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INDICE ALPHABETICO DE M.ATERIAS 

A 
Accord'o financeiro entre o Brasil e a· Ingláterra (Etxecuçiã0 

do) - 76, 129. 
Acta: (Sobre ia) --

-Rectiffoa~ões de apartes. féitas pelos Srs. Deputados: 

Diniz Junior - 290. 

tr.baldo R.~1)l~lhete - 401. 
Domingos Vellasco - 40~. 

Lourenço .Baêta Nev-es - 402. 
· .Dinir& J·unior - 403, 482 . 
Barreto Pinto - 404 . 

_.\ddicionaes aos lunccíonarios puiblicos ('Pr,gm;nen l.o d_eJ -
63. . 

Ajuda dé custn: 

C'olJlo D~ploplatico e Consular - 5 . 
.Pessoal da Marinha que acompanhou o Sr. Pr:esidenl<: 

da ~epublica ao Rio ·da Pr~ta - 102. 

Asse.mbléa Constituinte do Maranhão; 

ielegramma do Presidente - - 4 . 
. Promulgação da Gonstituiçã·o do .:.EstadoJ por 17 De.:pnta
.. · dos, em casa ·não destinads· á A:ssenJ:bléa - . 4, 206, 

406, 407. 

Assistentes das 'Escolas . Super:ior_es - · ·~. 
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Baixada Fluminense (A) - Discurso do .Sr. Edtta"rdó Du._ 
vhiet - - ·521,.,28. 

e 
Caíxà Eeo:nomica - 74. 
Casaine'.D.to religioso (Vétó ·ao pro.jecto so-bre o) - 94, 100. 

Çodigq de. Minas (A Comrt1i~s'ão de rev.is~o do") - {}9, 2U,. 
415. · 

e ommis~ões :· 
C..onstituição e J ustiçü - G1, 107'. 
Edm:~·ção e CuHura .- · H)3. 
FH1anças - - 25, 107. 

· Commissão para •f orlllalar .um :project.o ;regµlan<l'o· a exe
çução ·<lôs artigo_s l.36 e '1_37· d_a Constituição ela· :Re
pµblka ___.; ~1 . · 

ConsuUo.r Jurídico d:o M:inisterio d:a Marinha (:Re.s,-1.rtbeleci
mento do cargo de) - 78,. 

e orr.e.fo~ :· 

F-érias· aos conductorés tlc ma.Iâs - · ·136: 

Credito.s: 

. P:ü;.a pa:gament<;> de subsidio d~(Depµtà_do~ e ~na.d.c:>resy 
- no •período- de 1 a 23 d:e -Onttibro dé 1.93'0 · -- 1,07. 

·Cursos de Musica - 103, 1()5. .. 
D 

Dedarações: 

_.\'bel.ardo "Verguciro, de não .ter as~ign~do o pareeer d'l 
Commi_ssão de Vi:n_anças ao prójec.tQ ti . 101-G _: 4. 

llo_mingos Vellas:eO', c0ntra a ' r.educção do effectivo. do, 
E:iereito .-....-. 28. 

Decla:ra:ções de "·9to: 

j 
, : 

Dorv~H ~folcbi.ad~s. sobre ~• JI)dic&<.:ao. n. l"·.::B, q~ 1935 
- 74 . 

. . ... loão ·Catfos M~ehado., prot~st~nd9 contra o voto solici
. tado pelo .sr·. Octavio ~~ngaheira_. rel·Z;ti:v~m·ente ú 

1Re~olução de 1930 - 335-3'40. 
Oliveira. •Col!tinho, de não . t~r . :participado da discussão 

do :J)I,"ojectó n. 292, de 1935 - 129. 
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- V 

Delphim .Mor.e-ira, de ter votado .a favor do pi;ojecto n .. 
· 24-A, de t.935 - 242. . 

J osê Aug:u~to e . outros, · sobre politica dos Estados e o 
livre exerçicio do mandato dos ·Deputados · rio-
.grandenses do Norte -~ 315. 

"' Decretos I,eis . ( Compet-enda dos Governadores dos Est«dos 
!para a expedição de) - 73. 

Direito de férias aos viajantes comtJ!erciaes 421 . 

. Escolas de Phatmacia e ,QdQntolo~a (Diplomas das) ·- 8. 
Estrada de Ferro "Rio-Petropolis" (A) - 63. 
Estradas d.e rodagem (Impostos. internos d~s) - 204. 
~xercitô (A. re,lucÇão do effectivo ·do) - 28. 
Expo~âo d.e abacaxis. (A) - 71. 
Exportaçãó de orchideacea.s (A) - 93 .. 

F 
Faculdade de. DiI"eito do Rio de Janeiro - 156. 
Fu(cionar:ios pub)i.cos: 

Discurso <lo :lk1mtado Pedro Ve.rgara - 3't-<SO . 

G 
Gratifieações addici.onaes 349. 

1 ndicações: 

Cómpctencia dos Governadores ·dos Estados para ü ex
pediç~o de decretos· leis - Votação da. I -- 1-A~ de 
1935 - 73; declaração de Yoto do Dep~tado Dor
val Melchiades - 74. 

Pereira L~~: suggedndo (1. 'Cô.lkcl>ora.ç~io <lcs Poderes 
da Repu·blica para a solução d~s questões ín.teres
tadoaes - 306, 

lnf ormaçõ'es: (Pedidos de) 

Go~es Ferr.az. (.Ministerio da Guerra)~ sobre o .rest®e
Je:cimento -das Esc.olas de Iristmci;ão ~lit0.r das, 1~, 
2ª, e 31\is.. clq,sscs - 163. _ _ 

~lotta Lima (M.inisterio da Educação), .. ~obre a data .em 
que o Curso Freycin~t ·solicitou i·nspecção prelimi-
nar -- 233·. · · · · · · · · · 
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Barreto Pinto (Ministerio d(! Fazenda), sobre a dafa 9-a 
;::hertura de- credito ' para pagamento <las gratifica-
.ções addiccionaes - · 344. · 

A:eurcio Torres, .sobre qual. o termo dq co·ntracto da 
· Caixa Econonüc~ com a Companhia. Cita ,$ . A. 

- 22~. 

Ba!nd~ira .Vaughan, sobre :a renomeação do Superinten
dente da Estradã dt'} Ferro Maricá - 224. 

l nf ormações Pre5tadas.: 
~nisterio da Educação -e Saude ~lieá, sobre o p.ag.a

mento de taxa de exgotto J;>elos e~tahelecimentos 
pnblicQ·s - 405. 

)fi.nisterio da Guerra, sobre o qu~dro de sargentos .e 
ajt.:dan.tes do Exerci·to .(projecto fi. ~02 ., 1934) -
405. 

:\U.nisterio da. Justiça, sobre os motoristas e machinis
.ta~ d~s. embarc~ç-ões da. Inspectoria d&: Policia ~Ma
ritima e Aérea do Districto F"ederal, qtte pediram 
o paganien to de .diárias de alimentação ~ · 405. 

:\Iinisterio da 1M;arinha, sobre a ajuda de custo ao pes
soal da ~arinh~, na viagem do Sr. PresideJ'ltc da 
.ReJJuhlic;;t ao Rio -da Prata - 102. 

Instituto :F{istorico - 63. 

L 
Liga Elos .Esp.ortes da Marinha - 144. 
Limites interesta~oaes - 306. 

o 
Operações de creditQ (Autorização p~ra) - 7<i . 
Orçamento Geral. da Republi.ta - 3·50-368. 3()6-.3991, 434-~l, 

451-481, 499, 528-33. 
Ordem d9s Advogados Bra.Sileiros (A) - 415. 

p 
l'arece·res: 

C'ommissâo de Constituição e .Tustiç.a: 

Sôbre o funccioname1nto d~t C'amara .Munieiipal do Dis-
tricto Federal - 408. : 

·1 

Sobre os f unccienarios publicos_,, os · :eontraetados, dia-
rista.s, jornaleiros ou, mensalistas - 414.i 

Commis~ão de Educação e C~tura,: · 
Projecto n . 340 de 1935 -· 8. 
Pro}e·cto .n. 86-..A, de 1935 __.... 103. 

· Projecto :ó.. 282:..A; de 193'5 - 203. 
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Projecto n. 349, de 1935 - 310. 
Çommissão de Fina·nç~s: 

Proj.ecto n. 267;..A, de 1935 - · 5. 
Projecto n. 339, de 1935 - í. 
Projecto n. 313, de 1935 - 1:56. 
Tndefedndo o requerimeIJ.to em que D. D. Amal.ia Mes

seri Gonçalves e Marfa M~sse Ferreira pedem rele
vação de pre~cripção para percepção de -montepio 
- .25. .. -

Projecto · n. 343, de 1935 - 119. 
Sobre a applicação de 1-0% dos impostos na obra do 

Plano Nacional de. Educação - 142. 
Subvenção á Liga dos Esr_portes da Marinho - 144. 
P.rojecto · n . 327·, de 1935' - 163. 
Sobre a creação do Instituto Naci.onal1 de :Exportaçã() e 

!Tegulamento da importação. e mercado cambial 
208. 

=Projecto 11. 313, de 1935 -- 156. 

Projeçto ·~L 344, de 1935 - · 2-04. 
·Projecto n. l 01-C, de 1935 - 434 . 
Projecto n. 346, 1935 - 2·67, 301. 

Commissão de Le_gislação Social : 

Concedendo o direito de. ·fêrias aos viajantes cQmme1·
ciacs ·-- 424 • 

Commissão de Segu:rnnça Nacional: 

·Projecto n. 346, ·de 1935 - 2·fi7, 301. 

Commissão de Tom~dQ. de Contas; 

Projgcto n. 34, de 1935 - 16. 
Perdão de resto de pena (.Sentenciado Domingos .José d.a 

Sil~a). -. 319. 
J>lano Nacional de Educação: (0) - 142 . 

.D1sccrso do Sr. Baul Bittencourt - 4.&2-92. 

Politica dos EStados: 
Geará ..._. 94-99. 

:Parahyba - 241. 
Espírito Santo - 322-333 . 

~Iatto Grosso - 29 ." 
PrediOs e terrenos á Avenida 7 de Setembro, na Villa · M.a

rec.ital Hermes· (Ae<juisição de) - - 16. 
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Proj_ectos: 

N'.u· 24-• .\, de 1985, r.egula.ndo a distribuição de stib'9.en:
ções a Instituições de .A:ssisten.c;ia, Educaçã-0 e Cul" .. 
tura. · .. -

·Disç:ussijo unica e v:otà-ção, . . não tern:iinàda - 164 . 

. ~edacção final - ·soa. 
N.I), 63, ide 1935 - Inclusão ·.na Ordem. do dia - 221. 

" ' N.~ '243, d~ 1935 - Tnclus·ão nt! Ordem dq dia - 221. 

N.0
· 8-3~A, de 1935, dispensando a exigencia .da i.n.scri

p.ção· em .concurso ~ra provimento de càdeiras no:s 
crrrsos de musiça, pintura, esculprura e .g,ta:vur;i. 
Pare.cer dá Commissã:O de Educação e Cult.ura· 
1Q3. . 

X.o. 88. d,e 1935 - Inclusão· í:1a -Ord·em do dia -.:... 22$. 
, · .N.~ .101-é~ d~ 193·5, ercÇ.a-ndo a i}lec~ita '.e· fixando à .Des

. · pesa para o exercício de. 1936 - . Continuação 1d{t 

3" discussão -· · 350 .. 
Adiame.ntó da ~i~cussao - · 399. 
Conti~il~ção ~a 3a . di~ussão - :f(}9. 

Contiau·ação da discussão - 4'34. 
ôont_inunçâo <la discussão - 533. 
~'. 0 · l06-A, de 19"35, r~que~im~nt.o de urgçilpfa· QO· Sr . 

Acurcio, Toi:res ,e. oufros - 431. 
X u lGff·A, d'.e 1935 - · rnçlusão na ':Ordem Q.o. dia· - 2.21 . 

· N.º l.f9-A, d~ 193·5, ;P:edindo o pag~mento do Subsidío 
aos· Deputados e Settad·ores, em el>:ercicio. no p.erjo-
.do de 1-2.~ de -Outubro de 19.30 - 158. ·· · 

.:\litoriz-a~do a creaçã.o. c:}o ln~tittil'.o Nacio,l)al de E~por
tac;ão é regúfarnentando a im.portação .e. o me.reado· 
cambial - 208. 

X.º l56-A, de 1935, fi~ia.nd9 a$' '.{orça~ de terra p~ra .os 
cxercicios ·de 1936, 1937 e l.93'8 9 a Força Naval 
-- 1.5. 

Adiamento da votação - 7ti'. 
N.0 lôô~ de ·t935,. dispo.rido .sobre vencimentos do. func

ciona.lism.o publico da União, ·nos· :Casos de snbsti
lutções e ciercicia interln<:) t 1~ discuss.ão - 16~~ 

-N.'1 ·63,. de 1935 - Inclusão. 1na 0 .rdem <;lo 'dia -. · 74. 

~ .<> 242, d.e 1935 - Indnsã.o n:a Ordeinr do dja - 74 . 
. N.0 243; de . 1935, restabelecendo as EScolas de Instrue
., ,ção !Militar, de 111

, 2ª e. ~ªS• Classe$, nos esta'bele.ci-
mentos de ensino: 2ª di,Scú~são e ;adiacfa a votaçio 
~ 102. · · r 

. . 
~." 264-.A, d_e 19357 dispondo :~obre u .. nomeação de depo

si1tarios d~ bens penbt;>tados. nas'~ c~~épçõe:!> j~·di~i~ -
r·ios, súj'eitos a -Camà~~ ~e Re~j~t_am_efito: 3n d1s
cu.ssão -0 :ndiada a votação - t53. 
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·lX 

· N.~ .. ·265-A, qe 1935, reorganizando -o Conselho .Nacion~l 
... .. · " d~ Educação: la discussão - 1'60. · 

267-.A, de 193·5, prorogando o rcgimen de concessão 
de ajuda, de ,custo aos meIIlbros do Corpo D.iploma
tieo e Consular: parecer da Commissão de Finan
ças - 5. 

N.'• 278-~A, de 1!}35, providenciando sobre a exportação 
das orchideaceas: 2ª discussão. votação de um ar
tigo~ dispensa ·de ~ntersticio - 9:i.; 3~11 Dise11ssã0 
_. 159. ... . 

3':'. Discussão 159. 

N." 282-A, de 1935, sobre a JJo.meaç-.:io. ·de assistentes (l:..ts 
Escolas Superiores - 203.. 

··.N." ·291-B, de 1935,. dando nov.~ orgrmização á ,.Secreta
ria da Agricultura,, res~a.belecendo o .cargo de con
sultor juridico: 3" discussão; ad_iada a votaçãp - 78. 

N.u '292-A, de. 1935., autorizando operações de credilo para 
a execução do a.ccordo financeiro entre o Brasil e: 
a Inglat~rra_, coin o si:bstitutivo -dá Commissâo de 
Finanças e emendas: Discussão unica e votação do 

:substit~1ivo; redacção · finàl - .207. 429. 

N.0 3131 ele 1935, declar~ndo sem effeito aviso ,do :Minis
ter10 da .Educação e Saúde Ptblica que mandoµ 
afastar professores e f unccionarios da . Faculdade de 
_Direito do Rio de Janeiro: 3a Discussijo - 155; 
redacção final - 208 . 

.N:' 313, de 1935, concedendo ;p.e.n.sãq vitalicia de 
1 dl'{}0$000 ménsaes a oada um dos professores da 
-Faculdade de Direi~to do Rio de .Janeiro - 156. 

·:s." 327, de 1935> .permittindo a institui~o do· ·h,tl\tn de 
familia- rural: 1 n. Discuss_ão - 163. " 

~-." 331-~ de 1935, sobre êi ·expor.tução de abacaxis: .'.!·" 
·· [)iscus~ão ·e -~Totação _ .. - 71.; 3ª discussãq e votação, 

- 147; redacção nnal - 159. . : 

N." '339, de 1935, autorl.iando o .governo a {tdquirir a 
'b~liotheca ,que p~rtenceu· ao .Ministro .Ronald. dé 
Carvalho·; Parecer da Coínmissã_o de Fip.~i;iças. - 7 . 

N~0 340, de 1935~ mandi~µrdo q·úe a Direcforia Nacional 
.de- Educaçlo receba e use· os diplomas das Escolas 
de Pharm~cia. e Odontologia estadoaes: Parecer d~t 
Commissão de Educação e Cultura - 8 . 

N: • 342~ de 1935°, submette.ndo a estudos e · plano de de~ 
···. · . fesa co:11frs. 3$ seccas . do No~te - 1~5; 2., discus

sã'O - 148:; .3" ·ctiscussão .- 226; redacção final -· · 232. . . . - . " . . . 
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343, de 1935, appi:ov~ndo o ·tratado anti"."bellico de 
não ag,gres~ão é col;lciliação firmªdo entre. o Brasil 
·e a Republica Argentina : Parecer <ia .Commissão de 
Diploma~la - 119. 

34.4, de 1935, abrindo credito espedal para píigar ao 
pessoal da Dire.ctoria das Rendas· Aduaneiras e da 
Flscalização dos impostos inte·rnos . lias. estrad~s de. 
rO<lage~ - 204. 

N.i- 346, de 1935 (26'.i), eoncedeJ;J.do honras militares ~os 
cidadãos que tomaram parte na Revolução ~crea-
ná - 300. . 

' 
N.<> 347, .d~ 1935, creando o .Instituto de Aposeµtadoria 

e Perrs·õcs das Industriàrios - 306. 
- • 1 • 

:N.0 ~4~, de· 1935, abri11do ·-credito para soccorrer a po
pulação· de Bonisuccess.o, E . -de Minas .Géraes" em 
·consequencia· dos iaha.los scísmi~os, ali verificados 
- 310 .-

N~" 349, de 1935, permíttindo -a traiisferenci~ de matri • 
eula -aos alurnnos das -faculdades liV'res julgadas ido-
1neas pelo Governo - 3-10. 

N." 294-A, de 1935, regulando as nomeações e . _promo
ções da. justiça locd do Districto Federal : 311 dis· 
cussão - 413. 

·N.º 258, cie 19351 dispondo sobre ·a organização adminis
·trativa do Territorio do Acre! adiamento da vota-
~º - 428. . . -

' • 
R 

Reforma compulsoria_ - .64 . : .. 
' 
" Requerimentos: 

José de- Assis ~rasil, :Pedindo relevação P.e prescripção 
p~ra pleitear um ·direito que- se diz. -prejudicado 
406. 

, 
R~levação de pre$criI_>ç.ão - 406. . 
Abelardo ~arinho: Votação eJllj s-epa:r~~o do projecto 

.n.º 24-A - 240'~ . . !. 

Abgu~r Bastos (informações sobre o p~gamento de ad· 
dicionaes a funccionari<?s) - 63.. j 

Acurció Torres: 

Incl~são na Ordem do di.a· do projecto n. 56,_· de 1936, 
·mandando :pagar .subsidíô aQs~· Deputados ·em exer
cido no mez de Outubro de 1-930 - 64. . ; . · 
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XI 

Inclusão na -Ordem <l.Q· dià .. -dó·. '."projeeto. · n·. - 106, de 
1935, sobre a reforma compulsoria - ~~. 

Sobre se os ~unccionaríos postaes condu.ctores de malas 
· . . " _. ,têem direito a ·f#"ias - · 66. · 

. ui~eriCi~ ·. pa~a ~ótação do . projeclo Jl. 
- 15Q. - . -

14~ .. A, de 1935 

V. Informações - 224. 

:Jndusão :aa Ordem do dia · ·do projecto u. ·100 - 221. 
U:rgencfo. para a discussão e votação -.aã ·projecto ·a ' 106-A, 

de 193:5 - 431. .. · · 
: .. 1 ! • • ~ .: • • ' . • • . " ' ·'· 

·urgen:Ci'.a p~\ra· a discussão e vot~ção do-:requerimento n . 
193, de 1935 - 430. · . . 

~enor Monte: 
tnelusã~ na ·-Ordem d(i dfa do projecto e ·n . . 88,_ d~ 193.5· . 

- 225 . . 

Barreto Pinto.: 

(V. Informaç-ões) - 349 : 
Botto de Men~zesi· · 
Voto de pezar - 61. 
llliniz: Junió;··: -· .... 
Voto de pcz~r -- 222'. 
Domingos Veilás·có :- · · . . ' 

· ·. · Votó ;dê h01.il,~,D.agení. ' aos· qué'·s.é sacrificarau1 
. , d~.de democratica. - 334 . · · · 

j>ela J~er-. · 
' .. 

GÓ~e~ Fetraz~ 
V. Informações - 163. 
Inclqsão na Ordem d·o dia do projecto •n . 258, de· 1935 

- 42'8 . 
Voto de : regosijo'" pelo 97°. 'anniversarlo do Instituto His- -

totico ~ 63 •. ' · ·· ' · ·. · - ' · · - ·· .. ' · ·. 

Voto de· regosijo pelo:·,80° an.nivetss.rio da inaugur'áÇão rl ~r 
, Estrada .. de · Ferro- "Rio-Petropolis" - · 63 ·-·· , ·. 

João ·Í"~iéves : :.- .... · 

Proi"ogação da Sessão por 20- minutos - . .395 . · _ · · 

uerte Setúbal: 

Inclusão_ na ürd~m. do ~a , dos projeetos ns . 242 e ~ 
. _:_. 221. . 

Mario de Mo:raes e outros.: 

_ Homenagem _á m~moria ~e Sa-ntos .Dt_t_mont - 22.3 . . 
~fotta Lima ·e outros : 
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X It~ 

::v. "infonnações ~· 223,· 431 ~· - . 

·Pinheiro· Chagas: , . . 
Pedi.ndo a nomeação de . uma commissão .de. 7 membros

para· a organização das Caixas .Eeonom-i'cas. Federaes 
(votação) - · 7 4. 

Sal·gado· Filho: 

·Inclus~o ua Ordepi do dia dos prqjectos n~ . . 242· e 63 
· (votação) - 74 . 
. Sampa.io Cor~êa: 
Urgencia ·pa.ra. discussão e votaç~o . . do projecto n. 342 .. 

. . . . . de 1935'. . ......:, 1-45, 148. 

Revolu~·ão Acreana - SOO. 

Revolução de 1930 (Commernoração do 5~ ~1nniversario .da) 
-544. 

.s 
Secéas do Nordeste.: (D~fesa contra as) 

Discursos ~os Deoutados Levi Carnei)-o - .226; .. Sampaio 
Corrêa· - 228 .. · 

Secretaria da .Agricultura (Nov~ org·anittt,Ção .~a) - (8: . 
Situação Eco.nomico·-financeirâ do Paiz: 

Discurso do Sr. CinciJJato Braga -:-- .211-21 . 
Subsidio aos Deputados e Se~ad~r~ em exereicio Iio mez. de 

-Ontnhro d~ 1930 - 64, 107,. 156 . . 

Su·bvenção á Instituições. de As~istencia, Educaçã_o e ÇultUra 
- 23,7, 238, 239, 240, ~41., 242 ... 

T 
Trabalhos .no Campo, na Lavoura. e fi·&: Pecnaria: 

Discurso do Sr. Damas· Ortiz - 3'19-322. · 

·Tre.ta.clo Anti-Bell.ico ~ntre ~- Bra&il e-a -~gen~na: · · . 
'D.iscurso iio Sr. Oct~vi9 Mangabeira ·-· 1*-139. 
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288, 3"34, 335~ 336, 337,' 3·38, ·34i8. 

Odon ·Bezerra (O_. B . Cav<}_lca nti) - - Parahyha. - Commis
·s.~o cl:e Le.gisJàção -Social - · 62_, 63. 

Olegario "'Marianno - Districto Federal - 7 . 

Oli-veir.a -Coutinho (Alberto de ·-O. C . ) - Empregadores ·-
· Co-.mmis'Sâo de .Diplomacia ·c.- Tratados - ·130, ;19-0, l93 
4~9, 450 . , 

. · .. . . . , p , '. ... 

" ! 
Paulo Martins (·P . -Dia~ ~r.) Funccionmos Põblieos ·-

220, 355~ ~7' 358, 3ül, . 365, 366, 368, 399, 450, :459, 460 
'474, ~01, 50'(, 507, '512, '~521, "528. J • 

Pedre> Al~ixo - Minas Ge1~aes - COmmissão de Constifui
Çio, ,~ JUstiça - 27, 340~ ·oo,.qoo, ·m. 

Pedro CaÍJ;llo~· .- Bahia· - 9, 1Q5, 204, 434, 451. 
• • o • • • • 1• • • ~ • . 

Pédt-o .. ~llÍE!Zá -- ·1C'earâ --~minüsão -.ee "Ed~ ·-e ~cul-
tura - .113.. - · -. _. . 
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Pedro Rache (P. -DemostheneS' R , ) - . Empregadores - 222, 
339~ 34~, i46, 346. 347 . 

P~t.o . Ver~.a.. - ·Rio Gr~mde do .Sul - 3U, . 61, 1221 .. 
• - • • • 1 ' •• .. •• • 

