aoo~sorios de lub.-ifk·atão 
e ou~ Aem:elhanfes para .. o Prompto SoocorTo ...... 

39.. Alimentatão· e diel~s para a P~ompro. Socoorro .•....... 

Diversas despes·as : 

40 . . Seguros do edifícios o. material ................ ....•.. 
4i. ·subv·enc·ão â Snnta Casa do M.isericordia ...........•.. 
.-12·. Impr.essõeQ,. publi9açõ·es e on'Cmdernacõc.s • .. ~ .........• • 
-43. AlugU.e.I de cusa do· porf.fJi·ro ............ ... .. , ....... ~ • • .u. Energia eleclrioa., il\umtnacão .o telepbonés ........... . 
45. D.i:ve.rsas· desp.esas,. inclusive subvenção ao Direaiorio 

Academi.co 6 pagaménto de prémios e.scolares . 1 •• ,6 ... ·Eventu1ae-s . 11 ..... .............. . .... . . . .. . . . ...... - , • • , • , ~ •• 

47. Quota l!ara a Secretaria ·do ~onselho Nac-ipn.a_l de :mdu-
. . oac.ao .. 1, • • • • •• • •• , •• - · ••• ' • •••• ., " ••• ~ 1 •• " "! "'I • • • • ••• • •• 

•s. ~gua, asi;éio, concertos e tig.eiros reparos· d.o_s· e.di'ficioS. •. 
, 1 

To1~l geral-=-.. -;-·= .. - • • - ...... .... . , •• • , . . ... ''.9 . ..... : ••••••• 

-~ , . . 
RBB Ü.MO 

.... ~ ~ ••• ,.,. _, !' · -

Fixa 

Pessoar .. .... , .... . 
Material ..... ~ ... .. 

1.606:QOOtOOO 
, ........ ~' 

T()(;acs • -~ .•.•. 1 • 606 :-600$000 

50:H009000 

Q(>-!0001000 

f8:000JO-OO' 
t:-2 : 0001000 

6:0:00tOOO 
25 :.000,000 
f t : 800$.000 
1 ;.sooiooo· 

20:0001000 

30.: 000$..00.0 
1 ~OOG$OO(). 

,f .: .{00$000' 
50. :·000.$000 

Vai'iavel 

1.0.96.:000,000 
610:6001000 

i .'700:600$000 

39~ :61JO'l0.-)0· 

{53:000$000 

•••• • • • • • • • • • • JI ... 

Total 

''2. 702 :t30'ó$000 
. 6.t0 :600SOO(} 

3°. 3't3 ::200$00'0 

6f0~600,000' 

a. 3ta :2ôo.1000· 
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N. 5â 

'rttulo XIV -Educação. 

Classe I--Despesas o.r~ria.s. 

Categoria I-Des_pesas eff ectivas. 

Facu;ldade de Medicina do R.i o de Janeiro : .. 

·.· 

Pessoal fixo - Onde se 1ê - 1 sub-bibliothecar~o. leia-· 
se -- i ajudante de biblio.theeario. 

N. 54 

Verb.a 15ª - Dire.ctoria de Assistencia a. Psycopathas e 
Prophylaxia Mental: 

.;t\cê~escente-se no: Material - Titulo I - Hospital Na
cional de Psycopathas - a seguinte sub-consignação : 

_ _"Para occorrer ao pagamento de; -amortização do · prin-. 
cipal _e. juros da qpera_ção de .1 . ~oo :000$, mediant~ _caucão 
d.e 1 : 700 apoiices pertencente$ -a.o patrirhonio do Hospital 
Nacional de Alienados, na conformidade do decreto n. 301.t 
d~ 20 de Agosto de 1935, - 500 : 000$000." 

N. 5.5 

Verba 19ª - Accrescente-s~ 400 :000$ para os reparos 
aos p_re<lJos da Faculdade de Medicina da Bahia. 

N. 56 

Verba 16ª - Serviço de Inspecção do Ensi.no: 

I~spec·tQria do Ensino Commerci.a:l. 
Transfira-se da ·quotai de 50.685 :873$, que n& titulo· "~u

cacão" figura no projecto 1õ1 B, "'Parã. o ensino", a im.por
taµcia .de 938 :000$., para a e,óns.igil.ação "Pessoal variavel"', 
s.ub-consignaéão 31 - Remuner~ção dos inspectores regio
naes, etc., redigindo-se a. mesma do seguinte modo: 
_ "·Remuneração a i8 fiscaes gm:aes a i8 :000$1 sete fiscaes 

de exame á 9 :·600$, 20 fiscaes r~gio.nae.s a 6 ;000$, 14 fjs·caes 
de exame a 5 :400$, 60 íiscaes de exame a .3 :600$, 15 fiscaes 
de e~am:e a 2 :400$, dois fi~aés de e~:J,me a 1 :800$ e .80 
f iscaes de escQlas no interior á 1 : 200$000 - 938: 000$00(}." 

~ENDAS DO PL~AR)'.O 

N. 169 A 

Verba i .f .. - Inspectoria dos Centros de Saude. 

Material pe~manente: 
N. 12.S-Apparelhos e instruméntos de la-

boratorio . . ...... . .......... . ....... . 
N. 129--1\loveis e titensilios para escri-

ptorio ... . ....... . .... . .. . .. ...... li •• .•• 

200:000$000 

1100:000$000' 

;300:0Q0$000 
Suvprimam-se. - · João, Neves .. - Alde Sampaio. -
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Appro-vada a segui:nte 

~ENl>A SUBSTITUTIV~ Á DE · 

N. i69 A 

Reduzam-se em 20 % ás s~-consignações f 28 .e 129 da 
verba n. f i. 

N.. :169 D 

Vérba i4 • - Ditectoria de Assistencia. Hospitalar. 

Pessoal - N. 3 - Diaria~, aJudas. de custo, 
gratificac.ões. por- s€rvicos erlraordina-
rios prestados ~óra: da hora do expe-
dien-t,e. .. - ... . .............. ~ .... . ... .. 46 : 000$000 

-Re_stabeleoa-se a dotaciio do orçamento ·vigente, reduzin
do-se de 15 :000$000. - João Neves. - Alde Sampaio. 

Appro:vada, ·para ser des't?ocada e constituir 
projecto e-m separado a seguinte 

~ENDA 

~~ 179 

Titulo XVI. 

Amparo. à Ma~rnidade .e á Infancia . 

Classe-II - Despesas -extraordinarias : 

Destaquem-s·e 500 :.000$, sendo para a construccão de uma 
mateTnidade d-e Therezina (Piaühy), 3·00 :000$, e os restantes 
-.200;000$ ·pa_ra dóis Ia.ctarios, um em Therezina -e o. outro 
~m Parnahyba, no mesmo Estado. 

Sa1a. da_s Sess.ões, ô de Outubro de i935~ - Freire de An
drade. - Aoerwr Monte. 

Ns. f8·t-i82 

Tltulo XXIX - · Diversos (r>a.s-. 21 do avulso) • 

Discriminar as addicionaes da. Ser.retaria de Esta.do, no 
total de 800 = OOQ$000. -

N. 186 

Titulo XV-Saude Publica (pag. 32 do annexo). i 

Restabelecer p que consta da _proposta' do Gov-erno, isto 
~, que .os offie,iaes do e.xtíncto D. N. S. P. figur~m na Se
cretaria de Estado da Educacão e Saude Publica, conforme 
é determinação ·expressa do decreto n. 24 . 438; de 21 de 
Junho d-e 1'9-34, .organizando-se. então, um quadro unico na 
niesma- Secre"taI'.ia de Estado, a exem-pla -dos Ministerios da 
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.. ··- '·425 - .-

Justiça, Viação e outros (vide titulo VII .- . Administração 
Geral). 

Sala das Sessões, 6 de Outubro de 1935. - Barreto 
Pinto. 

Aprovada a emenda n. f86, com a seguinte 

SUB-EMENl)A 

_Súpprima-se a par.te final a partir da palavra "organi
zando.-~e". 

N. 186 O 

Titulo XIV':: 

Educação: 

Inspe.ct-0ria do Ensjno Commeroial : 
1° Destaque-se· da verba 500 contos destinada á remn· 

neração dos inspectores regionaes de · estabelecimentos .e 
demai~ íiscaes ~ importanciá de 32~. contos ·para pagamento 
dos actuaes inspectores regionaes e fi.scae.s geraes de Ensfno 
Commercial em numero de 18. - Cal4eira d~ Alva1'enga. 

Appr.ovada p""r~ ser destacada e con.stituir 
projectó em sepa'ra1f1 a segu1nte 

EMENDA 

N- 1s7 

Titulo - .. Subvenções." : 

. Fipa elievada de ·50.:000.$ para 90 :000$, a subvenção con-
cedidà, pela União, á Faculdade· de E_ngenharia do Paraná. 

Sala das Sessões, 6 de Outubro de 1935 . -PliniO To.u-
1'inho. - Ootavio dá Silveira. -. Arthur Santos. 

N. f92 

únde convier : 

Ao enve.z de dis~ríbu1r-se o to.tal da Sub-consiguacão n. 
30 da propGsta orçail)-entaría referente ao _Ministerio da E.du
c.aÇão e Saüde Publica pele modo adoptado pela Comtnissão 
de Orçamento, distribu·a-se de ~ito a que se re~ervem réis. 
s .000 :000$000 {tres mil eontos de l'1éis)., para o comb:at.e ás 
endemias ruraes nos Estados de .aecordo com a Constituic.ão. 

Sala das Sessões, 6 d.e Outubro de ·19a5. - F. Mag.alhãe.s 
Netto. - Manoel Novaes. - Atilla Ama:ral .. 

AplJrovadai a. seguinte 

EMENDA SUBSTI'):'úTIVA. Á D.E 

N .f92 

Na sub-c.ousign.a.cão :n. 37, onde ~e diz: "sendo réis, 
3.000 :000$ para. saude publica e assJstencia . social nos E.sta-
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·• 

dos", diga-se: "sendo â .. 000:000$ par-a 'o combaLe ás ende
mias ruraes ncjs Esta4ostt. 

N. Hf3 

Externato do Collegio Pedro Il: 

Classe II - Despesas extraordínarias - Pessoal Varia~ 
vel: 

Redija-se âssim: 
Remun~ração do pessoal nece$Sario ·á:s tur

mas· extraordinarias inclusive ensino · 
de · línguas vivas, estrangei ras, pelo 
methodo dire:cto é quatro assíste.qtes 
do gabinete de educacão . • •...... 650:000$000 

D_estacada a importancia de augmento das verbas já çon• 
signadas no Ol'~amento. - Washington F. Pires. 

~· i't 
Externato do êollegio Pedro II: 

Mate'rial não permanente: 
' 

R1edija-se assim : 
Para material de expedi~nle necessarfo ~s 

aul!!S, á .Dltectorfa, á Secret~ia, ao Ga
bin~te de ~ucação, á Bibliõtheca, in-
clusive encadernações . . .. . .. .. . ..... . . 20 :000$000 

. Dest.a.ca.~se:- a importanc.ia oe aiugmento da.$- ver:bas já. con-
signadas no Orçamento. - Washington F. Pires. 

N. i9ts 

Ma)terial não permanente : 

Redija- se assim: 
Conservação do· edificio,, .isto é, salas de aulas. 

gabinet~s, telhado e bombeiro • • , . . ~ 25 :000$0QO 

Destacada a importancia de augmento da:s verbas já con .. 
signai!4$ no Orçamento. -- Washington F. Pir.es. : 

N ~ i96 

Externato do Collegio Pedro It ~ 

Mat~rial permanente: 

'Redija-s·e a$sim : 
Apparelhos para os. diversos gabínet~ e 

utensilios para Secretaria • . . . ..... . 

1 
' ' 1 

' 

27:000$000 

Destacada a. importancia de augrnento das verbas -já con ... 
signadas no Orçamento. - Washi11gton F. ·Pire$. ·~ 
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~- 4'27 -

!; ~{~ ~~1 

Emenda á verba do Mu.seu .JHstori'co Nacional - Mate
~iaí: i 3 - Qnde se lê : 

Conservacãó das obras artísticas e h:iSluricas de cidade de 
' Ouro Preto"; · · -. · · 

Le~arse . 

.. 'C'onservac·ão das óbras artísticas e histdrfoas tia ·cidade 
de -Ouro Preto e Serviços· de installacão da inspeeioria de mo-
num-entos nacíonaes no Museu Histor:ico Nacional~. · 

Approvada a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVÃ Á DE 

~. f97' 

.. donservacão das obras árti·stieas e his-toricas da. c-id,ade 
. de ouro' P:reto, e ins:pecÇão de. monumento.s naciotíae:5~. 

Prej.U<Jiçada a e~enda n·. f-97 

. Ap-provada para serem destacada~ e eon$t1-. 
tuirerem projectos ero .separad'o as seguintes · 

EMENDA 

N-.198 

No tit~Jo XIV (ca_pit'Jllo 5 ou -~- {09mo convie-r), clas:s'.e 
st~hvenções : 

,Facuidade de M~dicin-a. do .Parã ....•.. - .•. 
,Hospital ,da éari<:lãde, do Pará . .. 1 .~ •••• •• 

il-0sp1tal da Ordem Tarceira, do· Pará .•.•. 
A.sy,to do Bom Pastor.. tf'o Pará •.••.... ~ .. 
Colonia Refór-mativa de OotiJuba, do Parã. 

i.00 :000$000' 
'50.:000$000 
50 ·:D00$-00Q 

.50: : 000$000' 
50:00!)$000 

. S.ala das· S'essões da Gamara _dos· Deputados~ de Outubro 

.de· i935. - AC:ylino· de Leão. - Maria ·Che~mont. -josé Pin
garilhQ. - Aõg,uar Bast·os . . - ·Ole'IT~ti~ LiSbôa. - Gen:aro· 
Ponte. 

N. 200 

Verba - Subvenções·~ 

. Dâ ver.b.a de subvenções destaque-se a im:PO:rtancia d~ 
réis 5 : 000$000 (ei.nc~o contos de réis), para ã -B~bliothieca Rio-. 
Grandense, na-ç1dade qé: Rio Grande, no E$t_ado d.o Rio Grà.ndê 
_do Sul. 

Sala das ~s~ss6ee, 5 .J!fa 0-q:tubro d". MJá.5. - -Edma:r Car ... 
"tJOl1io. · · . · · · 
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.....:..... 428 -

?f~ 20t 

Inclüa-se na verbà .•• ·• 

Sub-consignação : 

,, -.. 

N .... ·- Auxilio á Faculdade Fluminense de Odontolo
gia. com sé.de: iem Nictheroy, par,a amplíaeão· das suas: actua.es 
installacões e acquisioões do apparelbamento necessario á 
m9ntage1p. de um gabine.te de el~ctr-o-radiologia., réis .. , . •... 
50:C00$000. - Barreto Pinto. - Jôsé Augtuto. 

Approvada, nos termos do parecer, a segu-inte 

N. 202 

ID- Faeuldade de M·edici:na da Bahia. 

Orijje se diz .: 48 assistentes. d iga~se ·49 assistentes: onde: .se 
diz: 3 assistentes, em disponibilidade, diga~se ~ assistentes em. 
disponibilidade, feitas as devidás correcõe~ o.os r~speetivo~· 
totaes. - Homero Piret. 

N. 2Q5 

Na ultima verba (sem nQ.mero no avulso distribuidoJ 
consignada no titulo XIV, substitua-se a denom.inacão &4para o 
en.s-ino-1:' Por esta outra.: "para educação e eultura em geral.·" 
- · Lourenço Baeia Ntroes~ Presidente .. - La'/Ld;elino Gomes, 
Vice-!ltesidente. - Monte Arraes ~ - Rq:dl Bitt~ncourt~ Re
lator. ~ Eduard Snnchez . ~ .. V4.rtim Soa'res. - Francisco 
de· M orae:s. 

. 

Appr.ovada a .s.egüinte 

EMENDA SUBSTITUIITV'A Á t>B 

N. 205 

Onde convier: 
Substituam-s-r, os títulos das percentagens constituofo

·naes~ dete).'rnínãdas no art. 1.56 e seu paragrapho, pelos se
guintes: "Pal;'a a manutencão e desenvolvimento d.: ·~ syste
mas educativos, de accordo -com a legislacão a ser votada" e 
"Para a reuliz:acão do ensino nas zonas ruraes~ , Q.e acco'.râo 
com a Iegislacã0 a ser votada:." . 

Prejudicada ? ~roenda n. 205. 

N. 207 

THulo XV - Saude Publica - Classe II, Despesas enra
ordinarias - (letra h) . 

Destaea ... se no n. 1 - "Par3 attender ás despeaas com 
os serviços de saud:e publica em tod<> o, paiz, observada!, 
quàJito ao pagamento,. as disposiçõe;; do · decreto n. 24. 67 4, 
de H de Julho de i 924 ", etc., ai quantia de 35: 000$000, pas-
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sando as ca:ns.ignac·õ·es dó material do Instituto de Neuro
SYJlhHi~ a ser distribnidas assim: 

Mater.iál não permanente : 

í>r.oduotos: chi-micos, material de estudos: .e pes-
quisas e utensilif?s· .p~ra o labo~atorio de1 

'{>esquis:as e gabi:µete pl;lysiothétaptco .. •• 
Drogas., medic~~ent~ e· ~produ,ctos pharmac.eu-

tícos .. "' .. . ....... ~ ......... ,. lt ...... .. ~ •• • 

Materlal JJara conserva~ão, e. U.mpeza dos pavi-
lhões ... - .. . - . .. _ .. . .... . .. ,. ............ .. 

Para rnanutencão· d~ ·iOO leitàs (aiimentacão, 
t:ned'icamentos,. '•estuarió, ete. ), ·que eonU-
miai-á a cargo do lio_spital Psychiatrico a 
cuJa dísposicão ficará esta dotação na 
C.oni·P.Iissão Central -Oe Comp~as ........ . 

.. 
Pa~a conêiervacão e reparos It~ tres pavilhõ~ 

e annexo.s .... .. ........ .. - .. ~· ............ "" . .. 
Custeio de public·acõ~s scientific~s .. .. .•..• . 
Instal1ações: e rep~rós Q..e moveis, appa~elhQs e 

insl):'umento~ $Qi~nti.:fícõs ·: •... •• ..•.• •. • 
Despesas miudas de prompto· pagamento .... . 

~at~riã'I pe·rma.nente ~ 

Acqüi'si.cão de moveis para gabin~te ,e escr:i-
. ·pt·orio . • .. . ... . . . . . . . ..... .. li • • .. li .. ...... .. . 

.~achiJ~as,. ~pp~relh{)s, instrumento.s, aoo:es-so,_ 
rios e utensifi'os .para enfermarias~ .. ...•• 

A;pparelhos e mater ial para :o laboratorio de 
.• pes~u.isas e gabinete ph:ysio~h.er3tpico ..• • 

ObJectç.s de e::rped1.ente ·e d~ esc:r1ptQr10 •• ~ .• .• 
Acquisic.ão <t~ :livros e r:êv1stás teob.D1~a~ .••• ~ • 

.:. 

36 : 00.0tóó.Q 

5.0: 000.$000 

6:000$000 

·70 :OQ.(}$000 

i.62 : 000$000 

•• 

38:000tOOO 
5 :.000$000 

6:Gil0$000 
{'7 :-000$000 

66 :oo.otooo 

·3 :'10(}$000 

2-l : OOÕ$Qó<l 

l 5 :-000$0.00 
s :.ooo;ooo 
s :-000$000 

50 :000$000 

278 :.{)00$000 

Joã~o Penido. 

A_pprovada ~ em.e-ncfa n~ 207, eom a se.gllinie 

SUB-EMEND_A 

.Supprtma-se ·&. de(Juc«;ão ém re!ação a sub.•êon~ignaçãC> 
n. 37, da verb~ i._a. 
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··N. 208 

Titulo XV - Saude Publica: 

Classe II - nespesas extraordinarias. 

Categoria i - Despes~s effe.ct?va! , 

Direr:toria de Assistencia. Hospitalar 

DiI"ectoria : 

Redija-se o n. 2 do· seguinte modo:. 
Dia.rias, ajudas de custo, gratifica.ções por ser

viços extraordína-rios pre.stados fó.ra d~ 
horas do expediente, -ínclustve 4 :800$000 
-para gratificação annual ·ao funccionario 
designado para servir como se~retario do 
di-r-ector . . . ~ ...... .. .. ~ ... • . . . . ..... . . 46 :000$000 

• 
Cal,deira de Alvarenga • 

_Approvada a emenda n . 208, com a seguinte 

.. . . SUB-EMENDA. 

Reduza-se de 46:000$ para 31 :-OOO$r de aceordo com o 
·parecer, á emenda .i.6.9.-D • 

.. 
N. ~81 

·Titulo XXIX - Diversos (.paginas 45-~6 do annexo) -
Ajudas de custo. 

Reduza...;se para f.200:000$ a s/c . I --- do Ministerio da 
Fazenda - Thesouro Nacional. 

Reduza-se_ de 10%. ~diversas rubricas const~p.te da parte 
refei'e:Elte ao Ministerfo . da Educação. , 

Sala das Ses~õ~s. 6-~0-i935. - Barreto Pinto. 

A:pprovada. a 28 parte da emenda n. -2-81 ~ 

N. 324 

- · Cnde convier: 
Inclu·a-se. a· impo.rtancia de 40:000$000 para cumprimênto 

do Decreto n·. 4. 492, de i 8 de Janeiro de :f.922, relativo ao 
Instituto Historico e Geographieo Brasileiro. 

'N. 325 

Título X, Classe II, Despesas e:xtraoi'd!oaria~, Categoria r. 
I*Silesas eff ectivas -~ MiI\iste.rio da Fazenda - I Divida. 
Fiuctuante. 

Aoore6cente .• se, depois de e.xercicfos findos: 
i · .~ ·"'Iric.lusive ' a liquidação do pagamento das .obras de pin

tura e escull)tura deixadas pelo fallecido ºI>i.nto:f I>ecio Vil.-. 
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fares e já incotporada.s ao patrimoni9 da Escola d,~·. Betla$ 
:Artes :nor eff eito da ·tei n. 580 de 24 de Maio de . 1935. 

11
• -

Br:lmár· Çarva:tho. - Delph,im Moreira·. --- Francisco . G.oru;al
ves. - Ba1'7'e·to Pinto-. - Acurcio Torres. _,.._ Fe1"'J14ndes. Lima. 
- Díni:: fu~iQ'i'. 

N. 4.ai 

Onde eon:vier: 

Da vtil'.ba - O~ra.s -- serã destinada a importancia de 
fOO : 00.0$000 ·para. -abastecer d:~ agua encanada o· loga1' Matto 
Alto, em Gu_ara:tiha, e para. a terminação da linh.a do encana
·mento de ·agua do .mar-00 7· de Senador ca·mará~ 110 Districto 
Federal. 

Sala das Sessões, ·6 de Outu]:ro de f93.5. ·- ÚfJ'/:de'ira de 
A..lvareni)'a. 

Approvada a s·eguinte 

EMENDA SUBSTITUTJVA Á DE 

N.. 43i 

1\:ccrescente--~e na. §~b-eonsignaêã(> :p.. 42, -da verb;i ·1.8.: 
'·'sendc1 ~:oo :-Q00$000 p~ra abastecei:' de agua encanada o loga:r 
M-àtto A:Lto, em Guara.tiba, e para a terminacão da linha de 
encanamento de agua do marco 7, de .Senádor Camarâ·." " 

P:rejudicáda a emen<la li_. 43i. 

N. 4:56 

No orçamento da 'Educac;ão: 

, Quantia a ser retirada do .saldo exi'stente na percenta
·gem constitucional r,e,gervada :para. Educação~-

Onde convi'er :. 

Para instalíação das cad.·eiras de Urologia nàs FacuI
d.ade.s :de_ Medi~ina da Unfversidade do Rio de .Janeko e. do . .s 
ESt~~lo? da B'~hia e Rio Grande d·o Sul, ,a, quan~i~ de tre·zeiilos: 
contos de réis (Rs... 300.:000$000), cem contos .de réis 
(Rs. 100 :·Q00$000)., para ·cada, destinados exclusivamente á 

·m_ontag~m de s:eus se"Tv'·iços t:Hinfops com appa .. elhagem ·com
p,letn de raios ~ êlect1•ici<:Iaqe· medica -d~ ,es1J.e!'ili:tação., Ia
borQ.tof•ios e mnteri~l p:irll operacões., diagpostico e trata
menf.osi tudo de accordo com as ·rriaís modernas e:xigenci:as 
do ensino.-" 

·Sala d1J;s S'essões, 3 de Outubro .de f 935. - Att'ila Ama
ral .• - Rc.na'tp B11'1'bOsa~. - Raphael _Cincur,á. - .Manoel No
uaes. - Lauro Passos. - F. MaqalM.e$ NeUo. ___, Abelardo 
M4rir_rho. - Pinto Dantas. - Lima Teiteeira._ - Prisco Pa-
'l'ais.D. - Aitamtr"ando Req?tii.io. - A,?f.thur Nei-va. - Horne_ro 
Pir.es. - Jlath1lUJ Frei.ré. - Amaral PeW!.ota Ju,n.io:r· . ...._ No.,. 
gue{ra P'enido .. · _,..· M qraes _ Pa.i.va.. - A.do.lpko Cardoso de 
A1tre-s. - Freire de Andrade-. ·..,_ H. A.nnes Dias. - Ac11iinQ 
de Leao. -sampàfo Correa .• --- Agenor Monte. - Fiuueiredo 
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Rodrigues. .___, '!' ~.ixe"ira Lé~.te ~ __.. Sa,muel Daurt~. ·· ;,-- .Rau.~ 
Bitt:encourt.. - Francisco .Rocha. - A.sca.ni'o Tubi~. - -
Leoncio Galrão. - llu_.mbertD Mo1prq,. -- Domingos· Vieirà. _. 
EdgaTd Sanches .. --- Simões Barbõsa • .._ Artkur· Cavalcant~. 
-· 'Deadq,to Maia~ ~ Herectiano Zena:id·e. - " · 

Avprovad~ .a êmenda a • .t56 .com a seguínte 

au:a .. EMENDA 

"Inclua-se,. nos ti.tulqs referentes ás FaculdadeS' de Me
dfoi:na do- Rio .dé J aneii;-0, Babía .e Rfo Grande do Sul, a verba· 
p~ra d.o.is assj·êtenles, a~iliares de eµsino de Urologia, em 
cada uma dellas, éom os ven:cimentos dos funccionario.s dessa 
categoria, :10: 800$000 ànnuaes.:" 

N. 457. 

TITULO XIV - EDUCA.Cá.O: 

CLASSE 'I - Despesas .9rdinariªis 

C..,.\.TEGORIA ---- Despesas e!fectivaa 

IN'STITUTO D~ tNSl~Q: 

!nelua-se ondé convier, especi:!ican'do-se. a ·despesa e· de~ 
duzintlo-a dó sªldo destinado ·ao Ensino em geral; · 

Faculdade de Direito do Ceará: 

Pessoal fixo: 
23 professc:fre~ c~tbedratiéos ........... ... . . 

:t secr.etar.io •........... - ... . ... , .. •' .... . 
i .escr.ipturaI'io ..........•...•........... 
1 archivista bibljothecàrio . ...... - ....... . 
f amanuens·e ... ' . . .................. . ... .. . 
1. port.~iro " .... . . ... . .. ......... :. ...... . . 
.1 1con11.nuo •..... . .... ....•.. .. " . • .. . . . • •..• : .. 
2 lbed.eis " ..... ., . ........... .. . .. .. ~ ............... ... 
1. ~erve·n te . . - . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Material nH:o pcrmanentt~: 

Artígoe de expe'di~nte e. emb~lagem. . .•. . ~ .. . ., • 
.Artigos de HJu minac~o . ....••..... . ........ 
Artigos escqla.res ........ •' ....•.••• ,, .••....• 
Despesas de illurninação. forca, te.lephone, te-
. Iegr..amma.s .. ..... i ··~ .... .. , ••• ,. • • . ~ ....... . . 

Tax~s· de agua, esgot<fs . .... ...•...... .•.... ,~ 
Hiygi~ne e cõnservµciio d:o. ef:}ifício .. e do Mus~u 
Despesas de prompto pagamento e outra~ im-

·prevista..s ·· .. ... ..... ~ .. ...... , . " .......... ~ ... .. 
.Subvencã.o ao Directorio Academico e premi.o• 

aog est.udan.le.s ... •.....•......... .•• a ~ • 

' . 
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368:000$000 
.i 4 : 400$000 
fó:800$0Q!) 
10:800$óOó 

7:200$00.0 
·5 :400$00(} 
4 ·~$00$000 
9 :&OOSOOb: 
4. :200$:000 

435:200$0(}(> 

5 :tJ0'0$00U 
a~:ooosooo 
5:000$000 

6:000$000 
200$000 

12 .:500.iOOO 

6 :000$000 

1 O·: OOÓSOOt> 

47:700$000 
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CtASSE II - DESPESAS :EXTRAORDINARIAS 

C.A'I:EGORIA - DESPESA$ :E;F.VECTIV AS 

Pessoal fixo ·:· 
1 djrector . . ... ~ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . " . 
Remune~ação de p.rof'e~sóre$ dos curso~ .cté 

Doutorando e Bacharelat1..do .......... . . . 
Remuneração dé ~ontrn.ctados e mensalistas .. 
Substit.uição de professores e representação do 

Director .......... ....... .. ...... . .... . 

Mat.erial perma.nente : 
Livros e revistas teohnicas ........ . ........ . 
Machina:s de escréve;r e ·calcular ............ . 
l\f.oveis e utensHios p!!ra aulas e gahipe.tes ... . 
Artigos e ac.cessorios ..... .. . ...... . ..... . . 

6:000$-0UO 

30:000$000 
40:000$000 

20:000$000 

1 O: O'OOS{)OO 
25 : ooos·ooo 
50:000SOOO 

5 :{)00$000 

Sala das Sessõ.es, 2·9 de Outubro d~ ~935. - Xavie.r de 
Oliveira. - Humberto R. de Andrade. - Figueiredo Rodri
gues. ----- Monte Arraes. - J e.hovdh 11otta. 

N. 416i 

Minislerio da Educa.cão e Saude Publica -- Institutos d-0 
Ensino: 

Inclu.:i-se onde conviér1 esp·ecificando-se. a despesa e de
duzindo-a do sa1do destinado ao Ensino ern geral: . 

ORÇAMENTO DA DESPE-SA 

Esc.ola Polytechnica da Balt:i:a 

Pessoal fixo 
1. Di.rector .. .. . ......... . 

23. Professores cathedr~t:i-
-0.os ...... . .. . ... . 

2. PFofessores de, aul·á ..•.. 
1. Priof essõr de aula. em 

disponibili'dade ... . 
1 O. Assistentes ...... . . .. . 
1 . Se.cretarie ... _ ..... . . . · . 
1. Tl;lesoureiro .......... . 
f. Fiel de thesoureiro ... . 
i ~ Biblíothecario ........ . 
f. Almoxarif e .......... . 
3. Escripturarios ....... . 
2. A.Inanuenses ..... . ..•. 
L Porteiro .. .. .. ~ ....... . 
3. Bedeis . . ........ , , . ' .. . 
2 • Conservadores . . ..... . 
1 . Con:tinao ..... · .... . .. . 
3, Serventes ........ . ... . 

Ord. 

1.2:800$ 
8:000$ 

8:00,0$ 
7 :'200$ 

i.2 :800$ 
.12 :000$ 
6:000$ 
8 :-000$ 
7:20.0$ 
5 :600$ 
4:800$ 
4:800$ 
4:000$ 
4 :000$ 
3:200$ 
2:400$ 

C·. D. - VOLUME ~XV - 1935 
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Grat. 
9:0008 

6 :·400$ 
4.:000$ 

4;000$ 
3:600$ 
6:.400$ 
6:000$' 
3:000$ 
4:000$ 
3:600$ 
2 :·800$' 
2 :4-00$ 
2·:400$. 
2:000$ 
2:0ü0$ 
1:600$ 
i ~2-00$ 

D:OOO$ 

441:600$ 
24:000$ 

12:000$ 
iOS:OOO$ 
19:200$ 
18 :00-0$ 

9:000$ 
12:000$ 
10;800$ 
25:200$ 
i4 :400$ 
7:200$ 

18:00-0$ 
12:000$ 
4:800$ 

1-0:800$ 

750;DOO$ 

28 
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Variavel: 

2. Remunera(},ão a professores Jubila ... 
rto·s . . .... .. - . . . . . . . . . . . . . . . . 4. : ~00$ 

::; . Quotas de exames· a serem pagas 
aos pro:f esore.s ........•. ·. . . . . 1 O : OOOS 

4. Substituições, gratific.ações ~or ser.
vico.s extraordinarios · presta-. 
dos fora :..:das hora$ de expedi
ente e repr.esentação do dire-
·ctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O : 000$ 

5. Dia rias e ajudas de custo ......... . 6:000$ 30:800$ 

786:800$ 

Material: 

6. Material permanente . . . . . . . . . . . . . 1.50 :000$ 

7. Material de :cons~.mo ou d~ transfor-
maoão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40: 000.$ 

8. Diversaa despesa.s, inclusive sub ... 
vencão, ao Direélorio Academí
co., de accordo com ·o art. 105· 
do decreto n. 19 .. 851, de 11 de 
Abríl de 1931 • .. , . . . . . . . . . . . . 20 :000$ .210 :000$ 

Res.umo: 

:P·essoal fb:o 
Pessoal variave1 . . ; ............ . 

:l\[aterial ., ... .... ....... ... · . · · · · · · 

Total ............. ...... .. ~ .. 

756:000$ 

3:0:800$ 

2.10 :000:$ 

996:800$ 

. 996 ·:800$ 

8a'la das Sessões, 6 de Outubro de i935, - Leonci.o GaJ,,
rão. .- !ri anoel N ovaes. - Prisco Paraizo. - Lfluro Passos. 
- F. Jfp,galhães Netto. - Aitamirando Requião. - Pinto 
Dant.q,s_. -Francisto Rocha. - Lima, Te"(:ceira. 

N. 462 

' 
Destaque-sé da súb-coneignacão conveniente., na tabella 

orc.amentarfa. da · Faculdade de Direito da Universidade. do 
Rio de Janeiro, consignação pes$oal varja:vel . ......,.. 1verba 3ª do 
Mini.sterio da Eüucaoão, a. importancia de Rs. 11.6 :244$900 
para custeio de um curso nocturno na mesma Faculdade. 

Safa das Sessões, 2 de. Outubro de i935 . - Ascanio Tu
bino. - Biis Fortes ~ - Figue..iredo Rodrigues. - Onri.stiano 
Machado. - - Adalberto CorTea. --- Dario Crespo. 
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Approvada. a seguínte 

EMENDA SUBSTITUTIV,...\ Á DÊ 

N. 462 
Deãuzindo-se o corr.espondente augmento .de despesa da 

·par centàg.em constitQcional d:estinada â Educacão, redija-se 
nssim a sub-consignação n. 1i5, da. verba n. 3 : "Remuneracão 
p~lo desdobramento de .turmas ·do 1° a:o 5° anno, inclus-ive 
1 Hk244$~00 para o curso nocturno, 275 :000$000". 

Prejudicada a eme·ntla n. 462. 

Approvadas .as seguint.es 

EMENDA8 

N. 463 

Titulo XV - Sande Publica. 
Classe I - Despesas ordinarias. 
Categoria II - Despesas é.ffe-ctivas. 

Directoria da Assistencia Hospitaiar: 

.Hospital Eslacio éle Sá: 
Material não perman~nte ·- AQginent.e-se para réis 

L 014 ;OuOS e red1J&.-sE: do seguinte modo: 

Artigos de uso na pharmacia ............ . 
Artigos de laboralorio, Raios X e drogas para 

os mesmos .................... . . • . .. . 
Artigos clinicos, cirur:gicos e de consumo 

para enfermarias . . ........... .. . . . . . . 
Dietas e alimentaçâo do pessoal e doentes .. 
Medlcarnentos, drogas., 1)roductos; ch1micos 

·e pharmaceutioós. . .... .. ~ .. . ..... . 
Desinfectantes ... . ..... .. .... ... ... .. . . . . 
Combustiveis e lubrificantes .. , . • ..... . . . 
Co_nservac:ão do material e expediente . . ... . 
Art_igos de expediente e object.os de escrí-

P tor10 ....... _ ... . . .. . .• _ .•. . . . ..... . 
Roupas, faz:enctas e artefactos de tecidos .. . . . 
Material de conservação e asseio dos edificio.::, ·· 
!Iluminação, forca m.otriz, gaz e teleplione)s 
Despesas de prompto pagamento, concertos. e 

outra& imprevistas .......... . . . . . ... . 

Cl~s_se. II' - Despesas extraordinarias : 
Categorfa I - Despesas effffctlvas: 

Directoria de As~istencia Hospitalar:. 
Directoria : 

Para pagamento de pesoa1 tecbnico e admi
nistrativo, contractado na conformidade 
do ·Decr~to 18.0'SS, de 27 de Janeiro d:e. 
1.928: Augmente-se para . . . . .. ... . . ~ 
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16 :000$000 

20 :'000$000 

105 ~000$000 
416:000$000 

fBO:ooosooo 
5:000$000 

47:000$000 
22 :000$000 

15:000$000 
40 :000${)0.() 
15 :·ooosooo 
73:000$000 

70 :·000$000 

1.0fq:000$0.00 

429:880$000 
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Hospital Estacfo de Sá: 

Para paga.menta dé pes$õà~ contractado, de 
accorào com ó Decr.eto :t.8 .. '088., de 27 de 
Janêiro de 1928: Augrnen.té-se pai:'-a • • •. • 725 :i~0$·0.00 

Annes :Dias . ..;..:;,... A.daZberto e.orrêa . ........ X.avier de Oliveira,. 

Mater-h'í.l não perJ,'h<?:nente-: 

OoiisÍgtladn n,a p;ro.pos:ta.. . . . ... , ...... . 
Propbst.o na emenrla . . .. . , ..... , ......•... 

Augm(;nto 

P-eI;soal: 

Ditecteri~: 

..... .. .. ..... ' .. '•' .... .. .. 

Oonsignad"o na propo:s:ta ....•.....•.•. .•... 
P.rono:ste na emen<;la ...• .•.. . • •. ' .. , ..... 

Augmento ....... ... .. ... , ..... . . 

Hospital E:Stacio de S·á: 

Consignado na ·proposta .... . ... , ..... . . · . . . 
Proposto na. e1nendà ... ·, • . . . . . .· • , .. 

.~ugmento .... ~ . ....... . . ... . .... . 

Total dos augméritos; 

591 :432$0ÓO 
309 ;'8.~0$000 
565: 140$.0QO 

1 . 466 :452$000· 

A..nnes D·ias. - X.avier de .Óli'!)eira •. 

HO-$pítal São Francisco de Assis: 

Pessoal •• 764 :·060.$00.0 + f-29 :00..0$000 =· 

Ht>'spital -E.stacio de· ,Sá: 

.P.esso~l .... .. ......... ........ ......... . .. ~ . 

Menos no B:ospttal Es'tácfo de Sá ... . • "' . 

Hospital S. Francisco d.e .t\.Ssis: 

Material nã:o permanente ..... . 

J;Iospita,l Estacio de Sá: 

Material. .não permanent~ ... . ......... . . . 

Menos no Hcspital Estaclo de Sá ..... . 
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422 :.~tt8$000 
1.014:0Q0$0ô0 

5.~f1 : 432$000 

1;~:0 :-0.00$000 
<i"29 :·880$.000 

30.9 : 880~-00ô 

160:000$0-0-0 
725:140$000 

565 : H10$000 

•893 : 060.$000 

72.5 : 140$00-0 

iq7:92U$:0-00 

:J 

1. 036 : 000$000 
1 • 

1.0f4·:000$000 

.22:000$000 
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Eospital '8. Francisco de Assis: 

Material permanente .... ª .... ........ .. .. .. .. . 

Hospital Estacio de Sá: 

Material permanente ..... .. . " ........ . .. 
. 

Menos no HospitaJ E~tacío de Sá . . ... . 

Totaes:· 
i ·67 : 920$.000 
22:000!3000 
21:000$000 240:920$0ÓO 

·70 :OQ0$00CJ 

i9 : 0008.000 

21:000$000 

. Q Hospital Esfacio de Sá tem o µlesmo numero de leitos 
do .Hospit.al S. -Fráncisco de Assis, ou sejam 450. - A.nnes 
Dias. - Xavier de Oiiveira. 

N. 46-i 

Ao Or.camento do Ministerio da EdQ~!lção e Saude Pu
blica: 

A' verba iSª - Su.à-consignaçâo 5 ~ 

Onde se diz : 

2 inspectore~ .. . ........... , .. . 
3 inspectores .... . . . . . , ...... . . 

etc. 

Diga-.se: 

2 inspect.ores 
3 lnspectores 

etc. 

Gra~. 

4;800$00{) 
4 :·800$.000 

Grat. 

3 :2ó0$000· 
3 :.200$000 

Grat. 

1:600$000 
1:600$000 

Da, mesma fórma proceda-se quanto ao pessoal indicado 
nas sub-consi.gnac.ões 7, 8, 9, i2, i5, iü, .21 e 23, da referida 
verba n . i'5. 

Sala das Ses.sões, õ d~ Outubro de 1935. - Mar:i.o de 
Moraes Paiva.. - Nogueira PP.nido. - Barreto Pinto. - Al
berto Surek.· - Paulo Martins. - T-homp.són Flores Netto. -
Aeurcia Torres -- Gomes Ferraz. 

N . 469 · 

Da verba orçamentariá para, fins educativos. e ailid:J. sen:i 
ap.plicacão especial, se +e!?ervará a lmportancía · de réis .... . 
40() :000$000 para o estabelecimento dos aprendizados agrlco.
las de Barreirôs e· Joazeiro, no Estado da ·Bahia-, e que foram 
.extinetos, re8pectivã.ment~. pelos De.eretos ns. 24 .115, de i2 
de Abril de i934 e 19 .848, de 10 de Abril de 1931. A q.ppli ... 
eaç!io será feita. pelo Minisí.erio da Justiçp. .e Negocios. Inte-
riores, a quem compete taes serviços. · 

Sala das Sessões, 4 de Outubro de 1935 ~ - L?.tíz Vianna. 

119 de 273 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 273 

- 4-38 -

Approvada a seguinte 

EMENDA 

N. 449 

:OIJ,.de convier : 

Ao Orç.ament.o para 1936 : 

Dê--se á sub~consi;sna.ção n. i i - Escola Polytechn ica -
Ministeri-0 da Educaçao e .Saude PubLica - a disposic~o que 
se off erece na tabe.lla junta, ficando a sub-con.signação n. _ 6, 
com a impo:rtancia fixa de :1 • It.92 ;200$000; a sub-cons.ignaçãc 
n. 7. com a importa"Q.cia fixa de 160 :200.$0º0. - Pattio Mm·
tins. - A.c·uroíp Torres. 

São approvadas para ·Serem destacada:~ ·e con
stituirem projectos q. parte as seguintes 

1ri.!ENDAS 

N. 209 

Tl_tulo XXVU - Assistencfa. So~ial - Annexo pg. s~ 

i ---- Subvenções a estabelecimentos de assistencia socia1, 
"9 .500 :000$00(}·. 

Redi.ja-se, assim~ 
i - ·subv~nc;ões a estabelecimentos de assistencla· :social 

.que serão concedidas pelq Gove!'nQ, de· accôrdo com o que- a 
lei ·ordinaria o determinar: 9. 500 :000$000. 

Sala das ·S~ssões, em 6 de Outtlbro. d·e 1935. - Barreto 
Pinto. 

N. 21t,. 

Pasta da Educação 

Onde convier. no titulo "·?ubvencõ·es": 
Fica concedido um a~ilio de 250 : 000$000 ao liospital 

dos Empregados no Commercio de Pernambuco a. cargo da 
Asºsociacão dos Empregados no Commerc!o <le Pernambuco • 

.Sala dás Sessõei;, 6 de Outubro de 1935. - Adalberto 
·C(J.maTgO. . 

~. 2.11 

Ao tituto XVI do Orçamento~ Amparo á Ma~rilidaô.fl . 
e á Inf anci'a: 

Por coJita. da. verba acima SeJàm concedidos os seguín~ 
iu;tilios: 

De 10-0 : 000$000 á Maternidade de Pernambuco; 
De 5(} ~000$000 ao Instituto de ProtP.cção e Assistenci~ á 

Infan,cia de Recite. 
Sa.ia das Sessões~ 6 de OqtµbrQ. de i935. - Adà.lberto 

Oamargo. 
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N. 211-A 

Subvenções - G,oyaz: 

..t\,sylo :~. Vicente de '.Paulo, Goyaz .....•.. 
Conferencia de S. Vicente de Priulo, ~.\nna-

poliS ... ... ,, ..... ... . .. . ~ - .. .. ... ....... ·· 
Hospital de Caridade. Goya~ .. . ~ ....... . 
Conferencia de S. Vicente de Paulo, Cà-

talão ...•....•. .. .......... · · · . · · · · 
Conferencia de S. Vfoente de Paulo, ·santa 

Luzia .....• . ...... .... · · · · · · · · · · · · · 
Conferencià de S·. ViéeI;l.te de Paulo, Ca-. 

talão .......... ~ ........ .. .... ... ... . 
Leprosario d~ Catalão . ..... .... .. ~ ..... . 
Leprosari.o de Bom Jesus, Annapolis ..... . 
.:µeprosar~o da I.lh.a do Bananal ........ ·· .. 
Conferencia de S. Vicente de Paulo, Pyre-

nopolis ... ............ . ............. . 
.A~ylo de .S. Vicente de Paulo, Formos.a. .. . 

2·5 : 000$000 

10.000$000 
30:00-0$000 

5:000$000 

~ :OÓ0$0.00 

5 :00-0$000 
20-:000SOOQ 
20:000800.0 
20:000$'000 

~ :OOO~Ofü) 
5:000$000' 

Sala das Sessões, 6 _ de Outúb~o de 1935 . - La.uàelino 
Gomes. - Claro de Godoy. - Vicente Miguel. - Dominuos 
VellascQ. 

N. 2:12 

Subvenções - Espirilo Santo: 

Asylo Deus, Christo· e Caridade, Cachpeíra 
de Itapemirim . . . . . .......... . ..... . 

OrpQanato Coração de Je&us (Victor.ia) ..• 
Orphanato Jesus Christo Rei (Victoria) . .. 
Sociedade S. Vicente de Paulo (Victoria) . 
Socie<iade S. Vicente de Paulo, Cachoeiro 

de Itapemirim ........ .. ...... . .... '. 
Orphanato Santa Luzia (Victoria) . . .... . 
Posto l\Iedico dos Pob~é~ (Victoria) .... . 
·santa Casa de Misericordia de Cachoeiro de 

Itapemirim . 4 • .' ••••• •• •••••••••••••• 

Santa Casa de Mís.ericordia de· Victoria .... 
As$ociação rlas Damas de· Caridade (Vi-

ctoria) . . .. ... . . ' . . . ... .... ' .. ... .. . 

Lõ: 00(}$00ü 
10:000BOOO 
6 :000$0.00 
3:600$000' 

3:600$000 
6:0008000 
6:000$000 

12:000!;000 
:?4:000~C09 

4:000$'000 

Sa.la da~ Ses~ões. 6 de Oulúb,ro de 1 S)35 . - F'-rrtnc-i.'Ico 
Gónçalves. ·- Jíoacy.r •Barbosa. - AsdrulJol Soares. - la.ir 
To'l{ar. - Ubaldo Ramalhe,te. 

N. 213 

Pernambuco. 

Onde convier: 

Abrigo· Santa Tberezinha de Jesus -- Re.cüf.e. 
Academia de Commercio -- Re-cif e ... ... .. . 
As.sociacão Mant. do Hospital Centenaríu -

Reéif.e ...... . . ....... . ... . .. · • · · · · · 
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7 ~ 50()$.00(} 
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Asylo Bom Pastor - Recife ...... . ...... . 
Casa de ·Caridade de Bezerros . ~ .....•.... 
Casa do Estudante Pobre - B.ecif e .• , ..• , 
Collegio de Oxphãos Nossa .Senhora dt:>: -Bom 

Conselho ......... ..... ..•... .•.. ... 
Collegio Nossa $enhora oe · Lour.d~s - :Pal-

mares .... ................. .. •........ 
·Collegi.'o de Nossa Senhora de ·pompefa -

Reci!e . • . .. , .. ... .. .. .. ... . ...... .. ... . 
Orphanato de Nossa Senhora das Dôres -

:Bez~i'ros . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Oollegio de Petrolina . .... .... ..... . . . ... . 
Comp·anhia de Caridade - Recife .... , . . . 
Cruz:ada de Educ.acão de Pernambuco - Re-

cife . .... ... . ..... • ..... · ..... ... .. . . 
Cruzada Infantil de Tamarinei.ra - Recife 
.Escola. Agricola de Goyaillla . . .. • .......• . 
Escola Agricofa S. Sebastião -- · Jaboaitão . 
Escola Profissional a cargo das Irmãs do 

:Bom Fas.tor - I.guar.as.sú ..•. .... • ... 
E~eoJa dns Menfaos Pobres das Dorothéa.s -

Pesq·u(3ira . .......... . ..... .. • . · .. · . • -
Externato do •Sagrado Cor~ção a .cargo das 

Irmãs Franciscanas - Recife ... • • , . .. 
Casa de •Saude de Afogados de Ingazeir-a .• . 
Escole. de B~llas Artes - Rec.if e .... .• ... 
Escola de Engenhàía - Recife ... .. ... . . . 
Escolas de Macacheira - Recife ....... , .. 
Escolas ue Medicina - Recíf e ... .. .... . 
Facuídade de Commercio - Reeife ..... . . 
Hospital Herminio Coutinho - Nazaretb.. •• 
Instituto Arche0logico e Geograpbic,o. ---- R~·-

Ci!e . . .. . . . .,. . . ... . . • . . . .. .. -. . . ""' . . ~ . . .. ... . . ,,, . 
Inst.ltüto ôe Proteccão e. A~s.istencia á Infan-

ci'a - · Recife . .... .... ..... ... •.. .. 
Jatdin1 de In:fancia dos Pobrezinhos - H.e-

ci!e ...... ... .... _- . . ... . ..... . . .. .. . 
Liga Pernambucana contra a. Modalidade 

Infantil - Recife . . ............... . . 
Liga Pernambucana contra a Tuberculose 

- - Recife ..•.. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
.t.yceu a·e Axtes e Officios - Recife ..... . 
Maternidade d,e- Recife (Cruz Vermelha Per-

na.mb·ucana.) . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . ... 
Réeolh.irnento da Gloria - Recife ... ..•.. 
Santa Casa de Misericordia - Recif.e ..... . 
·socied.açle dos Cooperadores Parochiaes da 

.Bôa Vista - Recife .. .. :: . ...... ... . . 
União dos Moços Ca.tholicôs - Victoria .. 
Sociedade S. Vicente de Paulo - Recife .. 
sa:natot:io da Medalha Milagrosá-Soocorrô -

·.R.ec.if e ... . ................... ... . ... . . 
Casa dos Pobres - Victoria ........ .. . . . . 

36:000$00-0 
15 :000$000 
50:000$000 

·24 :000$000 

24 =·000$.00-0 

15:0ú0$0QO 

15:.000$000 
15 : 00-0$0/JÔ 
GO:OOO~OOO 

30 :000$000 
12:000$000 
12 :000$000 
24:000$000 

36 :000$01>0 

20:000$QOO 

12: 000$ú00 
:!O :Ó00$000 
18:000$000 

100 :000$000 
36 :000$000 

iOO:Ol'OSOOO 
15:000SOOO 
15:000$000 

~ 2.: 000$000 

fô :.ooosooc 

~2:000$000 

40:000$000 

15;00-0$000 
25 :'000$000 

80:000$000 
6 :oo:osc.oo 

150~000$0DO 

60 : 000$000 . 
3:0ü0$000' 

24 : OOC$00-0 

f 2: 000$000· 
i2:000$00{} 

;Sala das Se~õest 6 de Outub-ro de 1935. - A1·1wlllo 
Bastos. - Barbosa Lima So'brin.ho. ~ Sou.za Leão. - Domin
gos 'Vel.lasco. - Antonio de Gó'es, - Heitor Maia. - Teixeira 
Leit'e - João Cleophas. - · ·.Arthur Cavalcanti. ·- Humbe.rto 
Moura. -- Lino .Machado - A'bel dos Santos. 
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"1'{. 214 

'Titulo f 4: - Educaç.ão· 

Na pa,rte das. Sµbvencôes '(onde convier). : 

Ao Inst·ítuto EUstôriéo e Geographico Parahyban.o, p'ara 
auxi~iar os sé-qs .s.e!'viços de JYropagartd;:i, bibliotheca e irrter
ca.mbio cultural-,. trint~. oontos de réis (3ó. :000$000) . 

·sala das ,Sess0e-s, 6 àe OutnbTo .de i93~. ----...· Bo.ttô d'IJ· ~le
nc~es_., 

N,. 21 t> 

Titulo. .14 - Ednca~li·o 

N:i parte qas Subvenções ·c-ouàe copste·r) : 

ão ~nstitut.o J:Us.torico e Geagruphiço P~rauyhano, para 
.au~i.liar o~· seus serviço~ tle pvopa,ganda, b1bli.otheên e 'inlet·
CQ.tn.~.io aultural, tr~nta cvrit~s de J,-,é:fa (3G :000$000} . 

Sala d~s Sessões,. 6 .de Outuhro de 193~. ---- B-o.tt o <te 41~
n;e~es .. 

N. ~10 

Ti.talo .:XX (ou onrle convierJ : 

Ministeti'o da Ed~caçlio 

·Subvenç·ões 

Destaque ... se dµ.s v·~t:b.a~· d~ subv~:ncõe.s aos Estabelecr
m~mtns de Ensino, Assistencia .Social e Saud~, o seguint~, para 
o Estado d:o Paraná : · 

Para o Governo do Estad~, na.c-ion,aliz:v:·ão~ 
do E·nsfno .........•........ .. .. .. .. 

F;;i.c-uldáõe 4e Meqiei nà, Ctir.i'tyba • ~ ..... . 
Faculdade de .Engénharfia, Curi.tyha .. . . . 
Faculdade de Direito, Curityba . . . . . . . . . . 
Escola de Agronomia., 1Gurityba ... . .. . .. . 
Instituto de ··Qhimic~ Jndus_t-rial, Gurityba . 
.Asylo de Ort>hãO.S ~Sii.o Luiz, Ourjty'b"a . . . •. 
ôrphanª:t.o de ·Cajb,r'Ü e qurityba ... . ~ . ... . . 
As_sop~él-~.ã0 P·!).ran~ens:e de Imprensa,. Curi-

a;yb~ .. ~ .. .. " . . . " .. . . ..... ~ ! • " ~ " • . ••• ,• • • 

Asy.lo de Alienados. N. -S.. d'a Luz, Curi.tyba 
Hospital de Mise.ricorclia, Pdnta: Gro.ssa ... 
.Santa· Ca&a de Paranag.uâ . . . .... · ..• ..... .. . " 
Agyio São Vicente, Lapa . . ... .••. .... . . .. 
Ho.spítal São Vicen~ c!e _Paula, Gu.arapu~v.a 
Santa. Cas;i de Misericôrdfa, Jaoarézinho . . . 
Asylo de Vicente, .Castro . , . . . ... . . . . ... . . 
Hospital Bom Jesus~ Rio .N.egro .... .. .... . 
Ce~tro de Letra.s de Paraná ............. . 
Sociedade çie :Soccorr(l~ ,ao.s Ne-c·~s~itadô's, 

·Curityba, ............ .. .. .. . ...... , ....... . 
Feciéraçâo ÉSpirita do Paraná . ~ . , .. .... . 

Oc·tavío da Sílvdra. - Pawlo S'oa:-ces Neto~ 
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N. 2i~l 

Ver:ba Subvenções 

l>roponho que se destaiquem as importancias aba>iX'o dis
crirn.inadçts~ p.árá ·~ubvericiop.i.i.r os ·segufates esta.belee'irnentos: 

Crech~ de '8. Fr.andseo de As·sfs (Porto AI~..,, 
gre~ Rio Grande. do :Sul) .. . ... . .... . 

Ho.sRital de S. Vicente de Paula (Cru.i Alta, 
· Ríó Grande do SQI) .. . . . .•. . ......... 

Instftuto s.. J.o.s~ (Ca.noas, Rio Granqe do 
$-µJ) ~ • ..•.. . ••....•... • ••..•. • .. • . • 

Hospital Q.e Car.ida.de (Vlict01•ía, Rio· Grande 
do Sul) . ... . .. . .............. . ... .. .. . .. . 

40:000$000 

30;000$.000 

10 :000$000 
' 

Sal~ das Sessões~ 5. ·cte Out,ubiro. de f9351. -. H . . 4,,nnes 
l)Üur. 

~-. 218 

·Subvencões 

b.estàque-s~ do total l;). s~ubvenção. de .2'4 ;OGO$OOO, sendo 
6 : 000$000 a c:ada uma das· Bolsas de Fundos. Publicas abai~o 
rnenci:onadas.,. · pa·r~ o. f1.rri ~pe6iá.1 d:~ se6cão dé pe$.qni.sas ·eco
nomicus· .e financeiras: 

Bo1s~ ct:e, Fand.os Pciblicos· qe S. Pa-l:ilo . ~ .. 
Bol.S.a (ie Funqos PU.bl~cos de Port.o Alegre . 
Bois a d.e Fundos: PUblic.os de Recife . ; •... 
·Éolsa de Ftmdos Puljlicos .de Sànfos ..... . 

6 :.000'$00'0 
6:000$ó00 
6·': OÓ(lSOOO 
6 :000$000 

24 :0'00$000 

.SaJa das Sessõe'.S:, .6 de O~tubt-o de :193~. ~ ;\.belar.do Yet-
gueiro Cesar. 

N. 22(} 

Subve.nçõ·es 

Onde. conv.ier : 
.Para â caieclrnse dQs indio~ éhàvantes, au.X:ilio á 1\'Iíssão 

Salesia,tia,, 100: 000$00.0 . 

. Sala das Sés.sõe:s., 6 .çle· Outtlhro dfJ i.939. 6e1J,e~oso 
Ponçe Filhó. 

)ustifÍéaÇão 

.A Camara ]lavia approvado o proJecto concedendo sub-. 
venc~io ~nnual de 200· :0.00:$~ sendo .a p~imei!'a de :100 ;000:$: para 
este f ün. ·meritorio e humanttario . Entretanto., o Sr'. Pr e$i
dente da Republica. vetou-o, allegando ·dever ser indluida tal 
despesa na. ve.rba das . subvencões. Esta emenda, pais, apenas 
:eriqila!iFa a decisão oda ,-Gamara ·na preliminar levantada i>elo 
,Presjdente. 

Saia das, Sessões, 6 de Outubro de· 19'3t'L - GenerCJso 
Ponee Fil.hi>. 
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Onde convier: 

- 443 -

:N. 221 

Subvenções para ·institUiç·ões de Catidaà(} 

Hospital de ·Car_idade de Coru:rn.bá, Matto 
Grosso ........ . ......... ~ . . . . . . . . . . 30 .: 000$000 

Sociedade Beneficente. Campogranclense, de 
iCam,po Grançie~ Matto Grosso . . . . • . . . 30 :ooo~ooo 

Hóspital ~e Caridade dé Tres Lagoas . . .. . . . 20 :000$000 

.Sala das Sessões, 6 ·de Outubro de !935 - Generos9 
Ponce Filho~-· Corrê:.i da Costa. 

N. 222 

Para o Hospital de S. João dos "Lazaros, de 
·Cuyabá . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30: 0008000. 

Sala das .Sessões, 6 de Outubro de 1935.. ·- Genernso 
Ponce Fi.lho. -- Cp.rréa da Cesta. 

N. 223 

Onde convier : 

Au:x:Hio para o Instituto Historfoo d~ Matto Grosso e Cen
tro ~attogrossen.s.e de L_etras, 24 :.000$000. 

Sala das Sessoes, 6 de Outubro de 1935, - Generoso 
Pence Fil·ho. - Corrêc da Costa.. 

N •. 224 

Onde convier : 

Das irnportanÇias destinadas a .su·bvenções. são destacâ
dos 378 con:tos pa,l'a serem distribuidos ás instituições se
guintes, no Estado da I>a:I"ahyba, na forma aqui especificada.:. 

A~ademia de Commercio EpiLacio .Pessôa .. 
Asylo de Mendicidade Carneiro da Cunha .. 
Casa de Caridade da Sagrada Familia ..• .. 
Hospital Santa ·Isabel;· de Joã1 Pessôa .. · ..• 
Santa Casa de Mis·ericordia, de João Pessoa 
Orph~nato Do.m Ulric~ Joã_o Pessôa .....• 
Hospital Pedro I, de u:ampma Grande •. .. 
Hospital do ·Centenario, de Alagô~ Grande . 
Insti tutó1 Pasteur, Joâó Pessôa .•...... . ... 
Instituto l:!istorico Parahybano ... . .. . : .. . . 
Para. conclusões do Co1legio Dom Adaueio, 

em Alag6a Grande ..•............... 
Policlínica Infantil e Maternidade, cie João 

Pessôa .. , ... .... · .. .. ......... ~ .. .. ...... .. .. . 
Sociedade de Agricultura da Parahyba~ ....... . 
Sociedad.e de São Vicente de Paula ...... .... .. · 
Instituto Corrunercia:l Jóão Pessôa ..... . . . .... . 
Sociedaae de São Vicente de Paula, de ·campína 

Grande .................................. . 
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Collegio Padre Rolin, de Cajazeiras. . . . . . . . . . . . 25 :000$000 
Assistencia Dentaria Infantil, de João Pessôa. . . 12 :000$000 
CÕllegio do Sugrado Corar_:ão- de Jesus, de Bana-

neiras .. . ... ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 :·000$000 

Sala qas Se.ssões, 6 ·de. Outubro de 1~35. - - Pereira _Lirfl 
- Mathias Fre·ire. - Jlerectiano. Zenaide. - Samuel Fuen. 
te. - Ruy C-arriei:ro. -· Odon B-ezerr.a. - Gi·atuliano Brito 

N. 226 

Ao. art. 4º, Titulo XIV, (Educação) - Subvençõe~ -""! 

Accrescen te-se o &eguint~ : 
Par-a pagamento de a~"tilio á Faculdade de 

Di'rejto do Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 338:000$000 

Sala das Sessões~ 6 de Outubro de 1935. - Abelm·do 
Marinho_ 

Edl).c~-~ã-0· : 

capituló x:tv. 
Incl6.-a:m-se : 

· N. -~ - Subvenções_: 

A' Santa Casa de Misericordia de São João d 7El-
Rey, vihle contos de réis. . . . . . . . . . . . . . . . . 20: 000.$000 

Ao A~ylç, de Caridadu Denja-mfCi Guimarães, da 
<Cidade de Bom-Successo, dez contos de réis 1-c>: 000$000 

A' Sanfa Casa da Y.illa de Reze-nd.e .Costa, cinco 
qont(}$ de réis - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .:ooosooô· 
Sala d~s S.essões, -30 de Set.embro de 1935. __, A'lt{Justo 

Vie~as. 

Educaçao. 
Capitulo XIV: 
N. 5 - - Subvencões: 
Inclua-se : 

N. 227 

A9 Asylo da Velhice de .santo Antonio, da cidade 
de ·são João d'EI-Rey, cincó c.011tos de réis 5 :000$000 

Sala qas Sessões, 30 de S.etembrf> d~ 1 S35. - Augu~tó. 
Viegas. :1 

N. _2-28 

Onde convier: 
A deduzir da verba com esta applica-ção especial, inclua

se como subvenção: 100 cont-os á Escola de Agronomia do 
Ceará e 50 contos á Escola Nbrtn;i.l Rural de Joazeiro, na-
quelle· Estadq. - -

Sala das Sessões, 29 de Out"IJbr-0 de 1935 . - Xavier de 
OliveirÇJ.. - Humberto R. de- Andrade. -· Figu.eiredo Rodri.
g:ues. - Mtmte Arraes. - Jehovah Mot-t'a-. 
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N. 229 

Titul0 XIV - Classe - Subvenção: 

Accrescente-se ao num~ro, ·5 : 

Sendo 100 :000$000 para cada uma. da.s Faculdades de. 
Medicina, equiparadas : 90 :000$ para as de Engenharia; 
70 :·000~, pg.ra as de Agronomia; 50 :000$, para :as de Direito; 
30.:000$, para os !ni:;titutos de Chiµ:ücá Industr.ial e Electro
tecbníca. - Paula So:ares Neto. :- Octavio da Silv~ira . 

. N. 230 

Titulo ' XIV - Classe, II - -Uinist-erio de Educ.aç_ão. - . 
Subvençôes : 

De.staque-se do numero sete. ou da rubrica Ensino' em· 
Geral., ou de onde -convier, o seguinte: 
Subvenção ao Comité Olympico Nacional para 

o preparo e via:gem da Represe.ntação Bra-
sileira ás. Olympiadas çié .Berlim. . . . . . . . . 600 :000$000 

Paula Soa.res Neto . - Octa.v.io da .Sil·veira. 

N. 231 

Subvenções: 
Destaque-se do total da verba 50: 000$00.0, :desti.nad,a á 

aêquisicão de livr.oo. e de .. rn.aterial para a. ]'ac-qldade de Es
tudos Economfoos, do Es·tado do Rio de Janeiro·. 

Sala d.as Sessões, 6 de Outubro· 1de 1935. - · Eduardo Ver
gueiro Cesar. 

N. 234 

Titulo "S.ubvencões": 
Fica conc-ediido ao Asylo "S. Luiz,'. com séde na cidade 

de Curityba, o auxilio a:anual de i0 ·:000$000. 

Sala das Ses!;fões, 6,..f 0-35. - Plinio Tourinho. - Paula 
So.ares Neto. - Octavio.· da Silveira. - A.rt.hur Santos. 

Onde convier. 

Minas Geraes 
< 

Academia Mineira de Commercio, Bello Hori-
. zonte .. .... .. . . .. ... ... ... . .. .. . . • . ... '. 

Albergue ·s. Antonio, s. Joã.o del Rey ..... . .. . 
Assistencia de Mendicidade '':Bom Jesus, Pou-

so Alegre .. . ... .. . ......... .. ... ... , .. 
Associaçã~ da.s Damas· de eari~~de, .Bellu Ilo-
. ri.zonte ......... .. ...... .. ...... • ..... 