n ' ' :: ... ,.._ ~ 

Pereir~»t-yra: {..José' P. L.·) - iPar~füyb~t - C9rnmis~ão · ~e
-C"Q.tiv~ - - 306. 

~~~ Cha~, -(J>Ja).ll!a J.-'. (~ ... ) - · 1\'lina.s •Getê;t,-eS -. - - .498; 
i::~ 5n:::. i:it'C. -· ·· • .iJ , , - .\JÃJ ·~'· 1 • .. • • 

• ~ V \ . ' ) • • , . - ., • .. 1 ,. . • , • 

Polycarpo Viotti (P . ·Magalhã~ V.) - Minas Geraes - 346. 

Prad.p K2lly (J9sé ~u~rrlo P. K.) - Rio d-e Jap.eiro -
.. '• 453, ~' 459,. 460, 466, 468, ~6.9, 47-0·. 471~ 524, . 52&~ 5~, ... : :. 'fi'J'l. :t . .. ~ ... __ · .... _::-.- . ~ ·-~--. ~ ,. j .: · ·_ - : • .._"' • .. - :,~ . • .: J • 
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Raul . Bittencourt ÜL Jobim ~) - filo Grande do Sul -
·Commissão de Ec1ueação e Çultu.ra - 9,. 43, 44, 57, 105, 

. - .142, 1_4~, J45, 159, 162, 204: ... M2., 443, 444. ·445. 448, 4ã1~ . ;.;.". ·:f8t 482' 492·- " ·- .. . . .. · . . . ' 
• ' ' - • • • • ; t • ~ : ~ 

Renato Barbosa - Rfo Grande .do Sul -- Presidente d.••· Com
··;!.- . · in~~ãG· de'..mPlbmada· ·e Ttat-ados: ~-· 7,. Hm ·· · · · · 

1 ·~ .. • .1 

Ribeiro Junior. (Alfredo ·Augusto It~ J•.) - · A.maz~. -
.~ommi~~o~ de Legisfaçã~ Social -- ~, 385, .386, 389, 

: . ' 300., . .f4!11t. 519; 5Q3~ . ' . . ' . ' 
. ' . 

&oberto Moreira (R. do:s Santos :!VI.) - São ·\Paulo __, 138~ 
· .:22-0; 245",,. 246~ 2611;. 270;- 271/ 275; 338, · 3~, 34ll;. M~, 346' . 

. . ... ' ' 
s 

Salgado Filho (Joaquim Pedre .S. F .} - -Profissões Lihe
raes ·- Commissão de •Legislação · Social - 34:; 320. 

sàlfüs F~ "ii·r~~cisco ·A.tiJ.onio ·Ro:dr18~- ae s,~ ·F~ ). _:;_:__ Dis
.. · trieto· 'Federar-· · Cominissão de ·Dipfo~a-cüi. ,. :e . T.ratados 

.- 5'50, 368 . ., . .. . .. 

Sampaio Corrêa (José :Miattose de S. C.) - Districto Fe
der.a] - 11~, 145, 146, 148~ .228, 231, 372, 498, 508, 514. 

Silvio Lei~9. (S. Pellico . L . ) - . ~ofissões· Uheraes - 1l. ... . . . . . ·-

Soµza Leão (Enriço S . 'L.) - Pernamb}lco - Conmrlss~ 
de Diplomacia e Trat~dos - ·- 139, :336, 343, 344.1 346, 355, 
35'1~ 358, 509 . 
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ThompsQít Flores (C'ados T:. F. Netto) ·- . Funccíônarjos Pri.-· 
hlfoos - · Commissão· do Estatuto dos Funccionarios Pu'"'· 
blicos - 31, 32, 34., 35., 36, 37, 47, 4~ 49, '55, 56, !'li, 6Ó 
65, 414. . 

Tei~eira Leite (E<lgard "f. L .. ) - :Pernambuco - _Co~
são. de AgJ;icultura., l·ndustría ·e ~oIIUD,ereio -- 71,. 72. 

. ; ' u 
. . 

Ubaldo Ramalhete - iEspirito Santo - ." "Commissão de To.
µiada de 1Contas - 17~, -182, 185, 323, 324, 3~, 329; $30, 
331, .332, 333, .377, 3'78, 385 386, •01, !02, 4~, 460, 530, 
531. . 

.. . V . 
. ' . ::.- :... . 
Vslent.é de Lima (Jos·e .Affonso V-. de L.) - AI~~ _· com~ 

missão 1de Redacção - 159, 208, 236, · 305. 

v ergueir.o C*!~a:r (Abeliil'do v. e-. ) -· São PaQlo - COm
missão de ~ínanÇas e Orçamento -_ _ 4; ·7, :28,, 113, ·201~ 
46a~ 466, 467, 468., 4'1.1, 473'~ 475, 47'f. - . , .,., 

Vlcent~ 'Gàlliez· (V. ·dé Paulo G·.) - }:mpreg~dores :...... Cóm
missão de .Legislação .Social - 432, 43.3. 

·vicente ·Mipel (V.. M. da Silvá .All..reU.J - .. Goyaz ~. GOOii
mi'ssão de :ftedacção - 208, -236. 

·vi_~ira Marques (Jo.s.B V. M.) -. Minas Ge.raes - Oomm.ls-
são dé Tomada de ·Co;ntas -17, 2()0. . 

w 
'fald~mar Ferreira. (W. M.artlns F .) - São ,?aulo - Pre

. · Sif;l~nte dQ. Cômmi$são de Gô.~tituiç_ão .e Justiça - 27., 
. 11 O, 408, 41•. .. .: 

X 

X'.llvier de ()liveira (Anionio X . de O.) - ICear~ - 7, 88, 
~8,. 119. ' 
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143 .• IÍ Sessão, em 21 ele ·()utubrQ de 1935 

PRESIDENCIA -DOS sns. ANTONIO CAm:,:.os, :í?RES'rDENTE, 

·E EUV ALDO LÔDI; Z.º VICE-,PRESID~NT.I!: 

Anton:10 Carlo.s, Pereira Lira, Generoso Ponce, Càldeira Alva..
rent;:a, :E:imar Carvalho, LauiI'o Lopes, A'b.g.uar Bn,stos, J'osé Pl'n .. 
~i-ilbo. -Clementifio Lisboa, Ge:na:ro Ponte, Goclótre:do 'vianna, .Ruge 
Nap.oleão, J:">ire-s de Gayaso, F.e.I1lándes· Ta.veta:, Pedr'ô· Firmeza,. 
:fiumhertõ de: Andrad.ê, José ,Augusto, Jo$1.E. G.omes, Mathias Frei
re-, ·Ruy éar-neiro .. S.oú.Za: LeãQ, João Cleopha.s, R:e'go· Barros~ Bar
õo~a. Lima Sobrlhho, A.ntoriio de G;ú.es, Heitor Máfa, T~i~el:ra Lei
te,, Simões .Bathos~. 'Sev~rino :Maríz, Fernanqes Lima, .A rmmdo 
.Fo:ntes. Lauro P.a.s-So·s, J . .r. S.eabr.1. Pris_co· ·l?~raiso, Pinto DanUJ.s,, 
àJfre-cÍó )Iascar~nh;::i:s, A.itila. Amaral, Asêll;'ubal S:êares, ·ub~do na~ 
crtalheté, Jair' Tovàt, :(i'rn.ncisco Q>qnaalves, Nogv:eira ;I?enido, iien
r-1(].ue Dodsworth,. .Amatal Pe~oto, :$alle~ Filho, $a,mpaio Corrêa., 
Eâú~rdo Dpvivier, .Acufeio Torres, .B~ndeir.a Vaughan, .Arthur 
.Serm:u;des, B,ias ·:Fortes, M~rtin'S· Soares, .Pedro Aiehto, Furta&o. de 
Me~ezes, ·carneiro éle '.Rezende, Christiat).o Machaclo, ·~aç<ario de 
Almeida, Ne--grã:o d~ I.$.ina, Si.mão d:a Cunlta., Pereira. .'Lh.n~. Wa1-
demar FerrE!l'ra, Be.i'J;'ll>S l?entea(Jo; Gomes Fe:l'..r.az; ~fo$ê Cassio, -:Oo
mli;igos Vellasco, Vleen.te M ;igucl, Arthur Soares, Paula Soares, 
.ro~ê MWler, -Dinlz Jµnio,r, João Carlost Barig~s de M,ed_eiro.s, Ves
pucio d·e· Abreu, Ped~o. Vergara; Joã:ó Simpliclo, AdalbértQ Co.r.r~a .. 
O.sçar .F~mt©urai Abel d~s Santos,, ~ilva. Costa, Franétsco· Mbúra, 
DaJl.l!lS Ortlz; Chrysóstonm de Oliveira, Jósê, do Patf odnio, Pedro 
~cl:ie; Ab~làrdó Marinho, Sa-lgaao FiÍho e Thompson Flores (87) . 

O Sr . Presidente: - A Usta .de presens:a àccu_s~ o comp:.u-~
ctnient-a ~de s'i Srs .. ·De~utados. 

Está aberta à :Séssão. 

O $17_. Calde~a .Alv~r~nga ·- (4° S.ecret.ario, servinàQ âe· 2o) 
procede ã leit.uro da Acta <Ui Sessão antecede-~t'e, a. · qual ê:, ~em 
ob.s.erváçÕe.s, a:PI?rovada. . . . . 

·O Sr. Presidente ·- Passa:,,.se á. l~fü~ra. do ExircêJleJJte. 

o· Sr. Pe,rejra Lira (1 º Secretario) proced.e. á i"eltttra a~ se .. 
~inte. 

EXP~DI.ENTE 

P() l\{" ri;nhõ.o,. de 18 ele Outubro - Presiçlen_te 1Cámara Depu.., 
ta.dos ·- Rio •. 
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.Minoria: As.semblêa Constlfuinte' contlnua l'eunir:..se diaria:
men.te s·éae .horas; lepa.es·,, deixando cleli~r~r falta: qu9rum. lYlaio~ 

ria f,unêcioµando clàndesfüiamente ~asa. resiC/:enci.a pa.rti~qJ.at qi
·!fadão· Manoel Villan.ova. Gul.tnatães figurou pro~Ulgaçã.o Const:i
ruição dia l6, elegendo seguida mestna ~essã:.o Prete~to ca·P.ital, s~
~ndo jornaes noticiam sua~ reuniões .• -6.a.in'Cla segun~o esses jor
naes;. :referida maioria., il:'eunida hantem n.aquelle pr-efilo, app~o"Voti 
lndicaç-ão elevando· .subsidio,_ ajudá custo pep~tados. subsi(!fo 
membro Consellio 'Estado ·1nstituida Constltulção ctai::tdestina, sen
.à.o cónvo.cada outra reunião hO.je,, fim ·~er eleit'i:_i nova me.~a; -e tran.s
fürmada Assemb1fa Constituirtte eID; assemblé.a :f6ra t~rm.o.s e.la:~ · 
ros taXatiivôs éon.stituic;:ão Federal. 

A.ttenciosas :sauclaçõ~ - Sa-l-v!i~or <ie Oastr.o Barõ"sa~ P.re
í1:i4enti; A.S$ernblêa. C«;>nstitUint:e. 

- rnteirada.. 

De· Maranhão, 19' d~ Outubro 
C~'id-Os - .Ri<> •. 

Pr.esfdente Ctt:tnal"a ::úep u-

Dezes~~e .Deputadas Es.taduaes reunidos Càáa: );lao à.etel'.Illina
aa. pa-r~ A$éínl:li~ acab:am :pr.ómulg:a:r Coíl:S~tul<;:ã_o E .s_ta:40 ~r
_ra ~u!t~ra tradicional põ:vd xµaranhense ~lêm !l~~nte 9.esres~ito. 

eà,.I;~ ma~.ná. dezeseis J"ulho ~pe_cia.lmen~e diréito r~pr~sênt,a~ 
_prpl:i5Si9.nal. Menosp·resafido a.rtigÇJ -vinte tr~s ConstituiÇã_o .F~e-,. 
r-a:l confundfra,xµ e~p":l:essões grupos. a,tins :promet~endo r.epres~n

ta.çã.p .. en)pregad-0I"es empregado~ pro!issõ~ lieeraés, impren·~ 

~uncclon~rios publicos. Iavou-t<J,. pé(!uaria'1 • ~ão~. jJJbstá;DW: qUinto 
representação total corresponder seis ~puta.dos .Pz;-ofjS1Sfo_na.es 
CpnstituiÇ~ Est.adQ determina ·p:ç-µllefrà. l~glsl~_ttu;a. s~me·nte ke.s 
l:lerão eleitos ~'um empregado w:n;, ·profissão llberf.l;l Um: i~J>r~ns~'>: 

como se ,impre~ n_ã.o :fosse profissão .liberal. Des$e i;r:.l:Odo ·ficai:ia~ 
sem glreit.o representação classes emp:regaµore~ ~mpr.ega.dos· grti
pos. qQinmereio tra:nsportes mdustcla la,v.oura pecuarla. ta:mbem 
'!?:unccionarips p·u~lleo~. Outra aI;tomalia. in·cll:lida Constituição E :s.., 
tad1,u~.l sub'qrd.ina eleiç~o ~Pit?l voi·o, ind:irecto constituintes esta
d uaes µnplic~na:o desabusad~ ' çer~earnento dlJ;"e:itos ·mumcip~à. 
Protesta,mos preterição dir~1tos nossos ;;i;ssociados al~m ptefe~n
e~ escolha classes represen.t~#vas Q,e~ento outras e esbulho 
a;utono~.a. m:UJJ.icipio capital·. sa,udaQÕes respeitosas. - ·sy:r:idfoa-
1:0 1mp~rta4ores S. Ltiiz. · 

' A' Commlssã.o de ·ConsUttiigã.o e Justiça. 

E' Ilda a segulótê. 

D~éÃO 

Po·r motivo. de i'o.rça ~alor, ..zi.o momento ~m que se as~a ... 
va. o parecer da Commissão .de -Fina.J;lç~ ao pr.ojecto. n:ui:nero 
lóiG, de 19·3&., não me achava.na resp·ectj:va ~ª°1ª· S6º por l.$$0 não 
o a$~fgpeL ;\.ssim, p.or -esta, ~e _D1anifes~o ~egralmente sollda:rio 
:-1:1tn .o ·mes~o .• 

'$ão Pa:ufo, 21 de Outubro ele 1~:35. 
Cooar . 

10de124 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 124 

5 

São, l$Uccesi:::iva.mente·. lldo.s f' \";'io " l1nni·iu.1il" o . .S· 

seguinte~ 

PIIOJEC'TOS 

,( Prime).l'l:1 Iegi~latur;i7 

N. 2&7-A. ._,.. 1935 

~oroga até 31 de J)czeml>ro de 1936 o réoinwn act·ua1 d:a conccs
ção de ajudas de custo aos ·men.z bros f!,os 'CórpQs D ·iploma.t:ico 
e Consular,· te·ndo 1)arccer da; (J.o:m .. m -~s<'fo rfo F ·{:Jl(f:ll ÇtLs r:o-ntra.

rfo. á em€:'1tela éni 3• cHscussão. 

(Finanç:ii:1 258, _de . 19:á5 - 1°' .Iegi.slatura) 

A emenda qo Sr. Deputado Bari·eto Pinto a.o projêcto n. 267, 
de 1935, altera o regime actual oda col).eessão de. ;:;.Judas de cust(I 
~os membros d0s Corp.os Dipiom~tico e Consulai• no que d}z res
peito ás im_por:tancias que aos ·mesmos devam ser pagas. Man
tem, porê~. Q caracter de transitoried.ade da legislação vigente. 

Sendo assim, a Com.missão de Finanças opina pcltl. rejeição 
l1a emenda, aguardando que a Camara se pron'.Q..ncle atrtwê's de 
p1•ojecto que regule' n ma teria de modo definitivo. 

Sala da Commissâo. Outubro tle 1935. - ·Joâ.o S·hnplicio, Pre
~idente. - Henrique Dodsworth, Refator. - A belardo Verou«iro 
César. - F.ran<;o. Filho - Gratul:iano de Brito. - Carlos Luz 

·Arnaldo Bastos - Jocio G1t'i-ni:ar.ãcs. 

PRO.TECTO N• 26'7, (P t.:F.GI~J:...\TUR.c\) •\ QUkl SE REFER& O P4REC&R 

Em mensagem de ··12 de Setem.bro coi·rente, o Sr. Presidente da., 
RepubUca solicita séja ela'Qorada pelo l?oqe·r Legislativo lei pro· 
rogando, para o anna de 1936;. o. regime a que se refere a lei n. 24, 
de 13 de Fevereiro de 19~5. que regula ~ conc.essão de ajudas óe 
custo aos membros dos Co~pqs Diplomatico e Consular. 

Em 1935) a Cam..ara appr.o~ou a susp~nsâo; atê 31 de Dezem'
uro, da execução da tabella de. ajtI<las d~ custo a que r.eferia o de
creto n. 17 .451, de 6 de Outubro de 192~, ·e fixou nova tahella. 
menos oneros:a, para vigórar durante o anno referiélo. 

E' a prorogação para o anno ele 1936 dessa tabella, já exa.mi-
1,ada e votada pela Cam_ara em 1935, que o Governo solicita e .a 
Gom?nissão ·de .Finan<~as aconselha, ntr~vés ~lo proj'ecto que sul•
mette á decisão d.o plenario. 

Art. '1.'' Fica plio1•oga<lo até 31 ele DezembJ"O de 1936 o re
gime a que ~ l'efere a lé'i n. 24, de 13 de Fe~ereiro de °1935, que 
regUlf:l. a concessão .de. ajucl~~ de ·c.usto aos membros dos Corpos 
r)iplomatlco e Consul~r. 

Art. 2'' Revogmp-se <1 s éliS],)l)siç!'5es em con.tratio. 

Sa,la da Com~1ssão, 21 <le Setembro de 1935. - João Simpli
oio~ Pr.esidente. - Hcnr_ique Dàdsiporth, R'elator. - Aclaiberlo ·Ca
-m.argo. - França FiT.ho. - Pedro Fir,neza. Sam:u~l :D~artc .. 
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Clelinen't~ ·Mariani. - Cq,.rd;O!lo de Mello Neto. ·ortando 
A'tà'tlj'o ,. ·- Ar.nala;o Bast.-o~. - · Â. n~ara2 Pei:cdto FiZk'9. - Oarlo.s 

-~·. 

:ME;N'SAGE}4: A QUE SE .REFERE O P~ 

·S~nliore~ Membros da Ca-m~a; dós Deputados: 

Havendo necessidade ·da q-:ue seja, reg:u.'Iada, duran~e o atmp de. 
1936', a concessão a~ aj_uda. de ~ustQ ·aos µ:iembros dos Carpas Di,. 

- plômatieo, e Qonsu1arés1 soliclta ,nes:se se.ntide> as necessarl~ pro-· 
vidE;!riCias do· Poder Le.gis!àtiv'o para .. que. sejà- eJabqrada uma nov;:i. 
lei prorogando, -du·rante o arínG pro:rlmo; o regime à que se r~

ter.e a 1e·i :a. 24, de 13 de Fevereir·o ultiiiw. 
ruo de· J-aneiro, 12 de ·setembro de 19'35 . 

G~Ô v.~1:u~As 

EXPOSIQÃO l:IE 11.tÓTJVOS 

4-' Sua Ex,celle.ncia o Senh~r .Doutor q.e~u1io V~(gas, ~e~

del);te ~ ~ep.~l;>lica. 

S'enhor Presi\lent:e. 

A. ~f-li. n. 24t de '·ª de Feve.r e-iro ultin1:0, s:usp.el)de~ a ex~cu~&,o 
® ·tabella d~ ajuda .de. custo a q;ue se· refere Q .decreto n .. 17 A5.1,, 
de li d.e outu(?ro. de 19io: e t"egulou, a con,cess[o de quantitativo 
para: qµe os me_mbro:s .dos Corpos Ditüomati,co e Consular slg~m 
para o.s .seu~ pr;>~:tos . 

:2. ~ssa. leiF de cax;aeter: :p_r:o>Viso.rio, vigorará, apenas. ~té 31 
de Deg::~mh.rq do c.oz:re_n·te ~n.no. 

3. ~or ~e m.otivq.. ro.go a Vos$a E~cellencia solicitar da 
Cama~ d~ Depufados a e:Ia boraç5,.o Q~ nova 1eJ p:roroga_n(io,. 'qu .. 
rante o anno de 1936, o ·regime. a que se refer~ a lei n. 2~. d.e 1.3 
de. Féyerll!irO ultimo .. 

Tei:i.l.lo" a honra <le reno:trar ~ Vqss~ E~c·el'.leh~ia; Gs· protestos 
do meu m~ pro.fundo respei~o. - .ros~ oarios de ~racedq· Soares. 

·:EME:NDA. EM: 3ª DISCUSSÃO~ A Q'O}i! SE REFERI:} O ~.kRECER 

A~t. unico - 0$ funcccionar.ios diplo.matfo.ol:! e consulares re,. 
cêb.etito, afim de s~guir-ern. parª'- os, seus· postos,. o quantif?_tivo. das 
passagens de pri'm!õ'ira cksse e uz;:n;i; ajuda de. custo, que n·ão l)o
derá e:xçed~ a .dJ:>is meze.s de ve.n.dl!l~nios .. 

J'-ustiffaação 

O proj~cto n. 257 ;próro.ga., ·a t'{: 3.1 de Dez~_mbr0 de '1,93'6, o. :re• 
gim.e actual q:;i. conGess!iJ) .de. aJIJ.da clé custo aos membros ·do Col'• 
PO's Dlp1om.n~cn e Con~u~~r. /, 

·os fnncr:tonol;'ios cJ,o M}nist~rio das Re1a~õ·ec ;E;~~erio_res são 
os priv%legi~dQs &1 :Repu,b!~ça. GeraJmEmte. prefetem fiCar aqui. ÕQ 
qu~ p~rn}a.'~f'eerem no?i' s~u~ pçistn~. no estrnt:.lgeirq. Q:Ua,:n.dó ~st~o. 
t}o, e;~trange'iro, viveni coroa pnncives, e n;Jf?:Smo ap.<;itn.1 f ;.-17.end·Q 

.economlas~ porque, infel)zme.nte, 9 Bli~_sil con.tintia Q. viv~t· d.esco
ZJ.hecido. 

O ~S,!Sumpto é gellca_d.o.. :T .e·nh_Q, porêm, qs necessarlos cJemen-
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~ós que terei Qppqrtuniclade de expôr â,. Commlssão :ie !''inança.s·, 
Usa..ndo da faculdade que. nie con!ere o Regimento em vigor. 

A emenda; que ap!esento. c_omo se vê. é de more.lida.de. No dia 
do embarque, começa a ser co:acedida a represe-nta!!ão. por co.n
ta ao credito de ·1_.500 contos, ·s.e não ê erronea a in.formàção c1ue 
me fói dada. Pois bem_, apezar <lisso, além da~ passag~ms lle pfi,.. 
meira classe, soµ favorave,l 't concessão de ti.ma ajuda ele <.·U$tO 

· ~orrespondente a dois mezes de Vencimentos .. -E já é o bastante. 

Sala das Ses.sões, em 2 ue Outubro de 1935. - Edm.umdo Ba.r
rntp Pinto. 

( Pr;ú;neir-a lei;i$1atu_ra) 

N. 339 - 1935 

.4.utoriza. o Governo a culquir·ir a bibliotheca q_1te pertencc.11, a.o .'IH
-nistro Rona1d de Oarvalho .: .tendo parecer com. S1J.b~titntiw> da. 
Oommissão · de Finanças. 

'Vi•le {lroJ~cto ·n. lSO. de 1935 Finanças 236. de 1935. 1* 
le·g{sía tura) 

Te~do em -vi.sta as informações prestadas pele Poder Exl?.~utlvo 
.st:1bre o p.roje'cto n. 180. de 1935, a Commissão de Finàr,i~as é de 
JJarecC'r que sejq. submettidQ a pienario o seguinté substitutivo: 

Art. 1.0 ;E• o Governo· autorizado a adquirir vor 80 :OóQS· ~ 
bibliotheca que pe;rtence~ ao Ministro Ronald de Carvalho pa1:a: 
l·ncorpor~.l-a á existente n:o Ministeri.o das Relações Exteriores .. 

Art. 2:0 ~ d~pesa correrâ _por conta. da verbt!- 1 ª - Secre'" 
~a.ria de Estado - · CQnsignação Material - Sub-consignação "Di-. 
versas -despesas" do orçapiento vtgente do :Minlsterio das Rela
•;ões Exteriores. 

Art. 3.<> Revogam-se as pisposl.ç:ões, em eontrario. 

Sala da Commi-ssão; 'Outubro de .1935. - João .Simplicio, Prc
"Idente. - Henrique Dodswortk, Relator. - Abelardo Vernuetro 
(lesar •. - França. Filh9. - ;João G--ui?fl.arães. - Gra'.tuliq,n? :Britt<•. 

Carros Luz. - .tf.rna.lcl,o .Basto.<1. 

PROJECTO N. 180. DE 1935, A QUE SE> REFERE O PA~ 

Art. 1.° Fiea o. Governo da Republica autorizada a adqU.h·ir 
·,\ blbliotheca que perten.oeu ao MiI;listro Ron~íd de Ça:rva.Jho. 

Pa.ragrapho .tinico. Essa: biblio~'eca será. l'ncorpora.da. ti exis-
1·ente no Mlnister-io das Relações Exteriores .• 

Art. 2.0 As desp'e'Sas decorrentes da execução &:>. pr':'!sente lei 
rierâ.o attendi.das pelo decreto· n. 13, de 31 de Dezemhro üa Ül34, 
:·etta. a avaliação por esse mesmo Minlsterio . 

.Art. 3.0 Revogam-~ as disposições em contrario. 

Sala da. Commissão de Diplomacia e Tratados, 13 íle Março 
de 1935 .• -Renato Barbosa.. - H. Lafer. - . João Villa~õoaa. 
Oleoatio Marianno. - :Ad.o'lp7~o Konder. - Xavier de OUveira. 
Hugo Napoleão. 

Legislação citada: 

Dee.~etó n. 13, de 31 de Dezembro de 1934 . 

Autoriza operac;;tles de .credito, pelo Mlnistedo ela Fazen<fa, atê 
300 . 000':000$0000, para cobrir o deficit do exer.ciclo actuà.l 
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O' Pl'esiclente da Republica dQ$ EstaQos Vnid.QS do Braslt: 

_ Faço saber que ·o Poder ·Legislativo decreta ê eu sancclono ·a. 
B~gúinte resolução: 
- Art.. l.º Fica o Presidente da Republica aütorizaCl.o a. r.a:zer; 

·Pelo Ministe:do .·da· Fazenda, as ope.rações de credito que fôr~m· n,e::. · 
cessarias, até a.oo.oo:o:ooosooo (trezéi'l.tos mil co·ntos de réis) ... :Para 
.c'ohrir o . deficlt dá e.:x.etéiciQ actual e para ·r~gtllarizat a. situá~ 
do Thesouro. 

,. Art.. 2~º Se a operaçâo àe credito .fQ.r feita por meio d~ 
em~$S'ão de. notas prozniSsoriâs ém favor de e~t_al;>elecimentos ban.
carios. podel'.ã.o ella.s· .ser levadas á Cârteira de ·:a.edescon:fo 'lo Ean• 
co do Brasil, independente do llinite estabelecido · pa.ra ad · ope:ra.~: 
ç-ões da mesma éàrte1ra. · 

JU't. 3·.ó Revo~m.•se as disposições em .contra.rio. 

Rio d~ Ja::neiro.t 31 de ·:óêzembro de l93·4, 113"º da· .Ind~pepqen- · 
eia é 46° da ·:ae_pubUca. 

GE'l;ULIO V ARÇAS 

4:rth~r de Souza Cqsta. 

(Prlin~ira legisfatúra) 

N. 340 - . 1935 

Manf].a q.,,,,e a J)irector-ia Nacionál de Educação receba. e ~e .o~ 

cliploma8 iJ,<r8 Escolas de Phq:tmacia e OdontofoQia estaãoaea., 
tendo pa,recer .com sub.s'tftutivo. àa Commis~ão àe jtducação. 
com d_~~la.ra.ção ~ vrifo· if,a s.r.. Monte Arr.ae~. 

(Vide Pl'oJeoto n. 71. de ·1935 - 'Educac~o 43·. dé 1935·. ·1• 

legislatma)' 

A Com:rriJssão de ~ducaçµ.o e Cujtura apresenta e:o proJecto ·nu,. 
tll.~ro· ·71, de 1935. o. seguinte s:u_bst~tutivo: · 

.~ ~t. 1.0· Os .almnnos das escolas de odontologia e ~harmacla.. 
e;. q·ue ~ refere o a~t. 313 .. do· decreto. n. 19.852~ de 1.1 . de Abril 
de 193.l, que ~-~ ~poc~ .s~ não àprovéitaram da autorização cónfe
rida.. por .aQ.ueU~ artig9. poderã.ó fa.Zel-o na época legal de 1936,. 
tani'bem P.àra. o instituto em fospecção permanente, provado que 
as ei>col~1 de origem. foram ·opDortunam.ente considera~ iQ.9n~ 
pa::ra. ·esse fim. 

Paragral?hó unice. A _guia de transfe'rencia _podérá ser re-· 
quet!da desde. jã. . .a. Directoria. Naci.onàl de Educação, que; pa~s· 
as devidas taXa:.sf prõmovera. sua ur.gente. expedição ao ib.stitúto 
l·ndleado :rio1 ·requerimento, o qual. a e,pceitarã para ma~ieula, n~ 
termos deste , artigo.. j . 
_ Art. 2·;0 ·Os alumnos r ·e1eridos no artigo anterfo.r, que oppor

t.unamente se transferlrnm .pnra lnstitut.11>s c11>ngeneres que se· en
CQ·ntrem sob o r.egi-me ·de 1n$:Pe,c~ão prellmfnar na epâca ·da. có'n
chis5.o do· cu.rso, te-rvao .$etrs diplomas ~ujefto$ ~os disposltlvos 
legaes vlgorantes p;irà o h:l.'stituto q~ê os d!p~oma.t .. . . . 

Att. 3.º Os ProfJ.sSi.o.nàes em odnrttologià._ ou .em pb~rmacJa. 
'1lJilrmH1.a.,·s atê ti a~nnti .lf:lctfvo d:~ 193'1 por e_sçoJas orneiai_izada.s ou 
l"~QTihe-clcJas a.o tempo t>or governos estacloa.es. e do D.istric:t() Fe• 
àei:àl. 'dévietâõ subn:tetter-se· ás e,,cige·néia:s da. valitlaçã<i> de seÜs· ti-
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fulos, de accôrd.o com a portaria ide 22 de Jülho. de 1935, do Minis
terio dá Educaçao e ·sa.ude Publica, puolicacla no· Dia.rio O!ficlaJ 
d~ ~ de· Agosto .de 1935. 

Art. 4.0 Estâ lei entra em vigor na data. de .sua pttbiicac;;ão 
revogadas as disposições em contra.rio. 

Adapto· 1c0mo1 .substitutivo a0 pareaer que dei ~o projecto nu
tnero 71, as razões apresentadas pelas s'lig;g~stqes. dgs sep.hpJ.".es 
:Deputados .José PingarlFho. e Syhfio Leitão~ 

Saia da CommiSsâo, I9 .de Outub.ro de 1935, - ):.;ov,r.er.içp 
Baetá Neves~ Pi':esidente. --:; ~ctudeiino Gomes. -....... Monte A.rrt> ~i
- Raul B.ittencour:t - -Eâgarà Sandiez. -· - Pedr.o CaUnon. - M~1"
ti'ns Soares. - Franciscô de M<!>'Ur-à • 

.fU.~IFICAÇAO .DAS $UCGESll'PE$ APJmS'ENTAí>AS J.Q· PRO.l'EêTO N. ·71, D~ 
l93s~· ;pELos .nEP.uT.Anos. Sit.:vto LitITÃ.o li' Jbs.~· PINGARILHo..,, r. 

4D.OP.tADos CO!rt'01 $'t)'B$TITUTIYO DA COM~IS'SÃi!> 

O· dec·. n •. l!'f.85~, de 11 de ~bril de· :!932, que "dispõe ~obie 
a. organização da Unfve~sidade. do. l,Uo de .rap.e.iro", eoµlpo'rtou e, 

árt. 313,, que tem a ~egµinte redacção:. 
'-'Os actua:es atumn.os elas Es.coias de Pharmaciá. e d!' 

OdoJ'.}tologia não fisca1iaadJts pe)o Governo. Fe.deral, e oU:jo 
funccio:g.aµiento fie~ pelo presé_nte d.ecre.to impedi-do de 
contfo-q.a.r; pod.~rão tra.flsfe.1"ir..:se par,a. as series :corr.espou
~len-tes 4as escolas Qfífoíaes QUi equipçlradas, provado que as 
es·~ol;:i.s d.e orlgein têm·, pelo menQs~ · dois annos de funccJo.
ÍlfliBlento. effe.ct.ivo. u 

Tal ·decreto fof publlc_ado a 15. de Abril âaq.uelte nnnv e cot
rlgtd.Q pel.o Dia.rio OffícwJ: Cle 4' de .runho .de 1931, quando piMleriun 
se:r ettectiva,c:las toêl'a.s as meditlas ten4ente-s .á sua -e"ecução, send9 
de observar crq-e o or1fi,o offlçlal chega. ao$ Estados mal.s Iongin.:. 
.quos coro granel.e :itrazo; o que irnptil!a dizer que sõ· corn grande· 
atrazo ha à. ·pr:aticà de rnuitQs ae.tos. 

Por aquêlle artigo _,dê 1~i. o:s. alu.mnos das escolas de pharma,
.e!a. ~ 'de pgontolQgia .foram Qbrfgados a transferfr ... se para ,os. ins.
tltutos .congen-er,.~ offic~es. ou. e.q.utp~rados, e suas é:Scol-as de 
origem ttvel11.m sµas por~as tr.ancadas, em 1931, inesperadament~. 
Muitos de taes .estudantes não puderam aproveitar-se da nutorl· 
_zação peta iI.lexistenqi;,., ;,_o tempo,· d~ . e;c:oJa~ ~ong~neres, o.Uicia·~~ 
ou ~quipara:(!as, nps :resi;\eeti:vo~ -Esfado~. :Pés:t"art~ ficaran:i GOnl 
seus cur~os prejudlcaao~. por.qti~ n ·em todos dispuii.ham, como não 
·d:tspõem1 i!lé ·melo~ ·para. pr.oc11rar a caI?ital ,da Re:publiea ou das 
®,pi'taes (3os poucos Estados que possuetn Institutos daque11e ty.po. 
Taes ,estudantes aguardavam os ·effeito.s ·do dec. 2·0.119 de. '6 de 
.Julho d.e 1931, .Pu"blicado no iJiarfo f!Jf.fici·ai tle :10 là.e Jul~o de 1931. 
para que n.ova.S escQlás se fundáss.em. dentto d~ :r;>.rincjpio13· n-elle 
concleÍisad.os. afim d'? se valeteJD. dos direitos .outorgados pelo art. 
313, decreto n. 1.9 .. 852, tr.ansctipto ~ Entretanto, Q te~po -se escQo~ 
e quando procurarâm in,gressa.r: nova.mente nos ·estudos. 'L<;to· ~. 
quando !oi. possibintaQ.a lega1m,en:te a µ~i~c;:ij.o d~ guia:E! oQ.~ 

. tta.n·sferenela, · o éonselho N'.aeiona:J .de ~duçaç~q in,validou esse. df
.reito, quando approv:<1u o Pllirec~r n. 24, de 19~5., que .. comminou. o 
·Prazo qlJ.e não. const~ d~ lei algu'ma. 

:O art. lº do substitutivo- procura júâtamente :re.med.i.ar essa. 
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-~itua.ção .. de ·fi..a:grante p~~juizq, fixando a; êpo~ leg~i 9-o termino 
da. valiµ:ade d.e ta:es guias de tràns!er~n~la; p~ra qu_e o Plano _Nç.-
eiqI_!al de E<1h~ca<}ã.q desCónheça. a,s sit~ÇÕEtS excepéloi:iae~. 

o pá:rai;rapho ft.íiico do .~r~. :Lº do sübstitutivo1 determinando 
qu,e as gu.ia'!:! séja:m ·requ·e·ridas á. ·Directori~ Nacien<:tl< de Eauea
ç:ão, não só pro'Po·r.cioil:a r 'ertda ao erario pu.blica conia t>er·mitt& 
exacto confrole dos noín:eR dós .estudantes, q:Ue pertenciam âs .es- ; 
col~s officia.Úsadas p:elos Esta.dos, coinb de toàás· as ou .. .ras ·q_uê 
náq.tiellá época. tinham mais: de dois annos de !unccio.i11amentõ 

• et!fectivb e foram considerada.S ldone.as. :p.a"l'a eXl?edlçâo de .g.mas .• 
· Não haverá. conseg.uint.emerite, margem para buda. de qúal

quer especie. 

Ail'íclll. em apolo .á d.ilação· da medi-da proposta n:o ar:t • 1." vem 
a sa·ncção de lei recente, por :oós votada -e app.rovada, cc;>nce<Iendo 
J>'rtl.ZQ noVO. .a. djp:om~do$ . em e-ngenhadá Pelo Mac.kenzÍ..e. College; 
para que regtst~s·sem ·sêUs tifotos p.t·"ofis~ionaes. O c~$O v~rtente 
não é dé r ·egj"stro de dipicnnas, pois e$tá m:yito .a.qy.em. ,A.pen~s· 
vi&a j)ermlttir a cen<:1U$~P dos cu:r.sps daquell~s a 9'.!Je-m disposítivo 
antedor !sso mesmo pe,I'tnittiu, sem prazo, e a administração em~ 
Px-azQ\!. e~ 1935, coiíl.o f1nç1a em. 19·32. 
~-rida em virt;:uue àa n>.esrna impossibilidade mater.ial Ele ir e_m 

bus~ id.ê outras paI"agens_. onge houvess.e 1nsti'tt1tos congeneres of
flciaes· ou equ,wa,ra<llas, mu.itos dos esty.dantes lngressavan;i em 1con;
g.eJte:r;:es q-ge se não ac~avarn: sob qualquer l'~-gi.qi~ 4e fn~pec<;:ão, 
~pe:s~r da r~dacC!;ã:o do ~rt. 21J, transÇ_riptQ, .e que vie!'am ~ oõtel-a 
·posteriori:ri~nte. a-0 passo que outros 0 1!i.zer_am· em eq1:1g~n-e:çe$ já. 
sob íi'lsP,~cção preliminar. -E ' ' s~bidó .que a slt)la'.çã:o legal de um: 
instit u(o em insl)ecção preliminar é I\lU_ito preéa.t:i.a •. E 'mbóra isso, 
óu U;tlve-z ppr isso. íne-smo. o <J.I't. 313, ~-º deo. 19 .&52, não inêlufi:l 
t1ssa; clásse de estabeleciin entos· entre e~ que pudessém rec~b!'!r a.s 
gufas d~ t:ransferencia. ·Entret.an~o· e~tuilantes ·houve que neste~ 
ingressaràm, ã falta de outFosA 

O a:rt. 2. 0 'fem po.r exclusiva finalidad~ legaliZar êssa~ , matrl
culàs; ·Silbmettendo-E"e, to<lavia. os portadores daqüellas guias. ao 
re~ime legal ímperante no i.nstituto para ó qual se tr.ansfêríram. 
afim. de que nelles não venham constituir uma excet><;ão . 

ô inciso pr,optiârnente não· aomport!l. .favor algum porque, se 
tàes estud"an.tes pQd,iam matrlcu.1<;r-se ·· num irtst-ttuto officíal. não· 
se comi:ire·bendé <i~~ o nâ..o pode-r'iàm ':n:os jn~titutos fj.seàliZa:dos, em 
geral.. Quem p6de -o mais hft d·e l>·oaer õ menos. ·'. 

. Quap.âo .;f'o'i da ·seguni:la. 1>ublica.ção do dec. 19·. 8.!>2, .já l:>ó'l" vez~s 
çitado, estava jf!. âlcan_çado o- .mez de J'únho, bem a vànQado, :Pol'-. . ,, -
tantQ,, o a,n.no lec:tivo na Caplt.ar da Repub:lic.a:. Quando as eSéolas. 
dc;>s Estados Io:nginquoS' vieram à conh~eer a ·:ma.teria, m~ls ava~ .. 
IJ"ados a,inda la.m. os traQa,lhos ~scolares. E:ntr.e1 p?rém, o fêcb.am.e:p
to· ãas ~$CO)$.S e a formatur~ deptro de .2 ou 3 1nezes. e atten.dendQ 
â então validá.de dos diplomas nQs tet.1'1.torids esta,duaes, alguJl$ 
pre-ferlrarp:i a s.eg-.iAda: hypothese. Dlplnm::i.Q.os •. não. lograram .o re
gistro de se~s titulos. d~ vez Q.Ue f..c~mbem .çe.sso.u a valida,:cle e~1;a· 
ümµ .. Se ~o~· al'um.nos da.s 3. ª séri1;:s ·fol dada vall~ade legal ao~ cur• 
sos, por que não estender ~sa vªJidade aos qu_e termf:z:ia~~- e~~ 
mesmas 3 . ·• sêries? O a.rt. 3. 0 , poré_m •. n.ão vae atê ahi, e.mb.ora tan:
tó sertã. lo!iico. Elle, p:roppe, -nãe a, ;rallliade dos tittilos exp~di~(Js 
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até 1931, ~ncfüsfve. mas que taes titu.I.os sejam suje1tos ao prçicesso 
de vaíidação. nos termos .da. m::i.t~ria que rege o as'$umpto, que e 
a portaria de 22 de Julho de 1~35, do Sr. Ministro da Educação e 
Sá. ude Publica, divulgada pel·o Diq.rio Offic'ial de 9 ·de Agosto . de 
1985. 

O proposto no incluso substitutivo nada enoerra Qomo m,edi: 
da de favo:t', ·que .apenas contem. medida.$ de absoluta justiça, em 
r~conhecimento de dfreitos, sem a.ttentar de leve siquer, pelo co~
t~rio~ em Perfeita h armonin. c-0m a legislação do ensino. 

Sala das Sessões, U de Outubro de 1935. - Sil'L.'io Leitão. -
José Pfnnarilko. 

DECLARAÇÃO DJ!l VOTO DO SR. :M·ONTE AlIBAES 

Tendo .Solicitado vista do parecer do illustre Relator. relativo 
a:o projecto ,n. ·71, destinado a regUlat, par:eia1mente, 'O éxerci.cfo elas 
proff.ssões de pharma.cia e oào~tplog1a. n.o que t0oo aoi;i dfplor,na.
dós 'DQr escolas. mantidas o.u reconhecidas petos Poderes Pllhlic1JS. 
Estaduaes~ tfvemes em vista exa,.ninar mais detidamente El. suua.
ção legal ern que se encontra:rn os porta,dot1es de taes diplomas, em 
face do, disposto no artigoo 313, 4q deer.eto federal n. 19. 852, de 11 
de Abril <le 1931. que facultou a transferencia dos que pr.equentas
sem as alludldas escolas, para os estahelecin:ientos federa·es con
generes ou para aquelles a elles e.qulparados. 

A ôrienta<:ão q'le nos impuzemos decorr-eu do facto de parecer
nos que o J>rojecto em apre<:o visava, não apenas a finaHdade COI\l .. 

plementar de via.bilizar. pefa a.dopc:ão. de medidas mais e~equiveis o 
que já prescrevera o al!udi4'o decreto HJ.852, mas tambem ài~põr 
sobre ou'tros aspectos e prover s.itu.a<;:ões inteiramente :novas,. .não 
éomnreb,~l}·d.fdas no sentido 1itera.1 ou: 1ogico. nÇ> decreto invo~aq()_ 

Eífeetivamente.. o ex·ame a que proced.emos nos capacitou da 
realidacle do suspeitado. 

Quer o projeoto 71. quer o su~tituti'Vo que lhe foi offerec.ido. 
formulSll'Ií. a nbsc<o vêr. :ll:,oposic:ões que excedem em multo· os In
tuito~ visad'.os pe,lo decreto do :Pode_r Discricionario, jâ. citado, re!e
r~nte A materia. . 

'Em vet-d.ade o at"t. 13 do d""creto 1,9 .. $52 não tem 1 a nosso vêr. 
o alcance que lhe Jonrigou o nosso ·lUustre colléga, a quem coube 
relatar o prese11te caso. 

O que nesse se dlspoz· foi qus os alumnos que, na da4 da sua. 
. prornulgaGâ:o. pertencessem, ao corpo discente de escolas de phar
rnacta e odontelogia, reconhecJda:.s :r;~1os Estados, poderla,m ser 
transferidos para. os estabélecimentós çongen~res de cara~~er fe
(!leral. 

E' mister considerar. de logo, que o decreto em causa p.rôw 
ma.nava de uma fo.nte -excepc!onal. qual fosse a da autoridade d~ 
Dlétador. que pela sua. qualldade su:Prema. constitt,1JU um poder 
mcontrastado, acima, da Constitu'i{:ão e das leis; qµe poderia, de 
tal, moão. abroj?at ou conservar ao seu inteiro e.1vedrio ~ , · 

A el=!!'Iº G"V(>rno qu~-. juridicamente .. se caracterfzava cô.rtlo um 
pode?' absoluto, lfcfto era. já. que c·onçentrava, em séde unfpessoa.1, 
toda. a autori<lade legislativa. constitucional ou commum, tendo 
conio instancia superior. apena~. a Nacão. licito era, respeitar. 
orfen~ndo:_se peta. s~a. parifoul_ar Interpretação do · bem pu;t>lJco, 
tra.nstglr, livreµien~e. det:erindo nov!;>s direitos, favores e concess~. 
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à ~ntJdades anteriorme_nte não investidas de taes prerogativa.s por 
qualquer titulo legitimo. 

E' .esta uma situac;ão adequada a todos os 1 Governos extra
iegaes, cúia origem, funccionamento e fitn, não· ·Se subordinam, por 
turnos reçulares, a qualquer re'visãio, contra.peso ou li.mitaçã_Õ . •, . 

normal. . . 
Vigeite, porém,. uma nova ordem jurià.ica, regida por ConstltUi

çâo escrlpta,· tal de~envoltura cessou, automaticamente, para lni.· 
possfüllitar improvfsações oppo:Stas ao texto da Le.l Magna. e ao 
espi.rito de um regime, qu_e assenta, sobretudo, no principio da. res
ponsabilidade. 

Els ·porque reputamós absonas dos principias que ti.os ~gem, 
as conclusões a que chegou o !ilustre Relator, aconselhando, não já a 
adopeão do prõjecto. mas atê a. ampllàc;;;ão dos seu$ ef!eitos. . 

Para. chegar a tal conclus.ão.. baseou-se S. Ex. nas seguintes 
'conmderaç~es ~·· 

111
• que autorizando a tr~nsferericia ·dos aiumnos de estabele

cimentos estad·uaes para os f P.dera.es, o decreto n. .19. 852 l'ecorine
~eu, implicitamente, à idoneidade dos primeiros estabelecimentos; 

2°, qüe desse reconhecimento decorre em favor, quer. d.os que 
se encõntrassein na situa~ão prevista., quer dos que jâ estivessem 
a:~terlormente aiplornados, na · data do decreto. uma situação ·ae 
direito fundada na presumpção de idoneidade. dos tittllos: 

3°. que, sendo facultada a. profissão e.os qüe tenham o a.eu e:xer
cicfo . . na forma dos .aecretos 20 . 81;2. d-e 28 de Dezembro de 1931, 
2i.073', de 22 de F-evereiro de 1933, 22.501, de 27 de Fevereiro de 
1933. lmpossivel ê desconhecer direitos i<Ienticos a q-qem tenha tjttJ-. 
.ios de origem est.adual. 

s·e, eomo ficou exPresso, Ie~.timo :z:ião é eqµ~parar a p"resén:tt
sltUl!..~ão da iegisiatura nacional â q.ue teve vJgenefa atê a decreta
~ão da. Carta .PoUtica de 16 de J'ulho Çle 1934, resulta como c'<:mse
q:uencfa que. estabélecendô a mesma no. seu art. 103, n. 13. que 
ê livr.e o exercicto de qualquer profissão, observadas as condições 
de capacidade te~hnica e outra·s que a lei estabelecer, e dispondo, 
!gualm~nte, no art. 158 "in !ineJ,, que ~ vedada a dispensa. de pro
vas escolares de habilitação. determinadas em lei ou regulam,~n.to, 
ê certo que não parece con'$tltucionàl fazer. por' força de 1~1. a 
equiparaqão de . titulos Estaduaes aos Federaes, quando não estej~ 
comprqvado que, ao tempo da expe<:liçãó daquelles. estavam as ·pro
vas de habU.i_taç:ã9 exigidas no curst)' EstaduaJ. que frequentou em· 
·fdenticas ~Ol\ldlções· ãs dos cursos Federaes cor~sponaefites. 

Se havia dis-par1.dade en~r.e u11s e outro's. se·: os ciirsóà Esta
duaes ,exigiam menos que os Eed-erae_s, decretar a equtvaleriofa. 
dos tJtulos. de habtutaç~o f"es,p~ctfva, ê supprll.' por uma nova Iet 
de effeho retroactivo as provas· tde ha.bilf taçãb exigidas peía le.i an
teriormente vigente. o qµe não .se compadece com o espirito e ob-
jootfvos da Const1tuição. .1 

Uma lei nova poderá. modificar ç» re~e de habilitação exigi
do PO.r uma outra anterior, poderá. S:lllpliar ou· reduzir, em- nova 
lei, as extgencias. ppr outra, éstatuidas, para regular o futuro. Não 
sera.. por~m. licito eo Legisla:tlvõ disPOr, por uma lei actua,J, que 
as proyas ~stabelecldas pela Jegislac;ão anteriormente vigente, fi
cam dtspe~sa:das, afim de que os que cursaram estabeleclme_ntoe 
.Que· n.ão preencheram então os fmperatlvas impostos, ~e equip•~ 
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r-em aos que ·frequent-<.1.ram escolas organizadas com inteiro i•es.pelt<J 
aos principias ~eg~es. . 

. S0bre. equivale_r tal procedime:nto a uma dispensa de l>J;"OV~. 
expressame~te prohibida na Constituição,. é fêrir, attribuindo a lei 
nova effeito refr(!áctivo, o direito dos legitimamente q.iplomados, 
ainda se feria o principio da egui;i.ldade áttrfbui~do prer.oga~vai:; 
identicas a. quem estivesse em situação dPi absoluta desegualtlade. 
em faeé da. lei. 

· E : · 1~~m se d iga que o decreto u. 19. <252, fil'n;ioo t~ equivalencia, 
por uma presumpçã.o .Juris ét de .fµ:re, ao conceder l> -Oireito d~ 
trans!erencía de alúmnbs dos estabelecimentos Estad'ua.es para oi:! 
Federaas. 

Âú contrario. Sen.çlo (;) acto legislatiVI) ~lludido, .precedente dt
Um Governo excepcional, e, .revestindo-se, ássini, de caracter ex
~_raordinario, visando crear excepções pessoaes,. a i>resumpção Ql!~ 

se impõe é· a adver.sa. isto é, a de que só em face de não ser possivel 
ta.es alumnos se transferirem apoiàdos na legi.slaçã.9 <Iofi:Íinante. 
dada a disparida:de entre os do~ systemas, urgia fa vorccel-os por 
medi<lás que â mesma se sobrepuzessem. 

E como Praticar o '.Poder Constifücional Oi'dinarlo um acto iàen,
tico a um outro que, só tendo em ·conta as suas franquias discr1.
c1onarias. e, appellando para o seu poder incon,tra,s~vel, pr~ticou a 
Di~tadura? 

Assim sendo, é obvio que o facto de autorizar .a tránsf'eren
cia ode alumnqs de determinados estabelecimentos Estaduaes para 
outros Jrederaes, um poder ·q.ue agiu acjma da:. Constitulçã9 e das 
l,ei.s~ não. cr.ea, em favor d.e'Sses estabeleci~entos, qualquel' pre
sumpção necessa:ria de idoneidade legal. 

A e.sserção d0 parecer que c~nsubsta.nciaru.os .no item terceiro. 
Isto é-, de que tenha o Governo cHscrici.o.nario a;gseguTado; por de
ereto, aos praticos, o exercício da profissão de dentista e .Phanna
éeuticQ, se é de molde a evidez:iciar a ausencla de razoab1Jidade da 
conducta do poder poiitico, colloca.ndo a q,uem falta qualqU.er prova 
de habilitação acimà. dos que a receber,am dos Podere-:s do.s .. Estados, 
não é, comtudo, bastante para dirimir as di!fic1:ldades, visto que. 
nem por isso, co:iife,:re direitp~ aos dip1omadQs Estadua.e;s. que fi
caram á màl.'g~m de· ,quajquer providencia legislativa. 

E se tal não foi telto em tempo habtl, qua~do o Cbei'e do :Bx~
cutivo ae:Ia rsém as exigencia:s· .constitucionaes. é euri_al, -que hoje 
é que não poderá. perpretal-o o Legislativo Ordinario, cuja esphera. 
funcci<m_al, achando~se delimitada ,Pela Magna Cartil., que deve ser 
transcripta para ~ttenõer, cont.ra p e~pinto da Constítúlc;ão, a m~ .. 
didaS. de emergenci!l, com o perigo de pratic&r actos de .n~nhuina. va
lidade. por irl'it~ e in·operantes. 

Não ê p()ssiv~l desconhecer, não ·obstante, a anomalia deco.rren
te dos .f~ctos de perrnrttir o Poder Publico que exerçam sen;i. emba
~aç-o, e~ta ou a:quélla profissão os que jámais frequetar.am escolaé 
tee,hnfoas. emquanto "llão o :i;>ermitta aos que fx:equentararn, com 
d~v9tam-ento e proveito .. 

.Et -qiedjda, no emtanto, demasiado foí'te a. de, para te-parar· ta l 
injust,i~a. determinar qu~ as re.I,>artições f.ederaes faciam. registrar 
para effelto profi~foD;al, indisti:ncfamente, todo e qualquer titulo 
desde que proceda !le escolas reconhecid'as pelos J?ocieres Estaduaes. 

E, certo qu~. !iáda à. circumstanc.ia de te'rem O'S Estado.s o. poder 
de., fazer diversiflcar, .em tal sentido, das .qã. União as ·Suas proJ>rlas 
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.le_is, bem po(Jeria.., na organização das suas escol.a:~)- crear. ·f(t;cU.ida..
des ~ncompà:tiveis com ·os princípios moralizadores· da Legislação 

_Fed;eral, 
Razões tão ponderosàs ê que nos. levamm.. ainda que com o 1llâiõr 

á:catamento, a- dissentir ·dos fundamentos de. qúe se so~correu o mus
tre Rela.to:r. 

Sá.la. das Sess.ões, I.ô de Outubro de 193'5. - Mo?,iite. Arraes1 ven-. 
c!do ·quanto' á. pre1lniinar. 

E ·ncamính,ando o projecto :n .- 71'., de J:a?\eiro do corrent~ ann.p 
de- 19:35, réla;Uvo a.o :registro do.s dipfomas ·sle eirurgiõe.s dentist~· e 
ph~maceuticos, exped,i'Çlos á.té 19'$0-, por escolas esta:.d.uQ,es.~ fis~1i
za.das e rec-onh~J-0.~s pelos ~speâtivos s-.overno$. e que ~stej~~ 
r .eg:isttaa'ds nos .serv1çõ$ ·S~nitados dos Estados, para fi~s de Pleno 
ex~rcici.o da Pro!iss$o em. ttt!dl!> ti::~ritorfo .nacio-na), sou de p~r.ecer 
que: o referido projêct'O dt~ve s~r apprpv,ad.o J?Or enc~r:r;ar me~-àa (J.e 
alta signtficaçâo-· ~el>àtadota., por i$so qu_e seu._s P·Ortadpres não f<r 
tà.ín contetnpladc5s na$ niuJtipias :p::f~didáS -equita,ttVª8 a_tê a:qui to
m.adas peio po,d·er p\lblicQ. 

O Governo Pt.ovis,ói~lo, -PI'.OCurando resplver- ~ cr:u~tão de en,sino 
no l'aiz, bab.:ot~ o decreto n. 19. 852, d.e 11 de Abril de 1931, que, 
pelo art. 313, amparou. os alu-m.'nos então ):il~trlc\lla_d_os nas· escolas 
'e.s·taduaes, permittindô.-lhes a transfer~ncia. ·Para as e~cotas 9ffi· 
ciaes QU equi~r.a®s. e dess~ modo reconhec~u a idóneidade .das 
esco1a:s e$tadyaes. Hioneas para amparar .alumno_s então niat:ç-Jc\l .. 
lados, não. p_odeiii~ deixar de o. st:r pq:rÇL ;r;-,econb. ecer, o_s di:plqmas 
daquelles que, J~ h~vi~m terr:n:ínago os sem~ curse>S. at~ a data .da. 
expedi-ção daq·Uelie acto otf Icíal • 

.Accres~e, ainda, qµ~. po~te~iOl'mente, -0 QO:Ver?lG li>aixOi,J VQ:l"'.ips 
decretos relativas 4 situaç:ão dos ln.dividuos qu_e. ~ePl ,eurso ~1.sum 
~ prQfis.sio denta·riª ou ph~J;'Ill~ceutica._ as exerciam iJ,Je.ga~e~
t~. Assim, os decretos ns~ ~ó.862, de- ~8 d,e P~zergbro de is31, 
21.07~ de. 22· Q..e :Fevere'.iro de 1933, 22. 5ól de g7 d~ Fevereiro ·~ 
19ª3, e a.vlaos ministertaes da _Ed'ueaçãQ, ~voreceu:-U'-es de modo 
tão. abunda~1.'te .e _human:itarlo, que para õ e'J[ercJ;cio .lh'1:'e e- legal de 
·tae.s prorissõe~. <vratic:os ~e Rharmacla e dentistas pra:ticos), b~ .. 
ta.v;:i. .que os eanâieatos a,pre~~i1tasse.~ um atte:stado passa4o por 
doís ·proftssion_ae__s, ou: p .or autoritl~d~ p .oliclal, çu, .aind~. provasl:!em 
com os recibos do i'O)post_o. da t>roUssão que já- as vtnha.m e~ercendo,· 
e~bor.a i11~gaJ~.ente. ~-

Se o !}ecl'etq n. 21. 073 p~rmittiu o l_ivr~ e_xercicio da Drofissãq 
1Qe clr'ur:gião dentista a iridlv'idt., os que sP. d_iZiam t>rátiQos d~ arté 
dentaria. ·se, por o·utros dispositivos I_egaes (qjie ~6 agora a Consti
tui~âo de .Julho prohiblu). era permittido aO!il esttailgeii.·os o exer~ 
clcfo .amplo da Odóntologia ilo Brasil, - - I>-ôt que negar- aos pro · 
fisslonaes brasHeirós o ,exerdé:'lo livre da profissao• qué lhes foi ou
torgada. pelas· leis .ao 'Pàiz, portador.és que sã:o de diplomas expe
didos por ·eseoias estaduaes .e reglstrado.s nos réspecthros Servlç:os 
Saflitàdõa? 

Assim sen~o. Julgo· que o proje.cto em questãõ deve se:r ~pp_ro,..· 
vadó _çon!orme está eiab:oraido, poi:·ttue as razões ·aC(UJ apresen1idas 
não são . .rn~iS .d.o que ur,n" çt>tnpíeme:hto âS "'ccmstde~~nda '' co.m que 
o ~e.u. a.utor.- o. S.r. Cardoso ·de Me.Uo Nett~, i•1eader dà baneª'Qa. 
pauUata. e causf-c}lco ae altos conhech.nentos, bell'.l, soube reec>nb~~r. .. · 
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just:Wcal'. e procur&. res.olver, com a ,medida tomada,. a .situação de
vêra.s ~icti.va. dos nossos patrícios 'portadores de· titulas estad·uaes1 
alguns dos qu~es tra:i>alha.ndo ha longo te:mpo .nesta capítal, onde 
nupca p:Q.deram ter a liberdade do exe.rcii:!io ·clinfoo que o · titulo 
lhes assegupa .em nome da Lei, ma.s :a Sa.u'de Publica. fe·deral lhea 
proh~he em ta:ce. do- seu regulamento acJUal.. 

Serã., entrefap,tp, como medi% de equ,,idáde e dê justiça, .g:ue 
propon)lo ,Im:tjor am1)1itu.de 4s· tiri~.l~dades 4,o prQ!iecto lltÚner-o 711. da 
~u~Qr~ do eruditq Deputado Sr •. Car·do~o 4e .MeJlQ Netto: "·seja$ 
r~qebid·es. e visados pelo Depar.tumento :N~cional de Educação p~ra 
efíeito do· r'egiStro na Saude Publica Féderál, ·Os diploma.a· expedidos 
pelas· -esc.olas estaduaês reconhecidas pelos ~~spectivos· _gover~o~ e 
registrados nos 'Serviços Sanitarios re~ionaes at~ a. data da pro~ 
mulga;ç_ão da aónst'i.titição de 1.4 de ,folho de ·1s·:M, data e.S~a em: 
que Q Palz entrou, reilmente, n.o regime ida lei. s ·ó'menté assim;. 
sem o .ã:esprestig:io das pI:ófiS$.Ões em apre.ç.o, sem _prejuizó para .a 
saude . collectlva, Jil r·êsgtJ.arcla"da nos E'stad'os ~elos .respectivos· Ser
v;i.Çi:>s Sanita~jos qu·e têm a mesmà finalidade na defesa do be.m 

.p.u}'.>Uço~ que .a Sa.u·de l?ub1ic·a Fé"de-ral, fic,arão resolvidas de uma 
vez por ú;,fas. es~as questõ~ (lo çljreito ·adq:Uíriclo .e do e:x:ercici.o ao 
ll'.ab~ho "profissional, ~té ~qui a:ttribuid(l.S, apenJt.s. ~quelle-s· que 
~oram a.I)'lparndo:s .~los actmr Qf-ficiaes· anterioi;es. 

~-~rta u~ iniquidade cohibir a es$es titul.ad-as· o exercicio l,ivr~ 
da sua. profi~são, depois das ~onces~ões feitas aos p"t"aticos., m.o<lela.
das. ·~os decretos e avisQS· l);lj'njs·ter~~ que, em- sy~th~se, não tive
z:à.D.l outro oqjé~tivo sel).~ô o de-ampliar a:s l:!U~s comli<:ôe-s pessoaes. 
S~ o deç:r~~Q n.. 19 . $52, pu:qficádo l).Q Diario :Officia.l d~ 4 d~ Jun'ho 
de· 1931 ·reconhéeeu 'idonei<lade nas escolas esta!i,.ua~ para transfe1. 
r'E:ncia de seus al umno.s :para butrO.!:l institutos of.fici~es ou equipa
rados, ficoti-, tacitamente·, reconhecida em todq Paiz à ·va:Uda~e dos 
diplomas expedidos,. atê actuella data por css·es estab.éfoçimentos. de 
ensino supet'IOr. Portanto, acceitar quaesquei" 'Outrâs exigencias 
a se-rem satisfeitas 'por esses ciiplomados offi.cfaes ·dos Estados,, para 
éonseguirem os r.egü~trós· ·nec·essarios no Depàrtam.ento Nacional 
de 'Saude Publica, confo:r:me $uggere a _ emenda (suggestões an·neXàs) . 
éérla pôt em áuvida a fd<:me1Aade daqüfalla:s esco.lá'S estad'lfae$, o. 
que. não é Justl!ica vel em face do ar.t . 313 do d~:crefo 19. 852, .dé ll 
de Abril de 19'31, que 3'$ reconheceu co1n, a. preclsa. v alidade para. 
transferir os seus· ·alumnos: de .tódas ti$ :sGries. pai;:-a p.s tnst~tut~ of
fiéiaes Q'a Republica . 

-Rio, 16 d~ ~tembro de 193f;. ---" Laudêlinq Gome~. 

PR.0J'ECTO. '71, DE 19351 A QUE. SÊ REFERE O PÀRECER 

·Considerando que a legislação ré~.uladora. do exercicio das pro• 
fiss·ões, -pharmaceutica e odonto1ogica no Brosil' assegura aos pró
fisslonàes formados pelas es.colas de J?.aarmacla e. Odo.:ntolpgia, que 
füncciona.ram s.ob jUri$dié<Jão. e"stad)lál até l.9'3Ó, o direito d.e exer
cerem. suas. ptoflssões no~ respectiv-os Estados.; · 

Que. apesàr disso, ta.es prof.issiónaes não tem seus diploma,$ Vi
aad'os na Direetori~ :N'acfonal de Educa~ão, o que iznpede 10 r-ei:Pstt"o 
no De:par tamento Nado:nal de Saude l;'ubli~ e. em con$~quen·c1a, o 
exerei.cio pleno d.e ·suá.$ a<'tivH,'Ja.Qe,s pronssiona.es,, me~mQ d~ntro do 
respectivo Estado, c.ontra);iandõ assim o proprjo espirito Cfu: legisla· 
ção em vigor: 
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Qu.e . o registro dos tltulos nas x:ep~Uç~es sanjtaria& dos Estados, 
dadas as formalidaides ·para tal eXigida:s, é _prova sufficiente da re
gularldad~· dos cursos feitos, da idoz;i.~iqade da Escola donde pro~ 
vieram e da capacidade technica dós 1.lrofissionaes seus portadores: 

O .Poder 1'egis1~tivo decreta: 
Att. 1.0 Os diplomas de pparI:naceuticos e cirurgiões dentis

tas expedidos pelas Escolas de :PP.armacia e Odontolo~ia recenhe
Qldas· peles Estados a t é 1930, e registrados nas reparticões sanita.:. 
tias respectivas, poderão ser recebidos e visados pe:la Dkectoria Na
ci.e>nal de Educação para o effeito de seu registro no :óepartaimentó 
Nacional de Saude Publica. 

4t't. 2. º Revogam-se as disposições em .contrario. 
Sala das. SessõéS, 24 de Janeiro de 1935. - Cardoso de. Melro 

NettQ . - Henriq,ué Bavma. - 1Jarros Pe.,,,teado'. -...,,. Abreu Sodré. 
- Ra.nulpho .Pinheiro Lima. - C. de Moraes .d:nàrade. 

Sao, suc.cessiva.mente, tidos e vã:o a imprimir. 
ós seguintes 

PARECERES 

(Primeira íegislatui;a) 

N. 34 - 1935 

ACQUlSIÇAO DO PREDiâ lil Tl!."R.RENOS A' AVF~A 7 DE ~MBRO, NA 

VILLA:. MAREOH4 B~ES, 

A.pprova o cont.racto constitui.do pela escript_ura de cessap àe ãirei
. tos e o·brigaç_ões relati'.Vos ao - predio e terreno sitos. á A venitla 

Sete de Seterribro, na Villa Marechai Hermes, nesta. cidaãe, 
,que faz o sub-officwi àa .A.rmaàa .Ta:j/me A:ug'U:Sto Lopes ela 

Silva ao 2.0 tenente reforynaào da :mesma Oorporação .João 
;pereira Gomes e sua. mulher:, · 

(Tomada. de Cont,as, 16 e 26 - 1. 1 legislatura) 

1. Por ascriptur~ publica d~ 8 de Janeiro de 1-930, o sub-o~i
cial Qa. Armada Jayme ~ugusto Lopes da Silva aaquiriu á; Faz.enda 
J'llacional o predio €J respectivo terrerto sitos .ã A v enida Set~ de 
Setembro ns . . 93 e 9.5, ná. Villa Marechal ·Hermes, pela importancie. 
de 5.8!050$00'0, a pagar ,mediante o des.ccmto em :folha de .seus ven-
~e~. , : . 

2. Depois, em virtude d~ escriptura de 8 dfi Setembro de 1932. 
foi ~eotiflcada e ratificada a; escripturª' anterior/ p 'ara o fim de re-
duzir a 40 ~ 63ã$:000 o preço da ·venda do · immovel. , 

3. Fir;ialmente, o aH.udf.de sub-official tran~f'eriu, com a assis.:. 
tencia. da Fazenda. Naéional, os ·. 4.Írelt0$ e obrigações cÓncernentes 
é.quena. propriedade ao z... 0 ten-ente reformado da mesma Corj)ora.
çã:o joão Pereira ·aomes, mediante escrlntura lavrada em is de. 
Abrll deste an,no. 

4. Suqmettido ao julgamen~o do Tri9unal de Contas ó con~ 
tracto constituido por essa t~rcelra esc.ript~, foi recu$3..do regia
tro ao me~o por despacho prof-erido. ·em sessão de 10 de Maio 
.segtilnte. 

6. Motivou a recu$3: de registro o tacto de decorrer a mesma 
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-éscriptura. de outrn.B que não foram registradas pe.IQ mesmo 
Instituto. 

& • .Jt<iltn. O. comtnunlcas;ü.o à Camara, o Relator, a quem ft:Jram 
presentes o oti!ic!o n. 3~ 274. dé 4 de julho. com um reta.lho do Diarlo 
Offfoial contendo. ·c·oplu. <la. te:t"ceira escriptu~ .• .resolveu agufJ,,I'.'~ 
os esclarecimentos nccossarios, i-equisitacios ao Min.tstro da Fazén
Q.~ em procc~so identlco, para, com p·er!eito conP.ecim-en_to1 poder 
opinair a reapelto. 

7. Tues ef'dal'eclmentos· só chegaram á Ca.mara .em mensa
ge;m ão S.r. l.,,rc.·~ldente da Republica, .e~camin_llada com o a:vi.So 
do .Ministerlo <l:.t. Fazend:i n .. 58, de 7 de Agosto e ae.ompanha'Cla d~ 
uma expasi~U.o d-e motivos do Sr. Ministro da Fazenda. 

8. DeR·l!e Ult.imo çlocumei;ito consta a . allegaçao d·e q1,le o 
adquirente do Jmmovel, unico prejudicado na hypothese, em n~da. 
çonco.rre:il paru. tL ·Jnol.>servan.cia do art. 7:15, létra f, d·o RElgula,men:4 

to Geral de Conta.bllidade Publica, que serviu à.e base â. recusa de 
registro, tornuntlo•8.0 necessario soluccionar a situação àe fa· 
cto· que, pe.los mulos normaes, o M_inisterio não poderi'lJ res·oiver. 

9. E' digno. do o.~tamento semelhante a.Üegaç:ão, t..'i.nto 
r.tiais quanto u CtJn1nru jú. decidiu, mais de uma vez, app·rovundo 
l)areceres dcstu. Comnd15afi.o :de que 'foi prolator o Sr, Deputá.do 
Moraes Pulvu (purocurc_s ns-. ), que diante do art. 101 da Cons
titulção I<'udc.ral, a uxJgencia. contida no cita.do art. 775, letra f 
-. - ••perdeu U. llUll. lllU'iol' slgnit1cação, nao eonstitUindo, por isso, 
I;II1>tivo bmstnnto J>11ru. <lotcrminar a nulli.dade do çontracto." 

10. Alndu. muJ". 'Tc·ndo examinafü:> detídamen:te os docu
mento·s con1tt1rntc.·~ do processo, verüicou o ReJator que a escd
ptura. do ·rl~cthlcn\:ÍlO e rutlncação da. é!nterior foi_ lavr~d~ em 8 
àe .setembro d.d 11132, ó, assim, esse acto, como todos o-s· de·mais 
do Govorno l 'ro\•heu11lo, está .solemnemente approva.do pela .Assem
bl~a. Nutii.nnitl ConKUtJilr:t.te, nos t.ermos do ar~. 1,8 das Disp.os-iÇões 
Tra.nsltorla11 du Con11tlt,ulção de 1934. 

11. Tomu, .de11t'a.rte, o caso um aspecto espeelal .. que exige a 
a.pprov11c;1\C> elo c.orítrLlCto . . · . 

12. P~Jo c~1>osto, propõe a. Commissão seja. devolvido todo 
o procoBMUÜO no Tribunal !le .OoI.ltas, para. que ~ digne fa2;cr o 
competcnto rl'ld'Mtro do ·m,esmo contracto. 

Su.la dua CommJ11MlScs, 17 de Outubro de 1935. - Viçíra· Mflir· 
ques> _Pro1ddóntl'. - 11.rooueira Penido, Rt:lator. - Uba.ldo Ra."ma~ 
?hete. -. .Uomr1t J>alva.- Frederico Wolf!enõuttei. - Francisco 
<:1-onçah;cs. - .AiutirJ/lr Ba"rbosa. - José óassio <le. Macedo Soares. 
-- Dam<M o,.tl.r . - Jl1wno .Brandão. · 

ANNEXO 

l!:SCIUJ:i'l'UUA IJIO {: tC14HÃu u~ DIREITO~ E OBRIGAÇÕES RELAT.lVAS Ao PREI>tO 

K 'J'l~IUllCNfl "l'f'.UM A' AVENIDA SETE 00 .SETÊMBR'O, NA " V tLLA MAR&

(rnAt. ·ll_IGl~M led., 

Ta.belllilo Jl'nJUH''''" HN·mes - .Rua d·o Rosario . H5 - Telephe>n~ 
:?â-õ:!t7 - cu.ilt· Forte ã; prova de fogo - Rio de. J~neiro -
Llvru f•!1ff11iclnl - N . 3:i7 - · Fls. 3 - ~umero de ordem E ·., 
8úS - · - ·'t•m.111l'1cto da. escriptura ae cessão de direitos e obrl-:
g11.1;Õt1.i rt'ln UvnK ao predio e terreno sitos â avenida Sete de 

Sotemtwo, 11n "·Vllla Marechai Herm.es·u, ·que ·faz o sub-offklal 
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da Armada Jayme Aµgustó Lopes da Silva ao ·segundo (2°) t1:::
ne'nte reformado da Arfil:a:da João Pereir~ Gomes ·e sua in,ulhe1· 
dona F~icidc:i.de Paranhos Gomes, com .a assistencia da. Fa-
zen~ Naçional ela.. Republica dos E-stados Unidos do Brasil , 

Saibam. quant.os esta virem q,ue "~os quinze- (15) diq:s· do mez 
de Abril do af?.µu de tnH i.:iovecentos ~ tril)ta e ~inca (1935), d~ era 
éhristã, I_lesta cidade do Rio dé .Tarieiro, Capital Federal dos Es
tados Unidos d;o Brasil, rio Pr.ocu.rador~ Gera). da .Fazenda Pu
blicá., onde eu, ta'beilião, f~i vind.o, compareceran;i., justos· e con
traotados, como ·outqrgante cedente o sub-official . .aa Arinada Jay
me Augusto Lopes da Silva, solteiro, residente á a veniüa Sete de 
·Setembro numero noven.tà e. t.res (93.) noventa e ei:n,co (95)~ nes
iâ. Capital, com a assistenc41, -e concoÍ'dancia da Fazenda Nacionai, 
repres~ntada neste acto pelo Sr. D1·. Jasê Antonfo Gonçalves Mello. 
procurador geral da F~z~ntla Publica, na. .fórma do decreto vin
te e ·quatro mil .e .. tr~nta e s:els (24.036), de. vinte e seis (26) ·de 
Março de mil novecentos e tdnta e cinco· (193.5), .e, como outor
gados cessionarios o segunidô (2") tenente. rerormad9 da Armada 
Jo5.ó· Pereira G·omes e sua.. mulher dona Felicidade Paranhos· Go
mes, os presentes reconhecidos pelos proprlos e por mim~ tabellião, 
e pelas test.emtinhas abaixo nomeadas e assignadn:s, que tam
bem ;reconheço, bem como de me haver sido esta distribuída,. pelo 
bilhete que fica archiva!io. E , pe.rántc as· mesmas testemunhas; 
pelo outorgante cedente me foi dito: 

. J;>rimeiro (lo) ' - Que p·or cscriptura publica de Qito (8) de Ja
n,eiro de mil novecentos e t~int;a (1930), lavrada nestas no~$. Uú. 
.u:vro .duzentos é oit'e1\ta ~ sete (2S7), á. folhas sess-enta e ·sete (67) , 
aidquJriu á Fo.zenda. Nacio·nal o prédio e. respectivo terreno, sit.os 
·â avenida Sete de "Setembro numero noventa -e tte.s-noventa e 
cinco (93-95), na "Villa ].\fureçhal l'Ier;-pies", nestà ci.dade, pela 
importancia de cincoenta e oito con~os ~ cincoenta mil réi~ 
(5$: 050$000), ã pa.gwr em cento e oitenta (180) presta.~ões men.
s,aes de treze.ntos· e "1.nte e dois n;i11 ~ quinhenfos réis (322~500), por 
desconto de folha de seus ,•encimentos. 

Segundo (2º) - Que por escr-ip'tu~ pu'bl~cai de oito ( $) de Se· 
t~mbro éie mn novecentos e trinta o- dols (1932), la,vrada nesta~ 
tne.smas· notas. Urro E special trez~n.tos .e vinte e . um (321), -folhae 
vinte e cii;ico (2ri) . foi rectificada P. ra tifieada a €sctiptuta anterior 
J.lara 0 .(ii:n de t~eduzir a trinta por c·ento (30%) o p.reço da venda 
do immovel, de accordo com o de-spacho do senhor M;inistro <lea, 
Fazenda de onze {11) de A.gosto de mil novece~tos e ttinta e dois 
(1932), exara.do no pro·cesso fichado no Thesouro Nacio~'l1 sou o 
numero vinte e três mil oltocentos ~ quarenta e c.lnco (23. 84'5), 
Q.aquelle ann:o e nos termos d.os ·.Uecrctos numeros· quatro mil du
zen.tos e n!'lve (4.209) de. on">;e (11) de .novemhr!o de triil novecentos· 
e Vinte {1920) e qui~ mil oitocentos e quarenta e seis (15.846), de· 
qqatorze (14) de Novemi;>ro 9-i! µiil novecentos ~ Vinte e do.Is (19~2), 
íicÇU'ldo pela mesma es.qriptura o nre GO do .immovel ,x;eduzi~o á. 
lmpo.rta;ncla dê quarenta. contos seiscen.tos e trinta e cinco mil réis 
(4_0: 6,35$000)_ ·e o ·cedente obrig::t·do a pag.ar ainda a importancia de 
trinta e um contos iu>vecentos e vinte e s et-e mil e quinhentos réis 
(31 : 927$0500} em, cento e cincoenta e duas (152) presta Ções m ensaes 

'de duzentos. e otto miJ e seiscentos e setenta e se~s réis (208$676)- e 
·uma de duzentos e Qito tnil setecentos e quarenta e oito· réis 
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·(208$748), descontada em folha .de pagamentos de ve"Qcim-entos du. 
·cede:1;1te. 

Terceiro (Sº) - Qu-e, effectiv~ente por ess~ p·rocess·o. pelo 
cedente, atê trinta. e um (31) de dezembro dé mil n.ov~ceQtOs e 
trinta e quatro (19.34), foi paga; a importancia d.e quato.rze contos· 
qµinhentos e cincoenta e um mil e cem réis_ (14:551$100), ei:n eiIJ.
coenta e cinco (5&) prest:4ç.ões, sendo vinte e sete (27) de trezentos e 
-Vi :ute dóis mil e quinhentos réiS (322S.500) e vinte e. oito (28) d~ 
duzentos e oito mil e setecentos réis (2$8$700), em um total de 
quatorze co:ntos quinhentos e cincoenta ·e um, mil e cem réis 
'(14:551$100), de sorte que ainda ê deVida. á Fazenda Naciqnal a im· 
tio.rtancia de Yinte e seis. contos e oiten,ta e tres n;HI e novecento8 
téis (26 :083f 900), em· cento ,e vinte e ci p.cô ('i25). pr~stações, .sen
do oento e "inte e Quatro (124) õe duzentos e oito ~il e setecentos 
réi's (208$700) e uma (l,) de duzent.os e cin,co ~l e cem rei! 
(205$100) . 

Quarto ('-j_.0
) - Qu~. os referidqs predio e t erreno têlll, os ~b -

i;uintes cai'acteristiclilS! o predio está. situado á avenida Sete de· 
Setembro numero noventa e tres-noventà é cinco (93-95), na "Vil
~ª l\!arecltal lier.t_nes ~·, metdilidQ o terreno, no qual s.e acha o l!lesmo 
con'str-uido, d·oze ~etr~ (12m,00) de frente pela m·esma ~venida., 
egual )argura nos fundos e v inte metros (20,00) d_e comp~imen
to pox.:- ai:nbos o~ 'I~dos, sendo Umit:\do pé·lo lado .direito C'Jm terre
no p~r~~ncente á. Fazenda Nacional no qual está e(]ificadq o pre
dio nU,mero .oitenta e nove~novcnta e -um (8~9-91), pelo lado es· 
querdo com terreno ainda pertencente á Faz~J;J.da Nacional onde 
está Cónstruido o predio numero noventa e sete-nov.mta e nove 
(~7-99), finalm.<?nte, pelos fundos. com ()S terFeno.s õo predio .nu
mero sessenta (60) da avenida Treze de Maio, filz.cr.do todos par
t~ da "Villa Marecha1 H.ermes" . O prediq ora cedloo tem dois (2) 
pavimeatos com entrada·s independ'entes para: duas (2) moro.dia!' 
distinctas, tendo, ca-da uma dellas. dua'S- (2) sá.Ias, tres (3) quar
tos, cozinha, varan(ia, W. e. e banheiro .. 

Quinta (5<1) - Que õ referido immovel está livre e desemba· 
i:aç_ado. d~ qual_qµer onus judiciàl óu e.xtra-ju!)içial, hypotheca le
gal ou convencional, a nã..o se:r a obrigaç~o d·o pagamento de par
te do p_reço á Fazenda Nacional, na ·fõrma. especificada na clausul&. 
terceira (311.), de sorte que: a) só a. ,certidão decl'n.ranclo ba.ver sido 
paga a ultima prestação serviri'-i de plel)a e geral quita:e;:ão; b) o 
p_redio e terreno ora cedidos constituirão bêrri de família na fõrma. 
dos artigos setenta (7·0.) do Codigo Civil e só poderão ser transfe
ridos z., terceiros, hypotireca:do~s ou gravados de qualquer onus réal., 
c.om licença de qué~l de dfreito e dep-ois de gstaretn totalmente 
pagos: e) no. caso de os- c.ompradores fallec·eren'l sem haver ulti
mad·o s e.u pagamentq, o peculio do Instituto NacJonal de· Previden
cia oü o Montepio que deixarem a os herd.eiros,. continuara garan
tindo ô resgate do immovel mediante. desconto proporcional; :à) 
no caso d.e fallecerem es comp_1·adores ~em deixar herdeiros eom. 
clireitos a peculio do Instituto Nacional ele Previdenc:ia ou pensão 
de Montepiq, os mesmos poderão ultimar o pagamento por ma
neira que fôr estabelecida préviamPnte entre ;i.- Fazenda -Nà.cional ~
~l'! interessados; e) se. porém, uns e outros herdeiros ; não e>;fsti
rem Qu · nã.o cumpr.ireill tal obrigação a ·p,r esente venda ·sera ccm
ai_derada sem effeíto e ~ contribuições que fó:r;em descont.adas do 
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outorga.do cessionru:io não serij.o restituidas1 sendo ~ u1e.sma:t: con
sideradas como receb_ida.s pela l<"'azenda Nae1oruü a tit'!llo de ar
rendament"O ·do immovel, objecto da p1.:esente escriptura. volt.ando 
~que1la. ao domínio da União s~m direito ao ·pagamento de qual
quer indemnização, safvo se exístir~m bemfeitoria:s , caso em que 
de aceordo com o artigo vinte e um (21) do decreto quatorze mil 
oitocentos· e quarenta e seis (14. 8:46), de quatorze (14.) de Noy.em ... 
b:ro de mil novecentos e vinte e dois (192i), s e.t;á f~cultada a ven.
«ia do terreno e pr-edio, cabend.o o saldo de.sta, ~ o houver. ;:i.pós 
~olvida. a divicla para com a Fazenrl~ Na.cional, aos h~~.rdeiros 9-f)a 
o-utor~dQ$ c.essionarios~ 

s·éxto· (6.") - Que pela presente eseriptura. o outorgante et:

dente transrere a:os Qutorga.dos· çes~io~arios todos os direi,tos, ·posse, 
serviQ.l>es activas e passivas, acções s·obre o ter:reno e preq.io. ~1111-
di.do; com a autorização do senhelr seerectario-chete do ~11ho1· 
Milli.stro. i:ia Fazenda nos termos d.o qespacho de vinte e sete (27} 
de Junho de mil novecentós e trínta. e quatro (1934), reçebendo elle 
outorgante a iíriportancia de quatorze contós, qúillhentes e cin
coenta. e um mil e cem réis (14 :551$100) e bem assim tra.nsfüre a 
obrigação d~ pagar á ·Fazeuda Nacional a imJ?ortancia de vinte e 
.seis contos oiJ:énta e tres mil e n.ovecentqs ~éis (26:0.83$900), res
tantes do preço, em cento e vinte e cinco (125) prestações men.saea .. 
sendo cento e vin.te e quatro ·(124) d·e duze:nto.s · e oito mil e sete
centos 'réis (208$100) e uma (lJ de duz.en::os e ci.nco mil e · cem. 
réis (20'5$100), a começar ao mez de Ja.p.eir.o de mil. nov~entos e 
trinta e .cinco (Hl:i5), q.üe serão dediU.Zldas em folhã de paga,m·ento 
dos vencimentos do primeiro (1º) outor~4o c~s.siohario o segun,do 
(2º) tenente ref_ornmdô ela Armada Joa o Pereira Gomes. l>elos 
outorgados ces~jonarios me foi dito, perante as mesmas testemu
nhas, que acceita'\'a.m a presente escriptura de cessão, com todas 
as obriga,c;õe$ que nella se éonten;i. E Pelo Sr. Dr. .José An;tonio 
G·onç.µves Mello, procurador geral da. Fazenda Publica:, me foi 
dito, t.ambem, que em nome e P<lr parte <ia Fazenda Naciona.l d~ 
Estados Un.idos do Brasil, por ella lega1me·nte autorizado, accei~
va a presente escr:iptura co:rµ, as garon,tias á mesma asseguradas 
}lerante a qua1 os outorgados ces·sionarios ficaram subroga.d'os em 
todos o~ direitos e ohr i,gét.ções dos çeçlentes outorgantes, constante~ 
aas citadas escript-g.).'as de oito (8) de jal,leiro (le mil novec~ntos ~ 
trinta (1'930) e o~to (8) de Setembro de mil. novoc~ntos e trinta e 
dois (1932) E como ass:itn o dissera m, pediram-me. lhes lavrasse' 
esta escriptura. qu-e' lhes li, acharam conforme e assigna m com 
as duas (2.) t~stem-unha$, a. todo este acto p~esçntes . Maria Ftm
seca e João Aguiar, pei:a nte mim, Djalma,: da Fonseca Hermes. 
tàbel1.iã o; que a escrevi. -- .rosé Antonio Go~calves Mello., Pro
curador Geral da Fazenda. - Jayme. ÂUUMtO .Lopes da Silva~ -
.Toão .Pereira Go1nes. - F elicidade Pctra.nhos Gomes. - Marlo 
lílonseca. - João A .guiar. - Trasladada hoje. E eu, Djalma da 
Fonseca.. tabellião, o su'J:)screv o e . assigno sbb o s~gna.1 publico da 
;verdade .. - Dalma .li'on.seca. 

Escriptura. de eessão de dir.eitos ·e obrigações r elativa.8 ao predio 
e terreno ã. Avenida. Sete de .Setempto· :ns. 93-95 n a Villa l\fa
rechaJ Hermes que fazem o s~'b-official da Armada Jayme 
Augusto· Lopes da Silva, solteiro, ao segundo Tenente refor
mado da.. A.Xmada. .Toão Pereira Gome~. e súa ·múlher_ D . Fe-

42de124 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 124 

- · 21-

Ucl'.dade de Paranhos Gomes, com a. à.SSistenci~ da Fazenda 
NacionaJ da. Republica aos EstadO'S Unidos do B~a.si~. 

Saibe.m. quantos -esta vh·em que DO anno de mil novecentos 
e trinta e quatro, aos dias do mez nesta. cidade do Riô 
de Janeiro, na Procuradoria Geral da Fazet;ida Publica, ónde eu 
Tabelliâo !ui vindo,, comparceram justos e· co.ntractados, como 
c)~torgante ce<leiite o sub-officlal da Armada, sql_teiro, Jayme Au
gusto Lopes, residente á. .A.,veniéla Sete .de Setembro numéro 93-95, 
n~sta capital, com a o.s~ü,:;tencia. e concordancia ela Fazenda Na
e,ional, representada neste acto pelo Sr. Dr. José Antonio Gon~al
ves Mello, Procurador Geral oda Fazen~ Publica, devi-àa.mente au
tq_i;-izado pelo despach·o do Sr. Ministro da Fazenda, de 27 de Ju
nho desté anno, exafS,do no processo fichado no 'rhesouro Na:cfo
nal sob o n. 3.519, d.e 1935, e como outorgados cessiônarios o segun• 
do tenente reformado da. Armada, J'oão P~r.e·fra. G,0m~· e sua mu
lher D . Felicidade de Paranhos Gomes, os pr~sentes reconhecidos 
pelos proprlos o foi por mim tabellião e pelas tes~emunhas abaixo 
nomeadas e a,ssignadas, que também recor.i..h~c;o, do que dou ~ê. 
be·m como de Ín.e havel" sido esta distrrbuida pelo biU1ete que fica. 
a.rchiva.do, E, peran~e ~ mesmas testemunhas, pelo outorgánte 
foi dito: 1.º, que por escriptura pul:>li~a de 8 de Jan~iro C.e 1930, 
lavrada em notas do tabell.i.ão Fonseea Hermes •. 9° Of.flclo da Ci
dade .do Rio de Jan~lr(), no livro 2.87., á fls. 6~. verso, adquiríú á. 
F.azenda Napjon~l Q l_)redio e ·respectivo te·rreno; si~os á Avenidá 
Sete de S~teml;>ro ns. 93-9.5, na Vílla.. Marechal H~rmes. nesta ci
dade~ pela. .quántia ·de 58;050~009 (cincoenta e oito c.ontos e cin
eoenta mil ·réis),, em cento e oitenta (180) presta.ç:ões mensaes de 
trezentos a vinte dôis mil e quin'hentos rêis ('322~500), IJOl' des
conto em fQlha dos sei1s venciméntos; 2.0

, que J>Or escriptura pu.
b.ll_ca 4e 8 qe Se.fembro· de .1932. laivracia em notas do mesmo ~bel
Hão Fonseca Hermes (9'>, Óffiçio Livro e~peclal n. 321, fls. ·25) foi recti
fi.ca"da e ratificàda a escriptura anterior pata o íim de reduzir de 30% o 
preço da venda. do immovel, na. conformidade do despacho do Sr. 
-Ministro da Fazenda, de 11 de Agosto de 193·~. exarado no pro~
so fichado no Thesouro ::Naciopal sob ó nux;nero ~3. 845, d-esse an
nó, -e nos termos dos ·decretos ns. 4.20~ " .ge 11 de De~mbr9 de 
1920. e 1~.846, de 14 de Novembro de 192~. ficando nessa data o 
cedente obriga.do a l)iagar a quantfo. de 31 .:927$500 (trinta e um 
contos~ nove.centos e vinte e. sete mil e quinhentos rêis) em centrl 
e ci;ncoe.nta e duas (152) prest,ações mensa!;; de duzentos e oito mil 
se;scentos e setenta e seis r·éis· (208$676) e uma de. duzentos e· oito mil 
setec~nt95 ê quarenta e oito réis (2·08$í48) . descon·taeas em !olha 
de pagamento dos vencJ.Iilentos do primeiro cedente; 3.o- que foram 
pagas· ef!ectivamente pell) primeiro cedente até Agosto ultimo, 
.Inclusive cincoenti e uma: prestações·, sendo vinte sete prestações 
.de 32~$500 (trezentos e v·inte e dois mil e quinbentos) ·e vinte e seis de 
208$700 (dazentos e' oito mil e 'Setecentos réis) no total de 13.716~300 
(treze contos setecentos ·e· dezéseis mil e trezentos rêis) de sqrt~ 
que ainda ê devida .á Fazen>da. a J;mpo):"tancta de 26:918$300 (vb;1te 
e seis contos novecentos e dezoito mil e trezentos réis) em 137 
(cento e trinta ,e sete) J)resta<,;ões. sendo as 136 (ce.r:;ito e trinta ~ 
seis) primeiras dê 208$100· (duzentos e oito mil e sete~entos réis) e 
a ·ultima ode 205$100 (duzentas e cl:n~o mil e cem réis); 4.º, que os 
r-éferidos predio e terreno têm os seguin_tes earacfeiisticos: o i>re-
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diO está situado á .4 venida $-ete de Setem1)ro tis. 93-95~ no Villa 
Marechal ·Hermes, medíndo o ter:r~no no qual se acha o mesmo 
con·struido, 12m,OO (doze meti::o~) de frente pela mesma Avenida.. 
egual Iar~urá nos fundos e 20m,00 ·(vinte m·efros) d.e comprimento 
po.r ambos o.s lados, sendo limitado peío lado dii"éito com o terre
no pertencente ao Governo da União, no qual está. edificado o 
'PrediQ ·númere oitenta. e nove a. noventa e um; pelo esquerdo com 
.o predio ainda pertencente ao Govex:no, onde está construido o 
predio nuJllero nove·nta e sete. e noven1;a e nove e finalmente 
pelos íudos com o 'terreno· do predio numero sessenta da Avenida 
Treze de Maiô, .fazendo todos parte da Vill~ ~arec]lal Hermes. O 
pr~ci.io ora c·E;dido tem -àóis pavimentos com entradas inéiependen
tes .para duas moradias dístincta.s, tendo ca~ uma de1las duas 
saias .. tres que,rtôs, cô7.l:nha. varanda, water-closet e banheiro; 
5.o, que o mencionado immovel se acha livr~ e desem'Qaraçado de 
çiua1quer onu:;; judicial ou extra-judicial~ hypotheca legal ou con
vencio~a~. a não se.r a. obrigação do pagamento qe parte do preço 
á. Fazenda Nacion.al, na fórma. especificada na clausula terc.eira. 
de sorte que: a) só n. certiclão declarando haver sido paga a ulti
ma. prestac;:ão servirá de: pléna e geral quitação; 1>) .o predio e ter
i·en o ora ced~dos sõ poqerão ser transferidos a terc~lro~; hypothe
cades ou gravados com qualqtier on.us real com _licença do Minis.te
rio da. Fazenda e depois da estar~ totalmente pagos; e) no caso 
de os comprad.ores fallecerem sem hav.er ultimado o seu paga.men .. 
to, o iJeculio d~ Previdencia ou o montepio que deixa_re-m aos seus 
herdeiros conti,n·uarâ garanti:r:ido o resgate do dito 1.mm.ovel, me
d"ia.nte des.conto proporcional: d) no caso de fà.lle~erem os com
pradores sem deixar herdeiros com odireito e. peculio da. ~~eviden
cia ou pensão de montepio. seus herdeiros .tambem PClder:ão ultimar 
o pagamento,. por maneir-a. ~·~e fôr estabelecida. préviam~nte, entre 
a Fa:zenda Nacional. ~ os ·ditos h_erdeiros ~ e) se, . porém, '!Jns e ou ... 
tros herdeiros não existirem ou nã.o cumprirem tal obr:igaçã.o, a. 
pr_e~.ente venda será c.onsiderada se.m ef~eito e à"s contribuições que 
forem descontadas d"'s venci_menlos do outorgado cessibnario não 
serão t"estituiidas considerando-se taes imPO'I'tancias como reÇebl..
.das pe~.a Fazenda Nacional, a titulo de a.rrendamento do immovel 
Qra ·çedid9, e voltando este ao Domínio da União. sem direito a.: 
qus.lquer: indetnniza.çã:o, salvo se existirem bemfeitôrias, caso em 
que de accõrdo com o art. 21 do decreto .15. -84~', 'Ele 11 dê Novem
bro de 1922. será facultada a, ven.da do terreno e pre'dio .. cabendo o 
saldo d~sta se. o houvel' apôs solvida a d~v~da. pa_ra com a Fazeri