Associação, das Servas dos Pobres, Cul'vello ... 
Associação de Caridade, Pouso Alegre . . •. ... 
Assoc:iacão de Caridade, S. João de Nepomu-

oeno .......... .. . . ........... ..... .. . . ...... . 
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A.ssoci~.ç.ão .de· Carid:ad~, VilJa .Parao·pêba ..... 
A:ssócfac.ão Pão. .de .S. Antonio, Bello llori:-

zonte . ................ ......... . .. ~ ...... . 
As·soci'ação Prote.ctura dos Pobres e Meníno·.s 

Ue.samparadós, Latnbar·y ...... . . ,, .. .. • . 
ASY.l.o Bom· Past-o~-.. :Beil.à }i·orizonte ..•.. ... . ... 
As~lo d~ Piedade, Caeté .............. .. .... . 
A.sy:lo da Velhice. Desamparada, CurveHo . . • .. 
Asylo dos· Invalidos "D. M'ari.a Ad.elafde". Br:i-

zopo'lis .... ~ ....... . . .. .. - .. · . · ·. · .. · · · • , · 
As.yfo -dos Men;di.go.s1 Juiz de Fóra. .......... . . 
Asylõ Çla'S Menina~ Trtdigenas e Orphã.s1 It~m-

bacuFy ................................ . 
Asy1o N. S. da Conceição, Serro ...... . .. ... . 
Asyio N. S. Perpetuo SOccortt>1 ·Sànta B::f.r-

'banã. .... ......... .•• ...... .....•........ .. 
Aõylo ·de O:rpJ:rãos çlos S. Corações de Je:suf; e 

Maria, Ba.rbacena . ,. ...• .. :· ......... . .. . 
Asylo de Orphão.s "Joã.o E.mlJ-iõ·", .Tufa de Fór~ 
A!:i:Vlo de Otphãos. Marianna .. ...... . , . ...... . 
Asylo Santa 'tz;lbel, Itajubâ ................... . 
Asylo de S.. Antonio e S. I~~b~l ~e Httn·grfa. 

.Ouro Preto ..... ... ....... . ... . . . ........ . 
A.sylo S ·. Joaquim, Conceição ...... . , ..... . . 
A;tylo S .. José, Campanha . . .. , .. ............• 
A!o'ylo S. José do .Pé do M.i;n·ro., :Passa Ql1atro 
A.sylo S. Vic.en~e. de Paulo, Pa:rai?>QP9li'S ..... . 
~'\$Y1P S. Vicente d.e Paulo, Santos P11.m0nt. .. 
~<\_sylo S .. Vfoéhte d~ Paulo, Sete Lagôa~ .... . 
Casa -de Caddad.e, Al!enas ... ., ....... . ,. . .... . 
.Casa de Caridade, Andrelandia .. . . .... . . . .. · .• 
C{lSa de ·ca.ridade, B~épend;y .. ...•... . . . .... 
Ca.~a dé CaJ;içfade:, C-"'ratinga . . . .. . . . . . . . . , . . . 
'Ca$~ de Ca:ridad~-, Di'amanlina , . . ........... . 
Ca:sa de Ga~idade, F·ar.mosa ...... . . ..... . . . . 
Cusa de Caridade, Ouro Fh'ló .. , . , ..... . .. , .. 
C:a$-a de CaÍ·idade; Pas.sa. Quatr.0 ... . .. . ...... . . . · 
.Casa de Carídade. Rezm;ide Costq. .... , . ... .... . 
C;isa de Caridade .• S:. F~atlCi,sco . .. .. . . . , .... . 
Casa de Cu't'idad.c~ Vicosa ....... . ....•.... ... 
Casa de ·Ca:rjd·1-t.de, Pará. , ...... , , .. ~ ...• • . ... 
Çasa de Caridade Leopoldinense, LeopolcUna .. 
Gasa. de. Caridade. ~. ~ - rlrt~, ~'1ercê3;, Monte~ 

e laro.s. . . : ..... ~ . . . ... -' .... : .. . ... . :. . . . . . . 
Ut.rsa de Caridade S. Antonio, Cu.rvello .. . . . ~ . 
Gasa de Caridáde S . . Vic.e-nte de Paulo,. Abaeté 
Casa de Carida-de S. ·vie<'ntê de Panlo. C~~-

xambú ... ... ~ ... .... .. . .. ..................... .. 
Cenlru Espirita Amor. .e. ca·rídade1 Monte Santt1 
Gollegto S . . Do:rni.ngos, Pocos d!~- Calda~ .. ..• • . 
Cotlegfo 8 .. José .. J~íz 'de Fóra .. ..... . ... ... .. . 
Goionia Santa lsabel (Leptozar<io). ·s~nta Qu·i-

ter""i-a 1111 ••••• • ••••• : .. ....... .. a • it .. " • • •• ' ... . 

,Cqnfe.rencia de N-. S_, d9 Carmo,. Oliveira .. ~ . . 
<Cónf erencfa de N. .S. do-'Ga:r.mo, Ube.rlan.di.a .. 
·Con_f~r~ncia âe $ . 4-íltonio, Càmpanha ...... . 
(loníerencia d.e $ •. ViGente de :Patilo, Leopoldina 
.conferemcia de S. V.foent e de Paulo, Monte 

Sa.í:tto, . . .. . . .. . . f' • .. • ,. • • ,. .,., • • • • , • • .,,. • • • • • • ~· 
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Conferencia de S .. Vicente de P~ulo, Ouro Fino 
Casa de :Caridade de Além Parahyba ......... . 
Casa de Caridade de. M~huassú ... . ....... . . 
Casa de Ca!'i4ade de Oarangola ...•.....•. 
Con:fer_ene"ia de S. "Vicente de Paulo S. Gbn-

çalo do -Sapucahy . . . . ...•........ 
Oonf erencia Vicentina N. S. da Sau<le,, Po-

ços de Caldas . ~ . . . . . . . . . . . ...... . 
Conselho Cent~al Metropolitano (S. V. de 

Paulo) . Belfo HorizonfJe . • ... ...... . 
Créche :.M:·enino Jesus,. Bello .Horizonte ... . 
Cruz Vermelha Brasileira, Lavras ....... . 
Conselho Particular, Ouro Preto.. . .. . 
Escola de· Agricultura e P.ecuaria~ Passa 

Quátrb. . . . . . . . ... ............ . . . 
Es.cola dE? Agronomia, Medicina e Veterinà-

riar )3eUo Horizonte . . . . . .. . ..... . 
Éscola de Arellitectura, Bello Horizonte .. . 
~scola de Economia Domestica N. S. da Ap-

parecida, Brazopolis . . . . ... . ... . .. . 
Escola de Eleetriciàade e Radiogra·phia~ 

Bello Horizonte. . . .. . • . ........ . 
Escola de Engenharia, Jui.z de Fóra . .· •.• 
Escola de Phârinac.i~, Odontologia e V1eteri-

nar.ia, Júíz de Fóra.. . . . . : ....... ,. 
Escola Domestica S. Therezinha, Lambary 
·E_scola Domestica S. Therezinlia, Pou.so Ale-

gre. . . . . . . . . . . . ...... - .......... . 
Es.cola Domestica S. Therezinha, S. Seb~s-

tião <lo Par~izo. . • . .... . .... .... . 
Escola Domestica e Toohnica Profissio;oal, 

Pa-ssa Quatro. • . . ....•. . ........ 
.Escola Normal de Lambary. . . . ...... . 
ES-Ool~ Normal de Salinas. . . . .. .. ... . 
Es·cola Normal S. Jô$é, Santos Dumont ... . 
:Escola Normal Santa. Therezinba,. Caxambu' 
EsQola Profissional "Delphim Moreira~,. 

Pouso Alegre. . . . ..... _ ..........• 
Escola Profissional Femínin~, Bello Hori-

zonte. . . . • . .... . ......... . ..... . 
Gy.mnasio de l>eçanba. .. . . - ....... . . . 
Faculdade de Commercio d•e Minas Geraes, 

Bello Horizonte. . . . . • . .......... . 
Hospital "Antonio Moreira da Costa", Santa 

Rita do Sapucahy. . . . .· ~ ...... . .. . 
Hospital "Cassiano Campolina", Entre 

Rios. - . . . . ................. ·. · · .. · · 
Hospital de ·Caridade, S. Paulo de Murfahé 
Ho·spital de Caridade S. Vicente de Paulo; 

Ayuruoca. . . • ........... .......... . 
Hospital de úurvello. . . • ........... .. 
Hospital S. José, Santos· Dumont ........ . 
Hospital de Queluz. . • . ........... . · .. 
Hos!)ital S. Antonio, Pecanha. . . • . . .. 
Hospital S. Vicente de PauJo, .Antonio Dias 
H.ospital Immaculada Conceicão, S. Maria 

_ · do Sµ~ssp.hy. .. .. . ............ '!: ...... . 

Hospi~l N. S. das Dôres, Itabira ..•.•... 
Hospital N. s·. das Dóres, Ponte Nova ..•.. 
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Hospital S. _.Rosalia, Tbeo·philo Ot.toni ... .. 
Rosp.ital s. João Baptista, Rio Br.anc-o .. . . 
Hospital S. João de Deus, S_anta Luzia ... . 
Hospital S. Salvad9r, Pórto Novo do Cunha 
Hospital S. Vicente de Paulo, :Bello Hori ... 

zonte_. . . . . . . . .. . ............. . 
Hospital s. Vi.ciente de Paulo, ·Marianna~ .. 
Hospital S. Vicente d·e Paulo, Matheu.s 

.LeJl;le. . . • . , • . .........•. ......• .•.. 
H.osyítaI Regional Sul de Minas, Varginha. 
Instituto Comm.ertüal Mineiro, Juiz de ]f óra. 
Instituto Elcctrote.chnjco e Mecaníco, Ita 

jubá. . . . ... ... . ........ ..... .• . .•. 
Instituto Gammon,. Lavras·. . . . .. . ....... . 
Instit.u,to O'Grambery, J'uiz: die Fóra ... .... . 
Instib1to Profissional Feminino, 'Santa 

!t.i~a do Sapucahy. . . . .............. , 
Irmandade da Sauta. Casa d·e Mísericordia, 

Mon~e Santo,_ . . . . ...... . ... , .... ~ 
Irmandade da Caridaàe, Guaxupé. • .... ~ 
Irmandade de N . .S. da Saude~ Dfamantina. 
Irmandade ãe N. S. dà Saude; "Ubá ...... . . 
Irmandade de N. S. do Rosario, Rezende 

Costa. . . . . . ...... , ...... . .... . ... . 
Lyceu de A.J;"te e Offieio~, Ouro P·reto . .. .. . 
Materru<.Iade Therezinha de .Tesus, Juiz de 

Fó-ra .•.. ..... .. ....•... : .........• 
Orphanato N. S. d_a$ Dóre$, Itabira ... .. , . 
Orphanato D. Lenita Junqueira! ·L€opold_ina 
O;rphan.ato D. Sylverio, Ca.taguazes. . . . . . . 
Orphan_ato 'N. S .. doe Nazareth, ,Conselheiro 

Lq.fayette . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. . 
Orpha:nato N. S. d.o Carmo, Carmo do Rio 

Clar-0. . . . . . ....... .. ......... , ...• 
Orpbanato N. S. das Dores, Diamantina . . 
Ohphanato S . Anto~io, CurvéUo. . .. ..... . 
01'Ji)hanato S. Eduar<lo, Uberaba. . .... . 
Pão de Santo Antonio, Diamantina. . . . . 
Preventorio E. T.arcisio, Santa Quitaria .. 
Santa Casa de Caridade, Arassually. . .. ~ 
Santa Casa de Caridade, Bom· 'Despacho . . 
Santa Casa de Oa:ridade, Gonqui$ta , ... .. . 
Santá Casa de Cariçlade, Formiga.. . .... . 
Santa Casa de Caridade. Guarane.zia. . , .. 
Santa Casa de Misericordia de S. João d'El-
. Rey. .. . . . . . . -. . .. . .... ~ ....... ....... . 
Santa Casa de Ca~idad.e; Itamarandiba. . .. 
Santa Cªsa de Car.idad~, Itapecerica. , , .. 
Santa Casa de Caridade N. S. dó Carmo, Guá ... 

nhã·es. . . . . . . . . . ..... .... ·· .. . . ~ . · · 
Santa Casa de Caridade, J-acutinga. . ... 
Santa C!isa de Caridade, S. João Evangelista 
Santa Cá..o;;a de. Miser~cordia, Ara4â. . ....• 
Santa Casa d·e Miser-ícordia, Barbacena . ... . 
S:anta Casa de Misericordia, Br.azopolis ... . 
Santa Casa de !v~ise.ricordia, Bello Horizonte 
Sant~ Casa de Mis~ri~ordia., Bomfh;o. . ... . 
Santa Casa de Misericordia, Caldas. . .... . 
S.anta Casa de Misericord:!a, Camanducaia. 
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Santa Çasa de Miser:icordia, Campanha .. ~ . 
.Santa Ga_s~ de Niiserico.rd.ia,, -.ca·ssia.. . .... 
S-anta Gasa de Misericqrdi,~, Gua~ilpé. . •.. 
·Santa Ca·sa -de Mise.ricordia,, Grão ~ógol. . . 
Santa ()asa: de Misericp.rclia, Itajuhá. . .. • 
San'tá Casa de MJs~ric.ordia, .Jám,:iaria. . .. 
Santa O:as·;:J. de Mísericordià, L~àvr~s .· ... . 
Santa .casa de Miserico:rdia, Lima Duarte .. 
Santa Casa de M~serico.rd.ía, Juiz de Fóra. 
S:;i.n'ta ·Casâ: de M.iserfoordia, .Monte Sant:o . . 
Santa C&:?á d.e MTsericordia e Câridade, Ma-

chado. . .. . . . . . . . . . .............•. .. 
Santa ·casa de. Mtsericor.dia, i\l U?a.mbinho. 
Santa Casa rle Miserfcordia:, Olivejra . .. . . 
Sánfa Cà$a de Misericordia, Cltr'í'o Preto A •• 

Santa Casa de Misedeordta, Pa:rabopcHis. • 
Santa Casa de .Miserfoordia, Passos. 
Santa Cas.a de, MJ'.seí'icordia, P·erdões,. • ... 
$P:ilta Casa de ;Misericordia, Rio P,reto. . .. . 
Santa .Casa de Miser-icordià, "Sabará. . ... 
San tá Casa de :Miserfoordia. S. Gotard'Ó .. 
Santa Casa de Misericordta, S. Gonçalo do 

S~pucab_y. . . .. . . . . . . . ..... ..... . . 
Santa Casa de Miserícor.dia S. Sé.basífüo do 

P.araizo . · . . . ~ . . . . · . : . . . . . . . .. . . . . . . . 
Santa. Casa de Mis.ericordia, Serro. . ..... . 
. $anta Ca:sa de Miseriçordfa, Villa Nepu-

tnuceno. . . . . . . . .... · . .. . .• ......... 
$ooi~d.ade· Bénefit:ent~ S.. Vicente de PauM, 

Sa.cr.amento,. . . . • . , ............... . 
Sociedade Ph.ila.ntropie:a Sa.ntaritense Sant-a 

Rita de -Sapúcah:y. . . . . • . . . ........ . 
Sôcledade Sw Vicen~ de ~aula, Aivin.opolls 
Sociedade .de '.$. Vicente de Paulo, Formi,ga 
'Sooie-datle de S. Vi'cente. d.e Paulo, Salfn.as 
Soéiedade de S ._ Vicente d~ .Pau1o, $.a-P,ta Rita, 

do Sapüea'.lly. . . . . . . . ..•.. . ..... , ... 
Sooiedade de S. Vicente de Paulo, Theophilo 

· Ott.o·n·i . . .. . . ~ ... .. .. . . ..... ~ .. ,. . -..... ... ,. 
.Sociedade de S. Vic:ente de Paulo., Uber·aba· 
Soei-edade de. S. Vfoente de Paulo., Ya.rgin.ha. 
Socied~de ·M.in~ír.a de Assistencia á Infancta, 

Béllo Ilorizonte.. . . . . . . • ............. . 
Veneravel Ordem Bª ·de '8. Fra.n:cisco de· 

As.sts, S. _João d'El-Rey. . ,. • ......... . 
V.illa.s de Trabalho para Convale:scen:te·s, 

Bêllo Horizonte. . . . . . . . .... , ..... .. 
Asylo çle 'Caridade Be~jamin Guimarães de 

Bom Suece·sso. . . . . . . . .......... . 
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Pati'o"Ilato '"S.ã.o - José'\ de Jq.,.z d~· F6rn.~ • 
.Seminp.;r'i.o Díocesano, de Juiz de "Fõra. • .. 
So.c'iedaéle Prot:ec_ção aos Lazaros, Juiz de 

Fôra-. • . • . • . . • w • • ••••• , •• • • • • • • • • 1O:00.0$000 
Casa de .Caridade, Jequitinhon)l.à. . . . . . . . 5.:.000$000 

.Sala das Sessões, 5 de1 Outu.Qro de .f93fr. - Delfim Mo
reira. - Belmiro de Medei:ros. _, Ma.rtins S'ôares. - :Ja
,cq.ué.s MontCJ;nd.on .. - los-é Bernardino.. - Po_lycarpo "Viotti,. 
- Carneiro de Rezende. - JóiJ,o Bei'a,ldo. - · Negrão de Lima. 
--- P. M<J.tta M.aehad~. - .J oiio -Henrique. - .Celso Macharto·. 
-·. José Brâz. -.· W 'askington .Pires. - Norald.ina Lima .. --

·e .. ,[). - VOLUM'E. XX.V .- 19$5 29 
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Mac<.wio de Aíme:ida. - - .,fJueno Brarulão. - S~rnão da Cunlta . 
. - Clemente Medrado. - Pi:nheiro Chag(],$. - Adelio Ma
ciel. --. .Antero .Botelho. - Au.gusto Viêgas. - Theodom;.iro 
SantitUJo. 

N. 236 

Ao orçam·ento ele .despesa - Stibvencões. 

Onde convier: 

·Goyaz:. 

A~lo São Vicente de .Paula, Goya_z ..•.• 
Conferencia <ie .Sã.01 Vjcente de Paula, Anna-

polis. . . . • . . . . . ..... ...... ... ... . 
Hospital de Car:idade, Goyaz. . .......... . 
Confer~ncia <ie· ·São Vicente d'e Paula, Ga-

talâo. . . . . . . .............. .. ... . 
Conf er-enci.a de S-ão V.icénte de Paula, Santa 

Luzia. . . .. . . ... . ........ ...... .. . 
,Leprósa:rio da Ih'a do Bananal . ............ . 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1935. 
· Vellasco. 

N. 237 

Onde convJe.r: 

15~000$000 

14:000-$000 
10 :000$0-00 

4:000$QOO 

4 ·:000$000 
5:000$000 

- Domingos· 

50 :000$000 de auxilio á "Escola· Profissional para Me
nores" no Estado da Bahia. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1935. - Lima Teí
:JJf:ira. 

N. 238 

Onde convier: 

Será destinada aI:"a auxilio aos LacLarios do DistricLO· 
Fe<foral a impo-rtancia de 50·: 000$000 di verba - Sub
consignações. 

Sala das S·essõ~s, 6 de Outubro de. f 936. - Caldeira de 
Alvar.enga. 

~- 239 

-Onde convier: 

Art. . .. • A distrjbuicão .das: quotas· destinadas a su!>
y.enções B auxílios a. imtituições de assistencia : e ensino, 
inclusive as verba.s e os saldos, cóm este destino especial, 
-e ainda não -a.pl.icados, será feita, no anno de 1936, d.e 
accordo co.m a discriminação abaixo, devida.mente fis~alizada. 
pe.Io Governo, e de cor.formidad-e ébin o Decreto· n. 20·.351, 
de. 31 de Agosto de 103i. · 

ACRE 

Casa de Garidad·e· de Cruzeir,o. do 'Sul ..... . 
.Casa de Caridade de -Senna Madure.ira ..• 
Hospitar Epaminpndas Jacome. • ~ ..•.• .. 
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Xapuri 

·Santa Casa de Rio BrancQ. . ..... , ..... 

Amâ.7.0l;lélS 

Abdgo Menino Jesus, Mana.os. . . ..• ..•. .. 
.:.<\sylo de Mendicidade Dr. ·Thomaz, Ma'náos. 
Casa Dr.. Fajar.doi Manáos. . ... ~ ...... . 
Colleg'i.o "Don Bosco", Manáos. . ...... . 
Hospftal da P.relazia do R. Branco, Bô.a 

v ·i.sta, Alto R. Br<,lnco. . .. .. . ... . . . . . 
PreJazia .de Porto Velho. . . ... ..... . .. . 
Prehzia de Rio Branco. . . ... ........ . . . 
Santa úasa de Manáos. . . . ........... .. . 
Socieda-Oe Amazonense de Proteção áos La-

zaros, Manáos. . . . ........... . 

Ala:gõas 

Casa do Pobre, Maceió, . . . . . . • ........ . 
Associaçã.o das Senhor·as de Caridade de 

Mace·ió. . . . . . . . . .... . .•... ...... .... 
Asy-Jo. Bcim Pastor, Maceió. . . . . . . . . . ... 
Asylo de Orphãos. Bom Con.se.lho. Macei6.. . . 
Liga Catholica São José, Levaria, Maceió .. 
Es;cola P<i.rocbial de Jaraguá., Maceió .... 
Eseol~ Domestica Maria Immaculada, Ma-

ce.ió ........ . ......... » ••••• - •• • •• 

Escolas Paroohiaes da Cathedr~l. Maceió .. 
Instituto, de Assistencia: e Protecção â In-

:fán~ià, Mace·íó . . . . . . . . . . ........ . 
Mon{epio dos Artistas, Maceió. . ... ... ... . 
Orphanato São Domingos, Maceió. . . . •.. 
Santa e.asa de Miseric.ordia, M~ceió. . . . . . . 
SanJ(l Casa de Misericordia; :Mac-eíó. . .... . 
Socied'ade 'Perseverança ~ Auxilio d-os Em-

pregados. no Commercio. . . . .. 4 •••••• 

Ao Centro de Cultura Lag.ense em S. José 
da Lage) . . . . . . . . . . . . . ·-... . .... . 

Es~ola Monsenhor Lessa. Mace:ió. . . . ... .. . 
Se.minai·io Capuchil1h0_, Ma~eió. . . ... , ... . 
Instituto dos Funccionarios Publioos em 

Alagôas. . . . . . . . . .. . , . . . ........ . 
Associaç'ão Alago~ma de ImprEmsa, Maceió. 
Collegi0 Pi-O X, Maceió. . •...... · ..... . · ... . 
Asyló de Alie:n:adoo, Ma.ceió. . ..•......... 
:Et~aculdâd·e de Direito de ft.Jagôas, M~ceió. ~ 
Hos,pítal de Palmei'i'a dos Jndios. . ..... 
Cas~ de Pobre de Coruripe. . ..•........ 
Hospita1 d·a União. . . . . . , . .. ... - ..... . 
Soçiedade ,Protectora Ensino Par.oohial, Pe-

nedo . ...... ·~ ........ .,. · -·· · · ·· ·· 
Escola .Paroohial de Egr:eja Nova. . . .... . 
Hospital Nossa Senoh)'.'3. de Lourdes, PHar. 
Instructora Viç.osense Viçosa. . ........ . 
Orphan(}.to São José, Alagôas . . ......... . 
Santa Casà de M.iserico.r.dia, Penedo. . ... . 
Sociedade Amor e Caridade, Viçosa. . . · ... . 
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Ce~rá. 

'Maternidad-e Dr. João Moreira, For.talez,a. 
Associação Oswaldo Cruz. Fortaleza. • ... 
Disp-ensario dos Pobres,_ idem . .. . . .... ..• 
Escola de Agronorrü~, 'id~m ..... .... . .... . 
Santa Casa -de M.iserfoordla, .íd!3.m . . · ••.•• 
Asylo Bom p,astor, idem. . ...... . .. . ....... . 
Faculd"ade de Pharmacia: e Odonto.logia, idem 
Assbciacão .Luiza Marillac, Fortaleza. . . ~ . 
Escola N octurna São Vicente., i.de-m. . ...•. 
~~sóciacão das Senhoras de Caridade, idem 
Gymnasiõ Sobralense, Sobral. -· . . . . ...... . 
CoUegio S.anta Thereza de Jesus, Gra.Lo. . • . 
Dispensario dos Pobres. Sobral ... ........ . 
Instituto de .{>roteccão e AssisLt:nci.a á ln-

.eia. Fortaleza. , . . . . ..• ............. 
Santa éas a de Misericordia, Sobral. . .. . ... 
As.~ociÇl.ção dos ·EmpTegados n.o Commercio, 

J oaze.irçi. . . • . .. . . . . . . ...... . ..... . 
Associação d~s Irmãs 'T,erceiras Gapuchinhas,. 

Jí'ortaleza. . . . . . . • . . . ........ . .. .. . 
Associação d.á Ad9racâo Perpetua do San

tissimo Sacramento d'e Obras do 1'.aber
naculo e Assístencia -ás Vocaí;ões .Femi--
ninas, F .or.taJeza. . . . . . . . .. . ....... . 

Colle!?,io Sa1esfano "Domingos -Savio", Batu-
r.1té. . . .. . . .......... 41 .. • .. •••• • - ..... ... .. . 

Coliegio N. ·S. Auxilia.dora. idem. . ...... . 
J~scola Domestica Sagrado Coxaçüo de J .e-

sus1 G;uar.anüranga. . • . . . .. .. .... . 
Coll~gio_ ·sale'siano "Domingos Sá:vio", Bá-

tur;it:é. . . • • . .. . • . ....... ........... . . 
Colle,gio N . S. Auxiliadora, Baturité. . ... . . 
Escola Domes_tica Sagr-ado Coração de Jesus, 

Guaramiranga. .. . . . . . . . ........... . 
.Escola. Nortnal Rural, Joazeiro. . ... . ... . . 
Hospital- S.anto Antonio dos Pobres, Igua:tú 
P'henix Caixeral , FortaJ.eza. . . . · .......... . 
Patronato São João Tauhape1 Fortaleza . . • . 
Escola Normal Rural, J oaze'irà. . ...... . 
Hospital . Sant.o Antonio dos Pobres, 

Iguatú. . . • . . . . . . ... ....... ~ . .. . . . 
Phenix: Caixeiral, Fortaleza. . .. . . . . • ... . 
Patronato São Jbão Tauha,pef Fol'taleza. . 
Pa t.ronato de Aracaty. . . . . . . .. ........ . 
Patronat-p qe .Pa.caty. . . , . . . . .. . ... . ... . 
Orphanato N. S . da. Conceição, :Fortaleza. 
E'scola dos Padres, idem. • ............ . 
Centro Artístico. CeaI"ense .- . • . . . . . . . .... . 
Externato São Vicente de Paulo. . ..... . 
Legião Cearense do Trabalho. .. . .. : ~ . . . 
Assocíacão Cearens.e de Imprensa . ... . .•. 
Gqllegio Diocesano do Crato . .... ...... . 
Associação. dos Empregados no Cotnmercio, 

Crato. . . . . . . ... ..... ~ ........ .. . 
Associação dos Empregado.s · no Comm·ercio, 

Sobral. . . . . . . . . . . . . . ~. . . . .... . . 
Asylo de Alienados de ·Porang~ba, Forta'-

.Ieza. . • • . . • . . • ...... . .. . . .......... . 
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Asylo de Mep.dicidade, idem. . ...... .. . . . 
Casa de Garida.d.e .de -Grata. . ...•. . ... . .• 
Casa de Caridade ct·e Búr.balha . ·· ... . .... . 
Casa de Cáridade de Milagres. · .... .... . . 
Casa de Caridade de Missão "li.1-elha. . . .. . . ·. 
Centro Es.túdantal, Fortaleza. . .. ... ..... . 
Collegi6 Santa Rita, Maranguape . . .... . .. . 
C"oHegio Imn1acu,lada Concéição,. Forti1ieza . 
_E·$cola Normal (Collegio ·Sant'Anna) , Sobrq_l 
Escola .Apostolica dos jesuítas, Buturité .. . . 
Escola Pio X, Fortaleza . .... .... - . ...... . 
Gabinete de Leítur.a, Barbalha ... ... .. . . . . 
Hospital Regional de J"oase,iro ..... ........ . 
Tnsti tuto Pasteur, Fortaleza .. ..... ! ••• •• • 

Leprosario Antonio. Diogo, Canafistula . ... . 
Orpha.na.to. São José, Joas·eiro .. .. , ......... ~ 
Patr011a-~o ~a.ri~ Auxiliado:ru, Fortaleza ..... . 
So~~educle _Pf?.eni.x Gaix~irall Fortale.za . .. . . . 
Umao Art1sLlca e Benaf~_cen e do Crato ... .. . 
Escola Profissional dos Men.hws Pqbres de 

Gr1anja · ·· ··········· · ··· ·····~······· 

Espirito Santo 

AsyJo Deus,. Cnr~sto e Gatidatle, de Cachoeiro 
do Ita pemirim . .... . ....... . ... .. .. . 

Orphtt.n;i..to Co.racão cJe. Jesns, Victurfa ..... . 
Ot!Jhana to Jesus Christo Rei, Victm·ia . .... . 
Sociedad.e São Vic.ente de Paulo,. Victoria .. . 
Sociedade São Vicente ·<Je Paulo, Cach.oeirõ, 

do ltapeóiiriín ...... .. .... ~ ... .. .. . 
Orpbanato Santa Luzía, Victoria .... . .... . 
Posto Medico dos Pobres, Victoria ... . .... . 
Santa -Casa de Mjserjcordia, .Cachoeiro do 

ltápemiritn . . . . ....... . ... • ....... 
Santa Casa àe Mi_sericotd"i;t, ·victorfa ......• 
Associação das Damas de Caridade~ Victoria. 
.Faeuldade de Direito do Espirita Santo ..... 
Escola de Pharmaci~ e Od'ontolog,ia, Vfotoria 
Escola S_uperior de Cómmeraio,. Victoria ....• 
Externato. Julia l'enna, Victoria .. .... ..•.. 
Collegi.o :N. S. Auxiliadora, Vfotorrn ... . . . . . 
Gymnasío São Vicente de Paulo, Victoria .. , 
Collegjo P~dro Palacios, Cachoeira do Ita:pe-

mirim ... . . . .. .. . ., ...• .. .. ... ... . ... 
l:scola Commcrcial de Cacboeiro do .Itap.emh-

r.im •............•. ~ .•••...•.....•.. 
{l-ymnasio do Alegre . , - .. . . . . ..... • . , , . . , . . 
Gymna$lo de Muquy ................. .. .. . 
-Escola Profis~i-on.al de Cachoeiro do !tape-~ 

mirin1 . - . ... .. " ... . . . ..... • ..... • •.• 
Leprosaria de Itanhenga .... .... ... ..... . 

Mina~ Geraes 

.Aca-cte·mia ~ineir~ çie Commercio, .Bello Bo~· 
riz_ofi te .•.. • . .. ..•..•....•. • .. .; . . .. • • 

Albergue Santo Antonio, São João d'El Rey 
Assistencia de Mendicidade "Bom jesus", 

'Pouso Alegre . ........... ..•...... . .. 
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Assoc~acãõ d_as Damas de· Car1daçte~ Bello Ro-
r 1zonte· .. ...• ..•. , . . ·· ......• . ·· ........ . . 

A:ss0c.iác:ãa das :Servas: dos P.obres, Curvelio,. 
.ASs.oei~eão de C~rida.de, Poüs:o Alegre . ... . . 
Associação de Ga.rirtade, -S. JoãQ ~.~pomuceno 
.As~ociaç·ão de Caridade; Villa :Paraopeba .... 
Assoc-iação Pã:!) de Santo Antonio, Be_llo Ho-

r 'iz,onte ..... ' . .•... ~ . .. . .... ... ~ .. ..... . . 
Assooi.aQ~o -Pro.tectora dos. Pob.res e M~nínos. 

D~samparados; Lambary ....•. ~ . .. • ..• 
Asylo Bom Pastar, Bello Horizonte .....•.. •. 
Asylo da Piedade, Cah.eté ....... , ... ... .... . 
Asylo (la VelniCe ;t:>es~mpara.a.a, CurveUo ...... . 
.ASYlo dos Invalidos "D. Maria Adelaide 1', 

Bt.az:opoljs· ....... . , .. .. ..•.• • ..... .. 
Asyl'o d'O$ M.endigos,. J.uiz d.e Fórà . •.•... ., •. 
Asylo das Meninas Indígenas· e .Orphã$, Itan1-

ba;c·ury ..................... ... .. · .. •. .•. 
~sylo N. S. da C:onceição, Serro .•. .. . ~ .. _ .. 
Asylo N. S. Pet>~étTJõ Soe.corvo, $anta B~-

b·ar;a .... ....... ... ,. . ~ . , _ .. ...... ... ... .. .. . 
Asy1o de 0.rphãos· ·dos SJrgrndos, Coracõe.s à.ê 

· Jes.us e ;Mar.ia, B~rbucena ... ... ....... . 
A~Ylo de Orpbão$ ·'João Emilio", Juiz de 

Jt....,.·ó·ra •• ._ · .............. .. ............... . 
~sylc. dé Or-phãoe, Mnrttinna ..... • .. .. .... 
Asylo Santa Isabel, rtajubá ......••...... • 
Asylo1 d~ Sá.ntó Antonie :e s ·anta. Ísabel de, 

Hung:ri:a. •. Ouro Preto ........... ~, .... . 
Asylo Sã:o Joaquim, Coneeil;·ão ..... ... .. ~ . .. . 
Asylo São ,J'os;~~ Campanha .. . .. , ... . ... .. . 
.~srlQ Sij;o tos~ do l>é dp -~forro~ Pas$a Quatro, 
A::yl:o ~ão Vicente de .Paulo, Paraiz,opol:is ... 
A.sylrr Sãb Vicent.e de Pau-lo; Santos pu.rnont 
As~~Lo São \".foente de Paulo,. Set;,; ::Lagôas •.• 
'Casa de. C~r"idad.e., Al'f:enas ...... . ...... .. . 
Crnsa da Carict:ade,, Andi:el~ndia . ...• ~ ..•... . 
Casa ae Oari_dad~, BaepeI,ldy .. •• :• •.. ~ · ~ .. . . 
Casa de· .Q:aridade, Caratinga .... ~ . ..... .. ... . 
C~sa d.e Ca,rid.ade, Diamantina ........ ...... . 
Casª' de Carida4_e·, Formosa ... , .... ~ ... . ..• 
Ca$a d~ Carid~de, Ouro ·Fino .. ..... ... .... . . 
Casa de Caridade, Pas'.sa QuatrQ . .. .. . · .. ...... . 
Casa de Garidatle. Reze.nde Costa ..•. •..... 
C\lsa de Carj'dade,, SãQ Francls.co ....... . . . 
Casa de Gax·idade, Viçosa .... , ........... . 
Cas.a de Caridade, P.ará. .. . ..•.. ...•..••... • 
Cas.a de. Caridade Leopoldinense, L~.opojdina. 

Casa de Caridade. N. ·S. dàS MePcê~, Mob,tes 
Claros . ..... .. ................. .. ._ ..• 

Casa d~ Ca.ri~ade ,Sárt,to Allttmio, Curvello .. 
10asa de O.a:ridade s. Vice~te d~ )?aulo, Aba~lê 
Cása .de Carid_ad~ __ sµo Vicente de Paulo, .ca,.. 

xambú ....•. ~ .......•.............• 
Centro Espirita, Amor ,e Caddade, Monte 

Santo. -. • .. . .. .... .. . .....• . ........... 
Gollegio Sãei .Doqlingos, .?ocos· :de Caldas . ... . 
Collegio São José, .Juiz de .fóra . .. .... .... A •• 
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Colonia Santa Isabel (Leprozariõ), Sta. Qüi-
· t_eria .......... .... .. - ... · · · • · · .. · · · · · · · 

Conferencia de- N. s. do Carmo1 Oliveira .. . 
Con;fereneia de N. S. de> Carmo, Ubérlandia. 
Conferencía de s ·ant.o Antonio, CaIDpanha ... 
'C.onfetenci,a de São Vicent.e de· Paulo, Leopol.,. 

:d1na .. ........ .. .... .. ... .. ............ . 
Con.ferenci~ de· São Vicente de l?au.to1 Monte. 

Santo ... ...... .. ... . ...... .... . ... . . . 
Conferencia de ·São Vicente de Paulo, Ouro 

Fino .......... " ............. "' ....... . 
Confe,rehciâ de São Vicente de Paulo, São 

Gane.alo do Sapucahy ........... . ... . 
Conferencia Vicentina N. S. da &áude, Po

ços de Caldas ...........•..... . .. , ... 
Conselhó Central Metropolitan_o (S. V. de 

Paulo), Bell9 Horizonte ............• .• 
Créche Menino Jesus, BeUo HoriZo~tt: .•..• 
Cruz Yermelha Brasileira, Lavras· • .. •....•• 
Censelho Particular, Ouro Preto ... . .•..••. 
Escola de, A,griQultur~ e-'PecQa;ria, PassQ QUa •.. 

tr,o . . ... . .. . ... .... li .. ........ ... ........ . .... . 

Escola .de Agronomia, :Medícina e Veterinaria, 
Bello Horizonte ... .. ............... . 

Escola de ArchHect.ura, Bello Horizonte ... . 
Escola .de Economia Domestiea N. S. da .A.p-

parecida, B.razopolis ..... .. . . ........ . 
Escola d~ Eleefricidade e .Radiográphia, Bello 

H e>ri.zonte ...... .. ... . .• .. .•........ 
Escola de Engenharia, Juiz de Fóra ... .. . .. . 
E5cola de Pharmacia, Odontologia e Vet_eri

naria, JuJz de Fóra .. .... . ..• . . . .... . 
Escola ·Domestica Sta. Therezin.ha.,. Lambary 
Escala. Domestíca Santa Therezinhq., Pou'So 

_..\,le.gre ••••• · .. .. ...... . . ·• ••••.•••••••• 
Escola Domestica Santa Thérezinha, São Se-

basttão do Paraizo . . .......... . .. . . . 
Escola Dome_stiea e Teohnica Profissional 

Passa Quatro .... . ......•.. . ... .... • 
Escola Normal de Lambary ............... . 
Escola Normal de Salinas ...............• 
Escola Normal São José, Santos Dumont .... 
Escola Normal Santa Therezinha, Ca,xambú. 
Escola Profissional '1Delphi,rQ l\;foreira ", 

Pouso Alegre ...... .......... •.. .... 
Es.c·ola Profissional Feminina, Bello Hori-

.zo~n te , ............ ... ... ~ . . ...... . .. . 
Gympas1o de Peçanlia . . .................. . 
Faculdaide de. Commercio de Minas Geraes 

Be!lo Horizonte . .... ...•..... : ... -.... 
.Hospital "Ant<'mio Moreira da Costa'\ Santa 

Rita. do Sapucahy ... . . . • ......... . ..• 
Hospital "Cassiano CampoHna", Entre Rios 
Hospital de Caridade, São Paulo de Muriah.é 
Hnspit~l de Caridade São Vieet;it~ de Paulo, 

Ayuruoca. . ...............••.......•. 
Hos1iital de Curvello .. .. . . ..............• • 
Hos.pttal São José, Santos .Dumont ....... . . 
Hospital de Queluz .... . .. . ..... .. ........ . 
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Hospital Santo Antonio, Peça.nb.a .......... . 
Hosp~tal São Vi:c~nte qe Paulo, .Antonio Dias 
Hospital Imma.c11Iadà Conceição, Santa Maria 

-do Suassu:hy ....................... . 
Hospital ·N. s.. das Dores, Itabira ....... . 
Hospital N. S. das Dores, Ponte Nova ·~· · 
Hospital ·santa R.osaHa, Theopbilo Ottonl .. 
H-0spiJ,al São João Baptista, Rio Branco .. 
Ho·spital Sao João de Deus, Santa Luzia . . 
Hospital Sãó .Salvador, Porto Novo do Cunha 
.Hospital São Vicente de Paulo, Bello Hori-

·zonte . . ~ ....... ... .. ... ... ...... . ... . 
Ht>spital .S-ão Vicente de Fauto, .Marianna 
Ho.spitàl São Vicent~ de Paufo, Matheus 

Leme • . . . .....• . .. •. . . .. ...... ........ 
Rospital Regional Sul de 1\1.inas, Varginha 
Instituto Oómmetcial ·Mineiro, Juiz de J•~óra 
Instituto· Electro-téçhnico e Mecànico, Ita-

jubá. .. .. . . .... . ..... • . .. .....•. •. .... 
Instituto Gammon, Lavras . . ... , .. ..... . 
Instituto O'Granbery, Juiz de Fóra . . .... . . 
Instituto Profissional Feminino, Santa Rita 

d-0 SapUéahy • . , ....... ~ ....•..•..... 
. Ii-mandade. da Santa Casa d.e .Mi~ericordia, 

Monte Santo . . .. ....... .... ..... .... . 
Irmandade de Caridade, GuaÀl.lPé ...•.... 
Irmandade de N. S. -da Saude, Diamantina 
Irmandade de N . S. da Saude, Ubá ..... . 
Irmandade de N. S. do Rosario, Rezende 

Costa . . . . ................. . , ... - ... . 
Lyceu de Artes e Ôífícío~, Ouro Preto. . .. . 
Maternidade Ther.ezinba de Jesus, Jujz ·~e 

Fóra ... ................... . .......... . 
Orpbánato N. S. das Dotes, Itahira ..... . 
Orphanato D . Lenita Junqueira, Leopo.1-

dina . . ,_ .......... - .. -..... ·· 111 . . ....... ., 

Orphanato P-. Silverio. Catagma7ies .•••.•.. 
·Orphanato N. S. de Nazareth., Conselheiro 

Lafayette . . . . ... . ........ . . . . . .... · · 
Orphana;b0 N. S. do Carmo~ Cardo do Rjo 

Clar-0 • . . ~ .......•............•..• 
Orphanato N ·S . das Dôres, Diamantina .. 
Orphanato S. Anto~o. Curv.éllo . ........ . 
Orphanato S. :E'.:duardo, Uberabà .......... . 
Pão de Santo A.nton.io, Diamantina· ........ . 
l?reventorio .S. Tarciso, Santa Quiteri_a .. 
Santa Casa de Caridade, .Arassuahy •••.• • 
Santa Casa. de· Càrida:de, Bom. Despacho •.. . 
Santa Gasa de Caridade, Conquista ....... . 
Santa Oasa de Caridade, Formiga ....... . 
Santa Casa de Caridade, G,uaranezia . " ... . 
Santa Casa àe Mlsericordia de S . João d~EI-
. Rey . . _- .....•..... ~ ............. ~ ... . 
Santa Casa de Garidade, It.amarandiba. . .. . 
Santa Ca~a de Caridade, Itapecerica ..... . 
Sa:nta Casa· de Caridade N. S. d-0 Carmo., 

Guanhães . . . . ... .................... . 
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Santa cfása de Caridade, Jacutin,ga .. . .. ~ •. 
Santa Ca~a· de Caridade1 S . . João Evangelista. 
.Santa Casa; àe ~isericórdiª', Araxá. .. . .. ~ . 
Santa- Casa de Misericordia, .Barbacena . . . 
Santa Casa de Miserico.rdia, Brazopolis ... . 
Santa. Cas_a de Mi:sericordia, :Sell'o Hori-

zonte • . . . . " .... ~ .•............... . .. 
Santa Casa. de Misericordia, Bomfim ..... . 
.. 3anta C-àsa de Misericordia, Caldas ... . . , .. 
Santa Ca,:sa de Misericor<lia, Callianducaia .. 
Santa Câsa· de Misericordia., Campanha .. .. 
Sa.nta Casa de M.iser.ieordia, Cassia . .....•. 
Santa C~sa de Mjsericordia, Gua;rupé .. . .. 
Santa Casa de Misericordía, Grão Mogol .. 
Santa Casa de Misericordia, ~tajubá ... . 
Santa Casa de Misericordia, Jlánuaria ... . 
Santa Oása de Misericordia, Lavras . ... • . 
Santa C'çisa de Misericordia, Ljma Duarte .. 
Santa Casa de Misericordia, JuJz de Fóra 
Santa Casa de. Misericor.dia, Monte santo .. 
Santa Casa de Misericoràia e Caridade, Ma-

chad.o . • .. . ....•.. . ..... . ...•. . .... • . 
Santa Casa de Misericordja, Muzambinho .. 
Santa ·casa de Misericordia, Oli.v~ira. ..... . 
Santa Casa de· Misericordia, Ouro Preto .. 
Santa Casa de Miserico.rdia, Paraizop-0lis .. 
Santa Ca'Sa de Misericordla, Pa~sos . .... . 
Santa Casa de Mise.ricordia, Perdões ..... . 

. Santa Casa de Mfsericordíá, Rio Preto ... . 
Santa Casa de Misericordia, Sabará ..... . 
Santa Casa de Misericordia, S. Gotardo .. . 
Santa Ca-sa de MisericordJa, S. Gonçalo do 

Sapucahy . . . . ...... .... .... . ...... . . ~ 
Santa Casa de M1sericordia~ S. Seba.sWlo dó 

Para.izo . . . . ..... . ..... - ............ . . 
Santa Casa de Misericordía, Serro ... . •... 
Santa Casa de Misericordia,. Uberaba . . .. 
Santa- Casa de Misericordia, ViUa Nepomu-

ceno . . . . ~ .•........ . ... . .. . ........ 
. Sociedade Beneficente S. Vicente de Paulo, 

S:icl!amento . .. . . ............•... • .. 
Sociedade Philantr.O.p'ica S~ntarríten:se, Santa 

Ri ta d-0 Sapucahy ...... .. .. . . .. ... . . . 
Sociedade S. Vfoente. de Paulo, Alvinopolis 
Socfedade de S. Vicente de Paulo, Formiga 
·Sociedade de .S. Vicen,te de Paula, Salinas 
Sociedade de S. Vicente de Paulo, Santci 

·Riía do Sapucahy ............... ~ . .. . 
·Socieà.ade de S. Vicente de 'Paulo, '.I'heophi-

lo Ottoni . . . ...•..... . ............ • .. 
Sociedade de s. Vioente de Paulo, Uberaba· 
·Societ.Ia<le de S. Vicente de Paul<l, Varginha 
Sociedade·· Mineira de Assistenci.a .ã Infanci.a, 

BelIO Horizo-u.te . . . .......... . ....... . 
V'en:eravel Ordem 3& de s .. Francisco de. As.-

s~. S. João d'El-Rey ............... . 
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V~llas de Trabalho, para Convalescentes, Rel-
lo Horizonte . . ...... .. ........ ~ . . .. , .•.• 

Asy lo de· Cari4ade ~enJamip. Gliimar-ãeª de 
Bom S"qccessó ~ . • ...... . .... ..... ... ·· •••• 

Patron.ato ''São Jb?é'~. de juiz dê; Fóra ••• 
Seminarfo Di-Ocesa.no; de Juii de Fóra. 

Paraná 

Governo do Pa_rà:n.á, vara nacionaliza~ão do 
ensino . . . . ............... . ....... . . 

Faculdade d.e· Medicina, Curitybã ........ . 
Faculdade de Engenharia; Curitybá:. ~" •... 
Faculdade d.e Direitq, CuN:tyba ......... . 
Es.eola Agronomica, Gur.Hyba . .. ..... . .•... 
Instituto de .Chimiéa lnd1istrial, GurJ.tyba .• 
Santa Cas-a de Po:m.ta. Gros·sa ............. . 
Santa. Casa dé Paranaguá .......... ...... . 
Santa .casa' de Jaéarésinho . ..... .. . . .. . ... . 
Asylo :N. S. da Luz, de 41ienad-0s, Cu,rityl!a 
Rosp.ital São Vfoei)te de .J?4U.lq, G-u~~apüav.a 
l:lqspit'll Bom Jesus, Rio N~gro .... : ..... . 
'Soe-iedaàe S9e4idrl.'o dos Ne.~es:s.itados, Cnrl-

tYba . . • . .. .. ~ .. .. "' . .... . ... , .. .... , . ... •... ... 
Asylo de Orpbãos São Luiz, Curityba. ....• 
Federação Espirita do Paraná, Cul'ityba ... 
Orphanato do .Qajurú, Ou:eityba ..•..... ~ . 
.Ce.ntro de Lettr.as de Curityba ......... ~ .. 
Associação Paranaense de Imprensa ... ... . 
Asyl-0 São Vicente de Paulo,_ de Ca~tro ....• 

P~'rahyb~ 

Academia da. Com.mercio Epitacic, P.essôa. .. 
Asylo de ·Mendicidade Car:neiro dà Cunha .. 
Casa de Caridad~ da Sa:graâ~ Familia ... . 
.Hosp'ital San.f.:a Izabe~. de Jo~o P.~s$ô.ª' .. . . 
Santa. Qas~ d_e MiS·e.;ricor.dia de Jottçr Pessôa 
Orpha.nat.q Dom Ulrico. Joâo Pessôa .. . .. . 
Hospital :Pedro I, de Campina Gr~nd.e ... . 
Hospital do CenteTI.ario) de. Alagõa Grande. 
Ins~ít'!Jto Pat:teur, João :Pessôa . . .... . .... . . 
lnstHuto H.is.tori'co Parahybano ..... .. ... . 
·pata c-onch1.s-ãe do Collegio Dom Adaucto, 

~n:r Alagõa .arande . , ... . .. , ........ . 
'?oly.clini'ea Infantil e. Maternidade, de João 

.,,essôa • . • ,. .......... . .... . ... ..... . . 
socledaâe de Agricultúra da Pai;-ab,yba .... . 
Sociedade de São Vicente de Paulo .-..... . 
tnstituto Commér.cial ,João Pes'sôa .. ...•..... 
Soci~dade de Sâo Vicente .de Paulo de Cam- .. 

pinà. Grande . . ... .. . • .... . ......... . • •.. 
()ollegio Parir~ ;Rqlih, d~, C~.iasejras .. .•• . 
.Assi'stencia Dentaria Infantil, de João Pessôa 
CoUe_gJo dó Sagrado Cora.cão âe Je.sus·, de ;Ba-

·naneiras .. ... ........ .. ~ ............... . 
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Ao Asylo de M:endi'eidade Carnefro da. dunh~. para. au-
~iliar a .~ua. obra social, 20.: ·ooo.$OÓO • · 
Instituto Historfoo e Ge.ographfo.o1 P.ara~ 

hyba . • • • .•.•..•.. - . • • • . ... . . . • . . . • • • . . 25 : 000$000 

Santa ·Cafh~_rina 

Asyló de Mendicidade Irmão Joa.q~:im (Flo-
rianO!polis) . . . . ....... -... . .... .... . 

Asy:lo de · Qr,phãos Sae 'V'icente :de. Paul-0 
(~lorianopol:i.$) . . • . . -. · .. . .......... . 

Assoc:iaca-0 Beneficente "toacruina .SapJiago.'', 
die São Fran-0isco . . • . . ...... : .. . 

Hospital de. Caridade de Join~ille ....... . 
Hospital de Ca.ridade de Sã:o Francisco . . ., . 
Ho:spi tal de Caridade do Senhor Bom Jesus 

dos Pass.us· (Lagttna) .. . ....... ·· · ... ~ 
Faculdade de Di~eito . . .... . ....... .. • . . 
Irmandade Senhor Bom -Jesus dos. Passos 

(Florianop-oÜs) . . • . . . ..... ~ ... : . 
Maternidade. de Florianopoli.~ • . . . . ., . . . . 
Sociedade Beneficiente ·São Vicent.e de 

Paulo (P~rto União) . . .... ~ .....•. 
Veneravel Ordem 3ª de S.ão Fránois.co. da 

Pen:íté"O.cia e; .Eosjii_tal d;e Carida,de (São 
Francisco . . . · ...... fll: •• - •• , .~ . ........ .. . 

Nacionaifza~ão 40 ensinQ, i_n~lusive réí;; 
2ÕO : 000$ para -~ ~onstruc.ção do predi.o 
para o Gymnasío Bom Jesus,, .em Join-
Viíl e . - ~ ....... ,, ......... ~ ... · ·· ... · ·· -. · · · .. ~ · 

R~spítal de Tu.barão . • ..... . . , -.• ~ .. ~ . 
Hospital de Al'i:U'anguá. . . ..... , .•. . . _ .. .. 
Oolle'gio San.to. ~.\ntonio . • . .. ..... ~ , ..... . 

Bahi~ 

Abrigo dos Filhos do '.Povo. - ..........• _. 
Abrigo Salvador . . . ...........•...•.. 
Assisten.eia Hospitn·lar ao~ Lazaro~ • . . ..• 
.As5-0Ciácão Centr,o Operario da Ba.hia .. • .. 
Assoeiaéão das Senhoras de Carj'Qade . • •... 
Asylo !Bom Pasto~ • • . •.. ..•.. • ... • •... 
Asylo Conde P~reita Marinho • . ... ., ••.• 
Asylo de. Mendlcklade -. • .............. _ • 
Asy~o dos E,xpostos . . •. • .............. 
A~ylo Filhas de San.t'Anna, Cachoeira ..... 
Asylo N'. .S. de Lourdes· ,da Feira de 

Sa t' A.D.na • . • •. • . • .• . • _ • • • . . • . • • • • • 
Asylo Santa t zabel . . •.. . . . .. . . - . ~ ..... 
Oasa: do Estudante da :Bahía .•...•. .. • . . 
Centro B-eneficiente. d-os, Indios de Po-nta·l 

do- .Sul . . . . ...... .. ..... -. .. .. .. . ~ 
Centre.. Opérario Beneffotente, A!agoittbas .. 
Colleg'io ,da Immaeulada Oonceiç·ã.o de N. 

S. do Desterro • . • . .. .. ........... ~ ~ 
.Coltegio ·dô. Carmo, ·Cachoeira . . ...... . • 
Coilegiô ·do~ ôrphãos d,e São Jõaquiil;I ... . 
CoUeg1o N. S. da Piedade, Ilhéos ..... . . . 
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Coilégio N. s·~ da· SalJete .....•..... .. ·· .•• 
C-0I:l~gio-Sagrado Corac~o de· .Je~us· • . . • •• 
úol1iég,1<). Santa Eu:phras1a~ !l&. ciQ .. !ide dn. 

Barra .. .. .. . . . .. . · ., " . . ... . . . . . . . "'Ili • • • • 

Escola Cornm.ermal . . ·· . _ .. ........ , •.. 
E~ola de .Bellas 1\;J;tes· .. . .. · .. .... .• ,. ... . 
:Es1cola J?olyth~hrüca da Bal;lí~ . . ... ~ ... . 
EscoJa S~ó Viçente de Paul.o .....•........ 
Faculdade de Direi.to . _ ... .. ........... . 
.Hospital N. · .S. <la --Piedád~ de Bom:fi1m ... . .. 
Instituto de P.rot1ea~ão e Assistenc5:a· â ln-
- fancia . . w ............ . • ... ~ •• ~ • ,, .... .. 

Instituto GeograIJhi~o . ,. ........ .• • •.•. 
It;is~'itu:to Polyt~chni~o . . . . ••... .. . .... 
lttsfi ttLto 'São José • • ••.. , •..••..•...• . 
Liga Bahiana ·o.ontra a Mortalidade Infan-

··til .. .. . . ...... .. ~ ~ ·,. ...... . ,. . ~ . · . .. '4. •••• 

Lyceu d.e· Artes e Of fiofos; . . .•.... ..... 
Lyeeu S'ª.l~sja-no .dp. Salvador .......... . 
Ma.nte1).io d-0s A.rt,istas Càcheeiranos . . .. . 
Mont~nio dos Arti$tas F~ire:nse~ ........ . 
Ré<lõnstruccão do. Gonvento d:o Carmo,. de 

Ga-choieira • . ·• ... ....... '· ! ••••• •• ••• 

Santa Casa dé Misericordia ·da Babia •..• 
Santa Casa de MJser:iêorcUã,. <le c.í{laàe de 

.. Ba-rra . . . ...................... ., . , .. 
Sa:nfa .C;isa de Misericôrctia, de Afagoinhns 
Santa Casa de Misériçordia, de ·Bel.monto . . 
.San.ta Oasa de Mise.ricordia. de Cacboefr11 . • 
Santa Casa d~· Mis_erfoo.rdia, d.e Cannv'l-

eitas • • , e 6 lo • .... IE A • lo .. lf • ~ • • , • ' • t •• 

·$anta Casa d.é- .Misetioordia;. de ê.oriq.U,lsll).. 
Santa Çasfi de ~i$erico:rdia,, de Esplnnncln 
·santa. Casa õe Misêr-íeordi4, .àe Fêirn do 

San f _.\nna .• . .... .... ...... .. ....... . 
Santa Casa <!e Misericordia, de Tibéos . . . • 
Santa Cas.a de Misericordia, de Itabun~ .. . 
Santa Casa de Misericor.di.a1 de Joazeir.o ... . 
Santa . :Casa de Miserico_rdi.a, de . Maragogipe 
:santa Ca.sa de Mi$B·Yicordia, de. NavueLh .... 
Santa Casa de Mi.sericor.dia, de OHvei.ra rtr 

- Cam;pinhos ...... .. -... -...... ......•... , 
.Santa Casa de :Mis.er.füo'rdia, de Santo .Anrn1•u 
.~anta Casa -de Mi;sericordi.a,. de São :Ff.'1 b.: •• 
Santa Cása <:ie r~foserire.odia, do Vnlen~.tt , .. 
Soci_êdade ·s~o Vicente de P~ulo,_ de Iln>hmin 

Districto Fedo_i•nl 

Abrigo Ther.éza de Jesus ... . .. . . .. . .... ... . 
Ae~dem~<l Brasileir~ de Sc.iencias ........ ,, 
Acad~mia Ca.rioca de Letr-às ... ~ ...• , . ,, ... .. 
Academia de Cotnmerci'o du Rio de Jn21oh"n 
Academia Nacional de Medích1a •..... , ... , 
Am.,paro Ther~za Christina ....• ~ .••.•.. , 
Assoc~acã-0 Allianca . àos Cé.gos .. . ..... , ... . 
Ass!:>oiação Asylo São Luiz _par.a ·n Velhi'c11 • 
Asso.eia.cão Cha.r'itas Social' •......•.•.... 
Assoóiaça 111 d~s. Senhoras ,BrasjleL1i'as .... . .. 
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AssoG:iaoão das Senhoras de Car.id"ade . .São Vi:.. 
e.ente de Paulo .. ~ ....... · .......... ·. 

Ass~stepoia DenMria .Intantil •. · .... ...... . . 
A' Sociedade Propaga.dora d'O: Ensino JlO Di~-

tJ:"icto Feder~l ..•..•. ~ . ............... . 
Associação ·de Pro.técçã0 a Veteranós Inva-

lidos .. a t •• • · •••• - •· . .... .. ;.. ••• '* ··~ ••• .•• 

Associacão dos ,Anjos. de Caridade d:l Par'<J-
,chia .da. Lagóa .......... ~ ....•. ... , . 

A~·sociuc~o Pro~at:r~ ..... .............. • • 
Associacã.o Sanatorios· ~anta Olar~ .. ~ .... . 
Associac,;.ão Tutelar de Menores· •••• ft •• " •• 

Casa dá Prov.id:encia . • . ......... , .. ... . ... . 
Assistencia: Dentaria· lb.f antU: ••....• ...••. 
.Asy1o Bom Pa·stor · . . ... : : ~ ....... • . ...•• 
As:rio de Orphãs Ana.Ua Franco ......... . 
Asylo· Isabel · .. .. .... ............ ... ..... .... , .. 
Asylo N.o.ssa ..Senh.óra de Naza:re.th • . • ....• 
Asylo S. Cor·ação de l\'.Iarja . ...••.....••• 
0'-l.$a .dos .Arti:sL_as . ....•••.. . . ..• .. ..•.••• . • . 
Cru;a d.os· Expostos ... - ...... - ........•.. 
.csn ·Sanitn lgne:z ...•.•....••..•.••. ••..• 
G'ollegio Co.rcJ.eal Leme e Academia T·echnica; 

4.Jomrriérc·iàl •.. ..•.. . ; ·· •••... · ....... . 
Collegio Nõt_te· b;;ime, ~p~n~ma , , ...... . · .• 
á~rtizada Nacional Contra. -a Tuberculos.e .. 
. crui Verineiha Brasileira ......... .. ..... . 
De·pari.a.IIlento ··da Criança· -no Brasil .....• 
Devocão de N<.>.ssa . Set1hor.a da Piedade ~ .. . 
Dispe_nsari.o São .José ................. . 
Dlspen.~ú1rio Sao Vi_qen.te de P~u.lo •.•.. ,. ~ . 
·Escola Domestica Santo Adolpho ...•.... 
Escola Mod.erna ·de ·com.mercio ..•.......• 
Escola Normal de Comm~rcio · ......•..... 
Fund;:i._ção. Osorí~ .•.......•.••.... • ..••.• 
Fund~:ção Osw!:lldo: Cruz .......... ., ....... ... 
Hospita:~ das .cre~nças1 da Santa ·Oasa d~ ;MJ ... 

ser1c:ord1a ...•...••.... ..... .. ........ 
Hos.Pi tal dos Laza:ros .. ..• ....•.. • ... ...•. 
Instituto l;lr.a:silei.ro de Conta:bíljdade ...... . 
~.nstít-qto ·Commeroia.l 9.o F.ir> de Janeiro ... _ 
Insti~ute> de ArLes :e Offiqíób ~'t Divina Pro ... 

videncin. . .•. ...•......•.• _ .......... : • 
Institut0 de Yroteceão ie· Assi'stencia á In-

fa:nc:ü1 O o • .• o • o o > o • O. • • O • o A • • • • • o • ' • o • • 

lnslitu~o B~Hnemàn.r.Ua_no .•. •. ..... . -..... . 
In~tituto HisL0rico e Geogra-phico :$ra.si.leiro 
l.g.sti.tuw l~tetectór do$ -PQbl".é.$ e Cr.etmcás • 
Instituto ::5Uo .h'rancisco de Salles . , ..... . 
Liga Brasileira Conra a Tuberculose ... . .. . 
Liga Brasile.fra. de Hygiene Mert.41.1 •..•..•• 
Liga ·sspera!ltista :Btasüeira .. ~ ..•.•..... ~
L~ga .de Protecçi!.o aos Cégos no Bra~il .• .. 
Lyceu de Artes e Oili-0ios d.o Rio de Janeiro 
Obrá do ·Berco • -_ ••..• ~ •.. . ••. ~ - , • •. •••• 
·Qrpllan11to ~vangelfoo . . ..... . . . ... .. .. .... . 
O:rphanato Osoiio . ~ .. .... ..... .. .. ..... . 
Ori)'hanato ~anto Ant.onio .. . ....... .... . 
OrphanaJ,o Sãõ José .... . ...... .......... ... . 
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Orpharrato Presbyteriano ....•.. , -....... . 
P.àtr-0natõ das· C:reança$ Pobres de ·s.ão João 

Baptjsta da Lagpa ... . ..... , . •.... .. 
Patronato d.e Menores .............•.... 
l?áttonato Opera;rie da Gave~ .... ... : · ..•.•. 
Pequena Cruza.da ....•. .- ...... -. ...•...•• 
Polyéli:nioa de B~ta.fogo .. .. .... ..... .. . . 
Polycl~·ru:ea Geral ....................... .. 
Sant,a G~sa de ~is~rfoor.dia .............. . 

se_ndo 50: 000.$ :para o !fospital N. $ ~ 
.d.as Dores ................. ~ ..... .. . 

servic·o dê Obras 'So.eiaes •.......•....... 
Sociedade Bene.fi'cen.te Un:itiva ..... , .. ... · .•. 
Sóéieda;de Brasileira de· Chim:ioa . .. , ...... . 
Socíedadé- de .A.Ssistenc-ia aos Lazt.:os é De-

f e~a Co:nXt>a a LepTa .... • ~ . ~ ... · ..... ~ ..• 
Sn-cieda-d.e de Geographía ................ . 
Sociedade de Sã.o Vicent~ de Paulo (Conse-

lho .Superiol" do Brasil) ... . ...... . -• . .•. 
Sodalicio da Sacra Familia ... .. .. •. .... , . 
Unifüii dos· EscoteJros do Br-as:il ..... .. ~ .. .. 

GoYaz 
Le·pr.osari0 de Catalã.o ••.•••.• .•.•••••••• .• 
Asylo São Vicente de Paulo, Goyaz . .• .. "'•. 
Conferen.cia: de São Vic.en.te de Paulo, Anna-

poli~ (~~~ylo e J .. eprQsàrio)' ....•..... 
Q.ot!Jereneia de São Vicente de Paulo~ Santa 

Luzia. . ................ ............. . . 
Hospital de Caridad~, Goyaz ............ . 
Leprosario da Tlba: do Bananal ....• -... -.. 

Maranhã,o 
~aculd.ade de Pirn-ito .... • ....... , . ·· ..•• 
.Ae~.demía de Comm_ercip, São Luiz .. •..••.. 
Assoeiacão dc>s Empregaôc:ts :no CõmJt;te:r~io, 

!São l:.uiz: ......................... . 
Lepr-0sarfo de .S . . Luiz . •.......... -. .. -... -.. 
~ylo de Mendiéí(láde. -Sã:o Luiz ........ " . 
A~ylo Orp.]Jaç_ologicQ Santa_ Luzia .• . São Luiz 
Gentrõ _Arti~t.ioo Operarío. M_aranhcnse, São 

~Lniz ... .......... ·~ .................. . 
Centro' Cai~eiral, .São Luiz .. . • .. ~ ...... . 
Cenlro Operaria Caxiens.e, Caxias . . -.. .- -..•• 
ID.stitutQ de Assistenci~ á I;nfancia, S. 'Luiz 
Instituto d,e Letra:s· e Offici.üS "'Got:nes .de 

So.uz.a "J 00roatá ...... . ... ........ . . 
Santa Casa de Misericordia, São J ... uiz ...... . 
União Artlst1ca e.' Operaria Caxiens.e. Caxias 
~scdla d e. Agronomia do Maranhão ....... . 
t.eprosarió .de· S~o B.entQ, ...•..••.•.•. . ~ •• 
Institq.to Curupuru .•..•.•..•. 6 • , . ...... .. 

Matto Gros;;;o 
P l . '"d' ,... . á ·1\'11'• • re az1a e: uUa:Jar -:.m.1r1m ..•.•......•.• 
Asylo Santa Rifa. Cuyabá . • • . . . . . . . . . • . •. 
Collegio Santa The:reza,, .Col'.umbá ... E •••• 
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E$colas Profíssionaes Salesianas, Cuyabá . 
Hospital de Caridade, Tres Lagôas . .... .. . 
Hospi tal de São João ·dos La.Zaros, Cuyabá .-. 
Missões Salesianas de Matto Grosso . ....• 
Sociedade Beneficente de Oorumbá ..•.. ... 
Sqciedade Beneficente Campo Grande ...•.• 
Santa Casa de Cuyab_á .-... ....... .. ... . .... , 
V. O. 3A de S . Francisco de Caceres •.• ... 

Associação Commetcíal do Parâ (Escola. 
Praitioa de Commercio), Belém .. .•.. 

Associ~ão das Irmãs Claris~as de $antal'.ém 
Cãsá de Saude Maritima do· Pará . .. . ... . 
Faculdade de l\fedicina e Cirurgia de Be-l~rn 
Institu:to de Proteccã:o e Assis.tencfa. á In--

f ancia de- Belém ...... ... .•....... 
Internato das Irmãs Clarissas de -Tapajoz . 
Missão Domiciana de Conceição de Ar:a-

guaya . .. -. ........ . ............ _ .... . . 
Museu G:oeldi, de Belém . .. . ... ..... . .. . 
Santa Casa de ;Mise-ricordfa,. d.e Bel ém ... . 
Sr.mta Casa de Misericor;dfa de Obidos .. 
Asylo Bom Pastor- . 4 •• ••• ••••••• • 4 •••••• 

· Liga Contra a Lepra .................... . 
Hospital da Ordem 3ª ~ ............. , ... . 
Instituto Galmette, de Belém ..... . .. . . . . . 
Escola de Engenharia .....•. . .......... 

Pernambuc() 

-~rigô Santa Therezi;nha. de. Jesus, de Re-
cife ... . .. ~ ..... 4 .... . ... .... ......... . 

Academia de Commercio, de Recife ...••• 
âssociação Mantenedora d~ Ho·spital Cen-

ténàrio, Recife ... -. .••....••.....•. .• . • 
~ylo Bo~ Pastor, .de Recife . .. .... .. .. . 
Casa de Caridé).de.1 de Beze-r·ros .•.....•.. 
Casa do Estudante .. Pobre, de Recite ....• 
é!oUegio de Orphãos· N. S. do .Bom Con.séfho · 
Oollegfo N. S . de Lourdes1 de Paln:iáres ..• 
Collegio N. S.. de Pompéa~ de Rec.if e ...... . 
Collegio Orphànato :N. S. das Dô.res, de 

Bezerros ........... ... .... .. . .. ... . 
Collegio de Petrolina .... _ ...............• 
Companhia de Ca:·tidade .......... . .•.. ~- .• 
Cruzada de Educacão, de Perna:mnúco ..... 
Cruzada Infantil 'Tamarineira. de Recife .. 
Escola Agricola, .de Goya.nna ...... • .....• 
Escola Agricola Sãô Sebastião, de Jabuatão 
Escola dos ~êninos Pobres das Dorothéas, · 

d.e Pesqueira ........... . •... ..•. ..... 
G.asa de Saude, de Af-ogados, de Ingazeira .. 
~ola de · Bellas Artes, Q.e Recife .. . .... . 
~scola de Engenharia, de Recife ......... . 
Escoras de Macacheira .. .... . ......... ,, .. 
Fàeu1dà_de de Medicina, dé ._Recife ...•...• 
Faculdade de Comrp.ercio, de Rec~fe .. ~ ... 
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HospHa:l :Regional ~ig.eli'minio Coutinho" de, 
N.azareth , .....•....•... ~ ..•..•. : •. ,. 

l1lst_ituto Ai'cbeologico Historico e Geogra
- _ ph_iêQ, de Recife .••.. ~ -· . •.••..... ••• 
tn·~titu,to de Proteeçã<> e A$.sist.en.eia á Itt-

fa:ncia, de R~cífe ••.•......••..•.... 
Jardim de Infancia ·dos Pobresinhos, de .R_e:-

·e·ife ......... ~ '! • ,, : • . .... ~ ••• • •• · ........ . . 

~socia;cão d-as Senhot.á.s .de Caridade- ... w • • 

Sanatorió .da· Meda)ha Mifagrosa de ·Soecorr.ó_., 
R.e.cife ... . fl ........................ _ • • . . ... ~ ••• 

In.st-ituto Pro:fisslonal Femínino, -de-· rgva-
rassú, . ...• ,. .. -...•... ·-............ .• 

LJga PernaJ;nbq-eana ·~ontra .a Mortalidade, 
tnfa:ntil, -Recife . .... .. . .... • •.....• 

Liga. Perna.mbucána Contra . a Tuberc1ilose 
;Reciie . -· •....... -~ . ...... ~ ..•. .... : .. . 

Lycecr de Art..e.s, ·e Of fici os, de Reeif e ....• 
Matex;-nidade éle Reciíie (-Cruz Ver.melha Per-

n~uca·J:i:a.) it: .. ~ ...... ... .. ~ .......... ,, 
R.eeol_h_imento d(); Gloria, de ;Reci-f e, • • ~ . _ •• • 
Santa Casa de Misertcordfa, de R_eeife •••.• 
Sociedade dos -Ooopêrador-es :P ·a:ro~biaes, d.e 

•Re·cJfe . .. -. • , ..•.. -. .. . ....• • . . • • · ·-• • • 
·uni~o dos Moe.os- Catholioos, de Vi_c·toria: •.• 
Casa d.o Pobre, de Victoria .• •..... ~ ......• 

Pfa1uby 

O'.l:rr:a. âospital !\-Iigllel Gtn~to ..•.•....••• 
Santa Casa de Misericordia, de The.rezina. . 
Sociedade de Assistencia aos. Laz-aros e .De-

. f.esa contra a· Lep-i;a. ·as Parnabyb~ •.. 
tJru~o Artis.ticà- O:perarla Fluminense, d.e 

Flori·an() .. -.. .• ·. - .. ~ .• ••.••..•.•..•.... 
.$anta én.sa-de ~liseri(tôrdia; de Parnahyba . 
Caixa de- 'Mend.igos cte Therezina .... .... .• 
.Caiax de M.endigos de Parnahyba ....... -.. . 
Collegío Sagrado Górâção d.e J e,sus, de 'rhe-

rezina: - . . . . •. . . . . . . . • . .. . . . . . . . • .. _ .· . - .• 

Rio. l'lê Janeire> 

_.\ssociação Fluminense d~ .Amparo, aos Cegos 
Academ,ia Flu3+l-inen5e de Go~~i;,ci.Q~ d'e 

Nictheroy .. : ............... . ....... ~ 
Asso·ciacão das. Damas de Caridade de São 

Vicente de Paulo, !iictheroy.~ .......•. 
Assoçiacão de C4-ridade de Nova F~i)Jµ:rgo .. 
~.\ssociaÇão d~ Imprensa. 4-o Estado d-o· Rio 

ã·e. ·saneiro .... ...... ... ...... . ...... . 
Collegi.o Salesiano de Santa Ro$a, Nictheroy 
às.sociaÇã-o do ilos-pital. a-~ .s. Gt;:lncalo ...• 
Associacãõ Flu_mmens.e de Assi~~ncia e De,,. 

::resa cont-va a Lepra,. Nictheroy ..•. . .. . • 
Associac-ão Fluminense. de Ens.tno ·Tech.nico. 
Associa~ão :protec-tora do. Recolhime.nto dos 

De5Va,lidõ'S7 'PetrõpoliS" . ....•...•..•.•• 
Asylo :da Divina Prov.idericia, Nfotheroy •... · 
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Asyl<r da Veibice ·Desamparada, Cantagallo 
Asylo Furquim, de Vasso~a$ .... . ....... . 
Asylo N. S. do Carmo, Campos . . .. . . . ... . 
Asylo Santa Leopoldina, Nicthéro.y ... .. . . . 
Asylo Santo Ag-ostinbo, .Barra do Pirahy .. . 
Caixa· Auxiliadora dos Pobres, de S. Gonçalo 
Casa de Caridade, de Itaperuna ...... , . . . . 
Casa de Caridade, de Macahé . ... . . . ...... . 
Casa de Caridaqe, de Parahyba do Sul .. ... . . 
Orphanato Doutor :M_arch . , .. . .... . ..... . 
Casa de Caridade, de Paraty . . ...... . . .. .. . 
Casa d.os Pobres de S. Vfaente de P·aulo, de 

Miraeema ... . . . ....... . .• • ......... . 
Escofa cte Musica Santa ·cecilia, Petropolís •. 
Escola Domestica Cecilia Monte.ir-o de Bar-

ros, Barra · Mánsa . ... . ...... .. ..... . 
··Pensionato São J os~, de N1ctberoy ...•. , . . . 
Orphanato de Nictheroy . ..... .. .. . .. . . . . 
Associacão de Amparo aoo Cégns, Nictheroy 
Asylo PinheirQ, de_ Pirahy .. , , ~ ..• . . . .. • .. 
Casa de Caridade de Pirahy . ... . , . . . , . . . . 
Hospital Santa Isabel, éabo Frio . ...... . . . 
Escola Domestica Asylo N. S. <lo Amparo, 

Pet~opolis . .. .. . . .... . ...•. , ... . . . . ~ . 
Escola Domestica Asylo N. S. dos Anjos, 

Petropolis . .. .. .. .. .. ; .... . .. . . .. . .. . 
Es.cola Pl"ofissional Salesiana, Nfot.heroy ... . 
E .scola Technica 'Fluminense de Nictheroy . . 
Hospital de Igl.iassti .. . .. . ... •... . . . . .. . 
Hospital Santa Thel'ezn, de Petropoli.s ..... 
Hospttal de São João B~ptfata-, de Uaborahy 
Hospital São Vicente de Paulo, de Bom. Jesus 

de ltabapoana ...... .. ~ ....... . .. . . . . 
Instituto de Menôrcs Anormaes, Pet~opol1s 
Instituto de p·rotecÇ.~o e Asststeneia á In1an-

cia, de Nictheroy .. .... . ... . . .. ... . . . 
Instif.:uto de Proteccão e Assistencia â- Infan-

cfa, de Petropolis ... ........ .. ... .. . 
Irmandaode M~sericoyqia, ide Angra dos Rei's 
Irmandade Mise!'.icorõiá, de Vassouras .. . .. . 
Irmandªde de Santa Isabel,. de Cabo Frio . . . . 
Lyceü de A.rtes e Officios, Institutt> Poly..:. 

t~c~ico, .Petr.o:polis .. . . . . . . . .. .. .... . 
Maternidade de Campos .. . ... . . . ... . ... . 
Or ph;mato Sã-0 ·José, Campos .... . . .. .... . . 
Policlinica de Nilopolis, em Igu~ssú .. . ..•. 
Santa Casa de Misericordia, Barra Mansa .. 
·Santa Oasa de Misericordi a, Campos~ . .. .. . 
Santa Casa de Misericordia, . Cantagallo . . . . 
Santá. Casa de Miser-icordia, Rezende . . . , . . . 
Santa Casa, de Misericordia, São João da. 

Barra .. . · ....... .. .•.. ,, . .... . . ... . . . 
Santa Casa de Misericordü.i,. Valenca . .. . . ~ ~ . 
·Santa Casa de Misericord1a de Santa Rita, 

Barra do Piraby .. •. ... .. ... . . . . . . ~ .. 
Sociedade Flumin.en.se de Agricultura e In-

dustrias Ruraés, Nict:heroy ..... . ... . . 
Patronato de Menores Abandonados do Es

tado d'o Rio, cain ,séde em São Gonçalo . . 
C. D. - VOLUME x:\'V - i 935 
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Rio Grande do Norte 

Sociedade das Dama-s de Caridade, Natal .. . 
Associae~o de Professores~ Natal ......... . 
Associação d.os .Escoteiros de Ale<ITir:(i:., Natai. 
Escola d.e · Commercio, Natal • ...... ....... 
Escola Fernínina· ce Commercio, Natal. .. .. 
fust'ituto de PJ:>otecção e Assisteii,cia á fnfan-

·cia, Natal, ..... . . . ...... ·· .. . . ..... · ~ .• 
Liga. do Ensil}o (Escola Domestica)~, Natal .. 
Sociedade de Assistencia Hospitalar., Natal. . 
Hospital do Serid6, Caicó .... •.. .. -~ , ...... . 
H:óspital de Mossoró, Mossoró -. . .... , . . ... . 

Rio Grande d-0 Sul 

.Assoc.i?-cão Beneficente São Francisco de 
Assis,. Pórto Alegre ... . ........ ~ .... ... , .. 

Associação Damas de Caridade, Ca~as .. . .• 
Assocfa.cão de Gari-dad~, Itaquy .......... . _ 
Assoeia:Çi3,o de CarMáde,. Santa C'asa do Rio 

Gt·ande . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ....... ..•.. . 
Asylo cie Mendigqs, Pelotas ............... . 
As.ylo de Orphãos N. S. da Conceição, Pe-

Iotas .............................. . 
Hospital de Caridade, Cachoeira, .......... . 
Hospital de Caridade, Sta. Maria ......... . 
Asylo Pola e Betania, Taquary ...•....... . , 
Bibliotheca Publica Pelotense, Pélotas .... . . 
Asylo ôe Orpbãos S. ·Benedi-Oto, Pe.Iotas .•.• 
Hoopital de Caridade, Passo Fundo ....... . . 
Hospital dos Pobres, S. Borja . ... . ... .. .... . 
lrtstiluto, s .. José, c·anôas ............ ... .• 
Lyce~ Leão XIII., .Rio Grande .......... . .. . 
Orphánato d·e N. S. da Piedade, Porto Alegre 
Santa Casa de Caridade, Alegrete ....•..... 
Santa Casa de· Caridade, D. Pedrito ....... . 
Sa_n'ta Casa de Caridade, Uruguayana ... •... 
Santa Casa de· Míserícordia, Pelotas ..••.... 
Santa Casa de Misericordia, Porto Alegre . . 
Santa Casa, de Bn:gé .......... .. •......... 
Socie.dq.de de Educação Ohristã; Pelotas ... . 
Hospital Centen~rio, S ~ Leopoldo ......... . 

S. Paulq 
Hospital de Araranguá ...•......•.•.•....• 
AssiBtiaricia á. Inf a.nci'a, Santos, .. . .. . ... . , ,. 
Assrn:~fo._çã'O 4ul:fliadora dos :Neces·sitados, 

S.anto·s ..........•..........•. •..... 
Assoeiação Creche Asylo An~lia Franco. 

Santos , ... .... ................ .... ~ 
Associac·ão Paulista da Divina .ProvJqencia, 

S. Paulo ............... , .... . ..... . 
Associação Protectora ·da Infancia Desva-

li a·a, Santos . . . ...... , .. ..... . .....•. 
A.56.ociaÇão Protectora dos Morpheticos, de 

Jundiahy ......... " . a •••••••• .••••••••• 

4ssocinc;ão Sanatorios Santa Olara, Campos 
do. Jo·.rd,ão .. ..... , .. .... ... ..... . "'. ·- . .. . . 
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Asylo Créohe Jundiahy ....•............• 
, Asylo Ooracã.o de Maria, Piracicaba . ... ... . 
Asylo da Divina Providencia, S. Paulo . .... . 
Asyio de Invalidós, Carppinas ........ •. .... 
Asylo de Invalidos, Santos ............... . 
As,ylo de Mendicidade. de Limeira .....•.... 
Asylo qe Mendicidç:tde ~- Maria .Jacyntha, 

S. Pàulo ..... a.4 ••··•·•· · ········ ····· 
Asylo de Mendicidade S. Vicente de Paulo, 

Cruze1ro .•.......................... 
Asylo Padre Euclydes, Ribeirão Preto ...... . 
Casa Pia de S. Vicente de Paúlo, Botucatú .. 
Caixa Escolar Galeão Ca:rvalhaL .•••.•..•.. 
Circulo dos Italianos Unidos .. Campinas .... 
éonf erencia do Senb.o.r Bom Jesus do Livra-
- mento, Bananal _ ..... .. . .. ....... .. . . 

Congregação das Filhas de Maria Auxilia-
dora, S. Paulo .................... . . 

Creche Baroneza de Limeira, São PauJo; . . . 
Centro de Assistenci~ Social Braz-M'ooca . . . 
Escoia. Agricola "Coronel José Vicente'', Lo ... 

rena .... ~ ....... . .........•........ 
Escola de Commercio "Antonio Rodrigues Al-

ves", Guaratingueíá ................ . 
Escola de Commercio "Christovam Colom-

b ,, P- .,. b -o , 1rac1ca a .... ~ ................• 
Escola Profis·sional' e Agriicola, Lavrinhas .. 
Escola ProfiS'sional Feminina "Patrocinio de 

São Jooé'\ Lorena . .... . ....•.... ~ .. ~ 
Escola Super.jor de Go·ri1mercio, Jahú ..... . 
Gotta àe Leite. Araraquara ..... .. ........ . 
H ospitat de ·Caridade de São Vicente de 

Pau1o, Jund1ahy ~ .......•. . •••.....• 
Hos-pitar de .Santa Izàbel, Jabotica:bal .. .. . . 
Hospital Feliz Lembrança, Iguape .•.•..... 
Hospital Santa Izabel, Taub~té ..•..•...... 
Hospit~l São Luí_z, Ar.aras .........•.•... .. 
Hospital São Vicente de Paulo.- São MaI).oeI 
rnstitut.o Arnaldo Vieira de iCarvp,1lbo, São 

Pauio. . . ...... -............ . ...... .. . . 
Instituto de P.roteccão e Assisten<üa á In-

fa-n,cia., de Ribeirão Preto .. .• .. . ..... 
Instituto D. Bosco, São Paulo ........... . 
Instítuto D. Escolastica Rosa. Santos ..•.•. 
Instrucção Artistica do Brasil, São Paulo .. 
Irmandade dai Miseric.ordia, Taubaté .... ... . 
Irmândade _da ;Santa Gasa de Mi~ericordia., 

.s·~rr:a Negra . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 
Irmandade elo HoSI>ital de Misericordja, 

Santo André ................ ~ ...... . 
Liga Operaria do -:Bem e Recolhimento Ana-

- lia Franco, Sã.o Manoel . · ........ . 
Liga '.el:!:ulista Contra a Tuberculose, São 

Part:1lo .........•.........•... ·· ..•.... 
Maternidade de Campinas ............... . 
Materniclade de .São Paulo .. . ... ,. ...•..... 
Orphan_ato Olava Ferrás, Santos ......... . 
Orphanat.o Santa Veronica, Taubaité ..•• , ·. 
Orpbanato San tista, Santos .............. . 

149 de 273 

f0:000$00ú 
i0:-000$000 
10:000$000 
10:500$000 
i0:000$000 
1 o. : 000$000 

f .Q ;000$000 

10:000$000 
10;000$000 
1o·;0005000 

5:0Q0$0ÕO 
3 :000$0001 

5:000$000 

30:000$000 
10:000$000 
1ó:OOO~OOO 

20 :·000$000 

10:000$000 

1 o : 000$00'0 
20:-000$000 

10:00()$000 
6:000$ÔOO 

20:000$000 

10:0ú0$000 
10:000'$000 
10;000$0.00 
10:0008000 
10:000$00Ó 
.1 o : 000$000 

5:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
15:000$000 
1 O ;000$0iJO 
1 o : 000$00,0 

10:0ü0$000 

10:000$000 

iO :oo·oiooo 
10:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
2:000$000 

10:000$000 
12:000$000 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 273 

- 468 -

P-0lfolfnica de. São Paulo ...............•.. 
.Sana:torjo $ão: Paulo, Campos do Jordão . .. ·." 
Santa üa:s11 de Mis·eri:cõrd'i3,r, Araçatu.ba .. . 
Santa Casa. de M:is·eric'ordi~ Ar.efas ...... . 
San.ta Casa de Miseriéo:rdia, Araraquara .. . 
Santa Cai.s.a. de. 1\iise.dcordia, .Bananal1 

•••••• 

·.santa O'asa de ;W:iséricordia, Barr-etos. ... . . 
Santa Ca~a- de Mfaerfoo~diã, ~a11rú . ~ _ .... . 
Santa ·cas~- de M~serícorllia., Caç~paiva .. ...• 
Santa Gasa. de M.í'serfoordia, Campinas ... . 
S-anta 'O_asa d:e Mii,Serfoo:rdi.a., Canané.a: .... . 
Sa"Q.ta rÇ~·sâ de Mjs·ericordfa., .Ca.sa Brall,ea .• 
·santa. Casa. d;ê Miseric.o,rdia, C1--ç.zeiro . ~ ... 
Santa Cas·a. dEl l\fjser':icordfa,. ,.D. Garol in.a. 

Malheir-os"-, São· .João da .Boa Vrsta .••. 
Sánta Casa de. Mis.erfoordia, Fran:ca: - .... . 
S~nta :C~as.a· de Miseriooridia, Itararé " . .... . 
Santar 10aisa de 1\Jfseriedrgia; Ja-carehy ... . 
Santa Ga$a de ~iserfoGrdia, Li'ns ... .. .. . . 
Santa Gasa de· ,M.isel'ÍCQNifa,. Lorena. ...•... 
Santa. iO'asa de- ·Misericot:dia, l\f arilíá. - ...... 
Santa, Casa de, Mistrricordia. Mogy das Gru-

ze-s ~ . . . . .. . . . . . . .. . • . . • . . • ~ . . .. , • . .• , • 
Santa ·Casa. de Mjserfoordiar · Píndamonhan .. 

gaba .. ....... . .... . . .... . ,. .. ..... ., ...... . 
Santa ·casa de Mfaericordia, .r.1iracicàb~ .. . 
Santa. 1CJasa de Mi'S1e:r:teorqia, Pjr.assuzj@ga 
Sa·nta Casa d~ Mí-sericordiâ, Qu.eluz ..... . 
Santa 1Casa-de Misericot'dfa, Íli<l Claro .. . . 
.sinta Casa. q~ Mfser.icord'iâ, $anti -O'ruz a.o 

R.l:o Pardo ...•. .... ... .•.... ....•. .... 
.Santa Casa de Ml~erfo.ordia:, Santos ...... . 
San.ta, Cas.a de Miserioordia, .Sã:o José d.e Ca-

clloeira ... . . • .. ... ~ ............... . . . 
Sant~ Casa de MiSetico.ridia. Sij.o. Sim~(} .... . 
Santq -Gasa. de MJsericordi:a, Soceorro· . . . . 
Santa 1Ca.sa de Mís.e1dcord1a1 Sorocaiba ... . 
$anta ·Casa de Misér'.icordia, T.at.uhy .. • ... ~ 
Santa Ças.a do Espi:?:ito Santo do Pinhal ,. .. 
Santa C"a·&a São José d.ó Bair.reJro .... - . .... 
Sociedade Arnigõs <i~ 1nstruc<;i\o. P~-púlat't 

.San to~ ........... , .... ~ ...•.... ..... 
$ocie~ade Amigos dos Pobres, São Paulo .. 
Sóciedçid~ Bêl'}e.ficente ]t{U:n,i-eipal Batre:\rén,-. 

se, :são Jo~é Q.ó Bâ:rreiro ~- ... ~ ........ . 
Sócieàaà.e Benéfic:ente Santa Ca$a. lilibeirão 

Pr.e.to · •.. . .' ... '. .... · . ~ ·· . • · · · · · · · -. · · · · 
'Sociedade Be_neficente, ·Tieté ........ . , . . . 
SqdeàáÇle Protectora do Asylfo de Mendigbs, 

Ta:-q.baté .•....... . . .. ~ ....•. _ .... ..• · . . , 
Casa .da {Jreanoa, Jundiahy ........... - ... . . 

Set~i'o·e 

Associação ~~acàJ~e:nse de Benefic~nciai, 
Arâeajt1 ...... .•.................. ...... 

f&Sooeiacão Bene:fícentei lliachuelo . .. . . .. . . 
A~.sociri.Cão de Oar.ida;de, A.nna-poli"S, ...•.. .. 
~ssociaçãt> de Ca:ridade, C~pellfi. ......... .. 
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.Afsoéiação de Caridade, Jup-aratuba .• , .... 

.A..ssoci.ação de Caridade, Mároim .•.. . . . • .• 

.Associa~ão. de CaI,'idade., Rasaria ... . ... ... . 
Associação. ~-e Caridade; São João de Deus,. 

LaranJ eiras .......... .... ..... .. . . . . 
A&ylio. de Mendfoidaâe Rio· Brane:o, de Ara-

·oaj ú .... • . ..................... . .... 
Asylio · Sãó José da Infancia Desvalida, de 

CapeUa ... -......... ... . ... . .. · ..... . 
Gabinete de Leitu:ua, Maroim ............ . 
Hospital de Caridade N. S. da Conceiçã.o, 

Lagart.o ......... . .. . ........... .. .. . 
Hospital de Cirurgia, Aracajú .. ... ... .. . . 
HospitClJl ·São Vicente de .Paulo, Proprí'á ...• 
Institutc> Historico e Geographfoo de Ser-

gipe ..................... . .......... . 
Ora to rio Festivo Beato D. Bo$c.o ......... . 
Orphanato São ·Ohri~tovão, Aracajú , ..... . 
·Sociedade Beneficente Amparo de ~ta.ria, 

Estanc.ia . .- .......... , .............. . 
Sociedade da Velhice. Desamparada, Es...; 
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tancia . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . • 10:000$000 
Art. 6. Revogam-se os dispositivos ·e·m contr-ar10. 
Sala das Sessõe$, 6 de Outubro de 1935. -- Xµ:rne1" ae 

Olive'ira. - .Furtado de Menezes. 

N. 24ú 

A.o titulo XXVII, ref e1 ente á -assfatencia social, classt; 11, 
onpe :se diz Minister-io da ·Educação, n. 1.9· - - T --- "Subv~n:.. 
ções e estabelecimentos - 9.500 :Q00.$000", diga-se .. Sub
venções aoS. estabelecimentos 'Constantes da relação, que se 
segue: Hospttal da $aílta Casa de. Uberaba -- 50 :000$000 étc." 

Sala das Sessões. 5 de Outübro de 1935. - João Henri-
que. ·· 

N. 241 

Titulo XIV - Capitt,llos 81, 82 e 83 - Subvençõe~ :· 
Classe II - Despesas extraordinari:a.s: • 
Cate~oriai I : 

Golonia Santa Izabel (MJnas Ger.aes) . . . • . • • 100 :OOOSOQ(J 
Pre.ventorio ·S. rrarcisfo (Minas Gerares) . . • • 50.:000$.000 

·Saia das Sm~sões, t de Outubro de 1935. - Delpltim Mo
reira. - P. Matta lt!c.cltado. - Bueno Branda.o. - João de Rc
zende To1tes. ·- Tite.odomir01 Santiago. - Jos!.· Bémaràino. _.... 
João Henri.qwe. - /oif.v· Beraldo. - Celso Mac.hado. - Antero 
Botelho, - Polycarpo Viotti. - JlJão penido. - Augusto Vie-· 
g1J;S. - N.otraldino Lima·. - Pedro Aleixo - Macario de AZm~i
da. - Chri.stfono MacltrtdfJ. -.- Arthur Bernt.1rdes. - Carneiro 
de. Rezende. - Furtado de Mene:es. - A. Bernarde.v. F(lho. 
- Daniel de êarvalh.o .. - .Ili.as Forte$. - José Braz, - Car ... 
los Lu:. ~Lourenço Baeta Neves.-. Alberto Surek. - Levin-; 
do Coelho. - Vieira M,arqu.es. -- Washington F· . . Pires.. - Pi
nheiro Ch,agas. - - AdeUo Mo.ciel. - Belmiro Medef:ros. -
Clemente Medrado. - Martins Soares - Negrãn de Lima. -
Levinào Coel_ho. - Jacques M,witti.ndO-ri. 
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N. 242 

Das verbas destinadas ã A~sistenela Publica {auxilio$, sub ... 
venções, rendas! e percentagens:, com applieacão es-pecial • 
No Estadlo de São Paulç:>, serão. entregues ás instituições se
guintes: 

São Paufo1 

Assi'stencia. á Infancia, Sa:ntos (Gottq. de 
Lei te.) - •.•.••.•••••.••••••••••••• -•• 

Afsoc-iação Auxiliadora· dos Necessitados, 
1Santos ........... # .... ... . . ............. • • • 

.Assoeiaçãll Creche ASyio AnaHa Franco, 
Santos ...........•................• 

Associação Paulfsta d'a Divina. Provid~n-cia, 
S. PauJo ..... . .. . ................ . . 

Assooiação Prote.etora da. Infanc1a Desvalida, 
·santos (Asylio de. Orph'ãos) · .. •. ... .... 

Associação Protectora do-$ Morpheticos, de 
Jundiab.y ............................. . 

.A:ssociação Sanatorios Santa. Clara, Campos 
·do Jordão . .. •. ... ~ .•..•... , .•...... 

Asylo Ctéchce Jundia.hy . . .......... _ ..... . 
A8-Y.lo Coraç~o de Maria, Piracicaba ..••... 
Asylo da. DiVína. Providencia, S. Paulo .. . 
.Asylo de Invalidos, Campinas ...... . .... . 
Escola de Pratica de Contabilidade ''Morae.s 

Barros'', de Piracicaba . . ..• -........ . . 
Asylo d.e lnv.alido.s, S~i;nos ............. . . . 
Asy,lo de Mendi'cidade {le Limeira ......•. 
AS)~lo de Mendicidade D. Maria Jacyntha, 

.s. Paulo . . ......... ................. . 
Asylo de Mehdicidade S. Vicente de Paul ó, 

G-ruz.eirô • • . . ...•.• _ ........ . ... ~ . .• . 
Asylo Padre EuGlydes~ Ribeirão Preto ...• 
C'a!xa; Esco'Iar Galeão. Carvalhal, Santos .. 
Casa Pia de .s. _Vicente de Paul.o:. Botucatú 
Circulo· dos Italianos Unidos, ·campinas . . 
Conferencia çto Senhor Bom Jesus do Livha-

mento, Bananal. . . . ........... .. • .... 
Congregação das Filhas de Maria Auxilia.-

dora, S. Paulo . . . .. .......... . ..... . . 
Gréche Batone:za de. Limei.r~, Sã.o Paulo .• 
Centr-0 de Assi'steneía Social Braz-M-ooca .. 
Escola Agrieoli;i. ••coronel José Yic.ente", Lo-

rena .. -. . ................................ . 
Escola de Commercio "Antonio Rodrigues 

Alves'\ Guaratipguetá. ... • ............ 
Escola de Commercio "Ch-ristovaín Golom-

b " p-· . b o , irac1ca a. • • .••••••..•.•.•••..•• 
Escola Pr.ofisi'sonal e Agrícola, Lavrinhas 
Escol.a Profissional Feminina "Patrocinio 

de· São José", :Lo.re.na . ~ ............... . 
Escola Superior de dommereio, Jlahú •... 
Gotta de Lei te, Araraq.uara .............. . 
·Hospital de Caridade de São Vicente te 

Paulo, Jundiahy . . ...• .. •... , ..... . 
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Hospital de Santa Izabe.11 Jaboticabal ..... . 
Hospital Feliz Le_mbrap·ça, lguape . . .... . . 
Hospitai Santa Iza)::lel, Taubaté • . . ..... . . 
Hospital SãQ Luiz, Araras .... · .• . ........ 
Ho.spital São Vice-r;i.te de Paulo, São Ma .... 

noel . . . . . . . ..... . • .. .. - .. ..• •.. . . 
Instituto A.ri:;ia'ldo Vieira de C.arvalho, São 

Pauí.o . . . . . ..... . .. .... .............. . 
Instituto de Prbt~cç&o e Assistencia ã In-

fanoia, de Ribeirão J>reto .•.. .... . ... 
Instituto D. Bo~co, Sã.o Paulo .. . . . .... . 
Instituto D . . Escolastica Rosa, Santos ... . 
In$tt uccão Artistica <lo Brasil, São Paulo .. 
Irmandade .da Mis~rjcordia, Taubaté .... 
Irmandáde da Simta Gasa, de Misericordia, 

Serra Negra . . .. . . . . .•. • ... . .. . .•. . .. 
Irmandade do Hospit~l de Misercícordia1 

Santo André . . . .. . .. . . · : ........ .. . . 
Ljga Operaria do Bem e ·Recoll,li.mento 

.AnaUa Franco, São M'anoe1 ........ . . 
Liga Paulista contra a Tuberculose. São 

Paulo .. . . ... ............ . . · . ... ....... ' .. · . · • · 
Matern.idade de Campinas . . .. .. . . ... . . • 

. Maternida:_de de São Paulo . . ... •.. ..... . . 
Or.phanato O lavo Ferras, ·Santos . ........ . 
Orphanato Santa Ver.onica, Taub~t_é- ..... . 
Orphanato Santista, S~ntos· . . ......... .. . . 
P-0liclinica de São Paulo .... ~ . .. ..... . .. . 
Sanatorfo São Pau1o, Campos do Jordão .. 
santa 1Casa de Misericordia, At'açatuba .. 
Santa Casa de Miserfoordia, Arêas . ...... . 
Santa Casa ~e Miserfc.ordia, Ar~r~quara .. 
Santa Casa de Misericordia, .Bartanál . .... . 
.Soe. Auxilio .aos N ecessitãdos, Santos . . . . 
Albergue Nocturno, Santos . .. ... . .... . .. . 
Sanatori-0 de Santos, Gampor, do Jordão . . 
Santa Ca·sa de Mi.serieordia. Barrétos .•.... 
Santa Cas~ ide Misericordi a, naurú ..... . 
Santa Casa de Misericotdia, Caca_vava .. •. .. 
Santa Casa de M.isericori~. Cam-:pin·as . • ... 
·Santa Cas~. de Miserioordia, Camméa .. . . . . 
Santa Casa d.e Mi~ericordia, Oa.sa Branca 
Santa Casa de ~iseriéordia, C:ruzeiro . . · . . 
Santa Casa de Misericordin, "D. Ca_rolina 

Malh.eir.os", São João da Boa Vista . . 
Santa C'asa. de Miseric6rdia, Franca ... . . . 
Santa Ga.$a de ~Useric.ordia, Itararé . . ... . 
Santa Casa. de Misericordia, Jacarehy . . . . 
Santa ·Casa de Misericordia, Lins . ...... . 
Santa Casa de -~iserjcordia1 Lo,rena . .. . .. . 
.Santa Casa de Miseri.cordià:., Marilia . . . . . . 
Santa. Casa de Misericor.dia, Mogy das 

Cru-zes . . .. . ~ .... "' .... ,, ..... . . . " . .. ,, ...... . 
Santa Casa de Míserfoord.(a, ·pindamonhan-

gaba . . • .. .......... - . ..... . ............. . 
San:tá Casa de Mlsericordia, Piracicaba . . . 
Santa Casa de Misericordia, :Piras·sununga, 
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·santa Casa de Miseríe0.rdia1 Queluz . . ...•.• 
Santa basa de Miserícordia~ Rio Claro ...• 
Santa Gasa de Misericordi~, . .Santa, Cruz do 

Rio Pardo . . •....•..• •.... • ...... . . . .• 
Irmanda.<le da Santa Casa de Misericordia, 

Satl.tos . . . . .... .. ...... . .... . ..... . 
Santa Oasa de Misericordia, São José de 

Cach.oeir.a . . . • . •.. . ........ _ ... . .... . 
$anta Casa de l\iis.ericordia, São S'imiã"o .. 
Santa Casa de 1\fiser.icordi:a, Soccorro . . .. . 
Santa Casa de 'Mi~ricordia. Sorocaba ... . 
Santa Cása d~ Mtser.icordia, Tatuliy ~ ..... , . . 
Santa Casa do Espírito Santo do Pi'nhal . . 
Santa Casa São José do Barreiro ........ . . 
Sociedade Amigos da Instrupçâo Popular,. 

Santos . • . . . ..... .. ...... . . . .. . .. . . . . 
Sociedade. Amig-0s dos Pobres, São Paulo 
Socjedáde Beneficente MunfoipaJ ·Barrei

rense, São Jlosé -do .. Barreto .......... • . 
Sociedade Beneficente Santa Casa., Rihefrão 

.Preto . . . . ... ...... . ..... . .. . . .. . . . . · 
Socie.d:We Beneficente, Tfoté . . .. • ••.•. • •• 
Sociedade Protectora do Asylo de Mendi ... 

gos· ( Taub.a.té . • . • . .•...• . ......•...... 
Asylo · Maria Immaculada, Santos ....... . 
Sociedade Amig~ do~ Pobr.es, Santos .•... . 
Conferencia $. Vicente de Paulo, Çle Iguape 
Prato ct·e Sopa Mon~enbor Mo:reira, Santos 
Casa do Senhor, Santos .. . . .. . . . ... • .. . . . . 
Assoe. Instructiva '\'Jlosé llonifãcio", Santos 
Lyceu Feminino ·santista, Santos . . - . . ... 
Conferencia S. V icitnte de Paula, Canan.éa 
Hospital S. Josét $. Vic~nte . ... · - ·- · ··· 
Ir,mandade da Santa Casa do Coracã-0 de 

J esust S. Seba~tíão . . ............ .. . 
.cr.uz V' ermelha de a.ntos ... ~ . ...• ~ ..... . 
Conferencia S ,. Vicente 'de Paula, de Santos 

. Conferencfa de S. Vicente de Pa.ula, de São 
Sebas ti ão • • . . ...•• • .•. ••.•. • •••..• 

Gonfer.epcia de S. Vicente de Paula1 de 'VUla 
::Bella . . . . ... · . .......... " . . . . .. . •.. . 

Conferéncia de S. Vicente de Paula, de 
'{],batuba . • . . . .. •. .: ........ .. ..... .. 

Conferencia . d.e .S. Vicente de Paula, de 
· Caraguatatuha .. • . . ............ ª ••••• 

''·Santa Caea de Ubatub.a . ...... . · ... • ....... 
Sanatorio "D. Vicentina Aran~a ", S. José 

dos Campos . . .. . . ~ .....•. .. .. • .... .. . 
Santa C'a.sa clé S. Paulo .......... . . . .... . 
Conferencia S. Vicente de Paula, ·s. Vicente 
Caixa de AS·sistencia Social, Sant-0s .•.. .. 

40 : 000$000 
20:000$00q 

i o : 000$-000' 

300 : 000$000· 

6 :000$000 
15 : 000$000. 
1 o :0.00$000 

6:000$000 
6 :000$000 

10 :100Ó$OOO 
5 :(}00$000 

10 :000$000 
15 :000$00-0 

5 :000$000 

40 :-000$000 
12 :000$000 

15 -: 000$000 
3fl: 000$000 
24:000$000 

6 :000$000 
20:000$000 
30:000$000 
20 ; 000$000 
20 :,000$0-00 

6:000$000 
2Q :000$000 

4-0 : 000$000 
60:000$000 
40 :oom~ooo . 

6:000$000 

6:000$000 
' 

6 :000.$000 
f 
J 

6 i000$00'0 
f'O :-000$000 

50:000$000 
200:000$000 

6:0.00$000 
100':000$000 

. Sala das· Sessões7 em 4 de Outubr-0 de 1936. - Hyppo
lito do Rego. 
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N. 24.S 

Ao Ministerio da Educação: 

Titulo XIV. 
Glasse II - Despesas extraordinar.ias. 
C~.tegoria I - Capitulq 81, 82 e 83. 

S'libvenções : 

A E~cola <i'e Agronomia de Bello Horizonte. 
Â. Escola Dom~stica de São Sebastião do Paraiso, réis 

25 : 000$ÓOO •. 

N. 2-4~· 

Titulo XIV. 
Classe II - Despesa~ Ext~aordinarias . 

Ca.teg-0ria I. 
Ao .-0r9amento do Ministerio da Educação e Saude PubHca: 

G~pitulC>S 8f, ·82 e sa· - Supvencões: 

8ocieda'de Philantropiea Santaritense, de Santa Rita do 
Sapucaby (Minas Geraes), 10 :000$000. 

Sociedade de São Vicente de Paulo, de Santa Rita do Sa
pucahy, G :000$000. 

N. 245 

Subvençõ~: 

. lnchi-a-se· a importancia de 50 contos, destinada ao Insti-
tuto H.istorico e Geographico Brasileiro. 

Sala das Sessóes, 2 de Outubro de i935. - He.nriqu,e 
Dodsworth. 

N. 246' 

Titulo XIV 

Ministerio da Educac'ão e Sa ude Publica 

C°lasse II 

Despesas extraordinarias 

C.~tegoria I 

Capitulos 81, 82 e 43 - Subvenções: 

Hospital Santo Antonio do Pecanha (Minas Geraes), réis 
20:000$000. 

Gym.nasio de Peçanha (Minas Geraes), 10 :000$000. 
Salá das .Sessõe~, 2 de Outubro de 1935. - Simãp da 

.Cur&ha. 
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N. 2.47 

Tí·tuto nv 
Ministerio .. da Educação e ·Sa.ude PUblica 

Classe R 

!Despesas ~:x:traordinarfas 

{!ateg:oria I 

>Capítulos 81, 82 e 83. ~ SUbv~nçôes 

Santa Casa da ·cidade de .São .Jo·ão Evangelista (Minas Ge
raes) , 5 : 000$000. 

Santa Casa da Villa de Santa Mada d.e Su:assuhy (Mi_n~s 
(ieraes) j ~ :000$(l00 . 

'Sa:la das Sessoes, 2 de óut@ro de 1935. - S-i·mã.o· da 
Cunha: · 

1. Subv-enqões ·~ e~tabéleci.mento.s ·d~ as$istencia soeial. 

Inclua-se na v~:rh~ :1 : 

Auxilfo para a Casa. da êt.ianca {Río de J~n_eiro) ~éi$ 
15;00.0$000~ . 

Em Camara. 2· de Outubro de 1935. - Pedro adlmon. 

Tft-qlo XIv ·- C~pituJos 5 e: 6: 

1nstituto d~ Prote·ccâo ~ Assistenaia ·~ ln-
fancia de Belém .... . .. .. .• -- . . . . • . . . 25 ;:00()$000 

Instituto ·Calmette, de Bt~lém, Pará ... , . . . . Hí :000:$000 
'Santa .Ca$a de :MiserieQ.'N!iá, de Qbidos . .. . . i O: Ó0&$0GO 
Esool_á PFatica d'o ê~nnmerdfo, Belém, Pará. 15::000$000 

Rio de Janeiro, 5 de Outubro de i93'5, - _Mario Cher
mont • .,........ A,qytino ~ Leãq. - CT..ementino LisbQq., ·- José, 
Pingat-ilho. - Feneltm G. ~erdigã.o . ._ .Ag<:>sti~ko Monteiro. 
- . Deodoir'O Mendonça.. - · Abg'u(l.r ·Bastos. 

N·. 250 

Verba 2~ª: 

Dessa. verba éahe.rá ao Estaóo d·e Sergipe nJ e:x.ercicio de 
i936 a importaneia de H.2 :QOO$-OQC>~ assim distribuida; 

.Associação: 4r.acajuense de Ben.eficeneia -
Ara.eajú . . . · . . ......•.. . . .. . •.... . ... . 

Assoeiacão Bene_!i_~ente, RiachuélO ...... . . 
Associacão de caridade$ AnnapoJi~ ...... . 
,Associacão d.e Oaridade1, Capella ....... . . . .. . 
Assoe_iá~ã:o de Carida;cte., JupaTatu.ba .. • .•. . 
Assoeiaçã:o de .Oarid<ld~,: Mar.oiro ... . . . .. . 
Asseciacão de· Cariti.ª9cle, Rasar.to .· ... ..... • .. 
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6 :000$000. 
2:000$000 
6 : 000$00'01 

2·~00D$OOO. 
6 :000$000 

40:000$000 
61:000$000 
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Associação de Caridade .S. João de Deus, 
L 

. . . 
araD.,Je1ras •••••••••••••..••••••••• 

Asylo d~ Menclicidade Rio Bra.nco, de Ara-. , 
' C3JU •• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • .. • • • • 

As~lo S. José da Infancia, Desvalida, de 
1Cap ella ....... ..................... .... . 

Gabinete de. Leitura,. Maroim ...... . .. , .. 
Hospital de Caridade 'Ni. S. da Conceição, 

Lagarto .............. . ... ........... . 
Hospital de Cirurgia, Araeajú .......... . 
Ho:spital S. Vic-ente de Paufo, Propr.i·á . . .. . 
Instituto Histõrioo e. Geogra.phíco d,e Ser~ 

gi.Pe ... ~ .................... .. ...... . 
Oratorio Festivo Beato D. Bosco ~ . . .• . . . 
Orphanatn S .. Christovam. ,Aracajú .... . . . 
Sociedade Beneficente Amparo de Mâria, 

Estancía .•............•..... ... ...• 
Sociedade da Velhice Desamparada, Estancia 

5:000$000 

5:000$00() 

5:000$000 
3:.000$.QOO 

2:000$00(} 
30 :.O\i.l0$000 

5:000$00-0 

2:000$000 
6:000$000 
4:000$000 

2-:000_$000 
5:000$000 

Sala das :Sessões, 4 de Outubro de 1935. - Amando 
Fontes - Barreto Filho. - Abelardó Marinho. 

ORÇÂME?fTO DO. TRABALHO 

EMENDAS DA OOMMISS~O 

N". 1 

Verba 1.. - Titulo VI - Pessoal vari.a.vel ·e gratifiea
c.ões . regu.:lament:ares, sub:-Consigµacão n. 7. - Pessoal GOD
traéf.ado: 

Substitua-se por: 

5 auxiliares .... ... .... ....... . 
4 auxiliares .... . ... .. ... . . 
1 artifice ....... ... ....... . 
2 artifjce,s . . . _ • .. , •. .•...... 
i auxiUar de portaria ..... . 

N. 2 

Reduza-se: 

7:200$000 
6 :-000$000 
7:2Ç}0$000 
5.:400$000 
3:900$-000 

36:000$000 
24 :0001$00(} 

7:200$000 
iO :000$00-0 

3:900$00Ô 

81 :900$000 

Verba 2ª - ·Titulo II -- P·essoâl variavel, gratifica,çõos 
regolamentares e despesas ex.traordinarias: 
Sub-consignação n. 4. . . . . • . • . .. • . . . • . . . . i O: 000$000 

Verba z .. - Titulo - Serviço Identificação Profissional 
~ Pessoal variavel, gratificações regulamentares e despesas ·. 
extraordinarias : 
_Sub-consignação n. 2 ............... - . . . . 3:1 : 000$000 

Verba a• - Titulo lI - .Pessoal variavel, gratinc·ações 
regulamentares : 
Sub-consignação n. 3 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . iO:CC0$000 
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Verb.a 4ª - Titulo i º - Sub~co:nsignação n. 2: 
.Ajudas de custo, diarias, etc. • • . . . . . . . . . . ó :000$000 

Verba ·5· - Titulo 'V - - PeSS'oal variavel' e g:-atificacões 
regulamentares : · 
Suh-cónsi.S'Il?-cão n. 6 ..... , •• • •..• . · . • . . 20 ~000$000 
Sub-consi.gnaoão n. 7 .. • .•..•...• • •...•• _ .. . i o : 000$0.00 

Verba 7ª - Titulo ID -- Pessoal va.riave.l e gratifieaçõe$ 
:tegUlamep.tares ~ 
&µb-consignacãô n. 4 • . • • .. . . . . . . . . • . . . . • 10 ;000$000 

Verba 8ª --- Titulo III - Pessoal variavel e gratificações 
r.egulamentares : · 
Sub-con.ignacão n. 4 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 :000$000 

Verba 9ª - - Titulo Il - Pessoal variavel e gratificações 
regulatnentar~s: 

Sub-consignaç~o n . ' • .. -...•.•.. .... ~ . . . 50 :000$000 

Verba f o• - Titulo II - Pessoal variavel e grati_f'i_eações 
regúlâínentáres : 
Sub-consignação n. 3 .... ; . . . . • . . . . . . . . . 30: 000$000 

N. 3 

'Verba 2& - Titulo li - .Tun~ de Conciiiação e Julga
mentp - Commissões Mixtas de Ocn;iciliacão - Sub-eonsign,a• 
ção n. 1 - Pª'ra pagamento, etc·. · 

S-ubstifíua-&·e ; 

Comm.issionamento dos Presidentes de .f.untas. 
e C_ommíssões e gratitficacões aos f unceiio
narios das Delegacias .....•........... 

i a®liar pa-ra o D. T. M. . . 12: 000$000 
4 auxiliares para o D. T. M. :5: 400$000 
·2 aux_iiiares para o D. T. M. 4: 800$000 
7 auxiliares. para Juntas • . . • 7 :200$000 
t continuo para Juntas 4 :800$000 
.2 serventes uara .Juntas 3 :600.$00.0 

'.N. .i 

40:0!)0$'.>0() 
12:oot>i;1Jo 
21:600$000 

9 :600.$000 
50:4.00$000 
q:800$0ÓO 
7 ::20P$0iJU· 

145 :1600$000 

·verba 5• -- T-itulo III - Pessoal - Servico da identifi,.. 
cação de jmmigrantes - Sub-consign_acão n. 3: 

Substitua-se : 

ichefe de serviço de identificacãô a :000$ 4 :00(}$ 12 :000$ 
3 :dactylpscopist~ . . . . . . . • • . . . • 6 ;400$ 3 :2-00$ 28 :800$ 
2 identifieadores . . . . • . . . . . • • . • 4 :8001 2 :400J ~4:; 4008 
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N. 5 

Verba 7• - Titulo I - Pessoal: 

Onde se ·diz! 

15 ins;pectores de P:reviden.cia • 16 :.000$ 8 :000$ 3fü) ~000'$ 
4 sub-inspectores de Prev'idencia. 12: 000$ 6 :000$ 72: 000$ 

Diga.-se: - ' 

i4 lnspectores d~ Previdenoia. . f .6: 000$ 8 :Gooi 336: 000·$ 
5 sub-inspe·ctores de Previden<!"1a. 1.2 :000$ 6 :000$ 90 :000$ 

Economia sobre a ver1Ja actual • 6 : 000$000 

N. 6 

V~rha 9ª .-.-, Titulo, ll - Pessoal vaxia:vel e gratificações 
regulamentares - Sub-consig:tiação n. 3: - -

Substitua-se : 

·6 . f iscàes .......... ~ ....•.• 
5 al.ililiares ....•... ó ..... . 

50 au~iliares fiscaes ........ . 
24 auxilíares ..... ~ ......... . 
20 auxiliares • .. . . . . . . . . . . . .. . 
i O serventes ..•......•...... 

N. 7 

f2·:00D-$000 
7:200$00(1 
õ:00.0$000 
5:~00$ü00 
4:800$000 
3:600$000 

12 :.oooaooo 
86:0008000 

300:000$00Ó 
129:Q00$000 

96:000$000 
36:000$.000 

669:600$000 

Verba· 10 --- Titulo .rr - Pessoal varfavel e gratificações 
regulamentare.s ·- SUb-consignaçã.o n. ·2 : 

Substitua-se: 

t assistente chefe ......... . 
2 Assistenteli tecbnicos ... . 
1 1Sub-assistente techn1co .. 

i f Ajudantes de- 1 • ........ . 
4 Ajudantes de 2ª ... . ~ ..•.• . 
t ,29 ·escripturaf io . 4 .. . .... . 

1 ArcJ'rivista •.............. 
1 Auxiliar de 2• .....•.. - • 
4 Auxiliares de 3• ....•..•. 
1 Auxiliar de ·almoxarife .. 
1 Motorista . ...... . ... * • ••• 

i 'Soprador de vidro .. . , ... . 
2 Vigias ..... ..... ... . .... . 
2 1Coir~ervacJores de laborárt.. 
2 -Continuas· ............... · . 
2 Ascensoristas ....•.•...•. 
6 Serventes de laboratorio •. 
2 Serventes . , ...... ... ....... .. 
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24 :000$000 
19 :-2-00$000 
15:600$000 
12:000$000 

9 : 600$-00() 
10:200$000 

7:200$000 
6:900$000 
6~000$000 
6:300$000 
5:4~0$-000 
6:000$00(} 
5:040$-00(} 
4:800$000 
4:800$000 
3:720$000 
3":720$000 
3:500$000 

24:000$000 
38 : ·400$000 
1-5 :600$000 

i32:000$00<i 
38:400$000 
10:200$000. 
7:200$000 
6:900$0-00 

24:000$000 
6:300$000 
5:.i60$ÔOO 
6:000$00(} 

f0:080$00() 
9:500$000 
9:600$'000 
7:440$000 

22 :320$000 
7:200$00() 
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1: E~cát'l'.egado d'~- o'fficina: • ti 
2 Mecanícos e$P,ecjalizat:Iós • 
1 Electricista. ·de. ·i!I _ .. • .•.. 
1 Ide:m de .·2• • . •••. •••••••• 
1 M.estre carginteiro ..... . 
i Carpinteíro· de i • ..... , . . . 

2 Idem de 2" .... ... . . ..... · - . 
1 Soldador ..... . ... . • .... . . 
1 Torneiro ..... _ ..... ..... . 
1 Foguista .•........ . ..... 
1- Ferreiro ..•.•. • . ... ..... . 
·3 .Pedreiros •. . . .• . .......• 
l Afustadôr· ........ .. . .. .. . 
i Limador ......... ........ . 
i Mecanico de 2~ •......... 
:l .P in·tor . ,; . . . .' . . . . . . . . · · · · 
i Serralheiro ....... • ... ... 
·1 tus.tra:dor ............. . ~-
1 Ferrimenteiro ..... ..... ... 
1 Ajucfant~ de. ca.Il,linhãQ •••• 

11 Trabalhadores· ........... . 
.3 Aprendizes ...... . ..•... • 

N. 3 

1.0:200$.000 
9 :·$Q()$000 
9 :300$000· 
5 : 52.-0$9.00 
7 : 5.0{}$000 
6 ! 900$.000. 
5 :100$00{)· 
.6: .900$000 
6:900$000 
6:300$Q()O 
6: 060$000· 
5:880$00'0 
;5 :·880$0.00 
'5 :.640$00{} 
5 :700$-0QO: 
5 : 520$Q'QI) 
5:160$000 
4 ·:380$000 
4:140$000 
4~380$.Q00-
.3:'840$000 
2· : 920$QOO 

Verbª i ·" - . "Ma.teriaL" - Reduza-s~ de: 

.Subconsigna.cãô n. 2 .•........... • .. 
1Sub-cansignacão ~. 4 .•............ 

Verba 2ª - ~'Mate:r.ial'" ---- StiP-consignacãa 
n. f ·11·······,.············· ········· 
1Sqb-cQnsignacão n. 2 ..... . .... -~ ... . 
iSU:b-con.signa,ção n ~ 3 . ..... ........ . 
:Sub~coD$ign~ção n. 5 . . . . . . . ....•. . 

V erb.a 2ª· - · Juntas d,e éoncjliacão e Julga
mento, Commissões mixtas· e d.elegacfas 
·de trabalho marit_imo - ''Material"\ ·:a.e
duza-se de: Sub-eonsignação n. 1 •..• 

. ·:Sub-coiisJgna.ção n. 2 ..........•. • . 
Sub-.consi>gna,çã-o n. 3 • • •••••••.••••• 
Sub-c.on.si'.gnaéão n. 4 ... .. ..... , . ~ . 

Verba 3ª· -- "MateríaP' - Reduza:--se de: 
Suh-con~igii.ação n. 2 ... •.. . • .. ·· .. . 
Sµbconsisnaçã.Q n. 5 .... . ....... . .. . 
·Subconsignacão n. 12 (s~p-pri.mi.r) .. 

Ve·rba 4." - "iM--ateria1" --- Red:uza.,.~e de: 
.Suh-consignacão n. i ... . .......... . 
·Su::b;.;.c.onsígnação, ·n. 2 .. . ........... . 
Sub-çon.s'ign~çãç. h. 3. • ~ ••• .• •.• , • ~ •• 
:SUb-consígnação n. -5 •••••••••••••• 
·Sub-consi:gna~ão n.. 1~ .....••..•.••.. 

Séryjços no Exterior --. ''Material"· - Re
duza-se de: Sub-consignação n-. 2 .• 
Sub-co_j;lé.ignação n. 4 •........••••• 
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10:200$000 
Í 9 :.200$00(} 

9 :·300$0-00 
5:520$000 
7 :500$000' 
6 ;'9-00$.000 

:f.:f :400$00() 
6 :.000$000 
6 :.9.00$000 
6 :300$0.õO· 
6:000$000 

i 7 :~li0$UQO 
5:880$-000 
5 :ü4Ó$ÕOÓ 
5 ~700$000· 
5 :520.$000 
5 ;160$-00.0 
4:380$00'0 
4:140$000 
4 :3.80$.0CH> 

42 :240$-0-00 
8 :360$000 

:585:860$000 

3 :000$000· 
9 :000$000 

15 :'000.$000' 
2 ·: 000.$.000 

:f. 5 :000'$000 
2·;ooó$OOO 

1 O :.OQ0$t>OO 
20.: ooO;iooo. 
20 :000$000 
15 :OOfl$ÓOQ 

' } 

ª': 060'$0()0: 
3·:000$-000 

10 :-000$000· 

5 :000$QO:(J 
3 :000$0ÓO 

:f. O·: 0-00$ÓQÓ 
3 : 0.00$.006 
-~:000$ÓOO 

.i o. :-000$000 
i0:000$000 
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Verba 5ª - "Material" - Reduza-se de: 
;Sub-consignação n. 1 •.•••..•.... _ • 
Sub-consignação n. 2 ............. . 
Subccmsignacão n. 3 ...... . . •. ....• 

Verba 7ª - "M.atedal" - Supprima-se: 
Sub.-.consignação n. 2 ............. .. . 
Reduza-se de: Sub-consignaeão n. S . 

Verba 8ª - · 'L"Material,, - Reduza-s·e de: 

.Sub-eonsignação n. i ... . .•. ·· . ... . .. ,. . 
Sub-consignação n. 2 ...... . ... ~ ..• 
Sub-consignação n. $ .....•.... .. .. 

Verba 9ª - "Mate:i:ial" - Red.u-zã:-se c:fe: 
Sub-consignação n. 1 ...••.......... 
Sub-consigna.éão n.. 2 (su"'- rimír) .• 
$uh-consignação n. 3 . . . .......... . 
SuJ--consigna"ão nA 4 . "' . .. . . . . • . • . . 
1Sub-consignação n. 6 . . . . . . .. , . . . , 
:Sub-consignaÇão nc. 7 •• . ....••....•• 
.Sub-consigná.cão n~ B ••••.. , ••.•••• 
·Sub-cons·ignação n. 9 .•• .•...•••••••. 

Verba 10• - "Material,. - Reduza-se de: 
18.ub-consign~çã.o n. 1 . . . . , ...•...... 
Sub-cons.ignác~o n. 2 ............. . 
Súb-consignação n. Si •••••••••••••• 

N. 9 

Verba X - Titulo IV - Obras. 
Supprima-se: 
Sub-consignação n. 16 - .100 :000$000 .• 

N. 10 

V'erba 13ª - Eventuaes. 
Reduza-se de : 
Suh-consignação n. 2 - 40 :000$000. 

N. i1 

20:000$000 
4:0 : 000$000 
32:000$000 

2 :000'$000 
2:000$000' 

10 :000$000 
2:000$.000 
2 :.000$0-00 

8:000$000 
2 :00(.)~-0.Õfl 
8:000$0Q~ 
4 :000$00ü 
2 : (100$.00tJ 

10:000$000 
22 : 000$.'0-0Õ 
24:000$006 

2:000$000 
2:000$0-00 

50;000$0-00 

Verba 2ª - Titulo III da. Consignação M-áteriaI. 
Substitua-se ·por·: 
Sub-éonsignaçao Il:· :ii. - 90·:000$000. 

Verba 5ª - Titulo Material - Diversas despesas. 
Substitua-se por: 
Sub-consigna.cão n. 4 - 60 :·OOQ$000. 

N. 12 

Verba · 4ª - Titülo Pessoal - - Direotoria Gerai. 
Sub-consigruicão n. 3 - Augmente-se de 25' :000$000. 
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N. -13 

Verba 4~ - . Titulo Pe·ss-0a1 ·~ Djre0toria. Gerat. 
Accrescente-se .: 
Sub-co.nsignacâo n. 4 - Jdeia.1 idem} d~ orga.nizac:âo do 

Registro tndustriaí ,,,__ 50 ·:000$00(). 

ORÇAMENTO IJE VIAÓÃO 

EMENDA$ DA CQMMISSÂO 

Secretarfa de Est.ado 

:N. 1 

Verba iª - sub~cortsignd.ç~o 4 .. --- l\fodifi_qqe .... se ·o totát 
para 70 :000$000. · 

N. 2 

VeJ:ba fª· - sub .. consignaç:ão 7 (.Material. Permane~te). 

Redija-se-: 
Moveis., macbinas., appár...,lhos e ouf.rO.S· mà-

teriaes ... . ........ - . . • . . . . . . - ... ...• 

N. 3 

Verb..a. 1~,. sub-consignaé-ijo 8·~ 

~M:odJfi qué-sé ó· total para. . • . . • • . • . . ...• , • 

N. 4 

Verbá- fª, .sub-éon-s1gnacãó -n,. 9:,. 
Réduza;-_ae u total ·par-a .... ., ..•........ .... 

N. "5. 

Verba fª; sub-cQnsignação .n. f :f:. 

Reduza-se o total ·para, ...•. _ . . . . . . . .... ..•. 

N. e 
V~rha 1ª, suh-eonsl:gnáção n •. f2 . 

Mod:iflcnie.-$1} o tot~l ·para .. •. ·• •..•... , .... . 

·Correios e Telegraphos' 

:N. 7· 

Verba 2ª, sub-.eonsisnacão i;is .• 2 e. 3: 
Reduzatn-t:ie ~ 

2) - .Ageneias d~ iª e· 4ª .cl~sses -
Agentes, aJudantes, thespureiros, :fieis de 
accordo cbm as· tabellas regulamentares, 
~:x;is-teµte_sJ pessoal auxiliar do serviço 
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de manipulaçãO' e mensageiros para en-.. 
trega de correspondencia postal e tele-. 
graphica, no tot~l de 5. 800 pessoas. . . . l1 . 000: 000$000: 

3) - Para revisão dé agencias e nova clas
sif icáção das mesmas, ~a forma do. 
art. 398, do dee. 14.'722, de 16-3:-21, 
e art. 22 do dec . n. 2-0.859, de 
2·6-i'2-3i .. . .... • .......... . .. . ,; . . . . 200 :000$000 

l'L 8 

Verba 2l;1., sub-e:o.nsignaç.ões 4 e 5. 

Redijam-se : 
4) - Gondücção de malás e outros objec

to5 -de eorres_pondencià pôr admin.is
trac;ão, aj.u5te ou contracto, utilizado 
qualquer pessoal ou meio de transpor-
te, de accordo com as tabellas· exis-
tentes .. ... . ... . . ................ . 

5) Idem. pª:ra. a:pe.rfeiçoar os servico·s, de 
aceordo com a sub.stituição dos meios 
de transporte . . 4 •• • •••• • ••• ••• •••• 

N. 9 

Verba 2ª. - StJb-consignação n. .6. 

Reduza-.se : 
binristns e mensaHs.tas diversos até 7. 000 

pessoas, na forrpa do Regulamento .. 

Emenda n. 10 

Verba 2ª, sub-11. Reduza-se para ... . ... . 

·Emenda :n. i 1 

Verba 2ª - Sub-consignação 12 a 52. 

Substituam-se -pelas seguintes: 

Material permanente 

8.000:000$000 

1oo:ooosooo 

18.500:000$000 

210 :774$2-00 

Material telegraphico e telephonico· - Linhas e jnstal
Iações ~ 

4 Installações "Gru.newald" ·complelas, em 
quadruplo e triplo~ com traductores . . 

30. apparel,hos Baudot completos, com ca-
bos tecla.dos, etc. . ...... . . . ...... , 

60 apparelho·s Morse Siemens-Halske1 ex:.. 
tremas e intermediarias . . ........ · . 

·22 appar·eI nos Teletype ... , ....... ., ... . 
Centros Lelephonicos, apparelhos de bate-

ria Central e magneto. , ... . ........ . 
Poste~ de forro completos . . . . ....... •... 
Machinismos para officinas . .......... . 

C. D. - VOLtJME XXV - i 935 
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Materia.l pneumatico.: 
Mesas pneumatica$, rnac.·hinas, tubos M.an-

n.esmann . . . ... .. . ..... . ... . . . .. : . 

Material radio ~ 
Transmissores, receptores, amplifiqadQres, 

a.pparelhos· rectificadores, grupos· de 
motores geradores, apparelhos de 
.medição, eo.ndensadores, fixos. e va
riaveís, para transmissão e :recepcão 

Material postal : 
Caixas .de collecta, cofres de assignante·s·, 

balanças, cadmbos de metal, machinas 
de numerar, relogios, machimls de 
franquiar, machinas dfatribuidoras de 
sellos ... . ... ~ .........•. . . ........ 

Mechanizaçao do serviço postal. .. ...... . 

Material de. esorip:tdrio·: . 
Ffoharios,, armarios de aço, raove~s, ma

chinas de escrever, etc. . .. .....•.. 

Materiaes diversos de earae-ter per
manente: 

·nespesas ;:i. effectuar nos ·E:staãos, me
djante acguisições directas fei~s pe
las Direetorias ·Regíonaes ..••... 4 •• 

Material de consúmo 

·Material telegr-apbfoo e telephonJ.co -
Linhas e .installações : 

SobresalenJ.es para apparelhos "Grunewald'\ 
'~Baudot", ~'TeletYI>e'" e "Morse" . . .. . . 

Material Cree.cL . . .....•.......•. . _ .... . .. . 
Papel Baudot (azul e branco) "T'eletype" e 

"Creed" . . • . .. . .. . ...... ...... .. .... . 
Accum.uladores, pl~cas, iliuminadores, acido 

sulfurfoo, solução N<Jion, pilhas seccas, 
copos! zincos, cobres, tampas, . etc. . .. 

·Tinta ·para apparelho, oleo, ca.rimbos, fio 
isolado para : fnstallacõ3s, cleats, acoes-
sór.ios, etc. . . . ...... •......... . ... . .. 

Fio de cobre, braço$ d.e ferro, braços de ma
deira, hastes :para postes de ferro, tu-
bos, etc. . . ~ ... ......... · ........ ..... ... . 