.da Nacional. a: viuva ou. ·9erdeiros dos outorgaoqos cessionariós; 6°, 
que pela presente ésé:riptura os outorgante cedentes transferem aos 
outorgád.:>s. cess!onarios todos os direitos, posse,/ servidões activas e 
pas~.ivas. acc;:õ~s sobi·e o terreno e predio a)lu4Jdos. com autort~
c;~;o e licença. ·-do Sr. Ministr--0 da Fazenda. nps termos do citado 
despacho ae 27 (vinte $ete) de .Junho deste anno, recebendo elles 
outorgantes a importancia. ele 13 :·nssooo (treze contos setecentos 
e dezeseis mil e trezentos r~'is) e bem asfilm transferem a obr.i
ga;~o de pagar ã. Fazencfa. Nacional o restante ao pre<:o. ou sejam 
~6:9~88700 (vinte e seis cont.os novec-entos e d.ezolto mil e setecen
tos ~eis): ~m cento e trinta e seis. (136) prestações mensa-es de 
208$?'00 {duzentos e oito mil ~ setecentos réis) e . uma de 205$100 
(duzentos· e 'cinco mil e cem ~êis'), a cQmeçar do mez de Setembro 
ctue serão des~ontàdas .dos vencimentos do primeiro outorgado 
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cessionario, o seg-undo tenente r ef.ormado da Armada joão Pereira 
Gome~. Pelos outórga.<los cessionaríos me !oi dito na p.re~ença das 
téstemlinhas abáixo assignadas que a:cceita:vam o Presente ix:istru
mento como nellê se contem; e , pelo Dr. J.14anoe1 ;E>aes de Oliveira, 
P.rooutador Geral da Faz·enda Publica, inter.i:p..o, me foi dito que, 
em virtude do citado de~pacJ;io :do Sr. M~nistro da Fazenda ,tam- · 
bem, acceita~a à. pre~ente escrip~ura, com as gat"?.ntias assegura
das á. ·Fazenda Nacional, perante a Q'Ual os outorga:dos cessiona
rios· ficam subrog:ados em todos os dire_itos e obriga ções dos ceden
tes outorgantes canstantes das ~i~das· escril)b1.ras de 8 de .Maio 
de 1930, e 8 de Setem:bro de 193·2 . E cõm.o ass im ;o .aisserani pedi
ra.ti'l-m,e lhes lávras:Se ~ta. escriptura que lhes li, e ache.ram con
torme e assignam .com duas testem-urt-li.as. 

Livi;o Especial N. 321. fls. 25. 

Traslad'o da escriptura. de rectificação e ratificação de ,outra la
vrada nestas notas em oito (8) de Janeiro de mil np.vecentos 
e trinta: (1930) e relativa. á. ve;nda dp pre.dfo e t~rreno â. Ave
nida Sete de Setemb.ro numeros noventa e tres a ·noventa: e 
éinco (.93-!>5), na, VU1.a Mareçhal ~~rmes, qu~ a Fazenda Na
cional da Republica dos Estan:i'os Unidos d.o B.rã.sil faz a Jay
me .Augusto Lopes <Ia. Sl,lva ~a fó.r·ma abaixo: 

, SáiQa.m quantos esta virem que no anno de mil ~ovecentos e 
'b-Inta e dois (J.!l32}, ao.s oito (8) d!as dó rne~ de Setembro ·.nesta 
cidade do Rfo de Janeiro. na Dlre:ctoria do Patrinwnio Nacional., 
onde eu Tabelliiio fui vindo, cotnpareoeram justos e contractados 
de um lado .a Faz·en<la Nácional da Re-puplica dos Estados Unidos 
do Brn..sil, re~resentada neste acto pelo Senhor Jullâo de Sá. Freire 
Peça.nha. Director do Patril:nonio Na.ciona1, devidamente autoriza
do pelo despacho Çle onze (li) de Agosto. do corrente -anno do Se· 
nhor Ministro da Fazenda, e~arad-o no pr,acesso prctocolladp soh 
o mim.e·ro vin.te ,e tr~s m_il oitocentos e quarenta é cinco (23 .845) . 
de mil nov~centos e trinta e aois (1932),. e de outro lado o Senhor 
Jayme Aug_usto Lope!<; da Silv::i.. $Ub-officittl da Armadn, sol_t~iro, 

dornlcilia.do ~ re~idente nesta. Ca"?ital â Avenida :Sele de Setem· 
b"ro numeras nove.nta e tres a. ·nó"\"'ênta. e ~lnco (93-9.S), na Villa 

"Mare~ha,.1 H.ermc~. os p.rescnt-!?s rec.onhecidos co~o os proprios POJ 
mim Tabeilião e pélas test'eml.lnhas a})a~o n.omeafüts e assig:na-· 
~s que tamhem reconlleço, do 4U:e dou· fé, bem como de -me haver 
est-a .Sido distribujda pela bilh.ete ,que fica ~rchivado . E .. perante 
~ mesmas testemunha.s. PQt ambas as partes me foi (Iito o s~~ 

~intê: que te.nd.o a Fazend~ Nac~onal da Republica dos Estados 
Unlélos -do .Brasil, pe1a secriptura lavrada nesta,s notas em oito 
"{8) de JaneiiO dé mil novece·ntos e trinta (1..930), vendido :io Se
nh.or Jayme A~gusto Lopes pa Silva sub-officlal da. Armada, aol· 
teiro, o predip e 1;ei;-reno sitos á Avenida Sete de Setembro ~umeroé 
noventa e tr"es ~ noventa. e cinco (93-9·sj . na Villa Mare~hal Her
mes. 'Fr.eguezta ide Campo Grande, nesta Capital, vinha~. de con· 
tormldade com 0: citado. despacho do Se~hor Ministro da Fazend:J 
.l"ecti_ffo.ar as clausulas tercei.ra (3ª) e qub;1ta (5ª) d11 alludida escri· 
ptura de oito (8J d-e- J a neiro de mil npvecentós~ e· trinta (!930) .. a&' 

quaes ficam substltuidas respectivamente, pelas seguintes: Clatt.1 
·Sulf!l terceira: ·que pelo pJ::esente instrumento. de escriptura· pubU-

-~ vende ao· outorgaclo comp·rador os referidos lote de terreno e p:re-
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dio pela quantia líquida de quarenta 'contos seiscentos ~ trinta EJ 

' cinco mil réis (40:635$000)-, da qual a de trinta. e um,. contos, no"1~· 
cent0s e vinte e sete mil e quinhentos réis (31:927$500), será. paga 

. '! 
em cento e cincoenta e duás (152) pr~stações de duzent9s e oito 
mil e seiscentos e setenta e seis réis (208$676) men.saes cada u:àía 
visto j .á ter sido recolhida aos ··cofres publicos a; quantia de oito 
contos setecentos e sete mil e quinhentos réis (8 :707$500) eni 'pr~ · 
UJ.ç:ões de trezentos e vinte dois mil !;! quinhentos têis (322{50-0.) 
cada uma, dscontadas dos "vencimentos do outorgado compradur; 
élausula q·uinta: que nos termos da autorizâção· constante dos de~ 
eretos .nuniér~s. quatr:o mil duzentos e nove (4.209)· de onze (1~) 
de i:>ezembr"O de rru1 novecentos e vinte (1920) e qúinze, mil oito
centos e qua\enta e se-is (15.846) de quatorze (14) de Nov~_bro 
ele mil novecentos e virtte e dois (1922)·, o pJ:"edio ê terreno .Va.lelí
dp a quantia qe clncoenta e· oito· contós e clncoenta mil réis 
(58:050$000) ê a presen.te venda feita pela. importancia ele quaren
tâ co·ntos seiscentos e trinta e cinco mn réis C4'o:63s~ooo>, 'em vii-
tuae dq abatimento de trintã. por cento( 30%.) conceçlido pelo Se
nhor Ministro. dá Fazenda no despacho acima referido, apatim.en
to esse com que o outo:-gado comprador entrará. para os cQfres 
~ublic.os. ~o caso de ~(ir o immovel transferido a pessoas nã.o be
~eficJadas pelos decretes nu:mer.os quatro mil di;zentos- e nove 
(4.209) e .quinze mil oitocentos e quarenta· e seis (15.·846) cita.dos 
Diss·eram-me ain~ que .pela presente ratifléam todas as deJ;na!I 
clausulas da escri_ptura de compra. e venda de oito (8) de .Janei
ro dê mil nove~et:ito~ e trinta (1930) nestas notâ.s' e. já. cita~ dà 
qual fica faz.endo esta parte .integrante. autorizando a devida.'. ~ver· 

· ba.~ão na respectiva transcrjpção no Registro de Immoveis com-
· pété.nte. E. de como assim o disseram, me pediram lhes lavrasse 
e~~a eScrlptura1 que lhes 11; accei~ram e assignaram com as. tes
temunllas .a. todo.· este acto prel!!e~tes, J"Qsé Maria. Pinto, e Alm.h!o· 
Botelho Feijõ, perante mim, Djalma ca. Fonseca. Hermes. Tabêl
Iião. que a escrevi. - J. de Sd Freire PeçanTL.a. - Jayme .A:uqiJ.s. 
to. ~op-es da. 'Silva. - iloté Maria Pinto. - A.lmlro Botefho FeiJ6. 

·'- '.traslada hoje. E eu, Dja:lma.. da Fonseca Hermes, Tabellião, "o 
sul:iscrevo e assigno s .ob .o sfgnaJ publJco. Em testemunho da. ver· 
dade~ If>Jalma da Fonseca Hermes. 

MENSAGEM A QUE SS RE'P1ERE o· P~R 

Senhores Membros· ü Ca.mara. .aos Dep11taco.s. 

Tenho a honra da submetter A vo.ssa consid~rac;ão a expost
Qã~ a·e motivos do Ministro de Esta.ido dos ~egoeios· da Fazen~ 
justt!lcando a necessidade de ser o Tribunn.I : de Contas· autortzá.
do a regist>;ar a . escrtptura de cessão de direitos é ob.tlgações rela~ 
Uvos ao predlo e terreno slt"s â ·Avenida Sete de Setêmbro ns. 
93·9~, na vma. Mereahal Hermes. que fez o ·13ub-officta1 da Artnà:· 
da: Jayme Augustr• Lopes da snva ao 2°" tenente re!t>rmado dá 
mesma ~qipqração . .João Pereira Gomes, coni. a. assistencla da. Fâ· 
zenda Nacional. · 

Rio de ·Janeiro. 27° de Julho de 1935. 

GE'l'ULIO V .ARGAB 
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Exeellentissirno Senhor Presidente da Repµblica. 

Tendo o stib-official da. 4rmada .JaYm:e .Augusto Lopes da 
Silva cedido, com a aasistencia da Fazenda Naciomi,1, por esçr.1.:. 
ptura la ~ada em 15 .de Abril ultimo no $.º O~ficio de ~Ota.$ dest;:l 
éà.pital, a~ 2º TeIJ.ente .1-efoi:mado da mesma corpofÇl.ção J'oâe> Pe
reira Gomei;i, e sua mulher, os direitos e obr.igaçõ~ relativos ao 
pr~dio é terreno sitos á Avenida Se.te de. Sete'tnbro n.s. 93-95, na 
Vllia Marechal 13:~1:'.mes, . que adquirira do Dominio da Uni,ão con
for.me rsoriptura de .8 .de .Janeiro de 1930, lavrada l)O ·ref~ridp Of• 
ficio, foi aquelfa escri'ptura sul:jmettida ao exal'.9-e <lo Tribunal de 
Contas. 

2. Dito rnsti,tuto recusou-lhe, porên;i, o necessario regisbo; 
prelimlnarm~nte, po; decorrer de outr&S que nP.o foram por eUe 
·regi!:ltraàas. 

3. Nestas epndigõe~. conside.rando que os adquirentes dú ini.
movel.. unicos prejudicados: na. hypothes~. em nada concorrera,m 
para· a inobserva~eia do art. 775, letra f, do Regulamento Gét1li 
de Contabilidade Publlca., que serviu <Ie base á recusa commu-~i
cada em officio n. 3.104, de 16 de Maio ultimo, a.. fls . . 2 do proce~
eo que a est~ acompanha, torna-se necessario solucctonar ~ sitUf!_·· 
cão àe facto que pelos meios n~rmaes est~ Mlnisterlo não podeTa 
resolver. 

4 • . Assim, rogo a V. Ex. se digne pro.viden(jlar junto â. Camar~ 
dos Deputados no· senUdo de ser col)cedida á.quelle Institutô auto
rização para registrai;- a ~scriptura de que. se trata. 

A. de Souza Obsta. 

(Primeira. legislatura) 

N. 35 - 1935 

'Indefere o requerirn.e~:.tc de DD. A.ma:Zia Messeri .Go~çalves é Mo.
ria Messeri Ferreira~ em ~ue pedem. relevação de prescripção 
para percepção de pensão àe 'l'Jl;O~tepio, com pareceres contra
rias das Oommissõ~s de .Tustiça. e àe Fina11.ças. · 

(.Justiça - 172 e Finanças 269, de 1935, !• legislaturà.) 
. . 

As senhora~ Amal1a. Messeri Gonçalves e ·:Ma:rla Messeri Fer
reira, penslonfstru1 -d~ Guerra,. no Thesotiro Nac1onal, na qualid~dA 
qe filhas legi'Uma do 1° tenente do Exercito, vetelfJ.DO da Guerra 
dQ Paraguay, Feri;umdo de Olive!ra Messeri. soUcitarrun ao l\flri!.s
terio da Fazencla. a expedlç~q de tftulo de pensão d~ mêlo soldo 
& qu~ tinham divc?itq pefo falleclme:nto do referido of'flcia.1, ve·rtrl
cado a 13 de M:iio de 19.06, o que lhes· foi ·deferido, com declaruçfio, 

·po~êm, de qu_e a .Pensão· so.me·nte era devida a partir de J.unhQ. da 
1919, por 'haver incorrido em prescr1pção o período antedor. 

Em i931 cllrtgiram-se ao Exmo .• Sr. Chefe do G'overno Provt
ttorto pretend~ndo a re1eva.c:ão da prescripQâo, . á,llegá-ndo ter· sido a 
mes.rna. motivada. por culpa de seu procurador e, não sendo atten.. . . 
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dida!s; fonnülà:ram em ~ovembre de· 1984 iidehtieo pedido á Ca.ma
ra. ·dos Deputados·. Solicitadas· !Jilformações ao St. Mfn,iStro da Fa:"" 
zenda, foi respondido que a prescripção -em a~reco corresponde de 
13 cie Mai(> de l.9'!il.6· .a. 9 de- .run.ho de 1919, ou. sejam treze a.imos e 
vinte -Oito dias-. não cerca ae: J,8· ann_os ·cpmo· diz:em no requerimen· 
to. e- Para meihores esc1ar?.oi.mentos e> :Mirusterio en_ca:.niü1liou ã 
Cá.~ara o proCê$SO relattvo á habJU.taçâõ das .xnencionâcl~ senb.o-
ra.,a, q\le se i:>rocessou no Thesottro NacfOna.I. 

euviqa ·~ Co_~ml;ssão d.e Finanç~ e órçamep:to o relatar de~ 
iilgna'do julgQ'Q. inec~ssaria a .auáJencj.a .da Com~ão· d~ Oonsti-· 
t u,i<;ão e Justiça. 

Pelo exame do· prt>eesso. vê,.se que é tº ten-ente reformado do 
Exer cito Fernando de Oliveira Messeri eftectlvamente ·falleeeti e. -
13 de Maio de 190&, con!orme cônsta da ·certiaã.o d_e fls. 2·3, .mas 
Buas filhas somente requereram a h-abílit:ação A -percepção do meio 
s:Ol'do etn 1-0- de Abril ·de. 1916, fts . 34, isto ê, 9 ann0:s e 1-1' mezes 
ap!)s, o faileciniento do otf_Icial, -e não denbo .dos cinco anil.os- de
l>õ1S dã. mor.te de seu pae. como af!irmam â Ca;marai .• 

Nesta.S condições o S-r. Mfüistro da ·Fazenda, .reconh~çendo o 
direito das réque-nentes,. pôr .aespach-o de 1.0 'de Jünno de 1919,- fls. 
631 declarou,, muito acertadamente, prescripto todo o perlodo· ante
rior â.~lla <lata d.e accõrdo com. o artis-o 9 do deeueto n. 3. 607', 
de. 10 de Fevereiro de 186.6, mandado observar pelo· artigo· 28, do de:
creto n. 695, de: 2& .de Agosto à.e 1890, legislaÇilo em vigor aQ tempo. 

Res o artigo 9, do decreto .de to 1de F.everelro <le lS66.:, 

•As p~ijgõe~ .1,nstr'ulda.s c<:>m os doeum~ntos neçes~to~ 
.serão. apresen~das JJO jóbesouro ou -nas Te~our~rias de . Fa
zend;L; de c~:Q.co ~nos contad~s da.· ,da.ta em que. .os hablli-
tantes _hoµverem a:dquid.!io di:r;"~ito a.o m!'lio soldo-, sob pe~a 
de p~screver, ?).Os termQ_s do deçr~tp n ,- 857. de· 12 de No
veml)rQ d_& 1851, ~e as. JiRrese~tarem d~pbis· deste p_razo, 
aln&,i. que' as jtistifi~i;ões tenham .sido ln-iCi~ dei;>tro d~lle. 
no reSpectivo julzo. " 

1 
E-' com_o s~ pbi?érv~ el~a a dispo~t:~ão- e ,outra ~o pod.ia ~e-t 

" ·decisão· proferida •. 

Trata-se, portant~. de um CaBQ julgadQ, perl~ito .. e acabadq.
'Pooa:v!a, àe a.sSiri:J. não fO'sse e q:u1zes-semos fazer b~neticl~r ajJ re
querentes de léls novas, :porventUrá tavoravels. à Pret,e:n_Ç~o. ~-
encontrarlámós d·ispositivô algum em sê'Q. ap_oló. ! · 

• - ' l + -

· _ . 4té 25 de Junho de 19.30 o a.ssum:{>to era ref;Ulado/ pelo Codigo 
Çlvil::; nesta. ultima data fpl promulgado .decreto numero 5. 761. 
que -P,O'r sua. vez _to\ m._~fcado pelo aecre_to ·numero / 2Õ. 910, de 6 
d~ Janeti:_Q de 1~~2· ora. ~m vig_C:r• e-. CJ.Ue determina ·a,-a _n_ormas de: 
p;re-$Crlp;ao. das. divid.as .da Uniao, dQ$ E~tado.$' e_ dos :Munfcfplo.s. -
~_e_m. ·como. de qualquer ~eito e ac~ão. cQntra. a,_s t~e~das Fedel''ll •. 
~stadual e l4:U?ljt;:~pal. 

o reférido decr.eto ·n. 20 .910~ depois de estab.élecer no seu a.r
US:Q lº a p.rescrip~o de 5 ann.os daS .diVidas aclm.a mencionada. 
~-eQ'i:e.rá no .artigo .2. º ; 
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~Prescrev~ egualmen~e no .ml"sm:e práz_o, .todo o .direl·
to .e ás· ·pr~stações ct;>ri'és_PGndent.~S a j;)eESÕes yenei$s ou 
t>or vencer ao m~fo sold·p e ao montepfo civil' e mi~ 

Zitar .o'.u qúaesquér réstitui!:ã~s ou differ~n,Ça~. ~1 

Não ío~se, Pois, o .caso er.(l. ·~P-reço coi:Sa juJ'gada, alóda assim 
:l;l.ão .e:ricon~ra:r'i~ D;a; lei v~-gertte a:inpa,ro, com,p ali.ás ta:mhem ~ã_o o 
tem -no ·codigQ Ci:vil1 · nem no decreto 1n. 5 .'761, de 25 de J"q.nl).o 
de ::f.9.3(l •. 

Cmi::rpre salientar .que o projectó n. 131 .de autoria do· Depu
ta.do hoje Sei:laidor Villas Bôa-s, pretendia revogar eXJ,)ressamente 
~ste artigo 2c;> do decreto n. 20. 910 .relevando todas as prescripções 

• decorrent~s· dá sua appUeação at.ê ~ da.ta do re.ferldo P,rojecto., mas 
a; actui:ü Çamara não lhe deu sua approvação. 

N~o po.de. pprta11tb, ~· Com'mi~s_ão 4.~· C.onstitu1ção: ~· .ru-stiça, 
senão manifês.fa.r-se pel~ prescrip~ão declarada pelo Ministro da 
Fazend'a. no se:u d~spachc> de 10 <.!.e Janeiro d~ 191-9, mriit_o em
bo:ra. r .ec'9nheçà; s~r "'1.olól'os·o qtie duás senhoras, hoj~ em idade 
~v<1.n<iail~ - ~mana ·n~~u etn 9 .de Junho de 1872 ·e completou. 
~? ~U1I10~. Maria nasceu: .em 13 .de Março de 1876 e_ está com per.to 
de GO ànno~. ·numa pobreza. honesta :se ·vejam pelo rigor da lei, e 
pQr çu}j)~ de quem s~ incumbiu d.e advogar os. seus diréitos. priv.-a
®,s do poúqu!S:Sfulo qu~ llie$ deixól} seu v:êlh.o pae, patriota ql:fe 
combateu, çqtno· ·voluntario pela Patriâ nos· inhospitos· campos do 
Paxaguay, ·o·nae· recebeu os ferimentos. que lhe abreviaram a vida: 

.A.cc·resce que tendo. :o tenente M~sse.rl .Pa.S:S.a~o á inactiVida;de 
em 1887. e.ntes de vigorar: o decreto• n. 6·95.; de 2.8 de Agosto 1e 
189:0, que ré~tilam:entouc o mont.eplo clo.S officiae.s do exercito,, nem 
ao .menos podem suas filhas at>i:iellal' _para o recurso do be.ne!!cto 
dessa p_ensão e apenas . .reQebem 16$800 por .méz·. ·cada uma! e d~St..l.$' 
quã.n{ias foram ·prejudicadàs em cerca d:e 5~2-73~000 que 'ê a ·quâht9 
mo11taril mais oti menos a:s pens·5es pr-escrlptas~ · 
- o -n-Obre. r.elato:r ·da Commis$ão de Finan~as e Or~m~nto quan

do· pediu para ser ouv-ida a Com:i:nis.são, de Constittt.i'c;:ão e J"u~tl(!a, 
!lrrnou-se no pr~c~~nte da reléva~ão da -p_resqrjpçã;o no paga
tnênto das ind_emnjzaçõé.S rês'Ulf4nt~s- d0 'l'ratad.o de ::Pedr-a,:s AltHs 
e esta C.ommissão, opjnando íi>"elo tnc.om·ep.ient_e de -um pre.ceW1 d·e 
orélem. geral p:ara. r.eviVêu direitos ,Porve'ntur.a .ex.tin~tos, d~ixriu 
comtudo /iJ:tle pelo exame de e.ada: divida s·e. es.~nbe1ecesse:m as ~wr
mas a ·seguir·::· Não Se'l'.:â. o caso d~ gouta Com.mis~ão Cle Fi_nal:\~~s 
applica:r o mesmo p-.riri.cipio com referenci_a ás requere-nt~s? 

Não procede o perigo do preced~nt~ porque talvez 1,1enl)wn 
c:n~tro, caso -sernelhanfo ·s~. apre.sente e. te11-se .. á p~ticaqo uiµ nctp 
d_e equida.de nã;o· deµ.;;;il;ldo ao ~baµrdónq e qul~~ ná miSerla as fi• 
ilh'W3 de ~ ~nt:jgo gefé·l'.l.sbr do ~rasi~. 

$ala. de Con·stitµí<!fió e Justiça, ·1 4e Oµtubro de 1_935. - W.aZ
if.~na1r F!'rreif:'n.. - 'Olémrmtino I.h~'b6a.. Rel~tor., - · -Lf!'VÍ Ca.rnr:i ... 
rQ, ~las c,o?iclúsões',. - --· Pedro . ..4.lei:co· •.. coi:rt ~ seguin.t~ .dectaraç:ão : 

Vert'lc:.)da a prescrip'."~O. en:t~ndo q·ue a Camhra ·dos Dep:ufa<fo·s 
,não deve,, po:r ·lE'l el",pec:faL reso!vel-a. Foi ássftn que votei ,n-.:, <-'t!SO 
le.mhrnào d .. o Tr~t:i..do de Peãrãs Altas. quando pfopuz, e e~ta Com
mi!'lsfio. arm.r,o•·Ou oué s:e SllJ)t>,.itnls~e do J!)roJeeto o disposP:1Yi.> <!Ue 
determinava ã relevnç.áeí ou pt.es~dpqã.o. porventura êónsuminncla.s. 
No m.esíno· sentido, ofieréc.i .J)él.téce~. que ·:rol a.pprova.do pela. ca-
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mara, contrario ao p·rojée'tó .n .. de a~t.or~ do ·a:nt3,g0 Deputl:ldo 
roão Vlllasbô~. ·- Arthur Santos. ....__. H<mtet.p Pires, peJa. conclu• 
são. - Oar'tos Gom.es ãe Olive·ira, de .acco.r.do com· o voj:o Ped..ro 
A-1.eixo. 

~.allec:eu,, em 13 de 'Maio de 1906. o tenente refor,mado d~ 
·Ex~rcit~ Fel."llal}!lo de Oliveir~ Messer~. deixando dua:~· filhas de· .no
mes Am.elia; e M~a Mes__serf Gonç~ives, as qy:ael:! sómei;ite· ~e ba. .. 
9ili'tcar~ ás· ·per.cepções. .Iegaes, como ftlhal!· do _!'eferido :militar., em 
19 9.e AJ:>ril de .19~6. depo,is de nove amros e meze:s cantaQ.p_s, de ],~ 
.de l\taio 4e 19 O 6. 

Consideradós pte?cr,iptos os se11s direitos, qlµnto ·ao perfodo • 
a..nt~dol' -â. ·hal',>ilitação, r.equerera.m as in:teres~d;:ts relevaç~o <l~ 

?-r~scdP,c;:ão a:_ó Cl'.J..efe do Gov·~i;no Provi.sQ.l'io .que não as .attendeu, 
b.ás.éado em dis'jto$iÇões d~ lél em vió0.1'. 

Em 193.4, fie d1.rigi_r.àm ella$ ao Poc}er Leglsl.atlvo, o qual pediu 
e 9bteve d9 Minlstéij_p da Fazenda; as· má:is ·COn;i)lletas ~nforma;çpe$ 
·e. r~speit_o dP .assú:i:npto. E. a ,re~peetiva:. Cot;nm·is~ae de F~ç~. 
l'es.olveU: ou.vir á . Cômm.issão d.e Çoristltuiç:ão e Jµstiça., cujo pa.recer 
foi elaborado nó -sentidQ· d'e qu~ não. s~ja, d 'e!erido o ,.pedido ~r~ 
pasto ã GOnsidera<;ão da Çamara dos. Dep:utados .. 

Nestas condiçõ.es~ a Cominissão de FlnàrtÇà:s e OrÇamen:to .cem• 
rorniando-se com é,. f)res~dpi;:ão mais 1.Jmª vez declarada,. -nada.. teu1 
a, accrescen:ta.r ao SU:Pracita.do parecer, fD.defer.indp o req·~el'.ür;l~n,to. 

Sala da. Conim.issão, 9 de o:utubrÔ der 1935, - João Simplicio~ 
Presidente. - Gratutiano B.r.tto~ Re1at.or. -- Fro.nga Filho. ..,..... 
ca:tlos Luz. - Arnaldo Bastos . ......... .Tõ.ã.o Guimarães. .Abel:arão 

- l : '= -

Verguefro Oe"8f!lt. - Hénr.4lue Doãswo.H;h. 

O S,tt.. ~EN"J;"E - · · E:St4 firida a leitur~ .do expediaate. 

O Sa. Do!.IES'aos V'.~~9 (pelo ordem) -· S. P·re~dente, .na 
f6rma. do Regi~ento, envio ~ ·v. Ex,. um~ 4ecltµ:~ção, que re·queiro 
~eJa. ~nserta e:qi ~.cta. 

Vem ã 1.-Iesa ~ seguinte. 

nEct.ARAc.\:o 

Sr. Pre$idente: Impedimento occasiqnai. privbu-me ~e, .no :.tno,
JJ;l.en,to opportuno, e::rlefnar/ minba. div.erge:J!le1ª. cb.m a ~edilcção do 
e.tt.ecuvo. 4o Exercito, propos~. p.ela Qommissij.Q tle Finanças em 
.seu supstitutivo · ~o p:rojecto de fixa~o 4e to.rc:as. Quer:o . agora 
,conslgna.I•a. em a:c~. meªos· pelo vu,ltj) dac.t.wm.a. ·dlminu:ição, do 
Q'Qe pelo aeu signlficado, ~ horá; Pr~S'ent~. ~fil'o,.-m~, por ora, 
ãs razões de ordem interna., deixando para outh. a:pportunidade ·as 
tla poUijca. ex!:ernâ. · f -

Sr. }>resld~nte1 njio t.em passa.(lo deS'percebida àos obà'e~vado
res militares, mas antes· ·vem. sendó proclam.a:.da. publicamente ·J:íia.b 
d~ um~ ve:Z; ~ ·~~~denci~ g~vernamen.tal de deixar .o E:xerdto· ·IiAc 
aituai;ão de. penuria de material, ,em que se encontra.. Sabe-se· que ,p.s 
ultimas m.oVlmentos armaclos c.onsúmiram ou inUtiUzaJ"am o sto.ck. 
de a.rina.mento que· ·existia, ele sótte que :nosso Exercito e$~ des
K-rmado ~ desp->!ovtdo de meios impre.scilldivels ã. ·sua, efficlepc·la . . 
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E emquanto o Go.verno Federal m~tem semelhante .situação, os 
Governos dos Estados mais importantes adquirem copioso mMex:Ial 
bellico e a.Pparelham .suas forças militares. Ess.e contraste ·é cbo
·cante. E para elle eu chamo a atten<;;ão, não apena"S- dos elernen
'tos xnilita:res~ ln0.·S tambem de quantos S~ interessam pela mtegd:.. 
·dade da Patria. Tenho para mim --e à este respeito· jú. me ma
nifestei nâ As8embléa Constituinte e nesta Camara - q~e o for• 
talecimento descommédido das forças regionaes tem sido; em npssa 
história, o prenuncio mais c.aracteristico dos movím~ntos de des
at;gregação. naéional. E' que os caudilhos de todos os tempos, p~a 
ass-egurarem a víctorla de seus interesses pessoo.es ou .dos càrrl
lhos partid.arios regionaes. procur·àm armar-se . contra a resis'té11.
.-.:ia que o· Exercito brasileiro sempre .tem offerecido aos .golpes 
contra os ifiteresses üo Bra:síl e âs liberdades de seu povo. N•) 
instante ~ctuai quando o choque, entre .as tendencias fascistas d93. 

ctu::tdr.Os gôvernan.tes e as aspirac;:Ões democraticas das massas1 ·po
pulares, ·se vàe tornando indisfarçavel - .repete-se 10 velho estrn .... 
tagém~ caudilhesco: hypertrophiar-se as ·policias cstad:uaes e· s~· 
enfraqueçer o .. Exercito ;Nacional, cíe~ando-ó desarma.do e r.e.du
:dndo-$e por ultimo o se:u· effectivo. E' prec;iso quebrar a velleid9.-· 
de de qualquer r.eslstencía que o Exetcito, apoiado pelo povo bia-· 
slletro, possa apresentar a isso que ah! está e ao mai~ que ainda 
vem ahi. E• o que pensam os poderes de hoje_ Asaitn. tambem 
1>ensavam os que cahiram e.m 1930. - DO'l/1.ingos Vellasco. 

o SR. GENEROSO PONCE (Pel(l ordem) - Sr. Presidente, o Sr • 
.Ma.rlo Corrêa, Governador do meu Estado, g,ue galgou ó podei- pela 
maneira que to~ a Nação sabe, traindo os seus. sagr.ados 
comprom.iasos partidarios é, no mêsmo tempo, os seus novos corre.., 
Ugionarios, aos q_µaes para obter sua adhesão, pre:i:netteu mais· do· 
que realmente estã. cump_rindo: o S.enhor Mario Corrêa. áugme-n.ta, 
dia. a dia. o ambiente de repulsá que em Matto Grossq para ·logo 
se creou em torno da sua ge$t.ao governa.mentá.l . 

E, ~ue os seus actos d.e comp1•essho. as dem.issõe.s qu~ tem 
1n-atica,do e o terrorismo que vem disseminando nalguns muJ?.iCi
pios macui~am à.Inda. mais o ae·~ gov:erno -nascido do ~eu inqua.li.fi
c:ayel proceder. 

Desta. mesma tribuna, tell'ho eu lido diver::;os telegr-t:1.n11has 
!IJ:occdentes ç.lo meu Estado, nos quaes se clenu.nciam ·as. ameÇtças 
e violelicia.s que o Sr. Marlo Corrêa: espaiho. por toda a p4_rte., 
proeurando d~svairadamente consc;>Udar, como se poi:: essa for.ma 
á. pudesse. fazer o se~ cada vez mais reduzido prestigio ;po_liti
co. Êntrê e$ despachos telegraphic·os que tive b"pporturudade de 
lêr um me -havia sido endereça.dó pelo Dr. Aral Moreira, mustre 
correliglóna"rio ~eu, DeptJ.taido su'pplente á Constituinte Estadoal, 
a chefe pre.stigioso no sul de :M:atto Grosso, que me punha ~o Par 
1e arbitrariedades praticadas em sua fa:i:e.nda, no municipio- de 
Ponta Potã. Esses factos foram, porém. negados p~lo c_hefe de Po
licia. do Estado que - diga~se, <le pa.s~'lgem - 6 um dos irmã.os do 
turbulento Governador Mario Cqrrêa. Recebo agora entretanto u. 
SU3. cofifirma~ão ou melhor a sua. <lolorosa repetição por um te-
leg'l'amtna que venho de reoeb~-r do Sr. Senador Vespasiano Mar• 
fins, .nteu cori.·eltgionarfo ,poUUco. co-ncebido 110S1 se~uintes termc·~~: 
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"Apesar j orrtaes Rio publicarem füexactidão ataque fa
zenda Dr. Aral Moreir~, comn;n1nico-lhe foi novamente ata-, 
c~da intensa fuz1lana, - accordo te_legramma acabo receber. 
Isto mdica Estado reina anarchia, acllando-se população 
indefesa, Saudações. ·- V-espa.sia1z:o Martins.•-

Confirmada por esse despacho tel~graphice do Sr. Sena.dor 
Vespasiano .Martfr1s, a anarqlúa rei:i;iante e a falta de gal"aritias de 
vida é até da propriedade só me resta, Sr. Presiiçlente, traze_ndo 
este. CQmo tenho trazido os d~mai.s factos do çonh~im.ento da Na-· 
ção, responsabil:b:ar o acttial Góverno do meu Estado por esse am
biente de ameaças que .está espalhan~o em todo o terr1torio mat
to-grosse,o.se e pêlo. que poss~ de g:rav.e occar~er em .mell Estado, 
(.Muito õe.m). 

O Sr. Presidente ---. Tem a palavra o Sr. ·Pedro Vergara. 

O Sr. Pedro Vergara - Sr. Pres1denté; Srs. Depp.tados, ha 
dias o nobre repre.sentante do Rio Gra:nde do Sul, Senhor joão
SimpUcJo, meu presado coIIega de bancada, offereceu ã. considei:a
cão da casa. ·um .projecto õ.e lei que tomou o nUD!l,~.ro 299 e no qua' 
'Pretende regular a situação -dos furiécionarios publicQs contra.
ctados. 

Estabelece o seu a:rtigo terceiro q:Ue todos os f~ccionarloé 
contractados s6 o pcdêrão ser pelo espaço de um anno e que essa 
disposic;ã:o restrictiva, que deveria reger apenas o fúturo,,. terá. 
effe:to retroacUvo. 

Não que.ro di.$cutir agora, o m~rito de,ssa. pr(?posição de lei, 
q):l~r sob o aspectó tormal, quer quanto â; sua estructUI"a, do pon
to de ·vista consti.tucional, mas ater-me apenas á emen~ que lhe 
!Oi apresentada sdb a responsa.bllidàde de v;irias e respelta:veis S·S· 
slgnãturas ele f.n~fgnes representantes da. Naçã,o. 

-~eíir.o-me â de numero 13, que disppe: 

' ' Poderão ser aposentados pela União todos os fnnc
c1onariõs con.tractados, mensalls-tas, diaristas, jornal~ir-0s 
.que não tenham vencimentos dlvisivels e que hajam !;ler• 
viqo a N~<::ão por mais -de lO annos e -que não sejam con.trt
buintes das Caixas de Aposentadorias e Pensões." - ' ' 

" / 
Examinei detidamente a emenda, mas não encontrei, em qual

quer exemplar do Diarlo do Poder Legisiativo, Jlistfficação ou 
palaVl'"a relátiva á materia, de modo que me pudesse orientar a 
-respeito do ,l'.)ensame~to. de seus autores. Tive. pois! /de hdstrínglr
me exclusivamente á a;nalyse do texto pa.~ comprebendel-o e dls-
cutil-o. ./ 

De:.vo à~cJarar, 3J;1tes de .mais nada, que tal emenda, visando 
pr.oteger e amparar a clas$e dos. funccionar.ios contractados, d.la.· 
rlsfas, mensr-t.list;as e jornaleiros, d.e maneira alguma os protege e 
amp~ra; an.t.es "-iscera!.rne.nte os prejudica. por isso que põe P.m 
duvida um dJreito lncontestavel que lh~s assi$te e que não só jã 
estava consignado em leis que prec~E:>ram â. Constltutc:ão · de 16 
de Julho, como ni~~mo en:i te~tos taxativos, peremptorlos, de - ca· 
racter universal, que nessa Constituição e'Jdstem. 
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o sa. THoMP~·oN FLORES - O nobre orador diz que se não con
testa direito de aposenta.do.ria a. fu:nccionarios contracta.dos e dia
ristas. Devo esclarecer o. seguinte: o Mii'listerio da Viá.çâo, por 
e:lj:ein,plo,. atê agora. tem duvidas ..s.obr-e se es.se·s funccionarios · do 
~eu Ministerio gozam .de direito â à.POs.entadoria. 

O $R. PEDRO VERGARA - P.ór eausa. dessas duvidas, n ,a. 
quaes ·natura.lmente incidiram os firm.atarios da: .emen.da. e seu 
relator, duvidas que o illustre çoJlega diz tambe.m ministeriaes. 6 
que estou na tribuna, para esclarecer o texto constituciOnal qué 
·leve sE>r appllcado ao themã.. 

0 $.R. TH:OMPSO.N FLORES 

~,ue foi, poderá. dar explicações. 
~uito. bem. V . Ex.. constituinte 

O SR. PED;RO VERGARA - Esl*!. o 1ntuito. a orientação e tii 
'lesejo ctue me movem. 

o :s.P.. TFCOMPSON FLORES - Mas o facto ê q,ue, atê. a~ra.. o 
mlnlstro· dá Yiaç~o não anosenta, por ex.emplo, àgen.tes <l? ·Correio 
Je terceira e q.uarta classes. · 

O ·SR. PEDRO VERGARA - V. Ex. pôde estar certo de q:ne 
.::;e esses funcc;ionarios soubessem realmente -lutar pelos seus direi
.tos e .. tivessem a coragem necessai:Ja de enfrentar as altas auto· 
ridades da Republica, através dos m.eios que as leis do paiz lhe. 
outorgam, pôde ~star certo, repito~ de c,iue ·o Poder Judicia.rio não 
!hes negaria justiça .•. 

O SR. THOMPSON FLoRF.a - Não duvido ; estou de accordo 
::iom, Y. Ex. 

O SR. PJDDRO VERGARA. - - ... porque ~e trata de um dl· 
)·eito quê é de tódos os funcci<rmarios publicos; se~am ·quaes f.orem, 
Pertep~~m a esta .ou á.quelia ·categotia, desde os mais baixos. oa 
:Jnais sli'balternos, atê os C?lle estão nas cumiada.s, os chamadoe 
funccic;mario.s de alta categotia. 

' . 
o SR. THOMPSON FLORES - Estou de accorQ.o com 1l. Ex. 

O· factcr, ·porép:l, é que -os Ministerfos não cumprem a . diéposic;ão 
OOI1$titucional. 

O S'R. ADALBERTO CoRREU - I?reciS;atn ser esclarecidos. 

O SR,. TP-OMPSON FLORES - lia. varios pecUdos de aposentado-. 
r'la que estão parados nos· Mln,ister!os, porque os ministi:-os n~ 
e'um:i;>rem o text0 constitucional. Mas o o:tador tem toda a razão ; 
·:t Cons't·ituiç;ãó élê. esse direito. a todos os funcclonarios .. 

O SR. PEDRO V..C::RGARA - Sr. Presidente, antes de entrar 
ao exà.me doutrinado e lla anal;yse dos textos da legislação ordf· 
n'arl~ ~ eonstituc.ionai .que possam $.er aPPUcados á. qu~stão, queto 
t'a2er algumas observações sob.re o proprio c.onteuao dst emenda 
;t <?Ue me tenho referido . 

Diz ~na: 

"Os funcciona.rfos cuntra.ctado::J, mensa.lista.s, jornalei
ro~. diaristas ou outros, que não tenham vencimentos .dt

Y'idiclos em ordenado e grati!ícacão ... " 
·-·Els o primeiru equivoC'o contido ná. emenda. A lei. c•Jmo te• 
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r-el oJl_po:rturudade d.e c;i~mop$trar, não fa~. .absolutam.Emte, ~sen .. 
cç:ão a.Iguro.a entre fun~fonarios q.ue· tenham· ortl,enai;J.o ·fixo, in
dlVisível. e funcciol\aria.s cUjos vencime.ntos São divi.siveis él:;n. or
denadó llf,opriamen.te djt_G> e g.ra.ti!ic~ç5.o. 

O SR. THOMPSfi>N ~LORES - De :plenÇ) accõrdtj: nii,Q <b,a. du~da. 

o SR. PE:P~O VERGARA - · Assím, ahi estã. o 'Pl".imei'r'ó 
pT~juizo ctu~ Se yiria. causar néces·sartaménte aos funccionarios ·Se 
a.. emenQa fqsse a;pprove.td.a no~ Mrmos .em que foi redigida. 
. Col.ltin~a ena, .dizéndó q,ue esses funccioná.rios que nãó teribam 

vençimentos divisiveis " 

''serão· apo:sentado.s depo1s -de 10 anno.s de ,. servi~c 
publico federal. " 

Outro· engano manifesto, outro erro ;t>a.lmaT, que pr~ju·di~. 
forçosamente. o fun:ccionalis.tno '.0 qu,e, sobl"etudo, ' violará. dispos~
ção expresSa.. d.à lei, porque o GoveJ:'Il.O tem reconhec.ido, e em textos 
que não• podem ser soph.ismo,dos~ O dÍrei_tO d~ aposentad9r!a não SÕ 

para todos .os f·unccionarios de ma.is de 10 ~na~ de serviço :pubU
co, mas atndâ _para aq_uelles que contem menos de: 10 annos. 

Tenho em meu l>oder - e -nãq veJo <1ue . s~ja. ~ece~s~,riQ ler ~ 
Çamara - · um ·desses . decretos em que o Govern~ 'Provisoriàt elle 
m·esmo, reconhece o ditêítê> de aposentadoria. a. f*ncqio:r_iari0s q·ue 
.contem atê menos de 10 ann.o-s de ·serviço· publico. Por que; ent;,ã.Q, 
se que.r co:nv~rter em lei emenda. dessa natureza:, ·qµe ilão -viriá, d-e 
maneira alglJ.ma,_ favorecer os. serV:idores· dq Estada,, ·mas, stm, 
cr:ee.:r: parà ~lles situação contra.na a!)S dll'eitos. que 9 {>Top.rió le· 
giSladdr já 'lhes outorgou :e coiiferju? 

O SR. Adó:Rero To~ - Permitfa V. E~. um. 'ª'li.arte. V. Ex. 
!à.lou. no. b;licio 4Q seu discursQ,: -em tu~ccio11arlos co_ntractados e. 
~í.sta.s. V. E:X. cuida da. apose~tadoria dess~· servid.ores da. Na
,ção q,u~do tenham ma;;is dcl -4~ a.nnos? 

Q SR.. FED:RO ~:RGA.RA. ·- ·-. Quan-do tenham, ~tê mep.os de 
de~· annos. ~actam_enté ~ssa. ~ a questão. 

ó SR. Ac:tmdro ToRR.Es - Quer dizer que, tendo. ,o f.uncclpnaJio 
contracta:do dez rumos, ô dil"eito á. ap·os.entadoria. '.'.°é P.ac.iffoo? 

o isa .. PF.U>'RO 'V'E:RG.ARA. ~ E, indiscutivél. 
I r 

o $R, A.cua~o To~ - Pois bêm·; a esses funccion.a.rios cujos· 
Q.!rei'l;os em tqda sua ple~ttide ,Pr.ocurou a Cons~tuição ga~tb'. 
isto ê;. aqueUes· ~ue ·têm. m~$ de 10 an:nos ..• 

o S'.ij.-. -PEDRO "VERGARA - A Constlt'uic;:~o pão restringiu 
o êij_reito qu~ntp ã . aposent'..Aoría daqueiles que -tenp.ai:p. menos de .dez 
a~o$. E' ~reciso füéa.I' b:e.m este. J?Onto.-

Q s~ Acu·nc1.0 'l.'o~ - Êffectivaménté, a Constituiç~Q não 
· t~z, resµ'i_cçã:o · algu_mai aos ·que. tenham :me.nos de déz :a,nnos~ Quero 
most.x:ar. porém. 1<!-GtG qu:e s·e éstá p.a:ssando éom s.ervid.ores· da Na
ção d~ m~.j.s 4e· dez ànnos: 'de .Servj-çp. -Cond:uctQres de ma,las .do 
serviçQ postal e teleg-raphicó, gue são... ' 

o Sa. T~o:a.s:rso;N F.Là~ ....... Nã:o conseguem ápo5enia:<leria.-. 
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O S.R. ACUJ?C'IO ToRREJS - f.Unccionar.los f ederaes para 
todos os effeltos, não têm direito a férias; e-, quando pedem lice.n7 
Ça. para tratã:tnento de ~ude, o director regional dos Correios e 
Telegra:pbos a nega, s~b a ellegaç;ão ele c;i~e não são funeciona.riõs. 

O SR . .PEDRO VERGAR.A - É' ·eom prazer que verifico que~ 
tratando .agor.a deste assumpto, estou proporcionando aos c.olle
ga.s ensejo de adduzir arguínéntc:is e referencias com factos posi-
tlvos, que vêm põr ·de manifesto não· estar sendo devidamente in
teypretada. a. ConstituiCão sobre a. mat,er!a. 

O· SR.. Actracxo TORRES - Qi.;ero. á.in_da esclarecer ~ V. Ex. 
citando um caso concreto. Ha um funccio.nario da Directoria. Regic>
nal dos Correios e 'l:elegra.phes no Este.do d_o Rio, conductor ~ ma.
~. com- 14 annos de eet'VlQos, chamadp Gilberto José de Qarvalhô, 
que está. gravemente enfe·rmo, recolh~do a. estabelecl'mento hospi
talar n~ta .capital, aos çuldados do nosso eminente collega PP<l
te~r AAnes DJ.áS .. • dlreçção geral dos Correios e 'Í'.elegraphos 
n·ã9 s6 lhe negou férias> como, a.4lda, lhe recusou licença, pedida 
tres vé?;es, colisecutlváa, para tratamento de saude, sob o fun_dà
mento de que o interessado nã.9 ê funccion~io. 

o S.R. ;PEDRO V]IRGARA ·- ·verão os nobre comagas quam-
41<> eu tiver opportu:Q.idade de citar todas as leis relentes á mate
rla, que o$ dispositivos sã.o ~res~. !ndiscutiveis não offére
cenciQ mar~ern e qualquer duVidá: elles e,tnpa.ra.m perfeitamente 
todos esses éa.SOS. entre os quaeEJ a·e incluem esses a que o nobre 
colléga. Sr,.. Acnrclo Torres :faz referencia, de funccionar:los que se 
tenham no exerc.1c1o das suas funcções invalida.do para o .servi
oo :oublico. 

~o caso que o nobre de.puta.do fluminense cita, se reatmente 
1Q facto se J>âssou 1como S~ Ex. o diz - ·e não ,tenho motivos· parn 
o negar ou discutir - ·a .. 1njusU~ ê clamorosa. e, a.tê. escandalosa. 

Q SR. Actracxo 'l'bRRJCa - E' lamentavel que o Ministro da. 
Via.<;ã.O. que !oi constituinte e ê grande jurista, não interprete 

. asSim. 

O SR. PEDRO VERqARA. - Não · posso duvidar do alto es
.Pirlto de ju,stiça do Ministro da Vlaç~o. um dos homens de maior 
cultura, dentro da sua i>rofissão, que poderemos destacar no seio 
da. adnlln1st.rai;ão publica d,o :o::<lz. 

Quer.o crer. antes, não .se trate d~ ta:cto de " injustiça. conscie-n
te pratici:i.<la por S . Ex., mas q.ue., na 8.za.fama, n~ tumulto, na 
!mm.ensiâaêle das questões ::i. resolver ,pelo seu M inistetjo~ t~:QAa 
:S .. Ex.. sido levado a julgar por informações de outros fu:r;iccio
narios que se apegam á. rotina, a. vé.lhas praxes, a velhos precon
ceitos, de.ntro dos quaes se destaca esse de que sómente sâó func
cionarios cs do quadro; e que não são funccionarlos os humildes 
que nij.o figuram nesse supposto e ficticlo quadro do funcciona
l!smo e que, na sua vida ;modesta.. passam sérias necessidaQ.es, 
prestando, no entanto, á Nação, os mesmos relevan~es servit!,0$ 
que aquelles que se encontram nas altas funcções publicas; 

O Sa. ACURCio ToRRE5 - Devo ~ escla.recime_nto a. V. Ex. e 
á. e.amam, em face do aparte do nobre Deputado Sr. Thompson 
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Flores. O conducfor de maias <le que falo não teve <' seu l;>edido 
indefer-ido· pelO nobre Mi"nistro da Viação. ·pois.' dos pedidos des$es 
funccionarios . toma conhecimento~ em ultima insta.qcia, o d.ire:. 
ctór geral dos Col"rei'os e Telegraphos. 

O S~. DINI?; J'UNI9R ,- Quer dizer: o mjnistro e!:ltá alhefo àó 
caso. 

O SR. ACURCio To.RRES - O conductor de malas pe.<fü1 férias e. 
de.pois, Iicenca. ambas negadas peio director regiona1 . do Estado 
do Rio. O fu~ccfol)ario re<!órreu pára p dlrector geral do dE:spacho 
do seu subordiIJ,a,do, com-0 é àe praxe. e o director ge?"a.l manteve 
o. decisão • 

. O S1t. TI!Ol4:.PsON FtoREs - Quando me referi ao ~inistro da 
Viac;ão o fiz quanto 4 aposentadoria. que· é da com_petencia de 
S. Ex. O titular da Viação tem negado a concessão de apos~nta
doria a age.ntes dp_s Correios; e ta.mbem sei q~e existe, até . .- ·um- of.~ 
ticio de s. Ex. a respeito do assumpto. Mótnentaneaménte, nao1 te
tiho o nnmero desse officio para indicar_ a V. · Ex. 

· O SR. PEDRO VERGARA - Seja como, fôr, Sr. Presidente, 
é erro pâlmar. 'i.nj'u.stiça 1,'lagra:nte essa que se pratica contra pe
quenos funcclonarios. M:as não de.sejo, de maneira alguma, per
mlttir q.ue se attribua essa injustiça, ou esse erro, ao Ex. Sr . .Mi
nistro da Viação, ou,. a q_ualquer ministro do governo. Devemos 
a:ttribuii' taes erros. e injustiÇas ·como disse, á praxe e5tabelecida, 
á. rotina. ao desejo de deinr as coisas ·como estavam. como sem
pre se praticou sem o cuidado de exami.nar a lei, de reflectir um 
pouco sobre a essencia.; a natureza · do direito de éada· um. 

O ·s~. SALOADO FILHO - V .. Ex. diz multo bem. Quando ·na j>as
.ta <lo Trabalho, tive diversos casos desse ~ndeferldos pelos chetes 
de ser\iiço. Todos os funccionarios contractados que requeriam té
rlas. via~ seus ·pedidos negados, ~nicialmentet por serem conside.
rados fõ::.-a da' legisla.çâo. 

·o SR. PEDRO VERGARA - O nobre· Deputado mostr~. ínai:s 
µm~ v~z, .a. s'1.a ·cultura ~· seu espirita de justiça, seú profuniio 
sentimento de jurista (muito õem.). Quero crêr quê este serâ. o 
sentlme:l).to do.s demais rriln.i'stros. Não pos.~o, de modo algum. ad
mlttir que um homem sem parti-pris, sem eiva alguma -de suspei
ção, funcclonarlo culto, profu!ldo conhecedor do , Q.irelto, possa 
.çon.sciente-mente praticar inju$tiça. tão fla~nte como essa que 
acaba de referir o nobre Deputado. 

j 

o SR. THoJIU>soN FLORES - o facto é que a C~nstituição está 
promulgada ha .mais de um ann_o e exlstem ain,iia agentes dos 
Correios e Telegraphos que nãe1 conséguiram ser ,aposentados. 

O SR. PEDRO VERGARA - Mas a emenda atfirrna que terão 
aposentadoria, todos. esses fúnccioftarios que . especifica, que enu
mera, cem uma excepçao: - de_sde, que. n&.o sejam contribuintes 
das Caixas de Aposen~dprias e Pénsões. Oomo. porêm, a emenda, 
nesse ponto, não diz por quem se. fará. a aposentadoria. isto é . se 
serft.. concedida pelas unidades fede~tivas, ou ' se. pelos municlpios. 
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o~ $e al)enas pela União .,-sou levado ~ admittir que es contri 
Quintes dessas Caixas i:ião podem ser aposentados_ 

· Pe~o texto da emenda, portan,to, embora não deva. espera.r 
apoio paro. este: raciocinio, que considero secundario. chegaria
µios á conclus4o de que os contribuiptes' da:s Caixas não podem ser 
aposentados, o que ser.ia atê absurdo, e uma violação flagrante do 
texto expr~sso da legislação federal a re~peito~ 

Quero crêr, &r. Presi~ente, que o que levou o ~r. Ba:rret;o 
Pinto.. e. com el~e. ~or méra ;;iolfüaried~de formal, os de~ais signa
ta.rios d.à. emenda n. 1,3 do projecto 299, a lhe darem seu apoio fo! 
o exame ~enos d·etido, menos seguro, menos ~_µcto da Constitui
ção Federal, naquelles dispositivos em que ella ampar?- todos os 
fu.ncc~onarios pubJicos, sejam quaes ,forem. 

Podemos estabe.lecer, c9mo norma, que a Constituição Fede
ral, no a.rt. 168 e no art. 170 e seus paragraphos, procura fixar 
o mesmo. nivel de equiparação e de egualdade para. todos os ser
vidores (Jo Paiz. 

o s·R- ANT0N10· DE· GõES - Infelizmente. :não está sendo cum
~pr:lda.. 

o sa. PEDRO VERGARA - Em verdade, no art. 168·, a. 
Constit;uic;:ão diz q\le os ca,rgos pubiicos são a~çessiveis a todos .os 
brasileiros, independente+nente de sexo ou estado civil, apepas re,.. 
$alvadas · as condições que a lei estabelecer. 

Eis ahl uma egualdacie erpa omnes, eis ahi uma possibilida4e 
de emprego. que .se abre a todos 0.s brasileir.os, ~eja qu_al !Or o 
tempo d,e resiã:encia. nesta ou naquélla clrcumscripção do Paíz. 
Sob qualquer aspecto, sob qualquer particularidade, não se pôde 
restringir ~sse direito outorgado ·aes cidadãos na Carta Magna, de 
poderem aspirar. á funcção publiéa; num Estad~~ resldam nelle .ou 
não, tenham se conservado ausentes delle um, dez,. vinte '-.nno.s, 
ou ahl che~ern de repente: desde. i}:Ue -seja aberto concurso ou se 
por outro meio se lhes ot.fereça ensanchas elles podem desejar ~er 
funcc~on:i:µ"ios pUbllco~i de 'Um Estado ou municipio~ e não haverá. 
restrfcção, .nem .de 1e1. nem -de autoridade que se. lhes possa o~J:>ôr 
com razão d,e direito. 

O SR. THOMPSO_N FLORES - Mas: a Constituição de São Paulo 
taz resl:ricções ~ 

O SR. PEDRO ~GA:RA - Não tenho dttvJda. alguma em 
.lnqulnar o seu qi$positivo de. inconstitucional. 

o $R-. THOMP.SQ~ FJ;.O$S -- T~bem não· tenho duv'idâ. 

ô SR. PEPaO VERGARA - o art. l68 abre, pois, as .,por
tas d,as reparti<:õe~ publicas a todos os candidatos,_ de todas ~ 
procedencias. sem distincção de actividades no Paiz. Não posso 
comp~e-hend~r como.. nesta ou naquella região .. por. este ou aqueile 
motivo, se ven1ta «llzer q11e ci'1adâô de determinado Estado ou 
munlcipio não pôde ser funccionario ~m outra unidade federativa. 

Outra eqUip.aração, outrn egualdade é estabelecida no § 1.º do 
art. 170 9a . C1mstltuição, segundo o ,qual o qull,dr.o dos func.cJÓna• 
rios publicos co;mprehen9erá. todos aqueiles que desempenhem 
cargo publico, seja qual :fõr a fórma de rem1:1lleração qu~ se 
ad~_pte. 
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Assim, <leafite d~ ~emelhante dispo~itivo, que não qualifica. 
e. expres::ião "ca,rgo puDlico" • não a rest,rlnge, não a delhnita. nã.o 
a ctc:::te1.,·mina - não nos f dado, tainbem a nós. traçar linhas pa.:. 
NJle1as de <Yct:rgos ou funcções, discnm.inaçõ~s dilLerenciaes, dis
t:inêçõc-s de nenhuma especie; para a:r .• J.rmai.- que esté ·pôde ser 
e:.l:lcartado no amóito do quadro dos runccion;;trios e que aquelle 
out1·0 não o ·pôde .ser. 

o SR. TJ:!-OlldPSON FLORES - De ,pieno· accõrdo. 

O SR~ PEDRO VERGAP..A. - Não 'vejo fonte ele direito, dado 
üe duutrina. ror<;a de autoridade, por maior que seja - e em nosso 
!';dz n.ao cexiste ---- que rios lnhiba, que nos Vêde a.d'Inittir um Ci• 

<indiio n.os quadros dos serventuar.ios pul1licos e dar-lhe, por !Sso, 
;\::; ;~: •ra r'ti~ts qoe a ie1 estabelece. 

Alnda no arl:. 170, § 4;0
, da. Cons'titu:lçao se prescrevé que tpdos 

aquelles 11ue se invalidarem r.o serviço ·pubUco terão direito á. apo
Sl:: irl a«Jo rh1 .• 

T :_!.mbcm. ahi a Carta fun._àam~ntal do : ·a1z· não distingue • . não 
r~\slt·ini;e . n~w del_lmlta, não qua1ük:a, nii.o per~nta.. si .é um ope
rario, si ·ê um se~vente._ si ê um trab&,l.haciúr, mensàlista, contra
ctado; seja qual fôr, desde que se invalide no SeJ'viço da Nação. tem 
.direito a ser apose~faido. Esse ê o te.xt.o é.XPr-Pss.G d'a Constituição 
que e-gualmente ~ão ofterece margem a déba.tes ou sophismas de 
q,uuiq"Qer natureza.. 

Depois, n.o paro.grapho 6,.,. desse art. 170, se dlZ ainda que 
toaos os funccionarios que adquiri;-em ~ole.sUa ln.curavel ou sp!
!rer.ei:n accidente que os tornem tmprestaveis pbysica, moral ou 
mentalmente, que os inb,.ibam do desempenho- da funcção publica, 
podem ~er aposentados,. 

Onde a restrScção. onde a llmitaqão, ónds o menoscabo de di
reito, onde a des~gna.ção de. classe ou de categoria. nesse d,Wpositlvo? 

Não sei comQ se possa discutir. o texto para restringir a ·sua 
comp.rehensão (iU a sua ex'tenSâo em prejuízo deste. ou vantagem 
daqueUe. 

Tamb'em no paragrapho S.0 desse mesmo artigo 17.() se élá. 
dlreltõ de recurso para a autoridade superior, que s~ria o Minis
tro. de todas as penas dlsctplinares que dentro de qualqu~r repar
tie;:ã.o ou ar,nb.tto administrativo venhe.m a ser a.ppllca.da.s a este 
-0u aquelle tuncclon.ario. 

Ahi tarnbem a. lei l! um eéo aberto, que cobre toda a . humani
dade interessada. na questão. 

' 
Da mesrna, fórma. diante desse texto, não podemos· d,~co.., 

·brlr, subllnha:da.. dfstlnc~ão etbyUina Q.ualquer, de vez· a garan
tia ê total, geral e UtJ.ifonne. 

'E por fim, senbo,res. nesse mesmo art. 170, 10° pa_ragrapho, 
estão ô direito de f êrlas dado a todos os funccloria.rlos e mais o 
direito·- de Ucen_ça · ã mulher engi.-avlda,da., 3 mez-es anteE! do parto. 

Crefo, pois, que. ter.la sld_o ·µtn exame perlunctorlo, sem· pro
tundfdade, sem maior inte-r~sse. desses diversos textos do artigo 
11.0 da ·Constltulçã.o. o qµe levou os stgnaitaii:os da emenda,. 13, ao 
J>rojecto 299. quando se moveram a estabelecer garantias, como se 
estas jA. não existissem, e sujeitando-se a uma. derrota no plena:rlo 
~ este se encontrasse pouco es.clarecldo e não soµbesse jâ quaes os 
verdadeiros d!reltos que ~Slstem· aos funcclona.rios. 
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A me-u vet~ este erro, este engano, és~ fa:lta de precisão de 
termos a q u~ a«:;abo de refetir--me mi.o· ve·m só de certo baralhamento,. 
de cert~ tumwto .~ nossa legls.1.ac;:ão a re.speito do ·runcc1onario . 
publk:o; vém, sobretudô1 da prepria contUsão da doutrlna, dos 
equivóco~. · dás contrâ,Posições constanteá em .que as autores se 
encontram, llflS' em fé.Oe dos '0UtFOS, não ã.--penas de Um pafZ ,Para 
outro de uma riação diante de ·outra na~âo, mas dentro do proprlo 
p_$. de u;rJS d.ou_trinadores: contra out~os doútFinado.res, àinc:ía. 
~esµio quai:.idó quer~ín fn.te.r.pr.etar os textos de· -leis dos J;ia.lzes 
re·spe:ctiyos. 

o SR. TROYP;SON FLoRES - E~ ;:i velha ~stlnc~() entre func
cionarios . publ:lcos, empregad:os pµbllco~ e ~ervi~or~s da nação • 

. o SR. B;\RRm'O PINTO - Oi;Íi:js~~. m~nS;a.lis:ta.s •••. 

·O SR. PEP.:RO, ~RO--ARA .- N·~ Fran<;a, ~õr exempl~. que 
6 !unc~ionario p~blico'! Qu~ s~.n-tido· tem a situação de um cida
dão qualqu~ que .~stá. s~rvin:do· ,~o Estado· c,ôrili àeu trabalho, com 
sua b;:1telligencta.. com: ~u~ probíd,i.;cie? 

~1,1nccionarios publico~ ~U-v.~rte~ ell~s. é todo áqUeÍle g\le· 
exerce um acto .de autorid ,de. que te.m ~s mãos uma pa.rcella 
d.~ p.ed'e.r, Q.e modo que .os que n~o este.,arn neS$a :situação <lé ver
dadt?im ·prero~tlva. todo·s CJ~ t: m C'\!Ja-s m..,os .n-ã.o M.Ja sido repartido 
o p~er publico. qualquer q·u ·e sej~. Poder Leg!~laUvo, .Podei: Exe
cut.ivo ou Po~er' .tudiefa:.rlo. não. m!o !uncclonªrlos· •.• 

o S:R. THOMPSON 'FLo~~ - E' empi;-egado pµblico. 

O SR. PEDRO VERGARA -- - .• .• n~o t~m .direito fu> ga-. 
rant.tas que a.. ConstituiÇãe da F.rar.u;a estaóelece ou sµa_s lefS 01~ .. 
dinartas p:refixam -par.a os· s-er-vidores ido pa.J_z .. 

E• posltf,v~in~nte. um f.!rto 1-::1.mem~v-el o dessa dou~rin:i., 1>oi:
que a verdade é .que não l:).:~ i u1r<'.~im:ia.r;-10 p~blkó mio h~ ~rvido.r 
ci'o Estado que. consic,ierado soh certo a:sp~cto. nurt1a â1l)dall<;1.ade 
.dê sua acção de· reprcse!lta.:r.tt' d·q Est_aél,o. n~o ui_nl;la aht um boca.
do d~ autorjdá~e qualquer .• 

O Sa. THO~J;'soN FLORES - V . . E x . est~ com .a bõa doütrlna.. 

O SR. PEDRO VERGARA: -.,.. O proprto Char-don, que com
tnep,fa.. a. doutrina a que. apabo rle me> tet.er1r •. e que é desgrac;adaw 
m_~nte aqueUa. Que prevaleç:e n.'3 F'1·am::a, eHe m~~smo a.fflrma <t:me <:. 
utn er.l(o . essa doutrl·'na, ·pNr qu{> :l amortd-ade du Es.tad<:> sõ deve 
se.r .ençarada p-ela ·acção q_ Uf' ~ad:i fUn<'cfQnario pra-tica. ·c·o:mo orgão 
d.o E ·stado, numa f.uncção, maior ou menor. 'roda elle. ê acção de 
autoridade.. a.cGão de podêr. 

Realmente. q;àe po4..er :terá o Presidente da Republica, Ql;).,

serva Chardon, q1lal'.ldo, ca·r::nin.h~ndo. pôr uma estradat de automo• 
vel que elle .mesmo guiá.. ~ncot:it.NI um gua_rd:a que o multa. por 
excesso de veioc-idade? · 

EJ_s ahJ uma aiutoridad~,. .que se excede como autoridade mt
nhna, lnsignlff.cante-. qiJa.si im-pondf>rav:el .d!at:lte- da Immensa.., td
·taí ~ttlôr1dade- ·de- üm clief~· dP Es.tado , ~ si esse ·mesmo Presi
dente da Republiée., sém o àir(>i-to que a iej_ eapeclfica,damênte lhe 
dê. pénetrar em ter,re:rios alheios e s~ pµzer a -~~ .. em q1$lquer-de-
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partamente francez, - é ainda Chard.on que áffirína - o gµar'"':. 
da florestal •pôde muital-o em fla.g_rente, no .. proprio acto· 4e com-: 
met::ter uma violação d.O direi to. O Presidente dâ Répub lica ·ne-: 
ahüma t_orça podet.á .ter pàra pôr .aba:~o um processo verbal con"': 
-tra élle instà:urado• pelo; màis bumUde. t:uncciõtiado da Republica 
Franceza. 

Com essa ·doutrina a que acabo dê me referir côncüi~tiam và:
rlos autc>res d.entro da 'F'ran_~a. 'Í'ooa:.v.1a.. a.fü ·mesmo as ~iscre
pancm são· da propr'ia estructu:ra <la q_uestão. Se ha ·auto.res ciue 
act:eitam a doútrina ela. autorícláde, outros. existém~ de pt~stigio 
tão grande como o delles, de Umâ força :mora:l e · ihtellectual á 
mesma altura, como Hauriou por exemplo, q_ue dis:c:Ordam .funda
mentalmente desse ponto de vi.Sta. ~ entendérrt que o elemento. es
.tru:cru·ra:t, fundamental.,, :basíco· da distincr;ão entre filnc.cionario$ e 
não ~unccionarios, não é, ·essa de parcella âa autol'i4ade qu:e eiles 
possam. ex:e::r.c.er, mas sim a in~orporae\!ã<> detles· á atlminlstra.ção 
publica. 'Sõ o fünccionarlo incor.po,,.ado á admiP.istrâ~5,o, só aqU:elle 
que della. faz. parte, que neJia está integradpf que é po'I• a:s~im di
zer uma peça da immensa machina admini$tt:ativa, ~· que de~-!? ser 
considerado funccionar1o puolico. 

Mas pergü'ntamos: Qual a raZão para se dizer. para. s~ saber, 
cêmo e ·quando está o funccionar1o :im:;á'rporado á administraç:;1o 
publica? Quando· o filnccionatio sê inc-orpo~a. â '.machina esta tal? 
Quando elle faz parte déSsa machltia iilimen~.a e cheia d_~ .compli
cações, de popmehore$, de. particularidad~s1. 

. E' O: pr.Ç>;prio Háuiio.ú .quem nos dá ~ ~.xplica.c;:ã.o .: ·•Q Í'\1,~ccio.
nário· s6 se consider~ incórpor~dó· 4 à.dmlnistl'.'aç . .io., ql:lando tem 
dlr!!it!> ~ uma ~posentadoria, cl)~a resj>ônsabrn.dade o pqJ;prlo Es
tado assume. "· 

V'êrnos, -Vislv~l, a, i'rag,ilidade do raciocinlo, l:l- fI'al'.lue:za dó a;r

gumento-, pórqüe, si adaptar.mos este criterio aa incorpora~ilo pela 
pensâ;ó 911 pela ap.osentadoria. chegaremos. a. solúção v e.rdadêira
~enj:e abs1.t~da, pois:, en:tã:o, pode.riamos dizer: não· são funcciona
rloa publieos t;odOâ aquelles que não querem ser â.lJOSentâdôs com.o 
tambem não são funcclonarios ,publicas t-odos os que o Estado não 
qtie; ái)osentar,. 'D~ maneira q \Íe ·O' .Estado pódefá:.. a:ugmentá.r1 ài.,. 
~l:lntilr _ou, Sliil'primir , O nu:rn.ero1 de .funccionarioa. desde Q.U.e queira . 

. ~e~ringir. , · au~entar ou supprimlr as p.os:Sibiltclades ae apesenta.
dpria g,ue a. todos elles s~ .• dã.. 

O :SR- BARRETO 'Pl>NTO - · O argume~nto (le .V. Ex. ê brilhante.
Pel'mitta.-me, por.éni, àS: .seguint~s consíderac;õés. Furtéclonario ~u
blleo ~. todo. aquelle quê exerce· funci;:ões. de natu.téZà Pêrman~fite-. 

' - f . 
1 

o SR. PEDRO VERGARA - E" um err~ de v. E .X. Ahi f;}St4 

,~ equtv9co do n:c:1br.~ deptitadó; vou demonstfal-o. 

o s~ :SARRE'l'O ]?INTO - V. ;E:X'.. deu-.me llcên~a 'para o aparte •. 
mas álnclà não. conclui' o . i:neu i'aGlocin!a. 

. o SR .. PEDRO VERGARA - Vou mostrar que ~mbem .a. per
maneneia, na .fUll'CÇ'ã.Q, '.~ão ~. liem póde se~, Crft$!rfO <;listiijC'~iVO , de 
~uncç~es put>I.f~s. ,A)li te:rn: v. Ex. um dos nossos .erro~ ,na apre• 
ciac;ão 4 -s.ituac;jio iÇ1e ~lb:ei.to d9 .fuilccionario J>Ublico ao estabelecer 
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as normas pel;::i.s qu~es se deve orientar sua situação, dentro do 
quadro geral d~s funcções publlcas. 

o SR. BA~O PINTO - · Agradego a V. Ex~ o dar-me a hOll.ra 
dé . fazer u"n bdlbante discurso •• ~ 

O SR. PE·DRO VERGARA - Nã·o a.poiad.o. 

o Sa. BAÍIRETo PINTQ - ••. a p_ropo,slto da e·menda ctue. apre
sentei. :Mas, dúia eu qu_e futiccionario ê •todo aquelle que exerce 
funcção de caracter permanente .•• 
. O SR. PEDRO VERGARA - V. ~A diz ·que é? 

G> SR. BAAftETO PINT·o - V. Ex. não me debca sa.fr do "perm~
nenie". Continuo o aparte: veiu, porém, a ConstituiÇão e deter
mina outra.s regras que são tornadas extensivas aos demal~ fu_nc
cionarios. 

O SR. PEDRO VERGAR.A, - A Constituição ~ão ~.sta.belece 
outras regras. V. Ex. ~n.do "outras re·gras", pres1,lpp~e que exis
tem regras anteriores sobre a classif;icação do ~.uttcctonar:io , 
A Constituiçij.o estabelece regras fu·ndamentaes, as unica~ que nâ<> 
pQdem ser violadas e que deVe?ll ser o'bservad"'s, striti juris, por 
todos ~quel!es que queiram ;rê$olvel' a sltuação do fu<11ccionario_. em 
d.ada clrcumstancla. 

0 SR. BARRE'l'<> PINTO -. Para nao interromper V. Ex., pn:>
metto .Jêr o se.u discurso, ~mo façe, a.liâs, com todos os outros, e, 
no momento. opportuno, dar-lh_e-et resposta. Praza.. aos céQs .que 
OS Sr"US °f'rf'.hantPS 2.rgumentOS me CODVeh<:ani de tal maneJra QUe. 
·usando de um direito que ·me fa,culta o Regimento. chei;ue eu, a.tê, 
·a retirar a emenda. V. Ex., porêm, verá:- bá d.e conciu1r commJgo 
que a bõa· razão estava do meu la.do. Vou esper;ar. 

O SR. P.~DRO VERGA~ - Nilo queira V. E±. insistir J'leste 
ponto, pois, como defiet;tsor do tuncclonario publico. como seu re-
1_>resentante nesta Casa, não deve argumenta·r com o criterto. da. 
permanencla na. tunccão. Si este c~i:terio se adoptar, pratiéa.r-se-ão 
~ injustiças mais !la.graht~y pois é um criteri<1 dublo, r:naleave~ 
incerto. U.ma fun~ção que hoje se, crea, d~ c.~c1'.er permanente, 
a.manhã põde ser supprimiãà. Onde a permanencfa, então, de 
funcção? ' 

E$ta doutrina da ~uto~idade, adoptada ·pelos autor-as fran
qezes, de c~rta maneira. acç.eita pela jurisprudehcia desse paiz, 
.e a.tê incorporada aos seus textos J.eg~es, µã..o ê. p_r.Ivileg1o da 
França. · 

Não ·ê ~ómente ~ França que se a .eepõsa e adopta. como 
ra.zão de deéidir das iautorldâd~. Ie-gieladqres é juízes. E' a ·mesma 
doutrina seguida pelos tr.i.tadistas ita:Uanos. L-mbora, .n ·1 Italfa,. 
se encontrem div~rgencia.s fandamentaes, pontos .de vista tam
bem contrarios a este criterio. 

Tringall, por exemplo, sudenta na;a mesmas condlções em 
que outr.os o fazem, isto é, que só a. autoridade, q ·ue s6 o e~er

cfoio da parcella do poder, dâ. ao servidor do Estado e privilegio 
de se enquadra.r no elenco dos funooioría.rios publicos. 

Diz elle, çiepois de estabelecer esses princlpios de autori
dade: 
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".t1.U'.inf.uori ·d:~ queUc .deleoazione - te funzi.onc cc>fidate dalló 
.stato n<m danno ·a ·quem c'fi,e mm. $&ne inveBtiti che le qua.Zii(t di 
VFJrICIALI PU-BLiéJ - COMMES·SI -- Dil?IEGATI - PEU9·· 
P9STl, étc. " 

Pois bem) Sr - President~ e Srs. D'eputacloS. em S<:'gUid'o., d~i; .. 
me a.o trabalho :ç'Ie exairi:ti.nar' .a legfsI.a;ção. ltalla«na, n.o sentido 4'e 
&staibeiecer um confrO:nto, uma. anályse ~gu~ ~ op1njão d~ 
Tnh.ga;li, e lA fui enconti,-ar, no at:ti~o l,.427 ~o Codt_go C_ivil .ilté't
~o. ~ 1re!~rell.OiA exp~~ ~ 1tjfieia~t. p'liõUci, exacta.m~nt~ 
a.quelles qµe 1 ~eguI;Lç.o .~u po~to de vístar d~vem ~ eX.Clu.iOO".i 
~~o wmo. os pr~J.)OstQ~ ~ commiterite5 da cate~oria dé fü;ncÇlo
n.a.rios publf~os. 

Eis· o .que ·dlz o teÀ.-to dó artigo· l.427 do COJ!llgo Ci'Vil d.ta.}i:a,no : 
•• ~ I>ode.Itl· c'oníl'.)rar. nem vend~r: os ofiiç:ia.es publiç.os ctU!: ·tenham 
~nS :~b SlJQ. ª1l~ri4ade" • 

De ·man~ra que: ~ juízes, os ot!iciaes de ~ustiça. podiêni ~ 
·de~- ·sér, àe- ~õrdo oom esse te~to. oo_n.$denµlo:s autori&,des, 
pel)r iSSo qüe ·sã.o êÜ~ no m~-oo.ent:o da hast.f.L publl~a º"'" no ~ 
mento .em qu~ &ão penh~rado·s oo~. sã.o elàes q·u0 exercem rea;J. ... 

. m~nte .a.utorldwie .sot:>r~. t.aés bens .• 
Dentro da.. pr!)pria; l~gisl:ru;ã.o ítallaI,la &·da. c~t.açâo d~ 'l;ringa.li, 

ias.o ~ eq-il.d9 e ser~ vi,oladQr da propria lei. 
Fischooc·h, q·üe! n:::i. Ailemanha. foi um d(>;s ·eSiériptores, q~e 

ma.is :r>enetranteme.nte cxa.minaram a questão do fun'CeionaJJ.smo 
pUblíeo. qti~ tarnbem ®finir a .sua situ.3.ção. Devo dlzer, embora 
éom ·a. mo4~ ·da. imni.en$3. ·distancia int:.ellectua:n. que· me se .. 
pcu-a des~ au~o.r, '\{eràade~ ~umm_ida.de; que ·não. cott~rdo <le 
~Ira alguma. cpm se~ ·wµJo de vis~ I)<>rqu~ cóntrai!ita. ·flln
~oomente côm ;:i; realidade d0$ factoã .• 

Diz .elle: EJ. f'll!nciona.rio ~s la persçma J>Ubliea, el e~pleade á 
qui~n se encol,Di~n:.pa u.na. d~terntlnada. ~µma d.e atribuÇiones·; el 
comissariO, a.un que t,:iene tâmbien cara.ter .,public'O, recibé .lin mam
ci<&to c:Ctrà.Ordii:na.rio y fünltadó a . 'lllJ.: fin. concreto". E .aocr.escenta.: 
••La. tuncion se õasea en ta ZeiJ, qué.. sena.la. Za. .éztension. 11 Zõs ·u,. 
mites de sus a.tribucione.$... :La func::ion. tien-e caráter ~lmànente 

.y por lo ~to et cargo d~ :t:u:nclona.rio no es i·evocaible en qua'l-
qufer mome,nto''. --

Para elle,,. pois, o fu·ricclonadd publico se. C~?;"acte.ri;za pelo ~:x-er
àlclo de uma .funcçãó ~ujas attribwçp.es estão discrin$la4as, esta
belecidas e fixadas na. Zei. 

Sl mterpreta.rmes o peDJ2amento d-e Fischbàch no sentido es.
trictame;nté juridioo, s6 poderemos 0011siil~rar · p.c) ~ra$1J ·funooto .. 
·na,rfos pub~cos · os ju:iz.es de (!u~quer instancia. os membrõs do 
P9der Leg:islá.tivo, o Pres_idente ~ a~mubli~ & os seus· mJn1Stros, 
porque iSij.o e-S~& •qu~1 pot forca~ de tei,. nq. sentidlo e~~ctQ de v!((
ca.bule>. têm funcÇ,ões discrimina.das e â.ttribuic~ d.evid4m.ente es-. 
ta'bélecld!lS. .Dê .modo q.u~ os demais .funccionarios~ qu~ não es
tej~ co-m funçção predeterminada n~sse texto legal, não :devem 
~er con;;id!erados ~o taes. ~a:s·. si int~rpre:tam<;>S .o texto de 
Fischbach, ~I.ldo a. palavra "lei". que .eile emprega na slgn1ficagão 
plena. te-tal, de ma:J;i~ira qu.,e nella ·se pQ$SO.IIi: comprehender todos 
~ textos d-evidamente a.rlicul:l:do,s, que s~j~ fprmulados ~ postos: 
-em execução _ por uma ~utorldade qualqµé17, então devgmos ~e.t 
que, Para ~le, sã<> fU:ilccionarios. pub.Ucos todoR os Servidores do 
Eistado Po,:t1'<l-Ue, em v~rdade, ha ·~t~e:ntÔs em todas à-9 :re.~ 
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tições, bail:.ados nelas autoridad~s cõmpetentes e1. nesses regiila
mentos, ê que ~ ~ta;belece a. com·t>ét~ncia. a attribuiç.ã.o ~ 
f unccionarios. 

_ Sr. -Presi~ent~. estando finda s hora do expediente, peço a 
V •• Ex. considerar-me .inscnpto paro explLcação pess.Qal. CMuíto 
bem~· P<Ü'TIUU). 

O SR. PEDRO VERGARA (Par'a. explicação pessoal) - Sr. 
Preside,nte, srs.. Deputados. -eXJ>uz ha pouco, ã Camara a. o~iniãA> 
sustentada. pela. dQutrina dos diversos paizes, J)Iincipalmente da 
França, ela ltalia. e <ia. AJJiemanJia. sobre os conceitos de f;unec4o.. 
na.tio publico. Quero. agora chama~ ~ attenção dos. nob~ co.Il~ga.11 
para alguns do~ requfu·i~os oom os qu.oes s~ pretende estructur:µ
essa noção, e- que têm sido estudaªos e discutidos por todos às 
a,utores, e. alguns delles admittidos na legisl;l.çã9 de diversos pôV<IB 

e muí·tos con.siderado_s pelo. prop["i~ jurjsprudeDCia. dos tribunaes 
como sendo, re.:"l.lmerite, aquelles que devem definir ·como estru
c tu.ta a situ!lção juridica f~ moral ão funccionario publico perimte 
,, Estado;. 

Dentre esse~ elan.umtos. sem duviéla aquelle> a. r~peito do 
4.Ua.l mais Se tem fala.do, como Senão, por assim dizer, DUin, co.ii:.. 
celto generalizado, a pedra de toque da. Ldêa. de funccionario, é o 
da perm, ·ne1icia. d.as funcções. Se a .func<;ão puQlica. é pérmanen.m 
- Tollit·ur ques·tio ·- não ·se discute: trata-se ide um funcciona.rio 
puolica; sé a funcção ex:ercida. por qualquer Servidpr do Estado, 
não é t>e·rma.nente~ não se discute .... êlo m~smo mod.o, - ~ }>e3SOa 
de que se trata não é Iunccioné.rio. 

Devo dizer, t>O~m. que esse conceito ~ permanencia nn 
l"uncção puplico, da p~rpetuidade. n<> ~o. da. cóntinu~ alnc 
àie das funcções, _,,. de uma c~mpretfensão evldent~ente NS'
·tricta, · - , não. pôde sf.1· com~lderâd-0 cpm_o princ_í_pio nO!mJati;vo, 
Ç?omo b~e eia idêa. que exn.minamos. A verdade ~ que precisa.moo 
descobdr urp conceito mai.~ ~erat. mais comr>rehen:sivo, que s.irv:ü 
<le ep:nd;itio sine Q 'lU'- 11o·n Jlàr, ,, <lefini~ão de funccionario. 
Como terei ense.jo de mostrai·. num sent_icto profundamente brasi.
leito, que vem predon;iinando há. maJs de. 30 annos, a id'Ga. funaa.. 
i:nental que deve definir o conceit o de funccional.is~o pu:blico nã'.c; 
é a perpet.uúbde da, funcçã.o 'ma& o ser1.1"iço-, o tra;~.~o que. o :In
dividuo Presta. ao EStado, o .sa,crificio que nessa activida.de, f&Zt 
ele saud~, -energia e intefügencia a bem da. nação. : · · 

Nezar, sem, duvl<lã, uma das maiores autorid~des do mundo 
<LUe se tem preoecl,Jpado .com a materia, procurou discrimJ~r. 
estudar, cada uma d:e per si todas as condições que tê:m sido 1D:. 
voca&ts })<?los· a.utores e enx-erta~ em textos l_ega.es como a.rg1i-· 
mento ·basilar da idéa .de funooiona.rio. · 

A i:-espieito da permanencia das !uncc;ões, dfZ el).e: 
"E.' ·este o éara.cter geral, ma.s .não absdluto, d<> funccio

nario: ha a fun~<>. d-e dur.ac;ã-0 determinada e. otitrá..c; essen
ciaJm~nte temporarlas •·. 

~almente, desà_~ que a "funcção seja. temporru·ia, mas preste 
o indivijl:uo servi~os ao '.Es~ado,· não devemos ~a._:r &.. perma:. 
n"'ncia, da continuidade por este -0u .aqu~lle tempo na. funeçã.Ô. 

· E' a idêa ·que .sustenta ie€se Insigne esc-r.iptor fra.n~, acj 
conJiecimento, aliás. àe varios .autores brasileiros que - se tênti 
occupado. largamente àa. matel·ia.. .'.ir 
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Meugí, ~os ma.iores· juristas italia.nos, que escreveu um liv.ro 
·~peé.i . .-0lmente ~ça:do. ã questa@ do emprego publico e d-0. éxame 
~o criterio d·e funcc;io.na~1:r::ro, recon.bece em ve,;.4ade que;· .do 
·l>OntO de vista. adm.inistrativiGt, a; fu~cção publica deve ise~ êoiisi
·âerada. Pêtmane·nte, :í>Qrque,. allega. a funcção nunea l).Juda:.; o.·E~-
~o tem se~viços et~~ll,-0$, constantes, que podem varia.r neste ou 
ii~qu.~le a:spec.tQ, rnias qµe m,.mca déÍXa;.m dé existir, que sempre 
~o serviÇ(>s ôo Estado e acompµ-ham toda. ~ vida <li na~ do 
ponto de vista admiriisti'at.iv-O, 13i~Véia· do teP'liPo. · 

Mas,'· dÍz ellé - do: ponto d:e. v!s~a .Jqridico não ~ nenhuma 
.eommíSsãQ I>e.mna.b..oente, Íl.ã.o ha · r.ienhum C::cµ-go estave.J, porque o 
Estado, tendo o poder aP5oluto, itlcontestavel de baixar leis .e bâ::ixa.r. 
déc:re.to:s, póde~ por meb de. ·1eis e ciecteto·s, áiterat ~ ~i:tuação dP2-
. tõd:osi os seus .iS:ervidcres ,. . -

E ·a:ffirma: 

~ h ~menté, füri'<licamente, a . fui:icção publ~~ .rtao é ·perpetua e -est::i:vel. mas ·térnpora1ria e precai'ia. A -te~pqraríedacle. der,ivà da 
PrQpria n~tur.é~ da fUllcÇão. A temporái'iédade deriva ainda dó 
Ç.9nç~i-~~, . d~ que empreg.o pul>Jlco é um mandá.to au é" »umá )o~ão 
dê- s.ertiço'?~ . · · 

" ·· E sub1inha, em se$Uída. 

••ora, tanto um como outrô desses c.ontta.cto.s .~ão rev-0.g~~ 
~eis". 

· Gioyaní ·:Pacínotti: 4Unbem ·a.ut<>.r'ida.de· in~onte~v~.l ·na. c1o9-
trfo~ iÍajia.na:, occupandb-~ :d~ ~ipeçto da questão. ~egura 
que o e<µ-acteristieo do funccionalismo pub.Uct:>. ê a sua . .repres.e.n-. 
.fitlvildaqe. O ·ru-nc.Cioilatlo publioo1 onde quer-· que se enéontre, 
no desemp.enho de sua .funcção. esti' ahf representando, o Estado, 
e· quanda elle nã.o .r·eprese.nta.. o·~o. quando elle .não ·continua, oom a sua p:re,sença, a acç;ãió dó Esta.d<>; iiUJn 10.u noutro otgã.o, nãe 
PoQ.enios ·tal=;i.t" em f~ncci.q.na.rio PU.blicc.> . 

. Diz ~le: 
"Diée:Ú i>ull\lico· fuEzi<;>nari9 da un lato cç:>IU:i' . ~he é ~ncar~~to.1 

di formare o coilc.o.ri.e.rc· a. fonilar.e con 'la sua voluntá., 'manifee• 
tata. con a.it.e 'forn:.e, ·la. -Vólulitâ di .. ün ente pubiico; .e da.itro lQtip 

eolui ~bé ~:nreSênta l'ertte nella ~u~i.Qne d! ta:le voluntá" : .. . 
Estabelecida. essa .distincc;i1o (mtre .;,s to.ncclona.rl<*' qu~ re

:p~e.n~ ó Esf,a4-o e a .Sua vont~~, .como aoçiJ.o ·e pen~~eato. 
declsórió;, e a.quellês qµe ·não a :rex>resentam., ·pa.cin9tti che~ á 
~bite o<>nclusãD: · 

"Da> di'ffatta n·ozio-:oe .~no da tira.rzi alcune conseq~. 
E;· primieramente, .l'id~a <U funzionario nem é le~ta, .in a~1i 
mod'o, aquella· d~ una ma.ggio.re :o ~nore. dura.ta ; delta. !w:izi,one 
steB:sã". r 

·Note ·bem~ Caniara: à .idéa. de funcclon.a.rio, ri.Q: . criterió: desse 
autôr._·não , está.:.- Ug3do; de ne.nãwm modo~ ê. de nf.tüot• ou meníílr 
duraçao da funcção me_sma~ ~ 

~. ~egu,ndo. ;p~notti, a .4ut-~ão d.a funcc;:ã@~ maior ou 
menor, sújelta a. 1~.P~ d~ .tétnpo deten:nµiado ou n,ã.o, ~e$um 
sentido' têm para caraêterizar a. sftUaçã.o do-fü,ncejona.rlo: o e$Seti
cla1 é que· o :runce1ona.rio i-e.aUze eo.mc> v<:>htadê. oomo penSa.ment.o, 
oo.mo ac~o. ~· vi&t do' ESta..do, o l>ensa.tnento dó Est3.do. Se essa 
hY'Pothese se ver~~ ~ se -~ute mais a .. queStãO: b~ fanceio
Jlá#ó pµblico. Se não" há. .e.s&a ~epresen~Qâo dã v~11~e esta:~l, -
não ha. fúncçiol)a.rio PUQllCO. . . 
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·.'l:'al é a ~e.se .do jurista 1ta.li~o. 

No Direito uruguayo a questão tambem foi oobatida e discutida. 
por ,0ccasiã9 de se ela):>Ora.r "La l~y de jubUaciones". no a.nno 
de 1925. , 

~o projecto lev;:i.~o ao ·conhecf~ento da. Camara, no 3.rtigo .z• .. 
SJ&· estabelecia -e:xa.Otamente o crit.etio <J.a pçrmanencia <L ·~ ffl1n.cÇão~ 
dizendo .. se que aquella lei abrangiã. todo funccfonario PUbü~O qúe 
e:xiercesse funcção permanente. 

Sendo, pórêm, a mater·kl. debatida no Parlamento ürugua.yo. 
w·evaleceu ·o principio d-e- que a permane~ia das funcl;.ões não 
poderia ser ~nca~ada como bQ.Se. 

E ·ei$ o texto que resultou elo longo, vivo e brtelligente de
bat~: 

"São funcci·onarios ou empregados do Estado, para os effeitoll 
desta' lei, as pessoas que, nom~ada'SI ~r autoridade comp~tente 
ou designadas por processos electlvos, prestam nas r~pa,~ções 
ou dependencfas do Estado, e.te., -·um serviço. retri'bufdo, et~". 

Crefo, Sr. ]?resid;ente, que e~ toda a. legiS\a~ão1 e;x:trangei~ 
que Iiv~ oçca,siã.o de examinar. detid~mente para ·haurir lmP~.es~ 
.propria a respeito do n:ssumpto, esta. ê, ~!vez, a; unlca. que e:z:clµe 
de modo pos~tivo a idêx ,de. permane·nqla da funcção. ·como ele
mento conéretlzn.dor do conceito de funcc!onario. 

A ·verdad~ ~ que. devo oonfessar á. Camara, o prlnic!pi-0 <que 
:ttê aqui tem predomínado. t.· o da penn.anetJcia. das tunc~. 
Mas, ·ê indiscutivelmente uni l>ensáinênto errado. E direi, ainda, 
para ser· fi'el .. ~o meu :ponfo de Vista e para corresponmer a. · con• 
fiança da Camara. que leis têm Sido ·feitas no Brasil, decn;tóS 
t@m ~ido baixa dos, embora: c~ontradiçtQrlos -'uns- com os otttro:a. 

· onô~ se estabelece o principio d.."L pennanencia. da funéc;ão para: 
distingµir a Í.déa d~ fun.cçfonarió ·puN.lco de qu~l<tu~ outra. que 
~ lhe apparente. 

Pode.ria, iSr. Pr.e.$idente. diseorr~r ainda por muito tempo a 
:-~peito d;1. opinião d.os autores, ré!l'ativamente a este ponto da 
qu~o. Podt:rla. exa.minn:r out-ros criterios. óutros e~e-ment<>s que 
têm sido postos á base do problema, que têm · sido indicados pelo. 
autores, pelos legi:?Jador<:-s, nn. doutrina-ou na jurisprud~ncla, como 
eon.d'iGão es.~ncial <la idéa ele funccfonarfo. 

Não quero, porém. roubar por ~ufto tempo o preciQ2a a.tten
Ç<'.ío da Çatn~.ra.. j'â. um. to.nto clisI!licen.te a. esta hora, quanto j{i ul· 
tra.passamos, c1uasi, o t~mpn õn.,.c;i. nossas sessões dJari~. (Nã.o 
apoiados') . 

O S~. BARRJ!11ô PINTQ - V . Ex . está sendo ouvido com multo 
prazer e :mui1ia ·a~te·n~. 

' o ·S.R. RAUL BmENCOUT - v ·. Ex. não p6de .tomar ~m· cpnsJ;.. 
dera.çã.o o numero .reduzido d~ ptesent~; -

· Q SR. PEDRO VERGAP...A - Reflro-Jne {L dist>licencla dos 
:i;usentes ... . . , 

o S.R. BAAAE:To PINTO V . Ex. conta cóm a. pr~ã • : 
maioria da commissão especial ' 

6 SR. PEDRO """ERGARA' .- Muito ob):.'igadQ por essa. 