Isoladores e pinos . . . ~ .. . . , . ... . ...... . . 
Fio de ferro de 3,~ e . 5 m1m ........ · ..... . 
Cabos aereos. e subterraneos, caixas termi-

naes, fios de s.uspénsão, anneís, etc. . :: 
Material radio: 

Ya}vu1as transmissoras para óndas curtas e 
. ilongt!,_s, idem rec6I)úonas, resistenci-as, 

164 de 273 

200:0.00$000 

470:000$000 

300 :000$.000 
200:000$0QO 

250:000$000 

1.100:000$000 

3SO : 000$.000 
ioo:ooo$ooo 
1'00:000$000 

180;000$000 

·i 
13-0:600$000 

i. 
; 

300!000$000 
200:000$000 
300:000$000 

400:000$000 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 273 

- · 483 - ·· 

i:iio~ e cabos, ·material i~oJa.nte, ferra,.. 
mentas, e accessêrios para confecçã-0 de 
apparelhos . . • . ........ ~ •. . .. . . .. ... 

Mâterial de deseri:ho: 
Papel veg.etal ozalid, lapis especiaes~ esqua

dros duplos -e triplos, deeímetro.s, re,.. 
gua.s: de calculo, tinta Nankín, estojos, 
.transl'ieridiores, 1.ampadas de carvões, 
ammonea, etc. . . . . · .... . ............ . 

Material postal: 

Lacre. f échos para o cServíço exte~i9]'.'1 sac
cos de l-0na com eollares" gomma ara
hica, bloc.Ol! para alicates, sinetes, tiri-
tas. etc. . . . .....•.. ... .. . .... .. .... . 

Chumbo para fabricação de fechos ... ~ .. 

.Matériar de expediente e a$seió: 
'finta. pàpel. canetas, _pe.nnas, la_pis, fitas, 

màchina de eserever, papel mata-bor
rão, papel carbono e outro·s materiaes 

· ce expediente e ass·ei-0 ............. . 

Material para tyf,)ograpbia: 

Papel para bobinas,. papel em f ol.has, per
ealina, papyreilin, cartolina,. tinta e ou-
tr-0s materiaes d~ impressâ-0 ....... . 

Material para marce}Jaria e· ca~I,>intaria: 

Madeira. para moveis, divisões, embalagens. 
P. encaixotamentos, ferragens, pregos1 

fechaduras., etc. .. . . . . .. . .... . ...... . 

.Material para cons.ervação e concerto de 
auto-motores: 

Fl!r·ragens, pneumaticos, camaras de ar, pla
-Qas,. parafm:os, iona e outras peças so-
}Jresalentes . . . . ... . ................ . 

Con:iõustivefs e h1brifica.ntes : 
Alcool-motor, .oleo.. lrnrozen.e, ·graxa, etc ... 

Material para confecção e concedo de 
malas postaes: 

Linhas, Uhozes, lonas e outros tecidos. . .. 

Material e'lectrico :-
Fl·J para i.nstallacões, tubos, tomadas isola

dores, interruptores, Iampadas, appare,.. 
lhos, etc. . . . . ... ,. ...... ,. ....... . .... . 
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·niv€rsos materiaes :de consumo: 
Despesas a eff eebuar no!:) Estados, meàfantê 
· a·cquisiç.ões . directos feita$ pefas Dír~'-. 

'Ctorias R:egian:aes . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . . 1 .•. 140~.000~0C:lO 

3' - Diversas. despe·sas: 
Forçá,. luz e agua . .. . .................. . .... . 
.Álqgúe1s ·d.e iCasa:$ • • .................... . 
Transportes de pés.soa_} ~ r.oateri!d ........ . 
CQn:~erv~cª-o id,e ljnhas fâHas p·ar contracto 
Gons.ervaç,ão, de . 400 p·re.d.i.os. (refprJ'.Iias,, con~ 

certõs,. pintura:~}.. ~to. j ••••• • ••. ••••••• 
Otms.ervaçãc). de linhas (rO<J~da? e limpeza .a;e 

p,i.cactas) •. . . • •. ...•. .•..•• .•• , •.•••. ..• 

Indémnita~ões: 

Avarias, .exl:rayios de r~gi$traqes e· encorn
t.ne:nda.s com· ·valor .... •......... ..••. 

Asseio e limpeza das d.iv~t-$as de_pendeucias 
da ad:mitti$tracã& central e Pi~.écto:rias· 
Regionae.s e outras d.espesaiS de proropto 
pagam_ento . . . . . .. . ~ ....... . . . · ... : : .. . 

Emenda '.n,. f2 

Verba 2s -. ·Su})-consign,aç~o n 5-~

R:edija~se : 

Para ·pagamentú ás compan,hia.s de navéga._, 
cã.a aerea, cónfbrme c:rontra-cto, inclusive 
Q: .da quotá de pr,ovide.ncia devida ,á 
Gai.xa de Aposentadoria e Pensões d.os 
Aerovjariós, na f 6rma da Jegisla{ião ,em, 

1. 500$.0008000 
.2.5'00:ÕOOSOOú 

80Ó:000$00Õ 
80 ;.000$00Ó 

400 :,oóosooo 

420.: 000$000 

90 :000$00.Q 

6SO:OOÓ~C00 

vjg01;- • • • • • • .. • • • • • • .. .• • • • .. • • . • • .. .. . 12 • 00:0 : OQQ~.000 

e entral do )ilr!)sil 

Emenda n. 13 

Verba 3ª1, .sub-consignao.ão 3. 
Supstjtua·-se pela seguinte·: reduzind·o ... s.e a · to.tal P.ar·a· 

74 .SpS :oooio:oo ~ 
Pessoa.1 jorne'il'o: 

a/ pagamftr::ito de ·sala.rios. d~ accordo. ·C-OlL 
º' r~gime aetua1 de 1trabafho, ip.clnsive 
reaJustamertto da·s dJai'ias c;n.rn.bradas, 
antigas., u qq,e se· retere ~ d.eereto nu-
me::r10 20-. 560. de, 23 d.e Outub~e de f9·31 6.6.040:090SQOO 

b) -descanso sentana.l: f étias, licenças, ser-· 
vi9n milíta:r, .abQn_os ,e ,grati1Jca1;ões por 
serviço·s extraordina:rioE ou em. com
missã.o:, de a,ccordo com a: Jeg:falacão em 
vigor ...... .......... ... .. . ~ · : •.. H. f3:.500·:000.$00C> 

e) pagnme11to do pessoal Í;ate-féíro, da· Imsp~ 
ctorfa de Estati$tica .. . .. ..... -. . . . . . 318: OflO$OOG 
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Emenda n. i1t. 

Verba 3!11- Sub-consignação 4. 

Substitua...:se pelo ~egutnte: 

Diariás para despes'a~ de:. vii;tgern, clE: 
serviço~. medieos p·or a.ccidentes &

de inspecção, addicionnes até 20 o/o 
por serviÇos em z.ona Jnsalubre. (! 

quaesquer .outras despesás extram·
dinariàs, nos termo~ ela Iegis\nçffo 
em v-igor · 

a) desp~sas. de v.iagerts e de in8per.H;tic ... . 
b.) serv1co~ rned1cos . . ....... , .• . . . ~ .....• 
e) addici°(lnae-s até 20 % pi>r serviços em 

zonas insalubres . .. ......... .. ..... . . 
d) .despesas extraordinárias· . . . .. ... ~ .. . 

Emencfa~ :n. 16 

Verba. SS-· - Sub-c-0i;isignac~·o n. 11 . 

1_1oo:OQO$-OOO 
15o:oóosoor 
35·0 ~ 0-00$00ú 
4,Q0:000$000 

H - -- ·Alugueres de casas pal"a esor1ptorfo e 
.outras d.épendencias, ta:xas .de illu
minação, f'orca eli:>~~rica, publi.c~cões 
e ou,~ras despesas· de cu·ste.fo . . . . . . 2. 800 :.0.00$(liJO 

12---Acquisiçãa .. d~ cartões H'olleritb e 
aluguel das resp·ecti.vas machina·s . • 342 ;000$000 

Noroeste do Brasil 

Emenda n. 16 

Verba 4ª - Sub-cnnsígna~ão 6. 

~eduza-se para 5 .17 4 : 000 

~·erba 4,i:i. - S.ub.-consignação 7 ~ 

Redija-se: 
Material permanente :. 

3.142:000$000 

o;) machirra$, apparelhos, ferramenla·s, in
strumentos · e utensUios p.ar·á offfoinas, 
1estacões e escrip.torios· . . . ~ . . . . . . . 100 :OOO$OOO· 

b) ae. uisição· e reparação de- material "ro-
dante e de traccã'.o... . . . . . . . . . . . . . . 150 :000$000 

e) postes, fios e accesssorios para linhas te-
legraphicas e telephonicas • . . • . . . • 70 :.000$0-0-0 

.d) tr.Uhos~ dor.ment~s é' accessoribs...... 1.100.:00()$000 
e) outros materiaes neéessarios. ã cónskü• 

cção de quaesquer· obras: .. ·· . .. . . . • . . . . 8(}.:000$.000 

i.500:000$000 
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Eme-nda n. 17 

Verb.a .4ª - Sub•c.ons!gnacão 8. 

11.ed'ij a-se: 

Ma.t.erial de- consumo: 

a) ·combustivel; J'ubrificantes e mat_erial 
para limpe~a e cO.n.servaçãi:> de -machi-
.na~ )e= appa:re.lhos .•..•. -. . . • . . . . . . • . • . 3:9QO: 000$000 

b') roeqica.mentos., drêgà_S; artigos d e ali--
menta_ção e outros necessarios ã manu-
tenção dos postos medicas e hosJ?itae.s i oo :·0{).0$000 

e) outros xnateriaes· .necessarios á e:xe-
cucão de tod.os os serviços da estrada ·e 
quae.squer ob:ras de. conservaçã'O .• -• • • • .3. 070 ;QOó$OOO 

Emetrcta·' h. 18 

Verb~ 4; sl}b-consíg.nação 9 • . 
fledija,-s~: 

Diversas despesas: 

a) taxas de JílütninaÇão, fo:rc~ eiietrica, 
agua e serviço telepbonic.q· • . .. ·· .... 

. li) a)uguel de c~as, repairação ôe· locomo
tiva~ é velliéulQS no ser.vico de t:a!ego 
mutuo . !' • •• • • • ••••• • ••••. •••••••• 

e) passagens ie transpõl'tes em geral •..... 
d) asseio. de êdificjot4 e Ol.Jtras despe~ag .de 

_prompto _paga.·O'lenfo . • . ·• ..•..... • • 
. . ../ 

Rêàe de ·viação Cpareris(l 

Emenda n. 1.9 

Verba ,5a ...-- S"1b-consi'gnaç-ão a : 
l\Iodií.ique·-se .o total para 139 :200$000. 

Em.elida n ~ 20 

Verba 5ª ·- Su...consígnação µ. 4. 

B;eduzª-se para 511l:ôó0$üOO. 
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ln$pectoria Federal da,s Es.tradas 

Eme:nda.. .n • 21. 

V.érb.a 6ª - .Sub-consignação n. 3, letra "ª ·e .IJ·,, 

l)i:scrimi:nem-s·e : 

a) Pessoal dfarista, ·sendo: 

2-4 na rnspooto:r:iá. Feder~t das Estr·adas·. 
261 na E ~ · ·F ·. :Central do Rio G. do Norte 
147 na E. F . . Central do Pia.uhy .. : ." . •. .. 
.1.12 na E. F ., Petrolina a ·Tllerezina .... , . 
582 na E. F . :são "Luiz a 'Therézina .... . . 
484 nà E. F·. Goyaz • .~ ..•..... · ..•.... 

Q.) ·Pess0~1 diarista extra,otdin:ario; 

E. F. Central do Rio Grande do ·!'forte .. . 
E. F . ·Central do1 Piauhy. .. · . ~- ........ . 
E. F. Petrolina. a. Th.erezina... . . . .. .. ~ 
.E .. F. ,São LUíz a. Thetez.jna, . . ......... . 
E .. F. Goyaz • . .......... ·· .. . .•. •• .. . 

N. ·22 

Verba 6ª 

f 39:: 39.2$000 
lfc27 : 780$000 
30.8 ~ .Ô60$000 
1S4:434$5.00 

1.1.24 :·419$000· 
1.2·37 :715.$0'0'0 

3. lt-21 :8.0.08500 

$:220$000 
5i: 94:0j000 
3-:565$5(}0 

21 :·58~$000 
23:893$000 

63 : :199$;5 O'O 

Açcres~nte-se. na. consignaçã.o "Pes.saal" ·ª-S_ s.eguintes 
sub-cohsfgnações-: 

N. ·7 - · Para attender ao. regjm,e de ·s boras de serviço 
Clei n. 279, de 7 de Agosto de 1935) : · ·· 
E. F .. de Goyaz • ' . • ........ .". . . . . . . . . . 120 :·0.00$000 
E .• F. C. '!Petrólina a Tbereztna.. . . . . • . . 1.0 :OOO$ÓQO 
.E ·. :F: e. do :R .. Grande -do. Norte........ 2().:000$00 
E. F. Q,. do Pi.au:hy ~ . •• -. ... · •......•. ·... 10·:.000$000 
.E. F. s ~ L.~iz- a· 'th1êrezin9i· • .• ~ . . . . . . . . . . 60 :oo(}rümo 

'total . . .. ~ ~ .. -. . . .- 11 •• ••••• ~ • -. ••. • A • ••• 220 :·opo$ooo 
·8) Dif:térenca de ·co·ntribuJções :para as Caias· de Ap:o.-

sentadorias e- Pensões t · · 

E. E'.. de Goy.az .. .. • . •..•... ,, . ....... . 
E. F. Petrolína a T-ãerezina • . .......... .. 
E. F . c~nt.ral do R.. G.. cio N Qrte ....... . 
E . F. :Central do Piauhy . • ..... , . . . a: •. 
E. .F . S. Luiz a Therezinã.:. . .•. • .. . ... 

T·oia.1 . . . . "' ~ ......... !' ......... . .. . 

40:000$00Ó 
1:000$000 

15 ::(100$0001 

s-:·o.o.osooo. 
· 2'0 : 000$0.ÓO 

90:000$00() 

Em cons.e:quiencia, altere.m--se ·as numerações· das coils-i
gnaeões "Material"' e seguintes .. 
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Verba 5a., 

-4$8-

N. ·2S 

Disporiha .. se .a verba de modo a que: as c.onsignações 
"Pe_ssoal'' -e "Material'' <i~ cada: uma d~s repartições que a 
éon.s'ti·t:uiem fique'z:n em s_eguidai dispo.Sição <1úe te·m ppr fim 
.evidenciar a -despesa. de cá da ·urrui das ref e1i'idas' ·:repartições. 

Departamento Nacionàl de .Portos e N av.egação 

N • . 24. 

V:ét::ba 7ª - . Sul);,.consignação n. 2: 

'-ti) pessoal .contraç.lad0 até .95·0 p-es .. 
sõas •••.••••....•..•.••... • •. 3.168':000$ 

il;_) ü:l~m, 41 diarista$ .da _Fisc:aliz-acão 
de Porto· do· lli0 àe _Janeiro '(lei' 
n. 3. 4ã'4, de fü-1-fS .. art. 146 . . 232:000$ :34. 400 :oo:os· 

N: 2ã 

\!:erda. 7e. __ S.ub-consign:a,Cão D:. 4 : 
l'\lod_ifique-s·e e total para .• • • • •• J •• •• •••• $00 :000$000 

N. 26 

Verba 7-a Subc.ons1gnacão ns. 6 a 8 ; 
I\_eduza-se o tQt~l de 50 :.000$ e adbpte- se a séguinte. re

dacção e' 'dis.crimiiiativSJ:: 

1\fater:ial p:ermanente ; 
~) a:cq:u,i$ição e :repa;:açâo 4:e móvei~,. ma

e.hinas, appa:relhns~ instr'U-mentos de 
engenharia, livros, revistas e pt1btica
c.ões elo Departamento . . . • ...•. , .. 

b )' acguisição e conce.rto de Fl'ac:bJ-:as, au
tomov_eis, auto-<:amin}lões, arpp'étre1ho.s 
e ferram~mtas para o!fic,inas qe Fis
calizacões . . ·. 

Ma_te-rfa:l de eonnsumo : 
a) a:rt.ig.os ne·cessa.rios aes .escriptorios te 

cbnicos e de expediente . . .... . .. . . 
b.) m:ateriaes pará. o serviço. de conservac·ão 

de linhas ferreas· e appá:relb-amento 
€lectt>i~o . .(los ~áe·s; e pará cónservação 
de proprios. nae~onaes, aecessori'O.s para 
automovieis e ~uto-cam~bõe~ c~lca
me~.t-0.s e esgotos ~ car.go das Fiscali--
zaçoe-s . . ........ ~ .. " . ... . ... , ... .. ,ri 

·e) materlas primas e .artigos diversos para 
o custeio de 0:fffoinas de Fiscalizações 
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.d .) combustivel, lu))ri-ficante.s e m.ate.r'ia1 
para Umpesa e conseMação de í;ria-
'C~hinas· e apparelho.s . . . ....... .... .. . 

e) mater.iaés para o servio0 de limpesa.. e 
0hygieue d'os· edificiõ~ -das reparticõ-es~ 
despes.as IliilJ,da:s e de p_ro.mpto. 'paga
me11to~ mediante adeantàmentos ... : .. 

.. 
J)iversas Q:es·pi~sas ~ 

a) i,llumíj:iacao, força electrica e se·tviço te-
1epl:loní~o . . .......... _ .•.... . .. ... 

b) transportes mari:tim.os e t~I"restres· de 
pes.soal e material, inclusive taxas de 
Cá~e.s' .. / • . ........ , . . ,. •.. . .. ,. -. • • -.,. - ,. • ~ ,,,. 

e) alug:uel de c·~sas . . •..•..... ..•...... 
d.1 carretQ,. eondue,ção em serviço e outras. 

-despesas· cte prompto p~g~mento~ ·m:e
diante adeafa:mentos, . •. . ... • ... •.•. 

e) publicações de edÜaes -~ mais p1Jblic~-
cões em jornaes.. .. • ... .. .. .... .... . 

~enda n. 27 

Verba 7ª. sub-consignação 1 O. 

Reclija-se: 
Pessó.âl ~ontríl'ctad'o até 45 .pessoas .. . , 

Emendâ n~ 28 

Verba 7ª. ,su:bconsignaçã:o H 

Re.dija-sé: 
Materiª'es neees.sáriQs pár:; -0.s .serviços 
de mach.inarias, Ülqmínação e; de eon
servacão do cães e docas do- Porto de 
Nata:l • . . . .. .. ·• ~ .....•....... · ...... . 

.24d :D00$000 

10:000'$000 

90'5:00H$000 

.17'5: 000$000 

155:'0.00$000 
9 O<: 000$0QO 

8C:k000$000 

50:001)$000 

550:000$000 

60.:000$.000 

4Ô :00.0$QOO 

De$.pesas contpa os eff eito-s d.as sec.cas nos Estado'.s do Nordeste 

Emenda li. 29 

Verba· se. - Sub-consignação 12: Modifique-sé" o total 
de ac·cordo com a· r>eeeifa tributaria sem applio.açã,a espectal 
(art. 1.77 da Gonstituição) e rediJa~se.: 

Pat'a applic-açãô, do a~cordo com o plano systematfoo, po-· 
dendO' o ,Governo exe.cutar, dentro de:s~.e plana' e de aaoordo 
com estu<los pr.:evi'o.s, as, seguin~s obrás·-: 

a.J estra:da de roçlagE}m de Safgu~iro a ·Pe.tr.o.Jina; 
b) idem, ~te Antonio 01.iního a Pesqueka_: e' ·idem; trO'nco Central de Pernambuco; 
d) idem, de· .Barra de Sã!) :P:edr.o á Pettolina;. 
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e) idem, de Crato a Picos: 
f) idem, de Barrei.ras ~ .Sitio do ~atto; 
g) ídem, de Barra do Rio Grande a ·santa Rita; 
h) id.em, de Almas a Itaberaba; 
'i) idem, de Ipi~á a :M:uiido Novo e Morro do Cha.péo; 
j) i:dem, de Remanso ã S. Raymundo Novato.; 
a) açudes de Sanha.ro e Torres de Caruairu (Pernam

buco; 
Z) se!vi11os, mediante contractos, para fins de irrigação, 

com energia hydraulicar e aguas do São Francisco. 

Emenda ·n.. 29-A 

Verba 8ª, Sub-c-onsign.acão n. 1"3.: 

Modifique-se o total conf 01·me o esta.belecido na emenda 
numero 29. 

Emenda n. 30· 

Verba. sa- - Sub-co;nsignacão 4 : 

Discrimine-s~: 

a) acquisicão e reparo~ de move·is, instal-
. Iaçõe!, m~china_s, apparelhos, ferra
menta'S, utensílios tnat>eriaes de poços, 
de constr.ucção de hydrometria, de psy
cultura, .de s.ervicos compi·em·entares e 
outro~. . . . . . ... . ............ . ... . 

b j acquisição d.e livros e revistas . . .... 

Departamento de Aeronautica. Civil 

Emiend&. n. 31 

Verba 9ª, Sub-qonsign~ção 8 : 

R~dija-sé: 

Mobiliai".ic,,. machinas dé esci-ever, de .im,... 
prímir 'e de calcular, de apparelh'os dí-
versós . . . . ...... .' ............... . 

:Em·enda n . 32 

Vêrba- 9, sub1oonsignação 11·: 

4ô0 : 000$000 
40: 000$00() 

50 :000,000 

Accrescentem-se, -Oepois das palavras ~'ar'tigos- de eitledi-
ente, as seguintes : e ·de escriptorio. 1 . 

Co.m1níss(to r/,P. Estradas de Rodagem F ederaes 

Emenda. n . ·33 

Verba lO: 

Redija-se o titulo: Comm4s:são ,de Est-raâas d~ Rod~gerQ 
Federaes. 
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Refüja-:se:-

I - .Pessoal : 

- 491 --

·Emen<:Ia n. 34 

1 . Administração Oentrat e estradas Rio
São' ·Paul<>, Rfo-P~tropoUs, Estrelia, 
Presidencia,, Itaipa.va -~.,The-rezopoHs, 
União fndustría e Rio-Bahia . . . . . . . . . . 5 .800 :000$000 

Total die Pessoal 

tr .- Material: 

•. . .. ~ . .... . ..... . 

2. Mqterial para os mesmos serviços in
dicados :r;ia .sub-consignação n. 1 ..... 

3 . AU:xilios para as cor.ridas inte.rnacio
cionaes e para o Congresso Rodoviar.i-0 
de. 1926 . . •...... . ........ . ...... 

Total do m.a;te·rial . 

lll. -- ·serviços diversos: 

. . . ....... ... . . 

4 • Pa~a outros serviços de estudos e c.on
stro.cçã0 das :estradas previstas no pla
no da. Commissão d-e Estradas de Rod.a
gem, sendo: 
0:) na !\lo-Bahia (trecho de Areal a. 

Muriabé), podendo despender até 
réis 300 :000$00() na linha de Pe

can:ha). • • • . . . ... . . . . . . f. 52$·: OOÓ$ 
Idetn, trecho . d~ {fonqui~t~ 

a F.ort~Ileza, podendo 

5.800:000$000 

6.:100 :000$000 

75:00()$000 

6 .1;75 :000$000 

.despender até 200: OOC>$· 
na · 1inba Itabuna . • . L 000 :000$ 2. 525 :00{.)$00$ 

b) na -Rio-São ·Paulo (linha de .Arêas a 
Oaxambú, podendo de$1)ender · at é 
300: 000$ na linha Piquete a Ita ... 
jubá . . . . • . . • ... . . ~ . .. . . . . . . . . 1.500 :000$000 

Total de servi<JOS diversos . . . . . . 4. 025 : 000$00& 

it>.000:000$000 

Emenda n. 35 

Verba iO! 
Transfir.a-se pal'a a verba i 4 ...•..• . .• . . 4.000 :000$000 

Dire.ctoria Geral de llluminação 

Emenda n. 36 

Restabel.eca-:se a. verba 11 da. porposta: Inspectoria Ge
ral de IJituninacão. observado o a!Wordcr que foi estaõel.~cido 
entre .o G()vêrno F.ederat .e o lo.cal do Districto Federal. 
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Emen~& .n. 37 

Verba 11. Inspectoria Geral de lih~_minação. S~1b-con .. 
sisnações 4 e 6. ,Discrimine-se : 

I -Mia ter ial per·mane.nte: 

4. Obje-ctos de ~~edienté, d~ escriptorfo e 
<iesenho, acquisicão e con.cert.o· de 
machinas de ·esor•ever e de cal-
cular-. . . . ...... .. · ... . .. ~ . . .. . . 

5. Acquisição de livros e. outros impressos 
~ encard·enações. . -· . . . ..••. . ... 

6. Acquisição e conservação dos appàrelhus 
dos laboratorios de gaz e de electricirlade 

7. Acquisição e concérto de moveis . ..... • 
:s . Reparo de autpmo:veis . . . . . . •. . . .... 

II -· Mate~ial de: Consumo: 

!1 Attígos de e~pediente, de escriptor.io ,e 
de des.enho, livros· em branco, etc. 

10. Drogas e Gutros materiaes para os ser
viços· dos lahoratorios de gaz e 
<ie electricidade. . .. .. . : .. . .... . 

H. Cu.stefo e materia-es J?ara auto·m.oveis. 

ln - Diversá.s desp·esas 

2.. Asseio da repartição, consérvação -Oas 
in·stanacões· respectivas, despesas 
meudas de prompto pa_gamento e 
outras imprevistas, mediante adian-
tam-ento. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Total da consignaçã-o--Materia1 

Emenda n. 38 

5:000$000 

1:000$000 

·5 :oo·os.ooo 
2:000$000 
2~000$000 

1.5:000$000 

6:000$000 

6 :000$000 . 
1z:ooosooo 
24 :.000$000 

6:000$000 

·H.1 : 0008000 

Verba 11 --... Sub,...con~ígnação n. 9 (Inspe.ctorh. Ger&} ii·~ 
:Uluminação) : 

Jteduza .. se para 11.0 : 663$200. 

Emenda n. 39 . ,- - .i 
Verba u• -· InspeetQ!'ia de i.llun1inaçã<>, sub-cqnsigna ... 

ção n . 8; 

Redija ... se: 
Para illum~naçãQ de nava.s ár.~~l podendo 

despende·r até·20 :000$ em Campo Gt-.an
de Sta. C~uz a.té Sepetiba, Senador Ca
m&.rá, desde Bangú, Santi'ssimoi Senador 
V~pC>ncellos, Inhoabybá e Paciencia, e 
(iescie Campo; -Grande até Monteir:o A 

Matto Alto e Pedra de Guaratiba •.... 
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Di.vers.ó.s 

Emenda n. 40 

Denominem-se as verbas 11, 12 e 15 assim. 

Verba :li - lnspectoria Geral de Illuminaçao. 
Verba 12· - Sul!v.enções. 
Verb.a :l 5 - D.espesas. geraes .. 

Ez;nenda n . U 
Verba. 12ª: 

Substitua-se a expressão "Eventuaes" pelas seguinte~ 
j'Despesas geraes.t., díscrimiiiando.,.se a. veri:Ja do seguinte modo, 
reduzida de 20%: 

1 - Eventuaes. _ ...•.• •... ....••......• 
2 - Indemnizações po~ accidentes de tra

balho, de accô-rdo. com a legislação 
·em vi.gor:. • • • •• · .. ..•.•.... ..•.• 

3 - Co.nducção do _ pessoál em übjecto de 
serviço 1:mblico. . . . ...•....••• 

Total.. . . . • . . . . . . . . . . . ~ •. 

~:000$000 

8(;):()00$00(! 

16:000$006 

iüq :000$000 
• 1 

em cons-equencia, supprima-se -a . vêrlDa 15ª - Condã.eção, sub
consignação n. 1. 

Obras, construcções e melho1·amentos 

Emenda. n. 42 

Verba 14ª --- N. t - letra a: 

Reduzam-se as seguintes sub-consignações: 

N. 2 - de 6 . 000: 000$ para 3. 600: 000$000. 
N. 3 - de 500: 000$ para 450: 00.0$000. 
N. 4 - de -1. 500: 000$ para 1. 350 : 000$000. 
N. 5 - d~ 4.000~000.$ para 3.ôoo·:ooosooo . 
~. 6 - · de 400:00~J$ para 36-0 :000$000. _ 
N. 7 - de 6. 000 : 000$ para 2 . . $00: 000$000. 
N. 9 - De 1.-000 :000$ para 500 :000$000. 

Emenda n. 4,3 

V .. b 1" 11 r· 1 t er . a ·!. _, ·n,. , e ·ra a: 

Accr.escente-se : 

Obras de remodelação da Esta:cão de Dom 
Pedro H. . . . . . . . . . ....... - . . . . . . . . 3. 600: 000$000 

Emenda n. 4,4 

Verba 14ª, n. I, 1-etra lJ: 

Reduza-se a sul:Hrnnsignação 1.1, - de 300 :OOOS pa1·a· réi5 
270:000~000. 
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Emenda n. .45 

Y.erba 14'', n .. 1, letra e: 

Reduza:m.-se as seguintes sub-consignações; 

N. ·12 --- De 350 :000$ para 300;000$000 . . 
N. i6 - De 2:500 :000$ para ,_2:f00$000. 
N. 17 - De 600 : 000$000 arà 54.0 : 000$000. 
N. 18 - De 2 :000 :-0.00$ para 1.800 :000$000.. 
N. 19 - De 4 . 000 ; 000$ par.a 3 . 600 : 000$000 . 

Emenda n. 46 

VePba 14ª., n. I, lietr:a e., sub-consignae-ãó '13: 

Mo,tlifique.-se o total para 1 . 000 : 000$000. 

Em~nda n. 4 7· 

Verba 14ª, n. I'- letra e, e sub-consígnai;ã·o 14: 

Construcção da ponte ~3-ol)re o rio Parna
byba,, apparelham-e:nto da .Estrada de 
Ferro S. Luiz a Therezina, sendo 
1.000 :000$ para o ramal Coroatâ-
Pedreiras. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2. 240: 000$000 

Emenda n. 4a 
V.erba 14~, n. 1, letra e, sub .. consignação 15: 

Redija-se: 
Proseguünento da construccão das Estradas 

de Ferro Central do · Rio Gra.nd~ do 
Norte e Mossoró. . . . . . .... , . . . • . . . 2. 500: 000$000 

Emenda n. 49 

Verba 14ª,, n. I, sub-consignação 16 : 

R~dija--se assim: 
'•C6nclusã-o do trecho de Leopoldo de Bulhões a An~apo

lis, proseguimento além de Annapolis; construcção do novo 
edificio para a -estaoã.o d-e Catalão, e re.apparelha.mento da Es,... 
trada de Fe_:rro d·e Goyaz" . · 

Emenda n. 50 

Verba 14ª n. :1, letra e, sub-cbnSigna<;.á'o n. /20: 

Discrimi.ne .... se : 
Prosseguimento da construe.;ão da Estrada 

de Ferro Jaguary-São' Thiago-São. Bor
j-a, no :Esta.do do Rio Grande do Sul, a 
cai::go do 1° Batalhão Ferroviario . . . ·2 . 000: 000$000 

Idem, ramal de D. P·edirito a __ Sant'Anna 
do Livramento. no mesma ;Estado e .a 
cargo do mesm.o Ba talhao. . . . . . . . . . • 2 . ooo : 000$000 
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ve.rba 14ª, n. 1~ letra e; 

Accresc·ente-se : 
Servicos executados, .e em via de conclusão, 

na Hnha Rio Branco-Alagôa. d-e. Baixe> 
(Estrada dê Ferro Central de Pel'!l8-·'(ll-
buco) . . . . .. · .. ~ . · ............. ..• 

Emenda. n 52 

Verba 14ª n. 1, letra d: 

Redija-se: 
Locomotiva~, automotrízes e acces~orios. 

ApparelhamentQ dé off.icinas, con
.f orme a s.eguinte discriminação : 

E. F. Sao Luiz-Therezina .............. . 
E. F. Central do Piàuhy ............... . 
E. F. Central do. Rio Grande do Norte •.... 
E. F. Petrolina-Tb.erezina . ....... . .... . . 
E. .F . Goyaz. . ............. . · .....•.. ... ... 
E. F. Maricá . ~ ........ .. ............... , 

Ememja n· · 53 

70.0:000$000 

400~000$000 
3.00 :,000$000 
40():000$000 
200:000$000 
500:000$000 
200:000$000 

2.000:000$000 

V~rba f4 - N .- IÍ - PQttos e Navega.ção ;_ 

Reduza_m-se as segufntes sub-consignações : 
N. 22 - de 25 :000$000 para . ..... . .. •. 
N. 23 - de 50 :-000$000 pa.ra . .. ....... . 
N. 24 - de 50 :000$000 para ... .. .... . 
N. 25 ~de 400 :000$000 para ...... , .. ~ · 
N. 26 - de 500: 000'$000 para •. ........ 
N. 27 - dé ·600 :000$000 .para ....... . . • 
N . 28 - de 600 : 000$000 para ..•....... 
N. 29 - de 1 . 500 :-000$000 para ......... . 
N. 30 - de 50 :000$000 para . .. , ..... . 
N. 31 - de 2"50 :-000$000 para ......... . 
N. 32 - de 3 . 200 :0-00$000 para .•. ,, ..... . 
N. 33 - de í 5. DOO :-OOüS-OúO para •.........• 
N. 34 ..,._de 1.SOO :000$000 para .. . . . , ... 
N. 35 - de 400 :000$000 para .......•.. 
N. 36 - de 400;000$00·o para .. . . ...... . 
N. 37· - à~ 925 : 000$000 para ........ ; . 

Emenda n. 54 

2.2 : 5·00$000 
45:000$000 
4.5 :000$0ÓO 

360:000$0ÓO 
.450 :000$000 
440 :00.0$000 
440 :000.$000 

1~350:000$000 
45:000$000 

225:óúo$ooo 
2.880;000$000 

11 . 000 :·000$000 
1.000:000$00(\ 

360:0Ó0$00ú 
360 : 000$.000 
700:000$000 

Verba U , n· II - Portos e .Nave~açfrc, •. sub-êonsigna
cão 34. 

Redija-se. 
. . ~ 

Sêrviços de dragagem de diversos porto~. 
podendo ser eítendi~os ao can.al d·e 
Goiana, no Estado d.e Pernambuco, ás 
obras de protecção do -0aes de Olinda e 
limpeza 'da ·rio· Iguassú, :p.o Paraná... . 1. f70 : 000$000 
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Emenda n. 55 

Verba i 4, n. II - Sub-consignação- 35: 
Redi ja-se: 

Estudos em diversos portos. e cQnstrucção da 
ponte ligando a ilha de Maramb_aia~ ao 
Continente, na Barra de Q-uaratiba .. , .. 

Emf::nd·a n.. 50 

·verba 14ª, n. II - Portos e Navegacão: 
Aecrescente-se·: 

Auxilio á Companhia de Navegação Bá.hiana 
.para jrttegral applicação na acquisicão 
do material fluetuante, conforme con
tTacto, até 500 :000$; á navegaçãu dt:i 
Porto Esperança a Cuyabá, até réis 
~_5Q :000$000 e á E_mpr~sa de -Navegação 
.das Lagqp.s, rro Estado d~ Alagôas, até 
50 : 000$000 ... . ... . ..• · . . •... . : ... ... . 

Emenda n. 57 

360:000$000 

700 :000$.0-00 

Verba i4ª, n. Ill - Corre1os e Telegr~phos ~ 
Reduzam-se as seguintes consignações~ 

N. 40 _.de 2. 400 :000$00(; para .......... . 
N • 42 - de 2. 000 : 000$000 pa,ra . .., ........ . 

N. 5.8 

2 . 100:000$ú00 
1.800:00Q$000 

Verb;; 4.4ª, n . Ill - Qorr-eiO.$ e Telegrahos - Sub--con-
signação 41 • · 

. Redjja-se, modifieando-se o te,atl a·ra 4.000 :-0-00$00Q: 

Edif.icios de Correios e T~iegrah9i:. poden
do ser construido.s os de Rio _J3ranco, no 
Territorio do Acre; Rooife e Victoria, 
~-m. .Pernambuco; União e Viçosa, em 
Alagôas; Conguista, Vílla do Cond~, Cae
ti té e Barra do Rio Grande, na Bahia; 
Diamantina, Campanha, Leopoldina, Pa
rá de Minas e Santa Rita do -Sapuoaby, 
em Mina$ \Ge.raes; Ribeirão Pret.o e 
Jahú, em São Paulo; Ponta Gros$a, no 
]?'aTapá; Joínvi1le, ~m Santa Oathar.ina;· 
Goyanfa., em Goyaz; Cuyabá e üorumbâ, 
e·m Matto-Grosso. . . • . . . . .. . . . .. . .. . 

N. 59 

Verba 14ª, n. IV. 

'I 
1 . 4.ooq:ooo$ooo 

1 

Modifi.que-se o titulo .para "Aéro~ortos, apparelhamen
los· de rotas aéreas e fabricas de aviões" . 

~ ac.crescente-se : · 

Parâ fabrica de aviões de 1.agõa Sanla... t .000~000$000 
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:N • .. 60 

Verb~ 1'1ª n. V - Obras diversas: 

Reduza-se a $ub-consignaçijo n. 44, letra d~ de i'.éis 
3 40: 0-00$ para 300: 000$000. ·· 

SUpprima-se a sub-con~ignação n. 45. 

N. 61 

Verba $4 .. : 

Accrescente-s:e: titulo n . VI, sub-cmis.ignacãp 1 :. 
Gonstrucç:ão de· .il·rolopgamentos e ramaes e 

outros melhoramentos na Rêde de Via
ção Cearense, incíusive · acqui_sicão de 
trilhos1 acce~sorios, lubrificantes e com-
bustiveis . . . . . . . . . .. . . ~ . . . . .. . . . . . 4 . 500 : 000$000 

N. 62 

Verba .14ª: 

.-\ecre5cente-se: titulo n. VlI, sub-consignacão n. i: 

Para estradas de rodage~. inclusive a d& 
ponto majs conveniente da E. ~. Goyaz 
á nova Capital do mesmo Estado; de 
Ouro Finâ' a Poços de .Caldas·; de Capellá 
da Ribeira a Curi'tyba; _ de JoinviHe ~ 
Cúritypa; de Ba.urn a Campo ·Grande; 
de Campo Grande a Cuyabá e estradas 
no Estado de $. Paulo. . . .. . . . . . . . . . ... 3 . 000 : 000$000 

N~ 424 

Ao titulo XVIII - Serviços lndustriaes - Classe I ·- · Ca
tegoria l - Ver-ba: Mjnlste.rio da ViaçãQ - CoJIBignac;ãe i -
Correios e Telegraphos: 

Srib$titüa-se na diseritninacão do pessoal da .Directoria 
Geral dos Correios. e. 'felegrapnos, dél! Directoria Reg-ional de> 
Districto Federal, de Sãe> Paulo~ nas de 1ª·, 2•, 3ª e 4• cla~ses 
e agenciâ~· .especiaes a denominacio "í)eis'' por ~•ajudantes". 

Sala das Sessões, 6 de Outubro de i 935. - Tho-mpson. 
Flores Neto. 

Approvada a emenda n . .4,21,, com a seguinte 

SUB-EMENDA 

Onde se diz "fieis". diga-se ~1ajuda~tes (antigos fieis)" 

N. 425 

Ao titulo XXI.X - Diversos - Classe II ,_ Categoria. I 
- Verba - Ministerio 'da Viação....__ Consignação I - Gor-

e. D. - VOLUME XXV - i 935 32 
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.rei9s e Telegraphos - Sub-consignacão - Gra.Uficacão addi
cionaes : 

.S:upprima-se. á pag. 29, na Dire,ctoria Regional' dq Bío 
Grande do Sul: 

.João d~ Matta rle Freitas Noronh~ chefe de 
serviço ...... . . . ...•... . ... ~ ... '. .. . 

..AI varo Magno Nunes, 1° official .. .. .... . 
Dario Ribeiro Totta, t 0 officíal . ~ . . ..... . 

520-SDOO, 
520$000 
441$000 

Aocrescent~-se, á pags. 28, na Directoria Regiónaí de 
'Santa Catbarina: 

.João da Matta de Freit.as N.o.ronha ....... . 

Sala das. Sessões, 6 de Outubro de 1.935. 
Flo1·es Netto. - Moraes Paiva. 

N. ~i6 

V. '15- C. -1V- Sub. 25 • 

520$000 

Thompson 

. Destaque-se <la verba de 6. 00(} :_00(l$, a quan.tia de réi's 
250 :00'0$, para serem applicados especialmente Íl.O ap·pârelha
mento do aéro-porto de Fernando de Noronhat com rima hy_, 
<f,ro:-ba·se, fustallacões radio-telegraphicas e radiogoniome~rl
cas, oificínas, mecanicas, bem como ampliação e melhoramen-
to dos serviços de meteorologia ahi já installados. 

/ Sala das' SesSõés, 20 de Agosto de 1935. - E. Tmeira 
Leite. - Barbos.a Lima Sobrinho - Arruda Camara - Ar--
thur Cavalcanti. -~ Os-Orio Borba_. - Domingos Vieira. -
Heitor Maia-. -~ Antonio G6es. ·- Armando Bastos - F'er
-reira Lima. - fedro Jorge . ......... Leoncio G. Araujo. - Adol
pho Celso - Abel dos Santos. - Vicente Gouveia. - L. Car
àos.o Ayres. - . Silvio Le,itão. - Humberto Moura. - Severino 
Nariz. -- Mario Domingues. - Adaf,berto · Camargo. · 

Approvada a ~egUfJlte 
EMENDA SUBSTlTUTIVA Á DE 

N. 446 

Accrescente-sa: ºe podendo ser applicada a importân~ia 
de 350: 000$000 !}o apparelhameíl:to do aero-porto de Fer'
nando de Noronha" • 

Orç~mento da V'iacã~ ! 

Verba 15ª: 

1 

I 
1 
'i 

{ 

J 

IV - Aeroportos ~ apparelhamento.s fje rotas aerca~ ; 

. · 25 -: Disc:;!°s!inc-se, com o ~ccrescimo depois de ·i,: terrt
torio .nacional ·: sendo f. 705 :000$0QO para construcçã!) ou 
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conservação de campos. de aviação de acuõrdo com n ~,!guln t~ 
:relação: -

' . . 
Estado de S~o Paulo·: 

·São Paulo ~ ... ... ...... ........ .... ~ ••••••• 
Baurú .... .... " ............ .... , .. . .. ....... . 

'"Lins .................... . ........ ........... . 
Lussanv.ira ................•....... ~ ... 

.-.t\.r-acatuba ..... ...... .......... ............ . 
Itapetininga .•................ ~ .... , ... . 

·~a~na .•.......... . ,. ..••... , .....•. ~ -. .. . . 
Campo Largo .............. , ........ • .... 
·raubaté ~, ..... ... ..............•...•.••. 
·s. José d os ·CampoS. .........•.•••••••.• 

ÉStago d.e ~inas Ge:rae$ : 

Uberaba. .. . . . . . . . . .. . . . . • . . • . . . . . . . ....... .. 
ArattJacy ............... .......... ... ....... . • .•. 
Juii de Fora ................. . ......... . 
'Santos Dümo·nt . . . . • .........•........... 
Queluz ..... ~ ..... . ... .. .. ... ........• .....• 
S. J oao d ';EJ_iRey .••..•••.• ..•.•.•. .. •• ••• 
·caxambú •••• • •.. ,. • . . • . . . ............... . 
Pous.O Alegre ......... .. ~ .•.••.••••••••• .•• 
··aurvello .. ~ ,, ........................... ....... . 
Corintbo· ..... . .......................... . 
Pi?apora ....... . .. . ...............•.•..• 
'S • .Francisco . • . . . . . • . . . "' . .. . . . . . . .. •. • . . . .. 
Januaria .... . ~ ........................ .. 
Poços de Caldas ................ - . .•.•..• 

Estado de Goyaz: 

Goyaz .... ~ .. ....... ,. . • . .. . . . . .......••••.• 
'd.a ~t·ão • • • • • • • • • • . • • • .• • • "' • .. .• • • • • • • • • ••.• 
Cpamecy ••. "' . . •.••.• ,,. ................. , ••• 
Vi.:annopolis •..•.....••••....••..• . .••••• 
Annapolis· .................. ·· ...... , ..... .... ..... . 
Campinas , ................. , ....... ........... . 
Formosa .. ~ .. .. . ......... ... ....... .. ..• 
s,.. Lou·~e~co • ,. .... ... ........ ..... · ....... · · 
Pal·t:rlà ................ !> ........ .......... . 

Porto Nacional •. ~ ......... .• . ...•.•..•••. 
Ped'ro A1f onso .. ... ~ ....... .... - .•••... ..•.•• 

Estado do Rio. Grande do Sul: 

.Alegrete .............. ................... . 
Cruz Alta . '!: • ••••• ~ ... . .... .. . ............. . 

Oaxias ... . f' ............. .. , •••••••••••• .• ~ ••• 
U.rugu.ayana ............ . • ......... ....... . .. . 
~ant' An.n·a ....••..•••....•• 4 ............. . 

Bagé ........ ~ . . ....... . . ? ................ . 

Santiago do Boqueirão ......... . . ~ ..•.•. 
Caeh,oeira .... ............................ . . 
Santa -Oruz ·. . • • • . . . . . .. .. • • • • • . • • • • • . • • • •• · 
11.'otre.s · ·:· • · •••••.. ..•• ·,, · ... · .... ·• • • • ••• · • • ... • • • • .... 
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Estado de Matto GrQsso·: .. . .. 

Tres L~gôa.s .. , . . . ~ . ~ _ •....•.....•......• 
Rio Pa~rdo .................. . ....... , ~ •.... 
Bella Vista .. . ... •. ...... .. .... _ ..•....• 
Pinta Porã . .' ...... . . : .... . .............. . 
Nioac -. . . .. . . . . .. . . • • • . • . • . • . . . • .. .. • • . • . . .. • .. 
Guyabá ............ , . ·· ... "" .. .. ... olll : ••••••••• 

Côrun;iba.. .. .... ·"!" - • • ........ • •••••••••• • - • •• • 

Ooxfm . . • . . . • .. . . ... .. .. .. . .. • • • • . . . . • _ . • • • • ~ • '!' 

Estado do Paranã ~ 

.Jaguariabiva .. .... . . ..•.... , ....... .... . 
Castro ... ... ... , ........................ .. .. . 
Ponta. Grossa .........•.. , .............. . 
Paranagúã .................... · ... ..• .... 
GUarapQ.ava. ................................. . 
Iguassl). • • .. . • • .. • ~ . . . . . . .. . . . . . . . . • • . • . . . ~ 
Gel • Mallet . • • • • • • . . . • . . . ~ .. -4 • • • • • • • • •••• 

S.al'to . . • • • . . . .- •..•...•..• 11 .. ........ ª , •••• 

Estado do Maranhão : 

Caroli·na . . . . 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

Imperatriz· .•...•• ~ ................. . !' •• , •• ·' • 

Coroatá .... .. ..................• ,. ...... , 
Ca'Xias ................................. . 
São iulz ... - ....... ·~ 9: ••••• ,, .... ......... . .. 

Turyas·s'Q. • " . • . . . • . •••• 4!> .. ~ • li> ,, ... ~ · ~ ' # ~ , _ .. . 

Estado do Pará 

Belém ......... :: .......................... • . . . -

Bra,~~a • .. • . • . • • • . .. . . .. .. . .. • . •• ~ ••• " . . . • 

Estado de Santa Cafliarina: 

Blu~enau ... !' •••••••• • •••• ·• oL. • •• ~ ..... " ..... 

J oinvil-le •.••.. ... •• • fi ............... * •••••• 
· . Lages !' • • • • .. • • • • • • • • • • • • .• • • • • • .. • : • • • ••• 

Estado âa Babla: 

Car-inhanha . • .. . .. . • .. .. . • .. • • .. . . • • . • • • . .. • .. 
Bom Jesus da L~pa .....•..... -...•...... 
Rio Branco .......... .... · ........•.•..... 
.Ba·rra ............ ... ... , •. " ......... - .••. ! • ·• • . 

Chiq'Ue-Cbiqu.e .••.• . ..•.••.••...••..• . • 
Remanso .. . . • . . . . • . . , .. • . . . ..... ·· . . ... . , ~ . . . 

Estado de Pernarilbuco : 
Petrolina • . . . . . . • . . • • . . .. . . . . . • . ~ . .••.••• 
Novo Em . . ... • .. ~ ........ ,. ... .. ...... ,, .. . 

Estado do Ceará: 

1 oazeiro. • • . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . •.••.. 
IgtJ.3..tU ...... . .... "' • , • • •••• .•••••••••••• 11 
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'Oui:xadá.. . ~ . . . . . . . ....•... . .... .. .... 
.:Fortaleza . , . . . . . . . . . . . . . .. ........ . ... . 
• .i\cara tú. . . . . . . . . . . . ........... . ....... . 

'·Camocim ........ • ..........•... . .. ... . 
. . 

Es.tado do Rio de Janeiro: 

·Camos.. . . . . . . . . . ............... . ... . . 
Macahé. . . • : . . . . .. . . ....... . . . ..... ... . . 
R-e.ze~~dé : . . . . . . . .. , . . . ......... . .......•• 

Estado do Piauhy: 

Parnahyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
··Cainpo Maior. . . . . . . . . . . . ..... .. ... .. . 
Tberezina. . . . . . . . . .. . . ... . ......... . 
An1arante. . . .. . . . . .. . .. .... , .... . ... . 

..Fluf·iun.<:1.. . . . . . . . . . . .. .... .. . . . ...... . · • 

Rs. 

10:000$000 
10 :000$000 
10:000$000 
5 :.000$000 

5:000$000 
5:000$000 
5 :0005000 

5:000$00D 
5 :0008000 

10:000$000 
5;000$000 
5:000$000 

1.705:000$000 

$a!~ das Sessõe~. 6 de Outub~o· de 1935. - EtwaldQ L1Jdi. 

ORÇAMENTO PA MARINHA 

EMENDAS DA COMYISS.:\:O 

N. 1 

Vc!rba 1 _.. l::iecretaria d·a 1'farinha: 

ConstS'Il~Oão pessoal : 

Sub-consignação n. 1 : 

Onrt.e se diz : 

"Paru tJagamento do pessoal de Gabin~te do Ministro t• 
"(:i..., Official que sen~e no. Gabinete- da Sect·eta.ria d~ Marinha 
(Gratificações),, i ~3 : 20CJ$000,... 

SuilsÜtna-s.e .pelQ seguinte quadro: 

·i Ch~fc do C:ia'binete. . ... 
·i Sub-Chefe do Gabinete 
'6 Off.iciaes de · Gabinete .. 

2 Ajudantes de ordens .. 
1 Official do Gabinete 

do Director da 
Secreial'ia de Ma
rinha. . . -. . . . 

1l Auxi!iare~ (Sub -orn
~iaes). . . 

~t surg~n to. . ..... 

Gratificar;â lJ 

• • a • .• • • lt • • fl • • • 

7:800$000 
7:200$000 

....... "' -· .... - ..... 
3:000$000 

. . .. ... . ...... . • .. 
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·N .• 2 

Verba 3 - Estáàu, Maior~ 

Consignação Mater.ial: 

~il'b-c·onsignaçõe-$ n-s. f e 3: 
'Transféírr" da ,S'1b-con"Signaç-âo n. :3 rJara a de n. 1 o~ d1-

zere~ ''Assignaturas ·de r.evistas tech1ücas:'\ :1ccresce.utando · ••: 
acqU:i$ição .de liv:roS·". 

N. 3 

Verba 5 - Directori.a de Marinha .Mercante; 

Consjgnacão Pessoal : 

Sub-co.ns-ignações .ns . ;2 e :t: 

Substiiui.r a sub-consignação n. 2, pel<i> s~gufnte: 
.. ~ - · Para; ·paga;mep'to de g:ratifi~acão dé 

c~ão ao~ · pratil,!.os d.e ~fço de Pra-. 
tic.agem. de Matto GrQSso, send.o: 
ao pra:tico-mór, ·500$000 'aos pra
ticos de ·1ª classe :i5Q$000, aos pra
tices de 2ª classe 100$000 e aos pra
ticantes 90$000, mensalmente, quan
do em servi<;o actívo; de a-0.cordo com 
o artig() .2·5 do Regula~ento appro
vaôo pelo (:jecre.to 1n. 23.855, de ·s 
de Fevereir.0 de. 1934. • . . • . . • . . . 6.G :·240$00() 

e a sub-consignai;ão n . .\ pelo seguinlê·: 
"4 ....... PaTa pagamento de gratificações d.e 

re·present,ações ào Pre~üdenta . e Jui
zes do Tribun:al Mariti.mo A.:dmirus• 
tra tivo, a . razão de 50$.000 po~ s13s
sã0.~ pa:ra o Presid~·n~, em 14Jt ses'.
sõe.s ;annuàes, e 60SQOO, pen.· se~&.ã-o, 
aps cJnco J"uiz;e~. e~ i'68 sessõe:s' án
nuaes, de· aqcordo çQm o àrt.~ '73 do 
ereto nu.me.ro. 2·4. 585, de· 5 de JuLhó 
.de. 1934 e . observa11ões da .res·pe.cU:va 
tâl:>.eLla. • • . • • • • • • .•••••••• .••••• 

N. 4 

Gl :200$00(}· 

Verba 5 - Di-I"ectori& de Mari.nlí& l\!ércante: 

Consignao,ão· Material: 

Sub-c.on_sígn.aç,ão n. 1 - Diversa'.$ de$pesas : 

/· 
i. 

A1~gmen.t.:i.r dP. 20: 0.00$000 a quota. para pagamento de· 
~~u~eis de pre.díos em que !.uncc~~naro. -as · C~pita_nias, 'l)el~-· 
ga.Clas ,e, Ag-e_nc-ias, redu.zu~d,o de ,1gu;~l 1mpqrta.ncia a desti
nada 'á conservação do·s edificios, acc.res0e.ntando-s-e ·nésta· 
ultima; dep·oi.s da palavra Agencia, os dizeres· ~proi>rios na-, 
cionae~"!. · 
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N. ·,5 

Verba 7 - Direet.ori.a, de Navega.cão : 
CC>n$ignação Material : 
·Sub-consignaçõe$ ris. 1, 2 e 3: 

Acci'éscen~ir em s~guida aos dizer.es 1'Pb,aróe~ baliza
mento": ··e ser-v.ico hydrographlco·". 

N. 6 

Verba 9 - Direotoria de Eng:enharia Naval: 
Consignacão. Material : 
Sub--0onsignacão n. 1 - Diver·s~ d~spesas. : 

Supprim'ir as quotas pal"a assignaturas de Tevistas tech
nica.s. afim de formarem uma sub-consignaçã,o de ·material 
permanente da f órma seguinte : -

Material pe,rmanente : 

Para comp~a. de livros e assignatura de re-
vistas technicas para a Directoria de 
Engenharia .Naval. . .. . . . . . . . . . • . . . 

ldem, ídem, -pàra o Ser-vi~o Chimico. . ... 

N. 1 

Verba 11 - Directoria do Ensino: 
Cc>nsignação Pessoal: 
Sub-consignação n. 3: 

1 : 000$000. 
1 : 000$-00.0· 

·2 ·:000$00.0 

Augmentar cinco (5) instruetores a r-azão, de 200$ men
saes, na importancja teta~ d.e i2 :OOOSOOO. 

Reduzir de igual importancia a verba para o Ensino G~ral 

N. 8 

Verba .i i - Directori~ do E:nsíi.10. 
Consígnacã·o Material : 

Sub-consignação n. 1 : 
Destacar para formar uma sub-consignação de material 

permanente, a quota de 1 :000$000 pa.ra compra de livros e 
revistas technica-s para a Directoda do Ensiho. 

N. 9 

Verbp. .12 - Bibliotheca da Marinha: 
Con~ignacão ;Material; 
Sub-eonsign_açõ·es ns. i -e 2: 

Tr~nsferir da s'Q.b-consignação. n. .2 para a de n.. 1. a . 
quota de 1 :()00$'000 par.a assignatura de re;yistas technicas .. 
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·N. 10 

Verba 15 - Escola,. d_e Guerra Na.v-al: 
CoD.$ignação Material : 

Sub .... eonsignação n. i : 
Destacar a: ·quota destina-da a. .ass.ignaturas dé revistas .t.e,... 

chnicas, pa~ formar a s~guinte· sub-consigná_çã·o: 
M_aterial permanente: 

Para compra d'e livros e assignatura de re
vistàs teebnicas ........•. ........ · •. 

N. 11 

Verba i 7 - Arsenaes: 
iConsi.gn.ação Pessaal. 
Sub-cons-ignaçã.ô n. i . 

i:000$00fl 

Sup:primir a palavra '"Excedente para os aprendizes _do 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e Arsenaes de· l\farinha
de Mâtto G:rosso e Pará,,. 

N.· 12 
Verba 1.7 - Arsenaes: 

Consignação Pessoal . 
.Sub-consignação n. 1. 

Supprimir em "Addidos o operario de ter
ceira classe, Euzebio Narciso dos Santos, 
do Arsenal de Marinha de Matto Grosso 

MAPPA. N. 9 

Ministerio da Mari,Dha 

4:380$000 

.l\{appa demonstrati:vo da sub-consignação n. 5, ~ Con
signação Pessoal, verba 17 - Arsenaes. para pagamento d~ 
operarios ·pensionistas: 

Nomes 
Antonio Martins da Cruz. Barerto •....... 
Antonio José dos Anjos ..•...•........••. 
Alfredo Negro Messeder ...••. ~ ..•.. , .... 
Celestina -Otero de ·CarV'alho ..•. • •......•. 
Carlos .severino de Souza ...........•.... 
dados Dario da.e; Virgens ................ . 
Carlos Leopoldo · Rosas ................. -. 
Hyppolit-0 Corr.êa Lapa .... ! •••• ~ ...... .. 
Ignac'io José de 1Mello •.....•.•......... 
José Gomes Duque Estl'ada ..•......... ~ . 
José Bernardino da :Silva Bnga ......... . 
Joaquim Goulart da Silveit'a ........... . 
João Gualberto de Queiroz f •••• • •••••••• 

Manoel .Tos.é de Paiva ..... • ............. 
Miguel Lopes Guimarães Junior .......• 
Mamede F_rancisco Freire ..... • .•......• 
PaJ,lli_no J ósé Telles ...•................• 
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Pensão annual 
1 ;662$400 

720$000 
72-0$000 

2:~96.$000 
2 :42'4.$000 
:t :õi 0$800 " 
1 :0638200' 
2~592~000, 
2:i731200 
·2:592tOOÔ 
1:0061800 
2:053$200 
i:9i7$60(} 
2 :736,000 
2 :664$000 

384$000 
2:496'$000 

31 :i71"2® 
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N·~ '13 

Verba 20 - Força Naval: 
Consignação Pe.ss9al : 
Sub-consignaç·ão n. 1. 
Fazer as .seguiu,tes alterações no quad.ro do Corpo de 

.A:viacão. afinr de pôl-r; d(' a~corco com o· decreto n. 20.47~; 
de 3 de Outubro de 1931: · 
Augmentar 9 primeiros tenentes ........ . 
·supprimir .1s segundo.s tenentes ..... ~ ... . 

Differenca para me-n9~ .. . . . .... . ..... . 

N. i4 

Verb·a. 20 - Fqrça Naval: 
Cons_ignação PessoaJ. 
S~cons1gné!-cão ~es.soal. 

:Supprjmir na Re:serv.a Aérea N:aval, 1 pri ... 
meiro tenente ......•.. . .••........ & 

N. i5 

Verba. .20 - ~ôrça Naval: 
Consignação Pessoal. 
Sub--consigna«;ões ns . i e 5 .. 

1Q8:000$000 
162:000$000 

54 :000$.(IQ(I 

12 :·000$000 

Augmente-se a deduccão 44POr não ·estarem completos' os 
<iuadros, (Súb-co.nsignacão i),, em 1.800:0008000, para re-
foroo da St.$-consig.tiação 5, de igual importanr.ia. · 

N. ·t7 

Verba 23 - ~entuaes: 

Dê-se a esta ver-ba a designai;.ão, de "'Eventuaes, Pe~oai 
Extraordinario e -Contractado~. · 

" . 

N. i8 

Verba 23 - Eventuaes 

CQnsigniu;ão Pesso~l 

Sub-consignação n. ,1 

Rediµa-se de 60 ?000$000, correspondentes aos 20 % <!e 
Teducção obrigatoria nas verbas prQpriamente de eventua·es, 

· -segundo decisão da Commissão. 

Consignação Mat.ertal 

Süb-cons'ignac.ão n. 1 

Reduza-s& de, <iO :000$00(), pelas mesmas l'azõe~ aeim ... 
-enunci$das·. 
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N;. 19 

Consignação Pe.ssoal: 

Verbas Eventuaes ~ 

Incluir .na sub~nsignação na :i.orma seguinte; 

P-ara pagámento dos Of.fieiaes contractadõs 
que· éon.stitUéll) a Missão Naval Am~~i-
·cana. 41 • . •••••••••• " ••••••••••••• " •••• 54f :680$000-

H.edu-7.·fr de i :gual' .imporlància ·a verba destinada ao En-· 
$Íno Geral. 

Verba- i'.7 - Ar~enae~: 

. Consignação Pe!'Joal 

Sub-consiJD.aC:ão n. .:t 

. ·Substituir o quadrO' do "Pessoal do ·Servieo Mari.Umr, & 
Ca~a da Força.", do Arsenal de M~rinha do Rio de J·aneiro .. 
pelo seguinte : -

6 p·~ir.oe·~ de iª .classe .... .. . 
f O pa-trõ.es d~ 2ª classe ..••. 
!10 patr(h~s de. s• elasse ..•• 
:f.2 ipa.chjni~tas de 1 • êltJ!2'e 
i8 macbinista.s de z~ classe .. 
2.o maehmista·s· de ~ª·· .classe . 
i8 ·motoriStas dé · 3.. ·c1as8e •• 
{(). mo.ióri-stas de 4ª classe •• 
50 ma;rlnhel-ros de 1·· classe 

;rs·o m~i~heil'!t6 d:e ·2ª classe 
.u~ fogüistas- de t • classe •• 
50 ,fogi.tistas de 2ª çlasse •• 

8:6-i"OSOÕO 
7:200$000 
5:76llf000 

8 :·6~º'ººº· 1:·200$00.o 
5:760$,000 
&:700.$000 
3:600$006 
3:.6008000 
2:880IOOD 
4:8001-000 
A :2-00St>Oó 

5·1 :.840$00() 
72 : 000:$00t) 

57: 6'ºº'ººº 103 :~SOf~Oti. 
i.29. :eoo,óoo 
1:i 5 ·: 2Q.0$000 
103 :680$000 
a6·:ooosooo 

·180 :000$000· 
460:800$00(t 
192 :.000$()00· 
2H> :ooognoo 
- ~ - . 

Deduz por não estar eompleto 10 
1. 7:12.:.\00$000 

quadro t . 31O:760$000-. ' .. 

Quadro em extinccão: 

.21 'Patrões, ................ . 
37 maehinistas ...... ...... . 
i9· motorlstás . . • . . . ~ . . .. · .. 
63· foguistas- ... .; • ~ ." .•.•• -•.. 
51 primelros marinheiros .. 

f26 segundai;: marinheiros .•• 

4~1 :_6A?$00() 

8<:6401000 181 :4~01000 
8'!6<i0$000 3!'9 :6801000· 
8.:6-50$000 -164 :j60$000· 
5 :16otoo·o 362 !880•000 
3 :.6.008000 183 : 6001000• 
2:8801000 362~8808000 

t ~ ~7 d :6·40$000' 

Com a adopcão da presente emenda ha uma cconorríia 
-de 1~:8401000. · 
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N. 21 

· Verba 28 - Commissões ·no estrangeiro: 
Consignação Mtl,teTial: 
Sub-consígnacão n. i : 
Reduzi:r a importancia de 20ô :000$, os· quaes serãe assim 

dist:ribuidos: . · 
Na s~~c~nsignação n. i da. consígnação 

Pes.soal desta m·esma verba •.... . .. , . i OG: 0001000 
l'la verba i • - Secreta.ria de Estado - Con~ 

signação Material - S.ub-consignacão 
n. _ 1 - na quota para pas~agens ·para 
todo e pe.s~oal da -~a:rinba • • . . • . . • . • 100 :oooiooo 

Verba 24 - Material:· 
Consignação Material: 
-.Sub-consignação n. 1 : 

N. 22 

Reduza-s.e de 300: 000$000. 

N. 2S 

Inclua-se n9 Orc.amento da Marinha a seguinte verba: 
Para pagamento das indemnizacões motiVa

das por accideiites de trábalho ou as 
dos _premios dos reapectivo.s seguros -
art-. ?;4 do .decreto n. 24. 637, de ~O de 
Julho de ~ 934 •..........•...•.•. :. • 

EMENDAS Do PLENAJlIO 

N. ·g4 

30 ·: 000$000 

Titulo n. XXV - Obras Publicas - Ministerio da Ma
rinha: 

Eleve-se a verba n. 54 ~ Renovação da Esqu~.dra.· -
·para 40 .:-000: OQ0$000. - Magalhães de Almeida. 

N. 85 
Titulo XXV - ·Obras Publicas - Ministerio da 'Ma

rinha: 
Eleve•sé a. dotac;ão do· n.. _ t- - Construcção do Nov:o Ar

senal de Marinha da Ilha das Co])r~s - para t .8.000:0008000. 
Magal-háea de Almeida. 

N. 86 
Titulo XIV -- Educac·ão - Ministerió da l\{arinha : 
Aoore~ente-se á verba: 

Para viagem de insfirucção no NE "Almi-
rante Saldanha,. . . • . . . . . . • . • • • . . • • • • i. 500 :0001000 
1'.eduza-õe de igual importan.,ia a vérba. "Para o· Ensino 

gerar'. - Magal.'11.li.e!l de Almeida.. . · 
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:Approvada a; ~m:enda ;n. 86, com ~- seguinte 

SUJrQ{ENDA. 

A reduecão nã.o de-ve s.er feita ~ n~ verba "Para o Ensino 
Geral" do MiJJ.iSterio da Edueacão: ·e . sim ~ ve-rba _. nu
mero ·vII - .Sub-.co~ignação ~ (aoquisição de ouro pelo 
Banco do Bra:sjl) dó MinisJ,erio da Fazenda, que foj reduzida 
de 200 • 000: 000$ p~r.a 40. 000 :000$ ~ · · 

· N. 92 

Verba i ª - Secretaria de Estado: 

N. 3 - ·Para.· ajudas -de eusto, diarias. e re~ 
presentacõe8 . . . . . . • . . • • . . . • • . . . • • . . i. 200 :00()~00 

A titulo de eeonomia reduza-se de 200:000$. - João Ne-
ves. - ,A.Me Sampaio. · · 

N. 10~ 

Verba 24ª ~ l\{ate.rjal: · 

N·-.. ·2 - Mate·rial de consumo ·. . . . . . . . . . . . ~2. 500 z 000$000 

· ..:__ Restabeleça;...se a· dotação do orçamento vigente, redu- -
.zi nt! o-se de 500 : 000$000. - l o4.o Neves. - -Alde Sampa.to •. 

N. 108-A 

Titulo XIV _;_ Educação -- Minjsterio d:i ~~rinh~: 

Eleve-se_ para f20 :000$ a subventão. á Liga de Spo~t.s ca 
Marin:ba, ;red\izindo-se de 40 :000$ a dota~.ão "Para o En_:;inu 
g.eral". - Magalkães d~ Alm,eida. 

1 

ORÇAMENTO DA GúERRA 

EMRNDAS DA COMMISSÃO 

N . i 

Verba i 6 - Adminíst-re.çã9 Central: 

Consignação Materi31 : 

Diversas despesas :. 

7 - Para medalhas milita~e~. etc. 

Augmente-se de . . 

e redija7se assim: 
" . 

........................ 

I 
1 

50:000$ÔOO 

PZ.ra medalha! míii.3rts êoncedidas a· officiaes P. p!'açns 
da f • linha. e cond_ecoracões· de orde.m · do Merito Militar .. 
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Accrescente-se : 
Verba 4ª -....- InstrucQã·o Militai:". 
Consignação Pesso~l. 
Escola Technica do Exercifh. 

_ 12 - · Para. pagamento do _pessoal n..ecessaric, 

N. 3 

Estado Maior do ~xercito 

557 :333$00() 

Na -ver.ba 3~ - Consigna~.ãó Pf!ssoat. altere~sé para. 

4 - Directoria do Se~iço· Militar e da Reserva: 

1 redactor secretario _ . . ... . .. ........• 
1 gerente . , . . . ~ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 
1 porteiro . . . . ............ ............ . 
4 continuas ...... , .... . ........... . 
6 serventes . • .. • .•. • .... ~ . .....•....... 

5 - Stand do Tiro Nac·ional: 

1 guarda geral . . . . ......... .. ..•..• 
1. guar9a-portão . . . . .•..........•...•.. 

fO encarregados d·e postos de Ur~ • . . . . . . 
2 carpinteiros . . . . .......... ,._ ..•. .•. . 

:l O marcadores . . . . . .. . . . . . . . .. . . . _ ...... .. 
4 jardineiros· , • . .•....... . .. . •..•.. •... 

N. .\ 

Verb~ 4ª - Instr.ucção Milita~· ; 

Consignação Pessoal . 

Onde se lê: 
f8 - Para pagament-0 de l8 adjuntos 

Diga.--se~ 

!8 - Para pagametLto de 5-i ad.íunctos 

N. 5 

Verba 4ª - Instru,céão Militar: 
Consignação Pessoal. 

• .f ,. • 

f 3 - Collegio Militár do Rio dé Janeiro. 
Accrescente-se: 
1 prfal)~iro offi(}ial, vencimento, 7 :68-0$000. 
1 dactylo8!apho, vencimento, 3 :600$000 .. 
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12: 000$000· 
9:600$000 
7:200$000. 

19:200$000 
20:iê0$00<> 

68:i60$000 

2:920$000· 
2-:!90$000. 

2i:900$000 
7:300$000 
18 ~250$000 
7:300$000· 

59 : 860$000· 

192.:000$000 

648: 000$006 
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N·. '6 

-Verbn ·5& - :Serviço. de M.aterial .BetHco·: 

Cónsi~naoão Pessoal _. 

AU$ena1 de Guerra d_o Rio de Ja.neiro. 

N. 4 - - J?,esso~l' au:xiliar·. 

Accrescente-se .: 
qua.rtos officiaes 

Altere-Se para : 
'29 .-Serventes· de. 1ª das-se .. 

4 ditos de 2â. classe .. -.. -... .. 

N. ·5 -- Officfüas.·. 

A.Itere-se paJ:a : 
.ã_prendizes de· 3ª da.sse • .. 

N. 7 - Operariíosr ete .. 
l\eduza~S-e para. , ..........• 

N .• 7 

6:000$'000 

88.:04.4$000 
10':848$0DO 

17:520$000 

8:100f000 

Ve.rb~ 7ª (Serv1có de :.l\viação) consig~na,eão MateriaJ. 

DI ''ersas despesas. 

N. 8 - Luz e fo'rc·a .eleetri.cas, agua e telephones. 

Seja reàuzida em f'OO ;@00$0-0:0. 

::N. s· 

Verba s·: 

ónde. coi:\vi:er : 

Accresce:nte-se_ :; 

"Es:ta.belecíment.o de. Mat~rlàl de Int,enliienpia da .2ª Região M-i.L 
Utar - Offjc:ina de Alfa.iat~s 1 

4 .Qpera;rios de col~te s.o'b m.edida ........•.. 
-4 Dito,s de 1ª elas-se . • .. . ... •. . ••.. .... .... 
~- Ditos de 2ª dita . . ..... . ••.••..... . _ .. . 

-S Ditos de. sa. diía~-.•.. . . ...•• _ .. ; ..... .. . 
'5 Ditos. de 4ª dita .... . ................. . 
"9 Dilos. de :5ª dita., ...• _._ . .- ... . .... , .• _ .. . 
·2 Apré-IJ:dí:zes de 1 ª elas.Sé .• ••..•.....• • .• 
-.s Ditos de 2a. dita . ... ... . .. .. .. . ~ . .. • •... 
:à Ditos d.e 3a d.ita ..•. . .. . . .... ........ _. 
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:l2: 120$00.b 
23 .:36~$0Qo 
20'! ~40$·0GO 
3'5: 0·4(}$'0'00· 
1:8':250$000 
30 :.240$000 -

5 :1.HllOOO 
5 ~475$000 
a:: 2.s5sooo 
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Oificina de co:rreefros 

. il O~rafüQtS de 1ª ·cla:;se . . .. ............ . 
'5 Ditos de 2ª tiita ..•...... . .. . _ ... .. ... . 
'6 Ditos de 3ª d.ita •.•....... . ....... . .. . . 
7 Ditas de 4e. dita .... . ..... . .... .. ... .. . 
8 Ditos de 5a. dita .. ... . .. ... .. ... . ..... . 
iJ Aprendiz~s de· iª' dífo ............. . ... -~ . 
5 Ditos ~e ~a dita . ... . ............ . ... _ .. . 

.. 6 l>itos de aa. dita . . . ... .. . .. . .. . ....... . 

Offkinn de Carpiuteiro:-

1· OperariQ ele 1ª clas~e ....... . ........ . . 
2 Di.tos de 2ª dita .. . . . . . . ... .. ... . . .. . . . 
2 Dito~ de 3ª dita . . •. ... . ..•. -. .•.... .. .. 
4 Encaixotadores .. . . . ............ ... . . . 

N. 9 

·17 : 520$000 
2.5 : 550$000 
26 :280$000 
.2'5 :.550$000 

. 26 :880$000 
7 :665$000 
9~125$.000 
7 :665$000 

146 : 235.$000 

5 :840$000 
10 :220.$000 

R:760$000 
13 :440$0$$ 

38 .: 26.0$000 

'\"'erbá 13~ - Soldos e Gratificações de Officiae.s: 

Con.r;;ignação PessNll 

Onde se àiz: 
4 - :Addicionae5 d~ 2Õ% ao p~soal da ga e contingentes 

de fro~teir~s. d:.ls 58 e 8ª Regiões. M'i.Jitares. 

Diga-:-se : 
4· - Addieio!laes de. 20% ao pessoal das Sª e 9ª Regiões 

Militnres e contingP.nte.s de fronteiras da 5ª. 

N. 10 

Y.erba 19ª - Commissõ~s em paizes ~strangeiros ~ 

Redija-se asgim -: 

1 - Despesa no e-xterinr, constante de ven
ctment.os fie mHitares. commissiQnados, 
rem nn~raçã_o de pessoal contractado e 
representaçãó dos áddidos militares, as
sim corno a d,e seus transportes de. u_ns 
para ontrns paize.s. no exe;rcic1o dessas 
c.ommissões; e outras despesa~. send:o : 
936 : OOOil>OO, para addidos militares. 
2. 196 : 000$000 para os officiaes, e·m es~ 
túrlo. no estrangeiro e 868 :000$'00ó para 
u Comypissão Militar• de Com tiras . . . , . 

N. 11 

4 . 000 : 000$(100 

Art'. : Reduzà-se de 21. 600$000,! a dotação µessolil da Di_. 
rectoria do Serviço de Fundos do E:s'erci.to, .sendo 21 :600$000· 
da dotacã~o· ;par.a. pessoal contractado e co·rrespondente ao pes-, 
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soal que passa a ,servir na Com-missão de Orçamento e Fis
caliz~ção Financeira. 

N. ··12 

Onde COUYier : 

.A.r·t.. !nclua....-se, CoJ)'J.tníssão· de Orçamento e 'Fiscalizacã<> 
Financeira do Ministe1·io· da Guerra. cujo Regulamento ' fo1 
appI."ovàdo pelo Deereto n. 193. de 20 de Junho do cor-rente 
anno (D. O. (f e 27 do me~rn.o zp.e.z), com a seguinte compo
sJ~ão: 

l Preside·nte, (general, .. ... ~ . • • . • . . . ~ .. . . · . . 
6 ~lembras, ( officíaes superiores) ... . ..... . .. . . 
1 Secretario, (C;ip. ou i.º Ten. de AdJ;ninistração j 

Ordenado Gratificação 

V ~r.b!. 13,. 
Verba 13a. 

Verba t3ª 

Total 

2 Auxillar.e-5 ..• . . 
1 lJaclylograpno . 

-i iaoo$ooo 
,, :800$000 

2':40.0$00Q 14 :400$000 
2 :400$00.0 ·7 :200$000·· 

N. .i3 

Ve:rbá ia. ·~ Adminjst!'acão Central - Consignação Pes
s9aL. 

N. 8. Quaài·o de escreventes do · Ministeri<i d:i. Guert·õ.. 
Red.uz~-se .a irnportancfa de 4:80 :000$000 destinada a too. 

e~erevent:es dt -4°ª el&a.se .• 

~- i.& 

Verba 5ª Serviço de Material Bellico .. 

Onde convie:r; 

.~ccrescente--se: 

Fabrica de Polvora sem Fumaça 

Para atlender .ao pagamento de (10.) dez cbirnico$ es
pecializados, con traotados, p_ara trabalhos i1;1dis·pensaveis ao. 
i'unccionamento: da fabrica e a razão de dezoito contos an• 
nuaes c~da um' :180 :000$000. · · 

N. 15 

Façam-se as reducções seguintes: 

1 ª - Adminístracão Central 

Consignação .Pe~soal : 

5. Di:recto~ía de Fundos do Exercito : 

1 Pagador (para quebras) • . • • 3 :000$. 
3 ~ieis (•para · quEt1Jras) . • . • 5 :400$ 

8. Quadres dos Escreventes dC' Ministel"i-0 
da Guerra . . . . . . . . , .. . . . . . . . . .. ·. .. 
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.Cona)gna.cão ·Material: 

M:a.te:r.ial de consuma : 
a·. Aogui$ição etc. . . ..•. ...... .. ...• •.•.. 

, 4·~ -- Instr\lccao Milita:J: 

Co11$i_gn~cã<.> Pe.ssoal : 
2.2. Para pagàiqlehto, ete. . ... ~,. ••. ........ 

Consignação Materfal ~ 

·Material dê con_sumo : 
4. AcquisJç~o, etc. . ....... -... -. · .... • .. : ~ 

6ª -"- ,Se.~ico de :&n~enhat.ia 

Consignação· Material: 

· _ .. . Material de Mnsurno : 
4. AC(luis'iç-ão, etc. . ........... , . ·• ...• - ~- ... 
5. Id.em, etc.. ,, . .. ... ·. . . . . .. •...•........ 

7·& - Serviço de Aviação. 

O.ons·ignacão Pessoal : 

2. Diarfüis de :risco de· v.ô·o . , . . . . . . . . t ••• 

4. $al~rio <:le civis: etc ..... ~ .... h ••• ,.. 

10ónsígnaçã.o MaJterial : 

.Mat.er-ia:l ·Permanente : 

2. Acq-Uisicão d·e moveis; etQ. . •... , .••.. 
3. aen-Ovação do· material, ele. . ........ . 

Material. de ·e.onsumo: . 
5 ~ .Cons·erva:eâ.o, ,etc • . . . • . . • , ... .. , .... .. . 

Diversas-d~spesas : 

7. Aluguei:s a.e-ca$a: .. ......... , •...... ., • 

Hª - .Se:rvioo d~ Intendencia 

!ÚO.n~gnai;ãe Material·: 

' ~Material Pe.umanente·: 
i .. -Acquislcâo, .etc . • ... .................. .. 
2'~ M.aiteri:a1, ·etc.. . .......... ......... ·· .. - ~ .•. 

Material de consumo: 
4 . ·Fa,roamento, etc. . ..... ..•...... •.... • ; 
6 . Combtrstivel, eté . . .. .• ... , ...... ... ~ . 

, 8 . 4.,rtjgas de e,t.Ped,iente, etc. . ......•..•. 
C. D • ..;._ VOL'VME ~ - 1935 
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13 : 00(}$000 

too.:,oootooo, 

fi5;000$000 

fOO :000$0.00· 
90 :00i)'$00Q 

.i00:000$000 
'1 O.O· z Qa'0$000 

f'.12:000$000 
200 :000.$000 

15.6 :000$000 

13 ,: 0001.ôO~ 

80:585$000 
44 :óOOSOótl 

500:-000$000 
5Ó:000$0ÔO 
50:000$ÓOO 
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.ga - Sêrvico de Sa~de 

,Co_n$J~cão ~átería:I t 

Material· Perma:ne~t~ ·: 
2. Acqu:isicão, etc. . •.. · . . ~ ...... .. .. .... . 

Matérial de .consumo: 
'3. Artigos de .expediente, ef..c.. • ••••• • ••• 
5. ~-Cq'llisi~ão, 1~ .. .. ...•. • ..•..... r •• • 

Augmentem-se ~ 

Verba 5a.· - Serviço de. Material Bellfoo 
Consignação Pessoal : 

Arsenal de Gu-érta. do Rio de Ja-. 
nei_rO': . · 

6. Para pagamento~ ~te ~ ..... ; .. . ....... . 

. 
Arsena:1 ele Guerra do Ri.o Grande 
do Sul: 

10. Para pagamentq, etc. . •....... , ..... .. 

Fabr ica de Cartuchos de Int-a.ntarfa: 
f 9. S~r\"iço, eto·.. . ..... ........ . . . .... ~ . .... . .. 
20. .Para pagamento,. eto ~ .•... .•.•.• ~ ....•. 

Fabrica. de Polvora sem Fumáçai:: 
25. Para pagamento, eto·. . ....... .. ...... . 

Fàb.rica de Projeetis de Artill;laria : 
27. ~ara. ªttei;id_e!", ,etc. . .....• ~ ... . ..... . 

Fabrica 'da .Material contra Gaz~·s: 

28·. P~ra attênd&l"', ,etQ. • ••.. . ..•.....•. 

:F-a.brica de Canos e Sabres para .Ar-
!IlaS' .PortateiS-': 

35:000$000 

5 :.400$000, 
6.3 :()00$000 

2.235:385$000 

250': QÔ0$000 

200:000$000 

:so :0.00$000 
i50':0QO$ÕOO 

300:000$000 

200 :.000$000 

3.0(): Q.00$000, 

30. .Para attender, etc. . .• - . ~ •...•. .. , .. . . . i . 00.0 ~000,.000 

Fabrica de V.iatu.ra~ ao Exe~cHo ~ 
3i. P:an;a, -attender, étc. . .... . ............. . 

:comignacão Material: 

~aitel"..ial Permanen~e : 
~. . Aequ.:islcões~ e·~ . . . . . . .. . . .. . .. .... ,, .... . 

Material de :Consumo.: 
3. · Materi•a. prima, etc. . ...................... . 
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E~NDAS DÇI. PLENAR·to 

N." Z5 

··"Titulo V .- Ministeri~ l>ubli~o da Justiça Milita~ - ca• 
pitulo 19 - Discriminar o pessoal contraciado 10:560$000. 
conf orm:e é deteril'.lihaç~o de lei. ' · 

" ~ala das. ses·sões, 6 de Outubro de i 935. Edmundo 
· Barre.ti(f_;_ Pinto. .. 

Approvada a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA A .28 PARn DE 

N. 25 

· Em vez de 10 :560$000, diga-se iO :800$000. 

N. ·109 

V~rb.a 3. ª - Servjço de PI'Oteocão aos indios: 

Pessoal: 392~300$000. 

Material: 350 :000$000 (só eº1 parte discriminado) . 
Serviço Geograp_hico do ~erci to: 
.Pessoal: 670~000$000 . 

Material: fO :OOOJOOO (só em part~ discriminado). 

Fundam-se as verbas e faca-~e a junccão com os ser-
viços de caracterização e limi~atã.<> · de fl"Onteiras do Uinis
terio das Relações Exteriores. (Verba 4a. n. 2.) - João Neve$~ 
- Alde Sam~o • 

. .Approvada a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA Á. bE 

N. 109.· 

Quanto ae. ·servico Geographico, &. emend~ nã() põ<Je ser 
acceíta in totum: trata-se de mistér intimamente relacio
nado com a defesa nacional e qÚe, por iSSõ; sómente dev~ 
·estar ai eargo de· elementos d.o Exercito. Fatm-se; porém, a 
reduccão dos 70 : 000$000 na verba pessoail, sob o n. ·5. 

N. i.ió 

Verba i:i .. - Soldos, etapas e gratificações de praças:· 

.Pessoal~ i66.037:-i69$000. 

:Material: Não discriminado. 
l\{atérial 'de eon.su_mo. da v~rba Sª ~ 47. 495 :000$000 .. 

Reduza-se o effectivo de pra.cas do Exercito, com a di-
minuição de gastos de· pessoal e ainda com ~ eeonomia -re
sultante do material de· consumo da verba s~ dotada om réis 
i7. i95.:000$000. - João Neve,s. - Alde .Saimpaio. 
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Approvada a emenda n. 1. i O com a gegui:ate 

·SUB-EMENDA 

A verba. !4ª - Soldos, etapas e gratificações de in·ac~s. 
não . dispõe de "Consignacão Material" e, assim, .não poderá 
haver a. discriminação, por equivoco, .sol'ieitàda pela. emenda. 

Quanto an effectivo de praças do Exercito, a ·no-va lei de 
~ixação de forças, ora. · ·em cur.su lia Camara estabelece a re
duçcão de 3. 000 conscriptos r Istó posto, a sub-oonsign~çãb 
n. i d;i. verba i·P, poderá ser diµlinuida. de t. 041 :000$000. 

Nem todas as sub-consign~c<las da ~-consign~cão :Mate
rial"· - material de consumo~ da verba 8 .. - Servieo de !n .. 
tendencia; estão em funcção do effectivo do Exercito, como 
se dedu.z da redacção da emenda apresentada. 

MaS, fóra de duvida é, que ·as sub-consignações ns. 3 & 
4., e(Jy,ip~:111,ento a primeira e fardri:rnento a segunda, deverão 
soíírer Q.íminl.iicões, diante da reduccão do numero de praç,35. 

Seil;l. d~s<ll·ganizacão 'do serviço poderâ ser redU.zid~ de 
500 :000$000 a ·de n. 3, equipaniebto e de 760 :000$000 a de 
n. 4, fardamento. · 

N. 121 

Título VIl --- Pagina 12 - Mimsterlo da Guerra , 

N. _ 1 - 200: 000$00.0 - Supp..rima-se. 
- F. Rodrigues. 

Approvada a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA Á DB 

N.. 12·1 

Faca-se a reducçãQ de 30 :000$000. 

Prejudicada a emenda n . 121. 

N. 122 

Ti~lo VII - Ministerio da Guerra - Pagina n. 1~ -
N. 2 - Pes·soal contra.~tad'01 ii6 :400$000 - Supprima-so. 
- F. Rodrigues. . 

Apprdvada a seguinte 

·~ENDA SUBSTITUTIVA 

5 ilJactylograpb,os .... . . .... . . 
5 .Auxiliares ........ _ ..... . 
i Dí to . ........ ..... .. .... . 
8 Ditos .. .. .. .. ... ....... . 

7:200$-000 
7 ;200$000-
6 :0~0$000 
4 :800$000 

Prejudicada .. a emenda .n. i22, 
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N. l.28 

·verba 1 • --- Administração Central. 

Consignação Material. 

1 - Material permanente. 

N. 2 - Acquisição de moveis, m_achin_as, etc-. 

·Reduza-se de. 25 :000$ - João Nevei. - João Cleop4tu. 
Alde Sâmpaio. - Motta Lima.. -

Approvada a. seguinte 

.. EMENJ>A SUBSTrrt.JTIVA Á DB 

N. 128 

De i i : 0001000 'POderã ser diminu.ida a verba . 

Preju4_icada a emenda n. 128. 

N. 130 

Verba. 2ª - Justiça Militar .• 

Cónsignação. l?es.soa.1. 

N. 3 - Vantagell.$ a supplentes, interinos , ou àd-h(Jc. 

Reduzá;..se.de 150:00Q$, rest:~eleeendo-se dotações do Qr ... 
çamento aétual. - João Neves. - João Oleop/uie. - Alàe 
S,ampaio. - Mott~ Lima. 

Approvada a· seguin~ 

EMENDA SUBSTITUTIVA A DE 

N. 130 

Pode.rã hav-er a. reducçâo de 50 :.Q00$. 
" . 

Prejudicada a emenda n. 130. . . 

N. 1$3 

Verbà. 3ª ~ Estado ·Maior do Exercito 

·Consigp.ação Material •. 

Ns. i e 2 - Aequi~i9ão de moveis, maohinas,· apparelhos, 
.utensiliost leis, revist~ e regulamentos. . · ·. 

Reduza-se para 56 :000$000 com· uma eoonom.fa de réis 
303 :000$000. - João Neves. - Bias Fortes. - Altk ·~am-
:Paio . .;__ ;3/otta Lima. • 
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Ap.Provada a se~inte 

EMENDA SUBSTlTt.JTIVA Á .DE 

N. ~.33 

Poderá ser reduzida de 36 :000$.000 ~ 

Prejudicada a .emenda n. i.33 . 

N. i35 

Verbá. 4ª - Instrucção MiUtar - - Consignação Pessoal: 

N. 20 - Pagamento t1e gratificacões a directares, suh
directore·s, professores, ~uxiliare$,, ~argentos. etc. 

_.Reduza-se de 500 :000$000~ restabelecendo-se a dota.cão 
do Or-camento, actual. - João Neves . .,._ Bias Fortes. -- João 
Cleopkas... · - . 

Approvada a emenqa n. i35 com a seguinte 

BÚB-~ENDA 

Reduza-se de 300:000SOOO; 

N·. {f4 

Verba 6' - Serviço de Engenharia: 

Serviço Telegr·aphico do ~ercito: 

· N. 4. .:._ Operariado civil e dia.rias ao operariado míÚtar: 

Reduza-sit 90": OOOS, resf,abelecen$let-se a d.otaoão do Orc.a
mento actual e dis.criminan.do-se .os contTactados. Desdobre• 
se em duas a _presente alinea devendo a. nova divisão consignal" 
a quantiá necessaria a. diarias e gratificacões . - João Neves. 
- Bias Forte&. 

Ver:Pa 6"' - Serviço de Engenharia: 

1 - Materia.1 J)ermanente :· 

N. 2 - Moveis,. machinas, appar~lhos, utensilios. 

Rei;iuza,..se de aoo :000$000. 

N. 3 .- Obras d·e f ortificaêão e de~~sa d,e -apcõrdo :com .o 
plano organizado pela directóri~ -dõ Serviço de ~g~nb~r-ia : 

1 Supprima-se. · 

n - M.ate~ial de consumo. 
' . . . 

N-~. 6 e "J - Artigos ·de e%pediente, conservação de edifi-
~ios, ~oveis e ~utras despesa~ : " 

Redüza-:se de 200-:000$000. - ioáo Ne-ves. - Bias P4rtes~ 
- loii.(j Cleoph~. 
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ApJ)rovada ·a seguinte 

,EMENDA SUBS'ITrUTIV A J.. DE 

N. 144 

.......... .: .. ;/ 
..... 

Redu_zam-se, po_rém~ as i-mnorta.n.eias se~intes· :· 
·Co:nsign~çijo 1'(ateriM : 

.z. l{ovei~~. etc. . ............ _ .... _.. .. ,. .. ,, ...... . 
S· .. ôbra~s, ê~,. ..••.•....• -. ..... .... _ ......... .. 
6 . Acquisi.cão, etc~ •.................... 
·"l • Conservaeão, etc. . .....•... ,. ......... . 

N. 14b 

Verba. 7• - Servico·d~ Aviação~· 

1.5-0.: o 00$0{)() 
1 .. ooõ:: b<>0$00~ 

6:000$000 
68 :200$001) 

! . 224 .:2ooi.ooo 

N. S - Salarios de óp.eraríos civis,. technicos contrada
dos, nos dif;ferentés Q:rgãos da Aviação. - loão Neves. - Bieis· 
Fortes. - J'.oão Cleop.hd.S • 

. Reduza-!e de 250 :000$000, restabelecendo-se a dotação 
do· Or.camento actúat e.. divídindo-·se o pessoal em duas ca~
gonas, um~ dé .f~ehnic·os contrac:tados · diseriminª'qos nomi
~tivatnente .e outra de operarias civis. -·- ,lQaó Ne'IJes. -
/Qiie Clf:oph.as. 

Ap.prova~a a eme'nda. n, :lia. ó.om a se~.iinte 

~UB-m&ENl>A 

Reduza~se. ele 100:000$000 e não de 250:000$000. 

N~ 150 

Verba n. ga - .Serviç ode Saude - Ma.téria.i: 
N. i - Acquisiçãú de mov.:eis~ etc . 
B.eduza-se d-e 200 :000$000. 
N.., 6 - Despesas tti_iudas e de prampto pagamento. 
R~uza-se de 50 :000:$000 --- João Neve.s. 

A.ppr<:>vada a emenda n, iQO éom a ~guinte· 

SUB-EMENDA 

Sêndo de 38:5 :000$.000, des.humano s.erá .qüalcruer re
. t'h:i.CCâG. • 

.llou:ve, de :f~to~ troca. de importaneías, quanto as _sub
consign.ações. ns. 6 ·e :1, ·Õ;evendo a primeira se~ de ·5 : 200$000 
e a-segunda d.e 60 ;.oooiooo'. 

N'. f52 

Verba fSª-,..- Consign_ac:ão Pes~01!.1: 

N. ·2 -- ·pfigame-nto de diffe:t-eI;t~ de gratificação em 
sub$tituicões. 

Reduza-se· de 1 .. 000 ::000$.000 ._ - /aã._o Neves. - JQão 
íne<>phas. · -

201 de 273 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 273 

- 520-

Appr:ovacla. a· Sf$Uinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA A, DE 

N. f·52 

Jteduzam a 200 :-000$000 • 

. Prejudicada a emenda · n. i 52. 

N .. i5;i . 

Verba :f.3ª - Soldos e gratjficações - Consignação pes-· 
)O~. . 

l\l. 8 - Pagamento d~ etapa, di~ia para o atm<>co, etc. 

. .l\eduz~se ·de 300 :000$000, com uma. eeonomia d~ · réis 
300:000$000 e diga-se meia etapa em. lugâr de etapa. 

Verba 13. - Con.Signação Pessoal: 

N. 9 - Para pagamento de despesas oom enterramento. 

· Reduza-se de .100:000$000 .·Restabefe~ndo-se a d()tação 
do ~rcamento actual. - · João Neves. 

Aprovada á seguinte 

EMENDA SUBSTI';rúTIVA A' DE 

N. i~3 

Considerando· melhor o caso poder-se-á .restabeleeer a 
antiga redaceão de 2$000 diarios, em vez de etapa. dia?"ia., re
duzindo-se, em segujda, a verba de i 00: OOO.$OQO. 

Prejudicada a eme.nda n. i53 .. 

Verba i8 - Despesas eventuae,s. 

Consignação material. 

N. f. - Despesas iIIipreVi;s'tas, etc. : 

'Redum~e de 500 :000$000. - · João Ne'!)es. 
Cleopha.s. 

Approva.da a seg1Hnte 

EMENDA SUBSTl'l'UTIV A A' DE... ........ 

N. 154 

Reduza-se de 200 :·000$000. 
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'Approvada nos termc>s do p·áreoer a. seguinte 

·qEND~ 

N. 1~:7 

Título· · XWII Serviços Industrià13is - :Ministerio da. 
·Gaerra. 

Do T.itulo XX:V. - Qn~·as ·punlie~s, v. Portos. e 'Navega.~ 
cã:0, n·. 37·,, uPTp.S~guim-ento das obr.as e mélhora:mentos · "Q.a 
BaiXada Fluminense,. 15·. 000 :000$000, destaque-se a imp.or
tancia de 5. óOO :t>0.0$006, e do1 mes.mo titulo XXV.> n. 5-"Ma
teria.l para estudos", etc.? destaque·-se igualm.e-nte ·5.000 :OQO$. 
Aooresoonte-:se·: Setid(;os. Inàustriaes· do Ministerio da Guerra. 
V-eÃba 5ª ~ · S\:µ)-con$ignac~o 6, -para pagamento d~· día~ia$ 
(Arsenal de Gu-err:a. do Rio de Jane.iro). Augm·entem-se 
25-0 :000$000. Material. permanente mais i09 :00_0$000 e· de 
consumo mais 600 :óo(}$OO€l. Ars~nat de· Guerrá do Rio 
Gr4.nd.é dô. Sul _. Sub-e·on'.S~gna,ção iO, pessqaJ, ma.terial :per
m~ilent.e~ e material -de Qonsumo (Arsenal -de Guerra. ·do 'R;io 
Grande. do Sul) , augriientem""'.se: pessoal 200 : 000$000~ mate
rial pe~anente 35:000$000, m~terfa:l d~ c()nsunio téfs 
i -40·:000$0QO. Fabrica de· Cartuchos de ln( anlq:ria - ~ub

,c~nsignações ~9 e 20-•• p.essoal, s11rvicó .e_xtraordi1;1ario (s/ecm
signação f ~) e mater1alf (F ,.. C .. I. } ,. augmentem-se : pessoal 
i50 : 600$.000; serviços extraordinart.os, '50 :.000$.00D; .zn~tertat 
100 :000$000.. Fabricá d:e Polvora. s:ent ·~11ma,ca - Sub-co;n ... 
. .$\g:Dacão 25. Pess,oa1 e materiat d-e con.su~o (F. P. S. F .• ), 
augn).entem-se ~ pess:õa,l 300 : 000$00., material de consumo 
7.00 ;Õ.00$000; Fabrica de Projectfs tia Artilha:ria, sub .. oansi ... 
gnacão 27. Pessoal .e Mate_:rial de consumo (F .. P. A.J,. a'l;l
gme.nt:em-se : pessoal e . ;Mâteríal de consQ,mo (Jr. P. A.) , 
augrnentem~e; pessoal. 2.00 :o.oq$-OO.O.; ~até_r.ial de CQI:lSUifió 
400 : 00.0$00Q. Fabrica de M:aténa.l contra Gazes. Sµb-consi
snacão 28. Pessoal e material de consumo (F. M. o:. ,G. ) 
Augme~t.em-s·e: pessoal 3'00 : 000$0QO, materiàl de consu.?Ilo: 
275,: 000$000 ;· Fabrica de Es:tt1jos e E.spolet<.is para Artiélia.ria~ 
Su.:P,...eo.n_sign~.cão 29. M;a teri.al · perµ:i~~nte e matêri~1 de con.-. 
~un:w (F. E .. . E. A.). Augm~ntem-s.e Mater.ial perma.ne:nte 
650 :000$000; mat.eri'al. de eons·uma 200 '.:000$000; Fabriça. r!e 
Canos e S'a6res para 'á:rmas portatei.11. Sub--Oóns·ign.ação 3Q,, 
peSsõal, material ·perm.ânente e tnater~al de_ consumo (F. C. 
S. A.. P.) Augp.ientem_-~ ~ Pessoal 1. OOQ :000$, n:iaterial 
permanente 2.250.:000$; material d~. eonsum.01 :i. :25~0;0008'. 
F~rica de VíaturCl3 do E:ce.rcito : Sub'~onsignacão 3;f ._ P:es
.soal, ·material perroauenté e ·mate·rial de 'Consumo (F. V. E.) 
augme:ntem-se: pes~oa.l .200 : 000$000; ;mate!"lal perm~nen te 
1,00 :OOOSOOQ; m~teria de Oól}$UIDO 400 ~000$000. 

Salâ Q'as 8esspes,, 6 ãe ,Qutubra cie i9.35. - Demetrio 
Mercio Xavier. -· - Agen<Yr Monte. - Rib·ei~o luniór. - · Pli
nio 'f.011;rinha - -H.u:m,be,rto .Mo.ura·. 

N. í58 

Verba 5ª - Se.rviço de Ma.teria! ~ellico !_ 

Orçamenta da Guerra: 
Modifiquem-se na tabella. da Gu:erra, de accordo com· ·o 

art/ 1a·::da· lei n. ~.632., de 6 de ;Taneiro. (ie 1923, os v~nc_i-
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mantos dos i5 escreventes, 47 auxiliares de iª classe; 9 ser
ventes de. i'ª classe; 20 serventes de 2 .. ~lasse e f feitor, da 
então Fabr.foa de Cartu~hos e ·Arte!aetos de Guerra, hoje Fa
brica de Cartuchos de Infantaria. 

Vencim-en:tos mens11e~ Vencimentos 
·Orde- Gratifi- Annuaes Totai 
nado cação 

.Onde se 
diz': 

f 5 escreven-
54 :000$0.0«i tes. .. . 200$000 f 00$()QO 3:600$00{) 

Diga-se: --
~5 escreven-

tes. . 42.6$600 21:3$300 7:680$000 H.5 :200$000 

Onde se 
diz : . 

47 auxiliareB 
· de i!i- elas-

se. . . .. 162$200 8!$1-0() 2~9!9$600 f ·37 :22!$200 

Diga-se: 

41 auxiliares 
dê 14 elas-
se. . . .. f 68$600 ·84$30() 3:03ôtOOO 1-12eG92iooo 

Onde se 
diz: 

9 serventes 
de t• elas-
se. . . . . 168$600º 84$300 3:0361000 27:342$000 

Diga-se: 

9 ~erventes 
d~ -f& elas-
:80·. . . 244$000 :122SOOO -i :392$000 39:5281000 

1 

Onde se 
diz: 1 

·20 serventes í 

de 2ª elas .. 
se. . . .. 150$600 75$300 ·2:7{2$000 5.\:2-loeooo 
Diga-se: 

20 serventes 
ele 2ª .cla.S:. 
se·: . . . 216$000 iOSIOOO 3:888$000 7.7 :760tOOO 
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Vencimentos mensaes Vencimentbs 
Orde- Gratifi- Annuaes 'l'otal 
nado eacão 

Onde se 
diz: 

1 feitor. · . 283$800 

Diga-se: 

i feitor. . . 426$600 

141$900 5: f 09f500 

213$300 7~680$000 

5 :i09$500 

7 :680$000 

Despesa do do orçam-ento passado. . . . . . . . . 277 :894$200 
Despêsa do orcamento corrigid'o de accordo 

eom .o ar.t. 73 da lei n. 4·.632, de 6 de 
Janeiro de 1923. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 382 :86.0$000 

Differenca . . • . . . . . • . • . . . . • . .. . . . • • . . . • . • • . 104 : 96 5$800 
Cantlido Pess~a. 
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ORÇAMENTO DA AGRICULTURA 
Emendá d~ Co~missão 

N~ 1 
Dos taquem-se da Verba f • - Seoretarja, de Es'1ado db Ministorio da Agi'icultUí'a ....:.. .as <Jotações d estivadas ·ás 

Direolúrias de Estatistica da Produccão e da 01•ganJzacão e Defesa da Produccão, que passa1·ão a figurar no Orçamento 
como verba'S distin_ctas, respectivamente sob os ns. f 3 e i ~. ' 

VERBA f3~ 

DIRECTORIA DE EBTA'l' IBTICA DA PRODUGCÃO 
(D. E. ·P.) 

Art. H 8, § 2º - Tabella 1-c. Regulamento appro vado ·pelo decreto n. 23. 979, de 8 de Mnrco de f 93'4: 

Consignação 'J Pessoal" 
I - Pessoal pe1•mauente: 

l. Direotorla do . .Estnti'slica da Producção (D. E. P.) : 

l Directo.r ........... . 
5 Assistentes chefes ..• 
4 Assis tcn_tes ~ •.••.••. 
i Oar-tograp}Jo ••••. , , • 
i Bibliothecar1o ..•.... 
.3 Auxiliares de carto-

grapho •••.•..•. 
5 Apuradores ....... .. . 
1 Photogravador ..... . 
6 Auxiliares apm·a.dor-os 
õ Auxiliares desenhistas 
f Grnvador ........•.• 
i Impressor ....... , . ~ . 
8 Auxiliares amnnu.en-

se~f ae· .1 & classe. 
8 Auxiliares amanuen

ses· d·o 2·- olassé. 
i. Auxiliar de B i b 1 i o-

theca ........ . 

·Ordenado Gratificncão 
24:000$000 i2:000$000 
i 6: 000$.000 8 :.OOO.f 000 
12:800$000 6~~00$00b 
12:800$000 O:i00$00b 

t> : 600$000 4 :.BOOSOOO 

tl ·;'600$000. 
9:6Q0$000 
8:000$00() 
7:200$000 
7:200$000 
5:600$000 
5:600$000 

5:600$000 

4 :800$000. 

4:800$000 

4:800$000 
.t:sooeooo 
4:000$000 
3:600$000 
3:600$000 
2:600$000 
2:·800$000 

2!800tOO.O 

2 : 4:00$:000 

2:400$000 

Total 
36:000$000 

120:000$000 
76, :800$00Õ: 
19:200$000 
14:'.iooiooo 

43 ·:'2ooeooo 
72:000$000 
-t2:oootooo 
64 .:800f000 
54:Q00$000 
8;400$000 
8:400$000 

&7:200f00~ 

,57 :600$000 

7:200$000 
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:1 Continuo .....•..... 
5 Serventes ...•...•..• 
Gratificação d e {uncoã_o 

a o funccionarfo 
que servjr de Se-
CTctari o do Di.re-
ctor -.............. . 

H - Pessoal variavol: 

5 :120$000 
3:600$000 

2:560$000 
i.:800$000 

3:600JOOO 

2. Para pagamento de 42 mensalistas nec~ssarios aos sorvi
ços das se.cções téchrticas dá Direcloria de Estatística 
da Produccão, Iimiladu a rcmuncração1 mensal quan-
to aos ullimos no maximQ de 700$000 ..... ....... . 

3. Para pagamento de um chefe de officinas com o salario 
mensal de 1 :000$ e de 34 operarios mensalistas nc
ces&ar.:os nos serviços das· offfoinas typographicas e 
lithographicas da Directoria de: Esl.àtisticá da Pro
duccão, li_mitadn n remunêrnção mensal quànto ao5 
ultimos ao maxímo de 700$000 ...... . ·· .... . .... . 

4. Ptlra pngamenf,o de 20 inspeclor:cs' de esU\tistica nos Esta
dos, da Direcloria de Estatística du. Pr·oducoão, com a 
remuneracão limitada ao maximo de 500$000 ..•.. 

III - Diariá~, ajudas de custo e gratificações regula.,. 
ment.nrcs: 

5. Para pagamento de di~-rias·; por serviços fóra dns respe
ctivas sédes, ae pessoal permanente e contráctado a 
para pagamento de a·Judas de custo ao pessoal por
manente dn D.ir-cotoria de Estatistioa da I>rQ.ducçno . 

TV .- At;txilios djversos: 

6. Auxilio para fardame.nto a 1 continuo e 5 serventes da 
Dil'ectorJa de EstatisHca da Producoão1 á raziió do 
.300$ annuaes para eada um, pagas em prestações 
sem.estraes ...... .. .. , ..... . ..... . ~ ................. . 

7:680$000 
27:000$000 

3:600$000 

{8{:200$000 

·,2-02 :800$.000 

66:000$00Q 

30:000$000 

i:800$000 

699:480$000 

450:000$000 

30:000$.000 

f :800$000 1.181 ·:2RO$OOO 
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Consignação "Material:'' 
I - Material pe:rmanente: 

f. Mobiliario~ e aoeessorios, . ......... .• ....... . .•.. . ... 
2. Maobinas de escrever e. calcul~r e outros artigos de esori-

ptorio .. . ............. . ............... " . . .......... •1 •• 
3. Acqµisioão d.e livros e revit:! tas .......... . .........•. . 
4. Machinas, ferramentas e aooessorios para offici.nas: typ.o

graphtoas, lithographioas e de enoadernaçüo . • .... 
5. Appa.re!hos e \lten$ilíos pnra Iabor.atorios cinematogrn-

Pb lCOS . ' .•• ' ' . ....... , . •. •.. •.. ,, ' ........ . ......... ... . 

II - Material de consumo ou de tr.an.sfo~mação: 

6. Artigos de expediente -e do desenho .............. .• . 
1·. Artigos. pur;i iUuminação, àss.eio e hygiene ..... . .... . 
8. Material para trabalhos typog:raphioo~, Ulhógraphioos' -0 

de enoadernnoão ... . ............. ......... . ..... . 
9. Materi~l para traballlos· cinematographicos e photogra .. 

phic·os 41 ••••••••••••••••• , • •• , • , • 41 ............. .. . . 

III. - .Diversas· despesn&: 
to. Luz, energia electrica, gaz, despésas telegraphicas e tal'e-

phoniens . i • ••••• • : il ll ••• • •••••• • • r .. . . ... .. ,. .... . ' • • • 

1 t. Transporte do pessoal e material . .. ..... . . . . > ••••••• 

12 OonQerto e conse·rv&çiio do mater.ial permanent~t jnclusivo 
o das offfoinns typographioas o lithographioas ••.• 

ia. Despesas miudas e do promplo pagamento ........... . 
14. Despesas contraotua,es com os serviços ·mecanicos (Hol

lerith) para a Div{lctoria de ;Estatistica d.a Producçfio --... _ 

5:000$000 

25:000$000 
20;000$000 

40:000$00(l 

10 ·: 000$000 

25:000$000 
5:000$000 

70':000iOOO 

5:000$000 

i 5 :C000$000 
i o.: 000$.000 

18 ~000$000. 
12 :000$00(f 

i20:000$000. 

Total geral 
········ · ·· ~· ·· · ····· ~ · · ········ 

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

Pessoal ... . . . .... . 
Material .•...... . . , . . 

Tota·e·s •.•. • •• .•.•.. 

REBVMO 
F~ 

69D:~80$00b 

699:480$000. 

Varíavel 
48!:800$-000 
380:000$000 

86{:800$000 

ioo:ooosooo 

i05:000$000 

i75;000$000 

. . . ...... ... .... .. . 

·Total 
t.f8t~280$000 

380:000$0-00 

f.561:280$QOO _ 

,;, 

380:000$000 

i.561:280$000 
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VERBA i4., 

N. ~ 

DrREUTORIA DB 'OROANIZAQÃO JÇ DEFESA DA PRODUOÇÃO 

(D. O. D. ·P,) 

Art. 15l, .§ fº - Tabella 1-d. Regulamento approv-ado pelo decreto n. 23.979, de 8 de Marco de 

ConsionaÇãó '' M ate-ríat '" 

r - Pessoal pe1·manenle: 

1. Directoria do Organizacíio e Defesa dn Produec;üo 
(D. O. D. P.): 

Ordena.do Grati_fionoúo .Total 

1 Dírcctor . . ,, . . . . . ~ . . 2ii:000$000 12:000$000 30:000$00{'1 
3 Assistentes ... r.he.f os . .. t6:00Q$0(J0 8!ú00$00íl '72:000$000 
4 Assistentes .. : ... .. . . t2:80'0$.000 6:400$000 76:800$000 
4 Sub-assistentes ...... 10 :400$000 5:200$000 6~ :400$000 
3 . ,Ajudant~s ........ .. .. 8:000$000 4~000$000 36 :000$·000 
1 Guarda-livros .. " . ... 7:200$000 3 :.600$000 10:800$.000 
2 Amanuensos .. . . . . .. ·7 :200~000 3:6-00$000 2f :600$000 
2 Correntistas . ....•.. 6!.400$000 s:2ooiooo !9:200$000 
2 Auxilinros amanuen-

ses . . ; . . . . . . . . ' ·5 :600$000 2 :&00$000 16~800$QOQ 
4 Dnctylographo·s ..... 4:800$090 2:4{}0$000 28 :800$,000 
1 C,ontfouo •...... , . .. 5:120$000 2:560$000 7:680$000 
3 Serventes .... . .... . . 3:600$000 i:80l)$000 i6!200$000 
Gratificação de .funcção 

ao funcoionario 
que servir de ,se-
oretario do. Dire-
etor ............ - 8 :tlO()tOOO. 3 :600$000 407;880$00{} . 
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II - Pessoal .vuriaye}; . 

2. Para pagamento de· um· inspector a 1 :600$ mansaes· e 
.um inspector-aju(lante a· 1 :000$ .mensaes e mais 58 
mensalistas admittidos pnra os serviços de propa
ganda do cooperativismo, organizações cooperaUvis
ta_s e respectiva fiscalizacão no Dist.r.ioto Federal e 
nos Estados, a éargo d.a Directoria de Organizacfio e 
Defe.sa d~ Pro-ducção, limitadã a remuneração men-
sal dos u1iil)1os ao maxi'mo de 900$.000 .......... . 

III ~ Diarias, ajudas de custo e gratifionçõos regula
mentares: . 

3. Para .v,ngamento de dia.rias, por s~rvicos fóra da.s respe
ctivas séde.s, ao pessoal permanente e contractado. e 
para pagalJ)ento de ajudas de custo ao pessoal por
·manente dn Directoria de Organização e D.ef esa dn 
P1·oduo,çã_o ...................... li ••••••••••••• , ••• 

IV ~ Au~Tfos· diversos: 

4 . . Auxilio para fardamento a 1 continuo o 3 serventes da 
· Diréotoria do Organização e . . Defesa da Produo(}ão, á. 

razão de 300$ annuaes para cada um, pagos em 
prestácões semestracs ....... . .......... .... , .... . 

Consignação "Material" 

I ---. Malerial perm,anente: 
· ·-10-

j. Mobiliarios e acoessorios ............................. .. 
2. Mnchinas d.e- escrever e outros artigos. de escriptori·o 

II - Ma6~rial de · consumo QU de transformação: 

3. Artigos de expediente ....... , .................... .'. 
4. Artigos para illuminaoão, asseio e hygiene .....••.•.. , 

1 • 

400 :000$.000 

·70 :000$000 

f .:200$000 

5 :.000$000 
i5:Ó00$0ÓO 

15:000$000 
5:oooeooo 

.· 1 
·~ 

'I 

.â.71 :200$000 879:080,000 

20;000$000 

20 :.ooo•ooo 
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III - Diversas da~pesas : 

·5, J:,uz eleotrfoa, gnz, d0'sp~1$as telephonfoaa e tefegráphiças .. 
6. Trân_sporte do· pe~soaJ e_ ma~r1a! ,,. ... , ... , ~ , , ...•. • • 
7·. G:oncert-0 e eons·orvaQãó do mater10.l permanente . ....... . 
8.. Desp~sas ·miudas ·e de prompto pagamento ............ . 

8:Q00$0-00 
15 :·0001000 
5:000tOOO 

1.o:noosono 
Total. ,geral 

•• ••••• Jl .. ••11 •• -······· · ········ ·*-• .• ······ ··· · i ·-- - ~·· 

.Pessoal' .......... . 
Material ........ . .. . 

Totaes , ......... . 

J.\E6 ;U.MO 

Fixa 
!07 !'880$0.00 

-

407 :'880$0.00 

N~ 8-

Va:riavel 
47f :200$000. 
·7'8 ~ OOó~OO.Q 

5'49.:200$0.00 

38:000$000 

' • • il tl ' • t e IL .li> e 1 • •: ,_. 

to.tal 
·879': {}80$000 

7s:ooo.iooo 
il57 .:.óBOfOOD 

7'8 : O.OQ$000. 

957:-08(}$000 

Em; .cQilséqµ(3nci!l do- destaque prolmsló. na emenda .n. 1, rctlija·-se a Ye1'ba i" na f6rma do· quacJro annexo: 

VERBA í.ª 
I' 

BEORWJ'ARIA DE ~áTAóO 

(S •. E. M. A.) 

.(Decreto n. 23. 979~ dP '8 de .1dârco d<l Hl34) 
Pc$aoaJ, 

.. ·1 --- P~soal Pe:rmanenté.; 
G-abfoete do Ministro: 

l ~· .Mm,i:stro· de: Ef!tado (vencimentos) ..... . ..............• 
CA) ~- 1 :S~ore~io. . . . . • . . . . . 30:Q00$000 30!00()$000 
"" 1 Chefe de Gabinete , . . ao :,ooa!QOO ·30: oooioo.o 

2 Offioiaes de Gabinete 24.:ooosooo. 48 :·oooiooo 

72 : 00-0$0.00. 

108':0Q0-$00Q !80:-0'00$000 
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Uirecto1•ia de Expooieute .e Uontabiliduda: 

~. 'i Direotor· ........ .. . . . 
4 Chef és de· S.eccão .. . 

1 O _Priineiro6 offfoiacs .. · 
i6 Segµnd9s officiaes ... 
20 Terceiros ·offioiaes .• 

1 Pagador .•....... ~ .. 
i Almoxarif e geral . . . 
1 AJudante de pagador. 
f Archivista . •.. • . ... . 
i Auxiliar prolocollis ta 
1 Auxiliar archivista .• 
1. AuxiJiar almoxarife. 
8 .J)aolylographos · . . . .. 
i Continuo . ... . . . . ...• 
5 Sorventes .. . . .. . ..•. 
Gratifica.cão do funcção 

a o funccionario 
que servir de Se
cretario do Dil'e-
otor .. , ....... , . 

Gratificação de funcção 
a ·o funccionario 
que serv·ir de Es
crivão da Paga-
doria .. . .. • ..... 

Quebras· ao pagador- e 
ajudantes ... . . . . --=- . __ _ 

Porta~ia: 

4-. 1 Porteiro .. ......... . 
1 Protooollista a r e· h i-

vista .... , . ., . . . . 
3 Contiriúos .. . .. . .. •. 

Ordenado Oratifioaç:ão 

24 :·oooiooo 
f6:-000$000 
1·2 : 80(}$()0(} 
9:600$000 
7:200$000 
12:~00$000 
1_2 : oooi.ooo 
7 ~200$.000 
7 ;200$000 
5:t)00$000 
5 :600$000 
5:600$000 . 
'• :800$000 
5 :1'20$000 
3:6ooeooo 

8:00'0$000 

4 :800$000 
5 :120$000' 

t2 :000$000 
8:000.000 
6:400$000 
4 ;800$000 
3:6-00$000 
6:400$000 
6:000JOOO 
3 :600$000 
:3:600$000 
2 :Soof·ooo 
.2 :800$000 
2:800$000 
2:400$000 
2:560$000 
t :800,000 

3:600$000 

f :200$000 

4:000$000 

2 : 4.0-0$0QO 
2 :·560$000 

TQl.al 

36:000$000 
96:0001000 

192:000$000 
2t6:QOO~OOO 
216 :000$000 
i 9 .:.200$000 
.18 :OOOfOOO 
21:600$000 
i o : 8.00$000 
8 :4_00$000 
8 ;400$000 
8:400$000 

57:000$000 
7:680$000 

27:000$000 

3:600$000 

j:200$0()0 

2:400$000 
.,......--~~--~------

·12 ;000$000 

7:200$000 
28 :'()40$000 

.. 

950:280$000 
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2 Correios· .... . ... . .. . 
1 EliecJricista . . ~ ..•.... 
2 Motoristas ......... . 
2 Asoonsoristas . . .... . 
5 Serv~rrte~ ...•..... . .. 
f Ajudante de motorista · 

II --- Pessoal v~riavel: 

5:120$000 
4:800$000 
4~800$000 
3;600$000 
3:().00$000 
3 :000$000 

2 : 560.$0'00 
2:400$000 
2:400$000 
1:800$000 
f :800$000 
1:800,000 

: . ' 1 1 . , _ 

(Art. 7º do dec~eto n. 18~088, de 27 de Janeiro de 1928) 

7. Para pagameiltQ de 24 mensalistas, necessarios aos ser
viços da Dir.eolol'iB. . de Expediente- ~ Conlabfüdade, 
coin a reJl\une1;ação mensal maxima de 600,000 ••• 

. '. : l 
UI - Diarias~ -ajudas de c.uslo e gratificações regula

mentares: 

8 .. Pa1'a pagamento de gratificacão1 ao pesso.al em servico 
no Gabinete do Mi:ni::.Lro, f_ixado. em S-00$ mensae.s o 
maximo de e.ada remuneração ._ ....... · ..... . .... . 

9 • . Para pagamento de dinriaS; por serviços f óra das rcspe
etivas sédes, ~o pe$soal pei'manenle e contraotndo e 
para pagamento de njudas de custo ao pessoal per
rnammte da Directorin de Expediente e Conlabili
d.ade, i.nclusi~e. ns decor rentes do serviço de fisc~li
zacão dos responsaveis por bens publicos, a que se 

. ref er.e o ar.t. 14,. alinea 7", do Regulamento ... -. . ... 
10. Para pagamento de gr_atiHcacão, por serviços extraordl

narjos, presLado.s em proveito do Gabinete do Mi .. 
n.ist;ro, ant~s e depois das horas de expediente, pelos 
dact.ylographos, m·otôcollistas-archívistasl contínuos, 

· ~·ort>..eio$ .e serventes ~li destacados, hem como ·pelQS· 
aso·en-aoristas, motoristas, ajudanles e um servente 
·de· f.IOt.tal'ia-1 mediante préviá au.lorizaciio do Mi-
Di:stto ..... . .. r • • , · . , • 1 ••. •• ••••• • , , . . .. ........ . .. . .. . 

15': 360'$00'0' 
7:200$000 
1~z400$000 
10:8C0$000 
21:000$000 
5:4.ooiooo 

120:000$000 

:. 

42 :.oooiooo 

80:000.$000 

25:000$000 

122:4.00$000 i.252:680$00Ô 
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11:. Para pagamêntd de' gratif.i.c~oões, por se·r-v.ícàs ,extraord·i'-" · 
nairiós,. prestados fóta das horas de expediente, polo 
pes$onl da Dtreçtoria d~ Expedi'ente e Contabilidade •. 
inediari'te aut01'izacão dQ Ministro, e da gratifi.cacã.o 
d~ ~OOJ mensa~a · ao daotylograp.ho que- sé·rvfr no 
Gabmete. do "D1reotor . ... ....... , .. . . .. . . . .. . . ..... . 

< ' IV --- .t\u~i)fos .diversos : 

12. :AuxlliQ para -0on(hrncão do, Ministro· .. . ............ . 
13. Auxilio para fardamQ1.1lo,_ á razão d.e a·oog. mJ;msaes paro 

oada um1 pagos cm p.reslc'lções sem~straes, sendo: 
pata · un\' CQ.l)tfü.·uo e cjn~a servenws da Direchrri:a 
d13 E~pe'diente e Gon . .ta~i'lidade e para. tres contiriuos, 

' dois. oo..r;-rejos; um ~lécti>.fofatà, dóis moiori~tas, dois 
ascensoristas, cinco sorventes e u.m oajuda(;lte de rno-
tori:sta da .Portarja . ·· .... . .. , ... . ........ ... j . , ..... . 

14. · Au~íl.io p11ra. Qonduc_ção .de dols correios do quadro· ·tfa 
PortariQ, á r-azão de QO$ meiisa.e~ para cada llID ... . 

To'tnl .da consignação 11 P.essoaJ." .. . ..... . ... .. 

Mate~ial 

I - Mat*"riãf pérmànentê: 

Gâbfnéle do Ministró: 
t . Mobi lfar.io e nmrnss:orlos . ............ ... ..... : . .... n 

2. Maob'ina11 ~e esci·evc1~.-~ de carcnlnr o otttros '8ftigos . de 
escriptorio : . _. .. .. .... .. .. ' ............. . .. . ...... . . 

3. .I:.ivro.!!! de bi:bliothecas e .rcv(stas ••••..• , • , • , .•...•.• 

Directoria de Exoedieute e Contabilidade ~ Po11larla ; 
4. Mobiliarfo e acoe_ssori.os· ...... . . . ............ ~ •..•.• 
5. Macbi:n..as de. (\sct:~ver, de· calcular o outros mat.ariaes 

d·e e.scr1ptor10 ...................... ~ ..... .. . . . .. . 

i 5 ~000$00'Ó 

18 : 000$00.0i 

·fi : 600.$000 

2:160$000 

•• ' li t • . • •• , ·• • -i • 

6 ;000$000'. 

6 :.000$000 
a~.ooo.tooo 

i.5 : 000$-000 

a-0 :00.o•ooó 

, " 
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II - l\faterial de cpn.somo ou de ~.ranstor·mnção: 

Gabjncte do Mlnislro: 
6J Al'Ugos · da expediênte · .. . . :. · •....... . '~ ... : .. .. :\ •.. · .. . 
7. Artigos· . de illuminação, .asseio .e '11ygiene · . ... . -....... . 
8', OoX;Ubu~tivéis, Jubrificantes e accessoriós para os auto-

n:ioveia- a &erv.ico do G~binete eh>. Ministro .....• .• 

·" Dlrectoria de ~xpediànle e Contabilidade: . . 
9. Artjgos_ ci,é expediente .....•...........•.. .•......... 

.1 O .. Ar~igos :·de. illm~inm;ão, asseio e llygi'ene ..... .... : . 

· I:t ·- Di~ersas despesas,:· ·.,. . . 
; Galjineto. -'do MinJ.slro: 

i f: Lu~ e ânerg:ia '·efecl~ica, ga-z, despesas· telcph~nic.as e :te·'."' 
. . legrapJ11cf_\s ••. · ..• .. . ..•.. · ........................ . 

12. · Concerto é cons.ervacão dos automoveis-· a se1·vico do Gu--
. . : bjnet~ do.: Ministro ..•. . •. . .. , •..... .... ·. ·• . .. . · .. . 

i3. Despesas ·miudas o de promplo . .Pagamento .. : • , .... ... · 
. . ' i ,. . t 1 1 -' J ' 1; ......... ' • ., 1 ' • •. • • 

·. . Directoria · d'é Expediente e Contabili~aile: 
U. Desposas de illumiriução, forca· motriz, serviços tolepho~ 
. . nipo -e telegr&Dhico ............. . ........... · . . . 
f 5. Con.certos e conservaoão do material pei~manenle . ! • •• • 

i6. Transporte de ·pessoal e material .... . . . ~· ....• , . . ... . . 
f7 . Dea.pes?$ m'indas e. d~ prompt~ pttgamêalq . ...... . . . . . . 

Total da consjgnac.iio ".Material" . . . . . . . . . . . . 

'7,:000$00Q 
.~ :000$00Q 

20:000$.00Ó 

ao ~ ooot.ooo 
,5 :000$000 

lo : ººº'·ººº 
. 20 :·OOOSQQO 

. 1,0 : 000$000 

iO :000$0(l0 
5:00.0$000 

·i 5 :-000$000 
20:000$0UO 

................ 
REB UMO 

·Pessoal .......... . 
Materfal . .. ... . ~ .. 

•rotaes • , ., ........ . 

Fixa 
1.252:680$00Õ 

1.252:680$000 

Variavcl · 

3.08 :760$000 
215:000$000 

523:760$000 

" r 

3-0:000$000 . 

... 

"35 :-ooos.oo·o · 

; 40 : 000$000" 

50:000$000 

• ••••••• t ••••• 

Totul . 
1. õ6f: 440$000 ' 

2j5 :·000$000 

f .776:440$000 

65:000$000 
:; . 
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N'~ S:ub-rronsigna:c.iio 66, augme_n te·~se a parcena ·corres" 
pondente pa:ra. 25 ;000$000 ~ 

.N~: Consignação Mat.erial - l. Ma.te.dai. Permanente -
sullstituam,-sé o~ d.iz·eres· da. 'Silb-consignaçâo 3, que ficará as-
$.im red'igi"Qa = · · 

'•1\Ja.c:hir.1J1s, appare)hos:, instrumentos. f~rraméntas· e ut-e~
siHos agrfoolas para be_I_leffoiamertfo· de productos ~grfoolãs, 
autoclaves para expurgo, pulverizadores., polvilhadores,. bom
bas e demafs instrumentos e accesso.r.ios de· defesa agr·foola •. ,, 

Na. Sub-consignação 4, angmentf!-s" a pareella correspon
dente p.ar.a a!J9 :-000$000. 

Na· Su,b ... consignacão, 5., augmeii'te-se a p~"rcella oorrespon,.., 
dente :para. 6-00 :OOO$ó·oô. 

Na .Sub-c~:rnsignaçijo: 7, ·dinünua..:.se ~ p~rcella cóttêspo~· 
<l~nt,e para 200 = 000$.000. 

Na $u~~cons·~gnacão 9, ·qimi'p.ua·-se a parcella ·correspon
d~nte pana mo :'000$000. 

Na Sub-consignação 10, diminua-.se a parcel la corre~poil
dente pa_ra 3-0 :ooo.sooo. 
. Na s .ub.-e0nsignflç!o .1~. a.ugment~-e& ·& pa.rcell~ eorres-
p6nde:$.te para t~O :000$00.0. · 

Na Sub..:Qon:!Si.gnacão 1_6, diminua-se a parcella ·corr-espon-.. 
dente para 50 :000$000. 

Na Sub.-consignação 17, accrescentem-se âepois da pala
vra pedreiro: ... carpintei~Q., fer:retro e pintor" • 

. Na: mesma. S.ub-conslgnacão diminua-se a pareella. eo.rr,es-
pcmâe·nte para to:ooo1000. . 

Na Stib...consi gnaçâo f8" inéluaDi-se d"epoi$ da p.alavra 
d'agu~ a$ palªvras: -e .gaz". 

N&. tnes.ma. Sun-.c·onsigaação difi:i.hlua-se a pateell'a. e·or
respo.nde.nte para 50 :O!J.01000. 

O Totàl da Consigna.cão .1\f-aterial p.ermanénte., em virtud·e 
das· al teraçoe$ :fei las, ·passa a ·ser· de Rs. 4 . 844 :.ooo.;ooo. - - · 

Na Ç9ns.ignae;ão Material. - II Material de. Consumo ou dê 
Tra45formacà·o - na sub-cons'ignaeão. 21 a~crescente-se de
pois d~ palavra papel a palávra : · "'~liehés". ~a 'mesma Su_b
çonsigm11;ãó, ·a.ccrésce.n.l~-s.é no. !in~l: b()bínas de papel . .,; 

Na Sub-.cons,ign~cão 22, diiniiiua-se a pa:rheJia co:r~es-. 
p'ondenw par~ i.so :-000.sooo·. . . / 

Na Sub .. éón-signa.ção 2·3, depoi:s da palavrai desenho ac
erescentem .. se : ••e impressões photographfoas. "· 

Na mesma Sub-consignação. ·augmente-se a· pareella cor-
respb.nd_en.te para 70 ;000$0'0u. · 

Na sub-'conslgnaé·ão 24 supprima:-se a paiavr.b.: ~CQlO{lOS". 
Na mesm~ Su)l...eoJ}signa,çâb, all&l!lente-ee a. parcellh cor

respoJidente para 1. 59().:0t70$0QO. 
:N·a Sun .. eonsígnaçâo 25 di·minua-!e -. pa~e11'1· ~o~spQtJ.~ 

dente para 400: 000$0.00. ·' 
Na: Sub-consJgnacão 27 dimin.ua-5e .a parcella cor-respon

dente para 160; 00,0$.000 ~ 
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Na Sub-éonsignação 28, depoi~ da palayra auto-caminqão, 
accrescentem-se: 44 lractQres e dep:laís motore! agrie_ola~." 

Na mesma Sub-Consignação ~u:gmente-se a. parcella cQr
respondente pafa 500: 000.$000. 

Na Sub-consignação 31 diminua-se a parcella correspon
dente .t>ara :15 :-000-000. 

Na Sub~consignação ·32,. d~pois·. da pÇl]avra desinfectantes, 
accrescente-se; "reagentes". 

Na .Sub-consignação 33 diminua-se a p.arcella correspon
dente para 100:000$0ÓO. 

Na Sub-consignação 34·, diminua-se· !t patcella correspón
dente pa.ra 20-:000$000. 

Na Sub-consignação 35, diminua-se a parcella correspon
dente. para 5 :000$000. 

S.ubstitua-se. a relacâ-o da Sub-consignação 36 pela se-
8'.u.inte-: · · · 

"Madeira e forragem. para o fabrico de -caixões e en.
gradadoo desUn~dos ao acondicionamento d& plantas, ·matería\ 
agri.co}~ e .!ruelas, bem ·eomo saccana " tio pa~ ·embalag~~ 
de sementes, e caixas de papelão, lataria e .~a.eco de pa-pel pa'ra 
transporte de ·amostras. " 

N.a mesma Sub-co:nsi:gn~cão, ~ugmen_te .. :se a parcell&. cor
respondente pcrra i.so.:oooi<>oo .. 

(), Total d~ Consignaçã() Mate~1al - 11 Material d& Con
sumo ou de Traosíorm~ção, fica alterado par.a Rs ..•..•.•• 
f>.125 !000$000_. 

Na consignacã·o Mate.ria! - III Diversas Despesas - · 
Sub-consJgnação 38, substitu,a-se a palavra desinf ectantes 
pela palavra: .. ínseétícida. " 

Substitua-se a redaééão da Súb-consignação 3~~ pela se
guinte: "Machinas, apparelho.s, e instruménto·s agrícolas, pul
verizadores, bombas e outras mawrías. de defesa agrícola 
para serem cedidos pelo custo aos lavradores ins:cript.os uo 
Ministério." 

Na Sub-consignaoão 40, aug.mente-se a parcella corres• 
pondente para 200 : 000.$000. 

Na Sub-consignação 41, augmente-$e a parcella co,:-res
pondente para 200 : 000$000. 