l~o·~.. . . . 

Mas1 s1· ... Preslden~e ~ Sr-s. Deputados, q~ero referir .. IZJ.~, ~~ 
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para me ater mais á realidade ·.do~ factos, ao pensamento que ~ 
respeito 4e;te proQilemp. tem orien~o os au:t~res e a Ieg1ª1~ 
ao Brasil .. 

Por isso. que·ro -encarar a <J,Uestão sob dois aspectos distinctos: · 
aquelle do direito em !orma.ção, no Brasil, e .aquel:le no seu <ti
're.ito positivo. E de:vo d1zer. em .synthese prévi~ do meu peIJS;8..• 
· mento que, quer em conformidade cq.~ um, quer com outro 
ciessecs dóis pontos de vis~ -0 que prevalece é este: todo serv.I®r 
do Estado, seja q,uª1 ~ôr sua funcc:ãQ, seu ~mtPO de, serviço, sue 
·categoria. De. htera.tchia geral do funcciona.lismo i>ublloo, - ê 
~empre fun~clonario publico. (Muito bem). Esse o criterlo que · 
·tem, dQ"minad-0. O funccionarlo, qualquer que seja a. sua cate
goria., deve receber tedas as vantagens que as leis outorgam aos 
funcclonarlos publloos. 

·Na nossa Constituição como ho. pouco dizia. em palestra com 
dlver8os collegas, quanto á equipan.ção0 & .egualdade que aii1 se: 
estabelecem para t_odos o~ servidores do palz, .s6 uma excep~ 
vislumbrei: ém. relação .ã esta.bllida.de. Creio que. ahi a. lei estabe
leceu, de faJ;:to, um.à. dirferença <le tratament<>! aquelle, que ·tem 
n;ia.is de 10 annos, ainda qu~ tenha concurso, s6 pôde ser demlttidc 
por sentença judicial ou s.enten~~ proferi~ .em vírt~de de pr-0-
cesso .admln19Í;rativo. 

O Sn.. ~UL Bl'I"rÊNCOURT - Que não tenha conc.ur·~O ... · 

() SR • . PEDRO VERGARA. """"'- Ainda que tenha. CODCW'§O. 

A Oo?Wtltuição nã.o dá: direito ~ estab111(lade. O funec1onar1o que 
tenha. concurso no dia lmmlediatQ á. nomoo.ção Pôde ser proc"OOSadc 
o demitti& da f.uneção .· ~ão é isto? 

O Sn. AÇURC.Io ToRREs - Parece-me. q.üe ha um eq,uivoco dttl 
:v:. Ex . .. ... 

O SR. PEDRO VERGARA - 1'rao me })a.rece que .haja . 
Toda;via. agua·rdo a .sua advertencl.a.. 

O SR. Ac:crecxo. .TOP.RES - Perdão . A garantia.,. ê ·inherente· (t 

funcê;ã.o. O ~·rvid.or do Estado que não fep.~ .Óoncur·Sb, mas que 
conte mais <)e 10 annos de servlqo, EStA equlpa.Ta<lo '1quelle ·que 
tep.do meu(;)$ de 10 annos de 2, haja obtido <> Ioga.r l>or concurso . 

õ' SR. PEDRO VERGARA _.. A Constituição, pa.rece-m\;. s~ 
dá ~tia- q;Íando o funccio~ario tem m~ de 10 ~nos. 

, 
O Sa. ACURCIO Tonr..ES - Não apoiado·. A Constituição g~.rnntc 

o. funccloJ;\arlo depois ele .dois annos de serviço. , 
. i 

O ·S.R . PEDRO VERGARA. - Tenho dui.ridá. a: -.a."'elto. . 1 ·~ 
•· ·o S~ AcunCio TDRREs - Vou ler o artigo da Constituic:âo;~ 

"Os funccíonarlos pubUcos, d~pots de dpis a.ní:los, qUa.ndo 111omeados 
~J;n virtude de concurso de provas, é, em géraJ. d~pols de de2 
annos de ef(ectivu exercicfo. Só poder-ão. se.r demfttlàc>B em vir:· 
tude de senten~a judiciaria ou medla.nte ,proceaso administrativo, 
rogula.do por lel Q no ·qual lhe.e serA assegu·rn4a plena; defesa". 

o SR. PEDRO VERGARA - V. Ex. tem ~. Acceito a 
obeer:vação de ·V. Ex• e a. ooce.lt<> com tanto prazer qu~'. é 
certo que ell.a vem a:po.lu o ·meu· ponto, de v• que 'ê o da ·gã.· 
l!&.DU~ que se deve da.r ao funcclonnll8mo publico. 
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Não me tinha demorado sobre esse- ~peçto da questão por
que, durante os· trab:llho3 da Con~tftulnte. o caso foi amplame_nte· 
díS<::utidÓ e a mim me pareceu que o qu~ tinh~ sido firmaido era 
a garantia da. es'tabilid;.de depois l'le lll annos de servi~o. me
di~nte· concu~~o. e qu~ u fu~ccionario· só poderia ser demittido erp 
virtude de processo judicial ou administrativo. 

· A'Q.ueUe que tem men0t:. de. 10 ann~s. na.quelles casos que a 
propria. Constitui!!.ão estabel~ce,- fica ~egt1rado o direito á. esta
bilidade. 

Nãio mie sinto, de maneira. e.lguma, melindrado com as obSer
v.a.ções e corrigendaSI que o nobre Deputa.do fa.z a.o Japso ~ue 
commetti. 

O Sa. Actmcro To~· -· Belo ctintra.rio. E' a prova, da a.tten
Çâ.o enorme -- afiá.s, V ·. Ex. é mereoector - que o discurso dé 
V. Ex. e.stâ de~pertaDdo no seio da Caro.ar~. 

Q SR. PEDRO VERGARA .,...... E' "bondade ele V. Ex. A attei1., 
ção é men-os d.espertac;la peloe .conceitos do .orádor 'lta que pelo. 
magnitude a·o }",)ro:blema que debatemos. 

Dev~mos praticar justiça oom esses funccionarios humilde$, 
sobr~ud:o com esses verdadeiros '.párias do Estado, da adminls· 
·traçio, que têm &ido as victimas de todas as acções violeptas elos 
governos. do cujas demissões os governos lanÇài:n mão, n,as hora.e: 
de aper.turas, afim de melhorar, - erro grave de observação, -
-a situação do era.tio publico. 

· Qu~nto a ~te, as opiniões div~rgem. ; qo ponto de vista do.u
trinarfu, se entrethocam. ·Se .contradizem. . .. e desméntem. de m.odo 
que, . por essa . . dôutri-na., por essas opiniões, nunca poderiambs 
chegar a uma solução segura e definitiva a rêSpeito de tão nrduo 
e ~icil ·8.$8Ull)?t,o. 

AsSim, por exem.r>lo, o Sr. Viveiros de Castro •. q.ué, posltiva
mente. fol um. dos escriptor.es que ma.is se preoccuparam. com est'Ü 
questão. que ma.í$ attenção lhe der~ e os trabalhos mais exhaus
Uvos e comp_letos escreveram. eobre a materià., diz em ·seu lhTo 
de "Direito Administlla.tlvo ~, !13 parte em que trata «.lo esta t ·il : ~' 
pe.sSoai: .. 

"Emptéga.do p:cibllfco ~ todo aquelle que, tendo titulo 
de nomeação e presntdo compromigso legal, presta. serviços 
de natuJ;'eza pon;nan,enw ao Estailo, ·sej_am quaes forem o~ 
mesmos servJços; e ê remunerado pe!os cotres publlcos·" . 

Incide no mesmo erro, no. mesma exigencia de que n. funcção 
·publica seja, pennanente. 

Já 'mostrei â Ca.IJ:iar.a qu.e es~ ponto qe vista não prooeoh 
'.e .que nµnca poderia servir .ae base para a noção clara., po~tlva 
e tirme da ldêa do que seja íun~ion~o. 

'o sa. ACCTRat.o Torums - V. Ex. sust:~ll.ta que a quali<I.~ 
de tu~lona.:$> em~rge da; pro_J)Ra. ·:tunoçã~ 1 

· O SR. PEDRO VERGARA - - A qualidade de funccionru.·io 
. p'ubllc,9 . sem . dlivld-a que ·deve emanar ~ fUncc.:ão-. 

E' preciso que atguem exer~ .~vida.de de E!tad'o, mas 
as ga.rantla.s qtle a Con~ltujçã.0 ~gura. e as que devem ser 
estabelecidas ainda a tavor do · func.cionario ·pubUco na lei or
.dfna.rta não devem se a.ter -a questões de ord-em geral, não de-
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vem se ·enredn,r em c9m:plicações de íd-é'as. princ~pios maJs. ou 
menos vagos, abshactos, indecisos. tn~ firmar-'se exclUiSivam~nt.e 
n-este po:n,to: os -serviços que os: cida.dã!C>s prestaan ao Esta.do. 

ó S.R. · .A:.CURCI<> T-ORRES ' - De a.ccor.do com V. Ex~ 

O SR. PEDRO VERGARA - Elste o meu pont.o de· vf.":!ta... 
este . o criterio prevalecente' e-· este. d~ 'facto. o pdncipio que pre-
domina na Lei Fundamen~ do Paiz. · 

·· Mas ' Viv-eiros de Castro ó<>mmette a'inda en-o grave - .Il)ais 
grave que esse da permanençia dais !unc~õee - quanoo na õ:efl
nição que dá á idéa de funcciona.rio, exige, para que a sua si
tu~çã.o ·seja ind;isc11tivel, que elle tenha ·pres.tado compr9misso. 
De maneira qu,.e, se não prestou oompl"IOmisso, nã.o ê funcciona..:. 
tio publico. 

Se enver~ar:mos por esse cami~ho, ~ nos orientarm.Qs· por 
esse criterio, teremos que afastar da categoria de funccionarios 
publlcos. e ma.i.or numero ~queUes q,·ue pI'lé9ta:m. serv.Qcos ·aó 
.Paiz ... 

O SR. Acuacm TORRES E hoje proteg'ido..c: pe.la. Constitud-
ção. 

o .s:a.. PEDRO VERGARA --. ... porque são .muito reduzidos 
os que e~ sujeitos â pres~ de c_ompromisso legal; ta.lve;z 
os juizes, <lS promotores publicos, os 'tnag:istrad()S e ~ altoo func;.. 
cionarios· est~jam, realm.ente, sujeitos a. essa torm~~e ad pro
batione tantum que sé quer impôr como condi<;ão da. idêa. 

• • 1 • 

O Sit. ·,nrN'IZ JUNIOR · - Aqui u:i~smo temos exemploS d~ fun
olona.rios interinos effectivos e de !unccionárlos htt~nos IP~
sorlos! •.. 

O SR. PEDl:lO VERGARA - Paulo Domingos Vianna, outro 
escri:ptor mu.stre do Paiz, que exarou suas convicções· e suas dou,
tr-in3s LS"Qbre esta materia. n.o livro real.menté ~preciavel pelo ca.
beda,l e cultura de conhecimentos qüê revela, intltufa.do ' !Q Esta
tµto <lo$ Funocionarios PubÍic~". procure. ~ambem de!inir a c:»n
diçã.o dé funccionarlo e diz o seguinte: 

"No cllreioo patrlo, as pal~vra,s "eµi~regado pilblli--· 
co" desi~m, não sõ uina cl.asse especiàl de agentes da 

.admijli~ração, co'mQ, tambe-m. todos os fúI_1cclOila;l"i<>'.s: di
~,eetios e lnd!rectos'' . 

Quéro crer _qu~. de todas definições que nQ Brasil se. têm. 
da.do sobre a. quest~. ·esta. que · nos off-erece DOmingos Viarina ~ 
a que 1'.>;lais Ee approxim:a ·da reaUdade,. em-bora:i não se utilize o 
requisito de. prestação .. de 8er'Viçoa publ.ic_o~ aq. Paiz, Q:~e· seria 
aquella que. realmente doefinira com p·recisãO o f!ssum;>to .. " '·' 

· Mas. sa.im:io agora. da exposieão doutrinaria .do pensamen
' to dos autores p~a um .,aspecto mais positivo!· e 'rêal do, proble
ma.. que mais se apJ>roxUna. do .. ·direito concreto, do. d.li-eito · con
ver4do em lei, em texto obrigatorío, ch~go ·aos prójectios de Es~ 
tutos ·de funccionarios publlcos que têm sido elaborados no Pa.iz 
e nos qµaes os· :mteresses dos funccionári.os for~ . .enoarQ.dos ·so:t> 
todos os. aspectos. ~o:t> · todas as faces. · · · 

O primeiro projeo.fü que se me Çlepai-ou a e:xa.tne, foi aquieU.a
ae 191.4, organizado 'Pelo Sr. Camillo 'de Hollanda. e q'Ue .pro'.'" 
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~urava. ~nvolv.er no :s~u a,n::i?íto, na sua córnrprehensã;9' ~ral. 
too!>s: e qu®Squer ~rvidoi'es ~o Estâd~j n~o;. Só . os . chamados 
f·unccfonari·OS da administraçãio, não s6 os ju.izes, não sô Qs opêra.
ribs · e· traba:Ih,adpres ·em gé-tai, tn'a.$. ta.t:nbem os militares, tam,-

. :i::>e:rn 0$ soldados: 
· ' E ~ diserlw.ina;ção .qµe fez no art. 1.0 elo sett .PN.>jecto. d!.i qu~ 
s~ja f 'wmcldn.ario publico é esta: 

''.Esfii lei regula a~ nomeaçõe-si, ~rornQQões. licença,S. · 
féi:ia,s, Yen~imentO.$, ~j:qde.s de CUSÍO, gi,-iW'.ieà!;Õ'e~, 't'emU:
ner::i ~õe$. ç;onsigllações, disponibiliàadt.""S, aposent&Jor'ias, 

-pe~sões, penalifui,desi ;iispens~s. e outra$ co·J:tq.i,,çõe~ de to
do o ·civH e T.Il.Ílit~. e~~ª-?J.:dO· n~sse a~u:mpfo a. d1stin~'11) 
'Õra e~stente · e:ntre empregados , de esal"ipta, . ~?.erariQS, 
soidados. m~~;tra.QoS;, profesisores e · outros q_uaesq:uer. '~' 

. Era ~t~. s .em duvida,_ dentro da. 1egis1aGão i'eder,al. o pr.?
me1ro passo que .s~ te~tava dar. para estenç"let os ben~fi~ios .Q.ue-. 
o Esta4o deve' aos s~üs se.rviqo~, .a. -tqdo?' ~uel~es· que ~-
mente o . ~-é~am. 

A idêa. encontrou natu-rãlmehtê resisten.éfa, não ta htez pclr 
es...~ p1;>,nt-0, mas: porcfu-e . o Estatutó dos. F.u'D.cbionarfos Publíoos 
que o Sr. Cam.illo de Hoil~nda. ~-l~bora.va., .não se ~re.f~ria a pen_~" 
6:Q$ f"imcc~enarfos· da admin~~trgçáo, mas ~queria. ~br:~gel'.' ta-mbe-m 
· os mlUtares. oftiéiaes e soldados.. " · 

Em verdade,_ ~rttendo q:ue, ~ob 00$~ aspecto; a projecto esta'\·a 
~rrado.,·" porque- 0'$ .militares n~~ pode:l_ll estar suj~it~s- a di$I>Osi
<;Õe$ de -ó:rdem g~ral, ao condlcionament9 de qualque~ cida:.dão 
qu~ _serve o 'E.stg·do, por iéso ,que me virtude fü~ suá propria situ.a
~ã.o de . mi:llt:El.res, çom, re·$'0Q~aP.illd,,cle·::: e il•ev.eres -e~peclf.ico$, 
elles. :p.ré.cis.am .t-er um ·est~tuto propri.o, regulamento eápecial, qu~ 
discl!bnifie .a;s suas ft:mogõ~ de ~ccQrdo com as !ina.ü.<lade.s qúe 
têm . .' 

O SR. 1MRRETo PzNTo - Ê' uma thet-e respeitavel, a <le V. 
E:x:., .ms~ à. _mater.ie. é :m_u-tt.ç> c,oJltroverti<Iâ em tace da proJ)r"m 
1egisiá<:ão. , 

Podel:"!a citar, por -exe~plo, o decretõ 14.663, lei de ·crdem 
gera], que· regula tanto a situação ~os .clv.is como· a . dos .militates . 
. ' ,:9 s~. ' PEDRO VÉR$-ARA ::;- Tenha . pac~enc,l~; não po.~ui,. 
m,o~ . np Bra.sf~. um~ lei g:era1 q,Uie equipar.e, no ·po_n:to de viStu 
estatuta:rio, do. :poµto de vis'l:;a. do -E$tatuto p:esso:al,. a.s situal!:õeB 
de mllita::re~, ·e -flinéGio:n~i~ <la. administra.çã:.ó. 

1Q SR. DI;N:IZ JUNIOR - · Nem. j?Ode.m ser equiparados. 

O ·~R- BAruw:r<> , PINT.o - E' ,0 decreto 14 •. 663, âe 1921 . 

o SR. 'PEDRO VE:i;tGARA'" - ~ef.ij~ b'em v. _Ex •. e •'v-eri
fi~s.rA 'l_ue estã. erra<lo. · 

0 ' sa. · T,~o~~n.r Fi.orui::s - . Mas a COtJ.sti~tiJcr:ã;o equJpa.n:,.. 

O SR .. PEDRO VERGAEA ..!- Absolu:ta.mente,: -p~a. 0$1 ~-t
te.itos ger.nes· não e(iuipara. P6de 8e:t. uma questão o.pinativ~ e 
qu~. h~j::\.. realm~n:te, ·um texto do_ qual se i>ossain ijifetir illaigé:lete 
reiati'V~mel,'i(é a.os fll'~CCi()il_arfos mJl,itarea, m·~ não ê este ·o p.rirt
clpiOi· .nâó fOl este O Çrlterie qúe précloininuu na. Cotl$titU.intP .. 
.A.bs.Gl11tamenté ·não too.. 
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O Sn.. T _Ro.M.PSON lf'1.or.ES - Para. os effeitos da apose]'ltn:(!9ri3: 
equl~-

0 Sa. BARRETO P'I~o - Tà.m.betn para. o.s ·etf~itos das; li-· 

o SR. P,EDRO VERGAR,A - Quanto ÍL aposentadoria. tain.
'bein tenho ·duvida '.901" isso que o:s milltares não. têm a~senta-
dorla, mas reforma,. '' " - -

() ·SR.. TH<>.MPSON· FLORE$ - Pertlão. o artjg1') 110 qu_e 1',a:llt 
dós funccloiiatlos· ~Ubllicos- çÜ7, "a invalidez JJ~ra o exerclcl~ d.t> 
cargo ou p0sto.,.. 

o SR. PEPRO VEE.GARA - M~ n~o póq.e v:ig~:urar esse 
in-incipfo, .nem ser tomado m,ui:to á. risca.. po.rque a.s ;;aran~ 
·ao- militar estão -~peci(ica.4:~~!' na.. wrte ~- que 'se tr.ata da. se
,gq~ça. naefon~J . .Mil ê ·que se •e-liioont:rfà.m os rprlncipios ba.sicol' 
que 1)0.rtelam_ a:. acção· .40 EStado e~ t~ce . . dQS funceh:marlos mi
Uta.res. 

Pôde ser que.. com Telaçiio ã Q.posentado0ria se esta:beleea 
esta. n<>rm.a. de ot;'dem gertµ co·m.o acontece no ai;t ~ 170, § . 4. o t 

n.pen~ p~~a g~rantlr a . .situação doo .otficl!lea e pra.Ça,s .d~ ·põ·
!ICja.s militares, .guarda$ ~ivls:. corpQs -dé bombeiros, etc. ·; · riã(!) 

oreio que o te-~to ·se refira ao ·Exército e á Ar-macla. Em to~~ 
casQ; isto. é - tini~ e,lmples opínião. Como p~ov~ nliãs de <iu..e é 
ver<iadélra. ·a these que ·'Stisfe-~t.o. leml;lro que, Q.~do se y~e 
elaborar <'> Esta,i:uto do$ Funcc.ioI1.c3.riOs · ~ubllcos. '·ja. e;m: anda
mento, por p~te da Camnra. -nelle. n~ $0 vij.o i.nc.lüir militar~. 
o!fieia.eS e soldaans.. E• a -prova. de .que esse text:O .co:nstitu<: 
~pe_n~- um~ ~~re~cià. Lsolada.. e .hão ç.b~ge 'ª situa~ão d~ '-f°Q.., 
elos esse~ s~rvfüqI"es dO P~z, civis e .mm~ares. 

Mas, continuo. Em 1921, ó- então 'Presidente à;i. Re1>Ublica.. 
Sr. Epita.Ci·o Pessõa, nomeou um:a. commlssão· para. organizà.r o 
Estatuto. dos Furtccion~r,ios Publicos. E!~s~ c0Jl;Ún1issã,o com.:1,>ost<t. 
d~ homeps ill~'Stres e technicos na, .rnate.rja, nunca d~i"'totJ de ~U,:-
vlr a op_inl~ -do gran-de P-resldente Eplt:acfo, a re~eito. d'O :;!:!ó=
su·~pto.~ 

Pi>iS bem, aqui estã. o l?ensa:mento '·c:ons!gnâdo :no a.r.t. 1.º, 
do project~ .que a. ~o'Q1Ifiissão apresen~u: 

"Applfo'ª--.se este Es~tuto ~ funa::lo;ruu-io~ publicos 
civi,s .féde_~_es, inclu.s_i.ve os das cal-xas· ~Qnomjçasj sµbGr
diD.ad~ ao MiniSterfQ da Fazenaa,_- e ".";qs .opera~~; .tf.nbG
lhaàore~, jQr1ia1eiroB., me·11-salts'fla.8 e dlciri8tas dia "IJ'·n,id.01

• • . 

O Sn~ BARRETO PINTO - E• o. próject{> da OOQlmtssão no
meada. pelo Sr. E -pitacio :Pessôa. 

o· SR. PEDRO "\-'"ERG4RA.- ,.........:: E~acta.mente, no~eadn .pºr 
s. ~· em 1921. .A.Jii o noJ>re 'De_pu?,~ jâ. jtem dai~ pr9jecto~, 
de Estatuto· do·--· Funcclonarlo Publico: tanto ·;num como noiltr~ 

n:s gár~ntia.9 ao func'Cion0Jlt~mo, p~rtleuIJLtmen.te âque.llàs q,ú~- 'sh 
i·~ferem. .á- {l-PôSéntadDria. á ass1s,tencia social :ao Estado ·a.QS seus 
~I"V'ldo:res, são estabeleci~. reconhecidas e.. impQsta.s ~lo le
gislàdQr que está $bora_x:i<lo· o -~Ureito, "Sem d:i:Stl.J;l:c_ça,o ·aJgumn:, 
);;ara tod~. i a fâvor de too.o&. . . .. 

MalS tarde ._ em 192,9,;· 'quàn.dó no governo d:o Sr. Washin
gt·ot\ Luls. tambem p~e~_ç-Upado ·etn res.óJ\.et essa. qttéstlo, foi.' .lu):.. 
ineàda -uma. comm,~ssii.o Pªt1l fa7.er o r~Justam(lnt~ dds ve~ct--
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mento!$ tlu funcc:ionµjismo pul>lk:ci. E ::;.tu. ~·ommi~~ão:. JIJ•c·-!"'ídidf.t
pelo Deputn,do Mau-r.lcio de M:cêieiro~. clo.Porou grosso w~lumê. 
no quat e~-põe ·· pormenor.lzadam~nk', m:ttiwlentemente-... 

O SR • . T ·HÕMPSO;N FLoREs - E hrÍihante-mente·. 

o· ·SR. PEDRO VERGARA - . , ·· a , situaç:ão e<\onomica ·~te 
todos · os· funcciQna·rios, diante elo era.rio. 

Nessa enumeração, nessa }>Ormenoriza.çã.o <l~ dados, ele ca.r
gos, (te pessõas, de vencime-fl'.tos'.. a. commkSii.J:> não exclue, nã.<.l 
podia excluir, não qu!Z ex.clJliir' os funcciorul:rios subalternos é 
com elles Qs trabalhadores, rnensaµsta..s, diarlsta.s e con~ . 

.Se· VV. EE~ . .se derem ru.> traibalho de folb.ear esse volume:, 
ti.hi en<::on~o todos e-Hes, cada. CJ,Uh.l, nn. sua cla.ss~. <le-ba.ixo 
tle sua ru,brlca-

0 S.n·. N<>c-u.Etr .. 'lr.. PE:NIOO - V. Êx. enco.ntrarf1. ainqa melho1·, 
no que concerne a.o direito <los péquenos, isto é, <iõs cli_a.rist:.aB. 
mensa.IiStas e <:Ontraetados, na. CoIJ.."'>titu~çiio do Rlo Grande do 
S.ul, Esta'do que V.· E.x.. com tanto 1>r.Uho rcpr~erit.-t, e na. <ttt:Í.\ 
os mesrtios· dlr~ltos dos funccionnr.l·:::>;s foram equiparac1o.s. 

O SR. PEDRO VERG • .utA - Exa.cta;mente .. So Y. Hx. ti
.,..esse cbegacJ.o Uin. pouco antef?, pa:ra ter o dt.'s;pra.Zer <k~ ouvi?:'· 
me, ha.veí:'lla esperado uma. opportunidade ma..i~ elO<luent..c, mni!' 
t-i'(iciente. pa.ra. dar seu utilissimo !t:~~Lr te. 

o SR. Noou.EII~ PENI.DO .- E' uma homen~gem aQS repubfi
<::.tno.5 sullnos que, antes mesmo ela grande cónqulsta <l3. Constl'
t.u1çã.o .d~ 193..t. já haviam feita justiça· aos pequenos funccio
·J:l.:l.-tios. 

O SR. PEDRO VERGAI~\ - Quero cbamâr ;.i, :\.ttenc,:.iio du 
:nobre peputa<ló para ~ que5tão tle mc.thodo· que adôptct no meu 
d_i.seµrso. Eu, "ha peu.co, a!fir.ma.vu, que div:iéliria . a. a.pr~~a:çã"u 
que estou fazendo, sob esse. a...~e~to, -l'm que aind~ 2m~ demor.1-
t•,ei, em dua..c; parte~: uma, relativa. _!'\;() jure conclcn'ã.?. ;t() <lir<'ilv 
em formação; -outra, concernente ao direito positivo. · 

Estou expondo ngora o· direito e·m f<>nnn~ão e-. q uand~ · chc -
ga.r no nonto do direito posltivo, V. Ex. VN'ú. ~itada a l~
laçã.o do Rio GrMde do sua., no Mt. 73, <ln. sua CorwUtuiç~o d<' 
J:4 de julho, em que ·os opP.rarios. p~rn. todos os effeitos, são ctm_, 
siderados funcciona.i·i.o.s do quad·ro. .. 

· E:i;-a id.êa ele Augusto C'oi:ntc considerai·, como Cum~cibparí'Q~. 
tudos a.qu~lles que tra.llalhnm 1,a1·a. e.. socledade, que" empre~t:aiiJ1· 
á vida. social s~µ ~ifor<.;o. e não n.p·enas os que estão <;nquadm.
tlos dentro dos deveres' da. a~nistração publica ~ dos seus ~
.sulamen:t:bs. Abrangia todos os <tue. pr~sµtnr scrYic;:o ft viela. socfal.. 
é. que- a,ss!m cooperam pa-ra o. prosperidaélc e pm::a. a felicidad~ 
do ~de ~er. No pensamento '))ositivista. todos asses sti.o func
donarfos. embora não se lhes dêm, n&,o tenham garantias quaes
c1ue·r, alEm <lo éstri.cta.mente neÇ!e!';sario para viver, por ·isso. qu.e 
se nega, no comtlsmo, à existe.ncki. ele direito~-. rec·onhe,(·encl(>-l"Ç'1. 
npena.sJ a. e:tjsteneia de: d~ver~f,'. · · 

O SR. DIN~ Jt.tNIOR - Co-nfundc- direito~ com ol>riga·çü~s. n.u
senta.n<J.o-!:4c do r;heno1;1lcno jµ~·idico. 

O SR. PÉDRO VEROAlU - St' . Pt'tWidente:· ~caba. <:1e sC.r 
divulgac1o o textd volumo8o d11. proposta do i.·c;(jui'".tttri:lt:•".ntu. dO:. 
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;funccíõnarios c1Vts, precedida de um proj~c.~o de hei, i10 qual ·s~ 
~tàbeiece, n.o e.rt. 1 e> . 

" Os qua<lros do fu11cç.!o~a.lism9 publico f~eral e da~ 
ti'emunera@es respectivas ·~etã:o. os d~ tabella annexa,' que 
~ntrarão crn \•lgçH', a ·partir .<;1e 1 de janeiro de 1936". 

Em face d.e.ste tex.to, e~ me pUz a examinar as tabellas, na.s 
quae:s se rende ~ preito ,de justiça a tedos. os S~:rvidores du · 
Nação -· ,operarias, trabàlh;adores, jornaleiros, mensaJistas e .co.n.
t:r,actajios. --:- sem ~cepção alguma, Desde çtue qualqu~r· -d~Jles, 
por mais humilde q,ue seja. esteja· ptesta_ndo serviç'os. ao Estado. 
a.. Çoriun.issão MÍ;'(ta o agarrou e trouxe para .. o ambito da sun 
protecção, beneficiando-o con:i e~té reaj1:1stáménto, que ' é, re.al
men:te. acto de elevada justiça, de espirito de human'itladc e ua-
trl~Ô·. 

O SR. MAGA4l:!ÃES NmTo ~ Ná!E» ~ria . posshrel relegar-se {!, 

~únccionario _publidQ a. condl:ção interior do traba.lhaclor" em geral. 

O SR~ PEDRO VERGAP .... ~ - Quero agora. Sr. Presidente, 
examinar a. questão do furtccionalismo, publico federal. sob o ponto 
de vJsta d•o direito positivo. Com a preociosa at:ten<:ão · do Sf . 
Barreto Pinto, afim. de que, com o seu percudente esph'lto~ at-

• tente no que vou dizer sobre o funccionario pu:t;J11co s.ubalteme. 
ao qual fez referencia IJª fatidica emenda numero 13 . . .. 

o · SR. BARRETó P:::~TO - Na-o ,apoiado. 

ô St=t. PEDRO VERGARA - · . . . _apresent~d.a nu µrojeêto 
229, a que alludi, de comec;;o. 

V. Ex. diz ...- e eu ~ub1inhei logo no inicio QO meu discu~so 
que os funcclonarlos oontractLtios. mem;alist~s. jornaleiros e 

ç.~ris~. seriam aposentados, se tivessem ma,ic:; de 10 annos d~· 
serv;lç() • . Logo, V. Ex. concluiu no espirito, na fnt~lllgencia, no 

pensal'l"iento, insertos no te~to àa eme~da, que t,odos os func-
clon_a.rtos em taes c~ndiçí!Ses, - isto. é, com menas de lo annos àe 
sérviç<i, não podiam .ser aposentados .. 

O SR. BARRE'l"O PINTo - · N""ao podem. 

O SR. PEDRO VERGARA - Mas cotno não? 
Vo~ d-emonstra.r .a V. E~. que. podem. Este -~ o mal.. Y. 

Ex. , .em verda,;de, <l~via. dilatar uin I>OUCO a '· sua a.llna, para não 
ser aqui apenas -0 repres:en.tant~ de uma classe de · altOIS tunc
cion,arlos. mas, ta.mbem. dos p;u.mildes. dos pequeninos. aos mL
serayets. dess~ qµf\ vestem fardamento, kaki. com ·b.o.t~ ama-
~~- . ' 

. 'Parª'. esses .é que. V . . Ex. devia estender o seu- UE!J'nSamento, 
(\Uando apresentoü a. emenQ.a. 1 

o S~. ~ PINTO - Dá um apairte. 

Q .SR. PED:FtO VERG-~ - Não importa; que vossa excel
lencia tenha ~i<lo relator, presidente . oú. membro, ou alta pér~ 
sonalide.de da Com.missão.. O que importa é que vossa exceí
lenc1a. tenha cora~ão baatant-e gra.nde par.~ sentil:' a ~is<"rin e n. 
necessidade dos pequeninos, -~ ·hum.ildes. 

Sua. emen® não revela este sentimento . . . 

O Sr.. 13.ummo Pl~To Como rtão-? 
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O SE;.. ~EDRÜ' ·:vE~GARA.. - .. . porque J:;ú quer go.t·antír 
aquefles que tenham mais· de 10 annos de serviços, desc:Gnh~cen
do o direi-to incontosta vel, con:sagrado .na. Ca:rta Furid2.me.ntal do 
Paiz pa·!ra , t~QS . 0$ funcciona.ri.o.$ l)l:lblipos. seja. qual fôr o sieu 
tempo d.e ser~ço e a 9U0. categoria. 

O· SR. NOGUEIRA PENIDO - Pediria Ucença. a v. E~. para, 
fa~r coni~ignar, em aparte. que, a. este re·speito, de todas as. 
Consfitutções estaduaes, votadas após a prom:u•lgaç~O- da Car.t.a. 
de 1934, f<>í a Q.e Santa Catha.rina:. aquella qtie, com mai·s vigor. 
com me'lhor des~jo d~ . att~nder aos servici.ore.s do Esta d.o, esta
beleceu garanti~ em prol do funccionat iO eltl ger'3.i, sobretudo 
paira aquelles cuja defesa com tanto· brilho -está voSEa excellen,... 
eia fazendo. 

O SR. P.EDRO VERGAR..,<\. - V . Ex.. .deve accreseenta.r. 
ainda, sob e'$te aspecto d9 direi:to positivo, que não ~ só a Cons
tituição d~ Sª"1:1t.a Catharina que fixa. este -prihcípi&. A a~tual' 
Constituição do Rio Grande do Sul mllnte.m o CfQe ~ e~ontra.va 
na de 14 de julho e o mesmo fez a de Sergipe. 

· Sã.o, por eonsequencia, ttes. Co-g;_stituições; pelo menos das de 
que tenho c<>.nhecimento, que exaram o salutar principio de no-· 
marudade. q:ue abrange, no seu rúnbito. todos os serv<idores. da 
nação. 

A de. Sergipe ê qu,asi copia. l itteral, neste ponto. da ~o Rio 
GNlllde do Sul. Diz; <le modo expresso , claro e ta.xativ-0, que QS. 

opérarios ·em gera.~ - nene~ indnindo ;cUarista.S, mensalistas, jor
naleiros e cO'ntract.-:1dos - são Cunccionad<;>s que devexn- gozar 
das mesmas garanti.as de qu~ ,p;oza.ttl aquell.e n.t~ agorn. chrona.dos 
~nccionarios do quadro. 

O Sk. NoGUEIM PE~IDo - A Constituinte <le Shnfa cathà;
rina. tratou tão bem dos servido-re.; do Estado, que, escolhendo 
t:res representant~s .de profisS'ões ria e.amar~. orfütíària. r.eSArvou 
um delles para o t:uncclanalismo publico. 

O S_R. MAGALHÃES N.ETro - Quer.<> cr.eL· q 11e o Sr . Barret.Q 
Pinto se ateve á legislação vigente. Tenho pa.r3. mim que o fu~
cionario s6 pode ser aposenta.ao com ~a:b; d~ 10 á.nnos de: sex:-viçp. 
excepto em dsiis casos unicos z aceident<~ em se1' \':Í.ÇO, ou •loon.~~l 
contagiosa. 

O SR- PEDRO VltRGA.RA - Ha equivoco cl(o. \ . . Ex. ~<\ 
constitui~ não fez esta. distincc;:~o. A legisl~ão V.·igente qu~ 
V. Ex. tem de examinar. não G a. legislação espar,sá.. co·ntrarin. 
it. que rn.e referi, mas n. CO:nstituiçã9 Feçler~I. que. no arL 170, em. 
doí~ parag1•aphos, 4.0 ~ 6.º, diz expressamente ·que po<le :;cr: apo
:-;enj:a;do o funccionario que ~4quirir -molestia;." ·f>. :-:~· i.nvroiclttr ·nu1 

\SOff.rer accidente ~o exercic_ie> füt. funcçfu:l. 

o .Sr.. :N"ocuEJI'.A PENIOO - V . Ex'. t~m inteiJ:~1. r::l.7.ãv·. 

O SR. ~EDRO 'VERGARA - ;Este o text o . da C.onstit:uiçã.f1·.: 
isto <> que ~ o art. 170, nos paragmphos 4.º e G,". 

·o SR. MAGAL~ Nm'To - Tanto· a Constituição ;paa~ce es
ta.belecer lirnit~s pai:a o pr.oce$Soo regular de a-posenta.d~ria.. que, 
no caso de. dÓença. contagiâSa e. inv~idez para o ~n·iço, diz : 
..:".tom qu~lquer tempo· de serv:i~o··. 

à s~. PEDRO· V'ERG.~ - · l'la~. u e~te ar!,.rumel)to CJ~ 
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V . Ex., aquene que me dá o para..,,o:rapho 2.º ou 3.0 d-o mesmo 
art. 170, que <1iz, depoils de es~'belece.r outras d.isposigões :. 

'"O pr:i:zo de a.pqsentadotia. p<?tle:rá s.CF ·redtizid0· !l:::i.t··a 
2.5 arinos" . 

O .iSR. MAGALHÃES NETro - Com vencime.nt0'3 in tegra\'ls. 

O SR. PEDRO VERGARA - O legislador, ao reduzir es:~e 
J>I'a:ZO para 25 · anno:~;. quiz pirecisament:e referir-se a.os funccio
narios qµe trabalham no ar· nvre, aos que i:azem guarda nas· es:
quinas, aos estafetas elo telegrapil}-0, aos operarios, aos t rabalha
dores que não s.abem se está; chovendo ou se ~tá fazendo ce.lor 
pera pegarem na picareta, p~ra s11birem nos andaimes. ou ap
pllcar .suas actividades nas obras püblicas do Estado. 

O SR. DINIZ .JuNion - Ao profet:sorna.do. 

O ·SR. PEDRO VERGARA - - ·Não .creio que o tüxfo diga. 
~$P~ito · egua.knente ~o profeS.s0ra.de .. A reducção d-e ten:i~ Visa 
os .tunccion.á.rios que se entregam a ess-es serviços a.o ar livre, 
Sujeito á. acção do tempo. gastando-;;e ·mais depressa. qu~ os 
chamados fun.ccionarios lntellectuaes, que ·trabalham sob eoberta:-; 
nas repâ.ttições· mais ou menos bem instaJlada.s. 

O S_a. NOGUEIRA PENIDO - Este ·ê.ispositivo foi de minha. re
dacção. ín.spir<>u-mé. para elaooral-o, em emenda. api::-esentçiiln, 
l)l"eelsa.lllente por V. Ex. 

O SR. PEDRO VERGARA - .Ahi tell) o Sr. Deputado Ba,r
i'eto· ·PintQ o testemunho fidedigno, o testemunhq authentico de· 
um Qon.Stdtulnte. E ' ·foi exaeta.mente · por· sa.ber · que a disposição 
constit'Q.clonai ~e bavta; insJ!>lra.do em emenda. por mim apre
sentada, cujo espir1to era o que ~bo de enunciar, que insls,to . 
em a.ffirn:ia.r qU.6 o d1s_poslU~o. reQUZin<lo para :25 an:nos <> tempo 
d~ ser\riço paii-a aposentadori::l .. , se refere a. oper~rios, j-ornalelrl?s, 
me~ e contra.ctados. 

O Sn. B~o Pr!l."To - V. ·Ex. perJl!,itte -um n.pa.rte? ·S cr ú 
um tanto demorad-0, nias ser,1râ. para V. Ex. delScans.-1..r . 

O SR. PEDRO \ "'ERGAP.,A - ~ão vá. ca nsai~-sc- poré1n V. 
Ex .... 

o· ~n . l\IAO.V. IlÃ.ES ~ETTO - s . Ex. G incan:savel. .. 

O SR. PR,BSIDENTE - AttenJ;ão. FnJtam qpenas t te:s minufos: 
p:µ-a esgotar a hora da ~es&iio. 

O _ SR. ·PEDRO VERGARA. - · Perm1tta.-se-?J1.e,. pç.>i~, que ~ão 
.con~ ão St·~ Deputa.elo B:ll'ret0 Pinto licença para pito.ferir 
um aparte longo. Devo dizer a S. Ex. que não me -sinto de 
modo aJ.~ cansado e s e a inten.i;:ãô do nobre Dep·uta.do é fa-. 
zer-me descansar, Pód.e S . Ex. <Ieisistír i do aparte. 

i 

O SR. BARRETo PINro - Qua~~°' t~1>0 V. Ex. deseja paJ.~a 
continuai- nas suas considerações? Pedirei a proroga.çü0 da hora 
da. sessão. . j 

<:>' SR~ PEDRO V"ERiGAR...\. -- Pohe-ria demorar--mc mL tri
buna Por mais' vinte minutos a. llleia. :hora. 

. O SJ;t. BARRm:'o PINTO - E·n~ei ·á Mesa um ,requerimento 
solicit:a.nd~ a prorogação da sessão vor vinte minutos. 
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O SR.. PEDRO VERGARA - EºJ>Pro. cqntudo, que o apartq 
de y. E:x:: .. não dur~ mai·s de um n;únute ..• 

O SR .. MAGALHÃES NETI'O ..:.:.. E' di!ficil ... 

o SR. BARJ'!E!ro· 'PINTO - · Sr. Presidente, á yjsta ,de vo~a ex
cellencia have~ annunciado que o requerimento de prorogaçã.o 
foi ~pprovado, vou proferir o ãpa:rte que me ·foi permittido pel(() 
~obre ·t:epresen~te do Rio Grande do Sul. O que ha · é o ,se .. 
guinte: .. 0 ponto _de vista por mim sw;tentado ••. 

o .SR-. PEDRO' VER:GARA - V. Ex. não suste:ntou seu 
P<>nto de Vi.Sta. 

O SR. BARRE'l'o Pmro - v ·. Ex-. não _permitte que ~ d.e o. 
aparte? Em fa.oe da legislação em vigor, só poderá ser conce
dida aposentador~a aos funccionar:Ios qU.e- tiverem. dez annos de 
e~rvic;» publico federal. O art. 170·, § 4.0

, '<liz o seguinte: "A in
validez para o exercício do cargo ou posto detert_ninat'ã- a apo
sentádorJa. ou reforma.. que, nesse caso, s-e contar .o fuilecion.arlo 
mals de trinta a.nnos de serviço publico effectivo nos termos da 
ieI, lbe ser:ã. concedida. com os vencimentO!s integira.es" . 

O SR. PEDRO v~ltGAR.A ..-- Vencimentos integraes: não (: 
o.. questão. 

O SR. BARRE:To ;PINTO - "N-os ter.mos da lei", diz-se aJiL 
As leis continuam em vigor. Em face de. um a'ispositlvo ..• 

O SR. PEDRO VERGARA - V. Ex. está argumentando 
~m.· meu 'f~v<>r. Cuidado! Se V. Ex·. susteflta. que as leis estã.<>i 
em -vigor, V. Ex. n~· eatá. ínai!s a.po.rtea,ncio: estã falando e.m 
m:eu nome. 

O SR,. B._umETo PINT°P - Continuan1 em vigor, emqua.nto não 
t'e-vogads.s. 

O SR. J?EDRO VERGARA - ?.Iuito bem. V. Ex. apenn.s 
Sé adiantou ao que eu fa •. dizer. Pretendia invocai1~, p~éeisamente, 
-0 texto que V. E~. acabou de cl~r, para dizer que tOda.s a.s 
leis que favorecem aos funcci-onarios ?>ublicos mais do que. nunca. 
a. Constituiç?-o n:ianteve em vigor por forç:.a a~e texto. E V. Ex ... 
antecipa.rt(lo meu pe·nsamento, alludiu, juStame_Iite, à esse dispo~! .. 
tivo constitucionel. Pe>is bem; valend0-me. da sus:~stão do meu 
nobre collega, antedpando-se a.o meu proprio 'Pel1Samento, direi 
que ha. vamos de·cretos, anteriores a 1930, em que á situ~ d.os· 
~Q.nccio~a.rloa _subalternos é ::Plenamente · .. $'ara.ntiàa, sinão para 
todos, pelo menQE para grande quantidade ·dell.es. 

() SR • . B.ARRm'O PL~TO - Nune@ contestei i~o~ 

o s~. PEDRO VERGARA - V-. Ex. ã-c:àba d'e contestar ; 
a:~aba de dizer que sõ a.os func.ciciria;rios que têm mais de dez 
a.nnos podem ser" aposenta.aos.- -

O SR. BARRETo PrnTo - Porque Só esse9 têm estabilidade. 

Q .SR. PEDRO· VERGARA - . Estab!lida.de é: CO.il~a comple
tamente difte~nte: não estou discutindo esta ·questão. Comecei 
o meu discurso reconhecendo que, ~to de esta.bilide.de, é prie,.. 
<iiso distinguir entre fUnccHmarios de ma.Is de dez annos & da 
mends de dez annos. Não ê esse o assumpto em debate, pois~ 
Refiro-me a &sse outro que outorga. a. aposentadolia. 
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V. Ex. i:e~ bem, ·diz.ia e.:i::i. em ter ruludldo o.o artl:go 4a. Côns
tltuíção que valida, que dá for.ç:a de lei, .. que dâ. perinane!}ela. 
pois, da. sua promulgação; a: todas· as leis ~terlores, attinentes â 
m~ter-ia.. Aqui está- o decr~to n. 1.980, de ~2 de outubro de 1908. 
que diz, no .se.U art~ ;1.0

: 

"Palra. os effeiioa '.,de aposent3idor1a.., será. conf,a4o. o 
tempo em. que os ·empregados titulados, nas repartições fe
deraes tivere.m servido CQmo diar1stâs, tambem comprehen
<lidos ne~ta expressão os aúxiliares de escri:pta., pratican
t.es extranumerarios:. .conferente?-, escripturarios provlsorios 
e os empirega.dos da actual Tabel1a C, do regulamento ·da 
Imprensa Nacional e ido ·~n1arlo O!ficial". 

Como vê, esse texto la tão lo-nge que rectroa.glo., para abran
ger, para protege.r aquella pha..qe, aquella época. da. vide. do func
".ionârio actual em que ·~He aind~ z:i~o era tuncclôn~Jo. ASsim, 
qúa1quer emJ?regado de: estrada de terJ:'.'() particular, que passasse 
a. ser fUnccion~tio publico e tivesse vinte annoe de Eerv1QO nessa. 
estrada. dé !eri7o particular, passaria a gozar d~ ga.ro.ntie.s .da. 
a.]>osentadoria estabelecidas por esse decreto n. 1. 980, ae 1908 . 
O texoo que eu li ·ainda ia,.. porém~ multo mn.is longe. para. abran
ger, para. p.roteger. para amparair u. todos os tu.ttcct0no.rios· da 
'Tabe)Ía C, da Imprensa. Nacional. Orn, QUOC'I," Mil.o <-KSC-S func
cionarios da TabeUa Ó? 

O SR~ B~o PINTO - Quall -~ o texto quu V. Ex. entende 
que ·deve ser appifcad-o á apo:sen.tadorla. <lo tuncclonll.rfo .J>ublico. 
seja elle titulado. contraétado, diàrlsta. ou não•:· 

O SR. PEDRO VERGARA - ;Respo.ndo lmmediatnmente a 
V.,. :mx. de modo synth~tico,; para. nilo diacnm'lna.r texto por ·teXto : 
São todos· aquelle$ te~t()s da Constltul«;llo Federal, attlnente.s a 
t'unccionarios publicos, ~ que se fala em uposontadoria.. 

O Sn. BA .. <tRETo .PINl'"o - '.Mas o lp.a.T'J.grnphCl 4." «:lo u.rtigo i 70 
<:hoça-se corn o paragra:pho 6. os da m~.mo artigo. 

o SR. PEDRO VERGARA - Não se CllQU~ÇIJ. porém, o 
nobre Qoll~ga e honrado Deputa.d<> 4e qu~ nno mn.bt tPnh·o vinte 
minµ tos para fâlar. · · 

Q s~. BAttl".ETo PlNTo - Ainaa t&m vlntl· mlnutoN. 

o. SR. P&l)ltO VERGARA .:_ J<~ntilo nfto ll'nho ma.is meia 
hora. 

E8sé.s funccionari.os da Té.beUa. c.; tl11 lmJWfn1o1u ~nc-lonal tive 
occa.slão d~ relacional-os e a9,Ul estilo : 

O chefe da. secçã-o de a.rteNr .o )\HHill.''º "' l'Ont1·:.i.-me~t~1:: 
da com.po1~içã.o, o m.estré da of1llc(nn. de, lm 1>r-e1tM1lu, de ·fü.n
diçã~ de -tYt>os, o ch-efe do servl~o d"<' e8'lt.'roatypln. e galvano
plastia,. 0 - mestre da offici.na. df: ttcwviQOM uccws&0rlos, o- con
tra-mestr.e da. mesma of'flcino,, o ml'•ta·o da. otficina de 
gra'.'V'ura e de impr.essao Üto-gru.phieu, dtt repa.roa, o chefe 
do. se.rvÚ;o d~ pautaç~. o ' machlnllltn. de motQres, ~ C!iefé 
de con:ipoitição, o encarregado dn. cónfecollb de ~oldes e 
ajuda-nt es ~e pagin~ção dQ ~Dlarlo otflc1a.!". 
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·· Vem, em 'seguida, uma referencia especia1 allusiva à.o ·que 
sé chama na TabeÜa ó "pes_soal aniovivél "-• 

Ahi se~ diz: "Rubric::ã- geral de nes$oat - amovivet: revisore~. 
conf~rente~. mestres de turma. .~prendfzes, ,en;i.pregaQ.-0!3; avulsos·, 
a.~ist"8 pagos t : jornal O~!-. pqr o:õra f eit<i., serv:en{e.8, -~te" , etc. " . 
Por eonseguint:e, tqdo o operariado da Intprensa Nacional, _sem 
exc~pçâó de um Sô ·dos seus trabàlhadore.s, estavá ac.ohérta(ló por , 
es~ garantia omn'imoiia, gera:l, absol-u-ta do te~to do decreto n . 
1~080. 

O SR.: T-RbMP-Só_l"f' FLoI?Es - !>eéllria· ao nobre c-0llega' a fineza 
de ler novame.n_te o a:rt. 1.0 do àecr~to cfü~.ao. 

à SR. PEDR01 'VERGARA - Com toao Q gosto. '.D~ o 
~rl._ 1~º 40 .<:le~reto n. 1.9.80, de .22 de oUtúbro de i928: 

·('-Para os etteitos_ cl~ apo,senta-Ooria,.,. será .coi;itaQ.o 9 
temr>9 em que ·os empreg~d.os tituladost D.ás. repartiÇões :fe
deraes, ~ivcr~m servido como <liari,stas, tambem compr ehen· 
diêlQs ne,st~ .ex'pr~s~ão" .....-- preste· ~tt.enção , V.· Ex. - ªo~ 

- i:Ltixlllare~ de e_sorlpta, praticantes oxtra.;numera.riQs, con~ 

:ferentes, escrlpturnrl'Os provlsox:tos e " <;>S em-pregQ-.d,ps ,da 
(J.Ctuc:ti t .abelTci C ,do r.etm'iamento cJ;;t ']?11,pren~q. Na.cio-n4? ,e 
ão " -Dia.rio .Official'' , 

0 SR. THOMPSON FLOnE'S E~s~ art. I.0 di_z que o f1J.nc• 
cfonarip út.ulado é ·que .contavã o tempo de serviço que tiver 
como diatmta.. éc. Não éstaoorece.. porêtn, que ·:um dlârista ou 
em,pr~~o ~ 'l'al;>ella C te.nh·à Q.ireitb A aposent~doria. 

O SR. :PED:EtO "V'ERG.µl.A - CotnÔ 11l1.o?'! S-i ª- lél diZ qu~ 
todb o ·funce:iona:rio,, t04o o serventua:rio rui. Imp_ren~a _NacJ9nal 
conta:~ 9 tempo de 'ªer'víçq anter1or ao :de~r:eto numero 1. 9"80, 
quer .dlzer que o sewentuar.Jo,. do decreto em dianté, terâ ·di-· 
l"eito a apos_enta.doria.. · · 

Q SR. T~é1'4PSO~ · FLQRES. - -- Abs9.lutament,e, não. · 

O SR. PED~O VERGAR.A - Ço.mo ti que não?' Não é p0s
si.vel f.nterpi;etar de o'Utra. !órma.. Então V. Ex. qUererã; .dizer 
<tU:e. em .. 1908• sõ n~saa dn.ta, Mi na -data do dec·r~to.~ os ·fU:nccio
iiartos' da. lmpreni;a- Nawlonq.l Un.b'am cUre.iio ,à; a;~osenfado~i~ 1 

o. $R. TH<>MPSON. FIARJCS' - Não, 

O SR. PEDRO VERGARA - Mas se 'V. Ex. acilmitte que. 
de 1908, e.m. diáiJ'ite, os (ú'n:êõfone:-rJos ·da Imprensa J"VaJ:ional passa
ra.m a:--gQza.r da. g~ra.nUa ~tta."t)eleclcla. no -dec.reto n . 1.·980, nã.o 
poderá . -Oei~ de -reco~hec°'1" que têm d~ito ~ ~po~~ntador~ 
~e84e e-n:tã.o. 

o Sa" TRà~:PsoN 'FI.9Rm_~ - Met1 ~~amen'to é o ~egµ(r,ite·: 
~-º faço ·referencia. apenl\s a f:uriccione.riós da ·Imprensa Nacio~ 
nâ.I. A lêi diz que, para os effeitos q.a ápose:ntadoi"i~ etc. U::n 
func.éiOnE!X!o qualq~e·r sexwfu cpnJQ' di~rfsta; depo:Jis ·passoµ a ser 
·tuncclona.rto tl;Ulado; nesta cas~. ,;:onta~ o terp.po qpando, sa 
aposentar·. 

O SR. P~DRO V~R-0-AR;...\. - Não se diS'Oute .~ Q"Qeetão de 
ser tit:ulado, ou n~o . Isso. não. tem impo.rta?Aêia, para. mim. ê uma. 
.slmt>ies formâridàde. O .que disc11t9 ê G> faeto, . e V , -~· · nã.Q 
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pôde n.egar que, a .contar do de<;<1·eto ~umero l. 9SO, os (unccio~
rios sub.alte-rnos·, os opel'a.rios da _Imprensa Naclona l tê~ dlreft~). 
f~ ·á.posentadona. V. Ex, nega este facto!· 

0 Sr:. THOMPSON 'FLORES - · 'Não. 

O S~. PEI)ltO VER(}ARA -- Discuto factos. como di$t.· . 
'Não e:ntro nt;!sta. fi)igrapa de nomes.. de designações-, ae func
clonario titula.ao ou não. 

o SR. THO"MPSON FLOT!ES - o llUe .nego é. que o artigo j .~ 
dQ decreto n. 1.980, sómente esse artigo dê a funccionarios dfa-
1;istas o direito á ap()ISentadoria. 

O SR. P'EDRO VERGAP-..<\. - Se V. faz questilo dos titu
lados, se timbra em aftinuar que esse decr:-eto Sõ Se refere ao..., 
tituiados, não estou de pteno µ.ccor~o com Vossa. .. Ex., e. dir:ei en
tão que todo~ os funccionarios dct. ta.bella C, da. Imp1·ens.'t. Nft:-· 
9iona!, são titulados·. 

... 
o SR.. THOMP.,SON FLOr.ES - Ta.mbem .n~o . 

O SR. PEDRO VERGARA - - Como não? Se V. .Bx. não 
adnú_tte essa hYPothese, vae responder-me se os funeciohario.~ 
ela Imprensa. Nacional. com a. situação presente, ou com a Situa
ção de 1908, sã.o ou não a.posentaveis? 

• 
O Sn. THOMPSON Fr.ór..Es - · Isso <! outra coisa . . -\ctuairrtent(· 

o são .. 

O SR- PEDRO VERGA..I''\..A - Desde que.ndo? 

ô S.1r. Tno:it.wsox FL_or.ES - ~ro- yirtudo <1a. Constitui1:ão Fe
deral. 

O SR. l'EDRO VBRGAl-iA - ..:\.~olu:tn.mente. . .Ahi est[1. o 
eq,uivoco de v-. Ex. 

O Sr:t. TH.O'.MP'SO.N li'x.oRES - :.N'ã.o posso, de .;nomento, dizet· 
se ha ouq-a.s leis, anteriores ·oú posteriores á Constituição quc
regulem a materJa.. 

o SR. PEDRO VEJ;tG~ - 'Existe e vou cital-â. Ea· 
· ta.V'a dei~do que V. Ex. negasse bastante, para dePQls clta.r 
a l>ei .applica.·vel á. hy.potbese, posterior a 1908 e anteriór â. CO!Jfi· 
titUi~ão Federal. 

o SR . .. TH-OM}:'SON FLol~ - o art .. 1.0
, que \.-. Ex .' ieu. não 

conced~ apose.ntadorla aos ~:fstas. 

o s~. PEDRO VERGARA - - Dá. sim, aposentador>...a. aos 
funeCJonarios dlarlsta.s, mensal.is~ é jornaleiros: ~ lJ:npre~ 
Ne.cl.Pnal. E' questã.o indiscutivel. Não tenh~. · aqui. docum~ntoS 
ou textos IegâeS, maa reporto-mie ao meu . pr-0prlo testemunho 
t>é6S:Oal, Por haver me dirigido ao actual dlrector, a. quem per- . 
gÜntel exactamente o que peJiSa.va. a respelto da questão~ Deeia
rou-me ,S!' ·S. que, effectivamente, desde 1908, ~ f-orça. de.§8a 
l'ei e do decreto de 1919, os fJI·ncéiol'.la.rios 00, . Imprensa. Na.olon.2.1, 
tódos, sem dil.Stincção de ca.tegotia.s e d~ · servl<;os, são aposen-· 

.t4ve~·· 

O S_R. B.mRETo PtNTo 
<tm dea.iite. 
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O ·SR. PEDRO VERGARA - · Citei o decreto. n • . 1.890, e .só 
1>osso a.dmittlr que é. pelo facto de terem a.sSignado a. emenda. 
n. 13, a.o projecto n. 229, que VV. EE:xa.s. estão dooatendo ponto 
pacWco. Não creio que assittl, façam P9'r estarem. -realm~J;lte con· 
victos de deferui~r uma g1tua<;à.Q de direíto. 

o SR~ THoMPSoN FLo~s - ..:\. mim •. pelo me.nos, V. Ex. nã·o 
.P<>de attribuir. outro intuito que o d& eselarecér o a.ss~pto. 

O SR. PEDRO 'VERG .. <\.RA - Coll)leço V k Ex. E' do!:! es
J;>iritos ·mai:s ~guto:s, mais capazes, mai.~ illust,rá.do.s. desta Casn . 

o SR. THOMPSó~ ';FLORES - Bol\dáde de V. Ex. 

O SR.. PEDRO VERGA.ll.4- - Estou a~soluta.mente. cerí:.9 dfõ' 
que, se. der a V. :E_x. o tex.fo por mim lido, para ~x.a,minal-o 
no \Silencio ·ao seu gabinete, secunda.rã, necessarla. e ·indlscuti.., 
velmente, a . opinião G,U€' ora esposo. Nã.o tenho. confesso, a me
nor duvido.. 

· A m~ma coisa.. devo diZeI' em. rel~ a<> nobre colleg~, Sr. 
~arrefo Pll).tç • 

O Sn.. BA.rutBTo PINTO - Obrigado. V. Ex., allâs, Se revelâ 
~de aajgo do funccioll~o publico, pois em desaccordo <:On:i 
á opiniã.o da bancada,. estâ. sendo maJs a.mpln, concedendo e.po-
90nt3.doriá all!m dos 10 annos . .Asslgnarel o projecto n~se sen
t!do. 

O SP._. RAUL Bl'l"l'PlNCOURT - Não ~ s6 agora que o nobre 
orador éstá. se rev~Iando am;igo dos Í:t:lncclonarlos. o que· fez J>O.r 
occasiã.o da. Assemblêa Ce>nstitui·nte. E~ agoro:, continuando 
nesse proposlta. 

O SR . .PEDRO VERGAR.A. - Obrigado a V. Ex. 
En:. "'lerda.de, tive a. honra, a. gloria,. s~ ais~im: poSSQ dizer, .de 

ha.ver sido,- de11tro desta Casa, em 1934, na vigencia da: Co~ti
t1ánte Federal, a primeira. vCYZ que se ergueu em deresa. dos 
tunccionarios publiços, .no momento mais grave da sua vida .. 
:Oepols que defendi s~.us di.reitos, é que out~ vo~s .Se segul
:nun. susten~do .~ mesmas Qu outras thes~s·; ma.a guardo para 
mim a prlori!io.de da, attitude. · -

o SR. THOMPSON F.c.C>RES ~ Tànto ê verdade, que v. Ex~ 
recebeu verdad~ira. consa.oorMão, ali~ merecida. do tunccionalis-
mo 'rio~andense. · 

O SR._ PEDUO VERGAR.A - P'r~lgo, S_r.. Presld~nte. Em 
1919, foi roor-gan~da.. a chamada tab.ella C da Imprensá Naclo
Jlal. e ahi consigná!3os todos aquelles cargos, todas :aqueUas fun
~ões a Q'Ue a p·ri.mltiv'a ta:t>etla e de 1908 SP referia. Todos <:>S 

.funcc1onarios continuaram a ter, en1;ã.o e depois,_ as garantias que 
a.qtialle decreto lhes outorgava. relatlvam~nte .â. aposentadO'l'ia.. 

Aqu.i esta,, :senliores Deputado$, outro decreto federal, o. de 
n. 2 . 9~4. de 5 de janelr.o de 1915. 

O seu art. 121. § 1.0
, p~creve-: 

"O funccioná.I'io que se in:utnizar, em consequencta d~ 
qesastre ou ª'ecidente <>ccorrlào no desempe·nho da luncção 
do seu cargo, "·poderâ. ser apo9enta.do'' com Ií\etaae do 
órdenado, "se tiver n::i~nos de 10 a.nno8 de service>". 

Eis õ que df.z e5se textó: · 
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O " éll't. U7, em seg'l)ida, .aetermina: 

"Ar; disT.>o.sic;ões da presente l 'ei são applieàveis a todo.s 
os func:cion3do-s e empregados federa~ ficando· por fõrÇa. 
das ·mesmas môd~tica.dás .ou :r.ev.ogJidas quaesquer- disp.osi• 
ções· consta~tes 6e leis ou regti,l:;µ:nento_s até a,gc;>ra .regula
Q.ore~ oo, materia.". 

C.ll~Jn.o agora a attençã,o dõs nobre::. colleg~. princ·ipalmente 
dos· rep:'e~entantes .dos funceio·narios publico-s; ·para o art;'. , 20 
i:lo decreto n. 4 .,.061, de 16 de janeiro de 1.9~0 . 

. Esse texto J)I"es.creve: 

"Ao funccJ(;)nario p~bl.ico, civil ou· militar, qu~ a re
quer-iII1Emto prop·ri:o ou por: dete_rminaÇãio ge a:Qtoridad~ COµt
p~tel)t~ f~r qecla.n.cdo, por insp·ec~ão -O.e ~aude,, affectado de 
1lep_ra. tU-berculos~ au oufq1 qualquer .trtolestla conta'giosa, 
ou adquir"ir molestia ·em serviço. ou em c.ons.equencia do 
serviço, .se:t-á êofiéedida li~nça atê o prazo de um annQ n • 

Seguem as. tramit2ç~~ re·lati-Vas e. ess~ estado de licenç~ e 
o art. 26 do mesmo decrete>. di~. e'm cont!nua~ão: 

~· Tertninaàa ~ segunda lje:em;a.. st a fünta medica -~ 
que fôr subtnettido Q licenciado, verifi-c-a.r q,1,le o seu rna-í. ê 
:incur.avel, s.~-lb.e-[!. co.nceclidg; uma Uçença de durac;ão b:t
.determ~da,; aoi:n desc.ontQ da m_etàde 4,0' .respectivo orde
nado, ou l:!óldo, até que possa ser <Lposenta.do,, OU· re!or'(Tl,q,
do, éam vén.cimentos. corresdomle·ntes a essà : rnetaà.e, con
tando, tão sómente, pà.ra esse etfeito. o tentpo de ·u~ça 
êSJ>écfaJ". 

o SR. BARRETO PINTO - . Este .ahno, .POt" in1.cfativa da ban
cada. do· tunccionairsmo publico, votá.mos ~a medi.da mais ~
pla., já. sanccioli3.da. pelo '.E>.res!d~nte da Repu"t>l'ica. O funceio:i;ie.
riQ ne9Sae condic;:õ~s terá direito ~ o~d~~o tnt~graj.. 

o $R. ~G.4H~ NETTo - ·pevo dizer que., na legislação bahi.a
na. desde T925, p'Ol· iniciativa, creio, do actua.1 Dé_PU1:aéio P.rjsco 

.:Parais<>, figura essa disposição. 

9 SR. PEDRO VERGARA. - Então, nã.o pósso· c_ompr~.hen
der .que V. Ex. ha pouco estivesse em desac<:ordo comm!ge> ~ 
interpretação do pacto fed~ral• 

o SR. MAGALHÃES NE"no __. ,Piscuto o texto federai, neà$e 
0

ponto. ,A.Uâs, no ~ c~o de do~nça· eon.taglorzâ, esse era; o re~lme. 

o ·~R. PED~ó VEa,GAR~ - ~as. Sr. Pr~ident~. quero. 
ap:ressar o t~I'..~i:r;io .das minhas considerar;ões .. 

Aqul está o art. Z6, qu·e completa os textos. que eu ~sta.vá 
lendo:· · · · 

DiZ ~Ue; 

''.Esta lei !"3erá applicavel €tb;s :opera.rlôs, tra:'bq,Zhadorea 
e diarist~ da Un:tiio"'. 

De· maneira que, quàlquer trabalhador, quiµquer emprega.do, 
overa:do' 'ou. diarista · d8. União q.ue adq,µirlr m.!:Jlestta., em exerct-
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.cfo do cargo, € 1 si essa mQiesf~ !õr co·n$iderada fncuravel, quer 
diZêr -- si esse operaria, si: esse m.ensaliSta., si ~sse empregado 
flêar in~pacl.tatio. inbabilitn,do,. physicamente para o exercícfo da 
tu;;nc'Çiio.- tal cCfme ii. éoil!Stitws~o est.a.belece, na pairte telath•a . 

..,....... será. a.pose.ntad0 .. 
Nã:o sei- como se possa. inter:pretar de outr~ mane~ra o s~p

tldo deste teirto. 

0 1 SR .• B~To Pnn-o .--"- Ha um rlecreto muit1_'> mais à.z'ii.plo. 
d.o. governo Wã.Sh,ingt.Qn L'tii$. 

ó SR. PEDRO VERGARA . ...:_ E • exactamenté o dé.creto n. 
l.4 •. 663, de 1 d~ .. nóV:~mbr..o de 192i, mas· nâ,o do. Sr . Wà,Shington 
Luis., e em que. vêm en,umetàdos· toàos os díspO~i·tiv~s d~ 1ei 
de. I9.20, a. :respe.ito· c;la a.cquisl~o de rnolE:stia e. da situação .de 
incapac.idade Pilta. e....:cerci.cio do ca;~o .. µ1capn,ci§iade e-ssa d~ n.a-
túi-eza ·:pl)y::?ic~, ma~eria.l. . 

Depois de e$}'.le.cificar to.das esSu:.;; iEituações, () dE'c.te-te n. 
1,,4. 663. ·no seu artigo finnl n.. 39, iilz o s·egUinte: 

"~ã.o ext~nsiv~ as ,disposições' deste dec-reto. llo. qyé 
.lhes ror~m ap~lícavefs, âQs operados, dinriistO!S, jornaleiro:;; 
e me.n$alh~tas 1Q.a Uniã.9:". 

Ago~ i'.eráó os npbres GOllegb..s outro deqreio,. él~. n. .4 .. 544, 
dê 16 de fev~reirc de 1922, em que, novâmente, o legisla4~r· pro .. 
élll'.a. ~~p.ara:r a sjtuac:ã.o g'eta.l de to<ios os funccionarios e ope
rados que prestei.mi serv~§O!S ~ Et.:,tn.a:o, ·princlt:>aimefite aqúelles. 
ctUe servem ·nas ·estrada~ de terro. 

Q ~t. 1~0 dfa; 

"Os füncciona~fo~·, oper:u-.ios, dJn .. ristru3 ·e mensalistas das 
~st~das de ferro admiru~.trapas :pelo ·Governo Federal te
-rãa .. cu-uaes àireitos e [!ôzarii.o . <Uts mesm. s · .vantp,g:cns Jr.1..; 
cot:lSig1Ja'1as em l~l. oú tj.ue venham a. .ser estábelec'idás, t:ae
ilo!> quanto· a vencihH'!i.rto;s~ qúe. para. ~aAa um- se-rij;o i rxa
dog no respectivo reg;:ul,a.ment.o, ~_q.lvo pioditi~õ~ feitas ·em 
lei". 

Esse texto, .pôi~·. se refere p. tpE!,as aquellas 'l:efa antedores, 
;i1or mim cjtadas que 'davam g:arantias, d~sQ.:e 1908, a todos os. ope
rar.íos ·da Uniãó1 desta (1U daqu_ella r~partição, ou d~partan_lento. 

Dlz, ainda, ó art. ~·º des~:e décrceto: 

"'AGs tunccicnari'Os. onerados, alari~tas é mensalistas 
que ~Qnta.r:em :mais: de dez. annas de serv.icos nas estrai:las. 
de. ferro que. por q-uçi.lquer motivo · torem, t:ransfe·rfilas á. 
administração .da UtJ,ião, is:erá. addieionad'o es.se tempo .a~ 
do serv~ço, p(ira tQà08 os ef1eitos1> ; 

De. :mãnelra, q~e o leg·f'sla,-çlq~ no seu· e.nheló1 1.1º -seu a:ps~lo 
de ·bumª'n'idad:e. de !á.m~at.o, êhi proteccão ao onerar-lo, ~b~g~va a,o 
pônto, ta:z:nbem, aci.ui, co'm ·rela~~{() aos oper;u-los ãe é.str.ad~ de 
!erto,, de .lficorporar, pe.r.a. o.s efíeitos ô~ aposentadoria, tO'do o 
ternJ?o de serviço an,te.r'ior ªº mQtnento e_m que o antiga te:iTo ... 
via.rio ingres~àva n~ r:u·nÇ:ção publica. 

Quero. a:i::ora. e para te:rmina:r, Sr.. Prei:idente, citar o decre.to 
n .. 18. 088, d.e 21 de js.neiro d~ 1928,. ~m q.u.e, me paT~ce. a .· .ques
tão que. esl~mos· discutindo é· definrtiv:nnc.1,1t~ :resolvl'dà, debaixo 
tio ponto de- vis~ em ~-u~ a tenlio collocado. · 
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.'Ness~ àel:re;:o, todos as se~rvidores do :Sstado são· amparados, 
para. eúei r." d~ apo...,en1.ad.oria sem distincção, e principalmente os 
opera.rios dia.tistas, mensalistas. e jornaleiros, .a que &.e reter"' a 
cméno.a n . ....,. o._, ..,., • .t:>arreto Pinto. 

0 tex.~o u.ó da.ereto f! o segui·nte~ 

u A~-s ~m,,regaáos e contractados; na. forma do a.rt. 7.º·" 
e d«i;!vo aàvertir que esse artigo discrimina todos os 

funcclonarios subalternos a que tenho feito w J.usão, - .. fi,ca. 
:manliuv o dmut.o a inscrjpçá.o nas caí.xa.s de aÍlx1l.i.os ou 
benetlcen~ias ~riadas por lei em div&rsas repartições in· 
d .us .. ria~s J:lO In1-tit..uto de· Previd~n~'ia, ou nas caixas de 
aposentadoi·ías e pen-sões dos f~rroviartos e congeneres, de 
:conformidade com a repartição de serviço a. que pertençam 
e com o.:> regu•·~entos dessas instituições; e quanc!o f)er· 
manentes... têm direito cz fêrl!J.8 e Zicença,. e bem asslm a 
aposentad.lria.;, qu~do Ieie especiaes expressamente tenha.ai 
conc;edldo wes g.ireitos~ 

Diz, pois, é. lei: quando permanen.te, tem direito o tun~io
nario á licença e á. aposanta(Joria. ••• 

o Sr... DA.EmBTO. PINTO - Qu.ando perm.anent~. 

Q SR. P~ÜRO VERGAR.A - Desde que l~Js especlaes ex
!;)i:es...amente teni1arn concedido taes dil eit os .. 

O SP... THOMPSON Ft.oRJCS - V. Ex. está vendo qu.e nesse 
t exto ha duas resalvas. 

o sa.. PBDRO VERGARA - Insiste o· nobre. Deputa.d-O na 
velh_a. questão. Pergunto, porém: todos os. gue.rda-treios, todos os 
!UD(;ClOnt:t..r.·19s aà1wrusu-ar.i vos das E!btraoas de it:rrü. qtie devam 
exercer func~ôes det ermftladai.S .t todos os .tlunccionuios da Casa 
4a Moeda que trabalham nas officinas da;quella. .repartjçã.o .•• 

O SR. B.11.suu:ro PINTO - ·Sã.o permanentes~ 

O SR,. PEDRO VERGARA - • ~ . com attribuleões especi
!'.icadas. pr:-évianiente ~sta.belecidas em regulamen·tos; todos os 
tunccionarios da Iinp~ns:a. Nacional_. quer os d<1s officl;nas, quer 
os que labutam nas diversas .s.ecções de obras - não e;x:ercem 
funcções publfoas? E essas ~uncções não ~ permanentes? 

O SR.. ~o Pi:.moo - Exercem. 

O SR. PEDRO VERGARA. - Então V. 'Ex.. conclua com
.migo. que eS9es funcciona.rios estão ampará.dos pélo d~to n. 
U.088. 

O SR. BARR&To. PINTO - Estão amparados ..• 

o ~R. PEDRO VERGABA - · Nessas. ~ondições, como qut:.c 
·v·. Ex. •.• • 

·o Sr.. BARRE'J'a. PIN'l'o - ••. depois de dez annos. de serviçe>. 

O SR. PEDRO VERGARA - Absofüta.mente; não! A lei não 
diz is3o: a.ffirm.a, precisamente, o contrario. · - · 

·o SR. BARRE'l'o Rl?."ro - E' á lel de 1.~. a de 2·2, a de 26., ~de 28. 
·. 

O SR. PEDRO VERGAR4 - Não insista ó nobre Depu~o 
i::.m querer prejudicar a sltuaçij,o de direito de tantos servidores 
numlldes da. Nação. 
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Não ha prej:tilzo algum pa.ta .ó Estado em dar aposen,ta,doría 
::tos seus serv.tdores, a · todós elles; por que, .se tiverem por ex·empio-J 
g:uatro annos de ·serviço ·publfoo, qíle V:Euitagém lhes poder.à. ~dvir? 
Que pensão 'poderá a .ttribuir o Estaido?!. S.e os funcci.Onados tiye-. 
· i·em mesmo· oito ou dez ann"5, q·ue significará. isso para· o Th,esou
r.o·?· Em quasí naaa.· pesárâ no erati'o e, talvez. o propl'io funccfona: 
rlo .rejeite essa retr-ibUição. Mas, tica. o direito, resta a espeetâtiva
de direito. p.êrmanec~· a :garatttiá Jega.l. E se. a lei estab~iecé ·tàl, 
vantagem, por que havemos .de contesta.J~a:? Se a Consti.tuição nüó 
.nega. não te.stdnge esse ·direito cortslgne.ilo nas leis a .nterior;c;s poil 
·q'Ue hão de vv·. EE;x. e seus coUegas, repre_sentàt.ttes a:q,l,li ~o fttn:c
c!o11all.sme publico, coar.tal-o? por tiue? :Se as1 l·el.$ e. a ·oqnstjtuiç~o 
não fazem e$$a resttic.ç_ão que pre.tendem. estabelece~? 

·sr. PF.eSi-dente: teTI.nlnó m~u discurso. d:i;z'end'õ que a Cotistitui
,çáó Federal.. em SPU a ... t .. 170 e . páragrapbos. qu<iJ'ido tr"t"' d~ -~p".i
sen.tadoria, não engendrou tnaterla nova. não ln~o~ou direito e.nte
l"lOr, mas ·con.souaou,_ c:onsübstanqlou~ deu fõrtna legal, imP~ratlva.. 
para valer cC>ntta as leis, contra ·tQdQs. os Jegj.siadol."e~; çõD:tra toda.a 
.as aut0.ridadés, a prinélJ>10$ é normas a:n.ter.1ores é Que esse~ prlncJ.
Pios e essas normas só dé modo excepcional iarapi <:op:ttari.os {LOS 

humildes serViàores da Na~ão .• 
<Palmas. Muito bem; m.uito be.m. O orador é cumprimert'taào). 

O .Sr. Presicl"ente ...- E;Xistlndo u;ma vaga., ~~ CO::ll)..ll'.l.i~sã.p ·d.e 
éotiist,it~ção é J"us~ça. em virtude ida a~enc1ª, d,o. Senhor Pepµtado 
Domingos Vi:elr~.. n·om~io, .para substítuil-o, o Se.n.hor Deputado 
Adõlpho Celso. 

A Caxnar,a. approvou r;ec~n,témente um ·reqJ~.erimenfo pedit;tcio 
~ cQnstltuição de uma commlssão que tonn~l.e um projeeto para
execu~ãõ dos ãrtiges 136 e: 137 da C!onstrtui<foo da lteplib'lic:,l. .Para 
essa Commlssão nomeio o'.s seguint~ Senhores ;Qeputados: s~:t"!gado 
Fi:rho Pr.lséo Patâi$o, Behnt,r.o de· , ·~edelro$.- J'air,o Franco. :...\nton•·o. 
·de G°'es, Fl'ederico Wolfenbl,lttel~ ;âlves Paima, Carneite de Re~tnHié 
e joão Mangabeira; 

Tendo sf~o, .distt:ibül'do ltQje, S'e~d. (la.da p~ra. ordem qo qia d~ 
~l'e.pois ~e a'!]la_Y)hã, quarra-fetr.a.; ái'im, de ~~r discutido .e eon~om~o 
a. marel'la. da discusaão. ·votado. (:Iíl tei:-.ce!ro .turno, o pro:jecto de 
OrçaII)~_tita geral d~ ~epublica;. . 

O Sr. Presidente - Vou. ouvir a Cáman sobre o~ seg'Uirtte 

.Requefro que, Ii~ acta dos ~ab~lh_o.s de hoje, se consig:ne. u1n. 
voto· de: J>eSar lielo ralleciinento do pr. H-eraçli-to Cà._valcttnti, fallo
cido1 ha 8· diaS no Recife. 

-Sa~a; das Se.ssêSes. 21 de Outubro de 1935 .. - ]Jotto de Mencze:~. 

O Sr. Bo'tto· de MenezP:s <Pela onzem) - s:r. Pz;"esiden.te, nã~ 
01:lvi,, atê b.oj~. de 'VQZ:es mats· amigas ou. m.àis autorjzadà!:;I. o elogt() 
funeb_re do .Desembargado!," Fter~Uto .caval~nd, n~m vi àPres··tt
.tado requerimentQ de pe~ar pela. suQ. m ·e.rte, oçcorrida ha oito d1as; 
no RecU'e_ Pe~o dfaer, (l~~e fogo; que se trata; de um aàver~t'to 
polliicQ, ª' quem .nunca. acomw.~hel na sua vida p'Qb~ica .. ! si.nto-rne, 
por is,so. á. vontade p~:m. de.pois da luta, da p_ai,xQ;o, ,do atr.opeta das 
.competições lpca.es ·Vir· trazer o mei2 veto 4e pe~ p~la SlJ,~ ll'lQrte. 
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O Desembargador Heraclito cavalcanti orJentoll', em diversas pha-: 
~s da política ,1>arahybana; ~pos ou partidos e o fez, ~uitas ve
zes, com espirita apaixonado; ninguem lhe' poderá µegar, porém, <J 

cunho pessoal dá sua actfvidade e o desassombro da. sJ,Ia attitude 
.partida,rià.. 

Quando a. Parahiba se dividiu,. na A:Uiança Liberal. . no mo
mento m_ais meli.ndroso WJ. sua ~istoria, o Desembargâdor Heradlto 
Cavalcanti tomoq camlnho contrario á m~oria dos parahybanos, 
contrario ao se.ntir d.o Povo· da m,inh_a terra. Mas .. Sr. Presidente_, 
verificando embora tal attitude, não podemos deixar de reconhf!Cet· 
na.quelle pàrahYbano o gosto pela luta, o traço personali.ssi,mo da 
eu.a individualidade • 

. 0utroi;; poderiam t~er-lhe q l)ecrologio mais a. ·vontadé, por:.. 
que lhe acom,panharam mais de p.erto a orientação· partidaria.. :é~u. 

porém, Sr. Presidente, que o combati de frente, que: delle füsore
pei. que :nunca lhe fiz corppanhi~. nas lutas que sustentou n.ô Bs· 
tado, - .não posso, neste momento, após q-uasl dez ·<Uas ~leco!Tfdos 

·do seu falledme~to, deixar de vir dizer á. camara dos Srs. Tlepu
tados que o Desembarga.aot Heraclito tinha mereciménto pes.~tial ~ 
merece, agul, o seu nec,r-0logiô. Devo acce~tuar. S1·, Presli:li:mte. 
~ue a Parahyb~ lhe d·eve o Orphanato " Dom Ulrfoo", que 1~ori~a. 

Para. mais· de 500 pob.re$inhos, livres da. miserla, da prostituic;.ão e 
da. fome pelas sµas mãos e iniciativa. 

·Ora, um paraj:iybano a:.ssim. erribora muita.s veze~ te.nha err~do 
politicamente, em.bol'.a hajQ. discrepado do sentir de seus conterra
J:!,eos, en;ibora tenl}q. ~ido apaixonad~, tem . a.inda dir~ito ao · li osso 
reconhecimento, porque, con;to disse ha pouco, amparou a infan.cia 
humlld~ das ruas affHctas da n:rl,nha terra, redimi?1d.o, com es!i)e 
acto, ~ suas poss~v~is cµlpas. (Muito 'bem) • 

A.ssi,m pensan.do e SE!ntíndo., eu que, como já accentuel, :foi ~eu 
adversarto politico, nunca l~e segui .a orienta~ão partidaria, eu que; 
no Estado, não te:z:iho entre os meus gra:duados cOmJ?anh~ir(ls e<ms 
~e:\<:donarios - porque .muitos delles estão servindo á actua.l ~i

·;u~ção da PSJ"ahyba - nã.o posso, Senhor Presldente, sem oblitera ,.. 
.1Jã9 · da 1ntelligencia. da. razão e do bom sent ido partida.rio, negar 
ao De,sembargador Heraclito Cavalcanti a minha palaVI'a de sauc1a
de, no momen~o .em que desapparece do sêenarfü da vida: 

.D:equeiro a V~ Ex. , Sr .. Presidente, qu~~ na ·· ac~ dos nm;so~ 
trâoalhos de hoje, se insareva ~ voto d.e pesat' pela morte do illus·
tre parahybano, Desembargador Heraclito Cavalcantl Càrn~iro 

Monteiro. (Muito b~m • . Palm.as . O orador é; cumprimentaàp). 

. O 'Sr. Odon ·Bezerra (Pela. ordem) - Sr. PreSide.n .te. devma
ment& autoriza.Q.a pelo -seu Teader, a bancada !filiada a_o Partido Pro
gressista da Parahyba. a$socia-se á. :ínan1feptação de pesar q~9 o 
nohrP.. Deputadq, Sr. Bottp de Menezes. acaba de propõr á Cass.. 

O Desembargador Heraclito Ca valcantt fel nosso adversa.rio 
politico de hontem. Nõs o com.batem.os. então. com a. ·1e~Ytn:fo e 
firmeza de attitudes que têm sabido man.ter os bo~ens da Parahy
ba, nas dul'as refregas que as dissldencia_s politicas lhes 1mpõ.em. 
Agora. oiitra não .pedia ser a nossa e:ttitu.de, d:eante desse pr·eit'l de 
justlç<!- cque a camara. poi" cérto, I)restará,. ao illustre parahybal')_n . 

Morto o Desembar~dor Heraclito Ca vaica.ntl çessa par:.t n(li;: 
a dissidenc!a. anterior, .e nesta hora lhe rendemos a. homenage~ <}o 
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nQ$SO respei.to pefa sua, vida publica de magistrado -e· de cidadã.e. 
(Muito bem. O orador é abraça.do). 

EIP seguida, é approvadQ o requeríme·nto de 

SenJ;lor '.aotto de Mep.ezes. 

O 'Sr. Pre~ídénte - Ten.nó· sobre a l:nesa.: e vou. subni~t~e~~ a 
votos 0 seguinte 

Req:ueiro a in$erção em acta 4e um '.VOto de regosijo pela aus-· 
pi_9ios~ epheme·ride do 91. º anniversâ-rio., occor:ri4o boje·, ~ fun~,..· 
ção. nesta Capital, do In·Stitú.to l!isto_rico, - a b~nemeriU!. institül
~ã9 qúe tantos. esforços tem. disvendido em. prot d.o conhec1iner.t-0 
~~a;I dos factos bra.Sil.eiros. 

S;ilil. ~ .s ·es.sõe,s. 2t de ·Outµ_bro de 1935. - G()?ff.eJJ Ferraz. 
Approva~o. 

E' çl~teri:õ.o o seguinte 

N. J,88 - 1935 

(Pr.illleira lel;iaia.tura) 

~o .. S'r. P~e~idez:ite. da ·cat;nnra 4os Deputa4o~~ 

, Requeremos que seja ;nfQrm~:da a . Camá.ra ~or .intermedio de; 
Sr. Ministro d_a Fazenda àos :motJvqs porque, atê a pre$e:nte da~L 
não. f'orani cu_mpr:iqas O.$ disposi<;;ões da lei ,n. ·40~ de 10 âe Abrll dt> 
1935 •. que Itlan·da .. !>agar ~ fUnCcionar.ios ci'v'is 'da L)'nião as gratif;~a,. 
ções addicio.na~s a que ·têm direito ell'),. :race Q:o art. 2a, da ,const:
tut~ão Bra;sU~ir-a. q-q.e tornou sem effeito os decretos dQ Gov~rn.o 
·ProvU\qrfo que. su.spe~deram esses p~gamentos, e consta:ntes da.~
Disposiçõe$ Wransitqrias. 

S_a_l~ -4S.S 7Sessões, 21 de Outubro de 1935~ - .A:bgua-r ]Ja8t1;r.. - · 

José Pi>n_gari.lhQ. - Genaro M. Ponte. - · Acvlin@ de Leã.o. -
A.-belardo Ma,rinho. - Paula Soaréa Neto. - Adalbe-rt.o O'airn,.a1'.f/.fJ. 
--- S.oua;a Le!í.o , - Arthut- S.am,t.os. 

O Sr. Pr-esid~ttte - '\•ou submetter no voto· da C.amar.â o 
~~Inte 

REQt:rÊIÚ,~""l'O 

Req:ueiro ~ inserção em. actà -de u~ 'voto de re~ôsijo peb. 
passagem do 80. 0 annlv.ersario dn lnaug'uta.ção da Estrada- de Fet'l'.o 
·~"Rio-PêtroI?O.Us',, que :fo1 a pr'!meira do Br.asll e do continente. súl
~érlcano, g,ra(;âs á. ihfofativa. dó gJ<a..nde br,aslleiro lr!fieu Evange
lista. de Souza, Barão de 'Ma.ué. •. 

~ala das :sessõei:i. 21 de Olltubro de 193.5·. ·- Gomés· F'errrn: .. 
Appróvado. 

O Sr. Pr~sid,~n·te -- Tenho sobre a mesa Q s~gui~te 
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~. 1.8!> - . 1935' 

(l>r~eira legisl~tura). 
-

' ·ne<llieir@ seja lncl"Qido ná '" O.t:dém do :Pia/' o p~oject.o n· .. 56, <)e 
193?, que manda; pagar subsi4i<> ~o~s :Depuf,ados ~ exe.t·i~i·'.:!id f.·n\ 

0-qttib.z:o de l930 ~ 

Saja das ·sessõe;i, 2l de Outul;>ro de 1~35 .. - .A:curc(o .1'orres, 

O Sr. A'curcio Torres (Pel.a. ót d!em) - Sr. PreS.ldente, tendo 
sido,· ha po.uco~ .i:D.fQrmado pel<:>s Srs. D~putado.s Clem.ente Mari;tnf. 
r~tw do proje.cto na Comrrd.Ssão d,e Finanças, e ;Elenriqµ:e. Do<l~
worlh, de que e. Commi~sã.o de Finanças e. Orçamento esper4 ;.-esol
v~r o assuln.pto de que tr~ta. 01.pr-oJecto ·n. 56; ,fá. a.cceito °".?la Co~,. 
nr.Lssão de J"ustiça. na. ·pro:xima.: sessão qe. qumta·-feira, pefü.·ia. :i. V. 
Ex,. considerasse Gomo :retira~o o m·~u tequel'in).~nto ~cerc:i. cle~sc . 
Jl"OJ~to. . 

Suppuz,. Sr. Pz'.esidente,. que .a ComJPissão ae Finanças j.l hou,.. 
~e,sse opü>.ado sobx:e, a .ui.ateria e q:uê o respectivo f,!;:i,re:e-er s"o ~m
oonbas$e sobre a. mesa. Informado por e~s ;ciois illustr·es cot11n;as, 
como· ~ca;b<) <de e()ttlmlillícaI" a. V . Ex.•· nã() J>.OSSO e- .niló a~vo iH::;isH1· 
no .me"'U· reque:ritn.ento. 

,.,._,..... 

O Sr-•. 'Presidente - .Defiro e> :p,edJd.<> .do hobre :Oel?ttta.i;lo. 
Tent>.Q sobre a mesa Q s~gtli'J\te 

N. 190 - 1935 

Requerem~ ~ inclusão em •fQrdem: !iQ. Di~'~, 4o projeçtq n. 
10.6, de 1935, dispondo sob~ ~ reform~ ~OlilpüJsôri~-

Sala das ~essõe~, 21 .<le Outubro de 1935, ~ --- ..d.Cu.rc\P ·Torres. 
~qil.za. ~cão. - Af'tli.ttr Scn:tos. - . 'U'balào· -Rannalhete _ - A.sdrút1a·l 
Soare,. 

O Sr • .A.çurefo Tori.-es (Pera or.dem) ·- . $r. ·Presidente, º" re
qu~rlme:r:ito, de min)la ~-g:f.oria, qú~' y. ·~x_ .. , acaba de lêr, ~. ·em f'a!.:e 
do Regimento. daqu,elle~ ~ob.re . os quaes a. Camara nao se. ma.nlfe,~ta. 
V. Ex., ten;i. manda& o~vl,r a ~ sobre inclusão ·de projeofos ·em 

.. ord.em do ·~ qua.ndo ·eUes ~io d_~rchivados ou se :encontram 
nas· respectivas Ço:r;nmissões a ma.f,s t~mp9 ·que º' es~beleeld•> no 
l;teglmetito. 

:Co~ o pr.Qjeçto n.,. 106, ~ntre.~nto, nâQ< ~o~tece iss_oi pai~ provê 
sobre ·refor.ma cQmpulE;1oria de .off icia® da:s n;ossas forças 4e terra. e 
lllár, j4, ten40. ido ~ .Comm.lssão de FÍJil:a.n~as, onde recebeu par·ecer 
do s~. Dfil:>"Utado Amaral. Peixoto, ass.ig.n.~.o pel~- Commissão . 

. lj..' yista do exposto. e- jã se ~han_dp i:i3; :Mesa à ;-e!edda. propo
s:iç~o, 'Com o ~espectlvo 'Patec~~ eIJ.t~n,dO. ser ó <$SO de inchiil .. a. rui. 

ordét:n do tU::i.. inqepe~dE'nte d~ ·pronunci.a.ment.o do P.lena.r.ló'. 

O s·r, Presidente - Defiro o pedido do nobre Depl):tado .. 
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O $-=. .A:curcio: ~rorres (Peiã. ·orãem,) - · Sr. Presid~nté, desejo· 
a);)eiiàs· en.caniinl1ar· a V. -Eix. um requérünento <ie lruo·rmag·ões ao 
:Sr. Mini$tr o da 'Vi~ão. 

, . Por certo, õ ·e_mti;l.ente Sr. Marques dos Reis ign0r-a. o modo 
por qu.e alg'uhs dps' seus 4,uxiU-a:res hnm-e.ciiato_s vêm tratando ·os eon
tractados e diariStas do M ints_terio .da. Yia.ção. 

Sabe V. Ex. qU'ê, .l,)é)á re~ estabelecida. ho;s arts. i68; e 11t>, 
e .seú.s 'J)atag}laphos, da Con~tituíc,;:ão Federal, hà pouc_o citado;; pefo 
Sr .. ·Dei'.>uta!lo Pedro Vergara, sa<> cons'i.de.vadps !uncci'onar:ios todós 
aqueltes que prestem serviços á ün~o, .seja qual f()r a forrn;,; de 
pagame.nto , El :nessa e:xPressão ·~ se'ja qqal :fôr a 'fórma tte pagamen
to"\ iert:i:O:s ge te_r ser;npre erq vi.sta a bniã.,o Fedtaral,, porque nãp .se 
pôde: àdnlittir tfi'Y.e a Ço~stituiçãa queira envólver e"ll'.l tal e:x-pred_sii.O 
o ·s.ervii;õ ·es_tipencUado <nrect~me:nte pelo pa,rti.cula,J;-;, peio E:stado 
ou pelq Municipio. 

. S~nélo asslm, a ,regra !h.:ada é a seguinte! são servid9re~ da 
IJniâo, co~ P!reito á:s ga,~anti3$ que a Con~tituiçã.o estape~e'Ce .. . 

o SR. BARRETO :Prn'io - · E' a legislação ordínaria. 

O SR.. ACURClO TORRES - ... todos aquel1e13 que p,restam 
_serv_iços á Uni~o. ·e recepam p:or qualquer folha, -seja; a dos j"un_c"' 
1cio.z:1Arios_ ~os q1,1adros, seja a ·d9s ~uncciQz:t~ios cont_i::act;a4_o_s ou diª'
t'istaS!. 

0 SR .. FEJRN.AND:Es T.AvoRA ....__. P.ergu·n_to ::ie, no càs.o d.o Estaap ou 
do M:unlcipio, os diaristas também. não podem se.r co11Siderados func
ei:Onatios. 

Q Sa. T.aoM,pso?ir Ft.oRES - - Deve,m se:r. 

o SR. ACORCIO .TORRÉS - Devem sér porque, quando a 
Constitutção fb.éou regrà.s o .fez para 0s funccfünar.ios em geral. 
Aqtll. mesmo, os mernbrQs da Comn:Ussão E$J;ieêi-ªl .su.ste.liitaram q_ue 
:quando tàlavam e,m funpciohia.ri.o qu'.éria:m refe'rlr-se :ao $erviQ,or (iQ 
PaJz. e não dtstinguiàm n.o se-r\11dôr 'do Pa.iz, áq:üelle. que .p._reata:$~e 
seX"vi90 â. UnJão, ào Estado Qu ao Múnleiplo. 

O SR. ·MORA.Es Pli\'4. - Ne?;n qµe :fosse. men$_al~, diarista ·çiu 
,joí"'naleiro •. 

o SR.. Fim-N~OO T&VOnA - - E os ta}?euiães? 

O SR. ACURGIO 'll'ORaES. - Esse$ não: perce~ern ·da_ Ug.ião . 
. do Estado ou Munioipio. 

Quando _a C~nsti~ui-~$io µsa da. ~.xpressão. ~· seja qual fõr a -for
ma •de . .Paga..'r.f:l.ento.", subentende-~e que se ·trata de pagame.n'°tQ. f~:1:t91 
pelos cofres: puõlicos·. 

O SR. FE:rofAW:>Es. TAvo~ - E _lles .sã:.Q nom~4.os• pelo. Podei: 
Putfüco . 

O ·SR. ACURê.Ió TORRES .......... P.etdóe-me .o nobl."é collega. A 
Cc:mstitulçãp não àeolara. ·que é funccir:>narfo· todo· aqUelle que tem 
titulo dé nome.ação fjrmacio pelo agente ·do Poder Publico. b• o tn.· 
ve-rtso: consfqera funcciÓpario todo aqul:!Ue pôr quàlquer fórma es• 
tlp.eruUc:µio pelos catres pub.liCP:S, federa1, mu._nic.ípal _ou estadoal. 

O SR. ~Er:.:NANDJ<:s TAYQ~ - Fada àlnda uma ohjec~ão: ·si a. 
Unjão se ax,roga até o d,1.reito dé lhes traçar norítl.a de conducta? 
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. . . O SR. ACUJ:lCIO TORRES -. ~·o m _<>:mento e·n;l~ que ~t~·o11 
;Lqui do pr.ojecto que pa_reç:e estar n~ Co~misSãp. d,e Ju,stiça, Q.e :t~ór'" 

ge,pização .da J~stiça Jpc~I do Distriéto Fedel':"al ou da. .Ju~t,i_ça }'~
deral, est\pen4eaT:ldó ~ ~ervidói··es da Jlµ;tiçª' pelos çofres pub!!
cos-, 21ão tere.i. <fov:ida ~m r.esp:?nder ~o nobre colJega. · 

~tas, $r . .Pr.es'ide·nte, o .cai:io ª' que -se refere. o requeri:trrento de 
'i.i:úo.rm11ç9el:! (:! tecanté. · Um .rapaz, é<:>iíl: 14 a nnos ininterrut>tos 4e 
servjços· á a<:1m.in.istraÇão dbs Correio~ ~ Tele~rál)bos do Estado à@ 
f'.UÓ, ·e que colle.que1 h~ po'U'co sob os sérviços clinicas .do gran<le pto:.. 
fessor. Ann~~ Di~s. esse rapaz, cónductor de malas, ·serviçr> de 11.a

t.ure~ a m~is· penó$à., r-eqtiiere·u férias a:a aj.ministra.dot. As íéflas 
foram ·r~cus_aµªs. P~diu ~ne. então, licença, com vendm~u tos, para:. 
tratar de sa,ud~. A licença ta:mb~m foi nega.da. Recorreu ao "Di:. 
~ector ·Gera.l dqs 'relegraphos;, que recusou ainda a licen.c;a. 

O ~-ª• Mo~ PAIVA - E' ext.ranhave1 que sejam neg~das· f.frias 
·a servid.ores do É$00:.do,, quando Q Governo obriga ·os part-iéufar~s a , 
eQ.JJ,.ce~el-as·. - · . 

Q SR. ACURCr'O TO~RES - Sr. Presidente, o .ret.ftfotín\c·:n <u t: 
o seguinte: - · -

.. 
"Requeil'o· que, I>O:r intermedfo dEJ. :M:e-sa, in(o,rm1- ~ · 1\ii'.: 

l)istro d.a v1a·cão: 

a) ·se os funccion~iqs ·POstiaes, .co.ttductore~ ·1t· ~na1;:1.. 
< • com mjµ_s de 1!> annos de s~rviço, ·têm Çireito .ás fé.nas r:egu

lám.en t~es., eomo os de~.1s tunccionarjos •.publicas; 

l>) s .e lhe'S é "Q,S~eg:Ol'~do o direito á . llcença, com rtlll).1Jtit)-
·t'.ação. par~- tratamento de .saude; -

e) em .. qué ·dlspo~ttivo ·de lei se fllJld..o:.i o a.etual Dlrector 
Gê?'4]: dos Correios e Tele~phos· páJ"a. lhes· negàr esses- :be-· 
n~fictoss lega,es, qu~do requerido.a~ rta b.ypothése de respos-· 