Na Sub--0onsignação '43, diminua-se a parcella co.rr.es
pondenoo para 20 : 000$000. 
· · Na su·J;>-co:osignacão 16. áugmente-se a parc.élla corres-

11ondente pa·ra 350 : 000$000 . 
N~ Sub-cons_ignacão 47, augmente-se a. parcella corres

pondente para Ü)O' ~ooosooo • 
. Substitua-se a red~cção d~ .Sub-consignaçãe 48,. pela ~e

gutnte-: 
.. Para construecão e montagem de djversas dependenci3$ 

cl,a ~tacão . Experi!Jlental de Botuca tú, São Paulo·; idem de 
diversas .d"ependencfas· e montagem: da SUb-Estaciio Experi
ri'.ieD:taiI' d.e Café no ·E~tado de Minas Gerae·s e lnstallacão nos 
Estados de êão Paulo, Minas Gera~, Espírito Santo,. Paran~, 
Bahia e Pernambuco de servicos identicos de 18 usinas cen
traes de despÓÍpamento, secca~em e beneficio de café a.es.lm 
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,cotno· pa~ª-·mon\agein e cons~ucc;õ~s de dua$: l;ISftlas> ~aJ;a be .. 
liefieiàme.nto do ai'gQdãq, ~m. Gor.az ~. na Bahia e a ·insta:llacão 
da éstacão . e~er-ime~tal de p1antas te~is d.e Sete Lagôas· 

. .. ~~· -· • - j em ~tinas Geraes. · . 
. Na: .Sub-ço~s'ignação 5~i aécr~scent~-se depois. ,da. pala ... 
vra inset1icid:a'S_1 :a pala'Vl'a.; "fúngicida. ""· 
.. · Na ~~--consignaoão 52, augmentê...,~e a paréella, col."J;'es-
·~ond_ente· para 500 ~ QQ0$00.0. 

Fie-a altera(lo ó total de diVers.as despesa& parà.. . . . . . . .. 
if.·12-0:000$000 .. . - .. 
-: . . ; 

V'erb_a 3.ª --- Departamen~o Nacional da Producçao 'Vege
:.tal ......,_ D.o. Ministerio da Agricultura, façam-se as seguintes 
alterações,· q.ue não importam ém accre~imo total ·da -Ver(la. 

· · ·?ia -é:onsign~çã9 Pei:rso,al ~ .n. ~ Pessoal varia~iel ._ SUb
cr>ns.ignaoão ·a·f,. ao invés de 28 me.nsanstas, diga..;.se 30 meu• 
salistas. · · 

:J • • • • .. • · ; • 

; . · Na sub-consignacão 32, .dim'inua-ô,e· a parcella correspon;... 
ffell;te .:para i44 :OQ0$000 ~ 

·. Na SUb-consignáção 33; diiniµua-~e a parcella coITespoii
dente · pa11a f32 :000.$000. 
-- .·- .Na. SUb-coíÍsignação 34, augtnent~-se a. :pare.ena. corre,s-
pon:dent~ pará i8·0 ;-000$,0.QO·. · · 
·!: :' Ná: sU1>-.consignaç10" ·~5, -aµgmenta-se a,, parcella çorre:... 
pond.ente para 44:0: 000$000. ., 

Na sub--consignação U, substitua-·se a redacção pela. se-
'~inte: ' -

"Para paga_mento d~ 1.53 me~sal.ist~ n~cessatiQS 
aos. serviços da Directoria d_e ·Fructicultura· e suas ;de
pendencias,, bem como aos trabalhos• de fiscalízacão de 
.frlictas nos portos. com rem.uneracão mensal máxi'm11 
<,le .,800$000 ~ "· 

. Na Sub-c:onsignacão 4~. - substitua~se a ·~ua redacção . 
. ~ela seg\iint~ : . 

"Para pªgamento de ·doi~. ~ aUDfülr~·s-têc~c6s ., a 
:l -:600$ mensaes cada :um; tres ' sub·auxiUares. techni
cos a i : 300.i ·mensàes cada um;' cinco agr.im'ensores a 
1:000$ me.nsaes. cada um e ~00 .outro$ mensalistas ne
<:es'S~rios áos servicoe .,dâ Diree.toria dó Serviço de Ir
rigação, Reflorestame~to, e Colonizacão, li~t&da ~ re ... 

· muneracão mensal ao maximo de 900$000. " - 1 . . . ( 

· Na, mesma St\lb . .,,,;eon$ignacão (44) ,. al:lgmente-se · ·a .p4rc_el-
la 'COrres~ond'~nte par~ 8~ :000$000·. f 

.... N;i-s~b~~Jlsi~acão 45:, :sübstituá-se a sria red~ccão pél~ 
ff}~inte.: 

.. .. 

"].'>ara ·págªmento déJtQ'Tl. auzdliar. ·teêhnÚo· ·ai ~6.0G$ 
mens·ites, sets · súb-atixilfar.es .. techn.icos ·;l. f : 300$ pie~'.9' 
saes,, cada WJl-,_ d_ois .. asrim~JlS()res. a f ~20Q., , ~ . f ;OQO$ 
mensaes, res~ct1vamente, 70.0 outros mens.ahstas·. ne~ 
c~ssa~Jos .. ãos ~eryiços de friigação ~o Nordeste, do ~er-

- . ' . 
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viço de Irrigação, Reflorestamento· e Colonizaoão e dos 
Hortos Florestaes no · Districto Federal e nos Estadós 
eoni remune~acão maximà. de 700$ :mensaes.,, . 

Na sub-consignnção 46, diminua-se a parcel.la cor:r:egpo.n.
dente para 2. 000 ! 000$000. 

Na sub-cons~g~ação 56, · augmente-se a parcella cor.::es-
pondente para 60 : 000$000. · 

Na sub~con&ignação 57, diminua--s.e a paroella correspon
dente para 60:000$000. 
· . , Na sub-consignação 58, augmente- se a paucella r.-0n·esnon-
dente para 35 :000$000. · 

Na sub-consignação 6i, augmente-se a parcella ~or1•1~s
pondente para 50 :·000$000. 
_ Na sub:..contiignacão 62, accrescentem-se, .. dep•.:>is da Dire-
ctoria do Serviço de Fructicultura-, os dizeres" "e Jutts de-
pendencias •P.. · • .. . . 

Na mesm·a sub-consi.gnação . (62), augmente-~;; a parcel
la correspondente para 70 :000$000 . 

Supprima•se a sub-coiisignáção 63, alterando-se a nu
merâção das demo.is sub-consignações•. 

Na sub-co~slgnacão 64-, accrescentem-se, dep .Jís da Dir.e
-ctoria do Se·r·vfço1 de p,1antas Text~is, os .dizeres "e. suas J.~
' pendenci~· noa E1tado1". 
· : Na mesma sub-consignac;ão, augmente-se a párçeüa eor
'respondente para 90 :000$000 • 
. · - . Na eüb-conslgnação 6~, .diminua-se a parcélia .corres
,ptmdénte. paro.. 70: OOOf()O. " 

· · Fico. alterado o total da oonsignacão ma.'teriál para .... 
·21 .osg :oooeooo. 

Como ficou djto, com as aLteracões o'ra gropostas, o total 
da verba 3ª ficou ino.Ueraào, isto é, 46.847 ~200$000 

N. 5 . 

Bed.ija-se o. sub-consignação n. 52· da Verba 3ª uM.a
terial - Dive.rsas Despesas", do ~eguinte modo~ 

.. ~Pura runlnerk> de. faze.ndas moct~io~. media~te accõrdos 
cóm os· Estados, inclusive uma de· policultura nô munic_ipio 
. .do Grato, no Ceará". · 

· N .. 6 

Verbo, 4•· - Dop~rtamento Nacional da Producção Ani
~l. dé> MinlMtorlo da A,gricultura: 

No. oonsiinaoão "Pessoal", .sub-consign~cão n. f2 ___:. La
.bornt-Orf·os Rol·ionnes de Analyses, em vez de ''6 encarre~qs 
,de laborn torlo11 ", diga-se: "6 aJudantes chimico~", sem alte
ração da r.cr-peotlva remuneracão. 

! . 

N.· 7 · 
' j 

R~du_z&un.-i;o a 718' p~rtes ~s dotá.cõ~s 4as sup-éon.si~,. 
.cries ns. ti'> a. .. . 33 dà Verba 4ª, II, pessoal vari_avel e ína~s 
5. :9008000 na. sub-cons1gnacão n . 16-. Ju~le-se a econoD)1a 
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re~H.zada., .de 248 : 400$.000 á.s ee0Il.9mias r.esultán:tes :da.. Qocei
ta:cãf:> da~ eín.et~.d~s ns . 361-A .e. 868 peJ>f°a.zeil.do a quantia 
de 30:0 :QOO$O()O. Aeéresce:ate-se á Verba 4ª Material III. 
"Diversas Despesa~'",, U1Jl'.á snb-éonsignacão n. 5l; nos se
gufntes tértnos : 

"Para .àttender ao serviç.o de combate á raiva epizootica 
300: 000$000". 

N. 8 
Aproveitem-se 2(} :-·000$000 da e.conotnia de 40 resultantes 

da aceeitação da emenda n. 381 par.a ·el.evar para ao :000$000 
a. <lotação âa sub-consignação n. 43 da V~rba ~a., Material 
III, ~·Diversa$ Despesas·''. ~ 

N. 9, 

Aproveitem-.se 20 contos da economia de ·4{) contos re·
mltante da accettação da :emenda n .. 3'8i para fortaJe.cer. a 
dólação .da sub-consignaç.ão n . 2 da Verba 7ª. 

N. 10 

1 .• Reefijá:-$·e a sU:b-consignaçao n. 40;- da verb~ 4$. - · Ma-
terial - Diver sàs d~sp:esas : · 

"']>ara aeqúisjcâo de, propriedades rw-áes, inclu.sive para. 
montctgem de. utna. -;fa,~e:nda môdelo .d:e creacão, n<> sertão :de 
Pernambuooi ent cooper-acã o. (}om o GovernQ (JQ Estado, a;:m
pliacão das p·roprieG.ades já pertencentes ao Departa~ento, 
ou pára dotcil-as d~ nóvQs estábele.citnentos. ·" · 

2 .. Accresc.ente-se na verba .8 - ~inclusive para a 
const.r.uccão dos predios da Us-ina de Algodão ·e·m Irecê, no. 
Est.ado da :Bahi'a. e· de inst.allâ.Qão de uma· fazenda m .odeI·o d~ 
creac.ão, em· cooperação com o Governo do1 Estado, na sertão. 
de Pernambuco. " · 

N-. ii' 
T~a_nsfiram-se ao : OOO$OQO do to~al das ~ub-c:onsignações 

D.S. 4 .e 5 da verba 7ª para a stib-co:nsipacão IJ, 2 da mesma 
verb~. 

N. 12 

Subs.U tua-se a discriminação da sub-co:nsignáção ·n 2 
da verba 7ª .Pela se·guinte, supprimind~se. a de· n. ~: 

.Estado do Pará . • . ...••• ••..•.• • .• ~ •.•• 
Maranh·ão . . . . ............•. . ......... . .. 
-Pía.uh·y . . . . . . "" ..... ~ .......... . .......... . 
Cea,rá . .. . .... . . ... . .. ......... .. . .. . .. .. .. .. .. ., 
Rio Grande d·o. ·Norte . . .......•...... . . . . . . 
Parahyba . . . . ............ . ........• _ .. 
P.er.nambuco . . . . ....................... . 
AlagOas . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . ..... .. 
Sé-tgip.é . . . • ...... • . ........•.• • • .•.•.•..•..• 
BaJ;iia . .. . .. . . . . . . ._ . . . . . . . . .. . .. . .. -.. . . . . .. . . 
Minas '()eraes . • . . #-· • • # • • • • • • • • • • • • • ~ •••••. • 

P.a.~~n.ã. . . .. _ .... : .................. ~ ...... . .. ~ . . 
rGoy:az • .. • . • • . • .. • . . . . . .. '• • '!i ........ . . . . ...... . 
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N. i3 

Tra·nsfiram.-.se 50 ;000$000 da sub-consignação n. 7 da 
verba 7·a. para a sub-consignação n. 2 da mesma verba . 

N. 14 

·Substitua-~~· a discriminação da sUb-consignação n. 4 
da verba 7ª pela segmnte. supprimindo-sé a de n . 5: 
Esta~o do Parã . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ;000$000 
Máranhã-O • . • . .••........• · ... • . , .. . . . . . . 6Ô ;000$'000 
Pfauhy • . . • •••• ~ ...•.• • .....•..... • . , . . . 60: 000$000 
Rio Grande do· Norte . .. • . . • . . . • . . . . . • . . • iOO:O.OO$ÓOC 
Pernambuco • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 150: 000$0-00 
Ceará . • .. • . . . . . • • . . . • • . . • • . . • • . . . . . • • • 80 : OOC>SOOO 
Parabybá . . . . ... ·. • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 100-: 000$00(} 
Sergipe • , • . . . . . . . . . • . • • • . . • • . . . .. . . . • . . pO : 000$0()0 
Bahia . . • . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • .. . 200; 000$'1)00 
·s·ão J.>aulo .• · .. . .... .. .... -~·~ . .. . . . . . . . . f50:000~0ÔO 
Mina$ ·Geraes . . ........ , . . . . . . . . . . . . . . . 200 : 000$000 
Paraná . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . • • • .. . • . . . . • . • 60: OOD$000 
S.anta Catharina . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 60 :000$000 
Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 150: 000$000 

i.470 :0oó$0PO 
N. i~ 

l'la verba 5ª- "Pessoai çóntraetac!o", t?ansfira-se da sub
çonsignação t;l. 1 par~ a de 'n. 2 a irnportancia de. 36 :.000$060 
e e~clua-se dá· relação do- pessoal já contraotado o nome d-0 
pedologisla Paulo Vagler, cujo contracto, a seu pedido~ fo1 
rescincijdo·~ 

N. 16 

Verba 7ª - Subvenções e auxilio~. 
Sub-consignação 16. 
Reçluza-se .de 160 :000$000 a dotação e accresc~nte-se aos 

dizeres da sub-cqnsi~ação -0 seguinte: "'cãlculando-se o au
xi.Iio a cada empresa pelo numero de kilos de casulos vefdei; 
nacionaes beneficiados e á razão de $600 por ltilo. " 

Em consequencia: 
Na verba 7ª accr·escente-se a seguinte sulr 

eonsignação: 35 --- Para auxilio aas se
rfoicultores para co.nstrucc;ão de ~irga
rlas e installacã~ de r.e~eccado.r.e~ dt,· ca .. 
sulos, de accordc eom o regulamento 
approvado pelo decreto n-. 23 ... 979, de 8 
de Marco de i 934 ..... , .. . . . . . . . . . . . 50: 000$000 

Na verba 4&~ aMrescente.-se a seguiD:te sUb
eonsignaçã_o : 52 - Para acquisicão de 
material de sericic·eitura, para reven
da. dos .serfciêultQPes, medtante tabella 
approvada pelo Sr. Ministro . . . . . . . . 3.0 :000$000 
Na verba 4ª augmente-se a dotacão da sub-Mnsignaçao 

48 do Titul'o III - "Díversas despesas'', de 80 :000$000. 
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N • .i'1 

·Redija-se de modo seguinte a sub-consignação n.. S .da 
verba ·iª: 

"Au;(iliô, em co_ntractõs dê p,rofessores, ás escolas de agri
cultura estaduaes, ou particula·res, subvencionadas pelos Es-. 
~d~s e 1iscalizad~ .pelo Ministerio <)a Agr~cu~tura '', 

N. 18 
. ; 

Accrescente-se á ·suh-c<>nsignaçã-o n. 45 da Yerlia 4ª, Ma~ 
terial. Piversas Despesas, "devendo, pelo menos, duzentos 
contos ser applicados na acquisição d~ repcqductores na
cíonaes. '' 

l"{. f9 

; Accrescente-se á sub-consígna.cão .li. 14 da Verba 4ª ~a
:teriai Diversas Despesas "devendo, pelo menos, cem. cq-ntos 
desta dD.taç-ão desti.nar-se ao aperf eicoamento da raça de 
.gado Indú-Brasil.,. 

N. 20 
,, 

. 1 - ,Accrescente-se I)a verba 2a·,. Material, Diver~as Des-
pesas, em sub-consignação sob. ·n. 27, a seguinte ·: 

. "27 - Para as despesas, Çom os tr~ball~~s de pesquisas e 
.sondagens de ·petroleo compr.ehend-endo a acquisicão de ma-
Jerial µeeêssari-0 a 'tal servico 500 : 000$000 . .,, . .. . 

2 - Facam-se as seguintes reduct;ões, para compensa-· 
rem a despesa. creada: 

a) Na verba 3ª, :Pessoal., sub-oonsignacão 53, 1_40 :000$; 
b) Na verba 2ª !\Úiterial, sub-eonsignaçã~. i,. 50 :·000$; 
e) Na ·verba 2ª Material, sub-consignaçã() -f2, 50 :000$·; 
d} Na verba 8ª . Obras., 200 :000$; 

~ : · . .'ç). iNa v~rba. ~Oª .Ev:entuae$, 60. :000$; 

500:000·$ . 
EM.E?li'"DAS DE PLENABlo . -. . ·-

. . . 

N ~ 364. 
~ 1' 

Verbr. 5"' - Sub...:.consjgnação ·n: \ · ~ · Pessoal co~tra
otado: ' . • j 

Onde· se lê: .. ... . ,. 
Ricárdo -L.uiz Fer.i;eira d~ C~'1Z. 

Leia•se : . . ·' . 
Ricardo Luiz Ferrei~a . d·a Costa. 

Sala .· das Ses:sões, E..' T'efa;eÍrq 'Le:de : . , • .. 
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Parecer 

N. 367-A 

Ve_rba 3ª - 11 Pe.ssoal variavel: 

N. 4 7. Pagam·~nto de doi.s auxiliare:; da Dlre(!to:ia do 
S'e.rvioo Technico d-0 Café. 
· S.upprima-s~ oom urna economia de f 5 ~600$000 . - João 
Neves. - João Cleophas. - Motta. Lima. 

1'i. 368 

Verba 3ª _,_ II ...._ Pessoal variaveL 

. N. 48. Pagatnento de pessoal technieo .e adm.inistrativ-0 
para fit:calizar a cQnstrucçã-0 de uma usina de café e_m Minas 
~rus. . 

. ·su,pprima-se, com economiª .de 36 :,000$000.. lo.ão 
Neves. - João Cleopha..r. - Motta Li"(tlli. 

N, 381 

Verba 4ª - IV -. Auxilio~. diversos. 

1N. iS. Despesas de r-epresentação de funceionarios em 
congressos e expo~icões ·no estra.!l,$'eiro:.. 

S"upprima-se~ eom uma economia de 40 :000$000. - João 
Neves. - João Cleophas·. - · Motta Lima. 

É rejeitado o segunde> grupo de emendas cçm 
parecel' contrario. · 

O Sr. Presidente - Vou continuar a ouvir a Camara so
bre os destaques. 

ORÇAMENTO D~ ~AZENDA 

O Sr. João Cleophas (Pela ordem) - Sr. Presidente, de
sejo de V. Ex. um ligeiro esclare.cim·ento. Estavam.os na sala 
technica da Commis~ão de Fie.anca~. com.binando quaes a43 
emendas que deviam ficar separadas para o respectivo desta
que. Não pudemos pr.oseguir nessa tarefa, porque V. Ex. h3.
-\.·i1a suspendido :a sessão ·apenas por ~ma hol!a e necessitou 
voltar a reabri1-a, rea~sumindo á Présidencia. 

N e_ssas condicões, nâ-0 ficou concluido o trabalho que es
ta vamos fazendo em combinação. 

Perguntaria, pois,, a V. Ex., como vot~emos o d-estaque 
das em.endas - por ex€mplo as do Ministerio da. Justiça -
a cu,!o respeito nada tivemos opportunidade· de com:Pinar? 

O ·Sr. Presidente - Vou esclarecer o methodo que estou 
pondó em pratica. . 

A Mesa, corno declarei inicl~.lmente, já pôde examina!' 
vari-0s destaque~ E~tes oonstituirãG os assump.tos que vão ser 
·votados na sessão em curso. Uma. vez concluída a votaêão d-a 
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mate ria que teD.l)o em mãos, fru,cto do estudo feito pela Mesa, 
relativo aos destaqu-es apresentados, terei de levantar a ses .. 
são, .a.fim de continuar o exame dos demai~ destaques, ainda 
não elKaminados. 

O SR. JÔ.Ã.0 OLEOPRAS - Obrigado ·ã. V. Ex., pelo es
clare.cimento. 

10 Sr .. Presidente - Faco todos os voto·s para que n~sta 
sessão, que vae até ás 8 horas, ao menos possa ser votada toda 
a maleria estudada, afim de evitar·mos a. eonvocaçã.o · de ses
são n-0oturna. 

O Sr. João Cleopha~ .(Pela ordem) - Nesse ca$O, Sr. Pre-· 
sidente, quer ... me parecer seJa preferivel, rob tod:9!3 os pontos 
de vista, a convocação de uma sessão nocturna. Desse modo, 
terem.os tempo de repom;ar um· pouco e de adeantar o 'fr~ ... 
balho de si penoso, de combinàr os destaques· a serem 
'votados. 

O Sr. Presidente - A sessão nocturria só pode:r&: ser con
vocad.a para conclui.r ·~ votação cio material que está sobre a 
mesa, porque o· outro m([terial, :\. ser destacado, só póde en
trar em vot.acão depois que a Mesa cotn elle se familiarize • . 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Sr. Presidente, .acab-0 de 
ouví.r a declarac.ão de V. Ex., e recon.heco que tem inteira 
razão. Pensçi, porém, qlie não teremos tempo de concl~ir a 
votação de todas as emendas em de~taque neste fim de ses:
são .• • 

O 'S.It. PFtESIDE~TE ·- Vamos tentar. 

O SR. JOÃO CLEOPHA.S - • . • de modo que seria pr-e
t"erivel realizar esta votacão integral em uma nova sessão. 

O Sr. Alde ~ami>afo (Pela ordem} - Sr. Presidente, p.eco 
a palavra afim de obter ttl:l;l esclarecimento de V. Ex. Ha,·e~ 
riá tambem os: destaques das emendas do ple.nal'io, ns. 1 e 10. 
V. Ex. annunciou. que se {a pássar pa·ra o Ministerio da Fa
zenda. Quer dizer : em outra sessão V. Ex. pode voltar ao 
orçamento da Receita? .Porque ba falta de dois destaques, que 
foram pedid-0s e ainda rião julgados .. 

o· Sr. Presideh.t" - Esses destaqu.es a que V~ Ex. se· ±e
f ere encontram-se em meu caderno· relativo aos destaques · da 
Fazenda, embQra, na hora,, tenham de ser considerados e.orno 
sendo da Receita. 

o Sr. Acurcio Tones (Pela ordem) ..:__ Sr. Presidente, 
desejava que a "Mesa me informasse se dentre os destaf;Iues 
apresentados a V. Ex., ha aigum com referencia. á em~nda. 
ri. 44·8 d~ M'inister,io da F"azenda, que. amiba de- se?- 21pprc>vada. 
em globo, par ter- parecer favora'itel daqnell& Oomm1!sã.o 
Trata-se de emenda que, dando cumprimento ou pondo em 
execuoã.r. um Deereto, do Governo Provisorio, fixa vencimen
tos para os exacto;res federaes •. 

O Sr. ~sidenw - Não posso informar ainda, porque ha 
grande numero de req_uerimentos de destaque dependen~ de 

224 de 273 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 273 

-543-

meu manuseio? porém? no decurso "da Sessão nocturna ou 
ámanhã, V. Ex. saberá. 

ORÇAJMENTO DA FAZENDA 

O Sr. Presidente - Ha o. seguinte 

REQUERIM'.ENTO 

Requeiro de$Ú\JCIUe da émenda: n. 289 ao Orcamento da· 
F·azenda (pag. 33 do avulso) para que seja vo~da em sepa
rndp. 

Sala das Sessões, 28 de Outu.Pro de 1935. - Osc.ar Fon
toura. 

Votação da seguint& 

EMENDA 

N. 289 

Verba H - Repressão ao contrabando . 
N. 2 - ·Servico de repressão ao contrabando no ~io 

Grande do .Sul, 530 :000$000. 

Suppri.-na-s'!,. - Osca.r Fon.toura. 

O Sr. Salles Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente. esta 
emenda nãca pretere alguma. qus ten.ha nu):nero inferior? Que
ro d'izer: V. Ex. pode voltar 4 alga.ma eroenda çom numero 
inferior? 

O Sr. Presidente - Posso. Não estou seguindo a ordem 
numerica. 

O Sr. Oscar Fontoura - Sr. Presidente ... apresentei úrn.a 
eP'.lenda, baseàdo em dois· al'gllmenJ.os essenciaes: 

O ·serviço de repressão do contrabando no Rjo Grande do 
Sul é completamente inefficaz, conforme está abundante,.. 
mente provado com as proprias declarações dos representan
tes daquelle Estado. 

Além dís~;o, a Associação dos Crea<iores do Rio Grande 
do Sul, está estudando um projecto de repressão do contra
bando, qU,e,. dentro em pouco, será apre$entado a esta Casa .. 

Nestas condições. a verba e:draordinaria consignada no 
Orç;lmento se me afigura com'Pletamente inefficaz e dasne
cessaria. 

O eminente re.Iator da Fazenda, em s·eu parecer contra 
esta emend.a. declara .que a ·suppressã·o desta verba acabará. 
com o serviçC> de repressão do éon.trabando ·no Rio Grande da 
Sul. S. Ex. está eq.uivooado. Esta verba é extraondlnaria, 
addicional, supplementar, para a repTessão· do. contrabando. · 
. Este seryiço existe n<>rmalmente _no ~io Grande do Slli, 
fetio pélo corpo de gua.rda:s aduaneiros da,s eolectorfas aI!an .. 
degarias daquelle Eistado. Cada a1fandega e collectoria. tem 
seu corpo de guardas subvencionado. 

se o setviço vie~e a m,elhorar, esta verba supplementar, 
ainda se justificaria. Tal, porém, não acontece. E .. u:ma ·verba 
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de quinhei;itos e tantos contos, mais' de meio milhar de ~ôn.i 
tos, qtle vem pesar inutilmente sobre o Orcament&. 

Peco a attencão da Camara para este factcL 
Appello para o illustre relator da· Fazenda, a:fim de 'JUP) 

s. E;it. - concorde commigo na. necessidad_e de ser essa verh!. 
supprimida. 

. O Sr. Dan·jel de ,carvalho - Desde o tempo em que tive 
a. honra: ge ser inspector da _Fazenda Federal no Estado do 
Rio, Grande do Sul. ·nos anos de 19~2- ·e . i9t3, já_exigtia o ser
viço õfflcial de repressão ao eontraba_ndo, chefiadõ, a .esse 
tempo, pelo Sr. Vossic B!igj!!o. 

Esta verba, portanto, não é - como suppõe o nobre re
presentante do Rio Grande do SuJ. -- -uma excresooncia que 
agora se ·venha introduzi).' -no Orcatnen!o. 

O Sn. OsCAR FoNTOURA - Absolutamente. 
O SR. DANIEL DE CARV .AiLlI'O - Neste caso, ~ontra esta 

verba eu me teria insurgido. .Estou de accotif1> em que se 
deva melhorar o· serviço· de rep,ressãp ao ·contrs.bando ~ Estou 
dispos-to .a collaborar com V. Ex., como deelar.ei nf) meu pa
recer. Agu~rdám-se as ·conclusões d·e um congresso no Rio 
Grande dó Sul, para. de accQrdQ com elle, f ormu1ar nova ma
neita de repri1Dk o contrabando naqtielle Estado. 

Appellaya, no final do meu parecer, para o illustre au
tor da emen<ta, afim de que fizesse projecto em separado, tor
nando mais efficaz a rep-ressão ao contrabando. 

O SR. OscAR FoNTOUBA - Esse projecto virá. Está em 
elaboração. V. Ex. declara em seu parecer que, negar...;se esta 
dotação., impor~ría na extincção d.o serviço. 

ô S'!t. D.A!NiIEL DE CM"V.A!U!-0 - Peco licença para 
dizer <P).e nessa materi~ d!3VO te;r alguma autoridade,, pois não 
passei. inutilmente pelo ·cargo: de i~pector de Fazenda. 

o SR. PAUCO MARTINS ~ Ao éOntrario; V. Ex. prestou 
relevantes serviços. 

O SR. DANIEL OE ~ARV ALHO - Falo do serviço espe
cial; não estou me referindo ao servico normal. E' ao espe
cial que allude a verba. 

O -Sa. OsCAR FoNToURA - Isso não dá resultado; é des--
pe.sa inutil. · · ' / 

. o SR. DA1NIEL DE CARV.ALHO - Não é como v.;i Ex. 
pensa. Naquella. occasião, houve até combate em Guaraby, 
num c21.so ~e repressão. / 

o SR'. Os~ F-0NTóuRA. - Is.ae> naquella oeoasião, ei;n. que 
os gua:rdas ·combatiam; ago-]!a, che~ám ;a; eonfraterilizal'. 

Sé fosse acceita a auggestão do- ;nobre -Deputado, qüe 
a~1Jntecer_í_$ Não seria dada a verba. -Existe, p1>rém, o ser
viço ·oreado por lei. Viria, me.is tarde, o pedido de credito por 
parte do Ministerio; votar-.se-ia um. credito extraordinario. 
O presado oollsga proponha lei es'1eciat no seb.tido de ser 
~eformado o serviço Já existente, e contarâ com o meu ài>
i>lauso e .o meu apoié>. 

O Sa.. Os~ FoNTomu. - Digq ·a V. Ex. que esse prõ
Jecta· está. sendo elabor_ado; 
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o SR. "DA;NfEL. DE. CARV.AI.lHiô - AntéCipadamente· ·dou 
-o meu voto d·e. âp:provação a esse projecto e nelle collab.o-ra-reí. 
Nãt? PIJSSO', porém, tetira:r d-o Orçámento uma verba, que é 
.absolutamente ·neces·sarja. 

O Sa.. P AULo MAR.TINS - E' .uma oonsc®encia -de· s:ervlco. 
ereado por lei. · 

O SE.., DANIBL -~E ·GARV ALHO _,_. Nós, apenas, tiraria~ 
mos o p~g~:tn:enLo aos funcclonarios, creando-lhes di!ficul
dadês. 

O .SR. OsCAR FoNTou~. - Se ô d_efe,~to é da lei, estou de 
:ac·eo,tQQ com V. Ex. 

O SR. DANIEL PE CARVALHO - A' vista di§~.O, nada 
.mais tenho a dizer. 

Ein seguida,, é rejeitada a emenâ_a n. 289. 

O Sr. Pre.síden~e - Ha o s~guinte 

·R'.F.QUmtll\1:ENTO 

Requeiro destaque da emenda n .· 322, a p~gfuª 63· do 
nvulso f Of - 193:5 (Orcamento da Fazenda), se.r:n parec,er. pà-· 
ra o fim de ser approvada. 

Sala d.as Sessões, 29 de Ou·tubro de 1935. ,.--- Acttrcio 
.Torres. 

V' otaoâo 4a seguinte 

E:M.ENDA 

:N. 3.2·2 

Titulo X - Dívida Publica-: 

Ac.cresc·ente-se na clas·se II Despesas· :Extra.ordinaria.s 
Minister-io da Fazenda I, Divida fluctuante; depois das pa
"lavras Exercícios !indós, o seguinte: "sendo 1, 2.65 :000$000: 
·para ,pagamento de .subsídios correspondentes aos diª"'s :l a 
23 de Outahro de 1.93-0 aos Senadores, e Deputados do é~tii:,.cto 
.Congresso .Nacioruil"'.. 

O Sr. Acuréio To:rres (Para encaminhar a votação-) -
Sr. PreJ3idente, a; emenda se encontra á- p~gi:na 63· do avul,... 
so. Devo cliz~r ao~ meus· c~)llegas,. encaminhando a vota
ção, que a. m~sma figurou no Orçamento para o exercício 
corrente e -foi .d.estacada para ·constituir project9 ·á parte. AC> 
proj.ect.o, que tomou <> n. f49-A, de 1935, a. ÇotnD:lfasão de 
Financ:as deu parecer :íáv'oravel e_, ·não ha, ãind.ª- 1i.mã sema
·na, a Camara -dos· Deputados o apprev-ou ·em 4_iscus~ão unica . 
. Entefidel"aD), entretanto, alguns· éOllega:s meus que dever-íamos,, 
ctlmo complemento ao a.lludid.o projecto apresenta~ a ernerul~ 
a:ra em votacão, a.o Orcamen·to da Fa~enda. Q brilha.ntei e 
operoso representante da .min.oi'ia, na .commiss·ão de Finan~ 
ças, o. ·meu illusire amigo e dis'tinet.iSsimo 1cô.Uega; Sr. Daniel 
de Carvalho, dapcfo par.ece_r,_ ,não· se m_anif·est'ou sobre o me-: 
ritó da matéria que ~ emenda encerrava. S. Ex .. a tanto foi 
levado pelos seus Justos escrupulos, por. ser um. dós· Depu ... 

· tados da. legislatura. de 1.930 e ter; portatito-, q~e· receber, 
e. n. - vor.t:JM'E XX-V - - i 93'5 35 
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tanibem, dos cófre~ publicos. pelo exercfoio do seu mandato 
como representante de Minas, o subsidio correspondente ao 
periodo de 1 a 23 de Outubro dáquéla anno. Mas, Sr. Presj
dente, se é bem verdade que S. Ex. não deu parecer a favor 
da ewend_a, quanto ao merito, díss·e preliminarmente, que a 
mesma deveria ficar na dependencia do vofa da Gamara no 
tocante· ao projeôto .• 

Se o prQjecto, como consta. dos AnnàeJ, foi approvado .em 
terceiro turno. só dependendo da ;re'daccão final, não ha a 
menor d~vida d·e que essa emenda. jl.ilgada ·pelo digno Relator 
do Orçamento da Fazenda na OommiSsão· de F-inancas com
plementat· do projecto, deve me.recer o voto da Cam·ara. 

O S~. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presidente., 
vou eJ1viar ã Mesa uma sub-emenda. 

Vem á Mesa a seguiJl.te 

Abstenho-me. de dar parée·er d.e meritis stib::-e á en;i.enda 
que me mteressa .pessoalmr.nt6. Caso seJa. ella approvada, pro
ponh.o, poréi:n, uma sub-emenda, oDde se diz: .5º dia : ~paga ... 
meI).to d e subsidio,,, accrescentár a "re:pr.esentacão dos Presi=
<ientes da Camara e .Senado". 

Sala das Sessões, .29 de Outubro de 1935. - Daniel de 
Carvalhot Relator. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a emenda com a ·sü!:>
iemenda. 

Approvada. a emenda com a subemenda· ap~e,,. 
sentada pelo Sr.. Relátor. 

O Sr. Presidente - Estão preJudic.ad·os os. seguinte~ 

REQUER~MENTõ$. 

Requeiro destaque da emenda n. 282~ sobre a reduecão 
<Ie 30 % nas diversas sub-consignações da verba Eventuaes. 

Sal~ das Sessões, 29 de Outubro de 1935. - Edmundo 
Barreto . Pinto. 

Requeiro destaque da emenda n. 286 (discriminaç,ão do 
-pessoai contractado) . ,1 

Sala das '8e5sões, 2.9 de Outubro d.e 1935. - Edmitndó 
·Bar.r~to Pinto. ·1 

i' 
O Sr. Presidente - Outro 

REQUERIMENTO 

Requeiro destaque da emenda n. 281 (pagina 29 do avul
.so') para ser votada ezn ·se~arado . 

Justificação 

Esta emenda não está preJudicada como diz o paJ;'\?.cer .. 
..A primeira parte foi atte·ndida pelo Relator da Fazenda. 
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A segunda parte foi accêita pela Commissão de Fin.ançai'l . 
J>Or occasião de ser relatado o Orçamen,to da Educação • .(Vi
ide par-eçer publicado .a ns. 250 do avulso) . 
. .Sa.la das Sel;sõ.es, 29 d_e Outub_ró de' 1935. - Edmundo 
Barreto Pinto. 

Este destaque çonsidero prejuçljcado. 

O ·sr. Barréto Pinto (P~la o-rdem) - - Sr. Presidente, pedi 
'(}estaque d~ emenda n. 282, que ·-v. Ex~ declarou prejudica-· 
da. Gomo se verifíca, por·em, .. do parecer emittido pelo nobre 
Relator do Oreamento da Fazenda, Sr. Daniel de · Carvalhó, 
b.a uma emenda substitutiva. não publicada no avulso. 

Trata~se do seguiu te : propuz. e foi acceita pela Com
missão de Fi.nanç-as. reducÇão de 20 o/Ó nas diversas sub-c.os
sign~c:ões destinadas a verbas ~vePtuaes. 

A prünitiva ~menda suggerfa 3.0 o/o, mas na Commissão 
-de Fi.nanças. d~pois de longos debates, nos quaes tomaram 
parte os illustres m.embros daquele orgão teebnicú, por sug ... 
-gestão do Sr. Daniel de Carvalho, -adaptou-se, como mé.dida 
de ordem ger.al, que, em ·vez de 3~· % de mtn1ta proposição, 
fosse feito de.sconto de 20 o/Ó .e:m tod~s as verbas eventuaes 
da despesa, conforme se verifica do pa:recer do nobre Re
latol'. 

O Sr. Daniel de Carvalho e~tá ·presente, podendo. m&ihor 
explicar o facto. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 281 

Titulo XXIX - ·Diversos (paginas 45146 do annexo) -
Ajudas de custo . 

Reduza-se para L·200 :.000$ a. si.e I - do M1nisteriE> dã. 
Fazenda - · Thesouro Naoíonat 

Reduza-se de 10 % as diversas rubricas constantes da 
J)arté refer~nte ao Ministe.rio da Educação. 

Sala d~s :Sessões, 6 de Out".hPo de 1935. - B.arretó Pinto. 

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a vo.taçâQ) -
Realm.ente·, Sr. ;presidente, ·á proposta do ·S:u. Barreto Pinto~ . 
~ppuz a seg:ti·iht.e nota .: 

"Manda a emenda red'!lzir, de modo geral. 30% 
nos creditos destinados a "Eventuues" nos diversos Mi
nistérios. 

Tratando-se, pois, de uma medida que attinge a 
todos os Ministerios, é conveniente que a Commissão 
se pronuncie a respeito, traçando o criterio a se~uir, 
isto é, acceitando ou rejeit.ando a emenda ou a1p..df'. 
autorfaartdo a cada relator proceder; de accordo com 
os interesse.s dos servíços dos dJversos .Minister.ios. 
Melhor seriá uq>.à reduccãa de ·20 '7a. 
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Nesta ultima b,ypothese, eu oµino pela acceitaeão
da emenda no que toea ao Ministeri:o . da Fazenda., re
duzindo~~ para.960:000$-000 a dotação de 1.200 con~ 
tos, por julgar sttfficiente aquella importancia, para_.., 
fazer face ás despesas imprevistas, desde que, como é· 
de esperar, e determina a Constituição, estejam arro-. 
lados .nell~ todos os gastos para o , custeio dos :re$pe
tívos serviços. 

Neste sentido, apresento emenda substitutivr:s., f1-. 
cando esta p-rejudicada. " 

Apresentei. no seio da Oommis~o, e f01 acceib, essa 
emenda substituti_va, de se faze.r reducção de 20 % na verba: 
.. Eventuaes"' de todos os Ministerios . 

o SR. GRATULIANO DE BRITO ---- Cada relator fez a redu--
cc;ão reBpectiva no seu Mi-nisterio. · 

O SR. DANIEL DE CA.áV~LHO - Tive ensejo d.e v~r1-
ficar, nos pareceres dos relatores que apresentaram seus tra-
.balhos durante min_ha. presenQa, que foi attendida essa ernen....-. 
da, e ac·redifo que. oi; demais o tenham feito tambem. Eínbe>ra· 
não esteja publicada no. avulso a emenda substitutiva, posso
affirmar que consta da acta como approvad,a. 

O .S:a. PRESIDENTE - E a emenda a(joptada pela Commis
. são foi no sentido de serem reduzidos 20 % na verba "Eveii

tu:aes" de todos os Minister:fos? · 

O SR. ItANIEL DE CARVALHO -- Exactamente. 
O SR. PRESIDENTE - !'-Teste caso, a emenda deve ser C()n

s·ider•ada con;io i'.Q.cluida no grupo .das .approvadas. 
O SR. DANIEL DÉ· CARV ALilO - Já o foi como emenda . 

da Commissão. · 

O Sn. PRESIDENTE - A, emenda estâ, poís, aprove.d.a. 
Apenas V. Ex. , como relator, deverá ver se, ·no tmpresso res
pectívo, está ella consignada.:. Na nega.tiva, dever~ ser .inclui,... . 
da, pois consta~ como V. Ex. de~lraou> da aQta da Commissão· 
de Finan~ã.s. 

O' SN. DANIEL DE CARVALHO - Obrigadó a V. Ex. 
Era o que tinha a dizer. · 

O Sr. Gomes ferraz (Pela ordem) - Si:". Presidente, pa- . 
rece-m . .e que a questão ora levantada não foi r~solvida. da 
forma annune1ad'a pelo nebre- R.elator . 

Vemos no Diari<J. do Pcú:lé,. Legis'lati?Jo do día 25 G sé--
~~~= 1 

' 
1•0 Sr. Barreto Pinto, presente â reun,i_ão, provo

ca debate, em ~mo de uma sua en)enda que foi con
siderada prejudicada pelo relator do ol'fCamento da . 
Educação. Era a sua emenda que suggeria uma re-. 
ducção de 50% nas dotações eventuaes. Houve de-. 
bate. O Sr. João Guimarães pondera que a emenda . 
do Sr. Barreto .Pinto era uma méra ·suggestão sobre -
todo o orçl:f,mento. Assim, attendida em qualquer par
U!, a emenda estava realmente prejudieada. O debate
generalisa-se. O Sr. Arnaldo Bastos levanta uma ques ... 
tão de. ordem. pergunt~n<io se a suggestão Barreto Pin--
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to póde ser attendid? nesta altura .do ·exame orca~en
tario. Tódos. opinam que a Comm.is$ãv não póde mais 
apreciar a materia vencida. O· .Sr. fiedr@ Firmeza se 
prompttfica a propQr no Plenario qÜe à. emênda seja 

·'.· ·. -approvada pára ccms~itufr projecto em ~paradc,. 
' " 

. " ·Pergunto .. a,,o · -AObr(> Deputado Sr . . Barreto Pinto se 
justameºnte _essa questão ilventada. ·na Commis.~ão se r~fe
.Ti-a á emenda 201 • 

O Sf\ BARRPJOO PINTO - füa duas e:menda~ que apre.:. 
sentei: uma reduzindo de 30 % todas as verbas eventuaes 
·e outra reduzin~o as verbas d!3stinadas a moveis e dotaçõ~s 
destinadas a. rnater.ial permanente. ü treoho da Acta que 
V .. -~· acaba de ler se ref'ere á. emend_a 184, que está. in

·Cl"Qida nó Orçamento do. Mjnist;erio da Educ~ção, para a qual 
pedirei destaque na occasi~o onportuna. · 

o SR. GOMES FERRAZ -Diante dos es·c1arecimentos do 
nobre Deputado, dou-me por satisfeito • 

. · O Sr. :Barrete> Pinto (Pela ordem) - Parece-D)& qu~~ nã<J 
havendo sido publicada. no avul~o a e~enda sühstitutiva re
'duzindo taes verbas de _20 'ic. V. Ex_, Sr. PresidenLe, podià 
-sµb~etter á con·sid.eracãp da Casa. essa emenda d.e mi_nh.a au
·toria, _reduzindo-as de 30 % • 

o S'a. PRESIDENTE - A emenda da OommicSsão de Ft
'.nanca·s já esta approv·ada. · 

O Sr. J'oão Guimarães (:Pela ordem) - - Sr. Presidente, 
:apenas desejo esclarecer V. E~. e a. e-amara sobre o que .se 
.Passou na Comm1$sã-o, relativamente a essa emenda. Pelos 
JJroprios termos em que está redigida vê-se que não pode
da ter sido incluída no proJecto c!e. orçamento~ senão como 
·suggestão. Cada um dos relatores, rec.ebendo a. lembranca do 
·sr. Bafreto Pinto, que obteve ápprovação õe toda <t· ·commis
·São., faria a indispeT1~avel _ct>rr~cção no respectivo orçamento 
·o ·que Jâ se operou n~s verbas vindas da, Commissão. 

A approvaçâo, agora. importaria em nova redücção da
-quillo CJ.Ue .Jâ foi adoptado ,pela Commissãu em cada um dos 
:oroamento..s. " 

O· 'Sr. B~eto Pinto (Pela ordetn) - . Deante da explica
•cão do Sr. João. Guimarães de que os relatores tomaram na 
-deVida consideração a reeluccão por mim propost~ de ~O % 
em todas a$ rubrica·s de:stjnadas a verbas e·ventuaes, reti.ro o 
-destaque. 

O Sr. Pres_í4ente - Retirado o destaque. 

·E,.. retirado o s·eguinte 

REQUERI?6N'J10 

Requeiro destaque da emenda n. 280, para constituir 
·projecto em separado. (Conselho de Tarifa .e de Con~l;-ipu
"irites). 

Sala das Sessões, 29 de O~tubto de 1935. - Barretp 
.Pinto~ .. 
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O Sr. Presidente - Tenho o seguinte 

REQUEIUMENTU 

,. 
.t 

Requeiro destaque da ~menda ~. 283, do Miniskrto d& 
Fazenda . 

. Sala. das ·Sessões, 2~ de Outubro .de i 935. - Salles· .Fílh-0-

0 Sr~ Presidente - Vou submetter a voto$ a emenda, 
com parecer fav.oravel. 

O Sr. Salles Filho (Para encaminhar a votação) - · Sr
Pres·jdente, a dotação de 100.000 contos, para acquisicão de
oqr.o, foi mandada supprímir por uma emenda do nobre llepu
tadot Sr. Barreto Pinto, emenda que obteve parecer favóravel 
do illustre rela ter da Fazenda, meu nobre amigo, Sr. Daniel 
de Carvalho, entre outros argumento6, por um que julgo não. 
poder subsistir e que, afas~ado, afasta. tambem todos os de
mais, por ser elle, o argQ.mento que serviu de alicerce. 

Enle;nde S. Ex. que ~endo deficitario .o nosso orçamen
to :da ·despesa, não, .se· comprehende co.mo sé aggravar esse
deficit com uma do tacão de JOO. 000 contos para acquisição. 
de ouro. · · 

Ora, Sr. Presidente, o qne houve~ desde lQA'O, !oi uma íal~ 
. d.ª Commissão de Finanças ou, diria mesmo, com o devido 

a~atamento, uma ínadver.tcncia do nobre relator da Receita,. 
porque S. Ex. devia ter consigna.do na Receita importancia 
pelo menos equivalente,. porque ~ão se comprehende que . se
p~gu~ a 100. 000 cont().$ otiro valor igual a.. 109. 000 CQfito~
papél sell'.! lastrr.. 

Feita essa. -Observação, parece-me qQe não ha outr() ar
gumento contrario ã dotação d'os t 00. 000 contos para a eo·m
pr.a do ouro, cuj~ i·ndustriá: .está 'Se de$envolvenôo' enórme-
.mentE~ em nosso Paiz. · 

Aliás, são precisamente os pequenos Estados; aqueiles. 
que !)_às legislaturas passaãa& ·p~r~uun ~uee.nt~s dest& ·l"e
c:into, os que mais benefícios colhem com os serviços d_a mi-
nera.cão do ouro. 

O SR. 0.ARLos REIS - V. Ex. permitte um aparte,? En
tend-o que se considerou o deficit apenas na !achada d.o ór-· 
ca.m.ento, mas que, em verdade, não ha deficit, absolutamente~ 

O SR. SALLES FILHO - Haverá uma compensaçaõ. 
O SR. Cu\Los REIS - A meres4oria . ·representa capital. 

em movimentacão, COfilQ. preeeit.uá a the·Orfa fra·nceza:.. -
Iss:~ não é augmeil·tar o deficf,·t. j 

. . 1 

O SR. SALLES :FILI10 - Foi uma ina<lv.ertencia da Oom-
missão de Finanças. i · · 

O Sa. OARLos !\EIS - Numa escripturacão icommercíal, 
a. compra dessa mercad~ria não seria levada a passivo: s.eria· 
considerado activo, stock valiosíssimo. 

O SR. SALLES FILHO - Foi uma falta de technica· 
qUe deµ em resultado semelhante argumentação do nobre 
Relator. 

Sr.. Presidente, é preciso considerar o pont-o de ·· vis·ta~ 
em q.ue está collo.cada a questão - o da reten~_ão do ouro· ... 
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Tudo devetnos fazer, Sr. Presidente, no sentido de não 
desanimar ess.a industria, ·que constitue o aiicerce do pro
gresso do Paiz. Apesar de todas as difficuldades creada~ 
pelo proprio Governo, o our-0 é adquir~do pelo Banco do 
Brasil por preco interior ao internacional. Os col).trabandistas 
andam. por toda a parte, s·obretudo na vasta zona do Oyapock. 
cujas fronteiras atravé·ssam p;ir~ -comprar ouro por pre,ço 
muito aGima do fixado pelo Banca do Brasi,l e á vista. 'I'oQ.os 
sabemos dos d e morados processo~ de que se utilisa o Bánco 
do Brasil para a avaliação do ouro. Os particulares.. porém, 
fazt}m-.n~ por processos empíricos, mas que permitten1 cªl
culo muito approximado da ver9ad'e. 

Por ·outro lado, Sr·. Presidente, o Banco do aras·il, como 
eu disse, pag~ um preço muito inferior .ao i.nternacionaf e 
dahi resulta que o. <.uro está se evadind.o, apesar de 0 Go
vern-0· compra·!". Só esse argumento de.veria interessar á ca..-. 
mara. ' · 

O SR. C'ARLos RE-IB - E ' se evita tambem que o ouro s~ja 
contrabandeado, com-0 se. dã em Gurupy, Turyas_sú e Mára ... 
cássumé,. 

o· SR. SALLES FILHO - Destaeada a emenda para 
constituir projecto em se);>arad-0, ninguem acredita que ess_e 
projecto seja tr.ansf ormado em. lei tão cedo e vae· se levar 
logo o desanim·o a uma ip.dustr~a que está nascendo sob tão 
bons: auspícios. 

Um OJJcamento que consigna verba para compra de ar
mamento, não ~odfa esquecer que o arma.Jnento prinçipal 
neste instante, o unico, o indiseutivel, como _pri$eiro, como 
~u~rior a todos -0s outros ainda é um bom thesoliro: e~ 
es1>ecie .metallica. 

'() Sr. Go;J!18s Ferraz (Para ·encaminhar a votação) .
Sr,. Presjdente, pôr oonviecãó propria ·sou f avoravel á rest~u
racão da verba de 4.00 mil côn.tos para acquisicão do ouro de 
pro<i''Jcçã'O n~cional, destin~do á servir de lastro metallico. 

Depots que li a brilliante conferencia que Ulustre finan
cista. br;isileir-0, Dr·. Ma.J,'io de Andrade Ramos, que ill.us.trou 
este' Parlamento, prof e riu na Associacão Commercial, essa. 
minha convicção ainda ficou mais revigorada. 

Adopto em todos os termos os conceitos e os argumentos 
adduzidos por S. Ex. na.quella conferencia, publicada no Jor
nal do Commercio desta Capital. 

o SR. VERGUEmo CESAR. - .A. Comm.issão d:e Financas não 
se pronunciou contra a compra de ouro, apenas declarou q:ue 
no Orçamento não .deveria figurar essa verba. 

O SR .. GOMES FERRAZ - Elia é, então, favoravel a urn 
projooto a parte para a acquisic;ã-0? 

O SR. VERGU~IRo CEàAR - tsso não sei.. A Commissão· não 
se pronunciou sobre o merito fio assumplo. .. 

O SR • . SALLES FILilo - Mas sem verba no Orçamento não 
se .p<>de adquirir ouro. 

O SR. GOMES FERRAZ - Sr. Presidente! para não oc
cupar a preeí'O,sa attenção da. Gamara e m_esmo pela carência 
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de . te~po, passo á Mesa os br:ilhantes t,opicos da conferencia 
~ . que a iludi . 

O documento a que se refere o Sr . Deputado Go
mes Ferraz foi remeÜido á, Commissão Executiva.., no& 
term-Gs idô .§ i.0 cl-0 -art. 143 do Re~imento Interno. 

O Sr. Carlos .Reis (Para encaminltar a votação) - Sr. 
Presidente, vou. dar ra.p.üiamente as ra~ões por que sub
screvo as cons.ideracões. exp~nd_id_as pfflô nobre Deputado Se
nb-0r Salles F-Uho prinéipahnent.e quando tocou nos interesses 
relativos aQS pequenos .Estados productores de OUI"O. Isto por
que a nossa minerac.ão· que âli ainda n.ão dispõ.e dos pro
cessos raciona.es -J)ara éxtra:ccão e. e~ploração de tão vanta
josa quão rica e :faustosa industria, precisa ·justamente dessa 
verba. 
.. Como disse ha pouco o Dep~tado Yergüeiro Cesar, a Qo.m
missã0 d.e Finanças não foi contr:aria á a·cquiSiçãd de ouro. 
Não o foi. mas deixou de cons.ig'l)ar verba. E:, nest?s cond.içõ~s·, 
como iriamO.s Jazer essa acquisfoã~ i::~m verba, ~_lém de oue, 
como di-sse em aparte ao Sr. Salles Filbo, nã-0 póde ser .. abso
lutamente tido como parcella -do deficit a verba de acquisicão 
de ouro E nao o póde se.r porqüe repJ,'es~ta oapiial em mo-

~ "vimentacão, repres1mta merca'doria conservada, rep::-ese.nta 
:stock, representa deposito pre.cí-0so. 

. E ~endo assim, pr·ecisando os Estad<>S' dessa m.ovimenta
.ção para o seu incremento, para o seu des·envolvh;nento e 
para evitar justamente que. o -Ouro prQ(fuzido nas zonas de· 
Tury-as~ú, de Gurupy, de· Macarassumé, de Oyapock seja. con
trabandeado, é justamente que necessitamos, em defesa da ri
q\leZà nacional,- em beneficio de nossa producl}ão, em prol de 
nossa economia que essa verba s-eja eonsigrtada·( ·não como de
ficitaria. que ~lla não o é. mas como verba de éompensaçã-0 
-verdadeiramente remuneradora. · 

Por isSQ, nós, os dessa bancada.1 somos; inteiramente soli
·darios com a ~menda do iITustre representante do Districto 
Federal, o Sr.. Deputadõ Salles Filho, á qual darrt.os absoLuto 
~ 4tteir-0 apoio. Se a f?m'.:lnda, Sr. Presidente, não "fôr victo"" 
r.iosa, ficarão os argumentos, as considerações aqw expe.ndi
do;; como. -elementos que certo se tornarão vi.ét-0riosü's para 
elaboração de projectos posteriores a esse respeito .. 

. O Sr. Daniel de .carvalho (Para enee.minha:r a votação } -
Sr~ Preside:Qte. vou da.r Ui-na eÃ--pncacão, denante dà qual d·eve 
t~~ar encer-~-ada: a celeüma u~vantada em torno derse caso. 

'O .que a Gommissão re~<llveu 'f oí que ·não fjgu!fasse no Or
Qamento a verba, que não estava na proposta n~· no Orça
mento vigente. afun de constituir prQj~'c.to ,em se.· arado o· es
tudo c;la questão do ouro'~ Nessa occasiãp terei · tíito prazer 
em terçar armas C·Om os nobres collegas. 

- Tódós estamos de accordo quanto 4 conv-eniencla d~ in
crementar .a industria da mineração. Não ·sertá ~l.l, repre
sentante <ie. Minas Geraes, que haverí.a de votar medidas con
trarias -ao ineremento da .mineração do otiro, d_e que es~· vi
vendo grande parte da população ·d-0 meu Estado. O mom_ento, 
_porém,. não é proprio pãra descutir tal assumpt(}. Quando tr~
tarmos do prójecto relativo ao ouro, .ao seu ·eil1prego! ás ga •. 
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-t-{tnt.ias que devem s·er dadas p~a que. não Sáia <fu·· Paiz, aü 
seu: emprego em camb.iaes que faciliteíJ..l o IJ.OSSó j)l~ercambio, 
ahí, sini, devem ser abor.dadas,. traziçiàs . toqas· a$ ímporta,nte~ 
@estões ao nosso estud:o, ·e não '-num final de votaçã-0 doti 
Orçamentos da Repuhliea, ·\)orno .e$t". 

Pediira, pois, aos nobres Deputado_s não insistiss·em nes
.se ponto de vista, porque breve. te.r.emos opportunidade· .úe 
:debater o assumpto. · · 

.A. r.etiradá da v~rb~ ·destinada á compra de· .o·u1'0, que n.ao 
~.sta:va na pvopclsta do ·Governo IJ.em n.o Orcamento 'vigênte, 
1tãõ modific:a a sílu_aç~ã,.o actuaJ; av.enas· va:e dar ensejb a q.p.e 
a Ga.mara ·$·e m~nif estei 1a'L'ga e a·mpla.m.ente., .sobre um~ das 
·quest:ü~-S de wt_al interesse pa:ra (! Paíz. (,Mu#:o bem.) ~ .... 

. _O 'Sr. 'Barreto Pinto.- ('P(f.Ta enca:rninha..r a votação) -
"Sén'tlor .Presidente, a Camara vae v·ota~ a emenda d.e _maior re
levancia do Orçamento. 

. Esta.mos de_ante de um problema <ie equ.ilibrio orêa,me~
'tàrio e não d~ proteccão á fndustriu. ·SoQ autor çia em~nda 
-que manda. excluir do· Titulo XXIX da Class,e _II -- De~pe.s~:.s 
ExtraQrr!inarta!4 - o credito de~tinndo ~ accfl:lisição de 0.urb, 
na importancia de cerp ro i1 conto$·._ E ~o apresentar a r.efe
·rida emenda, expliquei: '·Exclua-se do Orçamento, deven0.:0 o 
materi~ cunstitu'ir proJe-cto de J~i especial". 

Não. posso comprehender o c~va1o de pata\h:l' .que se. tem 
·forma.do ·em tQ-rno dest_a em:enda. 

O SR. ·C.ARLos· RÊIS - Nã:Q ha cavall0 de batalha ~lgum .. 
i\.pénas ó ctU(; · e~ di-sse !oí que iste nã.o consti tue parcella à.'e 
-def~ci'~, e V. Ex. ha de concord·ar ql,le é verdade. 

O SR. BARRETO PINTO _,.,.. Quem lêr minha emenda ver-.~ 
que .se trata .de exclusão. do O.rcame:nto-, para ser exatninatlo 
oom o mai-O:!r cuidado em pr:ojecto éSpec;iaí - .no rn.esmo pro
jecto ·- quem sabe!? - que a Commis·s-âo de Financ~·~, for
mulou o . que Já f ô.Í :inclui-d.o ~m o'Edem do dia. 

·o Sr. Presidente - A.ttencão ! O ténipo é esca~so. 

O SR. BAR'RETO PINTO - - Todos nós,. croe ae:ompanba
mos ·com .o maior i:nter-esS:e· os pareêe.re:$ emittido$ pela Com
nii.sSãõ de Fiila.nças, poqere?)'la~ verifjo~~ q.ue a ~éstãc; foi 
tl~viõn.mente. apreciaq·a pelo nobre rel~tor- da F~zetida. 

Têtlr;o Uill' pesar tpdo especiaJ, neste mome-ãto, em nao 
-esta,r d~ aooord'o coqi o illu_stre rep~ese,ntante carioca; Se
nhor .SaHes Filho, -nome qu·e declino eom o maior prazer, 
conheced·or perfeito da màteria. Mas,, a meu vêr-; constitue 
verdadeiro absurdo incluir ·ess-e credit.o de .certl' mil contos 

no -O)•c.amén:to. ·· 
E, mantendo a e,m~d~ I)OI' rni;m a·p,resenta:da.. r~titi~ando 

·o que. d'isse hontem, em aparte, ao Sr. João Neves, esper:o que 
a Caro.ara a approve, .afim de que possa melhor· apreciar a: 
materià. no ni<>m~nto- opp()rt-uno, ísto ~~ quá.Ildo tiv·er de· dis
cutir n projecto dé lei elaborado pe.lo· Pre~de'ºte da Commis
são d.e Fina.ncas. . 

Em segi~i-Oa, é ap,prpyada a emenda para ser 
destacada .e cort~tituir projecto· .e;m $.eparadp. 
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O Sr. Salles Fil.ha (Pela ordem) requer verificação da 
vot"açãó. 

O Sr. ~esidente - - Vae-se proceder e\ ver.ifica<;ã~ da 
votacão. 

O par-ecer da Commissão é pela app,rova.eão da emcenda.,. 
afim d·e constituir projecto em separado e seguir os sêus. 
tramites r~gíment.aes, os quáes serão simpl-es'1 .de vez que· 
constarão a.penas de uma di1scussão . 

O Sr . .Barreto Pinto (Pelá ordem-) - Sr. President~. devo 
escla;recer que a minha emetida: mandava sup_primir a dota
ção, precisamnt.e afim de que a materia c·onstituiss€. pro
jeclo e.m separado. 

O Sr. Salles Filho (Pela ordent) - Sr . . Presidente, o que· 
eu desejava deixar claro erç. o segu,inte : ~tamos erp. .fac·e 
d:e duas hyp.othes&e - ou acceitamos a em~nda dp Sr. Depu
tado Barreto Pinto, e suppr·iinirnos a verba. de 100 mil con
tos consignada no O~camento eui segunda discussão, app1~0-
vado pela Oamâra, para a ·compra de ouro, ou a destacamos e 

· rejeitamos, ficand{) autorizados a gastar os cem mil contos. 
Foi ·po.r isso que pedi verificacão de votacão : para saber

se qual das duas }lypotheses preval-ecerá. Quem votar pelo
destaque mantêm a verba; qu.e.m votar cont~a supprim.e-a. 

P·rocedendo-se â verifica~ão de v.otação-, reconhece-se 
tere.m vqtado a fávor 132 Srs. De·putados e contra 25; total 
i58. 

O Sr. Presidente - A emenda foi approvada para ser des
tacada é constituir projecto em separado. 

Fica prej udicad9 o seguinte 

REQUERiM:E.:.~TO 

Requeiro destaqli-e, para no teôr da .emepda D- 283, d() 
orcat_nento da Fazenda, Titulo XX!X, refiet'e~~-et â vel;'ba para.. 
acqµisicào do <>tiro. 

!Sala. das Ses.sões, 29 de Outubro de 1935. - Gomes 
Ferra.:. 

O 'Sr. Presidente -- . A Mesa' não poude examinar todos os 
des.taques, conforme, de inicio, affirmei aos Srs. ])epútad-0s. 

Neste mo.menta, attingimos a() termino dos l"·eéruerimen
tos a eu.fo exame a Mesa poude proc·eder. De fór~a que vou 
Ieva:ntar a Sessão, convacand-0 outra., extraordinar~a, para as. 
20 1:12, com. a seguinte 1 

8 

ORDEM DO DIA. 

Conti.nuação da vota.cão do proj_ecto n. f01-C, de 1935r 
.(f" t.eg.islatura), orcam~rito a ~ceita e fixando a. Despesa. 
pará o exe.rcieio de f 936 (emendas euj.os destaques foram 
requeridos.) , com '()arecer da Oommissão de Finaiiças e Or
çamen.to só:Qre a% ·emenaas ap~se.ntadas (3ª discussão) 6 

Levanta-se a Sessão- á,s 19 horas e 15. minutos~ 
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154ª Sessão, em 29 de. Outubro de 1935 

(EXTRA-ORDI~ARIA NOCTURNA) 

Presidencia dos Srs. Euvaldo Lodi, 2G Vice-Presidente, e 
.Antonio Carlos, Presidente 

1 

A's 20 112 horas comparecem os Srs. : 
Antonio Carlos. Euvaldo Lodi, Caldeira Alvarenga~ Ed

n:;i.ar. Carvalho1 Ribeiro Junjor, Deodoro doe Mendonça, Freire 
de Andrade, .Pli~io Pompeu, Fernandes ~avora, Humberto .qe 
Andrade, Monte Arraes, Caf~ Filho, José Augus.to, Ferreira 
de Souza. Gratuli.ano dé Britto,, José Gomes. Mathias Freire, 
Samuel Du,arte* Joã·o Cleophas, Arnaldó .Bastos, Heitor M·aia, 
Alde San'rpaio, Simões :BarboSaí. Orlando Araujo, Valente de 
'Lima;- A.mande. Fontes, :Barreto Filho, Prisco Paraiso, Pínto 
Dantas, Leoncfo Galrã'O, Edga~ Sanches, Attila Amaral, 
Asdrubal Soares, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Nogueira 
Penido, Pereira· Carneiro, Henrique Dodsworth, Julio N<:>vaes, 
Salles Filb,o, SarirpaíQ Corrêa, :Eduardo Duvivier, AU.pio Ç()s
tallat, Lemgruber Filho, B~ndeira Vatigban. _ Carlos ·Luz, 
Martins Soares, Clemente Medrado, João Heraldo. Juscelino
Kubitscbek, Polyearpo Viotti. Furtad& 9e Menezes, Vieir'a 
Marques, Cels0>- Machado, Delfim Moreira., Moraes Andrade, 
Jorge Gued~s, Gomes .Ferraz, Miranda _Junior, José Cassio,. 
Trigo d-e Loureiro, Cõrrêa da Gosta. Yandoni de Barros,. 
Plinio TourinhG, Diniz Junior, João Carlos, João Simplicio, 
;Frederko "\Volf enbutell, Barr05 Cassal, Adalberto Corrê a, 
Erma~do Gomes. Ped.ro. Jorge, .Antonio .Carvalhal. Arthur da 
Rocha, Silva O:ost~~ Damas Ortiz, José do Patrocinlo, Fterreira 
Lima~ Moacyr Barbosa,. Arlindo Pinto; Lourenco Baeta Neves, 
~ylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Mor::aes Paiva,. 
Barrete> Pinto (86.) 

O Sr. Presidente ·- A lista de presença a~cusa o con.rna
recimento de .186 Srs. Deputados. 

;Está abe,rta a Sessão. 

·o Sr. Moraes Paiva (Se"r'Qindo de 2º Secretario) procede· 
á le.itura da Aoeta da Se$são antecedente, a qual é posta em 
discus~ão. 

O Sr. Acurcio· To;rres, - Peço a pa:ln:yrâ. 

O Sr. Presidente - Para rectiffoar a Ac.ta?· 

'O SR. ACURClO TORRE~ - E' quasi uma rectificação. 
á acta ••• 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Acurcio Torres (Sobrf! a Àcta) - S~. Presidente. 
1)a urna e~enda; vp4uJj:t. na sessão diurna e 1que ·deve coh
-star da ~ .ri.cta, eüja leitura não pude ouvir bem, pela. distan
cia em aue rne en-contto da Mesa e pela. :!alta de ampliador 
.-0.e voz em frente ao digno Sooretario .. 

P.edia, Sr. Presidente a attençã.o d~ V. Ex. para ·o se
.guínte: foi apresentada pelos_ nobres Deputados, S.rs. João 
-Cl·eophas e A.Ide Sampaio, dignos. e br-ilhantes_ collegas de mi-
-noria., a emenda que tomou o n. 34L concebida nestes. ter-
mos: "'.Secre~aria .de Estado - N. Il - - Pes.sbal - . fls. 430 
tio avulso - Sl'.tbstitµa...;se o · auadro dó pe~s.oal p.elo constante 

·do artigo 2° do R·egulamen\o approvado pelo_ dt:!creto nu
.mero 2·3. 978, de 3 de. Março. dê 1 ~34" 

·Eis o parec.er : 

••Esta. emenda deve ser aprov~dà se, até a data 
ele sua votacã-o não bouve.1• sido votada a lei de reor
g~n.izaoão .da_ S.e.cretaria de Estado,, pedida ~ mensà:
,gem do S~. Presidente da RepubHCa; c·aso contrario, 
deve ser ·rejeitaç:a". 

. · 01:'a, Sr.~ J?residenle. · é um parecer que ~nvqlve uma- al-
ternativa. . . . 

. . Pergunto á V. É.x. o pa.rec~r a essa emenda é contra
·rio ou favol"avel? · 

A emenda n. 341 cons.ta eI)tre ,as v·otadas g'lobalment~ 
.com Pílrec.er favoravel, ou e.nt·re a·qu1.?lla·$ «~om parecer COI.1-
trariq? · 

-O SR. FREJRE ·oE ANDRADE - Essa -emenda tem utn 
r ·ecer especial, oü, melhor, um parecer condfci.onal. 

O SR. HENRIQ'úE DooswoRTH' - A. l~erorma não foi 
lada; logo, o parecer é favoravel â emenda~ 

p.a .. 

vo-
' .. 

-O ,Sa. FERREIRA DE SouzA - -- E' um parecer condicion&L 
:Se não se deu o inadiJn;pI-e·meiito da conàicão. . . · 

'Ó SR .. A;CURCIO TDRRES ...._ Quando- V. Ex., Sr. Pre
siden:te, IlO inicio. da Ordem do- dia da sessão d'iurna, .sub
met..teu · ao nosso voto um requerimento fil.'ma.do pelú . digno 
.leader da bancada ljberal do Rio Grande do .Sul a quem os 
n·ob~s collega_s chamam, com muita p.r..opri-e'dade, alíás, lea~ 

·der interino da maioria, a Gamara deliberou que. as emendas 
seriam votadas -em grupo, umas com parecer contrario, ou
tras com parecer favoravel, outras, ainda. com parecer . fa
vor-avel ás -eme.ndas off.e1·ecid-a.s pelà propria Commis~ã0i. 

II;ldago: a e~~da 3:u, Sr .. Presidenie, dev. se.r ~onsid·e
rada como te.nd<> parecer <?ontra:rio, ou favoravel? Estará. 
a.pprovada ou rejeitada? _!;,. Com.missão af'fb;>ma . troe só deverá 
.ser approvada se. até a data de ·~ua votaçã9, não llouve~ sido 
feita: a reforma da Secretaria de Estado do Míniste.rio da Agri:... 
cultu.ra. Diz. que a emenda deverá ser rejeita.da se essa re
forma já estiver sido realizaàa. 

Pergunto: .a ·emenda já {oi considerada pela Camara? 
Porque não ha .destaqri:e pàra ella; mas, não exi.stindo, t:eria 
.que· ·ficar num daquelles dois grupos, ou das emend~s com 
parecei· f n.voravel, ou enfrc as de parecer contra.rjo. l>fas 
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verá V-4 EX:., lendo o parecer, que essa. emenda não ·tem a 
favor d.ena o voto da Commissão; não tem, porém, igualmertta 
contra ella, o mesmo voto. 

A Commiss~Q, Sr. Presidente, não opinou. 
Hâ ainQ.a uma. cousa ,mais grave: o. Presidente An~onio· 

Carlos oeGlarou, hoje. que, até á.s 6 hóras da tarde, receb&--
ria os pedid'os de destª-que. . 

Quantos o·uvimos a declarac;ão do Presidente d~ Cani~ra. 
sabem:os -- como o sabia V. E~., .que n.este instante pr~side
os noss,ôs· trabalho!:!, - que devíamos requerer destaque ape
nas até ás 6 horas da tarde, porquanto não ignoravamos, ou 
não devíamos ignorar, pelo me.nos, que as emendas consti
tuíam dois grupos : as de parecer favoravel e as de parecer 
contrari.o. 

Depa_ro, entretanto, agóra, com uma emenda que não ,:;9-
acha inclu'ida quer ·uuma. classe quer na outra. Está feita a 
inana. S.obre ·eIJa não se, manif.~stou a. Commissão. 

O Sa. FAB10 SoDRÉ - A Commissão ~e manifestou so
bre a emenda . Disse que lhe serfa favoravel se o projecto. 
fosse approvádo; e contraria se tal não. :se ver.ifica:sse. · 

O SR. ACURJC.IO TORRES· - V. Ex. pode me informar· 
qual a parte de8se parecer que deve prevale«~er? 

O SR. BARRETO PINTO - Julg() que o parecer está certo. 
V. Ex. mesmo, aliás, com o meu integral apoio, teve appro
vada uma emenda sobre subsidio . . Ha ·oito dias7 V. Ex. -tam-· 
bem votou um credito relativo a subsldio. Portanto, V. Ex· 
deliberou em duplicata. 

O ·SR. :A.CURJCIO TORRES - O que desejo saber ·é como 
a Mesa interpretou o parecer. Se incluiu a emenda n. 341 no· 
nurn.e_ro daq\iellas que têm parecer favoravel ou entre as que 
lograram parecer, 'Contrario. Deante dos termos do . parecer 
á Mesa cumpria e· cumpre inform&.r á Camar.a. para qut esta 
dectda, com ·pleno conhecimento, - desde que ·o parecer ·está. 
f ormulaçlo condicionalmente á a:pp:royàc-ão do projecto que 
reorgani~~ a Secretaria do Mjnisterio da Agr_icultura, --- ·se. 
a emenda tem parecer favoravel. oü contrario. 

Er;.t. a questão de ordem que desejava .suscita~. 

O Sr. Presidente - Não havendo rectificação á Ac~, eu 
a dou por a.p1rrovada. 
_ Respondendo .á questão de ordem levantada pelo rrobre· 

.Deputado Sr. Acurcio Torres, devo ·~sclarecer que a emenrl:L. 
n .. 341 .foi considerada pela -Mesa éomo tendo parecer f~vo
ravel .. $obr-e a mesma éxis'te um r.equerim.ento de destaque· 
ql:le será submettid'o a vo~ OJJporitunamente. 

O SR. ACURiCIO ;.DORRES - Agradecido .á a.ttenção d& 
V. Éx. , 

iEm seguida, é approvada. a Acta. 

O Sr~ Presidente - ·Passa-:se á leitura do Expediente. 

O Sr. Édmar Carvalho (SuppZente, servindo de t• Secre
tario)~ declar~ que não ha Expediente. 

O Sr. Presjdente ·- Tem a palavra o Sr. Damas Ortit, 
prímei:ro ,orad·or do Expediente .. 
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O S.r. Damas Ortiz· - Sr. Presidente., Srs. Deputados: h_:'.l 
dias, quando proferi algumas palavras desta tribuna, sobr~ as 
eondicõ_es de v.idae dos trabalhadores ruraes, o íllus.tre Depu
tado Sr. Bandeira Vaµghan deu-me a ·honra de formular mil 
aparte ~o meu discurso, exhibindô um exempla.r 9.o Diaric,, 
O/ficiaJ, do Estado do Rio de Janeira, fazendo vêr â Camara a 
situação e.m que se encontram os pequenos proprietarios de 
terras no referido Estado. 

O Sa. AR.THUR. RoCHA - Y . Ex. deve lembrar que os 
-que mais padecem não são os L)equenos prop.rie.tarios , 

O SR. DAMAIS ORTIZ - Gón.siderv· os pequenos proprie
tarids d~ lavoura como prolelar.ios, como trabalhadôres rurae§, 
porque as terras q.ue elle.s: pos.$Uem., eonforme os editaes pu• 
blicados no Dia:rio Official dó Estado do Rio estão· avaliadas 
em 200'$-000, 300$0(}0, 400$000. 

Essas terras foram penhoradas á Fazenda Publica es-. 
tadu.al, porque os respectivos· proprietarios não· pag:iram os 

. imposto5 na epoca. propdá. · 
O SR .• .ARTHUR RocHA ......-.. ~ de lastimar que assim aeo-n

~eca quando esses pequenos proprietarios de terra são. em s·l,,ia 
totalidade, qperarios e trabalbaQ.óres da lavoura, que á custa 
de grandes sacrificios em s.eu trabalho puderam. adq ultjr estas 
pequenas faixas de terra, almejandp dias m~lhores no !ut-uro. 

O SR. DAMi.A!S ORTIZ - Como a Gamara tem conheci-. 
menteJ ba mezes foi_ nomeada uma commissão para pesquisar 
as condícões de vida da gente do ·campo . Essa commissão, na
turalmente, não pode prescindir dos elementos necessarios ao 
estudo d() problem,a. razão por que peco ;permissão á Mesa ·so
licitar-lhe sejam encaminhados divet;Sos exemplares chJ orgio , 
offícial do Estado do Rio., afím ~e que m.elhor se cap~ci te da 
verdadeira situação de descalabro em que se encontra o tra.
balhado·r rural. 

-O Sa. Al\THUR RoOHA - Não é através da estatist~~a. que 
.a commissão .chegará a um estu_d~o, preciso das necessidades do 
trabalhador, pias sjm entrando em cc>ntacto directo Com essa 
classe. 

o Sa. BANDEIRA V AUGHAN ~ Subsidio valioso apres~nta 
s~ Ex. "á Cornmissão Especial de Inquerif.<> com . os :exempla.., 
res do "Diario Official do Estado do Rio~. que, sem -Ouvida á!-
guma, representam g~ande elemento de estudos para que a 
situaç~o do operario rural seja detin.i'tvamente :t;ocalizada. 
Devo dí.z:et que, além d,ess~ .edital publicado a f 8 desle, o .".Dia
riq CJt'f~cial do ·Estado do Rio",. publica. semanalmente. ed-it'1e;:, 
de h·asta. ·publica de centenas, qt;iiCá de milhares de pequen.'lS 
propriedades que vão a leilão no Estado que represe.nto. 
Ainda hoj.e, ".O Estado'\ jor.nal que se publica em Nictheroy, 
dá noticias d.e reclamações identicàs ao Interventor. V. Ex., 
meu iUustr·e collega, sabe que· a primeira p1·eoccupação do ho
mem rural é juntar as migalhas da~ · suas -economias~afim de 
adquirir uma pequena área de terra qnde possa trabalhar com 
lrainquillidade. 

O SR. S.ALGADo FmHo - Este o v~rdadeiI,"o probl~ma d.o 
trahalhador rurat. Em exec\lcÕes providas pelo juiz dos Fei-
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tos da Fazend:a Estadual não podemos ter nenhuma :inter ... 
venção. 

O SR. DAMAS 01\TIZ-- _Folgâm-r:ne, -sobr:emqdo, os apar
tes dos illustre_s Deputado~ Salgado Fi_lho, Bandeira Vaug:hari 
,e -Arthur Rocha, jllµstr:a_ndo as· min;h~s palavras de~atá'.viadas 
que vêm trazer ao conhecimento d'esta Carnar:a a situacao dos 
huinildes profeta.irias ruraes. " · 

Co-mo disse ha pouc_o-o illustrc Deputado :Bmdeira V~u.
gb.an, ém apa:i'-Le gue deu ao me~ djsctirso ha dias_ prof ei'ido, 
t-ratoll-se dá ·Situação dos peq~enos l avradê>res- propriêtarias 
1e ter-ras av~l_fad~s-- em .t>oucas centenas de tnil réis. 

Atte.n.O:end-o -ás suas ponderacões, tive o cuidado de veri
_fi-car ,outros exempfar-es do "iDia_rio OfficfoP' do meu Estado, 
tendo encontrado, eff ectJv.ametlte, milhares de ed5tà'Qs de pe..o 
nboras de pequ.enas_ proprj·ectàt:Ie:s a serem -~,endidas á. "j_)raça 
pel-o juiz d.o_s· Feitos d1a .Fa·zend-a elo ·Estado. 

o· s~ BA..~DEI'M VA.JJ.GJIAN - E" ÜIÍl magni_i'ico elemento 
.que V. K-t. trciz. ao estudo da Commi~~ã(} de Jnquerito)' 

O SR. AR'rHUR RoCHA - Mais 11-ind-a, !Jóildo e·m. rele:vo os 
'.§ae:rltiêios con1 q~e fo.ram a.dquirida.s essas prQPrí.edades:. 

O 'SR. D.'\.M_AS ORTIZ - Devo $aUenta.r Q. ~parte do bri
lhante Depqt:ido Sal_gado FUho, n.m dos scintillantes éspi.ritos 
desta Gamara, fazendo v.er a situação dos trabalhadores ruraes 
.com .sua ine.entestavel autoridade de antigo ministro do Tra
blh_o-, de cuja gestão - digo com _sjnceridade - os tr~baiha
dores do Brasil não. es·tão esqueçidos e saberãô -algum d"ia ·cor .. 

·respotider á éonfíailca -.é á dedi_eaoão de S. Ex. ení p_rol das 
asnirações dos OI:>PPi.µrido_s. 

O SR.. .B . .\.:.'tDEIRA VAUG:H&" - V. Ex. po-derá. aiinda ac
cre·~centar ·ct~E! o illustrad-0 collega .Sr. Salgado Filho foi '> 
ini.ciado;r, em no.sso. Paiz; da sub-divisão das grandes -:pr-o .. 
-prfodades do Governo Federal em lotes, q\'.le S,érvjrão par& 
;o,.u:cleos _d,e coloniza:cão agr~cola _in_ten,s·iva. p~ra o re-po-voa
merito· _ e:fffoíen te .da terra . Sua. inieiat.iva pa.tti.oti~a .merece flS 
mais dest·aca,<;fos eneom.iô.s. 

o SR. AR.-tlíua RooH:A - ·Cada vez êstou mais cónveneid-o 
-dê que a só1ucãn "cio problema do trapa_l_hadõ~ rural está pres.$ 
á pequena propri.eda.de. · 

O S:R . DAMAS ORTlZ -- Devo dizer, interpretando e; 
sentimento dessà mass~ de trabalhadores, que é justamente 
este o seu principal objecti~o -- uma área de terra, afim de 

-que _ possa, cultiva-ntl'o-:-a.. ganhax- o necessaT.iO para o· sel,.l sus ... 
te.nfo e -0 d'a. su·a '.familia.-

Já G> estou fazendo, devo dtzer á Ca·ma:l7a, desta trib_urta 
vi$tó que a vida_ d-0s trabalha;dorefi dos cªimpos: é d,e coi;lstan
te ;llg'il~tiá e elles esp.~rar_rr oue a Ga:ma~. o.pportun:~menf,e, 
·$e lemhre da. $Ua s:ituacão, approvando os ·projec'tos qUé vi-
sam -amparal-os-. -
_ Sr. Presid.ente, couclui.ndo. permiUam-me V. Ex~ e a 
ca:mãra, que eu dirija· .. dQsta fribuna. tU)l caloroso· .e patri_o
·~ico appeio a S_. Ex. o ilh.istre Inte!'Ve~tor Federal no meu 
Es.tr.do· , o honrado Corhmandante .Ary Parreit'as, que .sem
pre .se revelo.tJ um sincero e leal amigG dà<s .elas"Ses traba
lhadoras., e a esse .. respeito pOiSso. falar -com toda a si.nceri:
<:lade, por:que _sou testemunha insuspeita da aetuac-ão desse. 
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grande brasileiro que governa -0s destinos ào Estado do Rie> 
de janeiro. 

O Sa. BANDEIRA VAUGHAN - Apoiado. 
O .S-R. DAMAs ·ORTtz - O appelJo,. ,Sr~ Presi4ente, con

siste em pedir a S. Ex. que baixe um ~oto decre.tando amnis
tia fisc·a1~ para que os pequenos pro1>rietarios de terras cio 
Estado ~o. Rio possam, pág::i,r os im·postos devidos ã Fazenda. 
Estadual isentos de muJtas e custas judiciarias. 

o SR. BANDEIRA VAUGHAN - Pequenas propl'iedadés que· 
não tiv-eram as graças do Reajus'tam.e.ilto Economico, amparo. 
Qfffoial e dadivoso que soment~ ben~iiciou os grandes pro
prietarfos individados. 

O SR. DAMAS OR'FIZ -Y . . Ex. está faz·endo uma a$--. 
serção insophismavel, pois os pequenos não iivieram essa 
sorte. E' uma iniquidade. · 

Aer:.edito que S. Ex. o nobre Interventor F1uminense at
tenderá ao appello .que ora fapo desta tribuna porqlJe $. 
~.. é um iespirito sempre . devotado :á causa dáquelles .Que> 
modestamente, contribuem pal'Q .tt engrandooimen.to moral ou .. 
material da Nat;ão. 

Tenho -Oito. (Muito ~em. Palmas. O orador é cumpri
metltado) . 

O Sr. Mõacyr Barbosa - Sr. Presídeate. quero aprovei-· 
tar o-s minutos que me restam. na hora do Expediente; par~ 
tratar de asumpto que está ·vivamente interessando ao com-
mercio do Paíz. Refiro-:me á falta de moeda divis.ionaria. 

Há já algum tempo foi pres.ente a esta Camara um.a 
m_en$agem do Sr. Mjnistro .da Faz~nda, pecli:n.ckJ autor~zacão. 
ao Congr~·s~o para cui'l.}lagem de moedas divislon~rias dé 
~ü . . . 

Não sabemos ainda corno a recommendará ao Plenari.o a 
·<louta Commissão 4e· Fina.ricas . ', 

Sr_ J.>~esidente, hontem, alêgr~i-me - e corhmigo natu
ralmente ·o: commercio dC> Paiz" - com a leitura dos jornaes, 
das medidas tomadas })elo illustre Ministro da Fazendá, Dr. 
Souza Costa, junto· à Casa d'a Moeda, no sentido de remediar
a crise ·de falta de moeda division.aria de que se resente o
commercio, mais uma vez, na hora pr€sente. Autorizou S. 
Ex. o trabalho extraordinario e., ainda, que o Director 
da.q"uelle e_stabeJecimento to.mass~ i:iroviden_cias para,' acqúi-
·sicão da materia indispensavel. : 
· O desenvolvimento dos negocios nos ultimos tempos ~\ri.-. 
denc.ia, e.a.da vez mais, a precariedade do montante do valor 
das· moedas divi.sibnarias de ' pr.q.ta, nJckel e alumínio, que 
pos.suimos iem drculacão e de q-qe carecem o eonu#ercio., os 
transpQrtes, as industrias. e demafs aetividades nas su.as .ope.:... 
rações para que não SOffram 0$ prejuizos qu.e essa eSC~SS61! 
acarreta. · 

Temos notado, de tempos a. esta parte, ·a repetic;ão pe
riódica de~sas crises, mais acoéntuada:!· nos grandes centros, 
porque o inter"ior vivendo se.more á margem da oivitizacã.o 
e do p:r-ogres~a que temos eónseguido, á cu~ta de enormes· sa
criffoios~ implantar neste pedaço da Amerfca, po11eo se bene
fic.ia dãs vantagens da moeda div:isionaria, porque essa até· 
lã não ·éhega, -e, ainda porque, por isso mesmo, se habituou. 
~ c.on·servar o riegimen primitivo das trocas. 
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Sr .. PresiQ.ente, a. crise de agora t-o:n:'H~ caracter ma"is se
rio. Não é . .ctesco-nhecida a importancía do nickel como metal 
indispensavel na confeccão de material de guérra, :e o nosso, 
em bruto ou já cunhad.o, tem se. canalizado. para outros pai
zes~ para ser empregado nesse mistér. 

Ao governo compete impe4ir, por todas as formas, que 
a n0ssa i_J;lsufficiente moeda divisionarià tome esse rumo. 

n SR. ARTHUR R'OCHA - · V. ·Ex. deveria fazer ap;pello 
caloro·so no sentido de ser e:x:kahido o nickel dos gr.a:ndes r~
serv<!.to;r:ios que temos no Paiz. ls5o serviria não só· para re
mediar a falta que sentimos desse: met.al, corn.ú para incenti
:varmo~ a sua exportaç.ão em beneficio do Paiz. 

O SR. MO~C~R BARBOSA-- A prohibíção da exportação 
de moedas de nickel deve ser um :dos pontos que o Governo 
tem de cogitar. 

A nossa Casa <ia Moeda conta ,pouco mais de tres d~ze
nas de maehinas de cunhar e deve . servir com ellas na cunha
gem de moedas divisionarias qÚ.e attenda ao desenvoivh;nento 
de uma população de 45 milhões d.e .hahitantes, quando a 
Italia -com a mesma populac·ão ~onta na sua· com 240 ma
c~inas !' E' ·ectiffoante a desproporção, Sr. Presidente. Deve
mos, no interesse proprjo do oe:s.envolv:imento do Paiz dar 
á Cmsª' da Moeda os meios indi8pensaveis para que possa, _pâ'sso 
a passo, seguir a nossa evolução~ · 

Urge, ~inda, Sr. Presidente, que a Commissão dê parecer 
sobre a mensag-em a que me refe~íi apresentando projecto a. 
respeito, e que o Plenario o approve, ·pois, teremo~. as5im con
tribuido parai melhorar sensivelmente a situação gravissima 
que atravessamos, em eonsequencia das enormes. difficu1dad'es 
geradas pela es-cassez dib moeda 'ctivisionaria. 

AP.Pello, então, en1 nome d.o commercio do Paiz e dos 
que se ~de,dicam a outras .. aetivjdaâe"S em que á ·moeda. div.~sio
na,ria é um facto;r- princip~l' para o respectivo deseny.ol,vímento 
- a_p.pelo, disse, para o Governo no sentido Je melhorar a 
apparelhagem da Casa da M-oeda, a:fim de poder attender ás 
necessidades do .Paiz, cada vez mais crescentes. (Pal·ITIJ!lS. O 
orador é cumprimentado) . 

Durante o d~scu.rs.o do 1Sr. Moacyr Barbosa, 
o Sr. Euvald-0 Lodi, 2º Vice-Presidente deixa a ca
deira da presid-encia, ®ª é occupada pelo Sr'. An
tonio ·Carlos, Presidente. 

O Sr. Presidente - .Está finda a h:ora destinada ao Expe
diente. 

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

Compairecem ·mais, durante a hor:a do Expe
di ente, -0s Srs.: 

Claro de Godoy, Lauro Lopes, Mario Chermont, .A..cy
lin.o de Leão, Fenelon Perdigão, Clementina Lisbôa, Ge-
naro Ponte, Lino Machado, M~alhães de Almeida, Carlo.s 
Reis, Eliezer Moreira, Godofredq V.bnna, Agenor .Monte, 
Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, · Democrito Rocl!-a, . Pedro 
Firme.za, Figueiredo Rodrigues, Jehovah · Motta~ · Xav~er de 
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01,ive.i.ra, Alberto Roselli,. Ferreira de Souza, Pereira Lira. 
:Botto d~ Menezes, Odnn Bezerra, Ruy Carneiro, Souza Leão~ 
Rego Barros, Barbosa . Lima Sobrinhó, Antonio de Góes, .Ma
rio DomingUes~ Teixeira Leite, .Humberto Moura, M-0tta Lima, 
Fernandes Limai, Sampaio Costa, Carlos de Gusmão, Mano·el 
Novaes, Lauro Passos, J. J . Seabra, A.lfredo Mascarenhas, 
Arnold Silva, Magalhães Netto; Franoísco llocha:- Oc.tàvio Man
gabeira,, Pedro Calmon1 Arthur Ne:iv:a, 'Rapha.el Oineurá, .H-0.,. 
mero Pites, Fraucisco Gonc;al've.s, Amarál Pe-ix-0to, Cand·ido 
Pessôa, Henriqile Lage, João · Guimarães, Bento Cost~, Agenor 
Rabello, Rermete Silva, Cesar Tinoco, Prad-0 Kelly, Lontra 
Oosta, Cardillo Filho, Nilo Alva.rcn~. Fatio Sodré, Noraldi
no Lima, Bias FO'rtes, Pinhei~o Chagas, Pedro Aleixo, José 
Braz, Levin<lo Coelho, Tbeodomiro Santiago, Adelio Maciel, 
Arthur Bernardes Filho, Daniel de Carvalho, Christiano de 
Almeida, Negrão de Lima, J-Osé Bernardi~o, Simão da Cunha, 
Bueno Brandão, Pereiras Lima, 'I;}leotcmio ~onteiro de Ba;rros, 
Waldema.r Ferreira, . Barros Pentead,o, _ C".lrdoso de Mell9 Net-. 
to, Joaquim Sampaio Vida!, Castro Prado, Macedo Bittén
court, La~rte Settibal, Alves P~lma, Teixeira .Pinta, Aurelia
no Lei'te, Justo de Moraes, Horaicio Lafer, Fabio .Aranha, Jai
ro Fra71êo, Domingos Ve·Jiasco, Laudelino Gomes, Vicente Mi
~eI; .A:l;'tÃur Sa~tós, Paulo Soares, F~ancisco P~reira, José· 
Mulle~, Do!"Val Melcpiades, Carlos G<>mes de Oliveira, ~ôr
ges de. Medeiros, .Baptista Lnsardo, Vespucfo de Abreu; De
metrio Xavier, Pedro Vergara, Raul .Bittenoour.t, João Ne
ves, Osear Fontoura., Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Abel doe; 
Santos, Francisco di Fio.ri, Abilio de Assi$, Francisco Moura~ 
Adalberto Ca.margo, Ricarpino Pta(io, Vietra Macedo, Ric~~~ 
do Machaçi'o, Oliveira Couii:Q.ho; Albe,rt9 Alvares, L~ma i'ei.,. 
x.eira, Pedro Rach~. Vicente Gal.liez, (lastão Vidigal, França 
Filho; Augu.stoi Corsino, Ab.elardo Marinho e Tb-0mpson Flo
res (129): 

Deixam de comparec~r· os .Srs: 

Arruda Camara, Generoso Ponce1 Os.fé Filho, Abguar 
Bastos, José Pingari1ho, Agostinho Monteiro, Ge~sQn Mal"
q'ues. He~r-ique Couto, Hugo Napoleão, Olavo Oliveira. José 
de Borba, Martins Veras, Herectiano _Zenayde, Ozorio Borba:. 
Adolpho telso, Domingos Vie.i.ra, Artbur Cavâl-cant.j, Oswâ.I .... 
do Lima, Severino Mariz, Em.ilio de Maya, Mello Machs.do~ 
De.odato Maia, Melchisedek Mont~, Altamirando Requião, . CI_e~ 
mente Mai-~ani, Pedto Lago, Luiz Víanna Filho, João M~nga-. 
beira, Raphael Menez.es, Arthur Lavigne, Raul Fernandes, 
LevJ G~rneiro.. Arlhu;r )3ernaràes·, Augusto Viegas, Wa.Shin:.. 
gt.on Pir~s, 1Carnei~o de R~zendê, ~oão Penido, Matta Maqbadõ. 
Ilezende Tostes, Joao Henrique, A:rít_hero Botelho. Jacgues.: ~on
tandon. Be.Imiro Medeiros, Mreu Sodré. Paulo Nogli,.eim,. 
Santos· Filho, Oscar Stevenson, Carla.ta Queiroz, Verguefro Ce
sar,_ Gama 'Cerqueira, Cincinato :Braga. Bias Bueno,. HyppoJí
to do Rego. Felb: Ribas, Roberto Moreira, Meira Junior, Oç-

. tavio da Silveira, Rupp Junior, Abelardo Luz, Dorval Mel
chiaâes. Renato Barbosa, AD.fies Dias. Victor Russomano, As,... 
canio Tuhino, Dario Crespo, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, 
Sebastião Domingues, Austr.o de Oliveira. Martins .e Silva, A1:.. 
berto Surek, Cbrysostomo de -Oliveira, Mairtin.ho Prado, Pau:
lo Assumpção, Gastão qe Brito, Roberto Sirnonsen, Leo:neitl 
Araujo, Cardoso Ayres, Vicente Gouvêa (80). 
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ORDEM Dó DIA 

0 ' Sr. Presidente - A lista de presença -accusa. o compa
reci:ro.értto d~ 2J5 Srs. Deputados:. 

ORÇAl.l'1.E,NTO GE~ ú~ RE,PUBLICA 

1Continuacão da votac-ão do pr<>.}ecto n. 101-0, çle 193.5/ 
( 1 ª legiSlatura)., orçám,do a. Rece.ita e fixand:o a Desp~sa 
para o e:x,e.rcici-0 de i 936; (votação de emendas destacadas·), 
êom. parecer da· ·Commissão de Finânças e Orçamento ·s.ohre 
as em,enqaS apre$entadas (3ª d1scussão). 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa o seguinte 
REQUERIMENTO 

Requeremos destaque para a emend:à n. 3,f.9 ~9 _projecfo 
n. fOi--0. de f'.935·. 

Sala das :sessõe:s,, 29 de Outubro de .1935. - ló$é· Muller. 
- .Diniz Junior, ·- Dorval lt!elchia.des. - Plini_o Tourinh;á~ 
--. C,a·rios Gomei de Otiv.eir:a, 

O Sr. Presià.ente: - - Vou sub.rnett.er ·a votos a emenda 
n . 319. 

Em seguida,,. é dada como, r~jeitada. a ·emenda 
n. 319. · · 

O Sr .. Jes.~ M:ull~;r (Pe.la Qrde:m) reque-r a verifiCQ.Çãó da. 
yetac~o. 

Proc~riJenâo-se á. veri.fi.GáCão· de votação, reconhece-se te-
rex:p. votado a favõr 30 ·Srs. Deputad·os ~ contF~ 129·; :total i5'9. 

O Sr. Pre~i(l._eJ:ite - · A emenda n. 3f9, toi rej:eitada. ,. 

O ·sr. João Neves (Pela ordem/J -· .Sr. Preside.nte., pedi a 
palavra apenas para fazer uma declàr.aç.ão. ~ . 

V-0tei contra a emenda subscrip'ta.1 ·em pTiI'.fl,eiro J:.ogar~ 
pelo Sr·. Jósé Muller a: de~pefto de ~o.D.ter varias deterzylina
cões que p,0.detià~ intere:SSar á eçonom;i~ nacian~l, pq.rquet. 
dü1nt-e da .balbur-!lia adtni.n1S"t~~ativa. eu não .m-e animari~. a 
dar .meu. ·veto a faculdades tão gtay:el! a-0· Governo da llepu
blfêa. 

·o S.r. Presidente - Vou ·sunmetter ·a voto,s e~ destaqu~s 
·requeridos no 

ORÇillE.l'i·Tó DA.. Vll.QÃO 

O -Sr. Carlos Luz (Para -cncaminh-ar a. vot'(L~ão) -- $.r. 
Presidente, na élaboração das emendas, por· parte da Com.mis
são de Finanças, occorreram diyersós engal):os,. que. rles'.ejo 
reetific·ar; antes da vota9ão, ·e que são os s:eguin~s: 

Pagtn~ 309, emenda p.. ·29 ; 

Onde s.e diz ; 
a)' ''estrada de. rodagem de Salguero a Patrolina''., .diga-. 
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se: ••estrada de ro.dagem de Salgueiro a Petrolina, até réis 
4.000:000$00-0" . 

Esta rectificaç.ão consta. aljás, do nosso relatorio - p·a-
recer para 3& discussão, pag. 91. 

Pa~ina 3U,. em·enda n.. 38: 

On.Q.e se díz :· 
"Ré'P,uza-se para 110 :663$200 .. , diga-se': 
"Redu.za-se para 110 :633$200". 
Vide nosso relatorio citado, pag. u:;. 
Pagina 312, emenda n. 45: 
N. · 16 - Supprima-sc, eon-servando-s13 a. àotação da ;:a. 

discussão . 

.Pagina 313, .emenda n. 47: 
On.de se diz : 

'f Cõnstrucção .da ponte, ete. ' · 2. 24-0: 000$000, leia-se; 
. · "-éonslrucçâ:o d'a ponte, etc., 2_44·o:OO.O$OOO",. :e onde se 

diz~ "$e.ndo :1.000:000$ par~ -0 ramal Coroatá-Pedreira.s", d!
ga-se: .. podendo despender até 1 -. 000:000$ no ramal ...• ,, 

-R~latoti9 citado, pag. 130 . 

Pa~ina 31a, eme.nda n. 52: 
Reduza-se o saldo para 1.600 :000$, distribuída a diffe-

rença prop·orcionalmente. 

Pagina 3i4, emend~ ~. 5-i. 

rQnde se lê : 

"·Serviços de dragagem ·d_e dhr-ersós J.jortost ·etc., r.éi,~ 
i. ~ 70: 000$ ", .leia-se : "serv:ice>.s de. dragagem çie diversos.; por
tos, etc ., L Q'Q0.:-000$", e ond'e se lê:. "c~es· de· Olindan, leia-se ~ 
"praia à.e -Olinda n. 

Pagina 315, emenda. n . '·59: 
Leia-se in fine: "podendo ser applicada a ímporlancia de 

500 ;000$ no servi~o do Aéro Lloyd Igua.ssú, no Paraná'\ 

Pagina 3fõ, emenda n. 6f: 

.Accrescente~se ~ incluindo os trechos de Pombal a· Patos 
e ramal de Itapipoca. (Relatorjo; pags. 132 e 149.) f 

1 
Pagina ~16. e~enda n. 6.2 : ~ . ,. 
D~poi's de: '~Estado de Sã.o Pau.lo", leia-se: "s.endo réis 

1 • 000: óô0$ para a .de Cal;llpo Gr.and-e a Cuyabá". 

Pagina 337, emenda n . 429: 

Redija-se: "trecho de Conquista a. Encruzilhada e For
taleia,. _podendo dispendel' até 2-00 contos na estrada Oon
qui~a~Itabuna - 1. 000 :000$000" . 

No Rela.torio, á. pag. 149, referimo-nos ao prolongamento 
de Oitfoic-a a -Oannabrava_, n:a Rêde de Via.ção Cearense·. A :re-
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ferencfa ao Es.t.a:do do Cear:á,, que acompanha Oiticicà, é do 
mappa da rêde, qQe temos em mão. .Não envolve, pois, opi
nião pessoal nossa quanto ao domini.o do Estado do Ceará 
sobre· .essa região. ' 

São es~, Sr. ~residen.te, as .rectificacões que tenho a 
f ~zer,. e, fazendo-as, devo dizer que não culpo a ImpreBsa 
Nacional por ta~s enganos. Ao contrario.: o servi~ da Im
prensa Nacional, em relação ao Orçamento deste anno, _h·onra 
aquella repartição e vale por. um attestado .friS.ante da ca
pacidade de trabalho, da comJ)etencia de todos os seus fu:nc
cíonarios, operarios e qu·antos lá collaboraram na obra. orça
mentarja. -

O Sr. Envaido Lodi . (Pela orde-rn)- Sr. Presidente, re.la
vamente á emenda n. 454, qüe offereci au Orcan;l~nto da Via
ção - Verba 15, Consi~àção 4 - A.era-portos e appàrelha
mentos d.e rotas ae:r;eas - emenda que. teve parecer favoravel. 
houve tambem .aJgons equívocos, que sãQ pequenqs Ei peco 
sejam corrigidos. 

Na relação de !1.,Unas. Geraes, deverá ficar: 
usão Francisco. Ouro Preto e Uberaba, com, 25 ·: 000$000. 

cada um", supprimindo-se a alinea "Sã.o Lôt1renco (Goyaz), 
!5 :-000$000" - localidade que não estava no programma, 
conforme inf ormacão do ser.vit;.o de Correio ~er~o Militar. 

Desta maneira, ficará de .accordo com o original . 
E' a corr~cÇão. 

O Sr. Presid~nte ~ H:a sobre a . mes.a o s·egu.inte 

REQUERIMENTO 

.a.e.queremos o dest.aque da emenda n. 49, da Çommissâo 
de F'inancas·, ao Orçamento da Viaçã.o, afim de ser rejeitada 
e mantido o resolvido na 2• discussão. 

Em consequencia :requerem&s ta:mbem Q d~sta.que 'Para 
ser rejeitª'àC>, da parte da emenda n. 45, relativa .ao p. !6, 
da mesm(l. Comro.issão e do mesmo Orçamento·. · 

Sala. das Sessões, 29 d·e Outubro de i 935·. - Laudel~u: 
Gomes. - Claro Godoy. - Vicente Miguei. -:-- Domingos Vel
.l.Mco. 

O Sr. AcuJ;cio Torr~s (Pela ordem) - ~r. Presidente, 
·como sabe V. Ex. . o Orçamento, em sua redacc;ão para 3' 
discussão, vei-0 do seio· da Commissão de Financas e Orcamen~ 
to para receber emendas em terceiro turno·. 

Recebidas essas emendas no prazo crue o Regimento es. 
tabelece, - é o Regimento quem o diz - a Mesa mandoU-tlfJ 
com o proj~cto á Commis.~füo. . 

Lá, v~rificamos e presenciamos a elabora-eão de dez t'ra
ba}.hos d_ist1nctos, nove correspondendo a.os nove relaf.-Orios 
das respectivas pastas, e um constituindo -o projecto que orça. 
a récéita geral para o exercicio de 1936. 

Voltaram ess~s emendas. mais o projeet.a, ao . P.lenado. 
· Aqui, tra.vou,-se a discussâó, a que V. Ex .. assistiu, não ·só .no. 

tocante ·á. 'Receita para .1936. bem a~sim. aos nove relator.ias 
offerec.idos pelós nove .Deputad'Qs que s~o os nove relator.e.s . 
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dos nove Ministerios por que se faz a administracão publica. 
federal. • · 

Diz 0 Regimento que, apresentados .e impressos os ·re
la torfos, s:erá iniciada. á votação. 

PotS· bem; iodos nó$, que a(Jlli estamos, hoj~. d.~batél)dl) 
-0 Orc.amento, en~amính~n.do-lhe as votações, estamos àgindo,, 
tendo diante dos olbos não só -0 trabalho do Deputado Car
doso de Mello Netto, relator da Receita, mas tambem os de 
seus dignos e.ompanbeíro.s da -Oommissão de Fina11ças, re!a
tando a Despesa referente a ead.a. u.m dos ramos por C}'tie se 
desenvolve a aôm:inístracão publi~ federal. · 

Vem.. agora, o nobre e emi~ep.t& Deputad& mihei?'tt. Sr. 
Carlos Luz, relator do Mínisterio da Viação, quando justa
mente entramos JlO exame das emendas apresentadas ao Or
ça,~ento da despesa desse M.inisterío, já .:Publicadas em av111so, 
e apresenta. - e não te.nho motivos para duvidar, sequer 
remotall;lent~, da afíirmaç~o de. S·. Ex. - apresenta repito, 
e:xtenso ·trábalho, a que S .. ~x. chamou rectificaçâo d~ varias 
cons{gnações. 

O SR. CARLOS Luz ~ Nã'ó foi extenso trabalho, e, sim 
tnéras rectiíicações ã publicação. 

O s·R. A:CUR:CIO TORRF1.S - Vou ·explicar a V. Ex., Sr. 
·Presidente, o motivo da minha estranheza. 

ExemJ)lifiquemos, µada melh<>r dó que <> e~emplo. _Em 
face de determina.da cifra co~ignada no -Orçamento da Via
c;·ão, não qúiz pedit destaque .d~st~ ou daquella emenda. des
ta Ç)U daqu~lta~-erba, paPa que a C.amara de ·uma OU de outra 
conhecesse isoladam-ente; D1ª~ vem o nobre Deputado, .Sr. 
Ca-rlo;s Luz, e, á guiza de 1"ecttficacão, tnodifica essa. éon
signaç~o·. Ora terminado,_ d_esde ás f8 horas .. o prazo ·para. 
.QU.e possamos nos· valer do dfre.ito de· solicitar d~sta"Ql)-es, e,. 
entretanto, ficamos - eu e a Gamara, para. não negar ao Paiz 
a lei de meios - na obri~cão de acceitar essas r-ectificaçõe~ 
que trouxeram o Sr. Denutádo Carlo's- Lt17. e . F:m .l;:~'!lti.da, 
o nosso 20 Vice-Presidente, Sr. ~u:vaido .Lodi'. E ficamos,.-par 

, que. Sr, President-e? Porque estamo$ 'impedidos de soli~i~ar' 
destaques para melhor discutir o assumpto. : 

. Explicam esses illus.tre_s Deputados que apenas vêm .re· .. 
ctificar consignaoões • 1 

Ora, Sr. Presidente. uma verba que, ~m face d.o a~n1so 
se tei:fa apresentado aos meus olhos come justa, pod~ ~a:r-e
cer-tqe, agora, in.justa, em face da rectificacão do .bobre 
Deputado ~r. Ca·d-Os Luz~ se é que. essa. rectiffoacãe> e~vo.lvé 
majoração da verba em apreço. I ~ 

·o Sa. C.ARLos Luz - .A.bs.olutamente; não envolvi:! qua!
quer maJoração. 

O SR. ACURICIO TORRES - Pergunto, então, a V • Ex,., 
Sr. Presidente. eom.o poderemos entrar, desde logo, na ãna
lyse das emendas do Orcamenú:> da Viaoão, no mesmo ·m.o
mento em que S. Ex. lê da tribuna as suas. rectificacõ~.s a 
esse Ôrcamento, sem que as eonbeçamos a.través do a.YJlsO 
d.istril:mido pela Mesa da Oamara dos Srs. Deputados, ou pela 
sua publicacão .no "Diario do Poder Legislativo ft, 

' . 
O SR. EuvALDo LoDi· - A consignação foi publicada ·cer

ta ·em phase anterior. 
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o .$R. -ACUàCiô TORltES ........ Se s-alúu certa, não ha n_e
cessidad1e- .de recti:ficae·ão. Se 9 ultimo ~vul$o. está errado e 
se o n.obre .DeputadQ, tem de se guiar, n.as vt>.la:çõ~s, pelo ul-
timo avulso distdbuido. . . .i 

o· SR~ OAI't'LOS Luz - o rela.torio não qçmsta. do uni~J'i\l 
de .Poder LegislatiYo-";. por isso, p·edi a ~ectiffoaçã.~--~ 

Oi SR. AC.Uaato TORRES - Sr. Presidente~ ahi 'f!rn -~ 
.minha es,tranheza e não. sei ·se a essa altura, numa sessão. no
cturna, com uma rectificação íei'~ p.elo brithanté, .Deputado 
da haneada-que V. E1X:. l~ad~ra, ainda terei f'or.cas para diri
gir appello ao aRo, esp~rito liberal de V. E~-. no _seíüidJ de 
dei:x-ar _ qu:e e_ssas .reclifir;ac.ões 8-ejaqi,_ publicadas no· '"Dia.rio 
ido Poder Legislat:ivott, a;fi_il;l de que. dellas t~nb:amos éonheei-
mento .offielal e possamos dar o nosso-voto coasc-iento;3,m 3nt~. 

o _SR.. D_ELFIM MoREI~ J.ll':N1oa - Entã·o, não se v·ota. .o 
0.rQ"amento. 

O SR. A!OURCIÓ 'POAAES -- T~aga.m•hô cert:J par~ ó 
Pl.énat'io .. 

O S:a. CAJU.c:;s Lu-z -- Os ·relatôrios tr.azém a verba. :cet ... 
ta-. I)esde logo,-ha comprehensão ~o as8umpto.; é '-coi3a miuda. 

ó SR. ACUB-CIO TORRES - Perdão! Estamos, ~qui, en
tretanto, para di~cutir. e votar, com a mesma sinceridade. co1-
sas-miuda$ e graudas.~ 

O Sa. l\lAOADHÃEs NE'M'o - Pela ~e puqe oavil~, tr:ata
se apenas de em.enda&. de redadQão. 

O SR.. ACUR.iQIO TORRE·S .-,... Sr. í>re.sidente,. nã-o .so 
aborreça, V . Ex. -CQínillig.a. aeitero Q apprulo para o· seu li:
beral-ismo, f3$perand'o que V. Ex_. s6 f~Ça a CamaPa cGah~ 
ce:r das. emendàS aQ· Orçamento dá Viãç~o, depo_is ae pubU-

. cadas no orgão· offi'cial, ~manh~, a,s 11BGtif ieacõe; irazidas ao 
Plenario, pelo nobre relat<:>r da Com-missão de Finanças, Sr. 
Deputado -Ca;rlos Luz. (Jfuito be-m.) · 

O Sr. P:tes'idente. - :Não pude ouvir bem as varias recti
ficações· apresentadas pelo nobre Depu-tado-, Sr. C'arlos Luz .. 
Vou ·tomar conhec·imento <lieUas· par-a resolve~ a. .ques'tã.o .aus
ci:tada pelo nobre Deputado1 se.ndo1 entretanto, certo que nesta 
phase da votação 'não'. -·podem se.r feitas ·modificações de 
qualquer especie ao ·Or.cainento. São admitttdas i-.ectificaç.ões_, 
·'em cons~encia de equivoéo not.orios ou érr·qs typogr3pbi• 
cos • . Em .tOdo cas.o, examinarei o ass:ilmpto~ para resolve~ d~ 
pois .SOQre t'9dO O me-recimento ~a questão. 

O ®e a Gamara vae fazer agora, sol>re o Oroa:mento da 
Vi~ção é vdtar as emen_da;· cujo de-sta_qüe fo-i raquerido. 

Em seguida, é approvada a ·emenda n. 49, da 
Oommissã(), 

O _Sr . Presidente - Este reque~imento pede far,nb~m o 
-desta~é- ido n. 16 da, emend~ n. 4.5) qu~ vou submet_ter- a 
·votos. 

.. E' d.ada eomo approvada a pár-te cujo desta
que foi requerido~ 
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o. Sr.. Claro de God()y (Pela ordem) requer verificaçãG 
da votaç·ão. 

O Sr. Barreto Pinto · (Pela ordem) - S_r. Presidente, de
sejo saber sé ficou mantida a sub-consignação. de 2. 500 con-
tos· de réis. -

O Sr. Presidente - Trata-se da verba d:e 2.500 :000$, que 
passaria para 2. 1 OD : 000$&00. Approvada a emenda da Com
missão de Finanças, r. verba fi~aría na s'3gunda das quantiãs 
annunciadas; ;rejeitada, ficaria em 2. 500 :000$000. 

O .Sr. Carlos Luz (Pela ordem) - Houve engano ne~se 
numero, Sr. Presidente. Foi justamente. um d:os que ha pou
co rectifiquei. Em vez de 2. 100 : C>OO$, são, de facto, 2. 5·00 
contos <le réis. 

O Sr. Claro de Go.doy {Pela ordem) - A' vista da dec~a
raçã,çr do nobre Relator, de·sfato do· -requerimento de verifica.
:eão da votação. 

O Sr. Presidente - A declaração do Relat.or, Sr·. Carlos 
Luz, precisa ser ·bem esclarecida. J?e.ço a S. Ex.. que a reit~
re, para o que lhe concedo a llalavr'.\. 

' O Sr. Carlos Luz (Pela ordem) - Sr. P·residente.. nã:o h&. 
dffferenca alguma.. Em vez de 2 ~ :100 : 000$. s-ão 2· .. 500 :000$, 
porque inctuimos ne.ssa verba outra -despes.a. yelativá. á con
struccão da. estação d.e Catatiot c0.nforme eonsfa do meµ. re,.. 
latorio. 

O Sa. PRESIDENTE - Está b·em; v eng.ano é, portanto, àa. 
publicação. 

O SR.. CARLOS -LUZ - Da publicação anterior ·ao tn~u 
relatorio. 

· o Sa. PRESIDÉNTE - A' vista disso_, fica retirado o reque
rimento de verificação da votàcão. 

H« o segu_int~ 

" 
REQ~~ 

,Requeiro o destaque, para rejeicão) do inciso n~ 3~ da 
émenda n. 53, d.a Commissão de Final!ças aQ Orçamento do 
.Ministerio da Viacão, mandando feduzír de Hi' •. 000 :000$ para 
1:1.000 :.000$1. a ve~ba destináda' ao proseguímento das· obras 
e melhoramentos P.a· Baixada :E'luminen. .. se. 

Justificação 
1 
1 

A emenda n. 6, da Com.missão de Finanças, á Lei d~ Re
ceita, consigna a dotação de 2-00. 000 :000$ pàra os serviços 
de abras publicas, ªppaDelhamentos, aoquisicõ~s. 

Ora, a verba total consigna.da no Orcam.ento appl'ovado 
em 2• discussão, para "obras publicas.", foi de· 187. 071 :318$. 
·incluida nesta importaneia ai de 15 •. 000 :000$ para o prosé,.. 
guimento das obras e mellior~mentos da Bab~ada Fluminense. 
. . As emenda·s acce1tas para :3• discussão aeérescem a re
!e~ida. importancia de apenas, R. 50() ! ()00$, approximadame.nte, 
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o que perm.itte, portanto, a conservação da verba de réis 
15. 000 .:000$000. 

A s:ua reducção teria o. inconvenient e de .m~tilar a ~~e
cucão de .um plano e retaFdaT e encarecer os servi.ços em 
questãaJ conf arme alega o Dire:ctor da Commissão de Sanea
mento da Baixada Fluminense. 

·sala das Sessões, 28 de Outubro de 1935. - $duardo Du-
vivier. · 

O Sr. Edu.ardo Duvivier (Para encam·lnha.r a votação) .-
Sr. Presid·ente .. nenhum.a pretensã.o mai$ justa ào que a da 
bancada fluminense, pedindo desta:QUe do incis~ n . 33, da 
emenda numero 53, pára qbe ~eja r.nantida a verba de 15. 00.0 
contos de réis·, acceita pela C~mara em 2ª dis<mss·~o. · 

Razões de ordem ·econom-ica, financeira e humanitarla, 
inmõem a cons.e:rvac~o jntegral dessa verba. · 

Razões de ordem economiea, porque eUa obedece a uma 
systematica, a um plano que deve ser executado em sei~ e~er
cicios. 

A J)rotelacão da exe.êucã·o <lesse ·piano, pela reducção da 
verba, importa em adiar tatnbem a rev~rsão do capital que 
a União terá na fórrna de tributos~ Já exput a Camara qUe 
somente .a 'Baixada Fluminense .·rende aos cofres federaes 
31. óoo :000$0ÕO. annuaes. · 

Or.a, tessa vasta zona, uma vez saneada, em plepa. pro
ducção. realizará certamente o decuplo do que ho.ie PrO<:luz. 
E, prod·uzindo o de.cuplo, dará tambem á UnàãQ o decuplo da 
renda· que ella hoj:e aufere. 
Ma~ ha tambem ainda pelo lado economico, u:rn a.s:pecto 
que se não póde descurar: é o de que a situacão de insalubri
dade d'essa zona está pr~judicando as gerações que nella des
pontam. Sã-0 homens n;iscidos nesse meio. inhospito, ataca
dos pela mal~ria, pe1a ankylosto.miase,. cujo valor, como ca
pacidade de trabalho tem necessari'am.ente de se~ dimir.iui
do por essas condições de inhospitabili.dade da zpna. 

Ha, igual.mente. entretanto, razões· d.e ordem financeira. 
'E essas r.úzões - já demonstre'~ ~aqui - importam num pre
juizo· para. a União .-de pelo menos 25. 000: 000$000, que é em 
quanto será encarecida a obra. 

·Mas ha ta·mb:em as razqes de ordem humanitaria, como 
aqui accentuei. Nã:o é possive1 a.ue o Brasil não se· com.mova 
perante a situ:acão desses milhares de brasil~iros, cuja saude 
está sendo comprornettida. 

E não ha razões de or.dem orc~mentaria que .justifi
quem a emenda da Oommis.são d.e Fin~:ncas. E _n_ãa ha por
que as ôbras publicas montam a 187.000 :·000$000, incfuin
do os 15 mH contos para a Baixada Fluminense. 

O 8n. ACOURClO ·ToRRES - E assim mesmo fica um saldo 
de 3.-000 ~000$000. 

n SR. EDUARDO DUVIVIER - H:averá, ·portantü, um 
sal<io desde que seja approvada a emenda n. 6, que autoriza 
o Gov:e.rno a fazer operações <le ·eredito no valôr de 40 mil 
contos de réis. 

Não tem razão o Relator do Mínisterio da Viacao, 
quandiJ pro.cura apoiar a sua opinião num offioiQ do Sr Di
rector desse .Servtco de Saneamento da Baixada Fluminense. 
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E não assiste razão .:i S. Ex. porque o Sr. Engenheiro Chefe 
d~ Commi.ssão, Director dess.e .s·érvico, ao fa.Zer esse prc:;>
gramma, declarou que o faz.ia ante a jmpossi.bilidade de 
ser conéeedido o credito de ~0.000: 000$000, cit'cunstan~fa 
essa que infelizmente o Sr. Relator não consigno·u no seu 
parecer. 

E' ve.rclade que o Sr . . Relato!" conelue, d.izen<lo ~ 

··Se as, obr~s tiverem grande e proveitoso desen
volvimento e fõr favoravel a situação do :Srasi.l, po ... 
derá ser restabelecida a prünjtiva dotação no 2º se
mestre de 1.936". 

Sr-. Presidente~ -a bancada fluminense ... 
O SR, AcuRcJO TORRES - Unanirne. 
o SR. EDUARDO DUVIVIER - .... tem grande e fm-· 

.men.so empenho na approvação integral dessa verba, que con
sulta á ·eeonom-ia nacional, que consulta ás finanças nacio
naes e. que nenhumµ. razão orçamenta.ria tem contra si. 

O SR. Ac·URci.o TORRES - ·O .Estaao do Ri.o tern vividp 
como verd~d·eiro or-phã.o} em t'.ace da Federa<;ão. 

·o SR. EDUARDO DUVIVIER - A promessa do Relator, 
<ie ser concedido um credito supplementar, importa em com
promisso da Com.$~são de Finanças, para cttJ,e, no exereicio 
de 36, seja c(Jncedido esse eredito suppleI;O~ntar. A bancada 
fl~inense não d~seja crear obstaculos e aguarda o pronun
ciamento do Relator para reilrar. ou nã.q seu pedido de des
taque. 

·O Sr. Salgado. Filho - S_r\ Presidente, penso que esta 
emenda não interessa, só, eomo disse o il:lustre Deputad.o 
peló Estadp do Rio, á bancada fluminense. Vae mais longe 
é do interesse nacional~ não se restringindo exclusivamente 
a uma pequena região do· vizinho Estado: 

.:\,bandonar essas obras é nm grand·e mal, não só para o 
Estado do Rio, como para o Brazil inteiro, porqu,e affecta a 
salubridade :de uma grande região e ta.mbem· as commu,rífüa
ções para, as cklmies serrranas, princij;>ál~ente -prejudidfoan- . 
do -0 turismo que vivemos a incrementar. 

O Governo 'Provisôri~ ligou gl'and& importancia. a essas 
obras porque grande importancia tê~ realmente ellas . 

.A. r·educção da dotac.ão ·para :t O. 000 con~os irá preju~icar 
as abras de naturez·a sectmdaria, que .são as. de canaliza.cão e 
drenagem do terreno. 

As obras de grande hydrographia a. que se referiu o pbefe 
da Commissão são pr.eci-samente as qu_e diz~~n respeito fá te
ctíífoação e á desobstrueçãó dos rios. Mas ni;io se limitam a 
isso as obras indispensaveis ao saneamento e, tanto nâo se 
lí.mitam, que um .p.equeno abandona dos servic.os _iniciados 
pelo µ.overno Provisorio no nu,cleo de São Bento, com i03· ki
Iometros qúadra<ios, ftez co.m qu~, em 1935, o nivel da malaria, 
que linha baixado a zero. e.m i 933 e -1934, subisse :ri.ova
mente, acuSal)do 5! novos casos. 

O SR. ÀDALBER'l'o CoRR:êA - Não é de admirar, pois o ün
pal udismo está grassando na. propria capital. 
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0 SR. SALGADO FILHO - Como ben1 à:ccentua o nobre 
Deputado pelo Rio <;irande do Sul, Sr. Adalberto Corrêa, o im
paludh;mo está se fafiltrando no Districto Fede.rui, vincto 
daquella zona. · 

Por jss.o mesmo, Sr. Presidente, dizia :eu que essa ôbr& 
não tem apenas caracter regional e, sim, nacional. 

Nestas condiçõ~s, ÔÚSO appellar para.. a nobre Commissã<:> 
de Financ·as, afim de c.onco!".I'et com a dotação orçamenta ... 
11a já proposta e approvada em 2ª discussão, nã.o desvian
do aiss-im mais uma vez, as verbas destinadas ao saneamento 
da Baixada Fluminense pal'a 1.mtras obras ~ seTern inici~das 
perturbando de-st'arte, as já executadas, que tão relevan
tes serviços t.em prestado em beneficio da saúde pubHea, 
não só do Estacto do Rio, ma'S lambem do Dis.tricto Federal 
e das regiões circu:mvizinbas .. 

Era o que tinha a dizer. (Muito be.m. Palmas) . 

O Sr. Carlos Luz (Para encaminhar a votação) - Sr. Pre
sideri.te, a dotação d·estinada á Baixada Fluminense cons ... 
ta ·da diseriminaç·ão do Mini'sle.rio e importava em ·ré.is . • .. 
a .·soo: 000$000. 

Em 2ª djscus.sãQ, a iUustrada Bancaq~ progres-sista <lo 
Estado do Rio apresentou emenda, elevando a dotà.çãn a 
15.000:00(}$000. 

Procurei illíonp,ar-me n,o Ministerio, tendo r,ecebi-do de 
lá um efficio, data.do cje 29 de Março deste anno, n. 99, em 
.qµe o illustre enge~nheiro chefe dessa obra declarava: 

"Caso não possa sel" realizada durante o corren
te anno, a operacão de credito de 40.000 :000$0CIO 
autorizada ·pelo decreto n. 24.509_, de 29 de Jun)lo de 
1934, peco permissão a V. Ex. para sugger.ir fo-sse 
p.leiteaao. papa essá commissão, pa.ra o proximo 
exercido de 1936, a verba de 10. 000:000$000; coma 
Justifico nó incluso schema. a qual permittiria dar 
aos serviçQ! o necessario an(l.amento. 

Assim,, deante do officio do director technico das obras 
propuz á Commi$são de Fin.al_lças 1O.000: 000$000 para esse 
fim. A Commissão ,entretanto, levàda pelo votô do iHustre 
Deputado, Sr. João Gui~arães, preferiu, em 2ª discussão 
e até a 3ª, concordar com o augmento de 15.000:000.0QO. Em 
3º turno, viu-se, porem. fort;adà a voltar atraz não para 
adopta.r n primitiva ·pro!)o~.ta do relator, que era <le 
10. 000 :000$000, mas para aceeitar qu~tia, superior á verba 
&uggerida p.efo direc,to'r das .abras isto é, super-ior a 
~O • 000 :fül0ff$000, ou sejam 11;. 000 : 000$000. 

AlJás, vejo qú:e a i!Iustre Bancada do Estade> do Rio con~ 
cardaria etr\ retira.r o .seu destaque, desde que vi$se nó voto 
da Camara o d'esejo de completar essa verba no exercício se..
guinte e as obras tivessem1 - como fri~ei eín meu relatorio1 o 
nece'ssar.io andamento que a sftuacão do Paiz o permittisse. 

Esse o pensamento da Cojn.m:issão de _F.irtancas: dar á~ 
obras da Baixa-da Flum.inense· o augmento pretendido, desde 
que tenham o necessario desenvolvimento. 

E$te, acredito, será tambem o voto dec.isivo da C~~ra. 
Assim, penso, que a brilhante .Bancada do Es.ta'do do Rrn po
-Oeriª' ficar be.m com os fluminenses e l'.etirar o destaquet 
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cru.e tão d~nodada!Il~mte defendeu neste Plerrar_~'º e que, q11an
to ao .seu asp~oto central d'é serviÇo publico necessario, 
co11:segµiq: igualme,nt_e o paí'é€ei'" ·e o ·voto. da 1Commissâ9 de 
Finanças '(llfilito be·m. Pai:rti:as). 

o Sr .. Prado Kelly (p.4ra ·en_&q:minkar q. votaçQ;o) - $r. 
Presidente, .sabem V. E:x;, e. a. 'Camara o alto apreco em 
qu~ temo·~ os illustrados m.embro-s. da Comm.issã.o de Fjnan
ças, ·e; esp-ec.ialp:i.én.te1 o e'.rüdito· e ·:eloquente Relatü"r do órça
nlen:to· da Vj;a~ão, uma das fig:W:S.s da ma;i.s alta e:XJ>re.ssão 
moral ·<lesta. Casa, Um dos. s.ells o.rn·am.entos mais legítimos de 
intelligeneia e cultura. (M"Uilo lí<Jm). A palaV'l:'a: de S. Ex. 
vale para ·nós como solenne. c.ompro:mísso assum:id.o para o fu-
turo, -coinp.ro:tnis.so que -S. Ex .. bonr.ar.â, estamos :c~rtos, c.ón1, 
n rnesmo denodo~ ~ m~sma coberencía de attit~de que tem 
tnaréado os p.etos da $úa. v.ida .publica~ ·e co~·pi.-omi·~so ·que· n_ão 
ás'smne índivfüu~_I}lente, roas ém P.9:rh.~ d~ Commissão d~ Fí:-
11arn~~s. :a ·que pértenc:~, ~m. nome fio Plena.tio QU:.ios s-entimen-
tos -e tendencias procura tnterprelar. ~ 

Nestas, condic.õ"es, se,m entrar na discussão da má.teria, 
porque·t nes.ta pa:.:-te, muit3s poderiam ser as objecões que -a 
rainha ~an.cada OP!i>Oria. ao illustradc ltelat.o=r; sem entrar na 
apreciação d:B~te a$umpto ·e ·scem reh~.indica.r pªrA o. Estadó 
ao 'Rio d~ Ja,J;l.eiFo ô di.reito ,que lhe assiste de apoio dQs ·po~· 
d~res federa?s, qt:land.O enorme· é a sua contribu'icão paN.L os 
bofr.es dá União, w:noo· os· 1olh'os para o futu.ro ~xe1•cfo1o, pa,rã 
os e.reditos extraordinarfos e p.àrt.1.. as novn~ dota~.ões; e, fiando· 
e.ni :Deus e· na coherencia dos homens, espero que a promessa 
:feUa ao Ri.o d~ Janeiro há. de ~er eump~i.da para honrar a 
.propria digniQ:ade. pes.soal dos qne. i~so affirm;i-tn e a propda 
cobe:re.nGia de p.ensa~e.nto- ,e de attitudes da Camára dos ne
putados. (.Muito bem. Palmas.). 

ô Sr. -Acµt.cJa Torre$ - Sr. ·Presidente, tambem tenho 
na ma1s alta ~onta o Sr. DeputadQ Carlos· Luz. · Emb-u:ra, 
porém, tenha S. Ex. nessa alfa conta, não concordo cQm o 
fecho do discurso do ~r .. Deputà<io Prado Kelly, quando S. 
Ex., dêpois de ~iar eín Deüs, ainda ·precura fiar na eohereucia 
4 'os hom.en-s, pI.>:rqüe, ~sr. Preside:n.te~ e.u só fio,. e muito; na 
primeira! Q.l)~p.to 4 segu:_nda, .çomo .empecHbo p~ra qu·e nellà 
fie, tenh.õ o esque~imento por par-te dtisses mas.mos homeni::,. 

A Bancada flunünense, Sr. Presidente, por todos ns. setrs 
grupos, por todos os -seu.s partidos, por todos os s,eu:s homens, 
vem pleiteando da Gamara a dota.c·ão de i 5 mil contos em fa
vor das obras da Baixada Fluminense~ A União, Sr. Pres.1.-. 
dente, qua,p.to-, áo meu -Estaao, só tem deire· arrancado, t.udo 
Q:Ue tem podidô atran.car .. Epi f ;ivor de. meu ,Es.tado1 a Utt;ião 
Fe·oeraJ só tem dado, de dito, em ofto a.nno~. uma inter:vencã!:>1 
~eita ~penas nara modífi~ar a fei.ç."i:ó pqlítieo-partid~r.ia da 
m.inha terra; A União Federal manteve, 1duran.te algum tem
po, no meu .Es.tado, um.a Escola Su-pertor, a Escola de: Agri
.eu.l~~~:ira:; .e~tretapto, l~~o. d:epois, até .é$&e rp.uito P.OU:<??i que a. 
Un1ao aih _mant_mJ;la, ret-1.rou d'e pr-ompto~ Na-dª a l;Jn~fi.o· t1ein. 
feito pelo. Estado do Rio . . Este. E-stado.. PO? .seus hQTi1ens,, ne$tci. 
Ca~nai'a, -tuc:Jo tem dado em favor d,aEf ~emai's ·unidades .da f e
'deracão, i;naximé ·na Oon.stituint~ Republicana .d~· 193-4, quan
d.o todos, nó's,. fluminenses c·om assento nesta Casa, votamos 
e defendemos,, através a palavra sempre. brilhante do Sr. Dê
putada Prado ;Kelly, qu~ aos Estados nordest.inos vi:ctimas 
das. seccas fo.ssem distvibu.idos' 4 ·% da rend:a d~ União. 
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O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Posso affirmar a V. Ex. que 
os Estados nordestinos votarão eom o Sr. Carlos Luz . 

.O SR._ ACU~CIO TORRl!!S - Agora, como resposta dos 
Est?,dos _nordestinos, recebo a. consolai;ão do Sr. Deputad(, 
Xavier de Oliveira: os flum.inenses querem 15 mil contos, 
mas nós; ,em a·gradecimento1 ao .que elles por nós fiz1eram na 
C~:mstit1:linte-, ficar.emas com o De·pütadpo Ga.rlo.s ·Luz,, quer 
dizer, tiraremos, do que desejam. os fluminenses, quatro .íníl 
contos. Sr. Presidente, como V. Ex. está à vêr, os flumi
nenses Q.evern ficar muito agradecidos aos nordestinos·. · · 

O SR. .ALnE SAMPAlO - O nobre orador, pare-oe que não 
interpretou bem o aparte- do Peputado Xavie~ de Olív-eira ... 
Os ·nordestinos estarãó a favor d-o Estado do· Rio. 

o. SRL PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador de que es-
tá findo o tempo de que dispunha para ··falar. -

O SR. ACURCIO TORRES - V. Ex. me dizia, hontem, 
Sr. Pr~sldente, que neste caso da. Baixada Flurninense, ·eu 
teria :mais um minuto, por s·er úm. caso justo . 

.Sr. Presidente, o que aJnda me trouxe á tribuna foi .o 
proposi.tõ de declarar a V. Ex. que· - fiando em Deus, com@ 
o Deputado .Pra.do Kelly, mas nãb nos homens, permitta-me 
V. Ex. que o di·ga ·- . não me po5SO OIJPÔl' ao qu.e V. Ex. 
haja por bem resolver no tocant.e ao pedido de destaque que 
.formulamos. 

O Sr. João Carlos (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, a r~speito do debate a. que esta.mos assist.indc,, 
nã.o -t~nho duvida. .algu!l)a er.n ~i.er.Iarar a solidadriedade de 
m'jnha Bâncada, e acredito qµe ella reflectirá o pensamento 
comri:'ln.Il) da Cama~a; no sentido de ser feita a votação ·die ac
cordo eom as suggestõês d'o nob.re Deputado Sr. Carlos Luz. 
A êxposição q:ue· S. Ex. fez deixa J>erfeitamente demo-ns.
trado que a Commiss-ã:o não -Pecusou sua melhor atte·nção ao 
problem~a em f óco, ''e ao contra1jo tev~ a preoceupação de 
ouvir, a. palavra do technico.s e de aecordo com essa orien
tação, se. inspirou e resolveu. 

Não tenho duvida algüma iem fazer côro com os meus 
collegas, no sentido de envidar todos o nos~os esforcos, afim 
de que'. no Orçamento do anno vindouro, consigamos o sup
primento d,e verbas necessarias á conclusão das obras . 

.Acredito que, com a orienta.cão assim estabelrecida não 
terão os nobres Deputados pero .Rio de Janeiro duv~da em, '1.'e
tira.r o destaque solicitado. 

Q Sr. Eduardo Duvi7ier (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
attenderido ao appello e -ao êonipromisso doS!. nobr~s Dep.u
tado.s Cartos. Luz e João Carl~, retiro o pedido de destaque. 

O Sr. Presidente ,_ Está déferido o pedido do nobre 
Depu~ào. 

Tenho o seguinte 
REQUERIMENTO 

Requeremos o 9,estaqU'e da emenda n. 412, ·cto Plenarjo-. 
ao Orcamie-nt9 da Viação, a.fim de ser approva 

Sal~ das Sessões, 29 de Outubro· de 1935. - Laud.elino 
Gornes. - -Claro Godoy. - Vicente Miguei. - Domingos 
Veilasco. 
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Q Sr. Claro de Godoy (Pela ordem) ....,... Requeiro a reti
rada do requerimento. 

O ·sr. Preside.nte -... Defiro ó :requerimento. 

E' considerado prejudicado o seguinte 

REQUE.R!.ME~"l'O 

Requeremos destaque do n. 33, d'a eme.nda n .- 53 da 
Commi.ssão (Orcamento da Viação), para ser rejeitado, pre
valecendo, assim, 0 1 v~n.eído em 2ª diseussão. 

Sala das Sessões, 29 de Outubro de 1935 . - Acurcio 
Torres. - . Cardilio Filho. - Prado KeUy. 

O Sr. ·Presidente - ·- Tenho o seguinte 

REQUERIMENTO 

lleqeremos destaque· pa:r:a as emendas. n. 86 (pag. 367}. 
~56 pag. 377); 99 (pag~ '373., verba 2-3'ª). - João Neves. -
João Cleophas. - Christianc Macha.dó. 

O Sr. AJde· Sampaio (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
V. Ex. já está passando ao segund-0 Ministerio- e eu .pedirià 
lic:ern~'a para lembrar qne a mino1 .. ia formulou requerimentos 
de destaques quanto ao MinisLerio da Viação, os qúaes talvez 
ainda não tenliam sido julgados p()r V. Ex. 

O Sr. Presidente - Ha algumas emendas ·dt: Ministerios" 
relativas ao orçamento, que não foram trazi(jas á con.5ide.ra
~ão da Camara, porque a Mesa ainda não teve tempo de 
compulsal-as. 

Aquellas a qúe se refere o nobre Deputado serão opppr,.. 
tunamente submettidas a votos. 

O SR. A.Lo.E SAMPAIO - Era isso o que queria ouvir de 
V E:X. 

O SR ·pRE-SIDENTE - A Ordem do dia é eonstituida de 
v-otacão das emendas já. examinadas. 

o s~ . .ALn$ SAMPAIO ..,.... Agrad.eço a informação de :v. Ex. 

O ·Sr. Presidente - Vou .submetter a votos ~ emendâ 
n. 86. 

o· ·Sr. J'oãó Cleophas (Pela ordem) - Sr. Presidente,. a 
reda.e-0ão desta e:menda ha de :proporcionar certa eônfusão, ou 
vamos melho~ djzer, grande ccmfúsão. : 

V . Ex. póde obsel'Var, lendo o pareeer sobre· elI~ eínit
tido pelo relato.r, que 1 Ji proposta, para destaque, da verba 
i'Jp, Educacã.01 .determinada qu,an!.ia para instrucc&o dai$ guar
das-marinha, no navio-escola "Almirante Saldanhá" .! 

ó Relator - por conseguinte, a Commissão - não accei
tou a proposta nos t;errnos da justificapção, mas ·mandou que 
essa despesa, corresse por conta de uma verba - 1 ª, IJ.. 7 
"A.cquisi.éão de ouro pelo Banco do Brasil". . 

Esta ve·rba relativa ao ouro já àesappai:eeeu do Or
mento, de modo qu~, na realidade, nada fica por iella cor
rer semelhante despesa . 
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por outr9 fado, se nao correr por conLa desta. ver-bn já. 
extincta, ha. ainda ·a.. not~r qüe pode oo-rre·r por- cqnt,a da quan
tía <;Te 4 _mil, consignada. para ju_ros e· amor-ti~aêâo de 
em:p·restünos • -

Ora, Sr. Presidente, _para ;este ponto é que queria invóCaf! 
·a escl.a-roçida attetição de V. Ex. A Gamara anl:erformente 
.ap:provou ~menda que f.in inj_portançt_a dete_rrn_inada para ju
ros e amortizac@~s. de.sses em__pr.esttmos·. Se a Catna_ra vae ap,.. 
provar,. agor~> que· se retire d~Sa. qu?-'!'ltiai, já fi~da, ·an,~ríor _ 
mente~ em virtude da:s ·razões expend1da'$. pelo rela.tpi:- e pel~ 
pro_prra iComqiJsa:ão de Financ.as, .a Casa irá destruír cõusà 
Jâ ailtés votada .. 

Era estai a questão q )J,e queria subJíleU~r á e,sclarec.i'da 
apreciaçã'o de ·v. -,EX. 

O .Sr. P.resident.e - Vamos ouvir o Rcla.101-. Tem a pa
lavra: o Sr. Deputàdo Ama~al. Peixoto, 

o· Sr. Amaral Peixoto - 'Sr. Presidente, n ómcnda ú. 86 
manda accl"'escémar uma ver.ba ao or~nmerito do Ministerio 
da Marinha. 

Em :wrcei_ra d_iscus_são o Regitnento só p~rmitt{' ~e "'CCI!es
cente_. verbai nova ou se ailgmente deªpe;sa Lotnl quúnció hzja 
tedqêção em outra.s dôtacõ~. 

$.ste foi o criterio -~ssenta.Qo pela Cnmmh~~tín ele Finan
cas ~nterr>retandc; o ftegim~nttt d~ CaJa. 

O augmento de despesa t<Jtal não é pcrm!tUdo, mn9 é per
mittido o j-0go de verbas etn terceira. d:iscusllno. 

A confusão que ~xiste é a .seguinte: o nobre Deputa.do 
Sr. João Cleopha:s julga que ai <les-pesa du ylngt•·m de i'ns.tru .. 
eçãó do navie>-escola "Alil;i:iran:w _ Saldunhu" irti: correr po~ 
conta d.a verba qo _Mlniste:r;io da Fazenda e i·clri-Uvn aos Juros_. 
Não é i_sso, $r.. Presidente. A.:pprôvad~1 n l'mCiH1n será aiccres
centad:;i. ·.uma -verba nQva ao orçame.ntó do Mintstcrio da Ma
fi_n.ha. 

A emenda primitiva. ·manc1avGi: qu~, .e~~~ necrN~cirnc; cor
resse por conta .da verha do ensino geral, p·or conln do excess·o 
da quot.a constituoi.ona1 d'o e:osin-o. 

A ·Commiss·ão, não julg.andó que tarl vin.g(ln1 devess:e cor-
1~er por e:ssa, verba, fiz a propostá de -se 11ec1•0:sctn1bar· verba 
·11ova ~:o orçamenta da Mári_nhà,. e parai conc·tl lnr o l\'ügirnento 
-- - ~penas. para i:Sso,, -- deciarei,, no meti pnJ•11cci•, qon fl: ·em-encta. 
p.odiá ser .acceita,. pois, a de$pesa hnvin. sld,o dfminu'.i~a d:e 
1.60 mil contos e; as~im, fí.cavam perfeitnm1mt('· bn:rmonizn.dos 
o R.iegimento da C-amata dos Deputru.fos corn n m~ccssidade 
ímpeciosa qtl-e me fez vêr o Sr·. Ministro dai 'M11,rlnhn - ·o ac
crescimO' de ur:o.a ve-rba para urna vüigero· N!Knhrni(lutn:1•· e cQin ... 
plemetitár da instrocção. -

O .Sa. PaESJDENTE - V. Ex. info·crn.n. 111iii;, q ll'-' o parecer 
é f'av:oravel â e·me_nda·? 

'O ~SR. AMA.&\L PEIXO'l'O - Exlictnm~nto: • 
. Era; Sr·. Presidente, o ·Cftle se me o.rto1·~lú cJhmi• á Casai; 

O Sr. loão Cleophas (Pe.la ordem) - Sl'. P..rrnil~onte~ de~ 
sej:o fixar .p.II) _ponto Q:esqe já. A m·ln_orl:íl nl\rJ mtt~ apreci~ 
and9 a: legitimidade ou a respqnsnbilidn<h~ d.11 rh~-spes-a, não 
está entrando neste .assump.to, mas a'])e.nas· .Jovantnin<:Jo qtiestão 
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de ordem., porque, cemo o relatôr acaba de declarar, itilpo1•t~ 
em a.ceres·cimo · de despesa em terceira discussão. 

Allega S. Ex. que ha economia na verba do ouro do Mi
i·üster.io dai Fazenda, · e que, por essa xazão1 pode ser creada. a 
npva verba de 4. ·500 conto~. 

)?or mim conf e.siso qúe ach:o justa a viagem-de instrue cão 
de navia,_escola 41 Almirante S:;i.l<laJlhâ" • N~ co·nsidero., en
tretanto, seja regular' a m5}.nei~a- por <IUe se aventa ar ideia, 
pois vem de eucontro ào noss.o. Regim.ento, ao dispositivo ccm
stitucio:õal, por demais rigido em assumpto desta natureza·. 

O Sr. Presidente - V. Ex. j.ulgts que viola C1 R.egimento? 

O sa,. JOÃO CLEOPHAS ~ Sim. porque, em terceira 
discussãQ_, se vae crear nova desp~a _num Ministerio, tendo 
aipenas a justi!foa.tiva de q:ue houve red.ueção no Ministerío da 
F'azenda. Se fôr adaptado tal críterio, então poderão ser ín
cluid_as todas as novas d.espesas que se entendam, poi~, a s~up .. 
pressão da verba. do ouro import.a em 1-00 mil cop.tos . 

o· Sr . . Presidente - O Regimento não admitte, em terceira 
discas sã.o, emendas que augmentem .a de.spes~. Mas · quando ~ 
apreseµtª'das a:ugmen'ta~ determinad_a verba; levando em cen
t~ a reducção ele outras, o Regimento permi.tte a acceitação . 
Como, porém, o a.ssumpto representa ponto complexo, vou 
deixa~ para dar-lhe solucãe> definitiva mais tardé. 

Prosi~amos nas V.o tacões~ 

V' atação da s-eguinte 

E.ME'.NDA 

N ... i5ô 

·N.. i -,.- Para attender ás. despesas com a constr-ucçãó do 
novo Ars:enal de Marinha ãai Ilha.. .da~ Cobr~. 

Discrimine-se em duas consignações, para pessoal e ma
terial, dividindo-se o pessoai em tres -categorias, a primeira. 
compr-ehendendo o pessoal technico e administrativo -sµ.,.. 
perior, a segunda os mensaUstas contractados e a tercei·ra os 
operarios .com diaTias o-µ _ salaris·o. - · João Neves. - Joif,o 
CUophQ.$. - Emílio de Maifa . - Christiano Machado. - · 
Bi~ Fortes. - MoUa Lima. 

O Sr~ Amaral Peixot~ (Pela orde'.)Th) - Sr. Presid.ente, 
pederiã. a V. Ex. me dissesse o que ha em re'la·pão á er;neJ;ida 
n. 86. 

O Sr. Presidente - Como foi silseitada. questão de or-dem, 
resoi:vD deixar par.a. resolvel-a depois· de cQnservar com o re,.. 
laitor, cl"eritro em pouco. 

O Sr. Amaral Peixoto (Pela. ordem) - Sr . . Presidente, o 
criterío que acabei de expôr já foi adoptado, nãq, ·s6 em 
relaçâó ·ao Ministerio da Fazenda,, como em ref erene1a .ao da 
'Viação . 
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4 prevã;I:eçer o ponto dé v5sfa. do $r. -João C1eopbas es
tariam prejUdieadas .inUme_ras emenP,as já a;pprov~das· 'pela 
Camara, porque fazem jogo .de v~rbás, r'édazinâo" de Um. lado 
:para ·augmentar de outro. ~ 

-É o caso da emenda n. 86. 

O Sr. J~·ão Cleopha~ (Para. enç(J,m·innat a ?J'ota.ção') ·,....,. 
Sr. Presidente!, s.obre a .emenda n. f 56.t que tive tamhem. op
JlOrtunidade d'e subscl'.'.ev·er,. qüêro ape_na.s esclar.eeer um· ponto :. 
nã.o ,·s·e trata. da part..e ·mais: 'important.~., que seria· a reduccão· 
ou ·o ~ugµiento de :de:spesa, mas, S:im, e. tão só·m.ente, de dis
·erim inação de despesa. 

Essa verba, para construci;ão do novo· Arsenal de Mari
_nha, compre.hende gaist.os de. pes;s.oal e material. A Consti
tuicão é por ·mais claTa no ·assumptó, exigind.o especific:a-
.ção de verba. . 

Foi i.~;;o ptecis~,me.n~e ó ® .e -solicita.mos n6$ outr.os. ·os 
sli)lscrip'tores da emenda. 

O ·Sr. Amaral Peixoto _ (Par.a eneami~har a votação) -
$r.. Pt.esid~nte, ªº mel:); 'r.élátorio al'l!lexei ,expo_siçãO' de ·m~ 
tivas ãprfi?_sentada _pelo D.irecfor Geral de Obras·. 

Não é pos·sivel fazer a discriminação pedida pelo senhor 
Deputado João Cleoph.as, porque o service vae sendo exe
cutado de accordo com_ plano préviar.nente traêado. 

Ess.e plano . acompanha o meu relatorió, não sÇi eom a 
planta do .novo .Ars.ena_l, çomo co~ a .à~scripcij.o dQ~, serviços· 
que têm de ser reaH.za;da:s COII1 as paJ:>cellas orcam.enta:rias nos 
a.fino;; de i93q, i9$7 e 1.:938. . 

De accordo ·éOrn esse .trabalho, a. Directoriá de Obra:s tetá.: 
que 'Contratar mais pessoal num antro e menos em outT&. _ · 

O que deve interessar á Camara é ·a. leitu~a da e:q>osi<jão 
de Irto.tivos· que âpreEentei ~- o plaino de trabalhos da Dire
ctQr.ia ct·e Obras do nóv-0, A~senal .. 

. . drei-o êtu~ cóm e$sas e::x:Plieações o .nobre Deputado João 
Cleopbas· se. dará por .satisfeito. · , 

Em seguida. é rejeitada a entéridq; ti. ~56. 

·v otaç~o. da .~·eguinte 

EMENDA 

.N.. 99 

Verbn· 8ª - Directoria de F:az.enda: 
Mat.erial -- N . 1 - Pa!l'a; com1:rra de farda-

ine~t.or ~orrea.il;le, perneiras, e,tc • . . . . . S.500.:000$000 
- Restabeleçc~-se a. ,{lotação ão o.rcarnento vigente, T"ed.U .. 

zíndo--s:e .de 975 ~000$000. - J.C1áp Neves . . - · Alde Sampài.o: 

O :sr. Amaral. Peixoto ·(Para encaminhar .a vota·çã:ó·) . ""::-" 
Sr Presidente a e_mnda rt.. 99 do ·nob~e Deputado Sr. Joao 
Ne~e:s, se div!qe ~m. puas. partes: a prime.ira,· rel!ltiv.a a Ma-
terial - · n. I - -pãrà compra de qorreame, per,ne1ras, etc. 
5 .• 500 contos; a. segund~, verba 23~ pa_ra pagamento do pe.s
so~J ~ontraef!ado . · 

o ·sR. ALnE· &MJ;>Aio ......... lia u.Pl .eng.anó de nU!Il~raeãa; 
trata-se de, outra em:e'Iid;l. , 

C. D. - VOLUM'E llY -· 19'35 ;17 
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'· O .sJ;t. AMARAL P~IXOTO - Mas no· avulso estão Jt.mtas, 
9bed~endo á -mesma nttm~ração. , ' 
.. üµamot data ve-nio,, a attencão da Mesa para Q Seguinte: 

a .emenda com a qual eonco.rdei é a rel~tíva. á. verba ·23' "f
"Pessoal cont:ractado1

•. 

O Si\. P,aES'IDENTE. - Segunda parte . 
Q SR. AMARAL PEIXOTO --- Exacto. 
~Jo formular, aliás, uma. resalva, para que a. minha 

-consc~enei.a possa ficar tranquilla. No meu rela.torio~ apre
sen~i uma di$C.riminacão perfeita,, com os nomes, contraetos 
e vencimentos dos respectivos f:U.nceionarios. 

o SR. JOÃO NEVES - E9 verd9,de. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - P-0r esse quadro se verifica. 

que a ve~ba constante do Orcaménto deveria ser- de réis. 
685 :800$000; a dotaçã()1, entretanto., 1é d~ 600- contos, ·e sérá 
reduiida para 500 contos. P.or consequencia, no segu:ndo se
mestre será inevitavel úm _pedido ·de credito supplementar 

Feita esta declaração, m,anifesto-m-e. d.e aec~rdo com a 
:approvacão da emenda. (Muito. bem.)' 

. 
O Sr. João Neve~ (Para encaminha.r a -ootação) - Sr. 

Presidente, as declaracõe.s que acaba de fâ.zet o nobre re
lator do Orçamento do Minist.erio da 'Marinha, o Hlustre ' 
Deputado Sr. ,A:nia,ral Peixoto; levam-me a. salientar as ra
zões que :Jios conduziram a apres1!ntar emendas cdmo aqoella 
que está, agora. e:m votação. 

Verdadeiramente1 é- este o :primeiro Orçame~to que va
mos votar, na. vígen~.fa do iiovo t~xto constitue_i~l. Não é 
possivel, não o será de _modo algumt sem violentar o texto .da 
da lei fundamental e faUar aos ca:mpromissos para com a 
Nação, <t"Ue a Gamara vote as "9'erbas reclama.da,s p~ra novos 
ooniractados, enxertia de funcoi<>nalismo que . ái RepuhUea 
nova está cultivando, em prejuizo do Paiz, d-o Thesouro e dos 
proprios fu:µcci-onarios·. : · ' 

E' nooe&satio - e V. Ex. o sab~, Sr. Presidente - que 
,4 Cantara reaja ~ontra essa .Pratiea. Já. não basta a legião 
de contractados que €Xistem no Orc:am-ento vigente; a.inda 
se pede nova verba. para. nõvos contractados •. · 

-Contra iSso f.oi que se insutgib:. ~ minorih. parlamentar, 
pedindo aos Sr.s. DeputaQ.os da maioria que cem.p:reendessem 
o profundo erro que se gen-eraliza.ria pelo -tempo a .f ór~ como 
um novo carc_inoma a c-0rroer a.s rendas da Nacão. . 

Espero e confio que a. maioria parlamentar seguirá o 
exemplo do .nobre relator do Orcamento da. Marinha e. 1 que os 
prpprios relator-es dos demais - Minister_íos transigilj.o, em 
bem do Paiz, eom a estil"pação d'essas verbas para. o ~~ercicio 
vindouro. Só assim reSgata.remos um pouco os grandes erros' 
orçamentários .consumados na. proposta. 

o ·sa:. ~ PmOTQ - Transigi ~m bem da Naç_ão, 
por isso que contrí:bui para a bóa harmonia das vo~cões. 
Estou convencido que esta verba não exprime a verdade· or
çamentaria, pois é insuff ieiente paT-a. paga.mentQ das despe
sas prevj~ta.S. 

O .SR. jOÃ-0 NEVES - Mas prestou úm serviço á. Na_ção, 
porque, no caso oceorrido no ·:rinnisterio que -V. Ex. relata, 
não· dá. Para o anno não teremos novos ped!dQs para novos 
contr.aclados -e será, J>·O-rtanto; já um fr.eio posto a esse ex.a-
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gero .o:rçamentario, rep~es~ntande alguns mjih.arés poupados· 
á Nação; sem prejuízo d.o serviço publico . 

Fico ce.rto, Sr. Presidente, de que a maioria, não negará, 
seu voto a esta ·medida de moraHdade administrativa e que 
nos. demais casos· as oütras emertd_as da minoria serão ta,m
.bme apro:va<ia$, com o mes·mo destin_o e com a . mesma razão. 

O S:f, João CleoJ>h~s (Para encaminhar a votação) -
De certo, Si-. Pre~id·ente, ~epois· d-a. declaracão do illustre 
Deputado, Sr. João Neves, prestígfqso: l'eaàer da minoria, 
não se f.azia necessar.io mais nenbum;l declaração-. 

Desoejo, apenas, relembrar palavras ou phrases do veto 
paréi·al .do honrado Sr. Presidente <:la. Republie.a, opposto â 
J.e'i n. 5f, que determinava. -o reajustamento do funcciona"'!' 
!ismo, tanto civil eoon() militar . 

.S. Ex~ o Sr. Getulio Vargas declarou, nesse véto que .Se 
impµnha qohibi:i;- o abuso generalizado de povos eontractados, 
sem pontrole do Governo; de modo qu_e a Camara, acompa
nh.ando a opinião da. minoriai expressa pel~s p~.lavras de seu 
no_bre leotJ,er. nada mais faz ctUJe· támbem prestar· ·iµna. soU
dariec;lad~ ãquell~s termos contidos nas razõe:i do '1étv do 
honrado Sr. Presidente da Repubifoa. · 

Rejeitada n. primeira parte da emenda .. 
Approvada a segundâ parte da emenda. 

O Sr. Presidente - Outro 

REQUERIMENTO 

Requeiro .desta.que-da emenda dé n.. 87, d-0 orçamento ,ela 
l\iarinha., para constituir pr<>jecto em separa.ão, :redigido na 
fórma de .que o pagam-énto se· realiz~ • . consoante a id~isão de 
que trata o aviso n. 69, de 1931, do Ministerio da Fazenda, a 
que se r.ef.ere á. emenda. 
- (Pag. ~68 do avulso) . 

Sala das -Sessões, 29 d.e Outúbro de i935. - Barreto 
pint(). 

V.o.tacão da. seguint~ 

EMENDA 

N. 87 

';['itulo XXJX - Diversos - (pag. 22 do awlso) : 

Discrimi·nar os -0perarios dos A.Fsenaes e da Directoria. d<> 
ArtDamenío que têm direito ás gratificações addicionaeS, com 
as im.p-0rtancias res}>ootivas e tendo :em vista. a divisão do 
Miinisterio da Fazenda. (Aviso li. 69, de 1931). 

Sala. das Sessões, 6 -de Outul>-ro de 19.35. - 1Jarreto 
1.'.into. 

O Sr. Barre~o Pinto ("/?ara e~aminhar a votação) ~ 
-Senhor Presidente, a em-enda n. 87 diz respeito a.<> paga

.. mento. de gratificacões. addfojonaes d-Os oJ)erar_i.õs dos. Arf>~ 
·naes«ie·.Ma..rinha e ,da Direetoria do Armamento. Desci~. 192·8 
que se vêm · · arraptan!f o essse pag~mentos; correspondentes 
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aos ·~xercicios de f927 q,té Janeir-0 de 193L Apresentando esta 
~metida ílo dia 6 de Outubro, procurando resolver o ca.~o, disse 
na justa fixação : . . 

".Não é razoavel que estejamo.s votando cre
ditos globaas. O· criterio adoptado pelo l\j:inisteriQ da 
Viação póde e .deve se.rvi~ . de pa<frão. para os fins 
d-e serem concedidas ·as addiêionaes (pagina 23 e se-. 
gui-nte8 do anne:xo) • .. 

O parec-er do -0peroso Nlator está. assim .redigido: 

"·Não . fo~ possivel ~e obter a disc:riminacão d·a.B 
verbas. Ha uma duvida quanto ao direito de alguns 
operarios á percepção das ·gratiffüacões addi.cionaes, 
muito eml;>ora ~ aviso n. 69, de 1.93.i do Sr. Ministro 
da Fazenà.a, '(f)Q.rece niio pe1"'1nitt,ir nova interpretação 
ao caso. · 

_ A emenda. será attendida se o a.ssumpto fôr resol
vido ~té a red~ccão final. As_?im sendo1 considero a 
-emen.da prejudicada." 

Co~o se Vên não foi possível' fa~r a diseriminacão. não 
o_l:>stante toda a. bôa ve>.ntade do illustr~ .relator, Sr. Ama.tal 
Peixoto. Dahi o meu re(fµeriruento para dest.acar e consti
tuir-se projeeto e~ separado, íazend-0-se a. liqui.dação pela 
verba destín~da ao pagamento de e;x:ercfoios· findos, do anno 
vindouro, reconhecida. a divida. na f órma ds. legislaç.ãt> de 
contabilidade em vigol"~ · · 

Dea.nte do que ven.ho de explicar, estou cêrt<> de que. en
contrareis o m~lhor apofo do relat-Or da .Marinha, não EJ~ixan
do desamp~Qs c:;is dignos ~ abnegado~ opera.rios · do~ 1\rse
naes de Marinha e da l)Íl"êctoria do Armamento, redigilldo-s~, 
o então projecto para. ser approvado, logo em segv.idà, pelo 
plenal'i-O, ·de vez que isso oonstitue uma medid.a de ;inteira 
justi~, e jâ -reeonheciua nos pareceres dos Srs. 'Consultores 
{!eral da R~publica e da Fazenda Publica. 

O Sr. Amaral Peixoto (Para encami1l-ha.r a votação) -.:.. 
Sr. Presidente, o caso das gratificações addicíonaes d-Os ope.
rarios do .Ministerio da Marinha :se resume, em poucas pa .... 
lavras, no séguinte : a Con,stituicão restabeleceu o pagatru~n
tO de addicionaes áquelles funce_ionarios qu~ esf,av,3.m na 
vl'gencia do decreto de cujo numero !lâO me reêordp agpra. 

Succedeu, porém, haver um grupo de opera.rios do Arse
nal d~ Marinha que no anno de 1·929 teve essas ~tifica
ções Buspensas. Posteríomente, em 1931., o .Sr. Ministr-0 da 
Fazenda reconheceu o direito que lhes assistia .e a illegalida .. 
lidade da &uspensão do pagamento de·ssas gratificações e:m 
1929. 

Em face, entretanto, do que preceUua a ConstituicãQ, istQ 
é, que sómente áquelles que estavam ;no goso da_s gi-atifica
cões teriam .dii'eitó a ellas, o Ministerio não .POUÕe ainda re
.s.olver esse ássumpto, entregue, como s.e acha, .ao Consultor 
Geral. dá Republica. ,. 

Na orga.nizacão do oroamento íiz um ealculo maximo 
do S'erviéo, para attender a -todos .. Na hypotliesé. -.de um pa
recer favoravel do Sr. Consultor. 

Não sendo posshrel faz,ér, portanto, a diseriminacãoi sou 
·ravoravel ao requerimento do .nobre Deputa-do Sr. Barreto 
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Pinto, para que- sua em_enda seja destacada, afim de cons_U
tuir projecto a parte, dando d"ireito ao pagamento das :r.efe
ridas gratif_icações • 

Em segu~da, é approvada a emenda n. 86, 
afi!Il de constituir projeçto em separ;ulo. 

:. 

O :Sr. Presidente - Outro' 

REQUERIM.ENTO 

Exmo. Sr:. Presidente da Camara dos Deputados: 

Requeiro o destacrue _da ·-emenda lL 108 (Verba 27)· ao 
Orcamento da Marinha afjm de s~r votada separ~damenie. 

Rio de Janeiro, 28 de Outubro· de f.935. - Henrique 
Loqe. 

Votação da seguinte 

E::M!ENDA 

N. 1-0õ· 

Vel"ba .27 - Renovacão da ·Esquadra: 

Modifique-se a r.edacção de:ssa verba para a seguinte: 

Para renoyação do material íluciuante, de atcordo . com 
o Decreto n. 20. 92.3·, de 8 de Janeiro d'e 193·2, e art. 2f. do 
Decreto n. 24_.802-, de 14 de Julho de ~ 9341 8 .. 000 :000$, e 
para a tenovai;ão <la Esquadra, de a-ccord_o com o arl i o do 
Decreto n. 21. 5i4, de f 1 de Junho de 1.932, e Decreto nu
mero 24. 780, de 141 de .Tulho de 193~, i 10. OQQ,:.0-00$; não po
dendo ser ni.inoa as en~ommenâas dadas a estaleiros estran
geiros~ rnaiore.s de metade das construcções, realizadas nos 
estaleir·os na.cionaes. 

Rio de Janeiro,. 6 Q.e butu:bro de 1935. - Henrique Lewe. 
- Barros Penteado. 

O Sr. Henrique Lage (Para encàminhar a votaç.ão) -
Sr. P:tesidenté., Srs. Deputados, a emenda que trago ao ·0r
camento dà. Marinha não vem,.' de nenhum modo, prejud~
ca~ seja a verba, seja a tarefa orçamentaria. 
· Apenas o que peco é que o Ministe:-io da Marinha, des-

de muitos annos d.escuidado das nossas industri_as de cons
truc~ão naval e outr~s- correlatas, dê ao Brasil e aos brasi
leiro'S a quota que deveria d_a_r na. eonstruccão dos nossos 
vasos de guerra. . 

Um navio bellfoo não se compõe unicamente de casco, 
macbinas e -canhões; }Ia dezenas e centenas 40 fabricas, que· 
a:ttenâem ao seu equipamento. Entretanto qualquer do~ de
cretos assignados no Míni-sterio da. M~rinha, já.mais propu
gnou ou cogitou fossem clefendidos os interess~s do Brasil, 
no que diz. r~speito ao equipamento de su11s anidades. 

Nestas condições, Sr. Pre~idente, appellaria para os il
lustre-s Deputados, afim de qu,e, amparando as classes, traba
lhadoras da Nação e consequentemente as nossas indust;t'ias 
obrigassem aquelle Ministerio a· dar pelo meno.s a metade de 
suas constru.ççÇ>es de navios· ás: industrias brasileiras. · 
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. O . ~r. Amaral PeiXO~<; (Para enca:tninhar·· a 'tfot~ão) --...· 
Sr. Presidente, o assumpto da. émenda 108, nãO cabe na ma-· 
teria orçamentaria. - · · . . 

. g· illustre _Deputado Sr . . Henrique La.g·e, s0Iicita a modi
!rnaç.ao ida redacçao das verbas -pará a ·seguinte: 

· "Parai renovaeão do material fluctuant~ de aecôr-.. 
dó co~ o Decreto n. 20. 923~ .de f3 de Janeiro dê 193'2, 
~ art. 21.do Deereto n. 24 .. 802, de 14 de Julho de 1934, 
·s mU contos; e para a renovação da Esquadra. de ac,
côr4o com o Decreto .n. 21. 51.4, de 1 f de Junho de 
193~ e .Decreto IL 24. 780, de :14 de Julho rle t9347 

1.0 mil contos; não podendo ser nunca as eneommen-. 
das d?das a estaleiros estrangeiros, maiox:.es de meta
'd.e (}as constru-0cões realizarlas nos estaleiros nacio
naes". 

Deseja, consequentemente, o nobre Deputado Sr. Hen
riqu~ Lage modificar o Decreto n. 2i .5{4, que abriu o cre
dito de 40 mil contos para a renovacão da esquadTa. 

. Não é, porém, matería que diga respeito á elaboração 9r~ 
camentatia. 

No momento1 não des-ejo, entrar Iio estudo nem analysar -
o merito -Oa questão,. .resenran(lo-me para discutil-a -oppor
tun~en,te, quando S. Ex. apresentar projecto que modifiqu& 
o alludido Decreto. Assim, tenho de considerar sua eme:rida 
prejtidieada por não ·se enquadrar dentro do orçamento. 

Em .seguida, é rejeitada a .emenda n. ·f08 ... 

ó S:r. Henrique Lage (Pela ordem) requer verificação da: 
~~~~- . . 