ta:s atfi.nna.tivas a_os dQis pr!Uieiros it~n.s", · 

Esse Q :requerill\e'ílto ·que queria .justlfiea,r em r.aplda:s })álà
vras e que e_spero V-. . Ex,, St. Presi.Q.ente, dG accordo 1com o Regi
mento .retormà,.Q.o, o envie· a quem Q.e <lir'eito. .(lfuíto. bem) ·, 

yem .ã MeSa. .. ~ é de'ferldo o .s·eg:Uin.te 

·N. 191.. - 193·5 

( Pritneira legisiatw;à) :· 

. Requetro que,. por intermedlo .<àà Mesa. ~.Nn~ o ~tro da 
-V·ia~o: ·. · 

<;i) 1se o.s· flincciQila.rios· J?ós'14es, ~qnductdres -de ma.las. c'.lm 
ma.i$ 4~ 10 ·µnos d.e ~rvi.ço,. têm dtr:elto âs férias· r~gul:in1e:n.turc~. 
cõn:ij) o!! d~:i:;n_àis .flin~cionad~. públicos; · 

~ . ?:!) se ~Ih~ ê aásegurad9 o direito á Úcença,. com remuneraçfü_,, 
pa.1~3: tra~~nto de · saude; 

· .e) em-.que qi~ositl~e dé )ei. se -·..{undou o. àc~uáJ OlrectQr G~ra,.l 
dn~· ·~orrp'to~ ~ Tel~gr-S\•phm1: pnl"a 1)1.Ps · nepr e~_!lle~ hE1n~ff('t9s ·1eb-R.es,' 
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quando .requeridos, nn hypothese de -~Pspcstas ai'~!!'m~ilw1·s ao.s <lois 
p"rim~.iros itens. 

· Sala qa.s Sessões, en;i.. 21 de Olltubro ele 1935. - Acurclo Torres~ 
·O .Sr .. PREStnENTE· - Está. fin<la ·a ho.ra dest1_as:d:i ·ao Ex'pe

di~nté·. 

Vae-se :pa!iJsar á Ordem do Dia. (Pa1t8ci). 

Compareceram mais. durante a hora d.o expedlen .. 
ente, os Srs.: 

EU'Valdo Leidi, .Â.gen.or Ràbello, Claro de GodoY,, Ribeiro J'u:nior • 
.Ma.riô Cllennont. Deodoro· de Mendonça. Aeylíno -de: ·Leão, .Fenelon. 
Perdigao, Lino Machado, Magalhães .d.e Almeida, Henrique Couto, 
Carlos Ite!s, El!ezer Moreira, Ageno.r .Monte, Adelmar ·Rocha, Ftei• 
re de Andrade, D'em.ocrito ·Rocha, Olã.v,o Oliveira. f\!onte Arraes, 
Figueiredo· Rodrigues, J"ehovah MO.tta, xavier de Oliveira, Martins 
Veras, .Alberto Roselli; Ferreira de Sotizà, Gratu1iail.o Brito, H~r~
ct1oiano Zen.ay:de, Samuel Dtiàrte, Botto de Menezes, Odon Bezetr~ 
Árn:lldo Bastos, Adolpho Célso, Atth:ur Cavalcanti, Alde Sampaio, 
Humberto Moura. Motta Lima, Orlando Ar-aujo, Valente de Lima,. 
Sampaio Cesta, DeodatO Ma.ia, Bar.reto Pinto, Manoel Novaes .• Cle
mente Marlani, Pedro Lago, João Mangabeira, A.rnold Silvá, Ma
galhães :Netto, F ·ranclsco Roeha, Octavlo MaJlgabeira, Pêdro ~l
mo:q,: Leonclo Galrão, Artli::ur Neiva., Rap~ael Cincurâ., Edgard San
ches, Homero ~ires, .Tµ.1io No:vaes, Candido Pessoª .. Henrique La
ge, .roã.ó Guimarães, Levi Carneiro, Bento Costa,. Hermete Silva, 
Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Prado ·"KeilY, Lo,ntta Çosta:, êardUli> 
Filho, Nilo Alvarenga, Lengruber Filho, :Fabio Sodré, Ca.I'.los Luz, 
Noraldln9 Lima, Pinheiro C,hagas, Clemente Medrado. Josê Braz. 
Theodeiniro .Santiago, Adello Maciel~ J"oão Bera.Ido, Arth·ur Berna.r..· 
des Filho, J'uséelino 'Kubitschek, J:>oJycarpo Vfottí, Dan1el Carvall;lo. 
Vieira. Marques, Celso Machado~ .João. Penido, Rezende Tostes, A.n-· 
thero Botelho, Delphhn Moreira, Belmiro Medeiros~ Santos :F"iibo .. · 
O~car Stevenson1 Carlota de Queiroz, Vergueiro Cesar, Ca.r~ciso de 
Mello · Netto, Cincinato Braga: Çast.ro Prado, Màeedo Bjttencfr~url, 
Laerte Setu"J:ial, Alves Palmas, J .orge G~edes, Teix~i;ra Pinto, Rob~r
to Mo,-eirca, Aureliano Leite, Justo 4e Moraes, Mir~~da. :Junior, ~o
:-acio Lafer, Fabio .Al-anha, Jairo :Jrranco. Lau<lellnQ Gomes, Trigo 
de Loµrelro, Corrêa da Costa, Vandoni de Barr.qs, Plin~o Touri
nho, Francisco Pereira, Ab.elardo Luz, Dorva.l Melcbfa._!ies. Carlos 
Q-omes de Oliveira, Demetrio Xavier.·. Frederico Wol!enbuttel, Raul 
-Bi.~teJlcourt, Barros Cassai, pario Crespo, João ~eves; Aniz; l3âdra, 
Eur~co Ribeiro, Er.m.a.no Gomes, Sebastião Domingues, P.edro .Jor .. 
ge, Francisco ili Flore, Abilio de Ai;;sfs, Antonio darval)l..al~ Arthtir 
da Rocha. A&tlberto Camar.go, .Alberto Surek, P..icardf.no .Prado, 
Vieira Macédo, Ma.rtin,ho l'rndo, Fe_rreira Lima. Ricârdo Machado, 
Oliveira Coutjnho, Alberto .Alvares, Lirn~ Teixeira. Gastão de Bri
to, Roberto Simonsen. Vicente- Galli~z) L·~ot].cio Ara.'1Jjo,. Gastão Vt
dlgal, F .mn.Ça: .Fllh_o, MoacYr Ba~h€isa. Arlj.l)do J>!nto, Augusto Cor• 
sino, Lourenc:o Baeta Neves, Sylvio Leitã-o. Pa:u?o 1\Íartins, Moraes 
Palva, B'a~reto Plnto. (15.G) • 
.•. 
-' · · De>!."Caram de compareçe~ os Srs.-: 

Arruqa Camara. Catê, Filho, Agostinho .Montelrq, Gerso.n Mar-
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·que~, PUnio Ponipeu, Joi:;f d~. Borba, Oso,do Borba, Miarío Domin
gues, Domingues 1·ie!l'a, O!;!waldo +,.iina, Emilio d~ Mayã., Mello 
Machado, Carlos de Gusmã~, Melch~~redek Monte, AÚamkan.do :Re
quião, Luiz Vianna Filho, Raphael Menez_es, Artliur Lavigne, Pe
i·e~ Cai·neiro, Raul Fernandes, Levindo Coelho, Augusto Viegas, 
Washh~gton ·Pires, Jos~ Bernardino. Matta Machado, .João Henri
que, ~eno Brandão, Jacques Montandon, Abreu Sodtê, ·Paulo No
gueirai Theotonio Monteiro de Barros, Moraes Andrade, Gamâ Cer
queh'á, ~oaquim Sam.pai.o Vidal, Bias .B:iienQ, l;Iyppolito do Rego, 
Felix I:Ubas, Melra Junior, Oetaví'o · da Silveira, :Etupp .Tunfor, Ba
ptista Luza.rdo, Renato Barbosa, Annes Dias, Victor Russomano, 
Asc~nlo 'l'ubin.o, Fanfa Ribas, ~tcolau Ve.r,gueiro, Austro de ou ... 
\'el.ra, Martins. e Silva. Pauio .A.-ssumpção, Cardoso Ayres. Vicente 
G·OUVf>in. (fi2). 

ô'RDEM DO DIA 

O Si'. Présidente, - A lista, él.e presença. accusa o co,m.parect-
1.ntnto de 243 Srs. Deputados. 

Vae-se prõceder á vota~ii.o da ma.teria ·constante da OrdePl do 
ü.ia. 

O Sr. Gomes Ferraz . (Pela. or~m) ~ Si.·. Presidente, como 
t,ollaboraçã.o a.o estudo que es.tá. sendo !eito na Commissão de ·F .i
na,nças_, relatfvo ao projec.ta do Tl'a.tado Coinmercial entre Brasil e 

· _Argentina; e sobre o qual. cl,'eio que jâ se manifestou. a Con1m.f~ · 
de Diplomacia, devo enviar alguns esclarecimentos cons.tantes de 
~ois d~umentos que daqui .a pouco. repro~uzirei. 

O ill'Ustre" Sr. Alfredo EUiS, djgno Deputado ao Congresso· Le
~lativo do Estado de S. Paulo, conhecedor profundo que ê doe 
magno~ problemas nàciolia.es, orando, ·numa das ultimas se$Sões 
da.qU:ellí:i Casa. do Poder Legislativo ·esta.dual, depois de fazer o bis
torlco dâs theor1as do livre-cambismo de. Adam Smith e iieus dis
cipulos·, e do proteccionismo de Colbert e tantos outros, e de assl
.g:nala,r os trfümphos e os <:ontrastes dessas theorla.s em c:Uversos 
T>a.izes ·do mundo, analysa. o Tratado Commerclal celebrado µItf.ma
mente entre o Governo brasileiro e o da Repu.blica Argeritina, con-
clulnd.o por dirigir o seguinte appello~ 

1 

"Assim, Sr. Presidente, éu lanço desta tribun:a um appello 
]?ara que os representantes ne s. PaUlo n,Q Congresso Fede:
râl, jtintamente eom os de l\!!na.S, e <le outros Estados i~te
ressados·, pleiteiem a não -approvação de$se convenio. Elles 
que façam, com Qs representantes parlame~tares dO's ·mais 
interessados, uma. frente unica em oppo~ição ao mesmo tra'
tado com a Argentina, por .' vir ferir tão profu_ndamente os 
nossos interesses .. " ' : 

Ainda. não conheço, Sr. Presidente, os termos integraes desse 
convenio, que· ·certamente vitâ., dentr:o em pouco tempo, ao plenario 
desta Camara. 

' 
Como representante de ·São Paulo, ê-me grato, por todos os ti-· 

t ulos, ir desde já ao encontro (lo patriotlco c~amen:to daquelle 
mustre paTlamentar paulista, lendo, como S. Ex. o tez( o quadro 
·estatistlco ·da producção do queijo, do leite e da. m:anteige,, nos dl!
ferentes Estados da Federação br~llei~ .Pº:1' ser justamente a in-
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dustria mais direetamente affect:e.da Pelo convenio commercia.l e .. 
a.o mesmo tempo. a representação que ó Syndicato Patronal de La
cticinlos de São Paulo dirigiu ·a. Sociedade Rural de .A:g:rfcultura so
hre a. ·desvantagem desse trata.do. 

Minas . . . . . 
São Pali;lo . • . . 
.Santa: C~tharina . • 
~o Grande do Sul 
Rio de .Je.nelro 
.P.a't'aná.· . 

Jtilos 
3.0. 000. 00.0 
2.517.000 
l .. 5·2~.000 
1.230.000 
L200.000 

980. 0(}0 

Total . 37.453.0000 

Total .geral 

Pn1ducção 'de 1eit•.! 

.:Vlina.s • . • • • • 
Rio Grande do'·su1 . • 
t:tlo de .Janefro . . 
São Paulo • • • '. 
Santa Catharlna . 
Para.na. • • • . 
Outros Estados . 

Total . . . 

Mlnas . . . . . . . 
são Pa,ulo . . . . 
Rio Grande do Sul . • 
Santa. Catharina ... . . 
Para,n{J; • , . • 
l=tlo de .1an~lr0 

Total 

Litros· 
1. 044.000.000 

480 ~000-.000 

181.000.000 
142.35;>.000 
108 .976 .'300 
90.635.000 

204.6.36.642 

2 . 251. 593. 062 

Kilos 
'1.6.500 . 000 
5.475.000 
1.500.000 
1.455.000 

470.000 
450.000 

25 . 850. 000 

~m 1·fJ~ 

180. 000 :. 000$000 
15 .105:000i000 
9 .• 15.9: 000$000 
7 .2:00 : 000~000 
7. 200.: 000$000' 
5. 9Õ9: 160$'000 

.224 . 573 :160$000 

i,109 .320:928$QO& 

..-"'flil réis 
313.200:000;000 
H4. oo-o: oo·osooo 
!>4; 300: OOQ$000. 
42,706:000$000 
32 .'696 ;000$00(1 
27 .190:000$000 
51 . .ios: 992$00.0 

66lj. 498: 918$000 

Mil réis 
S2.500:000$000 
27.500:000$000 
7.5Q0:000$0QO 
7.273:000$00(1 
2.350:850$,000 
2.250:000$000 

129 . 2'48: 850$0ÔO 

"O Syndicato PatronQ.l <le Lacticinios ele São Paulo, 
te~ a honra de trazer á . a_preciáção dessa prestigiosa So

ciedade o assumpto reílaUvo ao convenfo recem-as~ign_ado. 
com a. Argentina, pedindo sobre élle sua, ezclil.recida; a~en
ção para que. ·com o ·seu prestigioso appello :Possa. evitar-se 
que seja. elle approvado pelo Congr.esso na 1l).arte relativa. a 
lacticínios evit::inclo a ame~c;:a d.e grave damno para; a 
l'eclaria. 
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Ê"t COIOÍn.UlD dlzer;;_Se qUé 0 assu-mpto "l~CttCfniOS·U :; nkó :· 
lnteres.sa muito S_ão '.Paulo, pot:_êm isso é cousa Çlo passado::._. 
porquanto actualmente a indústria de lactfoinios tem- se des• 
~nvolvido extraord.inariarne_ntê, ·representando ·um val?r eco-
nomico considera"Vel, posto q·úe â producção jâ. qu_asl ~
para o consumo interx:io e della j~ se faz larga exportação 
para os Estados ,do Norte e do Sul, em escaia quas1 egua.l 
â. que rebebe dos Es~dos visinhos .. 

Não é ·necessario dizer""se que a p~cuaria não· .. pod~ 
substituir-se ao aproveitamento do leite e se ~o P~~o _quer 
defender a pecuarfa como de ú:lportancia vital ·para a vida 
·do campo e para a agricultura, terâ de de:i:~nder com a. 
mesma ·-força. a Industria. leiteira, que se. v~ _agora am,,eça4a 
pelo oon'venio com a .Argentina. . 
. . Na.situaç·ã.o adual de cambio e de Gotação de preços d~ 

Argentina o convenio nenhum mal J'lOS poderá faz.er, porém, 
em a'\,)soluto, rtão deve ser levado em conta a forte depre
ciaçãó de nossa moeda e os actuaes preços ~leva.dos da :Ar
gentina ora em consequenqia de longa esfiag~m. 

Actualmente a tarifa para.. os à.hrersos pr;Çlductos ao. lei
te ê a seguinte: Leite fresco esterilizado, etc., kg. 2$.600; 
leite condensado ou concentrado, 3$120.; leite em p6, tabloi
des, etc .• 4$160; creme de leite 6$240; manteiga de . leite· 
7_$$00 ;. tarinl:ia. com_posta. ·(com cacã.u, ovos, · ete.)1, 5~200; 

queijos 6$240; caseina em pó 2$650. · -
Com_ a reducsão de tarlfa de 55·3 n_os qois artigos que· 

mais poderão soffrer a concorrencia argentina, teremos: 
·M.e.ntelga de leite,. kg .. 3$510; q ueljo, kg. 2$800. 

O sello ê identico para o prcducto na:c~onal e estran-
gell.'o, 

. --· . E' ~bido que :a. .Argentina estã em posição privilegiada 
na questão dê lacÇiciajos p.ela . sua topogr.~phi~. ~acilida~e ( ) 
transporte, pastagens naturaes optima,s, gado ·seleccionado, 
boa orga.nizàção comn;lerclal e finânceira, m~rcado j.:ç.~e~no ê 
externo· \!On_siçleravel, com a industria e commet"cio perfei
tamente organizado ha longo tempo par.a a exportaçã:o. 

,Assim sendo, mes.nio que nprma.lmente, feita .a reduc-
ção de tarlfa ctue o· convenio estabelece, não i>údesse o p.re

.; dueto argentino competi?' v~tajosametíte em nosso nierca
·· do com o noss.o prodµcto, a am.eaça â n~ssa industria lei
. teira ainda permanecerfa porquanto llmitado ·~omo se acha 
· o mercado externo ·da Argentina CQm as medidas .to.ma.das 

peia 'Ing!aterra para protecção dos productos }ãe suas colo
nfas e eotn a actual poJitica i:nundial do "bastar-se a sJ 
prQprio ". cem a sua p.-oduc~ão ern ascensão ~ eon§!t~nte; te .. 
ria o Br.n.s{l como mercado de escoamento do .excesso de sua 
pr.oduc<;ão, a ,pre<::os ba:ixissimos e em quantid~de .asphy· 
Xiantes, como P,Oàeria:mos fazer n6s . CO~ qualquer palz CO~ 
o excesso do nosso café. 

Approvado ó conve.nio se~á. esse a amea~a que palrara 
sobre a nossa ln<li.lstrfa a et!ectivar-se a qualquer mo_men

.. to. o que traria o annlquilamento da mais brasileira de nossas 
industrias. ,porquanto não. serâ possiver quasl reduzir-se oe1 
Pre!;os actuaes do lef te para se ter a protecçâo por menos 
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CuStO e iíen'l .Os indú.striaes j)Ôderãe · trâbálliar .c.óm. . esáá 
~m~ça. a .pesar sobre o· séu ·cal>ita:1 · e· ·o se:u trabalho. 

Compensações que tivessem de ser feitas .ã, Arg"entü:ui .. 
não 9 deveriam ,ser em pteju1zo. d .e uma industria. de nece8-
sidade tão vital para nõs, de c0:nsumo tão lmmediato e ne ... · 
c.essârlo e tão unida aó labor da terra que tode> ç-overno tem 
o· dever -de amparar e proteger. ai~m ide .rel>resentar um va
lor annual de perto de dois ínilbÕes de. co.ntos ·àe rét·s para. 
á ecónomia naéional. "' 

.... ;_:, 

Com essâ leitura, q·ue -tnu.ito ·elQcidM·[I. os Iut_uró.s debates.., 
ereio ter· c_orrespondicfo dignaménte ao apello que nos 'foi 'feito .. . ef, 

.ao mesmo temPQ. pe.nso, com. este pro·ceeíimento, nã.o te:r vlQiado 
o ·Re.gimcnto da Çamar-a. .• (~Vuito bem). , . .. 

ó S-r. Presidente ----Pà.Ssa-se á mttteria ct>nsta·nt.e da Ordem 
do· Dia. 

'8eu1mila discus.são ào projecto n. 3.31 de 19.35 
(1ª- leo~latura..). àis1J.ondo :sobre. a ezport.a~ão de :aõa
ca.:cis (em virtude ·ãt U'l"!)encia.) . 

O Sr. ·Pi;.es.ide~~e· - .Entra em. dl_scussão :o )'.>rQje.cto . 
Tem a; J;Jàlavra e;, 'Eli'. Teixeira Leité pax-a. e~ití.ir ·p:ar~cer vet"• 

1·1al .sobre. o projecto. 

O Sr. Teixeira Leite· ,....- Sr. Pr~slden,te, ~ Gor.nmlssã:o de· 
Agrlcultu.r~, t~ndo ex~minade o proj~qto n .. .331;. d~ 19~5. é de pa.
r.é~~l' qu_e, o m~~m9 . deve se~ p.pjlro~4o, ·córp a~ peq~~nas m .o4ifi,. 
<.:Mõés ·que y,ou menciona~. 

Antes. po~tn, desejo fazer ligeiras: éonsider~çõ.es eDl torno' do 
ªªªl.lPl-PtQ, explicando os moUvQs .que .levaram grª-Ttàe numeito de 
Deputados éi. su~.crever o re!eridl:> nroject.o. 

E:m 19331 o ·RegUlamento, qúe baixou com ·o decreto muí:i.e
ro ~2. 524,. d~ 8 de Ma,r~o. declarou, em seu art. 8°: 

"NãQ ~ per~~tido, sob nenhum i:>rete-xto, a r.;onserva.~ 
dos t:.i:tho"tes .ou reben,t-ôes tI.o ab.acaxi .d.estin<J.go à expor:taçã.o. '' 

Essa. medida !oJ, peJo~ teetinicos do Mín~sterio ~ Agrlcul-. 
t\u~ái. jwgadá do m~i$ ~to jnt:~r.~sse,. porque. visava. f-acmtar :e. ,ex
portação, eYitaildo va;rios i:n.c·qnvenientes, antés ob"servádos.. N~ 
pratica., entretail)to, -os. resul'tado!3 fo.ram 0ontt:at>r·oqucentes, _por-. 
q{1e os· mercaidos, co~pra,dores dos d:iv.erso.s paize$, habltuados. a 
àdqtilrir o fructo .c<:>m ás a11.udidos :t11.l:lotes ou rebentões, dei~m· 
.Je tazel-o ·e todos· rios r.eqor.il_ainos dos, gra·ndes pr~juizos ·qiue ·· tev~ 
,·, Estado do· Rio e qu~ ê-xcederam de m~ita.s centenas ~e ci:5nto$,. ~ 

. . ' 
. o s~. FABio Sot>RE' . - --'-- Muitos· mllbaN~s· d~ COlJtOs - · .poderá. 

.n~er V. ·Ex:~ 

O SR· TE!.X:ElR.A ·LE1TE - · ... que .e~cederam de mUitOIJ 
tnll:bares. de contes,. c0n!orme corrig-e o n.ó1Jr~ Députado. prov~...: 
niéntes füi ·applicação .deste ai'tigo do Reg-Ulamento. 

• .. !'. 
O· SR. Eou.i\.Roo DUVIVIER --,... Desde que a é~perié~cia p:covóu 

QU.e os · 1,;~chnicos' .não ·e:~t~var.n c·o'91 ~ bõa:. doutd.na, só ha uma 
•.:..onducta : - l'et.r.ocede1· . ,;· ' - -. · .: ·- · · 1 
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O SR. TEIXEl~A LEITE - Exacto. 

Afim de evitar a repetição desses prejuizos, um grupo de 
Deputados resolveu a.P.resentar o projecto. supprimindo as restrlc.
ções para e:x_porta.ç~o do aba~. qµe poderá. ser feita, de uma ou 
de· outra f6'rn1a. 

E' preciso ainda esclarecer q_u·e, j ·á no regime constitucional .. 
o Minlsterio da Agricu,ltura, sabiamente inspjrado, permittlu qú:e 
90% da exportação seja possivel com esse apendice a tltu~o de 
expcriencia, afim de se verificar, .:no decorrer da safra que e)ltâo 
sé iniciava, as conseqµi;mcia:s <la medida. Essa providencia, 
prudentemente toma.da. velo minorar c:)S prej··u.1.zQs dos plantadores ., 
e exportadores de abacaxis. 

Mas esses 103 que ainda permanecem no Regulamento, co.n.
stltuem uma verdadeira multa Pal'Q. os exportadores . . . 

O SR. FABi'o SooRE' - Verdadeira quota. de ~crl!Icio. 

O SR. TEIXEIRA, ·LEITE - ... fluminense~, pern.ambu~noo 
e bahianos · desses rructos, J)ois s4o, e~tamente esses. os mais 
interessados no probl.ema.. 

Nésta.s condii;ões· venho, em nome da. Comtnissão, deelarar 
que esta1*os, unanimemente, de accor.do com a approvaçâo do 
projecto, mesmo porque, é preciso a.ccentuar. devemos vender 
a.quillq que I:J.OS querem comprar. so.b a fõrma poi: que o 9-éseja.m. 
fazer, e nunca impor ao cónsumtdor o que. ()retendemos ve~dei'. 

Allâs. a _grande vieto_ria do commerclo allernãó foi exactamente ésta: 
a.daptar-~e, ·sempre, as necessidades do mercado consumidor. 

L~mbraria, entre~to, a necessidade de fazer rapida moditl
caçã.o. afim de que se não sus~it~m duVida.s futuras, substituindo 
a pal~V'i'a ''bracteà", que figura no regulam~n~o do 14ini,steri() da 
Agricultura, por equellas eoµi que, vulgarmen~e. são conhecidos 
os rebentos lateraes do abacaxi - "rebentões" ou· "fllhotes" . 

O SR. FABio Sot>RE; - A modificação se justifica.., plenmnent~, 
porque esses são os· tertn.os communs. 

o· SR. '.I'EIXEIRA. LEITE - A Commissão de Agricultura. 'é, 
pois, de p~recer que ·o proj_eéto seja; approvado. (Multo bem). 

O· Sr. Ba·rreto P·into - Sr. Presidente, stgnatario que sou 
do J:írOjecto 331, <le 1935, não pbs.so deixar de ser tavo~vel â m~s
ma. proposição. E ao formular esta. declaração a V~ Ex. faço vo.:.: 
tos pará que ·todos os demais pr,ojectos apresentados á. Casa te-
nha.ni áorte identlca.. Chego. me~mo a querer · tazer a. ironia. de 

,.me referir a "ab~s·" em todos· os projectos; <le vez que aqu~lle 
está. da.ta.do de 17 do. crore~te e já. hqje ~e encontra em segu~da. 
discussão, do maneira. qU~ amanhã irá. á. sanc~o. 

E taco votos, ainda, para que, eom a. mesma pressa, as Co:m
mis·sões .se manif~stem sobre as IJ?oaterias pendentes de pare.cer. 
Não ·quero. com isso, me referi'r â. Commlssão de Ag:rlcultura, cuJos 
pareceres são daãos, seropre, co~ a maior sollcitude .• 

Quem, entretanto .. léu o parecer, vê, desde; logo, que a questão 
6 muito simples: é questão de bta.ct-ea~. expresSâo que ê substitui- ' 
da pela · de. "filhotes". ou "rebentõe:s" . Quer 41zer: bracteas, filho-
tes ou tebentões, egual a abacaxi. . ~ ... 
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Nesta.$ con'díçõe:s, $r. Pre~ldente, o nos~o m~µdmo 1.nt~esse -~ 

tirar és~e p:rojec~o da. Ord~~ !lo Dia o maj'a depre~ po~iv~l_. 
Encérrada a dist:us.são é: ann-~ncl~tdÇL a votação~ 

O Sr. Pres.idente . ....,.... A Commissâ.9 p'r.opõe como conclusãõ do 
.seu pare.cet, o segui-nte pl"óje~to. sul;>s{itutivo: 

A.rt.. 1.0 Nenhuma restrlc.ção ta?;-se-à ~a exportação de á.ba.
.caxi:S, pel_o .facto de se apresentar~m os fr.u'çtos guarne~idos 11.elos 
~sp~ct,lv~s, filhotes ou rebentõeá .. 

Art. 2:.0 • Re~rogam-se as disposições ezn contrario. 

Vou sl)bm~tt.er ~ votos o s-µ'Qstitiltivo .. 

~t\.ppro;v~do$ os aris. 1 º e 2° Q:o p roj'e~to•substi'tu-

Uvo, ficando prej.udicâdo o pri:m.IUvo. 

O Sr. ·Pres~dente - O p,roJecto passa.. á. 3,a -cUscussão. 

'Votação da inãlc<tção n.. ·t-A.. de 1'9.3'5 (p:rimeira; 
iêgisla_tura,), ir.tàa.r;ànilo sobre a cdmpetencià iios 1Go
venw.àores das Edaâos- para a- .e.:rpediçi'io de àeeretos
tei3; com pàrecer contrario da Com:m.fss_ão1 de Juttt.
ça á emenâa offereclda e.m discuss.ão uniea. 

O Sr~ FresidetJ.te -- Vc>u submetter a votos a. i!'ldicação•. 

O Sr. Bar·:reto Pinto (!'ela or~) - ·$e p.em oüvt, V. 
E;x., ·Sr. Presideµt_e; e:.cab~ de a~nunci"a,r a vot,açJio d~ lndica:çã.o,. 

O ,Sr. P.residente. - Ex;acto. Se V: E'.ic. acompanhass~ o q.u""· a 
Mesa a;nnuncfa ... 

9 SR.- '.$.ARMTO Pl;~TO - · ~ão. tlv.e o pr~er de v·er V. Elx. 
nessa. c~deira na ses.~o de sabbado, p._~turalíi;lent~ por motivo jus
to .. Rece~e;n(Jo, porém.. ~O· "Dariô do Po!i~1· Legislativo", encon,. 
~ o l'.equérlme_n;to d·o Sr. Laerte Setub-aJ., Pedindo preferen"Cfa. 
para. ~m ·votp do ~r. ~e~ Carne~J."O. 

-" ó Sr. Presidente - :Não t_e11do sido" vota.do na sess~o d_e E!ªº'" 
b-a.do, ·e nâó. haven4.o si~lo ~novado nesta, ·esse req~eri~ento está. 
Prejndicad9. ~, ç.ot;mo .. se 'l}âQ erlst!.sse. 

O SR. BARRETO PINTO _ Nes:s~ paso, insisto. no requérl
tnen-to e vou ·envlal-o. âi Mesa, -na fórma do RegimeDto. 

Vem á Mes:; e ~ s·ubmettldo ~ votos o ~egulhte 

Req·ueko pre!erencia ·na v.o.te.çâQ J>ara o voto em sei>amdo. do 
Sr. _Levt Carneiro. na Jnà.i<:a~ó n. 1-A. 

Sa;~ das Sessões, 21 de Outubro de 1935. -.,,.. Barreto Fi?i"tq. 

E ·t dado 1CQJnO rejeitado Q reque:rime11.to. 

o SR. ~o PI?i'I'O (Pela. o.riJ.em) ~ r~quer- ·~.revifi°ª"<:ãb ~ vo~ 
taÇão. 
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' P.t;9cedendo-~e · à :verifi®.çâo· ·de vótação, . ~
nhece-se terem ·votado ·a. favor 68' S_rs. Deputa.d~· \e 
contra. 96; total 164 .. : 

O Sr. Presid~nte - O requerimentQ foi rejeitada. 

·· -• V~~: submetter a . voto~ ·a:s 'Ç«;>nct'.µsõis do parecer da Co~~isão. 
' . . . .. . . . . 

E' dado. e,omo . appróyado o parecer. .. 
• • . • • • l ,. 1 . · ' · "' = . 1 '! ~ •• • • 

::· ·' O .SR. B~ .P~cr: f}1e'4z, .ordem) requer verificação da. ·vo-
tacã.o. 

Procedendo-se ã. · vertncac;ã9 de votação, ree.onhé
ce-se terem votado a .- favor 96 Sra. Deputa{los e con
tra. 617; t9tal 163. 

O Sr. Presidente - o parecer da co·mnrls~o de ÇónstitUlção 
e Justiça. !oi approvado. · 

Vem .â Mé~ a. seguinte 

DECLARAÇÃO DE VoTO 

- ·Declaro haver vota.do CQtitra a Indicação n. 1-B,. ·d~ 1935 por . 
ettt~nder que. o periodo con]prehendido en~e a eleição dos primei
ros Governadores ·dos Estados e o faicio dos tJ1a.balhos da,s respe
ctivas Assemblêás Legislativas, eleve ser çonslderadc;> como inter
regno- parlamentar, dado que as A~embl_êas Constituintes, convo
cadas p.:J.ra fins eX!>ressos, não po4em l~gislar. em caracter ~rfü
nario. 

Outr'6ra, em muito~ Estado, as Assemblêas Legi~tivas re
niam-se, annual~ente, e.pénas por dois mezes, e os Governadores, 
durante os outros d_ez mezes, administravam as suas clrcwnscri
p~ões .sem que houvesse necessidade de se legislar. E legislá<.:ão 
temos de sobra~ 

Assim sendo, por que. durante os dois · mezes, período d·e tE:mpo 
que, eni geral, levou cada Assembléa Constituinte a dJacutir e· ·a. 
vota~ a Constituição propria, não podiam os Governadores ao~ 
;Esta.dos. se eximir de baix~r decretos com for~a de lei? ' · 

Não con.corro eo_m o meu voto para legalizar actos desneces .. 
~os ou e-xtempoi:aneos uns, ou de puro parÜda.rismo outros .. 

Sàla das· Sessões, 21 de Outub~-0 de 193~.. -- Dorval ·Mel
chiaàes. 

i 

Votação df> reg11,erimcnto n.. 1$5, ' de :t~35 (1ª léDia
Zatura), ão Sr. SaJloaào Filho e outro, ãe inclusão em 
ordem ·d .o àia àos projectos ns. ~42 e 631 ~ 1935 (l 11 

legislatura) (discussão uni~). 

Approvado. 
j 
I 

Votação "ão requerimento n.. 186, àe 1935 (l" .ie-
glSZatura), d.o ~r. Pí.nheíró Ohaga.s, de 'nomeáçáo ele 
uma. commissá.o ~ sete membros pa.ra. estudar e or-' 
gan~çãp ma.is. con.-venie?ite 11a.ra a.a Caia:as Economi-
1.e<U Feàerae8 (discussão . unice.). 

Approvad'o, 
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. .. F!X4ÇÃO DE FORÇAS . ·: J: 

3"· discussão ão projecto n . 156-A,, de 1935, (1 ª le
gislatura), fi:r;anào as forças de t~rra para o e~~~

cicio de 1936. 1937 ~ 1_938, e ~ Força. Navai. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

lia sobre a mesa ~mendas, que- vão ser lidas. 

São, $ucc.essivamente, lidas; · àPoiadas e ·e:nviadas 
â.-s Commissões de Segu"rança. N~cional e ae FinaÍi;ç~ 
e Orçamento as seguintes 

~MENl>AS A() PRO.JEÇ'l'O N. 156-A, D~ 1935 (P· LEClSLATURA) 

(3• dlscussáo) 

N~ 1 

R.ei:Uja-se a. letra. m. -- - I - art. 1 º, 4o substitutivo._ da se~ 
fórma: ._ , 

· "m) 68.182 praç~ ~(sargentos, cabos e soldados) dlstrlbuldos· 
'{)elos corpos de tropa ~ formação dos serviçps, de accordo com os 
quadros de e'ffeetivos 9,Ue for.em _fixados n_p sr~gulamerítos-. " · 

Justificação 

Não se comprehende, no momento actuàl, · q-uaiq~er r.educ<;iio 
no effectivo do Exercito. Pelt> contrario, a tensão da politfca e:::
terna mundfal e o creséente poder bellico das poUcias estaduaes 
aconsell:l~ que se .forta.le~a a tropa federal, pois que lhe incum
be a defesa de nossa soberania e a manutenção da unidage na
cional. Jâ, por~_m, que as dif!iculdades flnanceir~ impegem o 
a:ug.mento do e~f~cti.vo do -Exercito. tenha-s.e ao m~nQs o bom .sen -
so de co~i-servar o que existe. . 

Sala· das S~s!)es, ~1 de Q~tubro de 19i5 .. 
·ia:sco. 

N. 2 

.Red.tglr, assim, a letra e do art. to:· 

.; 

Domlngoa Vei; 

... e) os segupdos tenentes aspirantes ·a offlcjal das Escolas 
de Saude e de · Veterinarfa do ~xerclto. inclu$1V'.e qs alumIJos esta-
g!a.rios. " 

J 1tstificação . ··; 

Os aspirantes a official das Escolas de Saude e de Veteri~ 
ri.a do· Exercito não são, ape~as. os alumnos esta~arios. 

o decreto n. 15.229, de« 31 de -Dézembro d·e 1921, que ~pproveµ 
o refiula.mento para o Serviço de Veterina.ria. do Exe~ito·, determl:. 
nou que o ·curso de m,edicfoa e veterfna.rla. ter~ a dura.çãq ~e -:~ -. - . (. . . ~ 
annos. , . 

; · NêsSa.s éomUções., ~in :face do alludldo ré~ulam~ntó, ·o· al~~D:~ 
que tiver cursado regularmente a. Escol~. findos os exames"· dà 
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tercei}'.'o a:r1no, a . exemplo de outras escolas militares, automatica
mente. passa a aispira~te-. 

Sala das Sessõe~. 20 de Outubro de t935. - Eãtm:unJl-0 Bwrre
tp Pitit~ .• 

N. 3 

lnclUir o seguinte § 3º, a:o art. l" : 
"Os ã.spkantes a otficial da Escola ele Veterlnaria do Exer

cito são 03 alumnos qué tiv~rem feito curso duraI1te tres annos, 
prazo det_ermjna<lo pelo decr-eto n. 15. 229. de 3.1 de pezembro 
de 1921. ' ' 

;, u.stif icação 

Trata-se, e.pe~, de fazer cumprir i"t lei. O decreto nume
·ro 15.229, continua ~m pleno :vigor • 

. Na. conformidade do disposto no art. 70 dó Reg.lmeµto, terei 
opportunJdfl,de d~ desenvolver considerações a respelto, quanao o 
projecto fõr discutido na Commissão e em plena.tio. 

sala. das S~c::sões, 20 de Outubro de 19.35. - Edmundo Barre
to Pinto. 

Em segü1da, ~ encerrada a discussão, !icandó 
adiada a vota~ão atê que as referidas Commíssôes 
dêm pa,~cer sobre .as emendas offerecidas. 

Discussão unfca do projecto n. 292-A.1 àe 1935 (l • 
legisZatwra).,. a,utorizanélo oper~ões àe çreãlto pa.ra 
e~c-ução do accordo financeiro entre o Br.asiJ e a. In

glaterra.; c.om. su'bsti.tuti-vo da Comm:issão de JJ'ina.n
ças, á e.menàa e ao profecto. 

O Sr. Presid.~nte - Entra em discussão. 

O Sr. Go~es l'erraz -- ·Sr. · Preside.n:t~. s~ ê ve'l·<lade. c-0mo 
accentua o art. 221 do E.egimentot que n,enhum Deputado ·presen
te poderá; se excusar .de tomar parte Il.OS debates, eu, entre.tanto, 
confesso a V. ·:Ex_. - e não tenho receio d~ o fazer - que nã.o m~ 
~chp stifficientemen-te. escla.recl<lo sopre ~ materia de projecto 
n . 292-A. 

Como é d.o ·conhecimentp de V . Ex., o ·Primitivo projecto au
tórJzava Q Poder Executivo a .effect~ar operações de credito atê 
o limite de quatro milh.ões esterlinos. 

'·O· n·obre Deputado S'r. Oliveira. Coutinho: óffereceu uma emen
pela Commissão de Finanças, com.o su}>stiiutivo e, no seu; parecer, 
esta fez expressa. referencia aos termos da caz:ta circular da Fis
calização Bancaria, n . . 48, de 14 de Setembro _proximo findo. 

S'olicitarla; a V. E ·x., Sr~ Pr.esidente', sendo possivef, envla.r
llle essa carta circ:uiar, a que se refere a jus~ficaçãa dq .projecto. 

·o Sr. Ciemente Marianj (Pele ·Qrclem.) - Sr. Presidente, 
como bem se .exprQ:niu o nobre. Deputado, a referencia. da carta 
.clréular Ji. 48, de :J,4. de Setembro ultimo, foi ~eita apenas no Pª
recer sobre o projeeto e ·não no corpo do projecto. Por esse moti
vo não se justificaria a s·u~ retfràda da. dlsçussão. Trata-se. en.
tretanto ... 
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O SR. CLEMENTE MA.RIANI - -.. . trata-se <le uni pedido do 
Ulustre -DeJlutado. para ~er esclarec-i~o sobre a cart;l. circular qUC! 

·não conhece e, <!omo tenho duvida~ sobre se V. Ex. terá. sobr-e ft 

mesa. tal docuJnento, passo-o â.s mãos do nobre collega pa.r~ intP.~
rar-se de seu~ termQs . 

O $"R. GOMES Fe-nr.az "- - Solicitada a .o prezado cólleg-<t, ~t: nã•'.• 
f9sse e~cessiYo ohsef]uio, Je;;-~e esso.. carta, a-fim de que fica~se e.mi -
sta.ndo dps .A.nnacs~ 

O SR. CLE"!\.IBNTE J.\:!ARIANI - Poderei lel-a . 
..A. referida ca1·t<'l. ~ircular tra11sQreve, pa't'a todos. ô$ .g.er~m·e:,..: 

de tiliae.s do Banco do Brasfl do Patz, o ecU~t publico dn. FisG'ál! 
zacão Bªncarla. 

E.i.~ os ~eus tren1•l!'l: .(J.~.r) 

Eilita.Z 

"Con'$id.Qranc}o que .o Bà.nco do .Brasil tem n.ecessldu
Q.e ide conl;lecet' o montante a.os atrazado.s commerciaês aln
da. sUjeitos á. liquldac:ã.o cofll cobertura. cambial, á ·taxa of
~ld~. afim -de que seja possivel ultimar os entendimento'!-: 
nedéss;i.rtos para a sua rapfda liquidà.ção; 

·considerl;J.h.do ainda que, decorrtdq. o espaço ~~ seis m1::• 
zes da resolu~ão de :J,1-2-35, Q.p c .onsel.ho Federal :do Com
inereio Exte.rior, os qu~ ~5.o attenderem. ao prazo ora !Lxa
do ~ão podi.:~rão all~gar que não lhes foi da.do tempo suffi
ciente para ~abilitaçã,o Junto á .Fiscalização Ba~caria, uma 
vez que desde 12-~·:l5 ·vem a mesma attendendo a todas as: 
sol1citações .nesse sentido, resolvemos rewr ao ·conlteciinen
to dos lnter~ss.ados que se ju1;;~em com direito á cobertura 
cambial â ta..."'ta offiçial d.o Banco do Brásil, pàr~ ])agamen
to no exterio:r a.e merca:doria~ despachaaits. ·na3 Alfandegn."" 
do Pai?; at~· il-2-35, de aecõrdo com a resolução d<> Con~e
lho Federal do Con:n:n.ercio Exterior. daquella data, que 

Fica fL"\:ado o prazo a terminar ein .30 de Setembro COP· 

tente para Q"t~e se habilitem junto â Fisealizaçiio 133.ncarfa. 
CC?:tl a documentação cómprobatoria de seus cliréjto!'\, ífoven
do. até aqueile mesmo prazô: 

a.) nos c::iso.s ele titulos vencido!:!. fazei· os 1·especth:o~ 
<leposito~ e pedidos d:e cambio; 

o) nos casos de Utulos a vencer. fazer os -pe<l.í.dos de 
cambio com. a condi1,::ã.o obrigatoría do deposito nos resp~cti
vos vencimentos; 

e) nos casos e.til que não houver saques em- cól:>roni;:a 
em poder d~ u.m Banco, o pedido d_~ cambio e deposito de
v~m ser feitos no 13.anco do Brasil." 

Sauda9Qes. - . Pelo Banco do Brasil. (Fiscaliza.çilo Ban -
cai;ia). 

Seguem-se duas àssignatui:-as illegivel~ do Dlrectot· .e 
Chefe da Fi·scálizaç&o Bancaria . 
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o SR. Go~ ~ERRAZ (Pe.Za ordem) - Sr~ Presidente> á.. vi~ta. 
da leitura q~e acaba de f_azer o nobre. D~put?-do Sr. Clememte. ~-ª" 
'r!an!. c·oI1siãero-me satisfeito e prompto a votar o pro'j'eeto.--- ,. 

Encerrada ·a · dlsQussão é annunciada .. a . votaçãh. 
' •• -~ . -- . ~ ;I . . ~ : . ~- ,': ; : 

O Sr. Pre8i(l.en.te ~ Durante a ü,i_scuss~o dest~ fl_roje~to foJ 
ofiere.eiQ.a a se~..ún te 

EMEND.A 

l. Substltuiam-se <i;s palavras pa.ra, '4 e:eecuçéio ão~ pél.as 
t>ala.vras refe.'tf.íl.48 .'h.o. 

2. Sut>primam . .,se as palavras finaes, de.Pois de '"Norte" e 
começando éirl "res~rva.pdo" • - Oliveira. OoU:tinh,o. . 

~o projecto Primitiv() e: a êµtenda a. Commlssã.o aptése~tou 1) 

se~ul.:rüe ' 

SUBS":rI~UTIVO 

Art. 1.° Ffoa .o Pode;r ExeeutívQ au,tPt;'iz.ada a .ree:~ uma. 
o.Pernc;4o . .a:e ~~eéU~o atê o limite ~mo de ;e 6.1,)00.-000,, para. a 
ex_ec-ução dp accordo de ·2·1 de ~rço de 1935, c~ebr~do , eJitre o 
Gover):lo )3r~ile.ír.o. e o ~eino Unido. 4a. Grã-Bret!l.n·ha e- l:rlan4a .. 
do Norte. 

Art. 2:~ As. '1mportancias i:Jeposita~s no !3anc,o .do Brasil 
e ·outro$, e111 gar~fia. das ~\'idas co~merciae:s de· que .trata o 
accôrao re~erldo no artigQ ~ntél".i.or-, s~rão c~nt"taliza-O:a.s naqu,êÜe, 
BancQ, en.i conta e,spec!àl, a credito do Thasour,o N®.!Qnal, ém cltio 
benefiei.o são :subr.ogadas .. 

Art. ~-º Os éncargos decQrr~nte!:J da. reaJJzação ~ opera
ções autqrI?adas ·no ar.t· . . 1.0 e da$ prestações <;le juros e ~orti· 
z~ções, no corrente e..~e.rcfo~o. serão custeados coni o~ recUr$o$· 
fornecidos pelà conta especfa1 a. q~e· se referé o artigo 2.0, c'l]j'o 
s.a:1do. se.rã. erµ:pregado 17-~ · ·§atisf'ac;ão dQs compromtssos · .qo Thesott
ro .Naeion~ para. com o :Sanco '40 Brasil • 

., Vol) .. sµbm~tt;er ~ ·vot.ó$ o projecto S'Ubstlfut:l:vo • 

.A,pprova.do o projeçto substítut(vo, fiean~o pre .,, 
juclic~dos o primlUvo .e a. em.e~~ .. 

o Sr. rr-esiaente ~- o f).rC>~~to· vae â. Cê>mm1ssãó dê Reda.C!láO. 

3*' d~c~'s.são do pro-Jecto n:.. 291-a, .de -1935, «i• 
le.0!9latura,), <J,q,nfJo nov.a orgamizaç(i:o· d. Secretaria. .à.a 
4.uricultr~ra,~ restab~l~ecndo () ctiron de qon:niltór fu-
ridieq. e:t-c. , ·' 

1 ~ ~ 

O S.r. Presidente - Eatl'.a em.. «U.scuss~o ; · p:rojecto. 
Ha. so'!;l'.N~ a. .mesa e19-_en;4as que v.ã.o ser !idas~ ... : 

São; SUGcessivamez:ite. liq~, aQ.Ollldas e. envía:das 
âS Commisáõ~s ·de Agricultura, Industria. ·e-· Cô.mmer
ci:o é de FinBln~.a.s ~ · Orcjam.~nto. ~s segúintes 

l!lMENi>AS AO PR,OJ"EGTQ N . .. '.'9l-,B.·. I>ll>' 19.3!} o.• LEGJSt.A.TURÃi) 
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(3~ discussão) 

N. i 

Onde couber: 

O aproveitamento do actual ·sub-.a.Ssistênte do· D. ~- P. A . 
seja feito sem Ihe proporcionar augmento de vencimentos. 

Sala da_s .sessões, 15 de Outubro de 1935. - João dieophaa· -
Humberto R~ ~ ' An~rade. - · Humbert.o Moú'!'a. - Sôu-:za Leãn .. 
..._ <J.omes Ferra.:e. ·- Bi<111 Fortes. · 

.1 ustifícar)áo 

Tra~-se de evi.tar -o augmento de ven.ch:x;ientos de 15:GOO$ par-d 
2'4:000$ e.nnuae~ o que além de im}lorta.r nuina falta de equidade 
importaria num::r, verdadeira promoi;ão podendo, até mesmo, ferit . . 

direitos . adquiridos a~ outros funcCf?,narios. 

N. 2 

Onde diz 1 secretario do Ministro 30 :OQ0$, diga-se.: 
Um seQretario dv Mlni~tro 36:000$000. 

J ttstificação 

As tabellas orçamelltadas dos· demais Ministerlos consigIXam 
dotações de 36:000$ para os Secretados elos rel'!peetivos titulares. 
Não é justo qu~ se fai:;a, a:g.or~. uma e::tccpçã.o para. o .se.ereta.rio 
do Mlrilstro da -A~lcultura.. · 

Esta emenda vlsa, apenas. restab;elecer eg~a.es vencimentos 
lJa.r0. fun_c~ões lden.ticas. Botto iie ~Ieneze.ci. 

N .3 

Onde couber: 

Sejam üniform1zaidos os , vencimentos d.os cai:tugra_phos da 
D. E ·: P. ~o Serviço ele Fomento da J?roducgão Mineral, d9 Ser
Vi<Jo ele Agu.as, do Serviço Geologico do D. :N. ;P. M. e do I.Jistl
tuto de: Bipl~gf.a Vegetal e do Servic.,:o de Irrigação, Refforestamen
tô e Ôolonizaçãq que d.everão ser ~lass;ificados de modo inteira
mente fdentico aos "propostos no presente- projecto em duas cate
gria.$, a primeira de desenl:iistas de pr!metr:a class~ e .a segundA 
de auxiliares dé desenhiS~. - Jo.ão Oleophas. - Alde Sa'm
pafo. - 0-scar Ii'ontoura. - Octa.vio Ma.ngabeira. - Sou.za Leil.(> . 
- Reqo Barros i 

N. 4 

.A.ccrescente-se o_nde éonvier: 
Art. A. Directoria de Expedlenté e Contabilidade d<:1. Sec1·~

tar1a de Estado do Mh:listerío da Agricultura terá. a d.enonilnaçã.o 
de .Dlrectoria Geral, ficando assim equiparada ás d~mais reparti
ções da mesma natureza existentes nâs· Secretarias de Estado cin.. 
Educação, Trabalho, J'tlstiç:.a e Viação. . . .. . .. . . . .. .... - ; , . ., .. ·- . .. - . .;;. -, . . . . . .. . . 

S~ das sessões.. Outubro · de ,1935. - Henf'iQue Docl.swrt)t. 
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Justificaçã9 

·Tráta:-se ele restabelecer uma situa,ção que existia até 1933 e 
un~i'ormizar a denominação de ca.t~o em todas as Secretarias ~e 
Est~o, se.m nenhum augme·nto ~e uesi>esa. 

:N'. 4 

Onde copvier: 

.Art. tJ Serão ettectlvados, mediante concurso de títulos, os 
tuncclonarios que exerçam interfnamente. ha mais -de um anno. 
os cargos va:gos das Secções T~chnicas dô Sérvi~o de Iniga.çã,o, 
P..eflorestaQ:iento e. Coióniza~ão, do Departamento Nacionai (la 
Producção Vegetal. 

Sala <las Sessões, 21 de Outubro de l.935. - :l)!oraes Paiva; . -
Thompson F'léres Netto. - -Salgado Firho. - Amaraz: Pe~oto 
Junior.. - P.eilro Vergara. _ Ac:zitcio 'ior.res. - Gomes Fer
raz. - José Muller ·- Barreto Pín.to.. ....... .To(i.o P&nido. 

J tt$tificação 

O Serviç;o de Jrrigação, Ref'lotestameneo e Colonl~çã.o ~oi 

creado pelo a·ecreto n. 24.467 A, de 26 de Junho de 1934, na re
form.a pela qua1 passou o Mlnisterlo da Agricultura e nesta ~es
ma occasíã:o. isto ê, durante o regime discric!onarlo, fe>I organiza
do e 1J1omeado o seu corpo technJco., escolhido dentre· os :funccJona.
rlos ezi.Stentcs no servi~o de ColO.niza9ão, attend.endo-se â sua ca
paclda-de de trabalho, ldon.eidade e '(>?'aUca em funcções identicas 
para. as ·qua-es foram designados. Ess.e ser:vi.ço, para. attender sua 
alta. .finalRiaàe eoonomico-s.o~ial, dentro do p.rogramma. orga
nizado pelo Gov.et:no para exti.ncção :progr'essiva e. sem violencla. 
dos la.tifü.nàfos, com o aprove1tamehto intensivo da terra divid.frla 
~m pequenas 'propriedades agricõlas, tol · constituido por serviços 
afl"n8, nos quaes foram cons.ervados os technicos em apreçQ, no• 
meados eni. caracter interino e de- cu~a pr~tica depende a b9a ex:e
ctic;:ão dos trabalhos. Os funcclona!'ios que exercem 'interinamen
te os cargos vagos ·são em numero , de quatro, que jâ. àerem prova~ 
de Ga.Pacldade sobejamente demonstrad~ durante mais de tres annos 
n~ se-rviço de colonização, da rel)~rtição onde servem. 

· Accresce ainda a considerar que no mesmo Departamento, do 
qllal ·o S'. I. R. e. faz parte,_ forâm effectivados varios· i'uncclo., 
narfos q'ue ex.erciani interinamente os cargos vagCJs~ uns sem é 
outros oom concurso Interno de titulós·. 

N. õ 
; . . 

• F . 

Na ta.bella annexa,_ onde se ~ "1 secretario 1do Ministro. 
30:000$0(}0''. lc1.t:i-8'e "l secretario do Mip..istro, 36:00,0$000 - Qnde 
se lê. ''1 che!-e .de gfl.b~nete, 30:000$00D", leia-se "lJ chefe de g"S
hh\ete. 36 ~ 00.osooo . 

" .... 
J.:ustificru;ão 

Não se tr-a.ta de augmento de v.encimep.tos . Manter a. actual 
tabella, como ê da ~ais fütelra. justiça. 

Sala das Sessões, 20 de- Outubro de 1935. - -Edmundo Baf"l'e• 
to J>into. Rflva, C'oata, - · Oa?Mirct' ~ À.l1'a.1'enga. 
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.Resolve.: 

.A.rt. v~ Ux;n dos ~·,gos ele spb-assistente .ou assisténté do Ser
viço de ~ruct,lcultura ser[!. r~servad9 a ün1 téehnico cryologista. 

· ParagÍ-áphp u nice . .O cargo dé cryologiS-ta. ·~oderá s~r· exer.cido 
por engenhei:ro que ,tenha o seu ruplôma registrado de confórni.ida
de com -~s cerlg.encias .·d·o decreto n. 23. 5-69. -e que tenha espeC'.ial'i
za.-ção na indust~ia ·4o f'rlo. 

Sala das Sessaes. is de Ou.tubro de, 1935. - 'J\7'efl'l"ào dB 'f,im;a. 

J us-tifica<;ã.o. 

O desenvolvhnen,to de nossa. e~ottaçã.o de frutas para o ex
tt:ori.or ·es.tã em grande parte de.Pend·e:ndo -de uma ori-entac;a.o tééh
nlca em prol de sua "Preservàção. 

As frutas· t~:m um cyclo de- v.ida limitaJCio q_ue pôde ser pro
·1on~ado· desd.é que as condições dê armaze,nag:em e trtt1l$Por.te .se· 
jam optlmas. 

Já,. no r~gulan.iento do s~rvl.ç;o de Fruticultur~ e~tã :t:'eçuphec1: 
da ~ ipiport~neia da appl·fqac;ão, do. frio para a. cºnservaçã;o ~é 
frut,as. 

O })o:rn exitQ da trigoritiçMâQ á. Jndustriá. fi'uUéolà requêr s,e.: 
ja~ -mantidas· as cond:iç::ões de; te:oipera.tnra. humidade e circula
-ç.ão cJe ar d~ .modo qcmstante.- unifo.rme e optim..M a re1;atdar a res
plra eão e o .desenvolVimento .clE! fcungos. sém pre}uizo da integrf .. 
dade da :e-ruta,. 

Jn·stes f~cto~es variam· p,ara cada espe_clé de fruta e. até mea"'.' 
mo -P~r.a frutas da mesma varied~e devl·do :á.S con.di~Ões locaes 
e· modos <}e cultura <iue nem t:;ernpre, $~ô os mesmos. Depender 
de estudoi; 'feitos· em outros paizes é ·1Jll1 grande er;ro. Temos qué 
proc;eder a pesquisas com as nossas· p:t10P.tias {ruias a.fim d~ deter
mln~~ ~s con~iç1íes d.e a-mbfente mais êfflcientes. 

Ui::Q. techn_ic-o ,cryologista. 4eve- constf tuir restrlc<;ã'ô 1d.e:ntfca. á 
do. ~rt. 181 ~o ReguJrune..n.to do D . N. _P. V. do M;lt:tistet"io ~a, 
A;griqulturª-. 

A e.m~ncla não fa~z n-e.nh,-1J,m aug~entt:) de desp:esa.. 

Saía da..~ S~S$~s. 15 de Outubro de, i~35 . ....._ Nevrãr> <.le .. t.i'i-·ma .. 

·o Sr. Aeu.reio Torres (Pela oi'®'~) - Sr. Pte$i~ente, V. EJÇ, 
a~a:ba dê ann:unclar a discu$são. em ter'ceiro tu1:no,- do proje,e,to, 
n;. 29·1-B-. 'Esse projecto· entreta.Tito; l?ai·e.~e-n:ie, jnf~nge o Regu:--· 
lamento .e pre:cl$a ser retirado da ôrd~m do Dfa, Af'~rn· de que s~;ta 
t t"anseriPta iâ. 1.~gisJa_i:ão ci~<,la. · 

O Sr. Presidente ...,..... ·O parecer tra:~screveiJ a legisl_açãp, 

O S~. AOURCIO TORRES - - Sr. Presdente, tenh.o em ni:aos 
o avul~o cor:n o proj~cto· a8si~nado pela Co:mmissão, e n~lie não 
cons~ .a leglsla.Çij.o. ~~ . 

..;J!f, 

· .o Sr .. Pr.e.side1;1te -- V~ Ex. está consultando o avu_lsó soh 'º 
,n . 291-B; o parecer ~ó1 ~rânstripto rio de .n. -291-A.. 
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O SR. ACURt:lO TORRES - Sr. P residenta, a questão de 
ordem, agora., com a explicação qtie V. Ex. dá.1 torna-se inajs 111-
teressante. Quando o Regtmento ·fala na transcripção d.a legi~la

c;ãq, não quer que ella se faç:a n~c~~$aria: apenas nos n."'l.·ulsos d~ 
um do.s. turnos, a que o projeÇto -sej~ submetticfo. 
·· Eu, p.or ~xemp10'. voter o projeqto em' ~ 11 discu·ssão: ma.~. ~g<;>

ra·, 1~m. ' terc~iro: turno, · com.o: 'pos~.o e ·4evo votal-o, tenàn e:r:n i;n~os 
apena-s . Q a~·ulso,, se~ · a transcril).ção ~ucUda? 

O Sl". Presidente - A: presum.p~ão ê que cada Deputado vem 
acompan~ào a ·mnrch;t dos project_os, -âésde a ·primeira á Ultima 
disCUS.~ãp. . 

O $_R. ACURCIO TORR;E_S - 1\:1as, Sr. Presíden te, formulo 
outra bypothese, solicitando ·que V. Ex. a responda: adnüttamo_s 
que só ~gora esthressemqs a requerer ·a.. tr~nsc.ripÇão da legisiaçã.o 
nesse l>rojecto. Essa trans.cri,pç:ão teria de ser feita para a «llscussã.o 
do ,projecto no terceir<> turno:· 

Estou, Sr. Presidente., I,lum. ·Ponto de vista co.nt~ari·0 áquel);e 
em que V. Ex. se cnlloca. Entende V. Ex. que basta; ~ tran-scri
pção num turno, porque todos devemós te! um archivo para '~ col~ 

. lectanea do qüe seja aq'ui distribuido . O ponto de vista e:i;n que" me 
colloco ê o de a transcripção deve constar dos a vul.sos de todo.a 
o~ turnos. A pr~valece.r o modo de julgar de V. Ex., distr!buid;o 
um avulso no primeiro turno, com esse mesmo avulso poderiª'mes 
ir até o ter-cefro. · 

O Sr# Presiden'te - E'_ que se pro~ura concllüu: o Regimento 
com os interess.es .do Thesouro. 

O S.R. ACURCIO TORRES - Sr. ·P.residente, a:oho de !a:Ct.Q 
multo a:ltos, mu'ito elevados os sentbnentos daquelles que se 
'preoccúpa;n com, os· d1IÍ.he1r.o~~ pu:bl.icos. ' p;aiár, porém, em diilheiros 
publicQs - I:>eu.s me livre .de faltar ·ao acatamento . e ao tespejtó 
que devo a V. Ex~ . e para q~e o não fizesse bastaria a amizade 
que tributo a V. Éx. - mas, falar em dinheiros numa: hora -em 
que es~'mps cuidando da lmpre~ão de um calhamaço como êste, ó 
a.vulso .dos o~çamentos, não ll'l,e pa~~ razoavel. A idêa. não quero 
ac;:re~ta,r _que hàja partido do gran<lé Andrada . 1 

Nã9 · :foi, porém, para discutir o dillheiro que tel'emos . de gà.SUl.r 
com a. iJApre~ão nem a. grande despesa qu_e o Governo ha de ter 
em· virtude do calha"ttlaç~. a que alludi, Q.\Ze vim ã tribuna. Vim, 
para dizer. a V. E ·:x:. que, em face de> que dispõe o ;a_egtmento ne·. 
cessario se tor.Ila que nos nvulsos de tj)dos 03 turnos das dlscu.Ssõe~ 
de todos os projectos haja z:i., ·tr-anscl'ipção da legtsla~o citada"' 

.Ent:reta?J.tq, S.r. 'Presid.en:te; se V. Ex. julga; coµti certa ra.Zão, 
que preÇ~sa,mo~ cui<lar um pouquinho do nosso T~·esouro, não 
J?Osso deixar de me conforma~ ·coni o qu'e vossa ~xc~encta acaba 
de ·dizer e me. declar.ar sa.tisfeito com as 1n!ormaçõ1s que cot.n 
tanta bondade, com tanta gentileza, presta A. Camara dos Srs. 
Deputados: (M~ifu bem) . · · ' ·- ' 

. ' O ·Sr. Humberto · de · Andrade ---· Sr. Presidente, estou · certo 
de .. que a retonna- da. Secretâria de 'Estado do l\Unisterio da· Agri
cultura f.Pi recebida com geraes ·-syn;ipathias, pel~ Camara·. A adml
·ração e a conslderaoão que nos de_sperta, a. todos nós, o Mfüistiu 
da. 'Agrlcul-tura.. sr. Od.ilon Braga., q\Je;,·âs ·euas qúalidades· dé";p.er
fe1to oen:tkm.á,n . ama T'aró9 dotes· fotellectua.es, provocam esse sen-
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~~nto a . que, com prazer, ·me refiro. Peb:ou tra~os a ·;s~ _pass~ 
g~DJ. _por esta C~sa. op.de lqgrou grang(;!ar -sympatlila.s geraes, · l'i~ 
SÓ pelo seu trato jbeSSOal, como _ pela actuação Í>rill::(a.nte . que teV~,, 

. qµer na Cot!stitui_nte, quer n_ê;... Assembléa Ordinaria. . ; 
~ Observa-se, entretanto, Sr. P1:'.esidente, que, em torno do .:p_ro• 

jecto 291:, se vão fo~ulando êônjecturas, gerando-.Se reservas, su.t
gindo suspeitas- que~ á primeira vista, eram inadmissíveis, -levando· 
n.os a. cl'êr que, .elll vez d.a sympathia a que allúdi, houvesS:e pre• 
venção co,ntra o ~~ncionado projecto. Quero accreditar <iue eãtá: 
a!:mosphera de ~eserva,.s inesperadas, da parte de muitos dos meus 
n.o9res collegas, teJ?,ha erigem. na circumstancia do projecto hay~r 
·SiQ;o distrib.uido unic~ente á. Commi.ssão <le l"ínan.çás e Orçamento, 
qúando exJste na Gamara uma c.omlílissão especial ' - a Commissã.9 
Techniea de Agricul,tÜra, Industria e Commercio. Era natUra.l e lo-, 
gico que ella ros~e ouvi9:a. justame11te por s.e tratar de materia. da. 
sua especialidade. ·· · 

O S~. JoÃo Ci.Eo.PH,AS __:_ E'' 1ndiscutivei.. Aliâs, .iSso mostra. 
que a prôpria máiotia procura desmoralizar o trabalho das com~ 
missões technicas. · 

. O . SR. :auM:J,?ERTO DE ANDRADE - . Além dessa, outras 
C9:nmissões deviam, s~ manifestar a.:· respei_to, coµio, por exemplo, 
a: de Justiça, q~~ cabia .falar ·sob o ponto de vi~ta juridico. E tanto 
isso ê ~xacto, que não tardar~m surgir requerim~ntos· solicitando 
a audiencla dessas Commissões, espe.cialmente a de Agricultura. 
Ne~se sentjdp, fp~muiaram requerimentos os Srs. :Peputa:.iioS' aa_s .. 

. t1:0 Prado e Macedo Bittencourt. Essés pedidos, bein como outros 
;>Ostetiore:s, pedindo a ida_ do projecto -ã.s Commissõe~ de Flriahças, áe 
~duc~gã.o. e Cultura. e de Estatuto do~ Funccio:c:arios Publlcos, fo
.>tam re:leitaêlos pela Camara, graças ao enge.~o do Relator da. ·ma-
teria.. o illustre Deputado Clemente Mariani'. 

O SR. MoNTa ARRAEs - E' surpr~hendenie essa. exéú:sa ·de ou
vir as commlssões t~chnicas da Casa sobre assumptos que lh~s são 
pertinentes. 

_ . .O Se. JoÃó CLEOPHAS - ,A- prev?-lecer e_s.sa doutrina .. d~ntro exn 
breve <levem ser extinctas todas a,s com.miSE;>ões teçhnica:s . 

O S~. M:P~Tl!l ARRAXs - EUas não têm expressão real '"ª vida. 
da. Catnara. 

O SR. H~1BERTO DE AUD,RADE- - Agrad~o ·os apartes. 
dos nobres · collegas, que vêm em reforco de minha f$ca opinião. · 

o s~ . . J'o.Ão CLEOPHA,S - ·-· .Abalisa~ op1ni5.Q~ (Mu.ito '. bem) . 

o s_R. HUMBWR'tÓ DE .A.ND~E - Obr.!gad,o ,fl- ~. EEx. 
Sr~ Presidente, como disse. a .Commissão de -Agricülbµa, In-

dustria e Commerc.io devia manJfes-tar-s~ a. respeito do pr_oject~. 
O" :Deputâdo. pa~ista Sr~ · Goll)es I!'erraz, um ·aos valores novos ~ 
sua bancada, ·quiçá. Çla Camara (Muito õem.), justificando seu re
querimento, affirniou que o projectq n . 2~1 ferla direitos da ciasse 
dos ágr.9nomoS:. · Não ObS!tant_e, ·a· 'Gamara; votou cori.tr.a: :-O · pediqo 
.formulado .por $. Ex. Tratava-se. evidentemente, d,e: um gesto- de 
s .olidarledadP. desnecessaria" ao Governo, pois· qtie se .cogi:tava. ape-
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·na.e, de ouvir commissões technicas de$ta Casa,. Desde 'o momento 
que o J)eputado Gomes Ferraz, com sua. a11toridade e opinifü:> in
suspeitas, declarou 1:1.ue a p:ropostção r·erl,a direitos da. clas~e dos 
agronomos, não mais me era licito p~rroanecer inactivQ, não ttl€ 
cabia o direito de eonsei•var-me alheio â.. marcha do projec;to, ,isso 
porque tenho a fo~tuna. de pertencer a essa. mesma classe. 
. o S:n. MoNTE A~ - Classe que V . Ex. muit9 honn1=; 

.pelo seu saber e dedicação ao es,tudo dqs assumpto~ que lne são 
oorrela<;ios. 

O SR. HUMBERTO D~ ANDRADE - Agradeço a. V. Ex. a 
J'ustiÇa que II)e fez, consideran(Ío-me -dedicado ás questões agrarias. 

Procurando exa,.minar o ponto de vista do De.P.Utado Gomes 
·Ferraz, capacitei-me, promptamente., ~em dar lo.gar a qualquer du
Vida, de que o projecto n. 291 ferP fundo O.$ direitos. dos profi~sin
naes de. agronomia. 

Em se-ti art. 2. ", diz Q proj.ectQ., textu.almente: 

" § 2 _ 0 Os serviços de . engenharia e construcções, e~
parsos nos Depattamentós da Prnducção AnimaJ e ela Pro
ducção Vegetal, pa,Ssarâo a constltuir a secção de Ar~hitectu
ra. e Engenharia do Mfüisterio e compor-se-á esta de Q.oli:; 
e~genheirqs à.i'chit~ctos e um engenheiro civil, cam a: m~ma 
~tegoria, tres desenhistas de 1 . " classe (~tograpb9.s) e um 
desenh,ista. a:u:xfliar . " 

Ora, Srs. ;Deputados, construCções ruraes são as que, prinei
lJalménte. J:!e verificam no M,inisterio ·da Agriêultura. Estã sub~ -
tendida que esse ~nisterío tem poucaâ oti nenhuma constru,cção 
urbana, de sorte que, póde-se dizer, a. secção de engeneharia e ar
<;h.iteotura, ora ~reada, irá ter muitó trabalho· pâm os enge_nheiros 
~gronomos, pouco para os c\vis e quàSi nenhum, ou nenl\lum 
mesmo, P!'Lra os architec:to~. 

Posso adeanta.r que essas construcções rura.es são attribuida.s 
especialmente. â classe dos engenheiros agronom<>s. 

O .SR. ELIESER MoREiru. - Toda.s as construcções de ca'l)lpo .Q.u 
Serviço de Plantas. TexU.s, de resldencla do pessoal, installação de 
usinas de ~n.efic.:ia:ne.nto de algodão, são feitas por agronomos. 
como occorre em Minas C...eraes. Bahia, Sergipe, _.\Jªgõas e Rfo 
.Grande do Norte. 

O SR. HU?i'.1.BERTO DE Al'p)RADE Perteitamente. Posso 
mesmo, como confirm~ção ao aparte com: que. me distlngú.e o nobrf' 
collega, accrescentar que, no dito Serviço, ha uma b~m organizada 
dependen~ia que p.rojecta e ex~c":1ta.. trabalhos de en,enha-i\ía niral. 
~cargo de um agronomo, ·Sr. ;Luiz Montera. 1 · 

O ·SR. -ToÃó CLEoPHAS - Parece-me que em ruyersos departa
mentos do Ministerio da .~icultura, .não ob.stantEf es~e pomp~.o 
·gabinete de engen~aria. e architectura, outros. serviços são feito:-; 
·Por meio de engenheiros e ca~ographos,. E' o· caso de v. Ex. fa-
~zer esta obs.ervaçao. · · · 

O SR. HUMBERTO DE ANDJ,=tA.DE - O decretô 23 .196 de 12. de 
Outubro de. 1933, que regu.Ja o exeroiclo dos engenheiros agr:oilomos 
~ -dâ. outras providencias, estabelece, no 3.l't. e. C! r (Lê). -
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".Art. 6. º São attribuições dos ag~·O'n6m0'.S' ou engenhei
.ros agronomos a organização. direcção e execução dos ser
vi<;os technicos ot:f.iciaes, fc.ederaes, estaduaes e municfpaes, 
concernentes ás materias e actividades s.eg,túntes: ''- · 

:mntre e.s attr!puições que lhe são cont:eridàs,, vemos: (L(2), 
"p) irriga.<;ào e ·dre_nagem para fins a.grlcolas: 

q) estrada.-s de. roqágen:i. de interesse ioeal e · destina
das a fins agricolas, desde que nellas não existam, boéiros e 
pontilhões de mais de cinco metros de vão; 

r) construcções rurae~. destinadM a rnoraatas. elo !J.tti;: 
:a.gricolas ;·" 

O SR. FIGUEIREDO R<'>DRIC:UES - - V. Ex. póde inf'.orm.a~~me a 
da_ta desse decreto? 

O SR .. HUMBERTO DE ANDRADE' -- Com todo o 'Prá.zer: 
12 de Outubro de 1933. 

O Sn. Fl:ouE'rREDo R;oDRIGUE$ - E ·ste é o Pajz das reformas! J:fi 
se cogita de reformàr lei de 1933 ! 

O SR. RUM.BERTO DE AND~DE - Falar em refórma 1;10 

Mfnisté~o da Agricultura é pleonasmo, porque lã. não se faz outrn 
çpfsa.. det>o1~ de certa época.. 

Como se constata pela citação que acabo de lê.r, ê clara a 
violação CJ,os direitos dos agronomos, e tão insophismavel, que, estou 
~rto, o Sr. M.:.nistro Odllon Braga não attentoü. hem para; este· 
facto. 

s. EX. conta, no s~_Io .da nossa classe. com .grandes· arofgós e 
.admlráàores, como tamh~m com deé'l.l.ca.dos e efficientes auxIUare·s, 
como teve ensejo de declarar no banquete cp~ que foJ hontem ho
in~nagea40. E.Is porque. acredito. S. Ex. , com seu espfrlto de jus
Uca. e plena conscjenefa. não te'l"Ia proposto o que se encontra no 
J>rojecto, isto ê, um~ secc::ã..o de engenharia em seu ga.bínete. sem 
da. mesn:l~ fazer parte um engenheiro agronomo·. 

Cr~o, egµal.n::iente, qu,e o mesmo súccede com o .Sr. G~tuUo Ve.t.
gas, que dispensa toàa a. consideraeão para com a cla.sse dos agro
nomos. o que pen;t prova ter s . Ex . . um filho que eur.sa a modelar 
Escola Agricol~. de Plraclcaba; em. São Paulo. 

Pensei Sr. Presidente. conciliar os interesses <lo qo.verno, q~e 
jtílga necessarlo a creas:ão de uma Secção de Architectur.a e Enge
nharia no Mlnisterio da Agricultura .... 

O SR. JoÃ.o CLEOPHAS - , ó Ministro propõe o aprovei~ento 
de do.is· filncc.Ionartos ê.xi$tentes· no Ministerlo para os ~rgos de 
engenheiro arcbitecto. ~Qdemos.. porv-entura, saber se esses func
cionarlos são Qu não realmente· engenheiros .architectos.? .Parec-e
me que ha. até um abuso .inn·ominavel, procurando-se "nomear para. 
Cà±gos te.cbnicê>s, como devem s.er e· como são realmente os de en
genbe!ras ar,chftectos, fuz;iecion~ios· que o não 85.o na realidade. 
E' mais um outro abusq que consigna. o projecto . 

O SR. FIGUEIREDO Ro'DRIGUES· -· Com a destruiçãQ da. tecl_lnogra.:. 
clá, creaida. !)a· tão pouco temI?o. 

O SR. ELmZER '.MQRlilllµ. - O preench).mento devia .ser por con
curso, como se verifka J)ara Qutros· cargos. 
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O .SR. JoÃo CLEOPHAS - Certamente. A . CO'nstitul~o estabelece 
o concurso para cargos crea.dos.· 111obretud<> cargos de ordern!id<> 
·elevado. 

O SR. HUMBERTO DE ANDRADE -· A intel','r·ogaçãó· do 
no'Qre q~llega tem todo . cabiment.o. Não possuo, poré°m~' · elementos 
para. es~larecel-a. Volto, portant,.o, ao meu ponto de ~ata. 

o SR. JoÃo CL'EoPHJ\S _,,... Mas o facto ê que se nrevale~er esse 
criterio, em breve se "nomeará um . eng.enbéiro para. um catgo de 
medico ~ Aqui se nom:eia. para o cargo de architec.to possivelmente 
um agronomo, ou bacharel. ou e.ngenbeiro chril, que não é ·a mesma 
cousa. 

o SR. HUMBEHTO DEl ~~RADE _,_ Como disse~ .senhor 
Presldê:p.te, pensei ·conciliar ós interessea do Gover~o. creando es.sa 
Secção de Architectura no Ministerio da. Agricultura, cqm os direi
tos dQs agronom.os, fazendo uma 11eq uena. modifica<;~ no projeçto 
n .. 219.. pela qual, em vez de doí~ archi~ectos, a. Secção p~á. a' 
ter um architecto e um engenheiro· àgronomo. - :" 

Com esta CUsposição: .um engenheiro civil~ um engenheiro agro
nomo e um ar.chitecto, a Secção poderá realizar quajquer serviço 
de- suá especiali.Za.ção, S'em violar direitos de quem. quer que .-S~ja.~ 
N'e:sse senti!i.e· appello para os cÔllegas qu~ ·aqui t;~P:rescµt;a.m .. ~ 
profissões libe·raes e, em particular, o mustre Depute.do Baeta Ne- -
v~s. ·que representa a c~asse de engenheiros, dando-nos o seu apo~~. 

· afiín de que se ·não viciem direitos ae um ram.o de. engenharia. Es
tendo esse appeilo aos demais ~ollegas ~as prof,_issõe_,s 'llberaes ·..;:_ 
Srs. Abelardo Marinho, Salgado Filho; Pedro Rache e .outros, cujos 
.nomes· no momento .não roe occorrem. Passo â. Mesa. ~ ., ~menda. ao 
projecto 291.' • 

· · Es.per~ a cl!!.Sse dos a~onomos que a C.aniara . apoie a emenda. 
que vou enviar â · ;à:!es~. ' · 

:E;stá. claro que nós, · representàntes ·do Povo, não estamos aq~ 
unicamente para approva;t as suggestões do Poder Executivo-. Dis
.cu~J.r. ~e emendar, appro.var ou rejeitar proposições· oriundas d!:>' 
Poder ~ecut!vo tem tanto cabimento quanto a.o que ta.zemos reia:
~ivamente â.s de origem ent:r:e os membros da Ce.mara.. . .. 

En:iflm, Srs. Depuúidos, 'quero declarar!· de uma; vez, ·que ·õ· 
~osso ol!üeeti~o - digo ~osso, ]>'orque mmhá emenda foi acceita 
por todos os collegas aos quaes a apresentei - outro ·rntuito nã.o me 
anima que a defesa .. dos interesses de· uma classe, cujo· exerclci-0 
está i;eguJamentado, e . .ao mesmo tempo, proporcionar ~ue· o Minis-' 
'terió da A,giicultura. seja dotadó de uma. secção que ' :l.Jossa, de 
fá.cto, realizar todos os s.e~viços que lbe estão affectos. · ;" · - · 

};;. proposito .. quero fazer ligeuas referendas sobre o qrie disse 
o Sr. Miilistro Odilon Braia a respeito do projecto de retorína ge::. 
t-a-1 do: MinlSterio ~ Agric'l:iltura, que tive a hon-ra· de· apresentár 
·a esta Casa. · · . · · . ' 

Antes do triais, quero declarar as razões que me. levaram _a 
estudar e propôr -uma ref9rma naquelle dep~:rtamento. publico. Re
conhecendo que a sua ~tual organização é l)rofundamente, "\i:isce
i-almente viciada, graç.as á adm.Ínistração pç:ssada, d~ Sr. J'üarez 
~a vora. que tudo alli t;umUltuou; reconhecendo, como aliás é. do 
dom.mio .. publico •. que ess~ organização constitue o maior eiitrave 
a que o Mh1l$tét10 cumpr.â. as suas fi:naUqades, procut"el estu®,'r 
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lill1a. reforma que, ao mesmo tempo, consultasse. os interesses. da 
agriciiltura ·naciona_t e ~ situa.c;ão tinan~eita do :Paúi .. 

o S.B . . FIGUEIREDO RODRIGUES - Precarissima. 

_O S~~ -HUMBERTO DE ANDRADE ~ Fiz estudo~ metl
c'ulosos, posso bem .dizer, com o carinho que dispenso a .todos· os 
a.ss~ptos· agricólas, visando aquelles objecÚvos . - as necessida.7 
des da. agricUltura e as. condições finánc.eira.s do Paiz., 

Lancei mão dos c.on.heciméntos que tenho da engrenagem do 
Ml_nisterio, ao qual sirvo ha cerca de quinze a.nnos, para ~â- tendo 
entrado - ê com prazer que o digo ..;..._ após concurso em que ~ul 
classificado em Pl'.'itneiro logar. Não Ingressei, pois, alll, por favor 
au politicagem. 

O SR. MoNTE ARP.AES - Alé-m dlss·o V. _ Ex. sempre deba~eu na 
unprensa de nosso Estado os assumptos relaiti'vos â. ~gricultura com 
iP"ande brilho. Todos nós lhe reconhecem.os capãcidade lnvulga.T 
para., tratar dessa materia, 

O S .R. FIGUEIP..EDO RODRIGUES - E exerceu suas func~ões cot:n 
grande sobranceria. 

O .Sa. MONTEI ARRAES - Com aita, nobréza e _sentiment9 .pa .. 
triotico. 

O SR. HUMBERTO DE ~RADE-Agradecldo a.~ n·obr~ 
côllegas. 

Não serei, certamente, quem julgue, oli possa .julgar o ~erlto 
d.o meu .trabalho., Mas. parece-me licito louvar-me na epinl.âo do:B 
entendidos, a quem o mostrei ante-s de o ·a.presentar á. Camara. 
Esses technicos abalisa.do_s o acolheram favoravelmente. As sugges .. 
tões-que ·me- deram~ e que julgtief opportunà-S, inclui no meu· pro
Jecto. 

Ou Vida a Com.mlssão de ~g_ricultura, o Sr. Deputado T~lxeira 
Leite, em brilhaBte parecer. s·e manj:festou favo:-avelmente â. me
dida, O.)linando r"asse ou~ddo o. Sr. -Odilon Braga, com o que .. tod~ 
concordaram. 

O illustre tit~ar <la . pasta da Agricultura. passoü com o meu 
.projecto cerea de um mez; e, -depois, il}f orm'i:)U á. Càmam. não poder 
~rfilhal-o, por inconstitucional. 

Não vim, Sr. Pr.e.s,ideT)te, discutir ei:tse ponto de vista, ape~ 
'!1e ter minhas duvidas.. p~~ncipalmenre depois que · appareceram os 
projectós do P:reside.nte da Commissão de Finan~as, nos quaes se 
reformam vario~ serviços. ' .. 

. Sup:unhamos · mesni:o que. o proj~cto estéja prejud,foado por 
lnconstituclon.a:l-. -Resta-lhe, entretanto, o me..--ito de possuir disposl.~ 
:tfvos ·de "~a,nã,e alcance; na e.xpres~o i,risuspeita quão valiosa, dQ 
Sr~ -~:MintS:tro da Agricultura.. " . 

: Licito ·me _ ê, po.rtanto, ap·pella~ para o titU:~ar daque1Ia P3sta._, 
afim de que, càfu·pletando o projecto n. 291 que reforma apenas o 
$8-binete do Ministro, isro· é. não traz malo,r ·interesse para a agrl
cU!tura.. nacional ... 

O ·SR. JoÃo C~:eHAS - Pelo contra.rio, cr~ cai:gos buro
crâ#c<?.ª· 
,,: _ p SR. HO'MBERTO :DE ANDRADE .- .-.• mande-nos· um· pro
jecto, modificando aquelle departamento. Para isso· _poderia · ser 
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aipr-oveitado do meu o que contem de util, prop-ondo ainda. outras 
alterações que as suas lU.zes e o se~ sab~r _in9.lcarão. 

Só.mente assim evjtaremos que o Ministerio da Agricultura con 
_tlnue a se afundar no descredito em que vae. 

O SR. JoÃo CLEOPEAS - · Neste ponto tenho .ligeira Q.iscordan
cla de V. Ex: . O desc-redito em que realmente estâ o Mlnisterio da 
Agrtc.ultura. :r:ião. é tanto da ;l.Ctu~I' organização mias, antes de tudo, 
éla fa1ta. de acção admini-strativa dos prin'.cipaes responsaveis pelt;> 
departamento. 

O SR. HUMBERTO D~ ANDRADE - Acredito que multi
plas sejam e.s cau~ que entravam a acção do Mlnis.terio da Agri
cultura, mas afffr:r:no que sua organizaGão actua:J. é, excessivâ.men
.te, burocratica. Desappareceram os serviços n _os Estados, pa~ se 
con.centrarem nes1;a Cap"ita1, t,nutllmente. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS -- - Nesse ponto, o Ministerlo tem grande 
cul.pa, porg.üe p•oderia estar pronidv.éndo a. descentra~ção lenta
men.te. mas vae intenslficar essa centralização burocrat!ca na ca
pital, tomando coz:n.o modelo o augmento de pessoa1 d-o seu ga
Qinete. 

Q SR. HUMBERTO DE ANDRADE - A reforma do Mlnlste.., 
r:fo. da. Agticul tuta. como disse, s·e impõe como uma nece.ssida:de. 
utim de attender aos interes:ses agricolas do Paiz. 

O SR. oloÃo CLEOPHAS - Observo .mds uma cousa.: agora mes· 
mo, o Minlsterio da Agricultura vae dl~.Pôr d~ me.i.$ do1s mil e ta.n· 
tos contos para pessoal, de campo,; mas, de preferencia, pessoal d-e 
esc:fipto.rlo, com ordenado de 500 a 600$000 mensaes . 

O SR . . HUMBERTO DE ANDRADE; - De man.ei:ra que dàquf 
a. algum tempo, as verbas do Mfnisterio da Agricultura $erã.o bas
tal}.tes a.penas pa.ra pagar o p~rsoal - .. 

O .SR. J'oÃo CLEoPHAS :- E' o que se veriffoa, actualmente. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Ne.ste particular, a •êul:r:>a não ca.~, 
inteira. â .administração actua.l. Eu mesmo já disse, noutra: -t>ppor
tunlidade,. aparteando at~ m~smo ao nobre Deputado Sr~ João Cleo-
11has. que, certame·nte, em grande parte" a éulpa cabia 'tambem ao 
Legislativo. que se compadecia em que ó Orçamento 4a ~gricultura 
de um Pa1z agrícola, como ~ o BraSil, :fosse o segundo no desfa.vôr 
<los cof"fes publicos ·para a vida administrativa da N~ção . ! · " 

O SR. J"oÃo CLEOPHAS ---. Ha. à consíQ.erar .a relação 4as. ide,spe-. 
:~ com a agricultura, ~ com os demais serviços da admln1$traçã.o 
publica. Realmente. nesse particular, a cõmpa:ação feitâ. ê acabru
nhadcra. Deve-se também ter em vista· o facto de o Mlnisterio 
dispor da. v.e.rba de 80 mil conto.s_, destinada a essa burocracia clls
-pepdiosa e 1mprestavel. 

O SR. XA\~ DE1 OLIVEIRA - Insisto l}.O a.parte q"Qe d~i. ba pou
co: á. culpa vent de traz, da reforma que ·foi feita anteriormente: · 

O s·n. JoÃ.o CLEOPHAS - - Não contesto .qu:e a situação p.resénté 
.do M~!sterlo da. .Agricultura. seja; resultante de err9s a.ceumul~dos: 
mas a actua,l administração estã multiplicando cada vaZ' :ma.i61 

esses erros. 
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O SR. HUMnER'rO DE ANDRADE - A desorganização do Mi-
nisterio d~ Agricultur~ cabe, p:r1nc1palmente, â. atlministração 
pa.Ssada. 

O SR. .To.Ão CLEO.fHAs - Nesse particular~ ha de me peimitti.r 
d.i.scor.dar de 'V. Êx.: está cabenao tambem á. actual. 

O SR. HUMBER'rO DE ANDRA,_DE - O descr~dito qµe vae 
sottredo o Ministerio da Agricultura recae, até ce1'tq pon~o, sobre a 
classe dos a.gronomós que. abnegadamente, presta ~eaes serviços ao 
Paiz. (Muito bem; muito bem. O óra(J.or é cumpri?Jientado) . •••.. 

DUI'ante o disl'.:u.rso do Sr. H:u.~berto de AndraQ:e, 
o Sr . Antqnio Carlos, Presidente, d~~ a. cadeira da 

presidenela, que ê occupada pelo Seph9r Euvaldo -l,;.odi. 
2. o Vi.ce-presidente. 

Vem â Mesà, é lida e envia.da.. ás Commlssõe.s de 
AgT1cn1tura;. Industria e Commercio e· de Finan(Jãs e.· 
Orçamento a segt.J_it:ifo 

.r!MENDA AO PROJECrO N. 291-B> DE 1935 (1ª LEGJSLATURA) 

( 3 • • discv.ssão) 

N. 1 

.Substitua-se o § 2. º.• do art. 2. '\ pelo seguin~e: 

. Os serviQos de e:ngenharla e ·cónstrucções, esp:a.rsos no Depar
tamentos da Prqdµcc;ão Animal e da Proc'lucç.ão Vege.t~l. pas~r~o a 
constituir; a sec-<}âo >d.e Engenharia do Mlnlsterio e comJjOr-se-â. de 
um agronomo ou engenheiro agrotiotno, um e_ngemheiro civil ~ um 
e~genheiro a.rch1tecto. com a mesma ·catégorla., tres desenhistas de 
1.-• classe e um desenhista au·xilia:r. 

Justificação 

l?a.ra que a secção de En&"enharia do Minist'c!~io possa ~xecutar 
certos serviços e ·construcções, taes çomo irrigação e drello._gem 
para fins agrícolas. construcções· rtirá.es, destinadas, a mor~dias ou 
fi.~ ~gr'lcol~s. etc., attribuidos especialmente ~f.>S profissi_onaes de 
A~ono:rµ·la, conforme prescreve o art. 6. 0 do d~~reto n. 23. l~.6. de 
12 de Outub1;o de 19'33, é necessario que da mesma faça pa,rte um 
a.gro~omo ou engenheiro agronômo. 

Sala das Sessões, 15 de Outubro de .1935. - H~berto B. de 
Andrade. - Jo8~ Muller. - Fio~eiredo :Rod.rigues. - Francisco 
F. Pereira. - Eliezer Moreira . ...,.....:- Fraricisco t>i F.~ori, - João 
Oleoi>haa • ..._ Lino Machado. - Abelardo Marinho. - · ]llonte 
Arraes. ·- Godofred~ Viatina. - E. Tei:r:eira Leite. - José Au
gust9. ·- Jehovah Motta.. ·- Li~ct Tei:teira. 

O Sr .. Fernandes Tavor·a - Sr. Presid~nte, pedl a palavra 
apenas para apresel'.ltar uma emenda." ao .projecto numero 291. 
emenda e~sa que .me pi:frece,, não só c.onvenie_nte, mas perfeitamen
te necessaria e justi!J~~· . 

E' a seguinte (l~) : 

P~GO a attenção dos meus illustres collegas para a. justificação 
ela emenda que acabo de a,presentat: (Lê) · · 
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coneor~d9, ·embor-a:;· com a. m.f!,ior:la; d.os artigos· que ·compõem 
o proJecto do Sr. Ministro da. Agricultura, em todo casa,; · não i>oJ 
deria deixar de fazer esta,6 observações, pois, de um lado, de..: 
rnonstrei - e todos o comprehen:deIP. facilmente - que o.s auxilia
res· do Gabinete do Ministro, retirados dos 'diversos departamentos 
laquelle Mi~lst~~io., n~p sÕ éonhecem perfeÍtam~nte o serviço, co~o 
poderã;o, a e.ada momento, il.Iustrar ou re~onder a qualquer ·:per
gunt.a. que o Senhor ~nistro lhes faça. sobre os e.ssumptos a.tti'-· 
nentes ao departamen~o d~ q~e fazem pàrte. 

O SR. Jo.A.o CLEOPHAS - São verdadeiros agentes de ligação. 

O $R. FERNANDES TAVOR,A. - Em segundo l'og:ar, se o. 
Sr-. Ministro escolher os auxiliares entre pessõ~ extranhas a.o Mi
nistet,'i,o, não s6 essas pes$'Oas, via de re~. não têm a· com~etencla 
p.recis~ para esclar.ecel-o e para servirem de elem~nto .de· liga§ii.<1 
entre o Ministro e os divers·os departamento~. como acarretam au
gµiento de desl)esa, porque se:rão pagas integralmente por verba 
diver~ da actua:l, ao pnaso que,, ,sendo e!K:Olhldo~· esses auxiUaires 
entre o runcc!Onalisnio dos varíQs qepartat;nento~. receberão apenas 
uma gz:ati!icacão. 

·~enso haver demonstrado à. c-onven1enc,ia da· minha e~e_nd.a . 

Vem. A Mesa, ~ lida, aprovada. e en.v1ada á.s Com
Jlilils~~ ·de Agricultura, · Industria e Commercfo e Fi,. 
nan~as1 e Orçamento a ·segUinte 

Onde convier: 

(3. & discussão) 

N. ·8 

Art. O .quadro do Gabinete do Ministro d;,t.. Agricultura passa 
ti.. ser constl;:utdo do se~nte pessoa:l: 

<i) Pessoal d.e Secretam: 
1 ·Seeret;ario Geriü .Chefe do Gabinete . 
1 Sé-Oreta.rio p~ticular. 
4 Offic~.e,s. do Gabinete. 
2 Dactylographps • 
l ·i>rotocol).ista --a ·rchivi-sta . 
2 Continuos. 
2 ·Serv~ntes. 

~) OonBUZtoric. .Turlcl'lc~: 

1 Consultor J'Uridlcl>. 
e) Secçã:o de Engenha,.ia : 
1 Engenheiro-Chefe'. 

·1. Engenheiro-Assistente • 
. 1 ~ngenlieiro-Sub-Assistente. 

§ A. . eseolha do Secretàrio G~x-aI e do Seere~rio· particular 
aer~ !~ita. livremente pelo Min!Sqo, dentro ou ~611,l. :do · pessoàl d.(). 
Minlsterlo. O do restant~ peasoal çia. Secretar.ia, de accõrdo com o 
que j)rec:;eitua o actua.l Regula~ento da Seçretarla de Estado.' · 

1: · ~ O pess00.1'.:do '<}abtne~e _ ·recebe~á. · '?s vencimentos ~a ta~~l~~. 
anne:xa: · - · · · 
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_a,) Da Secretaria; 

.J. Secretario ger~l. 
l Secretario ~articular. 

Ordenado e : ·· 
gratiftca~ão 

36 :1>00$000 
30~00~$000 

Tptal 
Sõ:000$000 
3~ ~Q00$000' 

Offi~iaes de gabinete, êlactylographos. etc.. como actualme_I)te. 
b) Oon8ultoria Juridi.ca.: 

Orderta~o . . Grati
Hcação · 

Consultor .Turi<i.ico 24:000$ 12:000$ 36:000$ 
-. -

e) Secçã,o de Enu~iiaria: 
Grau .. 

ôrde_nado ficaç_ão · To.t:ll · 
l Engenheiro-Chefe . . . . . . . 16 :000$ 8:000$. 24:000$ 
1 Engenheiro-Assisten. te . . . . . . 12: 000$ 6: 400$ 19: 200$ 
l Engenheiro Sub-Assistente . 10: 000$ 5 :.200$ 15: 600$ 

§ Afim de garantir aos ·actua.es- eng~nheiros os venéimentos 
que ora percebem, fica a Ministro ·autoriza.do a:. pagar as di.fferen
ças existentes pela ver9a de contractados. 

§ A~ Secreti!.rit> Gêra.l cà.b~rão as attribuicõ.es cbnstantes e.las 
allneas e, e1 ·!J, i, f, k,, do· art . 3~º do Regwamento .da Secretada de 
Estado do Mlnisterlo da. Agricuitura, e ainda a ~ coordenação da 
dados dos ~elatorlos das Dlrector~s stibordlÍladas á. Secre~J_a de 
Estado, que devem figurar no Relatorio annuat do Ministro·. Ao 
Secretario. particular caberão as ·attribuições especificadas nas res
~tes -~l,lnea..s do art. 3º. do .Regul'amento da Secreta.ria de Estado. 

Sala das ·Ses§lõ.e~ •. 21 de OútubI"o de 1935. ,_... .'R'eT-rtanéles Pavor.n.. 

J ·u .. stif icação · . . 
Precedem, ·de um modo geral, a~ _razões -a.p_re_sentadas pelo 

actual Milüstro 4a. Agrictiltura na sua. exposição d-e motivos aó 
)?residente da Republica,, suggerindo noya organ_i?ação para. a· Secre:-· 
taria de Es~do de seu Ministerio. Ha .algumas dellas, p~êni,· que. 
nos suscitam duvidas', râ.Zã..o pela. qual pa.Ssanios a · examinai-as 
parcella.damente. 

1°) Julg,amos medlQa.s inteiramê~te .. ju,stas: · · 

, <;). a supres,são ou tr.ansforn;iação de alguns ca1:"&"os para os· 
quaes· não ha~ presentemente; funcção (almoxa.rife-ge'ral, áuxiliar;.' 
aimoxari!e, etc. ) ; ' · · -· · 

· õ.) a co_ncent-ràção no .gabinete ·de cargo~ c-q.j.a.s futlcçpes, \~s,. 
tendendo a todo o · Min.t.~tério, inelhor se enquadram ~Jl . do \:iue de:n-· 
tro de alguns Departame:nt0s do mesmo Ministeriõ · (Consultoria · 
Ju:ridica e. Ser~ç~s d~ En_genh~i~); -.. · . . . . .. . :; . . ..... . .. 

d) a creação de alguns cargos novos, s~ja em substitut<ao ·de 
alguns supprimidos (casó do Consultor Juri.dico), ·seja para-·a:tten .. 
der :ne.cessidade Imperiosa do serviço (c~ó dó cargo· .de· Secretario: 
do MiniStr.O) • - · 

A justificação dessas medidas é completa. 
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No ;1." ·Caso, não se justificu, u.. o·~dl:!t.encia de orgão.:s ~em func
çã()~ ma.Di;né numa; e!tu~ção de ~pe~v.ras f~nanceiras éomó a qµe 
~tra.ve$$3.mos. No ~~ casq, trata-se de uma medida. dé raci:ortaliza
ção ~dinlnistratlva que. sem impl1car sensivel augmento d~· des
T>i!Sà., amplia consideravelmente as possibllidades do serviço. 

Está, aliáS, dentro dó criterio· que .normou á. ultimà refoi··ma 
do :M:inisterlo da .Agricultura. 

No· terceiro caso, vale a pena. ftisar : 

Lº) que a crea:ção do cargo de ConsultO'r Juridico se L~põe 
como substituição de dois c~gos analogqs supprlmidos (assfs_t~n
tes jurjdicos do Departamento da Produc~o Mineral e dp SeI'.Viççi 
de Irrigação e Colonizac;;ã.o) • .41ém disso, vae permittir a. reconduc
ção. ao seu cargo do funcclonarlo delle dispensado, quando e~tip.

cto em 19.33, e sobre cuja comJ>~ten~la tunccfonal nada fora ~lle~ 
gado. 

20) A creação do ca.r.go tt~ ~<.:ret.a~·io do· Ministro ê tambeiíl 
necessaria porque o actual -.Secretn.r..1.o o ê do Ministerio e não do 
Ministro, . tal a somma. de attrtbulções d.e ordem geral qúe lhe 
cabéni. 

Creado o novo cargo, o sou titular )ieria o Secretario particular 
do Minis.tro e o actual Se.crotarJo à-oro.1, Incumbido da coordenação 
de todôs os serviços artocto11 .ll Hc-cretn.rln de Estado, como verda
delró chefe de gabinete .. 

3°)' Temos alguma duvida quu1sto As va.ntagens de revogar 0 

disposto no Regulamento dá. &!crotau·~ia cie Estado, no que diZ res· 
peito a. nomeacião doa ot!Jcto.ea do gabinete. A questão da conffan· 
ça ;p.ess<>ál do Ministro ·J)'arece .f!ca.r bem as.se~urada, déntro do ~-
binete. desde que elle tom 1>lenà Hl>rdade d·e .nomeaT o Secretartç 
Geral e o seu Secretario particular. 

Ao 'interesse 'do aervlQO publlco parece-nos que mais consum.1 
o· commisslonamento obrJr;ntorlo ele f'uncclonarios technicos, .tira
dos de e_~ Departamento <fo Producçiio e da Secretaria de Estado 
Ettectivamente. esses funcctonn.rlolil. éonbecedores dos serviços do:; 
respectivos dePQ.rta.Dientoe, podorlio, de um lado, acompanhar· a 
marcha. dos papeis saldos do 1rn.bluete para aqueUes depariam~n
tos; e: do ·outro escle:reco.i·, a. ·tOd() momento, o Ministro, sobre qual-
quer duvi~ surgida, ein reln.cno n taes· .papeis . i 

Assim, pois, o .tacto do IO ~·t11.lca.r o d~_partamento de .:um 
fono~ionario, em vez de projudlou.r ó seu seJ;Viço, pele contrario.. .o 
tacltita.; porque e~se technJoo .forma. um verdádeirio 610 de ligação 
entre o W~isfro e a. ·rep11·rU~dQ n. quA pertence .• A substituição de 
taes funcclonal'.1oa por p0Ho111 CJXtranha.s, além de ret.ardar e pre
judicar ~ marcha doa aervlQ.C.I QU~ ellas~ via. de regra, não conhe
t~em, acarreta. um augmento da 30 contos no orc;;amento do gabinete. 

4.0
) A re.orga·nlzacü.o proJw:itnda, cujo acerto, ~m suas linhas ge

raes, nos a.pressamo!S- em reoonheoei-, não redundará, como se de
duz das tabellas exp11cntlvu, o.n\ oconomia, mas, ao · contr~io> nwn 
peqU'éno augmento de dt4apo•lll!I, como o pro~~am os segui_ntes 
dados: 

1 º) - Economia: 
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1!'!5:600$00(1 
b) dotação r~gillamentar do galiillE:te tlu ~p11..jstn1 (artigo ·20. 

~ 2.0• elo Regulamento da Secretaria <le E~tado dos ~egodos· do. 
Agrfoajtui·a, a.pprovac1o pelo rlecreto n . 23. 97fi , de 8 c1<: Márço 
d 1934: 

1 ~ecret.a.rlo . . . . . . . . . 
4 offic:_iaes de gabinete . • . . . • 
~ da.ctylographos • • . . . . 
l protocollista-atcbivista : 
~ con~uos 

:! serventes . . . . . . . 

• 

Ordenado o f;'rat. 
3·6 :000~000 
7:2QO~OOO 
:3:000$000 
3:000$0.00 
2:400$000 
1:200~000 

• 

Total 
:;6:000$000 
28:800~000 
6:000$000 
·3:0001000 
4:800~000 
2;!00$000 

8l:OOP$00ó 

~m:nm.a. a.+b .. 

:!") - Despesas:. 

a) cargos creados: 

;!i6: 1;oosoon 

• • • • r • • • • .i i ,. • • • 

b) gratlflca~Õés que não foram inclu1da.s n:a demonstração que 
:iCOmpSJ;lhou. a E .xposição de Motivos do Mb1istro, mas que t~rfLO. 
I'orçosamen t.e ele figurar no or~ trten to .do gahlnetc: 

~ dactylographos . . . . . . . . 
1 protocollista•arcb~vísta . . . . 
2 continuos . . . . . . . 
:.! ser\~ntes . . . . . . . . .. . 

.· 

Gratlficaçã•> 
:~ : 000$000 
3~000,$001) 

'.?:400$000 
1:200$000 

Total 
tr:OOOJOOO 
:1:000$000 
4:800$000 
2:400$000 

1 G:2ooinoo 

1'otuJ. <las despeSàs a.+b . . . 
Rece.p!t~ção: 

21 j : 400$000 

J ~spesas supprlmidas . . . 
l >cspesas creadas . . . . . . 

.\.ugtnento ele despesas . . . . . . . . . 

276:600$000 
:n1 :400$0-00 

:t-1 ~ 800$000 

- -----
~ill.A. das Sessões, 21 <de Outubro de' 1935. - Ji'cniandes· Ta-i,ora. 

Em seguid~, t!· encerrada a discuss.ão do :projecto 
H . 291 B, d~ 1935, (ia legislatura:), .ficando adiada. a 
i.•9ta~o até llUe as :ref-erida:s C~)lnm~~sõe-s d~ pat·~,.. 

oer sobre as emendas offérec-i<lns. 

·2a disCJ.tssão ão 1'rojecto n. 27'8-A, à.e 1~3i>, ( l" lc
uisla.titra) 1 pro'Vicle'neianclo só1>re a exportação da.e; or

.chlàeaceCIB; . com parecer favoravcl <Ta Cnm 11i:i.ssc( o r1e 
A .. oric1clt1ira. 

Encerrada a discussão. G ánnu:nc·iádu a . Y<.'t~c;ão . 

Approvado o seguinte nrt. do 

117 de 124 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 124 

- 94 

.!\. camara dos: Depu.taaÇjs· resolve: · 

Art.. Q Mfp.lSte!'io da Agrfüultui'a manda.rã f~~r., cpm . tJ.r,. 
gencia. um e~tudo $Qbrê a . -exportação r;:>ara o exti'angelrq das pl~_i:1.
tas· orch1deacea.s, afim de pr.opór _á Cafuara dos Deputado~·. na sessao 
d:e l.936, um projé,cto ·de lei c~ntendo med:LdaS qµe r-egUJ:em· .~ ,refe
rid-a exporta.cãQ e evitem ·a devastação, que ~~ sendo: !~ita com 
.grap.d-es - prejUizos :Palia o Paiz revogadà~· as disp.os1t;:õé$ em co~
trarlo. .-

· . O · Sr. Pl'.'eside:1Je - o proj'eétq pas~ â. 3" dµlcWJsão • 

• ·. O _S_r. G·Qnfes Fer.raz (Pela 01"'qe'fii)1 reqµer e obtém, d1spe-n~a, 
de· hit~tlc!o· P.~.N. o Prt>j~~to n. 478 A, d_e 1:935, figux:áx n_a .ordem 
do dl~- <Ih. ·s~ss~o seguh1~. 

O Sr .. B~rret.o Pinto (Pe1a. or<tem). - Sr. P:resf:dente, V. Ex. 
que t~pr~. que. tem: Il)..~mo. p_~zer, eiµ fazer cump-1dr rI~oroSa. e 
:relJgi_qsam_en·t~ o RegtmeQto d~ Ca:sa., ha de me permittir occupe a 
trll)ul)~ pel~ or~éll'\, para solicitar a Vo$sa Ex. o ~eg:uinte. 

Na con·formidade d~ réfatma. regimental, decorrido :O prazo de. 
30 (li~s do~ project9s v~ta:dos, $ão elles automaticamente- Incluidos 
na QI:"dem do d.la, qom: oµ sem requerlniento,. ~or· provo~ão ou 
cnãQ d,o~ Srs. Denútados,,. 

Pois beni~ ba n;i~is de ·30 ~s foi vetado. o projecto dó c.asa
mento reli~loso p~l_o Sr. Presid'ente da Republlca e à C!!omtniesão 
de Constituição e JustiçfJ. já B'e ·l'.p.ani!estQu s_o.bre ,esse vêto. 

Nessas cçmdic;:.q~s~ Sr. ]>residente, seb pena de ser . vfolado o 
Regfme?to refo~maQ:o, sQl_icitaria a · V., E~. p.rovide.ncfas -liÓ· $'n

tldo de Q.üe es~e projecto seja· h;iclui4-9 em ordem do dia, para ser 
vo.talio. 

O $p_ PRE:smEN.TE - - Â Mesa vae providel';lci~r no sentido de 
apurar <í_uaes. os projectos çt:tados pelo l'loQre Deputado e,' l'..a. .co,n:.. 
õormidade ·do· Regimento, os fâra. incluir e~ ord'em de dia · inde-
pendente de vareeer. - -- ; -

1 . 

O -.Sr. .:F'igneired..o Rod.dgu.es <-.Par.a e.zplic<tÇ,áo p~sa.oal) 
·~1"· Pi;~ide·Ilte, nã~ e.ta meu d~s~jo t:raze-r· .ao conhecfmento da 
~mara assu.mPto de politica regional. ,. . 

Ha dia.s, porém,_ .os illu.sµ-es Depu~Cios· Srs.- Fe:rnaJd.es Ta:vo
ra. e Demo.crito Roc;hª' leram 4-a. t.ribtiM um teiegràm~ a êll~s 
endereçado, propo$itadamente Clesvirtuand,o.· â. .Verd~d~. em. que. i?e 
_referia o .lament::t_vél. incident~! hav:ido . ~nfre. , qs- .Deputados Corraa 
t.Imá e .seu. ir.mão H1d~ Corrê'a. Lima. . . e ~m . ·r~ct.oi:: do jorn~ 
tlnita.1'.ío. · · 

Esta minha. i>rovldenc!a. ê tanto1 mats "' necessar1~· quando o 
íliústre ' teader <;ia miriorla,· ó ~r . .João Neves, ~oi;I). ·a àµ.toriàad~ da 
·sua palavra e da posição qu~ óccl;lpa 'nê~t!i '€à;s'ã~ ·<i·êclà._rou que .fa.
~a suas. ~~ palavras que. o s·r. Fe~nan<ie,s , ·Tavora iria. proferir . 

Pela leltu.i~a do t~legramma v~rifiquei q~~· os . factos não po
d-iam ~star contaçlo~ co~·o se p~$~a.ra:m. porqua:n:t,o· ~sse .dois mo
ços-. :-q:m med,ico cón~ei~-q.ado. é llljlS~e e 9útro· Zea.der da mato.ria 
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~'..Assernl:i1éa Legislativa do . .Estadó, não podià.m ter pru.tkado uma 
eovardia in,do· a: .redacÇão dii> mencionad'O "jornal, acompanbaclos 
de pollciaes armado3 d~ p!WabeUum para desaggravo de· uma af
fronta pessoai. 

~ão venho· justifica!' n~ applaudir o gesto d~ vtolencia dos 
rneus ami'~o·s, apénas devo dizer que em questões qe honra offen
'1icla cada quat ,p1:ocede de accordo com o seu temper8:.il;lénto. 

o facto de vir aq_uelle jornal acbtnÇ:;tlhando a . reputação do 
progenitor do.s dois ill,us.tres moc;os justifica:, perfPi{:,á.mi;•nt~. ou ex
,pllca o incidente. 

o 'SR. FERNANDES· TAVOI"'.A. - v. E~. justific::i., ~ntã:o, a aggressãu 
'4.Ue Soffr'eu o director dó t!nita·rlo, por parte <10!'; fill:in~ do Dr. 
Corrêa. Lima? 

O SR- DtNIZ' .Tt:NIOR - O ora.dor não a está justifio::tndo : di;i: 
~iue não entra no exame das razüe.s que motivaram ~ .aA'.grf.'!!lsão. 

O SU. FIGUEIRE))O RODRJ:GUES - TnfelizmentP. 11 i nci
dente tem suas orige·ns na. revolu~o de 1930 .. 

o SR. DINrz .Ttr?.-ron. ._,... Entendo que esse não é o processo de. 
~rern .re.guladas as questõ~s orlu·ndas d.e publicações !eitas em 
jor:naes. Quêm se açhar offenclído, encontra.rã facilmente p.or ahi 
rei:;; quê '\?leram para garrotear a J,ib;e;-da.de ~os jornaliStas .. 

o SR. FIGUEIREDO RODRIGl.JES - · Peço a V ·. Ex .' (• fa-
\•ot de me ouvir. ' 

Esse incJdente tem ~u:as origens no começo da rev9luÇão <I~ 
1930. A revoluçijo, comp todo~ sabemos, falhou em mu.itos pontos. 
ou falhou qµasi totalm~nte no seu programma· • . Em varias cfr
ctrcumstancias1 aqui. ~ Jâ, ella foi rldicula ~ cruel, como, J)Or exem
plo, .na ea(}a. aos cargo~ vitalicios. O Senhor Co~rêa Lima ·possula 
um cârtor!o, ou tabellit:>nato, ou coisa que o valha, e foi deli~ ~est.l
ttrl<Jo por obra discrlcionaria da revolução. 

O SR. FEIRNANDE:S TAv~RA. - V. E~. d(l. lice:nça para ·um aparte·r 
Quero explica:.- esse tacto c,om toda calma. E ; i·ealmcnte,, não ha 
necessidade d~ e~altaClã,o. Na qualidaide de 1nterventol" do Cearª-.. 
recebi queJXas contro o Sr. Corrêa Lh,na, segu.ndo as quaes, no 
tabellfona.to .• elle abusava de suas f~cções. Apes.ar do po!!er. dii:i
crlcionario de que estava investido designei o juiz de direito d.1 
capital para fazer . syndicancias e, elle fez, não uma, porém duas 
investigações. De tudo quanto S. Ex. apurou, eu não. 'podia, eni' 
sã consclencla, deixar que continuasse de posSé do tabellionato um 
homem que delinq~rêl de !ac·to, nãõ uma, ,nJa:s· "em ve~s. 

O ·SR. FIGUEIREDO RODRIGUES ~ 0 exemplo. vlnha ,.ao 
alto, naturalmente, Estava na moda a caça · aos cartorlos. 

O SR. F'ERNA·~"l>&S T~\;ORA - Não estava na. m_oda, porque, no 
Qearâ, SÓ tomei providenc.la's Cô?ltra aqu.elles que me . for:a.in: de
nuneiados, e isso mesu:io depois da. competente syndic.ancta, reali
zada. por magistrados ácima de qualquer -susped~a. V . E:x,. ha. · de~ 
me fazer 'ustiça n.esse particular . . 

. . O SR F!G~"EIREDO ~OPRJ.~UES -;-:- N:ã.o qu~t"u ~JltrB:i; n.~ : 
merlto dà. questão. Sei apenas. q:tie o St:'. · 'C.orrên. Lima ro.r ·demit-=· 
tid'ô . de .. seu··· cargo.. . , " ' .· ' -; . ...;. , ; ... . : ... ... .. '; 
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O Sa. liu.MBERTo, DE ANDRADE - N~tui'aimente a.a denuncias a. 
qae se xefere o nobre :Qeputado Sr. Fer~des Tavora ~vam ape
nas os adversa.rio$ .. ·. 

ô SR. °FERNANDES TAVORA - Não me firmei, de modo· alGUm, 
nas- det:iun,cias unicamente. Man<lei 'O juiz da. Capital fazer s·yndi
eancias~ E esse jµiz, que é integro, probo, digno, concluiu que ti
nha l,lavido, eftectivamente, uma ~rie gran~e dé ínfracçõe.s. P.or 
conseguinte, ~sse ta:belliâo i;i'ão pqderia eontin·ua.r a exercer . suas 
funcç;:õe~. Se, dahi por deante, o nopre orade!r me negava o poder 
de fazer uma: destituiç~o nps tempos discriciori.arlos, ê coisa di!
ferente. Essa, COn:l-O outras, não foi. feita sem que a precedes8e~ ,an
tés, ·uma devassa,. leva~ a te_r-mo :Dor jui.Zes competentes. 

ó SR. F.IGVEIRE~O RODRIGUES - Os ,poderos9s e.ncon
tl'artl .sempre meios de j,ustifi~ Qs ~eus actos. 

• O SR. FERN.µmES TAYORA - Péi:dã.a. o juiz que nomet pa.J;'a. fa:"' 
zer a investigação ê um juiz co:r:rectissimo --- o Doutor ~erlcles 
Ribelro. •. 

o SR. HU~BtmTO i)Jij ANDRADE 

éonfian~a. 
Naturalmente pessoa de sua -

o SR. FERNANDES TAVQRA limão élo Dr .• José RibeirQ. 
h.Qmem que t'az hoje parte da ·situac;ãó, sendo aquelle por todos 
conhecido como juiz integerrlmo. 

O SR. FIGUEIREDO RODRJGUE~ - ,Apena-s quero accen
tuar. que o incidente teve origem naquélla époça~ 

O SR. FERNA.N'DES TAVORA - - V. Ex. ha. de conv;lr que eu não podia deb:ar (le ~clarecer a V. Ex~ as razões por que fiz a 
. destuicã.o do Sr. Carrêa; Lima de seu cargo. · 

O SR. FIGUEIREDO .RODRIGUES - Sei, porém, que a 1:n
prensa, que até então defendia a. situação dominante, continuou 
a. invectivar de maneira insolit.a. o velho Corr~a Linía, h?mem que':' 
rido .e respeitado em todo o Ceará. 

- _. 1 

Tendo esses moços requerido ao J'udiclario e não tendo rece-
bfdo· da lei o amparo necessa.Jrio, procederam lá. a. ~ua zhaneira.. · 
Não applaudõ v..toleneias . Quero a,penas dizer que o tel~gra.mma 
que o Sr. Deputado Fernandes Tavora leu aqui... ! 

1 

O Sa. ~ANDES TAVORA _ Qual a. ac~ão intentada/leontra. o 
•iUnitario"? - - , 

. .Í 
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - • • ~ não· correspondê A 

realidad~ dós factos. Al.iás não d1~o que teiµla. partia o de $. Ex. 
o desejo de desvlrtual-a. .-

o SR. FEJuiANDES TAVORA. - Mesmo porque V. Ex. sabe q·ue 
não sou capaz de desvirtuar coisa. algu,ma. 

o SR. FIGUEIREDO RODRIGUE~ - - No dia sêguJnte, peran
te os quatQ~e Deputado.a que acomp;3.nham Q Sr. Fernandes Ta
vora e- ,perante, o -le<lder d'a sua banca!fa, o Sr. Pà.Ulo s·a.r-~te, 
genro do Sr~ Dem-ocrito Roch,a, um dos accusadores, justificoµ. o 
Sr. CorrGa LlIÍia. seu acto pe-rante a. .ASsembléa.. não tendo. µ'lere
éido de. nenhum dos membros da.· bancada. ta.vorista o menor repá.-
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ro-,. po~tanto a. menor allusão. a_o acto de covardia que· se l,he · quer 
at~rioq,ir, porque tomar desrorço pessoal acompanha.dos de ~p~..;. 
gas é covardia! O acto desses .xnoços foi praticado num . meme_nto 
de ind4maç~o; IJ.àO :ppsso estar de accor.d.o .com elle. Repito, porê·m, . 
que, em quesfqes de desà.llronta da honre:, cada qual procede ãe 
coni::orn:iidade com o seu módo. de pen~ar e com ~ circum_stanc~s 

da occasi,ão. 

ô Sr. Corrêa Lima. diz no .seu q.lscurso peran~e a Assembléá., 
o seguinte: 

"Não me parece de opl)ortunidade ainda trazer aos de
bates desta Casa uma explieação pessoal ao povo sobre o 
incident~ de hontem, ·havido na :redacção do .. 'Unitarié>". des
de que aqui, nem alhures, f:il.i accusa.do de modo a ser ne-
cessa,ria essa explicação. " •. 

Quer clize:r~ pinguem, _naqU:ell~ aniblto pequeno, lhe .attribuiu. 
a. vlllaJiia de .ir, acompa:Bhado de capangas, aggredlr a quem quer 
que fosse ••. 

"E se· ha quem me. accuse de transgl"essor da lei, 4evo 
por emquano es"êlarecer que, muito antes dessa accusa
ção, já. um outro homem !lcára :t;õra àa lei, annos s-eguidQs, 
àçoitando-nos vilmente a hon~ até ao ponto de_, ultijna-

.mente, tripudiar sobre a nôs$a dignidade, ton:iando prv.den
cia por covardia. V. Ex .• Sr. PresideQte, que não é um novo 
m~ v"ida politlea ·do Estado, por certo, .se re.corda. .de q;ue o 

nosso prh:nelro gesto de defesa foi um recurso ao prestigio 
da- lei, ~ acção penal em ré.Pressão aos e:xces.sos· de, lingua
gem-. Ent_reta:nto, a justiça de nossá. terra , -decidiu que o 
homem .que· assim se ~:!ervia da impr!m~ para atassalhar a 
°cllgnida:de alheia o fazia por -melo de um jornal sem a . menor 
responsabilidade jurldiea. 

"Tudo ;no m,undo tem um limite, atê mesmo a pacien
çia humana. sobre~udo quando eu assevero a V. Ex. ·que 
-não transgredimos a lei c:la nonra, pa,rque não nos resguar .. 
da_r:nos, eu· e meu irmão, ao penetrarmos, sosinhos, numa re
àac,:ão, a onde som.ente as circumstancias nos obrigaram 
a repe}Ur ~ aggressão re,peUda face a fa.ce ; ' Se não dou, pro
pr!apiente, uma e:xplicação1 do caso, não d·evo toda \>ia si
len:c:;la_r quanto ao. prote.sto que acaba de ser formulado pêlo 
nobre leader da minoria, quà.ndo allega ter sido a edição de 
h_oje 1do "Unitario" apprehendida- pela· · Policfa." 

·como já. dfsse, ·desP.Jo, tão sõlile-nte; tirar a impre·ssão de villa
nia e covardia Que sé quer attr_J_buir a ~sses ;óleus .. amigos • . 

O SR. FERN:A.NDES 'TAvoRA - Dá. licença para um aparte? Per.: 
gunto a V. Ex. se fof ou nã~ allt.>rehendida a edicâó. · 

O_ SR. FJGlJEJREDO RO.DRJGUES - Quanto á. apprehensão 
do "Un.itário-", foi acto do Chefe de Pollcia e V. Ex. sabe que · easa 
autorldad0

• hflseeda na famii:rerada Lei de Segurança: Nacional. 
ez.erceu di~erto que lhe é- per!eitamen.te outorgado. · · 

O SR.. D:miz Ju.NioR - O ~ermo ~fam_fgera9.a" está. mal emp·re-
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gado. Não ha mais Ringuem falando dessa lei. Portanto perdeu a 
, fama. 

O SR. Fl'C-UEIREDO ~ODRIGUES - Não votei a lei~ posso, 
por isso, critical-a desassombrada;mente. 

o SR. FERNANDES TAVORA - - Precjso ainda dizer a V. Ex. 
que o Chefe de Policia: nem seq,uer se inteirou do. conteudo da edl
~âo do jornal_. 

O SR. FIGUEIREDO ;r;tODR1GUE$ - Não leio Perante a 
Camara 9 dlsçurso ao Deputado Cesar ~ls, que .j~stmcou o act.) 
do Ch~fe de Pollcia, pm;que quero ccms~rvar-me tiel ao meu pro
posito de não trazer a este plenario debªtes sobre a poUtica da 
minhá. terra. , 

O SR. FERN'A'ND~ TAvoRA. - N~ste ponto, estou intelrarncnte de 
· accordo com V. Ex. 

O SR. F~GtrElREDO RODR:GUES ,__. Quanto á âP,preh~nsão 
da edição do jornal. o chefe de Pólicla. pela P!"Oprla lei chamada 
qe SeJniran~a N';:içfl"inal. responder(l perante a J·us.tli:a, caso tenha 
exorbi_tado ~s suas tuncc;:õe.s. Iss.o é. lá com a J'ustic;a, local ou 
-ted0 raj . Pos~o f~lnr desa~somhradamente. contra tnl lei porque, 
repito, propositadamente não votei nenhum dos seus artigos. mcs- · 
mo os· bons, .porquanto estl)va c.e .. tn de que. aqui el!a seria. nas 
mãos do Gover.no. um instr1:1mento p~ra i'azer ca~-ar as vozes da 
opposição, quando e~tas mais precisasseJii ser ou\"id:ts. 

O Sa. FERN~NDES 'l".AVORA - Neste caso V. Ex. J>Ode estar con
vencic:lo de que. realmente. acertou. 

O SR. F-TGtTEIJ'?EDO RODRIGUES ~ O pr-oprfo Sr. Cesar 
Cals diSse. ~a Assernbl.êa . que não discutia o que continha na .edi
ção do "Un~tarl.o". Sei que ·esse jornal, desde. a sua fundação ... 

ô ·SR. FE.RNANiiEs TAVOR.\ - E' um jornal de combate. 

O SR. FHxUE1P..EDO RODRIGUES· -., .· ~ é jornal de ataque 
vlr·Ulenta, antigamente escripto em 'liorn_ port~guez, mas sempre 
em linguagem vit:!erlna. e constittie mesmo: reposltorio classlco 1 de 
insultos para quem quizer se apetteiç;oar nesse methodo de discutir 
qualque~ assumpto. · · 

O SR. FERNANT>F.s TA\'ORA - Infelizm·ente, ºno Ceará a nóssa 
imprensa. não foge, quasl nunca., a. essas regras. 

O SR. Huoo NAPo't&Ãq - E' la,mentavel que 9 Cearâ, o povo' te-
nha ainda uma Imprensa com costumes dessa antu_reza. · 

~( 

,, 
O Sa. XAVIER .D~ OLIVEIRA - Affinno. a V .. Ex. que, entre :hiui

tos jornaes cearenses, que honram a çuJtura bra.sileira, se c1esta
~m .. ô NorCleste", o "Correio do Ceará.", "A R"g.a''. a "Gazeta" s. 
tantos outros da capital do Estado. 

O Sa. H1!·ªº · Nil>oLEÃo .- V. Ex. 4eve responder ao orador . 

O SR. F!GUE.ffiEDO RODRIGUES - Fica, assim, bem ela·-. 
ro, Sr. Presidente, qUe os Drs. Heitor Corrêa 'Lima é Dario C~r· 
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rêa Lima procederam como homens de honr?. e não como ~o
ya_rde.s ou villôes. 

O SR. FE~NAND~ TAVORA - A.cb.o que não procederam ass.im 
com tanta honra, quando se tratÇl. va. de dois homens novos, pó~st-· 
ve4meute ·LOrtc:J, que toram assaltar um pobre velho septuagena~· 
rio, absoluta:Jµente só. . ' 

O S.R. FlGUEI~DO ROI>R1SUES - V. Ex. não pre.senciou· 
o facto, não pode fazer tal af!irmo.~ão; aliás, nã..o foram acompa
nha.003 ãe po.iciaes, como V. Ex. diss·e. Como não tivesse assis
tido o incidente, précisei munir-me destes documentos,· q .ue ora 
trago ao cbnhec!mez:i:to da. Camara.. 

O S.R. .FEnNANDSS TAVORA. - Ponho d~ lado, eritão, el;!Se por.me
nor dos voliciaes. 

Nlnguem póde negar, entretanto., que . se tratava de dois ho
mens .fortes, mo~os, que !o~m P.span:car um põbre velho. 

O SR. Fiq~IREDO RODRIGUES - Espancar quem esti
vesse lá, deve dizer V. E:x:. AUá.s, torno a declarar qtie o nobre 
Deputaa·o não presenclotl a scena de pugilate e tece ein torno 
della essa descrfpção, que me escapa contestEu-, porque tenho o ha-· 

. bito de sõ contestar aqulllo que sei. 

O SR. FERNANDES TAvo'RA - .Affirmo o que por diversas vias che
gou ao meu conhecimento. 

O SR . . FIGUEIREDO RODRIGUES---, Posso afflrmªr que to
das essas histodas ~ão falsas, como é faISo o telegramma . 

. 
o. SR. FERNANDES TAV'ORA - Inverldica tambem poç.eria ser a 

historia que V. ·Ex • . nos con.tou. 

O S'R. :flGUEIREDO RODRIGUES - Acabe! de lêr um dis
curi:io pro~eridn ·na Assembl~a. a. respeito do qual não ,houv~ qual
quer contestação, quer dos amigos. quer do leader da. liancadà O.e 
V. Ex. naquella casa .•• 

Era o· qu.e tinha a dizer. (Muito õr.ml. 

O Sr Barreto Pinto (Pela orãem> Sr. P.residente envio a 
V. Ex. requerimento pedindo a prorogn<:ão da .aessão por maiiJ 30 
m·Ínuto~, ·afim de poder o Sr • . P~dro Vergara concluir · o seu dis· 
curso. 

v;em á Mesa e é approvaào o -segU!nte: 

Requeiro a pror.ogação .dos trabalhos por mais 30 minutôs. 
~la d~ · Sessões, 21 de Outubro de 1935. .,..._ Barreto Pinto. 

() Sr. Pi:esitfente - Está. prorogada a. sessão e continua com 
.a palavra. o Sr. Pedro VerS"nra. 

O Sr. Presidente. - Para a. Commlssüo de '!tevlsâo do .co
dlgo de Minas, creada em vfrtude de requerimento approvado pela. 
Cam"ArR. nomeio os ~rs. : !..evl C11rne!ro. BarTos Penteado. Belmi
ro Medeiros, Dinl~ Jun!or, .Furta4o de.· Menezes, Pedro Vergara• 
Pedro Rache, A.lfrt!do Mascarenhas, LOUl;'enco Baeta Neves, Age· 
nor Mo.nte e Carneiro de Rt;!zende. (Pa'U8a). 
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Relativamente á ·questão· ·de ordeni. ievantada. peló senhor. 
Ba:r:reto Pinto, ·sobre a inclusão em Orde'tn do Dia de projeetos ap
provad9s ·pela- Camara e vetados pe!o sr. Presidante da Republi
ca devo irµorniar a S. Ex. que farei incluir na Ordem do Dia da 
\sessão de amanhã.. o· d-e 11. ·44 b; e outro. mas nas .mesm~s condi
ções; o de n.· 126 · --- referente ao casamento t-e_ligloso - em. vir
tude de estarem se·ndo preparados o-s a'vul~os, figurafã numa das .. 
p~o~mas ~essões. · 

O SR.. B.\RRETO· PINTO .- Muito obriga_do a V. Ex. 

O .. Sr. Presidente - Vou levantar a sessao. designando pa
ra a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

. 3.ª discussão do projecto n . . 264, d~ 1935 (1 a legislatura) , dis
pondo sobre a nomeaçàQ de . d~pnsi~::tr_ios de· bens penhorado~, nas 
e%~OuÇ~e$ judiciarias, sujeitas â Çamara de Reajustamento. 

3• discussão do pró:iecto "ÇJ. 31_3. de 1935. (1ª legislatu_ra), decla
·ra:nao sem effeito o avtst> do Ministerlo da Educação e .sauP,e Pu
blica. ·que mandou afastar professores e funccionario$ da Faculda- -
d~ d~ Direito dfl tTniverstdade do RiO de Janeiro; tendo parecer 
da Cómmissão de lt'fnança.c; . 

3ª discussão d.o projecto n. 278-A. d~ 1935 (t:i legislatura), 
providencla_ndo sobr:e a exporta~ao das orchideacea.s; com parecer 
:favorav~l da Cammissãa de Agrieultl,íta'. 

' -
2ª discussão do projecto n. 243, de 1935 (lª legislatura), resta-

belecendo as Escolas de Jnstrt1c~fje Militnr (~. J. M. )~ 'de 1•, 2•~ 
e ,3ª c!asses, nó~ ~sb\beleci-mentns de ensino i tendo parecer corn 
émenda da. Cothmisáão de Segvra~ça e parecer ®. de Educação 
favoravel á emenda. 

1ª disc'ilsSão dQ projeclo- n. :327 .. de '1935. (1ª legislàtüra), pcr
mlttlndo a: tnstituiç:ão do. bem de familia rural; -com par.ec.eres fa-· 
voravels das Commissões de justi~a e de ·· Financas. ' · 

1ª discussao dQ proj~cto n . 265-A. d.e 1935, (1ª legfslitura). 
reorgã.nlzan(lo o Conselh:o Nacional ·de Educação; tendo :pa:i'ecer 
com emendas da C.ot_nmissão de FinanÇa,s ao suqst!tutlvo dai Com-
missã.o de Educai: ão. J 

1ª discussão do .pl"ojecto n. 166, de. 1935 (111 legislatu.r.!), dis
pondo sobre vencf'l'lif>ntos do funccfnnalil:imo publico da União, nos . . 
casos de .substituições e exerélcio i.ntertno. :~ 

Dl$Cussã.o unlca do projecto n. 24-A, d.e 1935, (lª legislatura), 
regulando a dlst.rfbutc:ão de .. subven~õ~s ~ In_stftu_lc:õe~ de Asststen
cla, E~Üca~ão ~ C.ultura; com substitutivo da Çommlssão· de Fi
nanças e Orçamento âs emendas em dlscuss.<i.o e!ipecial e ao proje
cto, e voto em ·separad·o do Sr. Hen_rlque Dodswortlj. 

Discussão untca do projecto n. 44-B. d-e 193.5, (1ª legislatura). 
CUSJ>ondo sobre a Pt'omo~o pol' me~eclmento do:s tel'e.graphistas de 
4ª e 5ª classes e praticantes dlplotnado3 da Repartição Geral do~ 
Têleg:rapbos ;, cotn pa_recer da, Commlssãe1 :Especial <le ~statuto 

dqs Funcclonarlos xne.ntendo o projecto vetado pelo Sr. Pre'Siden
te da Rei>ublica. 

Levanta-se: a sessão As 18 horas e 35 minutos. 
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144." Sessão, em 22 de Oútubro de 1935 

PRESIDENCIA DO ,SR. ANTONIO CARLQS, PRESIDENTE". j.; 

EUVALJ,)O LODI, ,2.0 VICE-PRERIDEN'l;'E 

A's 14 horas, compa.rec.eram os Srs.: 

Alitonla . Carlos. Generoso Ponc~. Cald~J,ra .Alvarenga,, Eêl.mar 
Carvailio. Claro à.e Godoy, .Mario Chermont. Deodoro de Mendo·n
ça, Acyilno de Leão, José Plngarilho, Clementino Lisbo~, Henri-.' 
que Couto, Godo .. redo Vianna, Hug-o Napoleàb:, .TosG Augusto, .A,1-
be.rto Rasem. Souza Leão. .João Cleophas. Rego Barres, Arn~ldo 
Bastos. · Anto.nlo de GÓes. Heitor Maia, Simões Barbosa, Fernan
des Lima, Armando Fontes, :r. J. Seabra Prisco · ~araiso, Pinto 
Dantas Alfredo Ma~c'.'lrenhe.s. Octavio Mângabeira.. Homero Pi
res. Ubaldo Ramalhete, Jair 'Tovar, Francisco Gonçalves,· NQguef .'. 
ra Pen1do" Henrique Dodsworth., Amaral Peixoto, Sampaio Cárrêa' 
Eduardo Duviv1er.. Acurc:Jo Torres, Alijllo Costallat, Bandeirà
Vaughan .• Bias Fortes, Pinheiro Chagas Martins Soares, Augusto 
Viegas, João Beraldo. Arthur Bernardes Filho, Furtado de Mene
t;es, Ch:rl~tiano Machad.o. Negrão àe '.Lima, Simão da Cunha, , Pe-

_. reira Lima, .Torge Guedes.. Gomes Ferraz~ Roberto ·Moreira, · Au
reliano Leite. Jairo Franco. José Gassto, ~audelino Gomes, Vando-

. ni de Barros, Arthur Santos, Octavto qa Sllveba, Paula Sq~_res, 
Fra.nci~co Pereira. ·José. M~ll.et· D~n1z JUttfQr, Carlos Gomes de 
OliVélI"a~ ·vespúclo de Abreu, João SúnpHcio, Frederico Wolf~n
buttel, Barros· Cas~al, Adalberto Corrêa, Oscar Fontoura. Erma.ndo 
Gomes, Se'bastifio Domingues, Pedro J'orgE;, Damas O'rti2', Chry
.:rostomo de O~fveira. José ·do Patroelnlo, Ricardino Pmdo Martinho 
;Prado. Ped-ro Rache. Roberto· Simonsen, Loure~1ço Baeta Neves, 
ThalílP$on Flotes. C85.>. 

O Sr .; Presidente. - A lista. de preseni;;a accusa o cor,npare
ciinento de 85 Srs. Deputa.dos. 

Estâ. aberta a sessão. 
Convido os Srs. Josê Gomes e Negrão 4e Lima para sub~ti

tulrem os Srs. ·Secretarios e Supplentes. qüe nc;> momento. ~s·tão 
ausentes .. 

O Sr. Claro de Godoy - (Supp'lente, servindo de 2° Secre-. 
tario) p.rocede á leitura da Acta da. sesàâ.o antecede!Ilte, a qu,al é, 
s~m ob~~rvâções, approvada.; 

O Sr. Presidente - Passa-se ~ lefturp. do Expediente . 

·O Sr·. Ge~e~oso Ponce ·- (3° Secr~arw, servindo de 1 .. ) 
procede á leitura do seg'U.inte 

EXPEDIENTE 

Off.Iclos: 

Do Sr. 1.0 Secretario do Senado, de ~1 do co,rrente. co~mu~
ca.ndo que aqu~lla casa. adoptou e re;m.etteu â. prom~o do Sr. 
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Presidente d~ Ca,mara. -a proposição que. proroga atê 31 de Dezem
bro do corrénte armo a ~essão legislativa. 

- Sobe ao Sr. Presidente da Call,lara. 
·Do Ministro da Marinhia, -d.e 21 . do corrente, enviando as se-. 

gulntés· 

INFORMA.ÇÕES 

1. Attendendo á soiícitaçâo contida no officio da réfetencia 
-acfma sobre os esclarecimentos pedidos por essa Camata com re.
la~ão à. ajuda de custo abona.da ao pessoal ~ Marinha (lue acom
panhou o Exmo. Sr. Presidente da Republica na sua viâ:gem re
~ente ao Rio dá Prata, cumpre-me declarar a V. Ex. o seguinte: 

a) aos officiaes, sub-officiaces, inferiores é praças que ~com
pan:hara.Il'\ o Exmo . .Sr .• Presidente da Republica em sua recente 
visita âs i:tepUblicas da .Argentina e UrugUay foi abonada, a ti
iulo de ajuda de custo, a q~antia correspondente ã. dois qµil)tos 
(2/5) de um mez de veliéimentós, na t'eiação de uma para· cin-
co (1:5). ' 

õ) a cada um dos aspirantes, alurn,nos da Escola Naval, foi 
e.bonajo <> quantitativo de ol~o~e.t;itos mú rêis (800$000). 

e) todos os abonos foram ef!ectoodos nos té.rtllOS dos artigos 
..f·, 11 e 15 com s.eu paragtapho unico do tleereto nut;nero 24. 413, de 
i9 de Julho de 1934. 

2~ Reitero a V. Ex. os protestos de elevacfa estima e distin
·cta consideração. - Prôtooenes Pereira. Guimarães. 

- A ,Quem fez -a requlsicão. 

Dois dó Tribunal de Contas, .de 18 Çlo COJ;"rente, conimun,iCan
do haver negado registro aos contractos celebrados entre a DJre
ctoria da Defesa Sanitaria Internacional e D . l sabel da Porciun
cula de :Magàlhàes. para o aluguél de um predio slto á r~· Paulo 
Frontin: e e_ntre e. Procu~adoria G e~al da Fazenda Publica com a. 
finnª Theodo·r Wllle & Comp. Limitada, para arrecadação· do .im
posto de transporte. 

- A' Comrnls~ji:o de Toma.das de Contas. 

Telegraµima: 
I 1 

l>e Trai!uba - Minas Geraes - 21 de Outubro - Presidente 
Camnr.a Deputado_s - Rio: i · . 

C·riadores·_ ~ lndust-rlaes sul de Minas appellam patrlotis~o. V. 
Ex. ~ illustre representantes povo mln.elro. nãa ·consentk'etn· ap
prova<:ão tratado cbinmercla) Argentina cuja execução te.rlrri. morte 
lndustrla .tactlcinlos melhor fo.nte rlqueia nossa: terra. quanto go
'Ve~no a.mpara tantas industrias arU!lciaes eom e~xaggerado .protec
clonlsmô não. ê ·razoovel qu~ira ann1.qutlar umn. ge,nuin;:tme.nte nos
ea em bene!~clo criadores !ndustrlaes argetitln')s cuj!l prosp<;-r!da
Clo se fez sem nosso sacrl!lclo. Sauds. - Al1'e., AzPvedo & Comp. 
- Otto Junqudrti. - Ga.b1'fel Jmiq·uclm. de Antlrad~ •. - José Fl<'m.
to Junqueira. de Andrade. - Jn~é Br<!t!-llo J1t.n.qT1.eira de Andra
de. - N4.el::en & Comp. - Acleódttto dos Reis Mefte1le2. - · /osé 
lsmaclo Alves de Ltma... ~ João A.ugu:sto elos Reta Meirent;s~ · -
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José Meirelles Lima. .ârthur dé .Andra<J,e Ribeiro. - Domieia-
np Fetreira Martins. - . Rozenão Ferreira Martins. _ Arlindo 
.Qerreira: - João dl;· Andradé· R.ezende. João Geratito de Mo
~aes .. - Aquino Moraes. 

Inteira.da. 

São, silccessiv!lJllentep lidos e vão a imprimir · os 
.seguintes .. : 

.PROJECTOS. 

N. 86-A - 1935 

(1" legislatura) 

Díspensa e:r.ig.encia. :para inseripçã·o em concurso :para :preivi.men-
' to de cadeiras nos cu:rs~s de musica. pintura, ~t"cUZptú.ra e ora-

:V1tra; com ~arecer favoravel da Oommissão à.e Educação e 
Cultura ... 

(Educação. 33. ,1• iegislaturà) 

O projeeto n. •86 da lª legislatura diz no seu art. 1°.: "'Nos 
.:onsursos para o pro:vtment.o· ·de cadeiras nos cutsos de música. 
pintura. e_scu~ptura e gt"avura, dos institutos officia~s ou sob ff.S-. 
~lização ·federa·1. poderá ser dispensad~ a exigen~1a da a:llnea I .. 
d'o art. 51. do Decreto n. 19· .851. de 1931, c~bend!> ao Ministro da 
.Educação e Sande Pubilea expedir instru_e<:ões determinàndo para 
cada cur~o o genero da documentação d~stinada a provar· a cúl-. 
tura art!~tica necess~u~ia â. inscrlc;ão nos concursos ref~rtdos." ·' . . 

A simples IeJtura do projecto dâ-nos a medir a 1mportancfa. 
da materfa que. elle encerra. Dispensar exigencias da lei, ê as.;· 
sumpto que requer, sempre, estudo acurado. e a mais rigorosa 
critica. 

Mas se a . lei nas suas Unhas envolve algtima coisa de injusto,' . 
e fere a e>qu~dade no seu mais puro . sentido, o ma.is leve senso 
cominum da justic:a manda qtie lhe abrandemo::: o rigorismo inàc-· 
celtavel. 

Este é prec1samente o ,caso sobre que. versa. o projecto. 

Ao sr:l'em Incorporados. â Universidade do Rlo de .Janeiro, o 
Instituto ~aeiona:l 'de Musica e a Escola Nacional de Be.llás-A,l'tes. 
pelo decreto n. 1:9.852, de A6ri~. de 1931, ficaram estes estabeleci
mentos de ensln.o sujeitos. no que tange ao provlmento 'das ·s1~s 
cadelr.:is, ãs me511J1os exig~nclas observa(Jas nas lnscripções do!J can
did«tos ao· mâgis'terio nos cursos superiores. de accordo com o art. 
Sl. e suas alineas, do citado Decreto n. 1:9. 851, de 1931. · 

Mas nesta egualdade estendlda de m.odo amplo a todos os. cur
so~. 110 que diz re~pe1to ás condl~ões da 1nscr1p<;ão par.a concurso 
ao rnagisterio súperfór, µa algum.a. coisa que não consulta nem· a · 
justlc:a. nem a eeiutdad~. e vae atê, de certo pon~o. ao re,•ês da na-
tUreza dn.s c.oisas. · 

o art. 51 do Decreto n. 19.851, de 19?'-• abrange na sua Jetra, 
éomo avisadamente raz notar a )tUtl/icação que a.companh~ o pro~ 
Jecto n ,, 8 6, "os prottsslonaefi todos,. se.m dJst1nccão ", dando assim· 
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~gual tratamento a. coisas deseguae$, ·o que constitua uma das 
fo.r.mas mais flagrantes da injustica. 
· Para .não !et-ir a ect.uidade a lei de.veria ter feito a indisl)en
eavel distinc~ão -élltre as sciéncias e as artes. A esseti.cia. mesmá 
de amoas essas !O"tmG.S da actividade espírittial humana impõe que 
se as ·não confunda nutn mesmo todo homogeneo. Dahl de·co·rrer 
a .lmprescindivel necessidade para o Estado de considerai-as se
paradamente, attendend,o ã fei~ão intima, dh .. er.Sa, .d.e ca:da qual. A 
não observancia. cless·e prjncipio. pôde muita vez levar ~ lei, como 
~o caso ve:rtente. a prejudicar a propria sociedad·~. 

Como salienta a Justific,-at;_ã.o, o Decreto n. l9. 85·1 no seu ar.t. 
51 não dtsti.nguiu, nas exigenc~as para ã iilscrlpção em concurs.o ao 
magisterio S'Uperior, o das artes, etn relação aos demais magis• 
terios. 

"Mas· ha ·uma. dlstincção a ·faZér, de que a lei não cogitou, e 
que a pratjca vem ev1dençiando: - ê o que occorre com ·os ar
tistas . 

. Em verd,aqe, "a acqulsiçâ.o de conhecimento para melhor pro ... 
veito d.e dotes arti$.ticos ", argúmenta. a. Justificação, não obedêee 
.ao crlte.rlo a Q.ue attende a t>arte scient1fica. 

· Póde-se mes.mo, sem I'.éceio, affirmar que o trajecto seguido 
por quª'ntos desej ;lm a, cultul;'a arttstlca- dlffere muitó, não ê o 
m~smo para. quem se aprimora na cultura. .sclentl~l(?a. 

As ·tei:tdencias artísticas se educam e se áprlmoram riji'o raro, 
quandQ não as mais das _vezes, f6ra. dos estudos systematizados, 
das e!;!colas. E" que, via de :regra, as· tendencias innatas s·e nfü> 
disciplinam. " 

Sem negar inteiram~nte ·-a poss-ibiÍidade de aprimorar-se a 
cultura sclenUf-ica f6ra das escola~~ como . parece que o faz a Jus
tificação. reconhecemo~ qu,e no ~mpo da Arte essa liidepe·n.den
cia a que se allude é C> a1Abiel')te na,tural onde o artista se em::;n~ 
tra. na plenitude <la sua força e.readora . 

. Em face da s verdades elementares, não :QOS parecB ju~to que 
fiquem 1mpos.sibilitados de concot:r-er ao magisterio .da.s arte~. P.'l' 
que. s~ildo verdadeiramente artistas. atê grandes artistas, de: pro
funda c_ultura artistica, não tenham um diploma pro,fissionn.l 
deste ou daqüelle instituto ou estahelecimento de ensinCt, "ond~ 
ee ministre ensino da disclpli"na e cujo concurso se pro'_põ~ •! • -

.E nã.o sei ·como conciliar, ao pê da letra, est11 e.xigencla, ·· 
quando o concurso versar sobre uma cad,~lra n.ova, uma df,_.sl!ipll
na aí.nJ.fa não ensi"nada em curso aI'gum, cpmo atê na propria vida. 
das scienctas acontece.. · 

'Além do m ais. a in~ripção para· 9 concurso não ê prova ~ue 
revele o vaJ,or do cand1dato; nella se procura fazer ape~ns "uma. 
primeira selecção" e· que n ada: infue. c:onio nfflrm~ a Justificaçcio, 
sobre as proYas de concurso, _por onde se faz a ·selecc;:â.o ma. 
:xima". 

O cumpriiinento das exigenclas taas ç:oqio se encontram ·na. 
lei, . poderia. va.l~r ao can<lidatõ mais fraco uma "victQrla no ccm
co~curso de titulas" . 

. O .que o Esta do quer saber é da. competencf?, e d~ capacidad~ 
didà ctica do candidato. E destas melhor Clirá. o concurso do qu~ os 
titujoi:;. diolomais et<?. 

Em summa. o que o projecto visa é clar. for<;a d~ lel â.s idéas 
que sób~e o assuín~tp ex,pend.eu ~m Parecer. o Conselho Uz;i.iversi-
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tario da Universidade do RI.o dê .Janeiro, de referencia a concursos 
na. Escola. Nacional: de Bellas-Artes e no Instltut;o Na;clonal de 
.Musica e vêm transcripta.s na Justificação do projecto. 

"'Releva notar: diz o Conselho Universitario "que as condl~õe!I 
em que se aqquÜ"e cultura scientifica não -são as mes~à.s que para 
a cultura artística. Para a:quella. a complexidade do el;lSiX}o. até 
~esmo o seu, apparelhamento, fazem . que só em curso regular, 
devidamente sér.1ado e -~radativo seja. posslvel al'quirir per!elta 
cultura, salvQ ra,ris~ima,s excepções. Quanto â. cultura -artist~ca, 
que, majs do qU'e a scienti!ica, e::xig-e tendências innatas, é possiye~ e 
.frequente Ob.tel-a O i.ndiv.'idue seni O e.studo systematizado dos 
cursos off~c~es. Desta sorte. não b.a ràzão para se eq·wpararem 
as condições de prova. de cultura, nos institutos séientlficos e nos 
illstitutos artlsticos." 

Esta ê a. palavra; na materia. do Conselho Universltario, de 
um org'ão technlcq ao mais alto valor. O pensamento expresso 
ness~ trecho do seu· Parecer, é -verdadeiro e utll. 

O .Projecto não poder1a estar ·melhor ampa.r~do. 

E . não se faz mistér e·near~cer o cuidado que ~e põe em -àttri
buir ao .Ministro da Educaç~p a. faculdade. de "expedir mstruêções 
determinando. l>ara cada curso o genero da 'documnetaçâo deati..: 
nada a provar a cultura art,istica necessaria á.. inscripção nos con· 
Q\irsos." 

Assim, em face dessas razões, som<>;s de pare.cer que o pro-
Jecto ~. 86 seja approvad9. · ' 

Sala da Commissão de Educa~ão e C'uitura,. 19 de · Outub~o dl) 

l~35. - L_ouren.ço .:Baeta. Neves~ Presidente. - Edgarà Ba:ncM:J, 
Relator. - Mon~e ..d.rraes. - Pedro Calmo,,,. . ~ LauàeUno Gome/;. 

Raut Sittencourt. " · 

PR0.1EC'I'O N. 86, DE 1935. l .. • l.,EGI$U.TURA, .\ QU& 81' RE!o'EkE O 

. ; 
• .o\rt. 1. o Nos concursos para o proViment_o. de êade~s nos 

cursos de musica, pintura, esculptura e gravura, dos institutos 
of'ficiaes ou sob fiséalização federal podera ser · dispensaiia a. exl
gencia. da al!nea I, do art •. 51, do :i;:>ecr€to n . 19 .. 85.l , de 19~.t, ca
l>endQ ao Min~tro da Educação e Saude Publica e:xpedir ,instru
cç:ões deterr:p.lnando para cada curso o genero da do.eumentação 
destinada a. prover a cultura artística necessar.la â inscripção no.e· 
éencursos referi.dos. · · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario, entrándo 
esta ie1 em vig9r, na data de sua pubUcação. 

Se.lâ. das .sessões, 18 de Junho de 1~35. - Martins Roares. 
~k. M on.teiro de Barros Filho • 

. ./'U8tificação 

O' Decreto n. 19 . 851, ~stàtuto· das úniversld.adés B~elra.8,. 
ttxando as condic;ões· gerae.s, qUe· devem atte'n~er os . ~qida.tos · 
ao magisterio nos cursos .superiores do Palz. prescreve: 
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"Art. 51. ·Para a inscrfpção ao concurso de protesso:r; 
'cathedratico, o candidato terâ.. que attendeT a toc"ias as ex!i 

· gencia.S instltuldas no . r~gull'l.tnento do .l'.espectivo instltut~ 
·unlversitario. :mas em qualquer caso. deverá. ~ 

' ·r, apresentar diploma pr0fisstonal oµ scientifico de 
instituto onde s.e ministre ensino da discipllna a: cujo con-: 
curso se propõe; além de outros Utulos complementares r.e..: 
feridos n'os . regulamentos de cada instituto: 

IT. prov~r que é brasileiro, nato ou natµralizndo: , 
IU. apresentar provas de sanidade e idoneid~de morÇl.l ; 

· IV. apresentar documenta~ão da actlvidade proflssio7 
na.1 ou sclentific~ que tenha exercido e que se r.elacionl.' 
com a disciplina em con~urso." 

.Ahi estão c.omp~ehend,idos os profissionaes todos, sem d1stin
eeão. Mas ha Uma distincção a fazer, dé que a lel não cogitou, e .. 
que a pratica vem evldenciapdo: - é 6 que occ.orre COilJ os 
artistas'. 

Em verdade., a acquisi~ão de conhecimentos para. mêlhor pro
veito de dc:>tPs artfstlcos :nã9 obedece e.o crlterlo a que attend~ n 
parte sciénttffca • 

• ·· ·PÓde:..se, m:~smo. sem receio, aff.Irmár que o tr-alecto segui4r. 
por quantos desejam a cultura artlstfea. dlffere muit-0, não I! (1 . 

.. m~ino pa,ra . quem se aprimora na cultura scienUflca. 
" As tendericías e.rtisticas se educam e se aprimoram não raro. 

quando não a$ ma.is das vezes, !6ra dos estudos systPmatiZados. 
das -e.~colas. E* que. via .de regr~ as tende_r:icia.S lnnatas se. não 
d!Sclplinam. . 

E ~ por isso mesmo reconhecer que o Conselho UntversifaFiO . 
~· .univer:mda:de ·do Iµo de Jan.eiro approvou um .. pR.recer. apre· . 
clando a preten<:ão de candidatos a concur.sos .na . Escola de BeUas· 
Arte's e no Instituto NaclQne.1 de Musica. no . qual se lêm estas 
l>3la. vras ~ 

.~ 

" .Relem notar. entretanto. que as condjcões tm que s~ 
adquire cultura -sciontiflcâ não são as mesmas que ·para a. 
cuifüra a_rtisticn . Para aquella, a oomplezjdade do ensino, 
at~ me!:nno o sett ~ppare.Jbamento. fazem Q·U~ s6. em cut'°só 
reguiar. devidamente serfaüo e . ~~ª-t1vo seja p.ossiveI ·ad-. 
qUlrlr .Pe~elta. cultura, salvo rartssfrna~ excepc:ões . Quanto 
~ cutura artistfca. que. inafs do que e. sc!en.tlfica, exige ten
<lenclas innatas. e. po.ssi.vel e frequente obte1-a o lnd!vlduo· 
setn o estudo systematlzado dps cursos otficJaes .. D~sta •Sor~ 
te. não ha ra_zão para se equipararem as condlc;:.ões ,de prova.' 

• - • - J ~ 'J 

de cultura; nos institutos scientiflco~ e nos institutos ar-
tlstlcos. · 

. . . . . . . . . . .. ... . .... 

Ademais, trata-se apenas de cçmdfcões ·pretlmlnarelU· 
para uma pi::Ii;neira selecc;:ão e que em nada tnrruem sobre 
as provas do curso. por Qnde se ·faz a sele.cc:ão mrudma~ 

. Rej~ltadas como condições PJ'~lhnfnaree, aquella s · quall
dades ' apresei:itadas por taes candidatos po.dertam valer 
mais do que isso - poderiam dar-lhes a. vlctorja no côn
curso· ~ de tj_tulos. ;, 
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Como ve, o projecto, dispensando a ai;>re:sentac;:ão do diplOmS,1 

que sêrâ substitu!ao pela dõcumenta.95.0 a ser exle-ida. ém ~á~a 
curso, pelas Instrucções que. o Ministro i:la Educac;ão baixar, iâ' 
está, amparado pela o.plntão tec:hnica dq Conselho Univeralt.arfo· 
da úniversifü1 de ,of! tcíal. 

Salª' da$ Sessões. - . Martins Soares. 

N. 149-A -.. 19!l5 .. 
(1 . a legislatura) 

Abr~ o credito de 1.265:000~000, p~lo 11-fíni sterfo ~a. Fazen,da, j)ara 
papa_mento do subsidio de Deputados e Senadores no <Jon.. 
(lfesso Nacional, corre,<rponden.te ao período de 1 a 23 de Ou
tubro. inclusive, ãe 1930: Um.do. pareceres com substUu_tivo, 
da~ Oommisr -Oe.<r de .Tusti(j,(1, -~ d~ Finança.a~ ás emendas ~· .. 

, . di~C11-ssfi.q especial e ao QroJecto. 

(Justi~a 142 e FillálJqas 162, i.• Lei;islatura) 

· 1 - O projecto n . 149, de -1935". da CoUenda Commlssãô de FI;:.' 
u_anças. ·dando redac('!ão a uma emen,d~ de autoria do nobre t>e
·put;ldn Sr. Acurclo Torres. ao pro:fE>cto n. 56 ae 1!>34 e abrindo 
ó e.redito de 1.2G5 :OOOSOOO, pefo'· Mfnlsterlo da .Justiça, para -paga
mento· do subStato de Deputdaos .e Senadores ao Congresso Naclow 
n·al, corregpondente no T>Príodo de 1 a 23 de Outubro de 1930, vem 
á: Commlssão de Con~tttul<:ã.o e .Tustlça, a :requerimento do dQato 
Deputado Sr. Clemen~e Me:rlan1. 

A elle estão juntas duas emendas apresentadas em -plenario, 
d'e autoria do nobre Deputado Sr. Domingos VPllasco, .para que 
o pagamento <laquelle subsl dio seja fel.to: em a pollces. aos Juros de 
4 %. e õutra do labor!os.o Deputado Sr. Bartetq :fh:1to, mandanc!o 
fazé.r o. nagamento pelo proce.sso de exerclc1os· findos. · " 

2 - Nó estudo do pro-.tecto e d.-is d:uas emendas surge de -logo 
uma aues'tão a pedir solucão, qu_n.1 ~ a çle saber se os Cqrtgre,sslsta~ 
de 193.0 têm direito á. percep~ã.,o de subsidio, referentemente aoa 
dt.::is de 1 a 23 de outubro. ' ' t 

Pãra ~ CoJJenda Cõmmissão qe Faze·nde. é liquida a. questão, de 
vez que ella acceitou a emenda ccnvertid~ no projecto n. 149~ so
lucfonand.o o caso com a . abertura de um credito ·especial. 

Desta. c.onciusão não l'efpge o primeiro emende.dor, o i:t!lbi;e 
DeJ?u.tado Sr, . Domingos Vellasco. "não negando direito dos . C"on
gres$1Stas que tfverem em 1930 Interrompido o seu manda.to; por 
fQ.r~ d~ RevoluQão. " . .. 

Del.les, diverge o autor da emenda n. 2, para ·q·~em "o Gor. 
vel"no di~tafarial considerou· inexistente. o Congresso desde 3 ~ 
Outuhr:o. ~e 1930, quando f,rrompeu o movimento revoluclonario ·IW 
:R19 qr~de do SuP', EL.ffirman,do ~.!~da. "que .todmí os àétos -dQ 
Gove_rn.o Provisorio foram app,rovâdos pela Assemblêa. Natjooal 
Ce~stitufn te" .. 

3 - .. o direito estâ.: com a êollend.a Commissão de Fazenda. 
N:enhuz:µ acto ào Governo PrQvisorio autorise. a affirmativf 

de ter elle c.onslderado dissolvido o Ç-ongr~sso . ~acional desde u 
inicio do ·movimento revoluclonario. 

!- · · . ·.Antes, ·uma.. consulta. á.qu_ell_es aGtos nos leva a col)clu.são. dlf:
terente. As torças· q~e a. 3 de Oµ~ubro i>a.rtlra.m do Sul e a.. 4 ~ 
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Outubr.ó se levantaram no Norte, demandando a Capital do Pai.z 
yjsando a deposiGâO· do Governo para evitar a constituição do novo 
·Governo, não suppunham a Nação sem Governo. Não preser~v~
mm o séú exerclcio tomando a si direcção do Paiz. Marchavam 
pe.fa depol-o, si-IJI·,. p~ra annu·ll~r os seus ef!eitos" mas para im;. 
pedir a sua continui~de por que~ no consenso da revolução, não 
era .a expressão da: vóntade da NaÇão. 

A deposi~ão só se se concretizou quando foi julgado Victprioso 
o movimento com a constitú·iGã:o na Capitíll do Paiz da Junta Go-· 
vernativa. "para corresponder o ~entimento geral da Nac::ão, .am
parada nas classes armadas',.., usa,ndo das expressões proprias. 

At.ê es:ta da ta o Pai?: estava s9b a êg~de do Governo consti
tu.eiop,al, Governo formada em f.ace das leis então vigentes, Go
verno legal, em plen.o exercicio dos tres poder~s. que, na lib:era! 
democra~ia de nosso· systema representativo. •é constituido Jjel« 
L~gisla.tivo. ;Executivo e Judiciario. 
· O primeiro el'll periodo de funcciO.namento. o segundo na di

recção da Rep.ublica e o ultimo tnterptéfando e applicando a lei. 
e declarando os direitos de cad~ um . . -

4 ·- 1."ant.o. assim fel que dois actos da Revoluc:ã:o victoriosa 
ao insta.lla:r o Gaverno de facto. d~ixam e.iuciclade a questã9 .• 

O primelro, ê ·a procla-ma<;ão da Junta Governativa., feita a. 24 
Oútubro de 1930 e. em que estâ expresso o seguinte p,eriodo:. 

,,. 

.. À. victoria da Revolf!-Çá?> tra~ como consequencia· a 
flissolução <lo Oon.rrresso Nacional (> a amnistia, mas a Junta 
Bt,"'llarqa a clle~da do Dr. Gettilio Var,ps a esta.. Capital, 

afim de serem expedldos os .nf:!cessartos actos". 

(Dii:Lrio O/ficial. cdi9ão de 28-10-1930) . 

, Ahi está di~o que a dissolução elo Oonpresso Na~onal fo~ 
vma. consequencia da victoria. ela .Revolução. -Esta só se definiu -?-
24 de Outubro, ·com a deposição .do Presidente Washington !.ui~ .. 
IÓgo ao.uella. sõ · ocêorreu ne~ta data. · 
· · · Pôsferlorment.e, ::i: proclamação da Jnnta Governativa foi r a :. 
tltlcada pelo Governo Prt>visorl.o nuand.o este, publicando ,o DecretC'I 
n~ 19'.318; de 11 de Nove?J'.lpro de 1930, confirma no artigo segi:mdt:" . . 

"pa,ra todos os ef.feitos, a dissolução do :congress1'1 

Naclo.nal" . 

A dissoluçâ.o confirma.da ·no decreto i.n"stitu.eional do Govern..., 
Próv!so.rlo é aquella alludi.da na Proclamação da J:tinta Governa-. . . , • 1 . . 
tiva e per esta considerada como consequenc!a de vfct~la da Re-
volução. Sendo a dissol-uç<io do Congresso Na.cíonc.l o consequ_ent~ 
da· Vi~toriâ dG ~evoheção, esta ~ · o antecedei:ite. daquella. E por 
este syllogismõ, se o Congresso Nacional foi diss.olvfdo com a vi .. 
ctoila· _da Revol~çij.o, a: Jogica nes ~on.duz ao ~nthyt::i..em:a de quu 
elle e':i:istia ante~ desta. 'Victoria.. ' , 

5 ·--.. $sse· pensamento da Revolução tr~umphante ainda ·está 
implicitamente patenteado, quando vemos que a Junta Governa
tiva, rev.Ogan,do o Deereto n.: 19.356, de 1 de Outu:t>ro de 1930, bai
xado °pelo. Presidente Washington, em vlSta. !:'!e autotiza.ç~o conce
dida. p'elo Corigre~so Nacional em lei votada entre os dlas 3 e 23 
~quellle mez. reconheC'E>U' entretrmt.Q os. seus effeitos a'.tê a data Çle 
ievosai;ão·. · ·· · .,,, . 
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E ai~da está esclarecido. pelos. Decretos n. 19 .401, ·de 12 d~ 
NovemQro e 19. 403, de 14 de NovPmbr9 de ·is.ao. do Governo Pro
visorlo. respectivament~. ·derogatnr~os a.penas dos artigos 6 .o e 
9.º do D~cl"eto n . 19.357. do Governo deposto. baixado tam'f:letn em 
N'ista de I.el de ailtorizac,;:ão do Congresso· Nacional vQtaila no pe-. . . - - . ' 

riodo em causa. 

Se a; Junta Governativa e o Goverflo : Provisorio considerara.re 
validos o~ decretQ.s expediclos por força de lei vota:<i~ pelo Co.n~ 
gressó N:iciónal em data mediadora entre o inicio e a Victoria fü1 
Revo1uÇão élaro é que elles não c<»nsid.eriaram dissolvido o Con
gresso desde a data do inic_io do movimento reivlndfcador, 

Asa.hn. não ba pot:" onde fugir do asserto de que ó CQn.gresso 
Nacional só f(jj d.issolvido de.Pois da. vicj:oria da RevolU<:ã.o. ou s.eja, 
em 24 . de Outu.bro de 1930: e dà affil:mativa de que os Congressi,s
tá.s que o compunham t~m dlreito ao sub.sidio relativo aos d)a;;: 
1 a 23 de Outubro. assegurado pela Constituição então em vigQr e 
attrlbuld.o TJela iet or.dina:ria que o f~xava . .• 

6 - ResolvJd~ favoravelmente a primeira questão, outra. s t: 
antolha. a pedfr-~os solucão. qual é a de saber o modo pelo <i.ual 
deve. ser effeCtUl'l.dO O pagamento. 

A Qommissãq de Fazenda. solucioná-a, ·ao decla-rar ~ 

"ffca aberto o credito ãe 1.~6s:ooosooo." 
1 • 

A ~rrle.nda .n. 1. pre.tende resolvel-a com uma emissão de apo-
llces estjpuland-o os· juros de 4 % ao anno, !Sto pela evidencia ãa 
4nJ]UStia do -Theso'ltro. 

A emenda n. ~. solve-a pelo P.rocesso dos ex.erciclos findos. 

·7 - . A soluc:ão coritidª no Pl"Qiecto d~ Cone.nda Commissli.o a~ 
Fazef1da res.t-nte-se, da.ta venje, de dois defeitos. 

O primeiro é o de declarar que fica a'lJerto o credito de 
1.265.:090$000, neces~ar!o ao pegamento em causa .• quando ao Po-· 
4er L~gislati:vo, nã'o ~ d::i,do abri:r ·creàitó, ea:-vi do disposto no nrt. 
39, n. ·3, .dà. Con.stitui<;ão Federal. - .. Compete privativamente ao Poder Legislat.ivo. co.m 

'sancç:ão do .Presidente. da Republica; 

.. ·- -· ........ ,. . . . . .. . . . . . . . ·- . _.. . 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . -. . . 
autoriza..,. em!s?ões de pape.1 moeda de curso forÇia.do, 
~õertura e operações de credito. ,, 

O segundo ~ o de reconhecer o encargo que cabe ao Thes01.tro 
e lhe não attribuir o recurso sufllciente para custear a despesa. 
como exige o a~. 183 da ,;Lei Magna cite.4a .• 

Não bal'!ta ab.r.Jr o credito e nem mesmo autorizar uma opeva
>ão ~ credito real ou comparativo. E' exigível rpa.is. dar ao E:te• 
C1:tti~, o . recurso que elle deve dispor para a se.tisfa~ão do en~ar::ro 
:i;-econhecido àu·. tnc:ucar a, fonte· que lhe· baste para a saUsfaç:ãt > an: 

.. despesa autorizada. 

8 ·-A resoluç:ão lembrada: na emenda n ·. ;l é onerosa ao era .. 
·rlo que o projecto emendador considera em àngustla e que mais 
·se· angUstfarã; com" essa nova inflação, sem visar o· desen\'olvimen-
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to de qu~lquer fonte prQductora. augm~ntando, assim. a:s dit:!iê\11.., 
dade.$· f1na.i:rce1~as do ',I'h~~Ol.Jro e o nosso indlce deflcítarlo. 

9 - A tercell"'a solugão. com. ser .Jt!:rldlc{l é Iegàl~ .;P~ra: que o 
r;>~garnento _se faça peJo proce·sso .dos exerciclos fiIJ.dos·. 

os substdiôs em ·causa. o ·:Pocler Legislativo r-econ·bece comQ dl
vldas dà Unia~: pe1 os sérV'it:os que a ella pres.ta~am. no éJC:ercició 
do mandato poUti~o q:u~ . lhes .foi reconheeidQ, ós DeJ>utad·os e S~ 
:nadores, mernb.t'Os da l~glsla:tura. vlgorànte e.tn 19.30, 

:Por divida d.e en-rl"'icio findQ, entend.e o Codi~·o d~ Con_tab1).i-. 
dade, a cjue pro:\·Íê~ de fOt'necimento OÚ se.rvf"ÇP felt.o a Uplão no 
deru-rso do· armo· finnnceJt"n ~~ ... etrado e bem a;~qfm ªs o~ pro .... 
vi

0

er€m 'de vénclniéntos. soldos e etapas de. que nã<:i J1ôde differ~r o 
~ubsfCUo. (A15t. 401· e ?>ára~~u>hô untco.) 

:Taes d.lviaai:,1 a . . contabi'id'a.4e Publica Çlivlde em daas çate_go,.. . 
rias dis_tinc,tas: re-sidUO;S possivels de exercício a~terior já. ·. com:
put~dos com.0 divida fiuctual)1!e e ·d-espesa.s de ex~rci~los ~ridos •. 
dos Qt;za.es ·Q ';l"!l~squro N~dorial ~ o 1l'rlhunal de. •Contas nãq ti:ve
ràm conhechnemtn em tempo opportuno. 

l)es}lesa; <l.é. exerciclo 1'.l.!7dQ e . .Par;i.1 a q·ual houve o credfto ·pro . ., 
prfo. ê a dtvida q.ue se rec~JJhece e e.orno tal ena de·ve sér liquidada: 
pel0 -reghn.e "O~oprio a esse§l ~~erci~los.. · . 

8 ~ A$s1m. a Commfssã:o de Con.st~~uição, · e .Tustt<:a., melhor 
aJustan.do os ln.teresses· em .causa, ê de .p_~iecer que sei'l ~ pr.eJudl
cad.os o projE:ctt> e . as emendas .e approva:do o substitutivo .que. 
otferece. 

Art. L~ E·~· reconheetd·o o d.frefto de p~rcebereni o sub.sidl.o 
rel~tlvo ao Pf!rir.ido d~ 1. a. 2s-1ó-930,. án~ f:;enaidores e Pi!Jmtados 
que então ·taztam J>arte do Congresso. Nac'lonal. 

Art. 2. 0 O ~gar;?)~nto des~e suhsidió .serã. f'etto p~fo proc~o 
lle ex"':r-f'lMni:i fl11:do..ci. cnM"~l"\_d.., a â~sp~sa por- conta da cQnst·gn~~ão 
n. 1. da verba da Pividá. Fltiatq~n:te ~ H~i n. -5. -de t2 ce Outu~ 
.bro d·e 19.34. 

Ar.t. 3. 11 ~Ewoga?'tl-~e ~ dlsposi<;ões ern: contra.do. 

S~la da . Cômmi'ssão de Constituiêilo e J~:s~l<;a,;, 112· de Setemp.ro 
<.le 1935. - · Wald.eml'lJ" F.crreira , Presidente. - Dom.J111t.f'Jo.s VielYei , 
R~lator. - · Levi Oa:rne,i,.o. -. A.scan1<) 7"u~ino. - - _4.rtku1'.' Santos. 
·- /Jllt"ioa f1omes dé Oliv(?fr<i. com i:estticções. · ·· · : • 

;. 
{ . 

.1: 
i." ' 

, 1 --- o pfojec.tô n. '.t.4~, de 19.35. orlginou-.se de, u·ma e;nenda: 
do Srw Deput_adc;, Ac-ur,cfo . Torres., ~o projeçfo n. 56, d.e· 1934 ... qué 
fixava o .subsidio <l{)s Deput.ados~ .na àctual legislatura .. 'De~caQa:. 
p~r~ constituir pr.ojecto separado., :foi l:'emet·~do .~ Coi:nn;iI·~~o dEi 
Finançás;, para. !l ~.mico. ·tlim de Zhe· rlar . ·redacçáo, :. cU?· ,•cwcô.rdo· dom 
o. -vencido_,, !l'.ed.acCão çom .~ q~l · veltou ao p)en~r.10·. Ex,nenda.do-, no· 
c.orrer ~da, discussão; p.elo.s Sra. Dep.ut,a~os Domingos Vellã.sc.o ;,e 
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~art:'et.o Pfnto, v.oltou á Cntt1rnii:;são 4~ Fjnançà·$, pa,r~ dixe.r s.uhrP>~ 
6 s~u m.erito e o das emendas 4pre$e:Q.ta.das. 

2 - Lahorou em eq·usvoco, pbls, a c·oneJ1(f.a Commiss~o J.~ 
Jt:tst;c~. ao aff~rniar que. para a ciomni:issão de Fimi.neas., "é liqu1.-
4.a a q~estão· de s13Jier se ns: . .coi:i.ITT'essil;;tas d~ 19.30 têm di.reito. 4 per
eepcão. d"l suhs~4,:io, referentE'm,ente aos .dias de 1 a 2.3 de Oufu·-· 
.b.ro·" prete'l'l~º ;iulzo qu~ con.f-irm,~ cQni, o pes.o. de suq 0:µfo1:-1~4e. 
N~o s.6 nu.nca: s;~ rnanifestáu nes~e sentido a Ccm:i-111ls~ão <l.e :Fi-· 
naneRq, como .. a:o co:h.trarlo, tratanrlo-se de assumliJfo de - a:1t~ il).
dá.~G5.a jüridica, pedh1 e obteve o ·Snpplenicen.to do l'>al.'ecer da 
douta Co:mmissã:o dé Justi~ "sohre a eXi.stenêla do direito pnra 
c:U,ja sàtlsfaecão se propõe a abehura do cre.díto". · 

3 - Qµ-em, PQ'ttanto . .rec9nhece Jiqu:ido o direito dos ex--co.n.
gre~slc:itas de- receher.(?,m .o suhsidio entre 1 ;,t 23 de ô.utµorQ. :Qão ê 
a CQmm~.são de Fin~nÇa·s. a qu~m tallece ~ómpetenci~ regimen~~J 
para essa funcG,ão., JTl{lS .sim a dp~ta Cõmm1ssão j'.ie justit!n" n .05 

·ns. 3 a 5 qo seu parecer. cu'ja coriêlu·são é a següintec: 
,. 

•
1 Asl"'in:J., não h:a por oi;l.de tug:lr do asserto. u~ que Q Con-. 

1g:resso No.cion~l ~6 foi dis~O.lvi~o dep.ois d~ vlctoria da Re
volução. ou s~ja, P.m ~~ de o :utub.i:a d~ l931J: :e da aff:irma,. 
tiva .!ife au~ os cclr.n;.ressistns· que o ·compU-nham t .ê.m direito 

-aq sµhsldio rela.tivo ao.s· .dias .1 a . 23· Oütubro.. asse{;rllrado 
'fll"'la Con;sti.tu.i.não então em vigor e attriõuide Pela lei ord1-

·narla que o fixar. " 

. 4 - Solucionadq o a:s:sumpto, ·dessa. manelrá. por quem tém 
Q._utorfdade )lar~ o fàzer. a:penas resta. â Comrrif.ssâo de Ffoanças 
d<J,r a. f~i':rr.ia pefa qual se deve satisfazer .p. obrigação do ~Thesouro· 
Nacional. • 

5 ·- 'Tem tóda ·a procedE>"ncia o reparo .da ãputa Co1:;1un,is~ã'o Ue 
Justic::a de que â abertura de C.re.dito não .é da competencia d9 Po
der Le#islativo, ao 9uã.l lneumbe, apenas, :a ·sua cmtorizaÇã.ó . 
Ma:s. 'tambeni. nos não Pa-rece acceltavel o crlterlo consu'bst:l.ri
da('l·o nô art. l do substittitlvo. que o.presenta, reconhec·&niló dl
reitos Índtvtduaes·. 

6 - ·· Não ·fgnQr~u:nos t:J artiffoialJsmo êlà separac:ão ei;JC1i.eiríat1c:\ 
!l!e pader-0s. tal cor,no a tdeali~á.ra l\ftmte'!!!qUie'!l e q.ue, sobretudo 
entre .O ~~,Etlsl;tti:v:o ,e. o E.xecutfvo. l[le .f:()rt;tlªm. verdadeiras ·~ zona.<:. 
mfxtas", onde o ex~rciÇ:lo ode i'u.nccõ.o não se con,c~lia co~ a de.
Sfj?.Tll'lf"âo do or~ã.o. .Não 4~sqonbe~~'"ln0~ gµe.. para h:an:nonlzar a: 
realidade· corri os pl1nclpfos· doú.tl'toarto~. cliegou .. se até o . exagg~ro. 
âa: c·ã.raC'tert:znP.ão no acto leglsfattvq pet'9 c'.rlteri_o· m~~ramente 
fortnal~ tettocPd.-nd.0-se. pnsterformE>nte. ao conceito ma.is acceita
vel aa· .distlne<::ão entr.e ás· leis niateriaeá .e as lêls formaes, estas 
tendo" por ebn.te·'Odó actos de natureza admlnJstra:ttva.: Mas, 4.c.. 
accordo,, c.om as· p-r9pr1,a.s: concíusMs. ido direito. como scl'e.nclá 
posttiw.·· e não m.ais· a;penas es.pecu1atfv.~; o reconhecimento cie tim 
direito. em· tace ' da .Iet.. é fun~~ão a.~l.Íi1strat1v.a, ou judicial'là. 
nunca fun.0~5:0 legislafiv~. · -

'·'SeA"Undo o ·d-!reito pubhca mód.eríl_o. escr.evé Carré .(le :rd:al
berg, eX}lo'ndo1 a doutrl·na ve.nceêlora. de· Laba.nd, J~lUn~'\ç. A,US,Chütz, 
liiaurfou. Cah~n e 9utrºs, segUndo· o direito publtçé;> tnO'derno. o que 
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se reserva, sob o nom.e .àe leis, d autorià.aàe. leaisla.tiva,. são un~ 
1Jamente as· preflcrlPt.;,ões' consta.ntes em crear direito n.o.vo e po.i
isto se ·entende ·toda disposição tendo por effeito moàificar o eaa
tuto furiàico anterior dos . cidadão$.,, n4q11illo que acarret~ para 
elles creaçao de qualqu,er faculdade ou &ncaroo novo. Dessa noção· 
ô.a lei; se. ded'uz in_versàmertte. a .de q.dmini~traç~o. Se as dispo· 
àições referentes ao Q.ireito individuaJ fot'tnam a mMeria especial 
·da, "lei dev.e admitttr .. se. em sentido inverso. qµe toda .preacrfpção 
geral ou decisão parlicular <J.ue niio implli,liu~ par.a os pa,rtfculal-es 
nenhum.a modifica_ção do se.u reoimt: juriãico. tal como se achar 
'estabelecido pelas leis em-11ioor, co'ntPE;te á. a.dmin.iStração e consti
tue. segundo os principjos ·do direito positivo· actual, um a.c:to ·à.e 
natureza.. aãministrctiva:». (Tb . Gén. de J./.Etat,. I, 472). "De ac• 
cordo com o ·exposto, accrescenta o eminente constitucionaUs_tà;· 
deve.m . considerar-se, :inJcialm,en.t.e, · como actos administrativos to
dos os que se_ Z.fímitam a '!-PP.Zicar aos ci~adaos. de maneira parti-
cular e individual, regras Zeoaes: a e.reação das situações juridl· 
cas subectivas, de que !ala PUl::;"'Ult - occorridá em virtu.cle- do de
r~ito objectivo, es'ta:belecldo pelas leis _ - não tém absolutamente 
por effefto. creat, par~ os individuos, direitos ou dev~res novos ; 
porque esses· direitos ou obrigações se ?,chava.m jà, con~grados. in 
abstra.cto. pela legislação a.nter.lor. ex:istlam potencialmente na or· 
dêm juridica. vigente e, em. consequencia, esta creação apparente 
não ê, em de!initivo, s~não um acto de execução das, l.~Js" (op. 
P.it. 47"3~. 

7 - o parece-r dá douta Commis_são de Justi<:a é no sentido de 
ser i.nc_ontestave"l que, etri !~ce das leis. vigentes, é liquido o ~ei
to dos ex-congressistas de. perceberem "o subsidio conespondente 
ao exercício do seu mandato, entre l e 23 de Outubro. Não ae tra
ta, p~rtanto, de "erear direito novo'\ ou de "modificar o estatã
to juridlco" desses ciiiadãos, fazend.o nascer para •elles uma ta:cul· 
daõe, a que correspónderla. um encargo para o Thesouro Nacio
n.al. Trata-i;Je. muito ao contrario, .ele ''ap1)1icar a.ós 'Cidadãos, ~ 
man.ei:ra pa~ticwar· e indJvidual,. r.egras 1egaes" . pois, .de acco?"du 
com a IiÇão citada de Carré de Malberg, os di:r-eitos des$es cida.
dã.os ê o ertcargo correspondente do Thesouro Nacional, "achani
s-e consagra~OS; in abstraetO'. pela ·legislação anterjor, exisfetn l)o~ 

-~enc_lalmente na ordem jur:ldica vi&"énte" "' Por isso µiesmo o substi
tituvo tala e.tn. ªreconhecimento .1de direito•,"' acto e~inentemen
·te admfn.fstrativo~ não apenas ~entro do c;i,te~lp esc~emati<;o de 
divisã.0 d·os poderes, mas de accordo com a propria. )technica do 

• 1 

Direito Publico moderno. · 

1 
.. 

8 - · o r~·conbecimento !;lesse . . dú·êito, entre.tanto·., póde consi
derar:..se comó devendo ser realizado pelos órgão$ âdmin·istrati· 
vos, tão claro ~ liquido se apresenta elle a.ó ~arec~ da. douta Com
missão de Ju$ti~. collegio de eminen,tes jurisconsultos. Convêm, 
;pois. dotar . de logo o Poder Executivo dos recursos necéssarins 
))ara a satis!aç;ão do d~blto do The~puro Nacional. 

Entende a · esse r~eito. a collenda Commissã.0 de Justiça que 
.o p_agiµnento se -deve - taz_er pelo · proc~sso dos exercicios t~d~ 
correndo a despesa: por conta da consignação n. 1, da lei n. I>, 
<l.e 12 de Outubro de 1934. . De apcoJ:ldo çom "esse cnterip,. ~PrE>-
il~nta a Comm1ssã.o de Financ;a.s, u~ .s~bstitu#vo.. . , . 

' . 
!:l - Se, a.pesai· de munido o Poder Executh·~ dos 1·ecursos 
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p~ra ·satisfaz§r a obr_igação do The~ouro ~acionál, continuar (;)' seti 
~~adit;npleme)l.'t-q, se!'.ão as proprias leis ·vigenfés, de .accordo com 
o parece.r da· douf.?. Cõm:inissão de J'.Ustiça. qtre esta,rão se:n'do 
de·sre$pei_~~s ·pelas aütoridades· administrativas, ·cabenda aos· ill
teressados .o .direito de reclamação e.ó Senado· Federal, nóS ter
mo~ , d~ · -at't: 91, n. III da Constltuiçã.o, ou, se o preferire_m. 9 r.e
cur~o. ao Poder Judiciado, cuja fo.n_cçãa é, justa.mente udecl'atar 
o dfr'eito,. com: õ fim de tol"nâl-o respeitado, seniPré i;i_ue se to.rne 
oppórtuno, istó é_, qu~ndô v:io1ad(l nt.i ..:aritesta.4o" (Arth'lµ" ·- s~-
parntion des P,Ouvof.rs et sêparatlon de-s f&nc~fon~, ~n Revue "de 
:prolt :Pub.Iió, ·xrn, 2:2~)· . A reedicão pélo Legislativo da manife~
tação de sua vontade não solucionaria o conflieto. 

lO· - - .Í>e 'accor<lo· com o pare~er d<t dou:ta Co~missão de Jus
tlç.a, feitas as· reStrloções do J)resent~ p~r~c~r. é 9rganiz_ado o s·e~ 
,g>.Jinte .substitutivo. 

SlJBSTlTlJTIVO 

Art. 1.0 O pagamento. <lo subsidli;>, dos Sena:dores e DeputadCls· 
que e:x:e.I"cel".arn. o tjlan·da,to no período. de 1 a 23 de .ou:tubro será 
feito pelo. pro~esso ·de, éxer:cicios .fhido.s-, corr·ende a despe-~ por 
eQn.t~ .da cons.igµ~çâo n. l da Verba da Divida. Fh1ctuantP. d:t. I~t 
n, 5~ 4e l~ de Out.ubro d~· .193.4. · · 

Art. 2.0 Revogam-s_e a:~· Qisposiçõ·e~ eIXJ, ~<>nttar'i<». 

Jo_ã,o Simplicio Presidente ,_ Cl~mt:.nte Marlltni .R.~l~'to~. 
--- Gratulia-1w Brito. - 4-_ma"lâ!J .Bastos. - Abelarilq V'ero1teíro. 
Cesar. -· - Fran~d. Füko. - ·-- Oaflo~ Luz., V:enc;i_do.. - Caril-Os-o di· 
Meno ~eto. 

O ~od.er Le,gi~lativo d-ecr~~: 

PROJ'FCrO ?ôf. 149. ,DE 1935 (iª ~ISLATURAQ , A ~)J& $1'; ~ 11 ' 

•. 
PARECER) 

Art. V' Fica aberto o credito de 1, 265: 000$00Q, pel~ lilinhl
·t~rio da justi~a. pàrà pâgamento ào subsidio de _Deputa.dos e se
nadores ao Congresso Nácionai. correspondente aõ petiodo .. ôe .1 -~ 
23 de Outubro de 1930. 

Art. 2.º · Revogam .. $e as clisposi<;ões em ccmtrarib. _ :_ J/>ilo 
Sim.P.lic~o~ l»residente~ - F.ranÇq. Filho. - Pe.dr'ó 'Firmeza. 
Arnaldo I$asto8. - CarZott P~is. - Amaral .:P~otó Ffntn. -
Clenient'e .Mariarii. - A.dq,Z~e1'tQ. (Jq.m_a'l"{JO. 

N . . 1 

Art. O· p.agamet,1.to se~:á ·fe~to e~ ~polices e:rni'tt.lda~ af>t' jm:os -., ~ . 
. ~e 4 % a:~ anno. 

·Salgt das ~essões, .6 4,e .Agosto de 19,~5 •· ---- DCJIWLJ;ngo.~ V el~asca . 

.iwt,iff.ca.çã'o 

É~ evidente a angu·stla. 'do Tbesouro, As.sim . . sém. #ie 'ne~al" di-
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<lir.eito aos congressistas que tiveram, e·~ 1930, int~rrompido o seu 
mandato, por força da RevoTµ<;ão, se proporcionam meiQs para 
atte"ndf\t'-lhe aos subsiaios, a que ainda ti.ni:iam direito, pel_a; vl7 
gencia: · do mandato popular, que ficou pra:.ticar.nente canc-ell~J!o 

com ·a decfaraçftn õo movimento victorióso. 

EMEN DA 

Ar·t. V' FiCa. o Poder Executivo autori7.,ado a reaíizn.r o pa.- .. 
gam~ntc» éJ.-· suhs~.dio . de Deput~dos e Senadores a .o Côngre$so Na
cional, corl"'.e.spondente ao período de 1 a 23 de Outubro de 1930~ 
pelo processo de exercicios f,i_nclos, corre:ndo a despesa por conta 
da sub-.consignação n. 1 da: verba Divi_da Fluctuante, da Lei n , 
5, 'àe :i'.2. · de Outubro de 1934. 

Sala das Sessões, 6 de Agosto de 1935. - Edmwndo Barrf'
to Pinto. 

LECISLAÇÃO CITADA 

Lei n, '5 de 12 . àe Out-u.bro de 193.~. 

Mtn.isterio · da. Fd:te:nãa 

r -- D ividà. Fluctua."'lte 

s/ç n. 1 Para liquida:.ção cla:s dividas .empe.nhadas e não pagas pro~ 
'Yfhdas de ·exercidos a.nte~iorêS e que a!n,da não c.<Jteja.m preseri- · 
'!tas _ .. Ç.redlto l!l. 429: 849$866. 

Justifi cação 

Preliminarmente ~ preciso dfaer que o p·rojecto não pode ser 
approvrulo. tal ~omo se. acha r~digldo, em fac.e do que dlspõ.e , o 
art. 1'83', da Cqrtstltuf<:ão. NNenhum encar110 se crearâ ao The
souro s:em att'f'i:buição de rec:ursos sufticlente.s para. lhe custear (1 
~~~ . ' 