•. 

Procédendo-.se á veriffoacão de votação, re.;. 
conhece-se terem votado a favor 81 Sr&, Depu .. 

' tados e eontra 95; total: 176. 

O Sr. hesidente - A eménd&. n. ioS foí rejeitada. -: 

Ha outro. 

RÊQU~CJ 

Requeiro <lestàéfue para a emenda n. 84, dei M~n?ste
rio da. Marinha, Titulo X.XV~ te:ierente á TenovàCão' da ~.sqQa-
~. 1 

Sala da.s Sessões;' em :29 de, Outubro de 1935 .. - Gomt?s: 
'Ferra:. 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Camara sobre a emenda 
n. 8~, ,com parecer favo.ta.vel. 

o Sr .• Gomes· Ferraz - Sr._ Presidente, ped.i o destaCNe 
da e~élida n. 84 refei:_ente ao Ministerio. da Marinha, ~nd~. 
a verba pàra renovacao da esquadra foi elevada. para 40 
mil ~ontos, ·.tão só para éha:mar a att~ncão da Camara .sobre 
G vultQ de tal verba. . . , 

Nâd . é meu . fito entrar no debate da verb,~ tanto .mil!!' 
[ltia.nto: foi l>rilbântemente justU'icada rpeto illustre t)eptt.o 

. tado M_agalnães de .A,lmeida~, conh~e.dor profundo· dos assum.-
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ptos que se relacionam eom. a Marinh~ de· guerrã brasíle1 ... 
ra e lambem pelo que se lê a tolhas n. 84 do avulso. 

. E' veTdáde que, pelo §, 2° ·do ar~. 165 <l.o R~gün,ent0 ln.w 
terno <lesta Casa, na 3ª disoussão não se admittirão emen .. 
das que tenÇ:am a11gmentar a despes.at nias como bem se vê 
da justificai;ão, tra.t~-se da· re~tauracao de umá verba, per
mit.ti-0.a pelo.s .Decretos n. 24. 5'04~ de 11 de Junho de 1932, e 
ni. 2L 780, de U de Julho de 1934. 
. A est~ respeito .çi~vo ~hamar a attencão da Camara.; so
bre a necessidade de ser m~ificado 0 Il.egimento no art. !65, 
paragrapho 2ã •. 

O Sa. · Á.MlARAL PEIXOTO Permitia: V. Ex. um escla-
recimento, não ·ha necessidade de mÔdiffoar porque o .art. f65 
§ .2°, estabeJ·ece: "'Na 3ª tdiscussão não se admittirão emen .... 
das que tendam a augmentar .a despesa, salv·o, apenas, quan
do · propuzeJ·em <CJ. re.st~belecime;p:to <Je medida. consignada na 
proposta do Poder Executivo ou eonsignarem verba para des
pesas 'já .cietermln.adas em lei". E' o easo dessa emenda. 

O SR. AcURCio TORRES. - O nobre orador é partidario 
de: m:na reforma regiment~l? 

O SR. GOMES FERR_.\Z - Sim, afim de s~r incluído µo 
Regim·ent91 :uma ·disposicão igual àquellá. att.ribuida ao velho 
parlamentar Alfredo Varella, em vidude da qual todo o Depu
tado que em 3a. discu$são, ~presentar emendas ~ugrrientando 
despesa, ·Sof.frerá .penalidades graves, inclúsjve a perda do 
subsidio do dia.. .(.Riso • ) 

Era a suggestão que lavari{I. ao cenbecimenlo da Gamara. 
de .vez. qúe · ê inot.il pedir ã Camara que reduza a. collQSsal 
verba a ·que se ref cre o <lestaque . 

1!1m ·seguida, ·é rejeitada a emenda. n. 84 

O · Sr. Presi.de·:nte - HQ.. o seguinte 

REQuER!MiENTO 

Requeiro dest.aqu.e para. a emenda ;n. 86, Tttulo XIV, do 
Ministerio da Marinha, referente á viagem d.i!. instruccão do 
11avio-escola "Alm.irante Saldanha". 

Sa:la .. das Sessões, 29 de Outubro de· 1'935. ·- Gome3 
Ferrâl.. . -

o' Sr. Barre'to Pinto (Para encaminhar a votação) -
Sr. President~, apresentei uma emenda ao Orcamento da 
Guerra, supprimindo o cr.edito de 3 mil contos - '"'Gommis~ 
sõ,~s em pai.zes estral).geiros.,,. , 

Ao- a})resental'-a, Sr 6 Presidente, se V. Ex. estivesse em: 
xneu lugá.r1 estoa certo teria lançado mão das ~esmas pala..: 
vras de que me utilizei para justifical-a. 

Ch.itras emendas no mesmo sentido foram off erecidas. 
conforme V. Ex. mesm-0 ànnünciou, tal como seja a: de n .. 
1 i.2, <lo 1~teader" ·da minoria., Sr . . Deputado João Neves, tam-: 
'bem assignada peló Sr. Alde Sampaio. 

·o niusl.re relator da Guerra assim se pronunciou sobre 
o assumpto: . 

'~A verba 19ª - "Gommissões ·em paizes estran .. 
. g~iros" - não se destina sómente á · mi.ssão milita~ 
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que se encontra na. Europa, como, ge.rálmente, se 
suppõe ,. Nella. está. ineluido o pagamento a todos os 
addid-Os ínilitàres, ern0ia:es que estão frequ.ent.andt> 
curiSos especiaes em· esoo.las ftance·$as e estuda·ndo 
os m~tQs de indrJ_sJriaJiza.cão <10 ÉX~r.citõ, alguns dos 
quaes em vírtu.Q"e de premio$ :regnlainentare·s . . 

. .. A .dotaçãQ d'é, 3 .·OOQ :000$0001. c(.m&tânte -Oa .!>~apos
ta., .J,á : _ encer~a: um gi_:ande c.órte,, ~obre os g~stos ·que, 
em t~l assumpto, estão sendo feltos RO corrente exer.
cidío, pois~ â~· dotação orcamentaria d.e 4. ooo-~-0oó$0:00 
não f-0'i slJ.fficiente~ mt!tivo pqr q:ue ·o Min.isterio pediu 
um supplemeTuto de 2. 62-~ .: .230~0(}0. Al> todo uma d~
pes=a, em 1935,. de 6. 6.29·:230.$000. Assim, a I:"educç,ãQ 
que: se :faz . pa:~a :1~36, s.obre o exercicio dà {.935, é .su
perior a . 50% ~ 

"A mis&ão milJ~t embora reduzida ao mínimo 
cmm_o vem s.enàG ·pelo aQ-tuàl Ministro da Guerm tem 
o ~bjectíyo indeclinav..el de ·receber o material béllico 
CllJa. acq:uis~cão ·a. Camara autorizou. Pelos termos d'O~ 
conttactps Iavraq-os, o · reee.himento do material Sê -dá. 
na Europa. · 

. _ O~ -0f_ffu<~aes qu~ se enco:nt:ram ~m cursos espeeiae~ 
v1:rao instruir as nossas tropa.tt, ·no tocante aos ·assum
ptos ,que estU:õarani-•. ., 

Vamos votar essa emenda <tuando a Carnara está cor.npl~ta ... 
mente fatigada, depois de 12 horas de tra~alho. Ainda, po ... 
rém~ é· teriipo de re:fJ.ectir. E.st.a:mOs. vôta.ndo, ·neste momento 
a ·emenda. que mantem à ·po.mposa. missão militar no estran-
geiro.. : 

O· SR-. PINl:Z JU~IOR --- .v r Ex •. éstá. ·,eq~ivocMlo· quanto à. 
·missão.· 

o SR. BA,RE;ET'.0 J?INTO - V. Ex. .. conhece a ·missão~ 

O SR. Dt.Nlt j~roR. .,...;,... doziheç@,. a., mJS:s~o. e .~nh~~o G 
~ssnmpto. 'V.. Ex. está e~a:gger~~do em ~eus adjectivo.s. 
·' ·o- sa. BARREl'O .PINTO ~ ~.sti.ve ;na·Europa ·e-verifi
quei q~. éssa Commi~sã.:o deverá. ser extineta · par uma. .medi~ 
da qe moralidade. · · · · · · · 1 

:' · ~ O Sa. D:rNIZ.JúNIQR - O $r ,· Dep:qtado Barreto Pin.to nâ.o 
poder.ia, cQm. dois ou tres dias de estada. I;la Europa, yarificar 
a moralidade ou -irnmor.alidade da existencia da missãol Pro
testo. As. insti'tuioões permanentes do Brasil não-11.óde~· ficar 
sujeitas a. juízos dessa. nà..tureza. . . ' . ' . . .. :· .i ' ,· 

~ SR. .. BARRETO PINTO - V. Ex. ~eJ!Ol:S ~rará 1ao_ .O<?• 
nbecnnento da ·Caaa v.s· vantagens des.sa nns:sªo que o pl'opi;10 
c.he.f e, o ·Ge:aeral Leite de Ca.étro, quancfo l\üliistro da. Guerra~ 
extinguiu por CÇ>Asiderar uma i~utilidad~; 

. O abuso íeHzmente está d-imjnuindo devido ao nobre re
lator d.o MJ.n.isterio da :Guerra., Sr. -Gra.tuUano de 'Brito, eom
pr1iµindo a_s· despesas no respectivo. órcamento, .com :o apoio 
d.o ·a,ctual titular,- .Genet.àl J·aão Gomes.. · 

O ·S~. GRATU~IA:No l)E Bl\iTO - Já foi r.eduzido o credito. 
_ó .SR.. ~ARR.ETO .PINTO - :Mas,, a:pésar de tudo, deant~ 

do "deficit", ·eu; pelo meuos:s etnquãnto info~macões- mais 
claras~ mais ,pre~isas, · não tne f9rem pres·tadas1 n~o ,p~dereí 
concordar com Q credito que se quer eonce(jer. (Y:1titô õe;tn.) ~ 
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~m-enda n. 86· já :í-0i examinada pefo plenario, que decidiu 
adiar a sua '·otacão. 

·º Sa. AMARAL PEIXOTO__, Exãct~mente. 

O Sa. PRESIDENTE - VV. EEx. têm razão; ~oi adiada a 
votação de~sa emenda. 

O Sr. Presidente - Outro 

.REQUERI~ENTO 

Requeiro destaque para a emenda n. 8'5, Titulo X.XV, do 
Ministerio da Marinha, :ré·ferente á construcção do novo .Ax
senal de Marinha. 

Sala das Sessões, 29 de Outubro de 1935. - Gomes Fe'rf'a:. 

O Sr. Comes .Ferraz (Pela ardem) - . Sr. Presidente, de
sisto do destaque, afim de t>Oupar. á. Gamara o trabalho da 
votação. 

O SR:. PRESIDENTE - V.. Ex. retjra a emenda? 
O SR. G01\1ES FERRAZ - Sim. 
O Sa. PRESIDENTE - ,. Está retirado o reqUerimento de 

de8taque. 

ORÇAMENTO DA GUERRA 

O Sr. Preaidente - Tenho, .sobre o mesmo assumpto, os 
seguintes 

. REQUERIMENTOS . 

Requeiro destaque para que sejam votadas, conjü11ta
mente, as . emendas de ns. 112 (pag . . ;389 do avulso) ; i 17 (pa
gina 394. do avulso) ~ 124 (pag : 3~7 do avulso). 

Missão Militar. do Exereito, n() estrangeiro. 
Sala das S'essões, 29 de Outubro de 1935.-Barreto P:into. 

Requeiro destaque· para a vota.cão da em.enda n. 1i2, do 
Ministerio da G1;l~rra, 'referente á; verba n. 1-9ª sobre a com
missão em paiz estrangeiro~ 

.~ 

Sala das Sessões, 29 de Outubro dé 1935. ~ Gomes Fe't"ra~ • . 
Votação aa ·seguinte: 

EMENDA 

N. 1i2 

Verba i9.ª - Comissões em p·aizes ·estrangeiros. 
Verba totª'l : :1 ~ 000: 000$00(1. 

_ A ve_rb.a 4.6 consigna importancia destinada á instrucçãõ 
por lliis.são militar estrangeira; a verba 5.á consign~ v~rbas· 
ext.rao.rdinarias para techn:icos e especi'alistas. na fabricação 
d.e mnteri.al belUco, reduza-se portanto a ve:.rba a quantia· in
·dispensa.vel a alguQl estudo especi~liza~o que não possa ser 
·feito no Paiz. - João Neve.a. - Aüle Sampaio. . · 
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o Sr.. Barreto·- !tí·nto (Para e'7:camin:har Q; vo.teieã01; ~ 
~r. P.residenté, aprese-ntei uma emenda· ao; Orcament:o· 4â 
Guerra, suppri.mindo. o eredíto de 8 mil eontos - Oommis
sões em paizes estrangeiros". 

Ao apresental'...a, .. sr. · P'residente, se V. EX. estivesse em. 
meu lugar. estou certo teria lança~o ,mão d~s mesmas pá.la..: 
vras. de que me utilize.i para justifieal-a. 

Outras emendas no mesmo sentido f oraiil' offereeidas, 
conforme V. EX. me.si;no ánnunc~ou, tal como seja a de n. ~4.2, 
do Leaàer d~ minoria, Sr. Deputado- Je>ão Neves, tambem 
assignada pelo Sr. Alde Sa:r:npaio, · 

O illustre relator da Guerra asim se -Pronunciou, sobre 
o assu.II.l'pto : 

"A verba 1.9ª; . "Commissões em. paizes e.Strangei
ros não se enoontra sómente ·á missão militar que se 
encontra. na Europa, como, geralmente, se suppõe ... 
Nella está incluido o pªgamen:to a. todos os . addid~ 
:milítare.s, -0ff'foja~s que ·estão ·rrequ.e~tando cursos 
esp.eciaes, escolas fran.cesa.s, e estudando no meios de 
industrialização do Exercito, alguns dos quaes e.m 
virtud·e de premi0.s regulamentares. 

A dotacão .de 3.000:600$000, wnstante da propos
ta, já encerra um grande córte· sobre os gastos que, 
e.tn tal assumpto, estão sendo feitos n-0 corrente exer!.: 
:ciciQ, pois, a. dotação oPçameJltaria de 4.000 :000$000 
não ·:toí suffi~ient.e, m·ot1vo· por q.ue O- M-inisterio pediu 
um supplemen-ttl de 2.ü~9 :230$000. Ao todo uma des-· 
pesa, ~ 1935, de 6'.629:-2SOSOOO. ~-, a redUcc.ão 
que se faz para 1936, sobre o exeroicio .de 1935·, é' !ti..;;, 
perior a 50 %". . ! 

"·A missão iniHtàr, eiílbor~ redt1Z!da ao mínimo 
~omo v~m sen4o pelo .~etu~ MinístrG. Qa Guerra;· tem. 
o-·objecti-vo. inde-clin:ave1 de· recebér <> materiál bellico 
cuja acquisiéã.o. a Càmara- autorizou-. -Pel.os . termos dos 
-contrac.tos .. iavia.dos,, -O recebimento -do ·matetjai- se dá 
na. Europa. . . . · . 

Os o:t:fiélàes qíÍ~f · se: encontram etrl cu.ursos espe
-ci~s virão intruir as nossas tropas, no t-0esnte aos 
as'sumptôs q1úf esttiãàrei:n.·" . ; · 

. - . .J : 

Vamos v-0tar emenda quando 'a 6cntmra está · ·eór:@firta• 
t~te fatigada, depois· de t2: horas de· trali&ih();· Ainda~ po
rém,_ é tempo de re~leetir. Es~mos. ~otand~'. ~es.te jmomento 
a -emenda que mant.em a :pomposa mrse'ã& :rmhtar rio estran-
~ro. ' 

O SR~ DINIZ JUNIOR - "fl. Ex. está. equiv-oeado quanto ' 
missão. 

O SR. BARRE~O PINTO - V. ~ .. conhece a ~issâo? 
ó SR. Í>INtz JUN.Iàrt - Oonheco a. missão ~ conbeoo o 

as:;Úlllpto .. V,. Ex: • . está" exaggerando · ein· ·seus adjecUvos. 
·O SR •. BARRETO PIN.TO ~ Esttv.e tttf.. Enrapa.. e v~rifi

quêi qne essa Comm.issão deverá ~r extlncta por uma m~·m
di de moralidade. 

o $1(. Dmrz Jtm1~a - o Sr. Deputad_, Barreto· Pt:nto .nlo 
pod~l"ia, com doie· ou. tres dias. de estada na. ~uropa,. ver.itlcar 
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1a: moralidade ou· imor.alidad13 da e::x:'iste:ncia da missão. ·pr:cr-.:. 
tést~; As instituicões ·permanentes (li> Br4sll não ·pó~etn 'fi• 
car ·sujeitas a .juizos dessa nature2a .• 

. O SR. BARRETO PIN.TO - V,, E~. depois trará ao co
nheci;m~nto dá Cas.a as vantagens dessa. mi·ssã~ q:qe o propriQ. 
chefe, o G·eneral Leite· d~ Castro, quando-. Mini~k-0 da Gu~,rrà 
e·:dfilguiU·, por considerai-a uma. inutilidade, · · 

ô abu8o :felizmente está. diminuindo d°e'vído estar o nobre 
relator d.o Ministro da Guerra, Sr. Gratuliano· qé J3~1f.o~ ooni
prifi:)inçl-0 a~ . de$pesa,~ no. ~esp·ectivo orçamento, c.om o a:r>uio 
4o 1aetual titwar,. G~neraI Joªo G0llles:. 

O Sa. G:l\ATULIA;N.o DE BRIT<), - Já fo:i reduzido o credito. 
o SR. BARRETO PLNTO - ·Mas, apesar de. tudo, deante 

d-o deficit-,. qu:e .temos pela frente~ de.vemo~ ac·abar. oom a mis
são. 

Eu: ·peio, meno.s, ·emquanto intortnações mais clal'as! mais 
precisas não me forem prestadas,. não poderei concordar éoni. 
o credito que se qtJ_er conceder. (Muito bem.) 

'. O Sr. Jd.ão tféves (Pata encaminhar a -votação) - Sr. 
Pregid.ente,_ a respei-fo da emenda em· votacão quer-0 ape
mà·s salientar uma· cireúmst.ancia <me, p()r sua natiureza, ohr.i
gari'a a ctama.ra a appró:val-a ... 

O chefe da Missão 'Militar do Brasii na Europa é o :ge-. 
nerál Leite de Castro,. precisanieilt.é º' Ministerio âa, Guerra 
que acabou. .e.oro a Missão, por consideràl-a :prejudiciál • 

O SR. A'.MA'ML PEIXOTO - M'as quando o gene~a.l Leite 
Castro .aca.bou com a Missão, o Bras·i1 nãõ pretendia, s.iquer. 
f~er. cornpl'a: ~e mat~.~ial bellico. Depois, pO'rém, foi votado 
credito para acct~:isição c:(esse material, ~' então, tornou~se 
néce~·ario que fússe. m~ssã6 â Europa afim d~ flsimliZar ~ 
én.trega ;qo mesmo. 

·o SR. JOÃO'· N~VES ...-.... ;mu nio eóinbat~ria jatbaís qqaJ• 
q'1et" dotação que' ünportasse· em . inelhora:r .as .cond,icões .do· 
EXercito· ·e da EsqWJ.dta, Iio sentido de assegli.rar effi<.fü~nte: .. 
lb~ a defe$a. do-P:ajz ~ · 

(luéro, po~ém:, - rei::iito - :s.áiientar a circumsta.ncia 
de .estar .á ·· frente da 'Missâ'.o preeisàmente o Ministro que à 
exti~u,, proêlamand<j-}Jit! a in'titifictade .• 

O meu n:ohre eollega Sl'. Amaral .P:éixoto pl.1ooúrando 
d·esfigur·ar· o 1!,rgUiíl.ento · que ap_resentei', .Ponderá qn.e, .P~
têriol!ménte, º' .~xerQito resolveu a compra de: m~terl.al hel
lico e que isso obriga o . governo brasileirõ a ma.nter1 na 
:E~pa, · mis_são composta d.e_ of.flcia:es especializados .• 

J~âo quero dJscutiF e.sta: razão . 
Querb,, apenas sa.1.ieJ1tar que outros paize_s, como à f\epti ... 

bliÇ.a .._\Tgentma, ·t.ambetn pos·$uem, e oom marf'dl'.·, numero. de 
offi'oiaes. e maiores gastos, nil$~ões d'essâ .naturezâ. 

()· sa. DlN:IZ. Ju"N'iéR ~ P.o Exero1to~ da Marinha. e· da. 
Aeropautica . 

. à· Slt . i01ô ~S' _... Issd; porén~ nã:o itivalid:a ~
râz&es de. ord~m moral .Pelas qU.&es, se .0reou &, pr~ 
pubÍi", moti:vada, pelo menos, por ~ ·aehar t 'fréttte ds 
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'.missão o proprio militar que, como Ministro, a. extínguiu, 
~ pelos fundamentos com que o fez. 

Essa a questão moral. 
o Sa. ~ PEIXOTO -- Tambem 1houve época em que 

V. Ex. foi o maior defensor do Sr. Getulio 'Vargas; e, no. 
emtanto, boje V. Ex. tem motivos para modificar seu · pensa
mento. É~ certamente, a situação do General Leite de Castro, 
que, hoje, quand-0 o Exercito está fazendo compra:s, ;econbece 
a. necessidade de -se m~nter na· Europa a e<>mm1ssao. 

O SR. J\QÃO NEVES - Não encontro motivo para a in
v-0cacão que acaba de fazer- o nobre eollega. Não estive sem
pre ao lado do Sr. Getul'io Vârga:s, nem estou agora contra 
S ~ Ex. systematieamente. 

O Sa • .ARTHua SANTOS -- A<J .contrario, o Sr. GetuUo Var
gas é que esteve ~o lado de V. Ex., e, depois1 :o abandonou. 
A verdade é que o Sr. GetUJio Vargas nã-o· esteve, sequer, in
teiramente ao lado da Rev.olucão á qual adheriu .na ulf.ima 
hora. 

o·sR. JO.i.O NEVES..,...., Já disse, e r~pito, qq.e não me ar
rependo qe ter estado ao .lado da idéa que -0 Sr. Getulio Var
gas enéarnou, e, se o }lomem falta ao cumprimento dos- oom
promissos, isso não nos desobriga da idéa, mas dos vínculos 
pa:ra com o h1divid1,1-o. 

. Esta, pol'ém, ·é questão de natureza polit!ea, e a outra é 
questã-0 de julgamento da utilidade da mi~são militar, julgâ:.. 
t.n.ento prof erído,, peta inutilidade, pelo mesmo Gen.eral qUe 
agora mesmo se encontra .á sua frente .. 

Verá o nobre ctillega. que não tenbo pa-rtí-pris no caso·. 
Traduzo a crft_foa p'Ublica -contra a exist.enoia da missão·. · 

Um dos mais ill\lstres · officiaes do Exercito, ha ptJucõs 
dias salientou, para meu. julgamento, que essa v~rba; é, ate 
mal c~prehendi.da pelo propriO Exereitç, que não s~be que 
tres mil contos são tirados para pagam~nto <l'é addidos inili
f.?,res. Além do mal de s·e econtl"ar á. freiite da missão o Ge
neral Lejte d.e Ca.s.tro, existe o de que·.adoecem os Orcamêntos 
do Brasil: a fa,lta de clareza na discriminação das verbas • : , . 
,. S~ ag~r~, ·~!ocas ao illustre relat-0r da Guerra, conse~
mos d1scr1mJna'çao dos 3. ooo :000$000 obtendo-:se r.educca~. 

O SR. GRÁTULIANo DE ·BRITO - Aliás, com inteiro apdio 
do Ministro. da Guerra. · J 

O· Sr. Presidente- Está, :finda a hora· de que V. Ex. dispõe. 

O SR. Jó.!O NEVES - Vou ooncluir. Ahi tem V. Ex., 
Sr. Presidente. a razão da nossa emenda e do nos·so voto, 
que vae ·ser dado agora . Não é razão de natureza pessoal con
tra o General ·Leite de Castro, nem de esJ)irito. faccio·so. A-p.e
nas traduzimos, na nossa emenáa, e, ag-0r'a; pe~o· noS:So voto, as 
proprias restricções que estão no espirit:o publico e não po
derão _ ~er· apagadas sem qu~ o General Leite· de Cas~f-0, deeia::.. 
re que andou mal extinguindo a missão que o B!'asil possui.a 
no e·str.aneeiro para compra de a,rma.meatos, no intere~~ na 
defesa !lacional •. · 
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O Sr. Gratuliano de Britto (Para encaminhar a votação) -
Sr. Présidente1 nenhuma verba mer~ceu estud:Q mais deta--
1hado, mais acurado, mais ll)inuci-0so, mais extremado, mes
I®, da Gommissão de _Finanças do que a. concernente .ao pa
gamento das commissões. ii~ estrangeiro. 

Tantas ft>ram as emendas que, por assim dizer, investi
ram contra ella ' que a Córomissão, não só pelo.s sentimentos 
de seu dever 1'tincci-0nal, pela consciencia que tem âa gra .... 
vida.de do momento financeiro, ·mas, sobretud9, ern. virlud& 
dessas muitas emendas, redobrou .os seus euidados nesta 
questão. 

A situaçãQ é a seguinte: já e~l~ada nos ·pareceres, ex·
plicações renovadas no meu relatorio: no côrrente exerci
-cio, ve.e para mais de 6. 0000 oontos .o di~pe;n,4io com essas 
missões no és·trangeiro. Ma-$ o Sr. Ministro da Guerra já tem 
toµ-ia<J.o uma serie de providencias no sentido de reduzir ao 
mini.mo esses gastos pa:ra o exercício de. 1.936, e isto tern 
feite>., seiel}te da.s disposicões da Commi-ssão de Finan.cas em 
diminuir, o mais possível, as verbas concernentes âs despe
$$ no estrangeiro com as commisroc:;s permanentes ao Exer
cito. Mas o principal m-0tivo de tod~s es·sas emendas deror
r1~ da natural ignorancia do d .estino. real que tinham taP.s 
díspendios. Entretanto, a discriminação que .se fez. veio aclarar. 
'Por.completo, -0 assumpto. Posso dizer á Gamàra q:q.e esses gastos 
s.e destinam aos commissionados para remuneração do pess.oal 
coilt"ractado e reJ>resentaÇão de todos os add,i:àos milítar~c; 
'no exterior~ junto. ás Embaixaq~s., ao se~ transporte de un~ 
para outros paizes no exel'cicio dessas commiss:õé$: dai atten
der a·s despesas. inclusive de offfoiaes que .se aclJ.ay;n ·no estran
geiro em és.tudos e outras em virtude de premips legaes, que 
não poderão ser negados, a menos que a legislação seja re
formada. 

. Depoi_s. por fim, de -restC>, oitocentos e poucos contos 
p~rai a Missão Mllitar propr1a:mente dita, missão que. tem . ~ 
incumbencia irnpórtati.tiss'im~ de rece)ler, em cáda anno, num 
periodo de sete annos, 40. 000 cn.ntos de material para o Exe~
cito;. cuja compra foi aut.orfaada. pela O amar~ conforme Já 
esclareceu o nobre coUega, Sr. Amaral Pei;xoto. 

Pergunto se oitocentos: cont<:>s· são ~xorbitantes para res
guardar a colllpra e receb:imento de material no yalor de 
4·() . ooo .contos. 

O SR.. F~llltRA DE SouzA ~ Por iSso, não. Porque 6 re ... 
cebimento poderia ser f etto aqui, como se faz norl1:1almente 
no eomp:ierci.o, examinando-s.e aqui todo o mate1nal com-
prado. · 

o SR. AMARAL PEIXITO - Para a.oont~er a mesm~ 
cousa com. o material comprado na França? Q~e, em aqm 
chegando, se verificou ·Ser material "V.elbo; usado na grande 
guerra? 

O Sf\. BARROS CAssAL - Por que não houve fis-caliza
cão rigorosa. 
- o .SR. GRATULIANO DE BRI"n'ô - o recebimento não P!?: 
·derá .ser feito no Rio de Janeiro, porque os ~optraetos Ja. 
estão assignádos e de accordo com as suas cla.u$ulas tem que 
sêr !eito no estrangeiro e não .bai de ser nesta hora a_o con-
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.!eecH>.natinas· o Orcamento. -0ue ba.ve11'e_mos, de alte!'!a:r esses 
contrae.tos perfe·itos e acabado,s. 

De m.odo que,. Sr. Pre.sid~:nte, to.da e$s-a. é:J;"itica .ás -ver;bas: 
destina.das ás missões m:ili tare$ não. J;)l'ac.~dem.. A Comni-1-ssão 
de Finan~as adoptou ó cri:ter.io, aJtamente-moralfaador de ois
'.Cti.min~.r mipucio$arne~te, todas essas d.espesas e fazer uma 
.c~ba'lmente d~ ô . óOO e ·tant.os uontos pa;ra 4 .. oo.o.. ., 

. - ~ 

_ Digo, pois, á Gamara, e.om toda a sincerida1<f'e, nã() ~ pos-
sivel1 reduzir ·mais. (P<ilmas) • ·-

Em .segUic(a, é d~<f ~- co~,0 rejeitada, a emenda 
n •. il'2. 

o $'t . .ro.ãp ÇleppJ!ãs (Pela orttçm). re(ttter 'Verific~câ~ da 
vptação. 

Procedend'9' ~e á verificacão de vot!J.Ção, re-0o:ph,ece~e .te·
rem. votado a favor 37 Sra,. Dep.:u:tãdos e contl'à i1S; total 155. 

O $r. Pr~s.id.ente - A emenda foj r.éjeítada.. 

:Es·tá prejudicado o seguinte .. 

R~QUER!~EWJJO 

Requer~:m.os éfestaque para. as ·emen<:ias n. 4 (paJioa .SSO) 
- Mantida a. emenda da Conuni$são, 

_ N. i'O '(pagina 383) -c:ommissões no. estrang~iro --- pre
judicãd~. 

V'oiaicão .da seS"Q..in.te 

EMENDA 

~. i~7 

Verp~ ~a .....-.. ~dmims;traQâo C.ei;itral. 

êortsígnaqão P.essoal. 

Dir~ctoria do serviço de Fundos do Exercito. 

N. 4 ---- Para pa:gamento d_e pessoal contraQtado. 
1· 

·RedJ.Uª-se de 80:;400t1 :restabe.looendo-.se a .. d:otacão ~do Or
ç~mentó actu:a.1 nec.essairia. ao pa,gá~ento do pes~oal Já .JexJ.s
t~nte. ~ JOIJ.o Nfl?Jf!~ • .-... loão UleOfllu.U., - Ald.e .. ~a1iipa.~b. -
Motta ·Lima~ · i 

_O. S~r Alde Sampaio (Pai-a _ema.minhar a . v.ot-ação.) -
:Sr. Presiqente. a emenda em .a.preço re.Stàbéiece jus:t~~nte a 
-d~ta~ã·o açt~·al~ permltti:ndo, entretanto~ @e. continuem 'º~ 
·contractaqos .iã ~ffectivatdos; .mas 1se oppõe ·a novos. ~ontriacta
dos, "rua.lquer que ·seJã. a sua nat'J,l.rez~. Pode_ 'Permanecer a 
situação vigente, sem necessidade de majomr de modo tão sen
sivel ·a verba .de que .se trata. Nease sentid·o j~ . tivemps,,. l).O 

l\!inis:t:erío da ff{al'inh~. exemplo reJaU;vatt.iente ã sugg~stªP- .dà 
,m.jnorfa qu_e o ih .onrado relato~, Sr. Pe:rn1tadn Ama.~ Pe~o:tó, 
aeceit.ou. 
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App.elo para o nobre relator da Guerria, no s~Iitido de 
tambem amparar a ""medida que ora pleiteia a mino~ia, por ~r 
de intéresse geral para o Pai,z. 

O Sr. Presidente - Estão consideradas pela Ca.mara âs 
~roendas. cujos ~estaque foi permittido á Mesai examinar. As
sim, não havendo ·OUt~os requerimentos de d~staque no mo-
mento, vou levantar a Sessão, des ignaindç, para .amanhã a ~
guinte. 

4 

QRDE~ D() DIA 

Continuação da votação do projecto n. iOiC, de 1935, 
( 1 a legislatura, orçando a ~ecei fia ·e fixando a Despesa 

para o ex~;r.cicio de 193G;· (votacão de. emendas· destacad~)., 
com pareí}er da Cômmissão de FJnanças e Oream.ento sotre 
as ememias a.presentadas (3ª discussão). 

Levanta-se a S~são ás 23 horas e 4ô minutos. 

(FI.M DO 25º VOLUME) 
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