· · .. Ê' preciso attende.r. ainda, ·que o gov~r_no dictatorial consi
derou inexiste;nte "o Congresso d·esde 3 de OUtubro de 1930;· quan-· 
do irrompeu o movimento · revolucionarfo no Rio Grande do Sul, e 
todos· os a.cto.s d'o governo provi$orio foram f'.pprovados pela .Assem .:.' 
blêa Nacional Constituinte. -

~as. s~ a Camara actµal entender que ó pagamei:ito deve ser: 
effectuado, não ha f!~cessida!ie de ~credito espcial; basta !:i. nuto-
riZa<:ão ao Poder Executivo. . , J · 

No anno de 1!>30, houve credito para subsidies dos co·n.gre~- . 
sis:tas., que. ..sõ .deixaram 9e recebet : em consequencia da. revolu
ção que se toTnou victo":'fo:;a. 

Orª' aa despesas que .nã_o :são •Uquidadas i na v'igencJa .Cio· ex.er
ci~io, na .. fo~a . tãa legislacã1) de contab'iUdade PV.bllca, rieam su
jéitas ao regime de exP,r'Z!cios fli:idos. 

Sal;:i. das Sessões. 6 de Agosto de 1~3õ . - Edm:u:n,ão Ba1'1'e.
to · Pmt.o ; 

(1 :i. legislatura) ·. 

:: ., · : Re1111.la o dispos.to n~ art. 177, · da 0QnstUuiçáo 
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(Da- Cól!J. Esp. a.e. ~·~tudo das Obras .(fo Nardé~t:e, n.. J , - ,. • 

A Comril!sSão Es·pecfal d~ 01lras contra. a_s secc~:s, no ex.erclcJo: 
das ftincçõe~f ·que lhe fOra.m conimettidas. ter-n ·..a _h_on_l'.'S; de- sub-· 
metter ao estudo e â., dêlfberac;:ão <la C<l(ma_ra , d-os I)eputad~s: o' 
seguinté proJecto de te( : · · · -

PROJECTO N. 342 - ·19~5 

Regúla, o dispo~to n.0 art. 1'77 da Cons·tituiç!io 
Art~ 1.0 O p.lano ·S.~r.stematico da d~fes4 cont_ra 9s e!feitos· ~

Hecéâs nos Esfadõ<i do Norte. de qúe trata ·o al'.t. _171 da, Cón.$1-
tu~ção~ cómprehende: - · 

J - Obra.$· .e serviç:qs· de ~~eéuçãQ nonrta.1 e perman~nte; 
II -- - - Obras (le emergen,c_i~ e ·?~·rvic;os ~:e ~ssiste.ncia, âs popu.., 

l;J,gões. durante as erJS~s el~m.aterlc~~· q--ge. pela ~nt._enaidad:e e. 
pe!a. (?."ttel).~o da ã,rea. então: flagellaida;. ~xija;m, ilnim~dia.to ~oc-:
carro a,s po'pulaç:ões .. 

A.rt 2.0 A ã.r~ dos ~s~dos do Norte. à considérar no pla-;, 
fio I'eferido n_o ~t. 1.0 é a Ii,mi_ta~ ·:pel~ polytonal, cujos -verticea. 
são os se_g:u_iJites: cl4ªdes de ~ortal'eza e de -Sobral. no Estado ~o 
Ceará; tl)'.te.l'Ce'S$ª'º d9 meriQ.iano de 44° W. G. com ~ parale~o de. 
11º, e. êldac}e ~e Am~l,"gosa. np Esta.dó ·da Bahia; cl.dade de T:faipu•, 
n9 ~stado de 4JagOaos; c_ida:d·e. de Camar-u'. nó Estàda <Íe Pernam.! 
buco; ctdad.e de Campiria ·G.t'.'and~. no Está.do da Parallyba; ·e ci-
dade de Na~l. n.~ Estado dtl Ri.o Grande. do Norte.. . · 

.Paragrapho untco. A lel poderá. a.iterar os llinites assim fto:-: 
xaaos, se ?lO'V~S ·Ob_servaçõ~s' revelarem a manttestã(Jão da.B sec-: 
cas em outras zonas das Bstado_s ao l'J-ort e. com os mesmos ca.ra
cteristicos ' já. o'.bserva(los na. á.rea Çlelinrttada. neste ârtigO. 

Art._ 3.0 
.. Ai=! ob.ras e ~~rviços conslde~dos· no . 11. '-:i; -.do a;rtigo- lo> 

serão p.rojécta-tlos e e-::tecl)tado~ éom o~ recursos o-rczalX!en~los- co~.'...' 
respondente~ a tres per cento ãa rec~.it;a. tr~bu~la !~deral, ,a-em 
ápp:lcação esp.ecia:l; e os considerados no p._. n do ·· _mesmo art • 

. 10, COni · OS Te<:UrSOS provenientes dos •saldos ·do deposltQ fOrt:nadO 
~la contrlbuti;;·ão de ··ú-m· por cento. aa referida 'reoe1ta. t,ribu~ 
federal. sem a.p,plieac;ãô espectãl. 

.-
§ V' As l'eis de orcame:nto incluirão, na. despesà. a.S itní)orta:n..J 

cias ool"respo:ndent.e:s ãg determínàGÕes deste artigo. ·e· subor<lina.: 
das ao tftulo gér"~ - Ohras e ~.ervt~.os prescrl.pto.s np 'artigo 111 
da Constitui<:ão, - · div.:idi~<> no$· dois· aub-t1.tuios seguinte~ ·x:-es·
pe~ti:'O'ame!lt,e: - - pbr~s e eerV'i~os ~e e;:l!:~cução normal_ é perma;-"" 
ne.nte - e ..:..... Ob:ras .de emerg'ªncia· .e_ .e-er:vic;o~ de· a:si:,t~tençia. ' ·• 

§ 2.0 As· 1tnpot"tt{iJclqs .córrecsp:O?:Jdentes ao sub-ti~u:lo ,- Obms .e
sert·I~os de e~e.éucã.o normal e p~rmanente - · serão aiatribut~ 
nas leis ~e orÇ~mento; <le ãccprdó· .com as re~s p~crlpt.a;s nQ 

. m:t~ 6°'. 

§ 3~º As impottandas , c,<ilrrespon:dent~s ao .sub-titulo - Ob11W· 
de em~rgençfa e $ervH;os de a.:s.stste1;l'cia· - ~ão serão illstrlbuiati.11 
nas leiª: ele Qt<~S:IXlel!to,, fiça~do em 4eJ?o.~1~9 D,CI i'h,es~u.r:o :N,;aeio--: 
.nal.. e. sõ p .ode-rão ser a:r»pli~dás na..q tórma:·~ nas êpoeas det~r:ro-i'"' 
na.das , nesta lei • . . ' 

.A.rt. · 4.º A~ .obrás e, serVi~os. consider'ados ·no n 1• • :rl: .do artrgo 
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l.o ·só poderão set éxecutados apÕ.s autoriZação expressa do P.Qd~r 
-Executi~a, efu ·deér-eto fundamentado e êspe.ciai.,· :referendadp .nelos 
Ministros àa Fazenda e da Viação e Ob~as: PUbÜcas.~ e que cle"V'~_r.á. 
.fixar. em ca(fa càs·o, o limite cias desp~sas a r~i:tlizar -por conta .Cio:; 
saldos <lo · deposito referido no ~t. 3-º e a fireà :da .r~gião, en~o t.Ia:
.gellada., ·em que ~é. impÇie jP'.lme.diatâ, 3.SS'iiste.ncja ás ·respectivas 
populaÇõe$. 

§ 1.0 O deerello de que trata este. arfi~0 deverá. s.er submetti
d9 ã approvaÇãG -O.o S~nado; della indépenae.ndo, entretanto. a su~ 
e:xoouÇãQ, emquanto sóõre e11e :não se manifestar o S~nado .. 

·~ 2.0 Para os fins da. applicaGã6 d'o disposto neste· a-!'tigo; e· 
Poder Executiivo· enviará an~ualmenté á Camara ·dos. Deputadós. 
conjunctarrtente com a proposta do orçamento. e. conta de: movi• 
,me~tq, ·;,o ~xercícTo anterlo.r, dQ d~posito 1refedd.o no aZ,tigo 3~º. 
c9m a demonstrac;ão1 do saldo e:Xistente, acompanhá:dái do respe-0tí
vo parecer do· Tmbuná.l de Contas. 

§ 3.0 A.s d,espe·sa:s a reaHza_r por cori~ dos sal.deis. do de.posito 
·refe,ridó ~o. art, ~.I)' indep~_Tí'<ie de ré.gis'tro ·pré~o no Trfüunal de 
C~J3.ta,.s, nos casés· Pat"a esse ·fim especiflcados ilo decreto funaa
mentado e esp~cfu.1 l'>resarlpt9 neste a:rtigó . 

.t\r:t:. 5.o :A!i ob~t.:s e set"Vlços d~ exécucão ·norzpal e p~rmâiumt~. 
·considerados no n ... I do art .. 1°. eomp:r:e:l:\end~m: 

_ 1 --- A rég;uladza.~ãt>. e a. d~rivação de fi(.)s, Para i'Ins de .&r.i
ga~ão· ou outros~. nellas i,n~_luidQs os .canaes adductore$, as. bàri"a
gens, a. elevação m~can.ica. d.as agua~, o preparo· e. a drenagem 
a.as á~eas i~!gaveis, :e., ·J?ei'h a~sini, qua.êsquer outr~ o.bra sé· ser-

"vigos .cQrnplemeritare·s ou cãnnexõs~ 

2 - A pêt!uraÇão c}e J:íoc;:os e a abertura. de gale.r~s de càptu
.Ção de, agua; para o~ .tne~2Il9S tlns censlderados no numero ante
rior, nella.S µmb~tn inc.l.w(fo~ -~ obras e ~,erviç9s comple.rrum.t;u::e::.-. 
<>.u connexos; 

3 --.. .A pi~ciéuJtura nos rios.. ia.s•os e açudes, pa-ra sele·ccão ... 
Dl~lhoramento da~ es:pecf,e~s de pet~es, .ê as lnstallações propriá~ 
ao ·preparo ~ A consét~(}âo ·-Oo peseado: · · 

. - ' 
4 - O .estab~'leelmento e a cultura de hortos floresta.es o <.fo 

~mpos de !Ottàge'riS, i;>:anL s'elec~ã:o. .das espeéies vegéta'e~ ~ec~~~ 
menda.~eis n:a Ar~à nss.olad~ :pelas seccas ·e pata. ·distribu_ição d'e 
:s~~IJ.tes e mudas; · 

5 - Q .e_stuµo .. e a $Ys~em_atz~çâo .dos methoélQS ê t>roécssos 
de ~rfga~o. para .conveniente o~enta<;ão. dos agrlcultrare,i; no âP.ro-
veltámento das ãrew:; irrtgad'a.S; j . 

6 - A construc.cão. e a ço~servac:ão da.s rodc:>Yias · p,reCeiSál'> 
a. ~::r:ecução· e a ·Utilizaçao eftic:len:te daS ob~s e serviço~: ,cons!dera,,. 
do,s· nesf4 .lei; 

·7 - ~ ~ollec:ta i;iystematlca.. com aa instá.Ilações dos .Postos ci~ 
o~sel-vação. necessa:~los. de -Oad~s. e. :1nformac;Q~S sobre a · g~o1o~ 
~- a hydroloP., da ã;rea qeliimitada no a:rt. 2..6~ ·· 

8 - A organização. ~_y_stematlca .de estatiatica dos ~dos· e 
ihformâç;ões 'previstos no numero anterior, e, bem assl.xq, (las .obras 
~ ·Sel"-viços projectado~ e ~xe~utados. ·· .. ·' 

, ' Pnragrapho1 unico. · A .s obras. ~ c:>fi! servi'ços considera(los nos 
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n~. 3 e 4 deste artfgo &erilo ·de preferencia executados sob o re.
glme admittido IJ.O art . 8 . 

. Art- 6.0 O sub-titulo .de ·orc;;amento - Obra$: e ·serviç<>S (je 
mcecução noz-mal e permanente, - considerado no §. 1.º do art. 3,0

• 

devera tér a.s du.i,:i,s ct·ota~õea seguintes: 

I - . Insj>e<:toda Federal de Obras ~ontra as Secca.s. 

l;I - Obr;l~r e ~erviços novos e em prosegu4n~ntt>. , 
§ 1.0 A importancia relat1va ·ã. dotação n . l deste à.rtigó será. 

sempre distribuída discriminMam~nte nas leis de orçamento, qliel· 
quanto a pessoa l qu~r quanto a material, e comprebepder{l. é.S 
desJ>esas necessarías ao prolecto e á: exeéução das obra-s ·e. servi
viços· considerados nos n,s. 3, 4., 5, 7 e 8 4o art. 5". ~ 'a.o .projecto 

'.das obra~ e s~rvi~o:s ~onside.rados nos ns. 1, 2 e 6 cio mésmo art. 5". 
§ 2;0 A ·importancia relativa á. <lota~ão n. II !leste artigo serâ 

destinada á execu~ãl) das obras e servii;os c:onsi4era,dos nos 1üi. 
l, 2 e 6 do art. 5° e assim ·será. distrlbui~ ruµ; leis de orçamento: 

-a.)' cincoenta J>Or cento pàra a relarização e derivação de rioi;i 
(art. 5.0 n. 1) nas séguint($ bacias ou systemas :Qydrographi~os : 

1 - Sy.stema do Jttguaribe, no Estado do Ce.a.râ.; 
2 --- Systemn. elo Alto Piranhas, no Está.do da Parahyba; 

3 - Systemas do Baixo Yutanhas e do .Apody, ·no Está.do dl· 
lµo Grande do Norte.;. 

4 - Systema do Acarahu'. no Estaqo do Ceará.. 
·b) quinze p~;- centCJ para regularização e derlvagã.o d_o rfo 

São Fra:ndsce fart . 5º, n . 1.), nos Estado sde Pern:a.mb-uco, Bahia. 
Alagoas e Se_rgipe; 

-e) quinze por cento para obras e ·servi<;os ~onsiderados no 
n. l do art . 5·.o, nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagôa:s. Per
nambuco e J;>iauh~; 

d) clez por cento para as obras e serv1ços considerados :no 
.ri • . 6· do art. 5.º"· principalmente para a construcçã.o e à conser· 
vação &,t.s linlias -tronco de viação rodovia.ria, previstas no artigo 
14 do Regulamento e.pprovado ))elo. decreto n. 19·. 726, de 2o ·a.e 
Fevereiro de 1931, nelias fnclufndo o prolongamento até Petrollnai 

e) de.z po_r cento 11as ob~as .e serviços de cooperagao ·consid(>
rados nos arts. 7.º. 8.0 e 9.0

, seguintes. 
," _ § 3.0 Nas obras e serviços referidos ;nas letras a, 'b e e do 
paragrat>ho a .ri.tetior, consideram-se incluídas as rodovias de ac
cesso ás ·me~mas obra;s e ser'ViÇos. 

Art. 7.0 Os Gov~rnos dos Estados e dos Municípios pod<:!rão 
s9ll~itá.r do Gover.no Federal a execução d~ quatquer das obra.A 
e· seryiçós corisid.erado$ ns. 1, 2 e 6 do art. s .o desde- que se pro.
ponham contr.!buir eom ci.ncoenta ,por cento do orçamento do res-
pectivo çust9-provavel de execuc;ão. · 

§ l.0 Os estudos, p~oJectos e. or(:eimentos. ãas obras e serviços 
·considerados neste· artigo serão feitos sem .onus a.lg·um para os 
Gov,ernos que os· solicltaren;i~ . 

:§ :t0 " A execução das obras e ·servi<;os cons.lderados . ileste ár
tigo depende da approvação, por .Q.ecreto do Poder Executivo, 
«os ·ptojectos e orçam~ntos respectivos, e · da. assignatura ·de ,con
sequente contracto' de cooperacão~ · em que. os Governos sollcitan -
tes· se obriguem: - 1 

V' =à:o. ~aPm.ento. POL" conta dos ·recursos prescrlptos no. § 
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3°. ao ar.t. 1.7'7 <la .Constitili(,fã.o. de ·cincoe~ta. por cento do . orçar ·~ 
.xnento1 aPprova.dQ; · em pre:staç.ões equitativaniente .füstribuidas pelo 
tenip·o de 1execu<;ão da obra ou do semco: . 

· 2/ á conservação e â ádniinistraç-ã_o da ob.ra 'ou élo serviço .. 
executad.o pelo. Governo .Fe.deraJ, a isso· cfostinando· parte dos- r~- . 
cur.sos' J>résc:tiptcs ·no §. 3° do att. lit <la C.onsUtu~ção , 

§ :3.o .As dlspo$fçÕes· êl~sté 3:.rttgo ·sao taro.bem ap_pliedvefs áS 
am.plia~ões ile .obras 'e servic;as, esUt.<iuaes ou xnunicipa~... jâ e~ds:-· 
t~nte.s .. · 

Art. S:.º os · partic-uiare-s, os synd{çatos1 as cooper.atív~s .e. a~· 
empresas prívaGa·$, d:e fi~ a_g:riCO}as O"!J pastoris.;. podu•ão reque~ ' 
.rer ao G·•)verne Federa., a exec·aç_fo de qualq,uer das. obras ou ser.:S..: · 
~ps cons~de~dos no~ ~s. 1 e 2 dq art. 5ó. de~de que in~b-uaJn i:Y 
ned:ido com a. prov~. da propriedade. ~s terras a bel;l~ficle.r e eé 
l)rop"nham contri;hu\r co~ trinta J).Qr .cento ·ãó orç~ento do eus• 
to prova:vel 4e, exe~ugão. · · ..... 

§ l.~. Os, ·estu4os, ,project0.s· e orça;menfos das ob~as· "e '• _se1·vi~s' 
con:Siclerados. nest.e artigo s~râo felto_a: gratuitamente .pelo Gover
no Federal. mas se.mpre a juizo e_~çlu!;Ji·vo. deste. · \ 

§ 2.~ A exe,cu~ão · das obras e servi~os, projecta;.d9$ e órçadbl\ 
no$ terntas do p~t-aro-apho anterior~ dePem:Je da ~ppr.ov:ação dos 
pr·ojectos e .o.rczamentos r~sp·e-ctivos pelQ• Ministro <l~ ViRcão e Obras. 
P~blicas, e (la .ia.sslgnatura de conseqµente contraéta de coopera-; 
ção. em q~e o Jnteressado se obrlgu.e ao "p~gament'o de trlnta pol" 
cénto . 40 orc;:a1nento approvada, em .p~~tacões equltatlvamente 
d~strl'hu.;e.as pelo. t1:>mpo qe e:x:~c.ucão da çbra oú do ser.vl(:o;· ·e de. 
que unia s_er.á. etfecti?ada antes de iniciada essa execução.. · · 
. ' ' ', 

'§ 3. º .A entrega das obrl:J.S ou se:r't1'l~Ps conslde.radoo neste artigo· 
só' se tornará. .e:ff~tlva, ap~s o p~gamento da ultlma ,presta~o. 

§ 4~º A :.S · df,$poslcões desté artJgo são tamJ:>~m. applíCAveiS ~ 
~pliações · de o:t>ras e .Sei;:vitcs jâ existentes. · ··' · ·· . · ·· : · · ·! 

A.rt. ·9 ~0 A coop.eraeão dQ :Gover-pp Fed~ral - na. e~ecução dáa 
oq:r~s e serviços referidos no. artigo a.nterlpr V1?eerâ. s-ex- prestada.. 
se as~im o reguere-ire·m cs interessados, de confoM?11dade cõm as 
regra$ e p~s.cth>ções-· çon-stant_-es dos arts. 2-2, 23., '24,. 2'5:, 26, 271 ~·9 
e 30 do Regulamenta a:Pprova,do peio decreto n,. 19 ~ 72·6. de- 20 d.~ 
.Fevereiro de 1931 ,. : . . 

Art. 10. As ob~ e se1rvi.<;os de 4'l!e trata. esta tel se~o ad';" 
m1nistra:dos. constrüldos e ~iscallzados· pela lnspect;ó~la Fed~ral de 
Obr.as con.tl'a as S.ec~as1 d!reeta.m~nt~ s~~or~a~ ~o ~:çiJste<rto 
da. 'V!âcão. e Obi:-as. Públicas. . · 

.:A,.re. n. ·o Qo:ver:no ppo:vtdenciará. ~ que hBJa· eem.pre~ ~ 
'qµalqnei" oecaslã.,p, ~m conjuiicto de oõrP.S e -s.erVtça!)J ·deflnltiva:
·mente proj~9;os; p-rompto pa.1·a lmm~dla.ta cons~ru,cçãn dura.nt~ 
as ~·ru·es . cJimáterlcas consl<Jera êias no n. n 'd.o art. 1.0.. e de mo:
do a pertn.i~r a . c91lQCa~o , raplàa ode, l)elo :inen:Qs,j'. tPnta mil ·ói>e;
-rarlo.s. nâq- e~pe~oa ~-m,-, .-e.ade; ~ .. dQ.s. Esti.tdps. do, N ort~ re
t:erlds nesta lei. 

§ 1.0 .A.s obra~ , e serviços· de. '(JUe-. tl'a.~ e_Ste. art!gp ser.ior .. ~t~ 
preferen.cia, ·as , ba.rragens . . de iem ,e. as:. l"Qdovms_. , . · . . . ·:' · 

,§ 2.0 Os es.tuaos e· p~oje~fos' . ·das ,qbra.s. e .s.érviç.os,. ,~der.àdoa 
· neste ar.tl_gô . corrérão por .cónta. · 'ªª dota~ij.o .. n·. I ; referida ~ Dd..~.JU"t. ·~ 
ir~º e relativa. â. Insp.éctorla. Federal de Obra.s· contra .ae Seéeáa~· '?- ,. 

krt. 12. o Governo prop_ot'â; á. Camara. dos-,1Deputaãos,; até•tf)· 
"'~n1cto. da. sessão. le~latlvii. .de- 19'S:S, ·as atteracões' a 1ntmduilr no-
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quadrÓ do ·pessoal e na distribuiç~;o dos serviços ü ca~go da I:ns
pe.cto~ia ·Federal de Obras contra <:!S seccas, no sentido de adaptal~ 
eis ás · prescripÇões <le.sta, lei. 

, Ar,t:, 13. O Gove.rpo ·:poderá ass.ígnar aceordos ou conve
nios, c.om um ou ma,is de um dos E,sta.dos do. No:rte, c9nsidera.ds 
nestá l.ei, no sentido: 
. a) <ie systeniatizar a. execução das obras e serviços que aos 

IX:\eS!llOS Estados cumpre f~er,. ex-vi d_o disposto no "§ 3.0 do art. 
17tT ' da Cop.stitwção e com qs recursos neue prescriptos, afim de 
·enqu.adral-os no plano gei;al .dec.orrente -desta lei; · 

, b.) de regula.r a u~ilizaç~o· das obr~ ·e serviços de cool)era.
ção considerados no artigo 7.". 
. Paragr.apbo unico. Accõrdys ou convenio:S,. e . com os mes·mas 
.~bjecti:Vos. poderão se:r assignados cóm os Governos dos Municipios'.. 
. Art. )..4.. · As dl~osi~ões. de~ tei não derogmn as dota<;ões 

e aiscrirninações de '\7êrbas c·9nsignadas na lei de orçamento para. 
o e~ercJcio de 19~6. ~ 

Art. 15 · Continuam em ·vigor, quando não eollidirem com, 
esta lei, as disposiç;ões constantes do Reguiamento approvaào pelo 
Deereto n - 19. 726, de 20 de Fevereiro .de 1931 

. · Art. 16. Ficam revoga~s as cli_spo:sfop~s e°zn contrario. 

, S, ,.e., em 19' de Outubro .. de 1935. _ Sampaio Oorrêa. Presi~ 
~ente .. - Xaviér.· de Oli:peira. - Emitio _.ele M..aya. _ _ A:rn~Zà 8tf
v~. - H~ectwno Zen~ide. - Auenor .Monte. ,..._ Joã.b <JleQpha~. ;z!.artins Vera. \"/Barbos;~ Li.1>14 Sobrinho·. ~ Jlotto de Me-

N .343 - 1935 

Cl • Iei;islatu.ra) . . 

AJ]prov~ o · t .rataào anti,..'bellico de nii.o u,<1r1ressrio e conc·iliaç<~o fir
mado entre o Brasil e a Repuõlic~ Argentina 

(Da. Com. de Diplom.aclâ Diplom~cia. 25 1.. legislatura) 

O trata.ao antl-bemco de não a,ggre$são e conclliaÇão, f.lrma
do en.tre a Republica. Argentin!3. e o Brasil, e ao qua.1 a.dh.€rira'm 
varlos paizes da Ameriea e da Europa, rep·resenta um esforço .a 
mais em prõl da. paz. e harmonia das nações; e visa resolvei: Q.iver
genclas e contrQverslas que. eptre as me.Smas venham a. surgit-; n-o 
terreno .do .direito, · 

O BJ:ia:sil, -por ·sua conhecida vcea<;ão paci"tista, nunca ne~ou 
apoio a taes iniciativas, Jnspiradas no. betn commum da. humani
dade, e· ainda meno~ o ta.ria. quani;to essa. ld~a · genero~a. partindo 

. de un:ut. n~ção · ir?]l.i'l:. e amiga, demonstra o honesto proposito de 
afastar.. quant.o possivel, to~s as 'causas de desentendimentos e 
}'Uta:s ; . . . 

Dà npsso amôr -~ pa,z e · ~ ·concórdia: dão il:'refragavel testemu
nlio~ ·~êm· das nossas· a.ttitudes nas relações internacionaes, a.s~ 
Coristitui<;ões repub1leànas de 91 e s.i. nas que .. es as grandes con-. 
qufstss ·sociaes sã·o formUladas ta.xativamente7 como norma de di- · 
ref~ .interno. · 
,, .: ..A 'ueu· vt~r. ó pacto em aPre(!o propicia~ ás nações sigttata ... 
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rias ent\:lndlmeritos ch~ios de bõa:.. vo:ntade mas platQnicos., em rel~
gàp .aos· r~sult:àdo~, :porque :não se apurarão responsabllidádes 1lim'l 
s~ imporão sãnci;ões1 exclúidas que~ são.. em q:uaesquer ·ca_sos (a.rt . 
UL), ·a.S intervenc;:.ões· dlPloma:tfca:s ou armadas. 

Se, nelle, nada, ê obr1ga torio e o J>toprio ibadim1>1em.ento é 
previsto. Qomo ·causa natural e togica, tu1fo, é bem de vêr, ·depe,n
derá. tão sõ.meilte da bôà :vontade dás. nações Qivergent~s. 

"Ra, ·enttetànto. nesse tratado,_ cQ.:tno ta.z notar o nosso emi
nente chahcelle.r, Dr. Macedo S.oares .. "Um~ claus.ula de 1Ceno aI
canc~. que 'importa em tesPOil$ab.iUda.de di.Plomatl~. tép.do urnit. 
slgnlt"icação pa.Ípavi pai;a. o Brasil, em fae,e dQs problema$ ão.,. 
mes.ticos dá A.n7.e.ri~ do su1~·: é o art. II. ~sstm redlgido: "De
claram: que. entre. as. Altª's Pattes· .catt.tractantes . . ~s questões terri'
tQr.1aes não se 1qeve.m Tesol.ver:- pela vio'Iencla· e que n.ão ree·o.,,,,hecef'/iio 
estatttto tf:rrit9riat q;tfl'U/m q.u~ não seja obtido por -?Jieio;s pa.Çiffco~ 
:IÂé.m a .vaUda(le d.a oco-u.pa..çã·o. t1U ãa ocq1tí.8ição de territorl.os obt'
<la pelp. torça cms armas."' 

Essa füspõsi~ão, aUás. Já impliCita. em no~sas leis e tradt
ções. uma ~z accelta, .impõe-nos· a .obrigac;ão ·de ma.nt.el,.,.a ·c.on
fra qualquet 1u1.c:ão que V'enlla a infrlngU·a. Não ê, .pois, agsumpto 
de sõme.nos importancia: e pr~ctsa ser devid~nll~nte considerado;. 

l:'ensamo$ que o chamado dfreita ·escripto àa paz. por m~ 
.que se desenvolva e codi!ique. 'amais che~r,ã. a ser utna !orçn. 
capaz .d.e superpôr-sê aps tnte.ress.es etottomicos c:ttié- hoJe, maJs do. 
q:ne .nunca, p.ermlttem a p~ ou i1DPõem a guerra; _mas entende
mos que.· por soQré- ·S. ·bab.el das ~hi~ões é dJsssldlos hutn$.nos, de
ve sen:ipr.e pa.~rar a. voz .oracular e bem'!a.Zejà ao:; que p~ga.m. .a. 
coneordl~. - -

~s.sa, vo~ nQs vêm. agora. .de uma. na~9 vl~n}la e ·amiga.. 
~nl:> a ft>rn;ia. de um pa;cto prophylactJ.co contra po~siveis d!ssidios~· 

Gu:rn,pre-nos secundax- iâo genero J)to:poslt~. no $en:Udó dai 
harmonia.- J~ternaciOnal, ·álto e nob~e anhelo da. ~ivJ,i~ção. 

ô Bra$il datá mat~r '1.n:J. ,ex'e'ttlpto de ,,amor á;. p~ e de. tr3Jlq11illa. _ 
êonflança; hq :Se~. d~stin.o paçitiÇp. 

Sou, polS:, .de parecer qu.e $:ja approvado o tratado em apre
~º· na f'6rma dQ ~egufute projecto·; . 

_ .Árt. V' Fica ~pprovado ·o tra,tado anti-:beilfoo de ºão aggr.e.s
*-i;ó e. eonci!laç:ãq. 1• firmalió. e~'tre .o B~L e a Republk!á. ~gentina. 

Art". 2.0 Revogam-se a,s dJsposteôes ~tn contrario. 

Sala da.a ·sessões· & Coxn:m~são de ·DwJornacfa. e· Tratados. ..ot
d~ Outubro de 193'5. - Rena.tá -S"aTb9.sa., Pre~li4ente. - Femcin
de~ To.vo,-a - .Oliveira C.ou.tin11.o. -±: Negrão· d~ Uma .• - HorlÍ
clo :[.Afer, ........ Hugo Naporeão .. -. - 1wnco de ~O'UZa. L~ão. 

ME~$AGEM' A QUE SE" REFF,:IU1l, o PA~ 

Sot:ihore~ Me:mb.vo.s d.q ~o<!ler Legislativa: 

.De accorc:lo c.o:m o pl,'êcel.to consUtuclonal, .submetto á vos~ 
c_onside.ra!;ã:O; acompa~auo de uma. e~posic;a.o de illótiV'Q$. o tex:.. -
~o il)cluso por copl~ aut:lu~ntfoa:.d.a, do Tratacio ant1-.®ilicQ d~ não 
aggr~ss$Lo e conclUação, :as~ignado. J:l.O R,io de J'~~h'o:, a 10 de Outu
bt"O de 1933, pelo Brasil, a:. J;?.epublje.a A.rgex:itina., o ·Chile, os E~
cles l'TnJdos l\:!exiçanos, o Par;igu~y ~ Tratado ao qual :a<llieriram ~ _ 
Üo1ivm. a Colomb~a. a ·Qtist;i. Rica, Cub:;i, ;;. Repul)11~ 'Qominl<:ana, (). 
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Equador, os ·.Estal:los Unidos da Amed~a, a. Guatemalq.; o Haíti, 
B:0nduras. a Ni~ragua. o :Pànamã:, o Peru', e Sahr:ador,. a. Ven~· 
~uela e ~ 1talia. al~m dos Poai.2es- da "''Petit.e ~~tente''. 

·~o de Janeir,or .i_2 9.e $étemb1•0 de 1935. · 

GE:rULlO· V o\RGAS 

BXP.0$IÇÃG VEJ MOTIVO~ 

.Em "17 de Agcs:t<> oQ,e l,.93$. L.A./9'51. (00). 

A Sua ~xçelle:nci4 o Senhor bout:or Getulio ·f)c>.riJ.elles Vargas. 
Pres.i.dente da Republica; 

Senh_o·r pre_siQ.e:i:ite, tenho a ho:nra de s:µbm~tter f:t. aprec.iac;ão 
de. Vossa Ex:cel~enei~ propotrdo. seja rem.ettid"o a:o L~gisl~ti-vo d.a. • 
Republica, para. ·Q$ ef'-eitos da .approvaçâe, Q ~J;Ln.exo 'l;'ra'tad'o ~nd-

. ·b.elJ,i'co ge não aggre.'3.São ~ qa con~~çã:o, a_s_si'gt:ía:do entre o B.ra:
sil e. ~ Nação Ars;entin.a a.. 10 d~ Outubro da 19.~3. 

2, ·- E.sse natado, re~l~P.o de negoci~çqes ódgin~p:ias, ~.nt~

boladas entr~ as Chanceii~iãs de. Buene~ ..µr~s e Rio qe Ja1;1ei
ro, · foi propost~ p.~lo G_overno ar.g.~J'.l._tino ao b_rca,sileiro, reee\>en!lo . 
. lilicialnumte~ assignatura dos ~egoc~adóres e .~is a . do C.hJl~~ Es~ 
tados l'Jntdos M:exfc~anos, Parogi.lay e Urugu_ay. .A.tiheri:rarp. ~in_da 
<:>~ seguf.n~es pa'iz~~: Bol:ivia, Colom.bJ~-; Cost:a Rica, Guba, ~ep·u
bJioa Dominicana, Equador, Es~dos Unidps !i~ ~i;n~,ric~. G~~te• 
mala, H_altl, Ho~~Úra.s, Nica~agu:a, Pá~amá, SaJ.it~d·or, Ve.n~zue.1~ 
e Italia. Pa:izes da. "''Petit~ E1itcnte!\ Ra.ti!iéaram, -entre ·os signa
tarlos,'-Cub~, ChÚe, Estados Unidos .e.~ America, e Repµblic~ fPº.._ 
minicana.. Q refo.o da lt~li& ratiíicoU: a: adhesão ~ffect,üada-

,3 - O empenho maJlil'esta.â-o pelp Gove.tn·o l:írasiieiro, alndà 
no perlodo em qµe V"ossa ~xceJlenciq, chefiava o Governo, Próviso,•. 
rio. e o interesse com qµe, ,nessa mes-ma época, á diploma.eia brasi
léira. pleiteou ju;Ilto ás Cba·mieJl~·tia~ a :P1lrtiei_paçãõ de outi::os 
páizes no t-rata:d~, havé°'do tamado. á iniciativa de P.roPol-a á as .. 
signàtuta do-3 pafaes ~-urqpeus., de I!l-O'do á dat-lhe aml)'!itude mun
<Ual e ·i:lâo apeftas confih~ntai ou reg~·orui:l; .- seríam, por st, silf
:(iei~ntes para obrigar ·moralm~nte o Brasil a i;-n·tifical-o, ainda que 
out~às razões não miHtasse:m a ~avor de~s~ ·medida de :Patti'o· 
tismo e· cómprehensô.o do ·convivfo pngit'i!?O co.m as \iêmais na
.çõe~ ésp·ecialmén te, no e-aso, cQ.:qi as visính~s. · 

~ - A ratfficação c;zue. se ·v~e p:roeessa.r. ~ a·ssitn cQnsiderat 
Vo$.sa Exc~lle.n:eJa U.tll e oppórtu"t1p1 $erá urna corttirmªção, p_qls-, 
dos propositos tradlclonaltn.ente manifestados. ·peio :erasíl, · ·cre pa,u
ta·r a ~ua ç onducta. em moldes P,aci.flcqs, ser:~ .~restigi~r as inicia·
tjvn~. que visam a harmonla. entre os po''º~ e buscam re~olv-er te
(ia.s RS ço'ntr'a ve~sfa~ que ,entre. os- mesmos· possam sur.gil," rio ter
renQ do dir~lto. ·E.ss_a é, a:Íiãs. a razão p.r.incipal r~Gr que temos a3 ... 
. stgnado e ratiftca.clo outros textos. no -genêro, quer eontinentae!:$. 
qu~r de origem· europê_q. para só alludir aos adtós co~ecti\;os. 

5 - N:n, re~I.idpde,. coniorin~ j~ se verificou, por occasião da 
nosSa> vinc:u~aÇão ~o .Pacto Bri~tid-Ke.Ifog, a .Particip~qão. do · J3r~
~il em actos fntern~clonn_es d:esse- gertéro p .l:)d.eria ser cot:islde·ra:• 
da até certo ponto .pléonast.lc.a, µma vez: que as nossa·s affirma .. 
~ões ·em prõl ,da paz e da direJto, corno .regra lntang-ivel entre ~s 
.Pov(!>s. '"em sendo -serti.pre· e _ininterrgpta.mente reitera-das'; e . as. 
C.o-nstitúições da Republic~. a. d·e 1891 coni.o a ac.tual, antecipaJ:?-~ 
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. do-se ao internacíonali.smo. co11Vi:l'tera.m, ha. . mu~to, éssa u.splra_c.;ão 
em uma . norma esc.dpt:<:l ta • ..auva, a.e uheito inte:rno. 

ti -:-- bs~s inl:~u~vvca..s .!J.k'vV .... .d 
0 .!J.:.L(;;l..:.~~ws e. a.e C.:U.lttJ ;.11) direi

to ru.i'.o nos il1n1vt:l..ú, eutr-t:t_ .... nto, utl ua1·, quanfü) ~e a·p~esentwn 
QJ.H>O.'t·'Ll.U~uades ... c;: .• i.6..:s, u. t1::.stbt.L(U•H•O i .. cv.n.. un'd1ve-i de ;,.1,pL·e~u -a~ 
ÍJJ.lt:.Q.UV~s i..en1 irn;;p:il'.idlél.S e uc:: .... ~ ... :t..1..eceL· us ele.tnenti:is ue tüum
p.u.o,;1 em uma ca:u::sa que pertence a. 4.umé.1.11id.ade. A l ém,· disso, a 
c~rtt::dc.L i'uterna.c;iona.~, 119 casu ru;.1;í.s exigl.!nte por contingenc:ias de 
vl~iah~nça. e imp~rat1vos do nosso pr-ucl!s~a historico · em rei.ação · 
e.o .t:'ra.ta. está ~ p~du· uma dém1:>11stta,ao de bou.. vontade, de q 'ue é 
documento de inter~sse o texto que Vossa Excellenci'a va:e re.ier. 
. l __:_ Não esconderei a impres.sào ~e que o Trataüo solfreu 
as in.1.luencias de umá f:poca iHgrata para a: Ame~ica dv l::i-UJ.~ ten-. ào sido elallora.do ~m um peri0do que se pode q~"aliiicar de agi
t;._.du, na histori~ do Cuntin.ente, angu:;ti~dv pe.as ~erlas controvt:r
sias do Chacu e de Leticia, que dividiram pi:tizes irm<ivs, repercu
tindu accentuadárhent~ na vida aniericana. Os grandes problelllas 
de .caracter roúndia,l e social tamuem n.i.o eram p·r-upicius a uma 
fr.iciativ...1. mals atlh1.nta.d;i ·em seus moldes e mais positiva. em seus 
objectivQs. 

S - Já. enfü.o. por-~m, Unhamos o ·exemplo do Pacto Erland
Kellog, cujo te~to se reduz a dois dispositivos preccdiLfos · cl· uni 
p:~1:::...uwu . .u de tQ.eurico estímulo ao p:l.ei.ismo. Tal acto. é, a·nte~ de 
tudo; ~. mel_hor direi, e_m tudo. um voto de renuncia collectlva ~ 
$Uel"ra como i:nstrume_ílt.O d.:!· pôiith:ü nat-iuDa l do;; p.~Les: p_rQCCS· 
sos paéLicos, ~eios. de acção dentro da: ord~m e da .. Paz - tudo 
com o fim de perp~tU"lr as rcla~õ!:?s paci.:icas e at.nistosas. 

9 - O Tratad1> em a:pre~o. sendo menos platon~co Qppar:e1' ... 
'temente, .não sae dos limites dn!õi aspira(!0es thc>orh.:. :1', :1in<..i°;i t1UP. 
como o seu propr~o titu:o t~z presumir, demonstre preoccupar-se com 
o pr<i>c~sso de concilia<!ào e com ·a idéa de não aggressão. Am.ba.s 
essas formulas, entretanto, foram vasadas em disposic;i11's cJe a , ., . .. ••t: 

J>Uramente facultativo. Nelle não se deduz a empenho ~~ averiguar 
oti apurar :responsa:hiliaade$, $.alvG.níe a diSt>osição contida na ·C1alJ,
sula VI, Q.1le prevê à faculdade de exame e investigações. por parte 
da. Comissão de· Conci.aa~ão. Mns, n apura~ão dos r:l.·0. t-os. qw~ esta 
deve fazer. é consignad;;i. ·ern um rel:itorto, que não terá., em caso al
gum, o caracter- de se??ténca. ou Jauda arbitral .. já ~o que con~er.ne 
â exposii;:ão ·ou tnterpretm~ão qos factos, ja, no que se refere n. consi<l'e
~o ou cônclusões de direit<).. (clausula X. alfnea 2'). Vamos encon
trar essa mesma resa1~~ preoccup::tBa em textos congene_:res do p~m-
amet'icanisroo, a <il,Ue o 'Bra.~il. s~ associou. :Mesmo que isso não de- ' 
r.n_onstrasse a inefficacia do Tratado no t-err~no pratico, a contextura 
do acto. tomada ern ''.i.nhas m~is geraes, o C?tnProva. Nelle na.da ê o 
_obr!gatorio. o inadbnplérnento chega a ser! prévisto como um faGto• 
logtco,. sem sanc<:9es que a contf>-nhi:lm.- AÍconformação pr.<'via com 
J;>ossiveis transi;ressões está: e:xpllc1ta, antevendo-se a eventull.li.dade 
do desrespeito á.. letra. ào estipulado ~om urn facto consummado que 
veri.::icado. dá. ensejo a . uma acGii.9· por· meios sUasorios, de· mera 'oo·n
cilia<:âo, ac<:ão que en~raque\:ida mediatite rest_rlcçõês ta,.xativamente 
~numeradas,, fica pratlcame~te a"Q.nullada. Verá. Vossa Excellencfa. 
que a clausula 3ª <)ue deye?'ia dar forc:as âS ·dua.s ânteriot"es (ta e 2.ª), 
ao contrarlé>. as annulla, porque se confessa platonlca justamente onde 
déverla ser posit'iva . _ 

10 - De passagem devo a.ssi'gnalar uma cláusula ~e cêr.to á.lcance 
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que-· importa em re:spon~abilidadr:s diplomaticas, tendo um.a. ·signifi
caçào pa!pavel para o .Brasil em face dQs problem~s domesticos da 
America do Sul. Refiro-me â claU$Uia lJ., qu.cmdo declara que, entre 
as A. P. O., as questõe~ territ,orl!i-es não se devero resolver pela; 
violencia, e que não reconhecerão estatuto territo:i:-ia~ algu.~ que não 
seja obtid.o por r.nefo pacifico nem .c;t. v~lida·de õ_a oceupação ou c1a 
acquisiçãn de territorios ob~ida pela forma das a-rmas, "· 

Essa: àispnsiaão está de accôrdo com a nossa tradição e convic
ções~ m~s afUrmaA.a, deveremos ínailtel-o contra todo e qu~lq~eT 

Ínfractor. 
11 - Parece-me. util acctesc~ntar ao adduZido .a;lguns esc1a

re_cimen:tos .r~venào embora perfltnctoriamente os prin.cip:a~s com,.. 
promisso$ collectivos 0ssu;níào$ pe1o BrasjJ. re~a~ivo a iniciativas no 
genero do ·Tr~tado antl.-bellico. Rf'portaiido-m'~ âs mais recen:te.s, de 
implantação de um rq_girne effectivo de methodos pacificos na regu
lamen~ç.ao, da coriv1vencia .das nac:ões, vetn a :pello lembrar. os estu• 
dos elaborados pelas Con.ferenc~as inter-arnerican.as. c:cncr:etizados em 
textos a que o Brasil se ligou. Re~orearet,. v. g. a Cõ:rwenção G.on
drn, t. é .• ·o Trata.do pà._ra e1,rltar ou prevenir confUctos entre os Es
tados Americanos, firma-do em Santiago a 3 de maio d~ 1923. dé cutiho 
conciliatorfo. que prevê a crea<;ão de uma co.mmissão de investigações 
.amrnrada e:m duas cotnmis.sões p~rmanenteS,. uma em Wa~hington e 
outra em 'Mont1:vidéo, tendo esta competencb. pnra receber pedi
dos d,e In·ve.stiga~õe-s ~ serem P~f aque~Ua etteetuado$; a Conven<;!ã·o 
C:er:al de toncn:icão rnter-Am~z=icana, ãssignada e;r:n W.a.shington ~ 
5' de Janeiro de 1929., qu~ etmsi~na prlncip\os de \lm r.nooo geral i"den-· 
ttcos ao_s do Tt-atado anti-be11ico: o 'ftatado Geral d-~ arbitra:me~tQ 
inter-am,~tlcano, firmado em vVasbington a 5 ae .Taneiro de 1929, t'e
servado ás eontroversias de caracter jurídico. 

1.2 - Um exaro.e de todos· essas te_xto.s revela-nos as boas inten
ções dos doutrinq_'.(lfjres, dos estadistas e das Chanc.eUarias do Con
tí:,tente, mas os fáctos ·comprovam a inapp'-ica~ão e p p1atonismo dos 
zri.esmâs por a US"e~cia de prepal"O das nn.c;:ões parn. $é s ubmetterem ás . ' . 

tegras que el~as :mesmas se impô.em-; ·e pela falta de um organismo 
p~rmam•nt~ que. embora nú.o s~ndo um super-Está.do. "possa dar. mais 
.forca Jís r.ormas p-:i._ctu~d.as por meio àe. formulas de ac<:ã.o q:ue se.ja:m. 
q1mtül".I me.nos. ·um mfii·'"l termo entr.é a . ~~rsnas.l!io e a. coaccão. O Tra
tado anti-belHco, examiJtado em eoni'rónto com a ·~eri'l~ão dó$ tex
tos que lhe são ant~rlores, d~ a jmpressão ae qu~ nã.o rep~esenta. uma 
et'lpa. d:e pro~resso na evolu~ã.o d.o direito politico Q.Ç) Contine-nte e, 
sim. ~ntes, u.m ·passo de retrocesso, pois é, sob certos a~pectos. mais 
tímido do que os seus congeneres. · · 

13 - Se essn oonm"lraqã:o for !dta con:i o direftn pa~i~ista de Ge
nehnt. tnrna-se. eJ.~a a.fnda. menos des:vane-c.edorn . !>iga-se que (>) Pa
cto I<Ce!'<';?. ~m.l-o't"?t lncnnsistente. conse.J!'UiU rPpercutir ~om ·certo vi .. 
~or na Europa' tendo gndo ense.fo ao estudo 'de uma er:nendn. ao :Pa
cto da Li~ dn~ Na<:1'es par~ qtre. este com eJJe se barmonfzasse, A 
r~p.~rcµssã.o ão Tr::i trufo anti-:t>etlico i'Q! mais \1m eêto de henev-ola cor· 
tezfa da Jta'l<t e outros p:ihes europ.eu~ do aue um éco prom1ssor no 
te-rre:nr> juridtõo -da -phci!icac;:ão no Vélho CortUnen.t.e. que pudesso 
Jnflu}r como novo subsidia ás formulas de or~anizãção da paz baseaq~ 
no dbeito. . 

. 14 - O <tue çaracteriza o texto du Pacto da Liga das Na:c:õe~ em 
face das iniciativas int.er-amerf<'anas é ser mais positivo e. co.ncre~o. 
Dlrel mesmo mais incisivo. Os artigo$ 16· e 17 do Pacto vão até ,~ 
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sancçpes materlaea. Quanto :aos methodos. sendo a Liga, forte· Ç)u 
fraca. um orgão internacional permanente, auxi~iada por accessos. de 
grande meríto, or.gão que se apoia nas Chancella,rias lea.d~rs, s6 qua;n,-
do as potencias maiores estão em conflicto, não se verífica ou clo.u
dica a a .pp·icâ<!âo do direitõ. Sendo .a Liga uma ·resulta.z:ite pondera
vel de Estados inter-dependentes, ha margem, com as condições a 
que aci.r:na me re(iro. para uma ap1)íicação de normas juriaicas , de 
concriacão ou arbitragem. que a Uni-ão Pan-America·na. orgaruza
çâo de -itJ,dole. e moldes diffe-rentes,. não pode conseguir. Q certo e que, 
do Pacto da Ligfl e da ôtganizaçã,o !lesta. se originaram e bloq~eio 
economico e outras rne.didas de concepG1io mais a vanGada, que ·a 
F·ran~a tenta aprefeiçoat', principa)m-ente, com o desarmamento em 
seus vari'os aspeetos. 

15 - ~ercê de taes congita<;'!)~s se ampfüi;m os norizõntes d'."l J>r·õ .. 
gramm~ coactivo de que é documento o Protocollo de Genebra, con
cluido a 2 -de Outubro de 1924, pelo Brasil as· ignado e rati ~icado, on
de se e$tn.he1ece a trilogia da arbitragem, seJ:Uta"!l<7<l e dcsàrmamento .. 
Os acc·ord'1s· de .Locarno, ~e Outubro de 1925 eX('m:P1b$ de eptendi
mento po'itico-juritlico regional, concluidos fora da Lig!'l . mas uma 
verd::tde.ira- emanagão desta, ·consignam o a'to prtnci.,pio de renuncia.. 

·á i;uerrá a gtl.rantj:i Çlo statu-quo ter:-itorfaI em y:ist:i. tegjfr,o <la Eu• 
ropa. e um ·systetna de arbitragem obri_gaforh complJ'.laâo com u pro
ce~so de conci!i~c:â'o. Cite-se aind·a o Acto Ger.al de Ge.ncbra, ·de 26 
·àe Seté?Qhro de· 1928, posto em vigor no anno seguintü, a H d.e Agos
to, o. qual confess~- em si µm eclectismo, llOr ~elo da N>m11inãçi'i.6 de 
trPs methodo_s de soluc:;ão p;açifica dos .Üti~ío"'.: a c0.nciHac:ãp, n., nT'bi°
tragem e a solucão judiciaria. Por fim. ~i"'là1 poste!'i ; rme:nt'~. ·conse
guiu Genehra uma def!niÇâ'o satis!actoria de aggressor, que -fierv!u de 
base a uma série de actos !nternaclnn.'1 P~ t'I~ amp' itud~ lilnt!'t'al, pro
_pul$ionando. -deoseart~ •. a evolu(!ão 40 dir~;to e.scrf.pte da paz. 

16 - Se taes pr.oee~os não $ão uma g-~rantla E>f:·ectiva de qes
armamç,-nto moral, devido ao vulto gigante~~º dos intere~ses em con
tllcto e'ntre as gra·ndes potenci,as. forc:a {o recon.h~c:-er que tem elle con .. 
. seguido êvitàr ·variás guer:ras no decorrer ·desta u~tima decad;a, de -que 
O(fe.recem exemplos concreto:s .os dad~s htst·orlc"Os d!'I Europa. 

17 - A explanação que ilcima fa!'o "' nff ~r!."<":n á rnedlt~da leitu
ra de V. Ex., tem por escopo, -princ}p~lmente, situar o Tratado anti· 
bellico h·o .ambie-nte ger.a1 dos ultlmo-s e imno:t::rnte~ Ps"or~os j~_riQ_i,.. 

cos a $'ervf~o do progra:f.nm~ mun~al .e cont~riental de pac:tismo, e n-âo 
cQncfufr pe!o seu desprestigio ou lnuti_Jlfürcle. Doti-lhe. .~orno m<.> 
cumpre. o valor que me párece ter. recornmen.d .. '}.ndo a sua r:ltttica
$0 ~ois. como a 1>ri~cipio disse. o B~si1 est:"í. nn <_,T·wi~n~ão mora-! de 
apoiai-o, attitude essa que s6 P,Oder~ -se.r gfata aos paizes visin·hps e. 
ami~,os, c-speciâlmente â N::içã:o ArgP.ntina,/'c-ujo ç_'he~_e, à generá1 A . 
Justo. estava presente n-esta capit~l. M; sfrr e11t- assl.~n.do. 

Aprovl(o a oi:mortunidade para a;>rP~Piifor a V Flx. ns .rn·ote~tr~ 
do meu mais. l)roru·ndo respelto. - José án:rfo.~ dr? Ma~eilo SoareJJ. 

' 
.TRATADO ANTI~BE~ICO DE NÃO /A()GRESSÃO E ·CONdl-

LlAÇ~O 

OS Estados i'nfra. indicados, no desejo·· de contrlbulr. í>àr~ · a 
consolida~ão aa paz e -'de exprimir a sua adh~~i"lo -aos es!or~os 
-realizados por todas as tiaç.õeas ~tviltzadns pa:ra desenvolver · o es
pirlto ~e harn:ionla universal; 

24de101 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 101 

125 

Com G :proposito de condemnâir.' ais guerras de aggressão e as 
acquis.ições territoriaes obtidas mediante conq·u~sta pela força. .das 
armas, wrnahdo-a·s impei.siveis e confirmando a sua invaJ..i.<lad.e 
po·r ~eiõ das d,isposic;:ões posit,iva:.s· do. presente tratado, p:µa as 
su~stli~J.i:- . .Po~ soluções pacifieas, baseadas em co·nc.éitos elevados 
d.e .; us L.iça e de e<I uidade; 

Convencidos de que \lfn dos me1ós mais ef.fic~es de àSsegu:ra.r 
os beneficios moraei~ e m;:1teriaes, que a paz of!e.rece ao i:riµndo, é 
a orgauizaçao, para os co~lictos internac.i.onaes, de um syste~ 
permaI1~ni;~ de conciliação,. apphcavel logo q.ue se verifique v;tola~ 
dos i.>rineipios mencionados; 

ResQ.lvem .concretizar em f6rma de convem;ão estes propo
sitos de não aggress,j,o e de conc.:6rdia. celebrando o pre.ente tra
tado, e, para. esse fim, nomeatatn os plenipotenci:a.rios abaixo fir
mados, es quaes, havendo exbJbido ~e·us resJ;)ectivos Plenos P~deres. 
achados em bõa e devida fórma, conv~e.r~ no ~eguínte: 

A.s Altas Pa!'tes contractántés declaram solemnemente. q,<Qe, em· 
suas rel~.~ões mutuas, ou com outroS' Estados. condemnan:i a.a 
gu~·rr:is Ç!e agt;r.ess.,i.o, e que a sofüção d0i.o conflictos qu divergen
cZus d.a qualquer ~sp~de, que se .~mscitem entre ellas, será sempre 
obtida pelo3 meios pacüicos consagra.Q.os ·pele> Dlx-eito Intcrnàdo.nal. 

ART!CO II · 

Declaram qµe entre as ~ltai, partes contraetantes. as questõe,s 
terr.itoriaes não S& devem resolver pela violencla e que não reco
nhe.f.>e.rão e~tatuto · te1'ritoria1 -algum que não se'ja Obtido por .meios 
pacifiçQs nem a 'Va.Udade da o.~up~Ção oil da aequtsiçã.o de te-rrl
tçirios .<>btfda pela força das armas. 

~m cai~o de inaõ.imi•lernento, por q.ualquer Este.do, em éon
flicto, das obrigações contidas nos artigos anteriores, os Estados 
cóntractantes se comprornettem a envidàr todos os esforços pair~ 
a. m ' nut-enção da paz. Para. esse fim, adaptarão. em sua qualidade 
de neutros~ uma attitude commum e solidaria: porão em. pratlca 
os m.elos politicos, juridicorz ou economlcos autorizado9 pelo Direito 
'rniernacfonal ~ farão pesar a. 1nf1uencla da oPini·ii,o pubUca, mª-5 
não re.correrão,, em ~~so algUm, ~ intervencão. quer diplon:t:at1ca. 
·quer arma.da; resalvada a attitl,tde que lhes possa caber e_m "l[ir
tuàê. go,s tratados collectivos de que esS!eS Estados sejái;n $~
tarlos. 

ARTIGO I.Y 

As altas partes con~ractante$ obrigam•se á. submetter ao pro
ce~o de conclllação, lnstituido pelo pre~ente Trat~do, as Q'lrestões 
aqui especialmente mencionadas e ·quaesquer outl"a.s que surjam 
em sua.$. rela~ões reciprocas e se não ten}larn podido resolver, d~ntro 
em prazo razoavel, Por via. dlplom;i.tica, exceptuadaa unicamente 
as en:wn~radas a.o artigo seguinteA 
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ARTIGO V 

.A:$, altas partes contractantes e os Estados que posteriol'!nente 
áah~rirem ao presente Tratado não poderão, no a cto da assigna.tura, 

.ratificação ou adh.esão. fonnular outras· limitações ao ·:procésso d~ 
concma-:ão:· alê-m das ~gttinte3: · 

a.-) As controV'er·s~as, }:'<ira cuja- so1uç3.o j4 se b3jam celebrado 
TratadQs, Conven~ões. Pactoz ou. A<:côr-dos pacifistas de qualquer 
natUJ:'.e~. os quaes, em caso algum, s~ consid.erarão derog:adQ.s. P<:!.10 

·i>resen~e TratadÇ)~ mas comp1etados, naqüilfo em que v}.,;a:rem ass.e
gurar a paz; e da mesma fórma as Questões ou quae:quer. as$Um
pt<>s jâ. resolvidos po~ trata_do.s .ànteriores : 

· b) Os co.nfUctos que as p~rtes preferirem resolver por nego
~la~ões directal;! ,ou submette.r., de eo.mmu·m acbõrdo, a solusão ar
bitral ou judicial; 

e) As que~-tões que o ·nireitc !nternacional deixa ã. comt>etencia 
exclusiva de cada Estado, de accõrdo com o s~tí reg.im,e constittr
cion·a1, e Q,ue, por tal razão, possam às part.M oppor-se . a . qu_e se:=(lm 
subme'ttidas ao _processo de conclli1ç5.9 at)>tesi de decisão definitiva 
dos juize~ ou tribunaes con:ipete~tes; salvo ~vidente denegaç:1o õe 
justiça. .ou delonga na applica·çã0 desta, - caso!' estes em que os 
tr.amlt0$ da. conciliasão deverão ter inicio no prazo maxímo de úm 
anno~ 

e/) Os a~umptos qü~ a~fectem principfos constltucionaes das. 
partes ligítantes. Em caso de duvid'I., eada parte pedirá. a opinião 
fundamentada de seu respectivo Tribunal ou Cõrte Suprem~ de 
Justiça, que tenha compe_t~·ncia. p:u".a se pro.nunciar sobre a ma
teria. 

Em qualquer tempo, as altas partes c'ontractantes póclerão 
communica.r, pelo modo determinado no a:rtigb X\r,. o Instrumento 
e_m que declarem haver ab::mdmnado, totalmente ou E'm part~-. as· 
limi~~ões _por ellas estabelecid~& ao processo de concill~u;!lo. 

Como e!feito àa..:: limi~a~ões formu7adas por uma das referid:as 
par:es~_ as derna41 não se considerarão obriga-d~ em relaçlo a. essa 
senao na. medida das excép~õe.~ es~ab~lecid~s. 

ARTIGO vr 

, A fa:lta. de Commissão Pe?:n1anente. de Conciliaç_ão ou de· outro 
organismo intérnQ.cional ~ncarregado dessa misdto· em virtude de 
tratados ànteriotes em .vfg~r, as Altas Part~s ccmtracta n:tes se 
compromettem ~ submetter as suátt divergencias a~ exame e inve-s• 
tlg3Ção· de urna. Com.n:_iissã.o de Conclliat;ão. que ~e~.l e.onstit u·I_dá do 
modo $E!guinte; salvo a~côrdo em CJ>ntrq.rió das· /~es ~m . cada 
caso: · /l 

A Commlssão de Conci:,iação compor~~e-~ de cinco membros. 
Cada parte designará . um membro,· que poderá -ser. por e:I-a escolhido 
dez:itre os- seus prC:>Prios nacionae~ . <Ds tres rn~mbrc>.a ·restantes serão 
designados dé commum áccõrdo pelas partes-. dentre os m:?<;iona.e.9 (!e 
terc.e'iràs potencias. e deverão ser de nacbnalid~ rles di~fetentes~ não 
residir habitua:!mente D"> territorio da.a partes interes:adas nem se 
achar ao servi~!'.> de qualquer dellas. As partes elegerão o P~~sídente 
d.a. .. Com_misi'são de Co:noiliação dcnf're e$ses tr.es membros. , . 
' '.'"·se 'n~o fograr-em entra't" em accordo so'f>re ess::i.s d-esigna'=õéS; 
poàérão c.onfiaJ-~ a uma terceira 'QOtencia ou a qualquer outro 
·crgà.Irl$nio internacio.na1 existente.- ·se os candidatos :assim aesigna.-
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4os não fo.re:;n aeceit-0s pelas r,artes ou por alguma dellas, ·cada. 
parte apresentará uma lista de candidatos em nUm.ero igual. ao doo 
meml:!ros a escolher; e- a sorie decidlrJ:. quae.:1 os candid;;l.tos que 
tl€:Yerao· completç.tr a Comtn,i~l)l.i.o .de Concilia~ã9. 

ARTIOO VII 

Os Tripunaes ou Côrtes Surirem~ de Justic;:a. que, segundo a 
legis.l;içã:o interna de cada Estado; tenham eompetencia para inter ... 
pret.ar, exµ uitima indancia e em materia da sua respectiva juris
<licçuo, a Const1tui<;'ão, os tro.tad0i.;, ou os principios ge:l':"~es do -Dl
·'.reito dàs Gentes, poderão ser, de prefe.rentja, designados pel~ altas 
par .. es co-ntractantes para desempenhar n.s funcções attribuidás, no 
pr~-~n.:.e Tratado, á. Com.missão de Conciliação • .Neste cai.sQ •. o Trl
bu-nal ou Côrte fun·ccionc::i.rá CQm todos os seu.s membros, ou desig;n-..rá 
alguns d.e ... les para serviJ;·em sós ou formando uma C0mmissà9 mtxta 
com membro.s a·e outras Côrte-3 ou· Trii>unaes, coI)!orme Q.ecidireµi, 
<le commum acco.rdo, ~s párt~s em lítigio. 

ARTIGO VIIl 

A Ct>'Irtmnü.:sào de· ConcUiação estabel~ce.rá, pol." si .mesma. ~ 
reg1·a.s do seu processo, que éleverà ~er contrã.clictorio em to.dos 
vs casos. 

-~·.:> part~ diver.g:entes lJOderão ministr .:i.-r. e a. Commissã.o po
dení. requerer-lhes todos os anteced~P.tes e informações neces:sa,rias. 
As partes J)Oderã.o tazer-se r~pre~e.ntar por delegados e assi.stir 
por con.selheiros ou peritos, ru3sim com.o apresentar todo gen.~r<) de 
Drev~. 

ARTIGO IX 

03 trabalhvs e dclíberac;ões da éommi$são d~ Conciliação não 
serii.o· dado.s li. ~ublícida.de senão. por de(.;isao da mesma, com as~en
timento cl,as partes. 

Na. fa,im õe· est:ipula.ção em ~ontra:rjó, àt3 decísões da. Commi$.9â.o 
serao adoptaàas por maii.>ria de votos, tnas a Comii~Sd.O ná.o poderá 
·pronunciar-se ·sobre o fundo da ques~o sem a presc.nçcl. de tÕdos 
os seus mé.mbr:os. 

.ARTIGO X 

A Commissão ter~ por encnrgo procurar isolução conciliatoria 
para tóãa~ as divergenciai~ suon1ettidas á sua consi-0.eração. 

Após estudo inrpa:-cial d~ quescõ~s que formem a materia de 
cuntricto_, eq.t consignará .em um re1awria· o resultado do51 se:ús tra-
1 .; ;._;; e:. P ·r©J>Ol"ft. :-1:..:; partes o.~ bases de am accôrdo. n:1ediante so
! ução Justa e equitátiva. 

v J:c-..t. .. ôrio U.k vv.~w1issã.o não terá; em caso alg~. o çaracter 
de i:;ém.enc;:a nem de I~ud_o arbitral, jd. no que concerne á eXJ}'osição 
ou intel'pretaçào dos factos, já. no qüe se r~fere áS con.sideTa.c;;:ões ou 
~ con~lus~s de direito. 

..\.RTIG.O Xl 
. _, 

A Commissão de Conciliação devérá apresentar seu relatorio ao. 
~bo. de um anno, a conti;µ- de sua primeira reunião, a menas que 
a.s partes t~solYam, de commuin accordo, abreViar ou pro-rogar este 
prazo. 
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UIÍ.).a. vez iniciado, .o .p.roêesso de· con(!ilia_ção só se pqderá, in·t~r
r.omper pór ajuste :dlrecto entre as par.tes, oµ p·or' sua decis~µ pos
teriÓr de subm~tter o confiict.o., de comrnuin accõrdó. á .arbitragem 
Qú â. jUS,tiça íntt:!rnacional.. ~ 

.ARTIG-0 ·xr1 

Ao communicar ás Partes o l.'..eu rela.torio, a éommi·~suo de ·· 
ConciliaÇão lhes tixa·rá um prazo, não e~cede,nte de .seis rn ..... ~es, 
dentro· do ~~:l.l .s~ o.ever-.ío p·r ·onup(!br so~te as bases do accôt ;t.o 
por eila pr.~pos~o. .Expirado e.sse prazo, e.. Com.missa.o fará const,af 
dê u~ acta final a decisà:o da.s B~.rte.:.. 

·T~o.r:rido o pi:azo i;.em- qu~ á.s Par·tel:! b~jam a:cceitado a 
solu~ proposta o.U ado.ptO.do, de co·mmum accô1·do, ·outra delibe
oraÇão pacifica, as Pártes em lftig'i'o recupe.ra.r.J.o libs:rdadc de acção 
par.:1. ptoceaer c:"orno JUigarem csn:ve.ili.!p~e. dent)."o das. limitações 
deCQI'.ren·tes dos artigos I ·e lI do p·te~ente T:rata.Q.o. 

ARTtGO XIII 

Desde o llliClO ,do J)rocessc)' de concfll.iac;:ão atê a expiração do 
prazo .fi.°""aqp pela Comn'.lit~.~ão para que as l'ar.tes se pro.fiunclém,. 
<leverao est.as alJster-.se de q"uoJquç_r roedidà prejt.Jdlcial ã execu.gão 
do· accO.rdo· propJ_sto pel.a .. C-Oml,Ilfssã.o ~. em geral. de <1·Ualquer- .at:to 
euseeptivel d,e aggra:va~ ou. pro~on,gar a contro:versia·.· 

ARTIGO XIV 

Durant& º pro.C®$O de concilia~ão, os membros àa Commlssão 
pr~eeberão honor~io§, .cµja ·importanÇ'ia s~râ ôeterrninada, ãe 
commtim accôrdo; pela,3 Parte; e.~ Uqglo, Cnda: uma delfas 1woverá. 
aos seus proprios gastos, e. em partes lg~aes; concor:ret•ã oora. as 
de~J?esas ou honorarios cõmmhns. 

ARTIGO XV 

O P.r~sente Tratado ~erã. ra~i~icadc> Pêlas Altas Pà·rte3 ccin.
traetante-3,. de·ntro no mais: Qreve, pr~o possivel, c·onSóà:.IJ~e os -seus 
.respectivos procéssos. cônstft-U:cüinaes .• 

o Tratado origüiql e o : instrumentos d·~ ratlfü~ação serão ·depo
sitadqs no .l\.:Unisterio d~s Re.!açõ~s Extéri.ores. e Culto da Re1Jublica 
A:rgeJ'.lti~ que cÇ>mmu.nl'carâ as· ratitica,c;:ões .aos dema:is -~stados 
sf~na.tà.riofJ .. ·o 'I)-3fade ~ntr~rã. em ~'.ig_pr entre- as. Altas. Partes 
cont.ractantes triri~ dias . .dejfot; do ·deposito éla~ "rqsI)ectlvas· ratlfl-
caçõe,s e na ordem em que estas se eJfectuarem. · · 

ARTI.GO .XVI 
.o Trafaà.o ficará aberto ·~ ·c.dhesao de todo3 .os ~stoàos. 
A a(i~hsão far-se,-á mediante o deposito do res~cth·o · instru ... 

m_entt> no. Mlnisterio d~ 'Re1a,ç~s. Exte:r~ôre;: e Cuho da Re:rniblie.a 
A:rgentir:ia, .qy,e. d~.so notificará ·os demaJs Esiad9S i'ílt~ressàdà$. 

' ARTIGO XVí.I 

o PI'.es~te Tré!tado ·E celebradõ por te.ml)o i:nd~termlnado, :q;uis 
pQdei:á ser denu.nciado medrante a viso ;prévio de ym' n.-nno, à~co,r.:. 
rld.o o .qu~i deJxarã, de pz:9qu~zi.r effeito para .o Es!,a!lo denun_c:i}inte, 
subshl:tindo para os ·demais :Estad.os que nelle. ·sejam parte, pq.r assl• 
gnatura. oi:i. aâhesãÓ. - · · · 
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A denuncia será dlrigida. ao M:tnisterlo ~as Relações Extêríor~:-> 
e Culto da Rep·ublica Argentina~ que a tralllWJ.ittirá. aos dem~1s Es-- , -
ta.dos interessados. 

Em fé (lo que. os PleniJ>otenciarios respecU,•os ~siguarn o pl'e
sente Tra_tado, em um. exemplar, nas linguas hesparihola e portu
.gueza e lhe. ap.:põem seus SJallos, Í'lo Rio de Janeiro, D. F., aos "dez. 
dias. do mez d_e Outubro do a.nno de mil novec.entos e trinta e fres ., 

Pela Republica Ar~entlna: 
.. 

(L. S~ ) aarlos Saavedra Lamas, Ministro das Relações Ext'I:-. 
r~or-~ e ClJ),to. 

Pela Republica dos Estadas Unidos do Brasil: 

(L. S . ) Afranio d.e Mello Franco. Mlajstro de Estado das R e.-
!ações Exteriores. 

Pela. Republica do Chile: 

Com a.s reseri.-as cla.s letrai3 a, b. e. e d Q.o artigo V. 
(L. s.) Marcial ,Martínez de Ferrrari, Embaixador EX:traoi,-d-1-: 

nario e Ptl~niPote.ne~i<> no ·Rio de J~~ix'o. 
!_=>ela Republic~ do Paraguay·; 

(L. S • .) Rogelio !barra, Envia~lo Ei:tr-aordinario e M.inh;tro 
Plenipotanclario no Rio de Janeiro. 

Pela Repuulica Oriental do Urug'llay: 

(L. S.) JuCJln Oa.rlos BZa11co, Embaixador Extraordina:i-ío e Pl~
nlpotenciàrio no Rio de Janeiro. 

E' lida. a s~guinte 

DECLARAÇÃO DE· VOTO 

Não pru.-t}cipei, voluntarjamen-te. dà. ultima dlscussãQ do pro
jecto n. 29~ A (Operac;:ã:o de cr.edlto. ·refatlva aó aceôrdo de Landres). 

Mas, ~o particlpei da votação por achar-$e ausente em trabalho. 
da Commfssão, pelo que .f:i.<;o a presente d,ec1atQ<;lio. 

Se éstives~.e presente votn:ria contra, não peia oper.açã.o ~m si. 
ma.s po.rq.ue aeu limite, a principio fixado em 4 milhões de Libras, 
l>llucos ãias depois e.levado a 6 milhões de Libras. não resültou -
esse incerto limite - de docux:nen_tac;:ãó minuciosa presente á Ca
maray como se parecia indisr;ensa.vel. 

A acceitação do limité, em taes. condiçõei!~ era uma demonstr.açãÔ 
da .confiança. no Executivo, que eu não duvidaria subscrever-, se nâo 
entendesse qu_e em casos taes as. qualitl?.des pessoaes dos occupantes 
dos: cargos s.lo elemento extranho á ~ol'ução legisla.tiva. Quando 
~enos·, porqué as funcções são pennane11tes e ·os occupantes .tra.n
sJtodQ.s. 

Votâri.a pelo projecto se aoon;ipanhádo de documenta~ã.o que 
permitt!Sse; 

a) firmar. de maneira definitiva, o limite -da operação; 
Õ) reduzir tal limite 110 minim.o indispensavel. 
~iinimo - porque quanto menor :tal limite, tanto melhor. para 

o lnte_resse geral. Com effeito, a:; obrigações sã.o emitttdas em ouro . 
.â base do cambio officfal promettido ao depositante~ :Mas, os ester
linos necessarios â liqulda<;ão das obr.iga<;.ões ou são adquiridos ei:n 
cambio COllltnUm (actualmente cerca de ,50 % mais elevado) ou em 
·v:irtu4e d.o con!)"sco de parte da exportaçã.o .(actuálmente mais " de 
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l.'.! %. ou 3õ .1,.1or- cento em quantidade, sob reàucção de cerca. ll~ 
:J5 por cen:to (!m apreco). 

A oscllla-0à<> cam.bia.1 poderia modificar e-.stas condic;ões num o.u 
u c;ub;·o sentido,. ·mas não ser.ia. menQs um risç.p a co;r-rêr, a0<>nse1'ban.,. 
<l9 nfi.o runpliar a oper;:l>Ç~o. 

Safo. ·Oas Sessões, 2~ d~ Outubro d.e ~935. - 9uvei-ra, Oouti;iM. 

O Sr. ~residente - Está. findá a leittira. do ~xpedlent~. 

O Sr. Octavió Mangabeira -- Quand~, Sr. Presidente, não 
lJt1 . . muito, procurei discutir desta tribuna o Tratado de Commercio 
<.~J'ltre o Brasil e os Esta.dos Unido.s da. America., tive opporb.lnida.de 
dl' dizer que ·era. prop~ito da. mmorla trazer sempre o seu concurso, 

,c1u tazer .sempre ouvir' a sua voz, quando em \Pte'Sença. de a .ssum
ptos quo merc-<;a.m p0r súà importancia. as honras da discussão rteSt.e. 
Jilonarjo. 

A Çu.mtU·µ., qlle V. Ex. dignamiente dliiige, não é só, St.,., Pre$1• 
ut~~t<-", uma alt'á expressão do Podei( Publico. Representá.Cu.o l>O
imlar, do unia. por uma dais circu.mscripções em que se d.1y1de o 
P:úz, é,. por iaio mesmo, un:i grande o_rgão, o maiis expresslvo <lo~ 
... ~~nulos do. ewi. vida. política. 

O t-rau:.do de qµ6 entã.0 se cogi~a.va, acto interna.cio.nal de certo 
"ulto, er."' bt•m um desses assumptos que interessando, de per~o, ,já 
~·~ et"onomto. na.cionnl, já á.s financas publicas. exigem do Parla
iniinto, df\19 correntes de opinião que tíelle se representam, a. anaJ.yae 
im.pte..:1nd1Wl a. um voto esclarecido. 

U.oJ~, Sr. Presid~nte, o que- Qbriga. a minoria. ~ ·uis.ar do seu ·di
'l"~lto de occapar por alguns momentos a attençã.o dos Sra. Depu
t-ad~, flüli.ndo à Ca.mara. e, ~tr~vés della, a.o Pa.iz, G um assumpto. 
n:iats -propriamente de natureza politica,, porém .. que entendef como 
~~ vn.e vür, dlreota e profundanient~, com o interes~ publi~, tão 
cm Jogo ,se e·ncontra:tn na bypothese as reSJ?onsabilida.des db Góv:emo 

·4..1. os proprloa fundamentos do regíme~ Refiro-:me ao caso do Rio 
Grande: do Norte. 

NA.o é nos_i;10 pensamento o de im:miscuir-nos na questão, que 
·ara. N6 VQm 8U8Clta.ndo no refef•iâo ÉIS-tado, em nada do que nella, 
"'fl'l bo11i E'thlo.li.. dev~ ficar ci,rcumscript(> á vida. intima dos seu.S· pa,r,. 
ridoa Jot'aet•. Pâ.ra. isso, ahi est.ariam, mais autorizados, - e a,Uê.s 
I~ cuml)rtrnm ORBe dever - os pro_priOiS representantes do. Rio Graz:i
de do Nort<'!, .11cjt:.m da oppooição, · ou do Governo. Vamos colloce.r 
:i. quoat.{Lo, 1a.lv11gua.Tdanêfo, assim, completamente, a. nossa e a po
~lclQ de1tn. As,tembléa, no unico plano em que. no.s cabe 'i)o1 .. a: -o da _ 
~u" ftx],ro!Nn.o 11a.cionat, o q:ue fusto se. enquadre nos ~om1nl9!s dn. 
ol.(,:Ql10· ~_!MC~Jlpd·or~ que ao Congr~$So compete exet'Cer .sobre ·()S 
: u~to111. cfo l11ode!" Executivo, maximé q:u:ançlo attectern, nd'seu amàg.ô • 
.. 1 ~ropl'lb. vlda das instituições. I 

CraJl.lm·mo, S?'. Presidente, V. Ex~ e a Camare. . ..Á. q.uebca que 
wnho ~o mov!m~nto de Outubro nã.o ê a do.a aggravos pessoa~s, ou 
•t do1 preJu1ioa politlcçs, que delle me ,hajam advindo. Quem éx~rce 
•L vld~ publicai sabe que ha de estar sempre áo alcance dê taes vi• 
··l .. 1i.t .udu•, n.16 certo -ponto, natu-raes. Q qu~. porém, não posso a.d
iultUr, 6. que, tendo-se- exposto o Paiz. aos sacrificioe cíe utn.a. éoi:lw 
"ntllllo, iuu·u. pôr. termo a determina.do~ abuisos, de que eÚe, de- Ii>nga 
:1utn., •e vlnha l:istitnan<io, e (lu~ não raro impol:·ta.vam no desvir-
1 uã.tno~to. e ~m consequencia, na impopu~ar1dade- do re$'1Jne

1 
não 

:--1• aata,lum ..Omente a ret>etir, Il'.}ru;; a ággJ;"a~r ta.es abuso.s, como 
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se, exn um organ..i.smo' combaUdo por uma. grave e infeliz !ntervel.l~ilo 
cirurgica, se praticasse a de.:.humanidade de iJuÍocular novos gei-
mens capaz·es de gerar-lhe novos males, ou novas infecçõe.cs . 

O SR. Âct.rRCIO T-0RRE:S - Muit9 bem. 

O SR. OCT.A VIO MA.~G.ABE~RA - Se ha um dos pri.nciµi.o~ 
basil~res da or;ga.Iljzaçao em que vivemos, e do qual, s.ob os au~'Pi

cios da nova legalidade, pôr ei.:.sa e outras razões~· manca e precaria, 
s.e tem feito, e~-tr~ nô's, ta.boa ras~ - não .ni~ limito a dizel-o, pro.
testo por deDionstral-o -·- é o ,~ autonomia dos Estado& n..~ es-
colha dos ~eus . governos. 

O que se p,assava, - em outras -épocas, no dom.in-io do,.; t.e;.npo~ 
ominosoo - V, Ji;x., Sr. Presidel,l_te, Zcaàer que foi, tanta~ \,·~zes. 

de situaç:ões po1ití~. s.;i:~e-o melhor do que eµ - e-:ra a acgâv, oó.. 
a intromissão do Governo ~"eder<ll, a favor de um dos partidos que 
dm:putavam, entre si, o predonÍinio no Estado, na. pessõa, por via 
de regra, de um dos políticos do proprio Esta.do, candidato ao seu 
Governo, ou ~ ,.sua Preside.neia . • 

Certa vez, o.Perou-se umá. s~isão na p:olitica bahiana. Duas co1·
rentes políticas: uma, c'he'fiada por Severino 'Vieira, outra por José 
Marcellino. Dois candidatos â successão do Go:vert;io: 4t"aujo Pi_nho 
e lg~aOiJ> .Tosta, n-ão se sape dos doí$ qual o :mais digno, tão egual
mente o eram aJll.OOO,; da governação de sua terra. ~o.:t;iso Penn.a., 
condisclpµlo que havia $ido de Aral:ljo Pinho, e que era, naquelle mo• 
ment9, Preside_nte da Repüblicâ, escreveu-:-lb'e· duas llilhas, em um 
cartão, relicitG.ndt>-o I)ela disUncç:ã:o que acabava de receber dQ seu. 
Partido. l"oi o b astante. A esse caxtão deu-se o nome de- "cartão
de Mahomet", e tra~aram-se, em torno delle, ácalot:ados debates; na 
~l>r~~·.:a e -na tribuna·, m1s quaes se pediam contas a.o Chefe da. 
Naçiio pelas prefe-rencias indebitas --- o termo já. vem de longe -
com que, embora ezn caracter res~rvado., se _permittira. mài'.lifestar-se 
no ca.$0. 

Não são poucos, é certo, os exemplos, de lnterve:nç~s fedei:~es. 
·mais ou I)lenoo abusivas, ~ob a primeira Republica, na vida dos 
Estados, mas s~mpre naquelles term,os, em torI:lo dos homens ou 
das facções no qu·adr.o das po~i:ücas locaes. · 

Fof nece~S;a.rio que se iniEt~tuisse o actual ·estado de· co'\lsa$, p:i.i·a 
que se assistisse no Brasil a uma scen~. atê então de todo desco
nhecida, e que a . t.udo excedeu como e_xpresSJao de retrocesso poli
tico :. delegados do Govf:rno Federal, por elle nomeados, p~1·a exer~cér, 
como agentes da •SUá con:!ià.nça, os governos ~Oi3 E 'stâ.âos -- alg'l.iílS 
a. este-s lnteiralllente extranhos, ~· a principio, e durante alguns· 
·annos. com poder~ irrestrictoa ,..._ se candidatararn, elles me.smqs, 
â sua per.manenciâ. no governo; e, at'i'nados do~ dolis prestig_ips -
o lo.cal e o federal, por Ji;so qUe detentore~. nos EstaQo$. do PoÇler 
Executívo., ~m nome do governo da União, saíram, se,m mais nem 
meno9, .à cabalar, em pe,ssõa, em seu prop.rio beneficio. Uma aber
ração; uma. ex.crescencia: dentro dos noSlos cano'Iles _pollúcos, um 
~aso teratologiço;· e, quanqo se cqnsldera qlJ~ isso a tltU:lo de um,a 
revolução que .Se alcunho·11 de rev.olução li'berall, um escarneo ati
rado a fe.ce do ;J?aiz.; {.Apoiados. Muito 'bem). 

Par~ que uma tal iniqui<la-de,. para que um ag~vo de tal ordem. 
não desPertaSse, .sr. Presidente, prmcipalmente em c~rtas reglõesr 
ponrentura mal:s attingidaia na sua dig~id~d'~. os ~ais vivo~ pro
testos e clamores. seria necesisario ~dlnittir que, sobre o que outrora 
houv.era; sido o Brasil, .hoje repousa.Ss.e u-m cemiterlo, ou uma na~ãô 
d& cada.veres. 
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o· attentá.do era O tnáior, qU,e rtunca, ján1Uis, se -oúsar~ ·conunéttcr 
é.outra a auto~OPlda dos .Estados. P.ti'evjst~~. por- .iisS() mesmc>, .as re
.:$!St~nci~. que !~talmente ~ .declararia.tti, .nem. po_diam ·deixar de 
declaTar-~e·, .apertaram-se as t~iuµes, arroehou-~e ai·nda mais o cir
.culo de ferrQ~ ·c-0nferiu·-_se ás asSetI!.!bl~as do~ :mst;a.dOiS', que n:_ão ~o 
Sél:l ·povo, .Ol:l. ao seu eleitorado. O direJto• ·.de e]eger O'Sl .seÚs primei_ros 
governos, ~e determjrtou..'.se. ainda. ~ais,. - absurdo -sobre ábsllrdo - ·- ·· 
qúe as eleições se fizessem ·tt:J.ai inst_álladas as constituintes, a11tes 
m~mo; pprt{ulto; de votadas às c,Qnstib.úções êstaduaes. 

E:ra necessârlo .não dar t_ell)p-0, era il~cessariQ nãQ d~ ma.l'geµ:i 
a que os. e.ia.mores crescesS.em •. a qu~ o:s v~nt-0s, se encres_p~sem no 
an:i.bl~nte do võto pqpUlar, ahl~açandp o corsa.rio, que levav~ e~ seu 
l>ojó o çontra,bando a.as ca.ztdidatura.s· (los ge>ve:rnos â succ~ssão de 
si _mes~oo. 

O $,R. Jo.lo. C;t.RLOs - O nobre orador J:jet:n:litte um a.pa~·te ? . . 

O· SR. OGwr_AVIO M,ANGABE!R,.A.- - Com pr~zer. 

O SR. .J o.&b CAlu.'9.S -- .,A fig;Ura lit~ra;rià ~ UndiS!,S~a. .~ora, 
Y. Ex. na de forçosamente <;Oncordar que ai Rev0hiÇã9 deu marg.ém: 
:i que se fizesse .no· Palz eleição ·como atê então nµnca se col1Segui
r~m .reallza:r~ Neste ·momentC,, ·o facto de varlos Estad.os terem zc>
"·:er.na.(lores q_ue não e.tam eis da BYn:lPathia, os da corrente que am
para o- Governo Federal, e ·o fa,.cto· de um Trilmn;a.l e.star· cada ~~ 
mais en.noh:i-ec-endo a Justiça. -El~itora.l elo Paiz, s(> iss:o, nobr.e ...c.ol
l'e-g~. d~mo~Fa. a inju_sttça, pelo m.~~os, dos te.nno-s ~.perQs e can
d entes com .que. condem~ a l).i:eselrl.'t~ situação ~lei~or.~ dQ B?'a.sil • 

. O sn. OQ".rAVl'.O ~.NQ-ABEIRA - Se V. Ex .. me :tí:vess~ ou• 
vido1 veria que o ~eµ_ áparte f3m nad~ me responde. V. Ex. entrou, 
quando eu falav~; .. interrompeu-me com uin "aparte, que Dada tem 
-com 9 que ,eu estava a dizer. Mas jã, agóra. acceito o seu aparte ... 

O SI't. JoX.ô CARLios - No fundo, V. Ex. fazia c~itic;as nesse 
~entida. 

O SR. OCT.AYÍO MANGABErF..A ...... Não . o assumpto ei-a 
çutr o. ~ eSitou pi'0ín1>to a acceitar o dél:>ate nos termos. em que o 
1füZ -V·. Ex. .· 

O SR. J~Ã.o CiARilos - Ess.e., o dev.er ·de tódos·: collocar -~ questâo 
?Jos terinos· .bra.E1i1eiros, de a.çcõrõ.Õ com a actu_a,.lidade 'brasileira, 
(Muito b~:nnh e não sob a fei~ão qU;e cada um de nõs· lhe deseje dar, 
}lelo nosso temperam€Iite.1. pelos. Jil~sos ffissa~or.es, pélos nossQs aj~s ... 
"tee de con'tas . .. j; 

O SR. OCTAVIO· M:A.:.--...rGABEIRA. - Que eu tértha ajuste de 
oe:onta;i, - compreh°end.e-se.; o qu.e se n.ão compreh.ende é qtie. o:i& 

t~nba v . s:x .. e, nã.o obst~htl:'. os têm ti.do. · J 

O SR • .To.Ão. CARLO;:l - N~o tenho. EJil_l: to.dos o:s ./.mom..e_'!J;tQs ® 
mlnhª vida parla.rherttar:, que é de honte?:Q, tenhq pI'ocurado íã.zer 
uma crltica. equilibrada, se-m odiosr nem rancores, pedindo apena::s. 
ao,s eollegas que estejatft á alt'.m-a àa .. generósldaQ.e do Povo BràJSi
ie lro (A.pptq,àos). 

O SR. OG,TA V;l:O ,l\.(A...~G~EIR4 - .~'ão ~tá V .. Ex_. :mais â 
altura üessa. 1generos1dade do que eu (Pál?iuís). N~m inesmo! pér-
i:tllttQ qµe V. ·E?c. o diga_~ Nãa -acceito. . . . 

32de101 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 101 

133 

o .SR. .TOÃO C:AIU.os - Nãó est-OU ·discutindo personalidades. 
V. Ex. extranhõu qu.e eu a:pe.rtea$Se. 

O SR,,. OCTAVIO 1\1:.áNGABEI~ - Não ext_ra.n:hei. Ao c011-
~r:arlo: disse qµe recebia c;om' .Prazer 9S: .seus apartes, como .qtiaes .. 
.quer outros. Quando venho· â. esta tribuna, ê .Dara enfrenta!?, face 
.a face, a cdtica dos' r.i1:eus ad:verSiQr_ios. 

o S.R • .To.Ão CARLos - .E~ o que tambem fazemos. 

O SR. A~A,~r..· l?mxoTo -. ó orfJ,dor senipte_, recebe os ai:rarte1$ 
ma.! hµmor~p. 

·o, sa. O.CT.A.VIO ~'1GABEIR4 - Não a,pe>iadQ. En~..s~ 
V. ·Ex. Recebo· tnaJ hum<>r;:iid:o., qu~do o aparte é (lesca.rtez. -En .. 
:t.âb, repU1o-o~ 

O· SR. Joio d.utt.os - ;Não tul ~esco:rtez. Se V. ·EX . . qesçpbre 
nas minhas palawas· aíguma qu~ enc~rre de!:!cort~zia,. nãQ te·n:ho 
<J.úrlda algüma em penltenclB.r-me. 

o. 'SR. rOCTA VIO MANGABÉiaA - N~o tinha duvlcl~. que 
v. É:x. far.Ia. isso. Sou o I,lrlmefro a ~onhecel,' c:iue V. Ex~ é ·S:~m
-Pte mUito gentil para com seus CQllegas. Por iss.o mesmo e:x:tr.n;,; 
n:he.t a a<!rfiínorila. com. ·que sé externou. 

o SR. JoJ.o CARL;Q§ - --Mas nãQ ~ ..cl~ ext:rahJU:lr. Né$SE> Sé'htidfl. 
m~u ndb~e collega ... 

O SR. OCTAVlO 'MAN(.;'ABE~ - - Mas ~e V'. Ex. prete·nd~ 
<les\liar-me do curso da oraçãQ. que ve·nho pro~erindo •.. 

O· S~ª J9ÃO C/Ju.;ós1 
- · Ab~olutam:en,te . 

o SR. OCTAVIO MANGABE!llA - • .. ~~-se. 
o. Sa. Jolo CAR:r.-081 - O· que ê ne·cessa.rlo é éSl)erar :a contes-

ta~·ii;o á. altura das aggressões 4ue se façam. 

o· SR. OOTAVIÓ ~GABEIRA - ·Co~te.ste qu~do· q~r~ 
Se fôr 9 ~so, ~P.llcaref. 

o SR. J'oÃo CARL<Js - Para. lá. vamos. 

0 $,R. ôC'l'A VIO M.A,'.N'GAB~IRA .__.. Irem.os . M'.~s, repito, ao

<leit o o aparte, com que me honrou o nobre D~pufla.do, .J?ªra que se 
nã:o dfga que o· recüso. 

Que a. nova. 'l~gislaçã.o eleitoral tenha (lefeitos .gra.vtssimóS,. e1S 
o ·que não s-otfr-e a . ·mener duvida •. Ta.nto assiro. é qu~ já. $e ·fez 
uma. l·el~ e outras ainda. se hão ãe :elaborar, par~ o fJm de al>er• 

'-f eicoal-a.· 
Um. syst-em~ .segu;p.Çlo o qual, sô um àI;l:):lO de'PQ1$ de ~. pleito, 

$~iq lhé estã<:> ~onh~endo os r.esulta(les, parece qu'e está., julgado vor 
~l mesm.o. 

Qu,e, e:ntr.et;.a.nfo, · a nov~ lei' gara~ta, mel1aor, por e~emJ)lo. os 
tlire:ítos da op:pQsiçao, no ~q ~s eleiç~-es es~duaeá; nij:o vácilló 
ell1 Teoonhecel-o . Veja-, poi~, o nobre coJieg~ como· sou leal. .na. 
d~cussâo. Mas o :qu~ e~tâ ..em. éaú.s~, no l;Eiomen:to, ·ti:ão f ~ lel' em 
si ~e~.~. _E' e. ~ctã.9 crim!h;i_osa ·do Governo, para. burlar~lhe os 
'êffeitõs:. 
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O SR. Jo.i.o CARLQ'S ·- Onde o crtme?! Faça V. Ex. as dé
nunclas. · 

O SR. OCTA VIO MANGABEIRA - ·Nem estou nesta tribuna 
senão para. fazel-o. 'M:P.U discurso foi- ann'unclado. A imprensa no
·ticiou que eu: fálarla, com taes objectivos. 

O SR . .Tol.o CARLOS - - Vamos então ãs denuncias. 

O SR. OCTA VTO MANGABEIRA - O desafio ê 1nutil; o re
vto, .lm.pertinente, porque jâ disse, e repito, não me encontro aqu1 
para ·outra colsa. 

O SR. ;foÃo CARLo? - V . E ·x .. ha d~ conc.ordar que o descortez 
não sou eu. · 

O SR. OCTA VTO M.ANGABETRA - Não o ê nerihum de nó~ 
nem tem â tn tenc;ão dé o ser. Retom,o, Sr. Pre"!3lderi.te, sere~ e 
tranquUlamente. o tto do me.u disc,urso. 

E' necessario que se, Teconhec:a. por honra da ;nossa P~f.ria., . 
que a ~eac<;ão dâs libe::rdoades publicas contra o ~ttenfado lnno?Ai

·.navel, que foi o das candidaturas .do~ fnterven~ores, agentes do Go
verno Federal. aos Goveunos dos Estados, irrompeu, borbulhando~ 
em tôdá ~ Parte. 

O ~a_rte. a. quem se havia feito a fajur lia de in~nutl.r que ~s
ta~a adaptad'o. ao~ metliodos e Às restrlcçÕes da dlctàduta, cõmo se 
ali, sempre, no Brasil, a causa llberal nãõ tlve'sse ido encontrar 
tantos dos seus herões,. ou dos seus martyres. dos seu~ poetàs e 
dos seus tribunos (Apoiadl'.>8), o _Norte alçou-se â evidencia. de um 
desmentido fo!mal a essas impressões de todo injustas. 

A pagi.n~, (ltié conheço mais de .perto, é, naturalmente, ã. da 
Bahia. J'A sobre ella tenho dito· e escripto, e ainda hei de ter en
sejo de narral-a., atê para d-esaffronta da minha terra. natal, quem 
:3abe ·s~ nem sempr,e bem ~u1gaa~. peíos que· não conheçam, em seus 
detalhes. a realidade. dos factos. . . 

A Justl<:a eléitoral acaba de p roclamar, sómente agora., os re
sultaaos ftnaes das ele-içôes bahlanas. Terra vasta .. · Communl~ 
ções di~ficefs . Obstacuios de todo o: :ge·nero . o ·appareihQ In:fern.d 
instaHado em. todas .as suas peças, através um· largo periodo de 
autorldades. dh:.crlclonarias. Uma oppôslr.ão que, em grande parte, 
se encontrava prescripfa havia quatró · annos, e man.obrando, por 
4$Slm dfaer. com o proprio alistamento o1'fielal, ·conseguiu, n.lndâ 
assim, reunir em um roez de eatnpan'ha eleitoral mais d,e um terço 
dos voto~ apurados; e. não se h.l)uvesse u~urpado ao suttrâgio uni
versal, ao voto dlrecto d!\S populações. a ·eleição dos Go.vernadores"; 
não se Uve.sse arehit'ectndÓ a arma,(lllha da eleic;:il.o ~las. assem
blêas~ duvida não haja que a Bahla. teria completado ~reconquista 
da sua autonomia. , 

1 
o SR.LAURO PASSOS - - .E' uma pr~SU?QP~O de V. Ex. 

o: SR. pcT A. VIQ ;M:ANGAB;E1RA - Ha. de estar ~ceJ~d'o· 
• o nobre Pe:t>u:t?-do. · 

O SJL LAURo ·P.-\SSos - Gracejando, não. Falo sêrio, tão· sêi'io
eomo V. Ex. o está. :ta.zendo. 

O SR. OCTAV!O MANGABEIRA ·- V . Ex. bem sa.be que, s& 
pudessem falaJ;', na. ·Sua plenitude, os sentimentos bahia.nos •• !' 
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o SR. HoMERo PmEs ·- E falaram,, e:m toda. a plenitude. 

o SR. OCT~ v.ro M4i."'f GABEIRA. -- • . • inclusivé, quem sabe. 
-os de VV. EEx:-.. não seriam. sete os I)eputados . que ·aqui nos en
~ontrarial;n.os, col_lP.a ~ actual ~tuaçã.o dominante, mas a. no5sa. 
baricada. toda ellà., na sua unanimidade . 

o SR. LAno PASSOS -· - E' pre'SUin;lCâO ·de V. Ex. Estou ta
lando ~erlo. 

O SR. OCTA VlO MANGABEIRA. - E' claro que., quando falo, 
não emitto senão presumpções •. • 

O SR. LAURO PASSOS-. -- Mas, agora, não tem razão. 

O ·SR. OCTA VlO 'MANG-ABEIR.à - Sou eu o juiz ~do que devo 
Pl'Of erir d,~sta trlbune. .. 

o SR. LAURO PASSOS - Nem tanto. V. Ex. está. fala~do â. 
Na.cão • 

. O SR. OCTA VIO MANG-A:BEIRA. - Sou juiz do que devo di
zer. A' Na~ãa, e mesmo a. Y. ~x., reconhe~o o direito ae jul
gar~me. 

. o Sa. J.<>Ã<> NE=VEs ~ A Nação já julgou :h~ muito tempo. 
(Apoiados). 

O SR. Acunqro TORRES - Quem ~stá na. ·cyibuna ê a Bahia.. 
{Mu(to ?iem.). 

O SR. OCT.A:VIO MAN.GA.BElRA. - Não ê, para :mim, ~o,. 
tivo de prazer, senão de p.rofunda. magoa, discutir. sr. President~. 

a actualldade bahia.na, coín os meus eventuae~ ~ve~rios na po .. 
1it1~ do Estado. Sou dos que cultivam como um la~o de ejgnillca.
ção .1n~t!mavel o do torrão commum em que nescemos. Não p_o .. . 
nho em duvida; não me assiste o direito de fazel-o, a bondade dps 
propos.itos de ·ss. EE:z:. Prevejo, entretantQ; o dia. em que caindo 
em si mesmos da, f.n.a.dve-rtencia em que lncorrel'am, e medindo, do 
alto do t~mpo, ·toda. a exténsão da injustiça, da :ingràtidão que ft
~ra.m á. boa. velha e ge·nerosa terra, sagr.àda, mais. que pelo 
no3SO berço, pelQ tumlilo . .dos nossos maiores, - ter.ão a. alma roida. 
de reIQ.Qr.sos. • • . 

Dos d_oze Interv.entores federaes, que toram, afinal, candidatos 
·a permanecer no governo,. dez nó governo e!fectivamente se ên
contram .. Quanto aos demaJs Estadós" em alguns houve scJsã.o en
tre os elementqa governistas, i.nc~ive o.s Interventores, e da.hi '° 
-<lerrota. de alguns de.stes. Mas sempre, de qualquer modo, as -maio
riaS acabaram p·o~ fixar-se-, ou atflnnando ao Governo o seu apoio. 
Qu vtnclo pedir insptra.Çõe~ a.o Governo. Ha. apenas. a; regiatra,r-se 
uma. ex~epçã'o : - ·<> Rio Grande do Norte. 

TGdas as homenagens ·~rã.p poucas s.o 01•10 e â. bravura cl
vica, com que a. invlcta circu-mscripção norde·stlna se recommenda, 
de uma. vez .por toda2. â adiniracão do Pa.iZ. (Multo 'bem). Os pro
prfos !jlhos do Rio Grande do Norte, que hoje combatem_. pelas 
<:lreumstan.cias, ao lado do Goverl)O, devem ter orgU}ho do ex~m
plo (M1{-ito õe~i) que -deu e ·esta; ·dando a0 :Srasll, o seu pequeno 
e valoroso Esta!:}o.. (Apoiaclos) . · 

As lutas ~ã-o -de pa_ssar~ Rã.o de- ama1nár~ as Paixões. o que 
1'1a de. ficar, porêm, na. nos.sa htstôriã. ·pollt1ca. ê a gloria dessa. 11~0. 
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Ref-ete ~ ·depdimentp da opposição do Rlo Grande do _N-ó.~te que
º r.nterventor ·Mario· óamara exet.c.eu bem o se.u cargo, durante o~ 
J?rlnielros .mezes da s:ua _interven:toria. _ 

Vindõ. i:torêm, ao Rio de J'.aneir.õ, mudou completamente ao ré
gressar., ·don:de â ma~ã.o de. que ténf.I. recebido instrucções: do Gé
v~rno Fegetal nó sentido Cle impe.d1r 1qü~ pré~ondeJ;'.assetn, tíô Els
tadQ,_ el'eme:ntó's nos qua;-es · o Cattete· n·ão tinha éonfiança. ou cilj() 
apoio não con~va, 

Seja,, uu nã:o. a llfagâo proc.eCle·nte, o faeto ê. que <]4ta, d~li .. di> 
regresso do Int.erverttor- (lo ~to de J~neiro_, a oâys_sêa do Partido 
Popular., -eulrnina.n<I.o, enti;-e m -qitas, e:m um.a sçena, que a todo~ 
es.pa:ntuu e commoveu: o .assassinio qo Engen-hei-ro O~tavjo La
nia:rtlne', :moço d.e q~Alicb(le~ e Vj.rtud_es q·ue os ,pt.o.prios_ a4versarjos 
t.êm a ~obr.eza. de recon,}lecer..:lhe; 31. an.n,os de edade,; arr~ncad.<> 
ao$ ·õr~c:os da espasa, na presença dos filhas pequeninos-, ,e t~uci

d.ado peta _força publica.- ar11Ja.da e agatoada, âs vesperas ge- uma 
ele_ição em que ia tomªr "Pa:rte ! 

Mas. á. i:;pe(li-00; que a compressao augmen_faYa, ?lãO fazia. se.
n~o .l'ecrescer, da_s· :i-e·servas 4e, :fntrenicle.z, de dignida_Q.~. ~ 4ê ci
vl'~mo . . de que se m:ostr.ou çapaz: a alma potyguar, ·a onda "~ re
sl.ste~cta, prompta a c:l:iluir nf,l.s suas a~ o proprio SQ.ngu~. _das
v,is:,t_l:mas. que fbrª_m, QU. fo$serq im_mQ1~das, em ltolocaµst0. d~~ pre
rogia.tivas ~ das -tradt.çõe.s da sua tetta. (Ap.o~qàos). 

_ A_ justi<:a elei_toral, .enc~r:rando ·o julga:tn~nto das. eleiçõe.s "d'o: 
Rfo Grã.ri~~ do Norte, proclamou q.ue ·o :Ra_rtid,o ;l?opul~ elegeu a 
maioria dá. 4 .ssembloo E!3taduai Constitu.fnte. 

A .A:.ssenibl.i;a esta. convac.ada pa~a reUnfr ... se~ em Natal, .no .diá: 
.28 do corrente. e ~!egerâ. i:i:n_med'iat~t;n.e1')ite o Gover.nad.Gr do Estado-. 

jâ, o Pa-rtida a:p,re$entou seu c.andidáto ao governo; ó- s .en)lor
Ra:p}lael Fe-rn;l!ndes, ant_~go peputado. fed.eral, uma das grande~ 
~xpte~sões do ·Est?do. ,Peló·. pre~tigto ptili:t;lco, pelas tradigões :de ·:f~:._ 
mjlia e pelo$- J>.redicados pessoae~. entre estes, nota:velmente

1 
os .deo 

bórg. senso e da modera~ã:o . (Apoiado~) ... 
. Falando a<:iUL ~n~a ag:o:ra, a um ã·os grandes orgãos ~ im

pre_nsa d~s_ta. Capital's declara S . Ex. que não ha cJ~ leva_r pa_ra (, 
gov.e?"no espirita de revf.n.dicta.. slqu~r de_ represa.lia; governarâ 
cr-m_ j~sti_ç~. r~spettara le~lme:ra'1:e o~ direitos d.os se-g_s ~dver~tios. 
N.en:i de· outro nioclo teria elle o. ·a:pplauso das oppos_ições "'brasi-
letras... · -

0 Sa. JQS;J' AUCU$.Tb Pel"feitam-ente. 

o SR. JOÃO NEVES - Mu~to bem. t 
·I 

O 'SR. O.CTA VIO MANGABEI~ • • • nem Ôutro t>rGCedi·-
mei:ito seda co:rnt>a·tfv·el com uma vtctor~ tão bemi, '.da: qu:~I. - por
tanto .. ê justo C'{ue se tirem t_odas. as •conse~ue_nél,~s be.mfazejas·. 
Quem ~offre na- opposi.C?ão. não tem ·direito de persegu.ir ~o Go
verno, atê J?orqtte pe~egulr:, Q'.Ua-ndo ~e estA ·no governo, ê !1 .ma_ls
odlosa das lgp.otninias: a que pôde ba~ar -µm ho~em pul)Uço ., 
(A.pof(ttlos.) • 

o SR. • . JoSE:' AuatrRTo --. E ' ' CJ. ma.for d~ covardia.a., 

() SR. OCTAVIO MANGABEIRA - V~jam·0.s. e:nt.retanto, V 

que s.~ pa!'fsa.. 
· Ãgora :sou· quem peãtra. a attencao do nobre "leadcr" .do Ri<>-
-· 
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'Grand~ do ~u:t . S . Ex. martrfestou o desejo ae que eu .entrasse 
a referir os· façtos, ou antes, as denuncia-s. Agora, que estou J)re
-cisam_e}l:te. no assumpto, desejaria çontar com a bondade da sua 
-::tttené;~o •. 

O Sfü .ToA.o CARLOS - ·Peço a V~ Ex. licença l'ara. rect ifiear 
a <:!-fflrmação: Não desejei que o nobre ·Deputado entrasse nesse, 
.eu n~quelle assumpto·; não tenho a ·pretensão de orientar a ora
·~o de V. Ex. Apenas q·ulz âccentuàr que vivemos numa situação· 
~leitpral, que a mim parece - e t'enhô e. segurança de que ã Na
~ão inteira. ...._ de superioridade, qu_anto a em que vivJarno'3 ~.té a 
victor~ da ~evolução. 

O SR. OCTA VIO MANGA.BEIRA 
ponto. 

J'â deixá.mos atrnz e: si::ia 

Annunclando ·a proxima reunião da Assemblêa Constituin~f."! 
-do Rio Grande do Norte, procurava eu examinar o que J>Q.r lá -s.c 
passa. Então, diz.ta: .del.xo de pa.rfe o que poss~ ser contestado ; 
vou ~Penas citar faictós ·pui)lfoQs - ou, m~lhor~ 13ara s.er m.ais t_er., 
minante - -- . actos offfcià.es, limít.ando•me, ainda as!ltim1 ao~ que .se 
me ·atiguram mais berrantes,. ou. mais· caracteri'stlco~ . Jâ. não que'
ro rêferh--me a todo um conjl,\ncto dé actos· e medidas, do ln te~
ven.tor federal, que a opposição rePUta destiI}ados a ame:a:çal-a e a. 
")pprltnil-a. 

Deputados estaduaes jâ. se viram na. contingencia de emlt::>'rat 
Pá.l°a a Parahyba. no s ·e10 de- ·C·uja Camara, insuspeita, põrquarito 
solidâria com a situação federal, sé leva:ntaram vozes <le pro~esto 
--.~ontra o ambiente e.reado no Rio Grande do Norte. · 

o. t~terventor telegra,phou ao Governo, pedindo que lhe en· 
~las.s.e 600 éár~binas. c:om a :reSJ>ectiva. munição. Verificou-o. nn 
~inisterjo da Guerra, o .Sr. Deputado José ·Augusto ... 

o SR • .TeSE' AUGUSTO' - E' facto . 

O SR. OCTAVIO MANGABEIR...\. ...-... · .. • e cons~ mesmo que 
:lê repartlc;ões miJitares s·e· dispõem a oppôr embargos a, t-n.1 f.or·
:tecil!J.ento. 

Já não quero, tambem, :referir-me á remoção de telegraphist&H 
..:•m, m~_a., sem qualquer causa ad~inistrat!va ; e se a houver, QUl' 

a explique o M.lnisterlo àa "Viação e Obras Publleas. 
E' · que ha factos, Sr. Presi~~nte, ainda mais dignos <le .me_. 

r~oer (!xti'a.nheza. Ha. e.quartelado em Natal, um ba~hão ~o 
Ex~i:.cUp: o 21.0 de Caçadores. Nada menos de quatro officiaes, no 
CUÍ"to ·pra.Zo de um anno, fàram substituidos, um apõs outro, n o. 
respectivo commando, se.ndo que dois ai.nda ha pouc:o . Por que.. 
S1•. Presidente? 

Um capitão do E·xercito, que comtna.nda a polleiii. do Estadp. 
llessoa, por conseguinte, da confiança e da escolha do Int.t:!rventor 
Fédetal ... 

O SR. Joss' AuoüSTo - E e~;.Intérventor do Estado, nor ~u:t 

vez. 

·o SR. OCTA VIO MA.~GABEIRA. - . . . e que .perti::.ncia o. 
outra unidade, foi classificado, sõ agora., Jl8.Q.U~lle ba:t~lhã.o, cttjo 
-eomm.a.ndo, inclusive, podera. assumir, se o novo commanda.nfo 
nomea40 não -.;e achar, porventura, em Nata.1, a. 28 do corrente~ 
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Dois tenentes do Ji.:;icercito. classificados naquella unidade, m:·1>< 

<JUe servem na Policia, foram clesl.ig~dos; só agl)ra, para recollH·r
E!e o.o batalhão. 

Ousu 1nt-erpe11ar, d.es~ tribunn., o nobr~ '.Mini.stro drt Guen·~,. 
s. Ex., · tão i~teressadq em afastar o Exercito da po\ittca, ao 1)ont1;,

de pl."~nde:r' officiae·s, sô p.órq'ue se '·aec1aram !i11ados ~ Àcção Jn,.. 
t;.egrallsta., ou á. .Allfa.t;iça Ltberfudora, pão posso crê~ que se P.resi~ 
a impôr aos seus camaradas, n <;rn elles o acceitariam, e tanto a.-a
sim que já quatro tiver-a:m de ser mudados, o papel de instrw:nent9~ 
a. serviço do 001-barlsmo llOUtico. 

Se a iÍnt~nç:ão. do Gov.e1·n© . Federàl é forçar ~ opposição a C'Íl -

trar em .algum ooncha::vo, abrindo mão da victo:rla, que tan.tos sn -
criticfo~ lhe custou, até li.e ~angue -e de: vid~t. perde o seu temr)fJ. 
Sr. Presidente. 

A opposiç:ào un :Rio Gtantlc ôo .~oi·te, como a,s uerna-is opJ)n
Pi<:lSes colligadas . . . 

O SR ·Ro~·ro l\fOREirü - .\D.Qiado. 

O SR. OCTA VIO MA-~GAB.l!JJR4. - l,lâo recua,, .não tran -
~ige, não àdhere. Custe o que .cus~r. s.u.cceqa o qu~ succede1·. 

O SJ'.l. Ro'Bl!:tt'.ro j.,fo~M - E <letencierâ. seus .aJreitQs e pn·• 
rugat1vas a todo transe. e por tod'c>s os m~los. 

ó s·n~ OCTA '\.:'10 MANGAlSEIJl,A -~ o :Pa:rtid.o q .uc ven~_l"\l . 
(~tu opposi~iio, no Rio Grande uo No1·te, ··fez jus ao seu nro}ll"ir. 
titulo - Popular. O Oo'·~rno, Dor consequéncia, ·que vae s~r tn~
t:'luraüo, <!m bre'\"es dlas, na ciàade d~ Natal, f! m:n gov('rno1 :.rntE·"' 
<1(! tudo, inilludlveJinente popular. 

O Sn .• JoÃo CMLos - Veja V. Ex. - se h'.l.é permíttl'-l um•1 
observa~ ·--: a coiifirr;n~ão do qu~ eu dias~ h,a; pouco.: Urna. on
posição aguerrida, que tniJmllla, que vence e Q1Ie ~StíL sen}l.oj·:'• 
ela. situa~ão do Esta.do . 

. O SR.. -OCTAVIO MANGABElR.!\. - Não está ~senhoua da :â
tuação do E$tacfo. S.6 estará. se tiver a. necessaria bravura, P~lr~ 
faur-se. ~erihora. :pois, contrã ena,· se está al'mando, no Este:d<"•. 
UJllS. :OJae,bina. de ferro.. eomo acal:>o ae demonstral'. 

O SR •. RoBEMr> :vfoaEmA - . . 'Esta,, ·ao f'Ont:r::iril), i;•)h mnea1.;:1 ~ 
ile vlolenc_ia. 

o ~IL OCTA'VlO MANGABEJRA - Ameaças de viC>lencjfl qtJc 
não podem ser cont.estadas. 

O Sa. JosR' Atc.rt.1$To - S6 Deus ~abe os saqrificiÔ:; nor q l),ç .. 

temos passado.. · 

O SR. Jol.o .C.Am.os - Ninguem 13cga ã opposi~ão esb:i. brnvu.r.u. 
Ttue éll§. saberá manter, como t.ein mant!<lo atê aqui. Estou con· 
vencld.o .de que fará prevalecer o dtrefto que. lhe assista.. 

O ·SR. :Tosr;• AuouSTo - Mas nós não pode-mo.s lutar contra . 
. ca.n1?:Acelros; e acaba. de ser nollieà.do .delega.do d8. Oapitru um te .. 
nente que se espe"Ciallzou em surPas e trope1las, e que ha um ari,no 
era guarêla.-ctvU. Esta ~ a sttua~ão creada no Estado peI:o .actua1 
orgito -de cont!ança do Sr. Presidente da. Re·publlca.. e a este nos. 
tem,oa dlrlg!d.o atê hoje sem providencia. alguma.. 
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o Sa, ARTI:lU~ BERN&RDES FILHO - E' a chacina que .se pr~

l>~ª· 
O SR. Josm' AUGUSTO - E o Sr. Intar'Ventor declara aberta

rne-nte que não ent:r;-es-a.rfi. o ppder a opposii;:ão. preferindo reduztr 
o Estado a clnza,s. Pedimos p·rovldencias, ao Presidente d~ Repu
ti.lica. e. atê. agora, não conseguimos garantia algtima para nosso 
J)OVO • 

.O SR. JoÃo ~EVES - O que ousamos esperar ê que o serihor 
Vicente ;aá.o appUque. os mesmos .meios, para ven.ceT a maioria. dti 
Rio Grande do Norte# que appllcou no Estado do Rio ... 

O SR. OCTA VIO M.A,,NGABEI:ij.4. - O que mais extranho. 
Sr. Pr:esldente,, é qµe o nobre "leader" do ~i_o Grande do Sul, que 
subiu âquella tribuna, p~a analysar a conducta do senhor Vl
-cente Rã.o, no caso do Estado do Rio_, s.e Pérmltta, neste casá, s.. 
attitude que está. tomamio. São dois· ~sos e duas medidas'° •. 

O SR. JoSE' AttauáTo - . Não ê o mesmo. ~' lD;ai_s gra'Ve a.inda. 

O SR. JoÃo CARLOS -..,, V. Ex. desculpe; não entendeu o (tue 
disse. Não estollo tomand!) attJtudes: De.vo, mesmo. decla1'ar. a V. 
Ex. q,ue· nã:o conhec;ó a ~lt~aç.ão n_o$ seus J>Or_menores, a. nê.o ser 
pelo que· es·tou agora. ouvindo e pelo que dizem os ·jorttaes .. . , 

O SR. OCTAVIO M4.NGABEIRA - E' pena que a. não co
nheça. Os jorn.aes, todos os dias, publicam detlda.mente a.s .occUr-
1"enclas do R_io Grande dQ Nor~e. -

o SR • .ToÃo CARLOS M.AcJuno - Nã.o posso tomar attltude ba

~eado apenas nã. infonnac;ã.o de jornaes. 

o Sa, souu Ll!!Xo - o S.1'. JoSé Augusto estâ cansado d-e de-
bater aqui a <iuestão. · 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - O Sr . .Tosé Augusto. que 
~ au_tcridade no caso, jâ disse o qüe dPvta. 

O Partido Popular resistirá., com;a .. em resistldo atê hoje. 
A.$ populações brasileiras, que habita:tn aqueUas pn:rag~n!I , 

não se deixam facilmente amedronta~. Todas ella.s O'\l.vem $empre-. 
a partir_ de dentro dalma, a tnflam-n:iar-lhe~ a energia, com o pres~ 
t:gio das vózes sàgrada.S, o canto do maior .. . do mal$ insign.e•, d.e• . 
mais genta.l dos seus poetas: "Sou bra.vo, sou forte, sou fiJhe dr.1 
Norte". 

Natal é um nome s:ymbolico. Oxalã; que .dali su,rja, com a im
planta~ão das bõas px-atfcn.s, por que tanto a.n_sela,. .no Brasil, B. 

nos$$. atribulada democrac1à,, a aurora ~ copqulsta, pelo povo. 
do seu direito de governar-se a s1 mesmo. (Pa'!m.aa; o orador e: 
.r.um.primentaão). 

O Sr. Abela.rd'o Marin'ho (Dl&éur_so enviado á. Mesa) - . Sr . 
Présldente, - ·,convencido~ 'Como me acho# 4a 1nutlllda~e dos de
bates parlamentares, do uso da tribuna, co~ a flnalidad(! <le es
clarecer o~ assumpto~. em Via de votação, devo me abster tla. d~
cussão do projecto orçamentario. Comtudo, princlpalmetltc p;i..r:~1. 
documentar a th'ese· que venho defendendo desde a A.'!se?:r_1blé~1 
-Constltulflte, a. irtefficlencia do orgão legislativo. con_sequente a«1 
seu modo de forma.cão, de orgariização e de tuncejona.mento, -
J)revaieço-me da opportunida.de par~ ~rivbµ' ligeiros commentarlo,. 
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em tornó d-0 parecer da Hlustrada Com·missão de Finanças, $Obre 
emenda ·que apresentei .ao titulo Educação~ emenda cuja integt·a 
se. se.gue·: 

N. 467' 

"AQ art. 4.0 T.itulo X1V, Classe r:r, Desp·esa.$ Extraordina,f·i{ls 
- aecrescente-se o seguinte; _ 

Bec.cã.o de infor11rUJ,ÇÕes, p1·02)a,gq.nd.a, e educação 8a.nitaria 
Pessoal cóntractado, (technfoos e:rn serviços de pro-

paga.n.d~ .. . .............. ..,, . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . ......... ~ 48: OOOSQOf• 
Gratificação a fUl'lcc-iQnar~os te~hnicos destacados 

nesta. secção • ~ •.•• " •. a ••• •• ••••••••••••••••••••• 

- Para acquisição e installa~ão de e~tações :radio-diff-g-
.soras e r<µifo-recentoras ...... , . • . . . . . . . . . . . . . . . 500 :000$001• 

Para. compra de fitms çinematogra.l)bi.cos . • . • . . . . . • . 150~000$00ü 
Para custear o serviQ.o ·âe· publicidade e informações 200:000$0041 

Sala dàS Se!:;sõe:s, .. 6 de Qutubr0 de 1935. - - kbelarào Marinho. 

J ustif ica.çâo 

A educação san-itti.rin. é base de todo ap.parelhamerito de sawlc 
pubUca. A.. Dii'ectoria de In:t:ormaçõ...,~, Propãganda e Educação $3.
nitarla (I. P. E. S.. ), se fica?: limita-da á. qotação orçamentarfa. 
Gont1da no projecto 101 B,. tornar-se .. lt in.operante, reduzida. a fun
cções buroeraticas. 

A despesa <lecorrente da. emenda supra estâ. :perfeitaYnente :n
tendida çom a somma de 50. 685-:873$00Q destinada ao Ensino ge1·aL 
tal qual se vê àa parte final do annexo relativo ao Titulo xn~ 
(EdueaÇão) ~i • 

. ~ fac~o; a · educac;;ao s.anitari-a .ê o qµe ahi ·se Q.iz. Ao servit..:.o· 
otticie.l de :i;:trópaganda e EdU.cação Sanitaria (S. P . E. S.). <1é1'tf
nam~se, apenas, as verbas seguintes .. 

A. PESSOAL 

Secção de 1nf prm.a.ção,, prôpafj<tnda e educação 

sanftaria 

l Director de Secção ......... . . . ... .... . ........... . 
1 Encarre~do da Bibliótheca .........•.......... . . 
3 Esér.ipturarios •.....•..•... ; ..... ...•......... .. . ;. 

- I 

1 Ajudante de administrador ............• ., . ..... .. . . ·. 
~ 1 

2 Guarda:s sa.n,itar.tos · ..... • , .. ... .............. . ... ..... . ;. 
1 Dese'nh,ista. • • • • • . • . • • • • .. . . . • . • . . . • " • • . • • .. • • • ·• • • • . • • 
1 Guarda de 1.ª cla:sse. . ...... .. . ...... ........... .... . 
1 Guarda, • • • . . . . . • • • •. • . •. ·. . . . . . . • . .. . • . . • • . • • . . . • .... 
4 Serventes de 1.ª classe ......... ; ............. . . , .. . 
1 Serve-nte d~ 2. ª classe .............. .. ............ . 

28: 800.$U0fl' 
8: 69Q$0.(Jlr 

21: 600$00 IJ 
10:200$00.tt 
9:~00$001.1' 

3:600SO'OQ 
6 ~960$0Q.fr 

3:600$00fl' 
14:400$00ü 

3:130$0flu 

110 :.58~)'$00(} 

B. MATERIAL :- (:~otações àCst:inad.as,, confum.cta.mente, cí 
Dlrectori(J. de Saufle e Assi&tencia Medico Social) á8 D!rectorf.o.s 
dB BlO-Esta:tist~a. e de Prl!)pa,ga_n<'L:t ~ Ser'vlço de Enfermaoe·m,) • 
· · à) 1*'ateriaZ não .Permcznente.: 
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''Artigos de expediente e escriptorio, inclusive im-
pressos ..... - . .. • ............ · • . · · · · · · • · - · . · · · · · · · .. 

Custeló das offiCina.s e materia p~a. parª as officinas 
Artigos d& Uluminaç'ão • • • • • • . • . • .. . • . . • • • . • ..••• , ..• . 
Despesa$ de illuminação, fór~ai m9trlZ, gaz, 1;efoph,one 

e telegrá.mmas .. ..... .. ... ·· .••..•.. ..•.• ~ , . • . . . . . . 
Ass!gnatura dei ·revistas e jornaes technices .. . .. •• . 
Asseio e Hgeiros reparos no edifieió e nos moveis 
Despesas de prompto .pagamento e outras imprevistas 

o) .Material Per·manenie : 

·• AcqUisiÇão <le moveis .. . ... ... . .. . . .. ... . . .. . .. .. . 
Ma~hinas de escrever e calcular; ve:ntiladores e ar

tigos de ilÍulllinação .•..•...•. . ..•..••• • .•• • .... 
Acquisição de matedal typogTaphic.o e ferra:me.nta pa

ras. M · officillaS graphicas . . •..... • . L • • • • • • • • • •• 

A~quisiçã_o de Íivrcs e reVistas. Çtechnica.s) . . ... .. . 

20 ~ ººº'ººº 10 :000$000. 
3 :000$01K .... 

45 :000$00(~ 
2:~00$000-
'i:300$0PO-

20 :OQ0$00.fl' 

107 : 500$00~ 

20 : 000~1hlir 

15:000$!11.1 0 

3 : 000$011'(~ 

8:000$(100 

153: 500~Íll 11,~ 

Em f'esu.mo ~ a ) 110 :580$000, para ,pessoal que, excepção f~ita. 

ao di?;"ector e ~o desenhista. e caracterizadamente destinado a f'ln~ 
administrativos. Tec7mico-> na espeçia.Udade, presum~-·s.e, sõ o Di
rector! .•. 

7>) 153:500.$0{)0 para material destinado a seis grandes repar
tições. ~eepção !eita, das dotac;ões reservadas a. a.ssi.r1rto.tura cie 
revista.a e Jornaes technico.s. e ã acqJlisiÇâo de' livros e. .re?Jist.as~ 
as de·itl.~ qu~st nã·o podem ser àpróveit.a.de.s .nos fins d,e edu<?S-ção 
sa·nitarJa. 

Aos 'budàha.8 sanitarios, o:s illumi~ados tnono1)olizadores da scien -
eia hygienica. Indfgena, somente mereee desprezo a. propagan da 
s:a.niUU-ia p_éló cinema., pelo radio e· pelo jornal, a ava11ar 11ela 
e.usencia de qualquer verba para c-ustear esses meios de vulgnri
zacão ... 

As.sim. dentro dos quadros orçamentar.los, a ·T. P . E. s.. t e'rú 
que .ser mera:m~nte- burocra.tica. 

Dah.1,. a minha emenda, mode~ta e timiõ.a,. em que a unica 
cousa grande era a confiiulca na cultura. e na jUStiç-a da Commissã o 
Tenbnica. de- Finanças ~· na Cap::i.ara «los Senhores· Deputados. 

Esse o sonbo. o despertar, ou· a.n~e~, ó despertador tiliritantP. 
~ s€'gU1n ,te: 

PARECER 

.d..s com.missões technícas oúvldas a respeito da mat er ia Yel.~
sada. ria emenda supra (Educação . e Cultura e Constituição e Jus
tiça;) foram 4e opinião que as <1espesas acima . discriminadas não 
se justificam :~ob o titulo ~etere:nte ã. manutenção e desenvolvi
mento .dos· systemas educativos. ACOéita.ndo esta preliminar, opi
namos- pela n~ approvac;ão. da emencts." • 
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~ :Parece'I" contrario. 
Assim, junta.rru:;n-se as gT~des forcas da Cu1tura e ao Di_

relto contra á minha bµciat-iva. Educaçã.o samitaría n~o cabe no 
articulado - dos systemas educativos, e. por isso, ê éon,trarfo â 
Constitq.ição custear <le~pesas decor:rentes dessa edlica~ão com a 
quota reservadà;, aos dftos systemas·, pel_o artigo 156; da C~~ de 
J'ulho! 

Paciencia. Tanta gente de accordo contra a minha; ~menda. 
ciue, decreto, a mim· não assistia râzão. Eis se.não quando me cae 
sob as Vistas a emenda seguinte, .da Comm1ssão d .e -Educ~~ão e 
Cultura: 

N • .204 . . 
. Titula XIV (Educaçã.o) . 

Verbas 41.. 42._ 43, °44. 1_02, :103, 104, 105 -e 106 <Fm.sU:ro .Milita..r) · 
Transfiram-se respecti:Vam~nte para os títulos XI e XII (Exer-

cito e Marinha de . Gu~rra) . 

J U$tif icaçá.o-

0 artig.o 15~ d;:i. Con.stjtajçáo esta.b'ªlece que a União .al)p1iqu~ 
dez por cento. no minlmo, da renda dos impostos _na manutenção 
€- ne>. ' desenvolvimento dos systemas elucidativo~. os quaes. p.elo 
n.rtlgo 151 da mesma lei basica, estão subordinados âs directrizes 
'tracadas }!>ela União, 1sto €.,_ ao plàno ·naclo?Jal de educação (Comr• 
tttt.tiç:ão. art. UlO, J>aragrapho unlco). 

Sendo assim. a vel"ba decorre?J.te do calculo de 10 por cento 
sobr.e a re_ceita de impostos s~ põ.de ser applicada. aos servi~os de 
~ducação subordinados ao plano ··nacto_nal. Ora, ·O ens_i_no m111tar. 
ligado intimamente á Segurança Nacional, não e~tá.. nern poderia 
.astar incluiqo no plano naclonal de educa~ão. Se a êile estlvesse
~uborcünado, a · legislação fe.deral sobre instruc~ão milltar se res
t·ri.ngiria a simples âir-ectrizes, cabendo a legisla~ão complementar 
aos Estado.s. () .que séllia o mais reD'.)a.rcado absur.do, ern se tra• 
ta.ndo de segur~nça nacional. De outro lado a Co_nstitulção fixa o 
d lreitq da União I-égrsla.r sobre a ma.teria. ino a r tigo 5. V, quando 
lhe confere a compete.neta de or ganizar as tor<;as .armadas,· 1n~ 
d hindô-'se evideptemente a respectiva ·1nstrucçlfo, sem a qual Exer
c·lto e Mar1nh~ riã.o se o~g-anizam. 

Ainda o artigo 159 da Carta Constitucional manda que toda~ 
:-1s questões rel~tivas á. segUl'an~a nacional seJa~ : estudadas e co
ordenadas pelo Conselho Sup-edor .de Sei:rurança Nacional. emquanto 
a elabõração do plano ~acional de edtrcaçãa éabe. a outro orgão. 
n Conselho Nacional d-e Educação (ConstltuiÇão · art. 152). 

O ensino núlitàr, pois, escapa á alçada do plano nacional de 
edUca<!ão e as verbas que lhe São destinadas dev em ser consi~ 
deradas â -pa.rte da ;percentagem da. renda de impostos consagra.dei 
a.os sy,st~m:a;s educativos. - Lourenço Ba~ta Né'Ves,, presidente. 
- - L<vudelino Gomes~ vtce-presiderite. - Monte Arrt:ie&. - Ra-uT 
131.tten.courl, relato~. - 'Edgarã Sanchez. - .Martfns Soares. 
Francfscc de Morae8·" . 

Nµ9 e,ra possive.l a menor duvldâ. F!:rme em um ponto de 
v ista, definido e defillitivo, a Commissão de ·cuitu~. coberente, de
fendia as verb~.s clestl~~s ao .desenvolvimento dos systemas e!lu
c·.ntivo!'l e, na sua car gn. exciuia dné mesmoe tanto o ensinQ m_i,. 
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Ilta.r ·qJla,nt.o ~ educ:a.ç:ã'o san~tar'iã. De i*\Ssageui, seJa:-me pé'rroif~ 
tido âssi~alar quê a 1êciucação sanfta1ría eomec:;a n.os ici.rdins da' 
infancia. Éiitré nõ:S, .ba; m ·uito se praticam ·processos ae !.netJ,ti1· 
Iia.Õitos .de sauile nos pre-escolare·s é. escolares. sendo interessànte· 
o êstllnulo que se estabelece entre os pelotões à.e saude. Qual
quer systema. educ.a.tivo que 11ã.o leve e:tn alta ceinta. a. eduaaçãe ~::i:,... 
nitaria~ com. a die:vida. venia,. e~tal:"ã. .defiéi.enté. 

Voltemos ao tdll)o. ConformaYa-nie cctm o. cruei ·d'estino -da 
m.in'ha, lniciativa-. Apenas, uma, pequena pontª- de re'belfüa se :es
boc;:a,ya. vagamente. no meu esp~rlto •. E' q14e tomara éoP:hecitnehtQ 
tampem d:a. emenda ab~ix~ tambem â::t ·cornniissão .de Cultor.a ,. 
Como se ·pode deprel1end·~r da .. bem elaborada jllstil'icação da mes
ma, dita CQtnmi~são tem um çonceito amplp de. ue.duca~ão e · .c'Ql
~ur~·".• dentro· ~o. qual, ·· de .certo, J;>em ·~e .po4e enq~adrar a edue<i.C:Ü·f'i. 
sa.nJtarfa. 

N .. 2(15. 

"'Na, ulUma. verba Csem .num~ro 1.lO a\·ul5o dis~ribu1dG) consi
gnadà ~Q tit,~fo XIV, substitua-se a dênominaÇâ.ó '"para r'. e.nsinn ·
por esta outra.:. "para educação e cultura em g.era1•· . 

. 1 u.st1,f icaçi$() 

A verba em apreco €: u.tn -saldo ·resultante da. perc.entagem so
br~ a. i"~Cei~ CO'nstituéiõnalínente destinada ~ e;dtrcaçãQ. S~ ~p
plicação ·depende de leis futuras·. Ha.. _Po!s·, ~od.o_ o b1.tere8S·e ent 
não se pr'e-estab.etecer no, o~amento u:tna t'inralidàd'e· ·menos am:pla.,_ 
com.o· seja. a ·es'pecificaçãõ: ens:hw. A fórtnula eàucc;çfi.ó· e culhL·ru 
em gerú-'l, resp~itã.nd.o ·a· a:rt . 156. àa Constituição, permitte, ao me,s
mo tempo. que a:s p_rov.id_enoiaa legislativas, a serem ulteriorm~nt~ 
tomadas; encontrem na. \terba eni. questão .base orçamentat"la, ~1ü. 
nenhUina l'ímltação 1qüe nio seja a imposta por enas ·mesttnis. 
Al~m do ensino propriamente dito, d·o cumpthnento do planó na
ctonal cie eduéaçã.o. e.ln viagens <le e·studo, em ~;iG>osJçõe$ de ln-ve.s
tJga~ão cultur.al, ·nó amparo de in.iciativas, P«:rti.cula,r~$ artisti:ca:s~ 
litterariaS ou ~cje:Jitificas •. na édi~ã:o d~ obra~ à:e vulg~rtza.ç:;ã.o -Oa_ 
cultura, em premios· <le (;1stll'l'l'Qlo e e:rn 01,1tt:.os quaei;iqu~r fins· Que
ª ip:i'ciativa qo legi~fa.do)f füdiça.r, dentro eia larga. e$pbern da. c.ui
tu.ra e da educação • .A- J>e"rdtit~r a :deno~inaçâo "para. o e-nstno .. _ 
todas essas m.eçlidas_ est~r-ia.ni Sé.m aml>aro .or.çamep:W,rio duran:t~ 
o exerc'fqio d.e 1936 ol1, ao meno.s, éXPoSta$ a, uma .gr~de contro.., 
versia qu~nto â appllcabilidade, em praveitp óa mesnia$. . da ru·
l)rlca consig?)-ada m~ Ie} .de. mei_os. Loure~ço Baêt.a. Neves, pre~i
dente, - J:,'~uàelino G(Jmes, vice--pi:e·sidente., - ~onte A1'1°<ies. -
Ra.u.Z Bj'ttçncourt; relafol'. ·- .FJãga1-ã SancJte~·. - .Martins Soare.r;. 
- ,Francisco· de Mbraes~. 

Muito div~so 49 conçeito 4a Co.mmi'ssão de ·o~tura, achna 
allU.9ide, n,ão é o <l~ j>ro:.p;rcla Commis$ao -d~' FiDJ!.n<;as, col;l'lo se pod~ 
<le.duz'ir ·dá _seguin·te 

PAP.ECFJR 

A Comm,iss.ão de Edu~_ção e Cultura, pela emenda. s·tlP~. pro
. pôe que O· sa14:o 4.a percentagem. oonstituclonal :i:nandád<> ~eser"Vàl" 
pelo aJ;"ti·go 156 da 1Constltuiçãp,. tenha a dellomin,ação dé - '·'Pata,. 
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educaçã_o e cu~~u.ra el':Q gémI" ._ em 'vez .4e - "'pára -o. ~nsino" .. ·A 
Comm.1.ssãe de Constfto:tção e J"ú$1,:tça, PrQ.ri~n~i'ando'-~e s9br~ a . mâ• 
teria.,, decla.rou ser .esta den.o:mi·naçâo uni~ qt)es:tão techn:lca ª' ser· 
resó}vlqa pel~ Commissão de Finanças. Entendemos· que o titulei 
dev-e cin_gfr-se· estrlctamente ao dete.rminado na. Constltü!ção. e. 
ass1m sendo, propomos a segulnte 

.Em~nda. ·.subs·titu~ivª-: 

Onde convier:. 

Substituam•se os titufos das percentagens· cõl).~titucloi:iaes. dc
·te:rmlnada n~ art·. t5·6· e: ~eu .paragrap.ho. pel'(is seguintes: ";Fa~ 
a ma~ute"nçãQ e. des~nvolvimento dos systemas eQ.ucattyos, .de ae,
~of.do com a legislação a s .er votada;,. e "Para a. re·a1tzaç·a:o· do. e!l
sino n.as ·zoná$ "r'uraes. de. accordo com -a le.~sla:~~o a. s~r votada'' -

.Parecer favoravel. ·com su'bstitud:v:o. 
Po:r ct·ue, em face do exposto, tanto ri~or contra: a educaçã1 ~ 

;<;an:ltaFia.? 

4,o ~e)l ver, a min:ha emenda. fôra. v!eti-m~ de um e·~ggerad1'l 
·~e-ntin:ie~to d~ coh~rencla. 

Mas, estava escrlpto que a lu~ da. certeza não. 1nundarla. a mitlhü. 
me.nte:. A ~menda d~ Commi~são de CUltura. dé. rturne.ro 204, tevf'.' 
formal. condeljfnàção da, Oommlssão dé Flnani;:a:s.! 

PARÍ!lC'ER 

« Cr:m.t'ta, -p v .oto do r:et.a_trw, parecer contrár.l.o" 
.A~slm. o ensino. milttar será. custeado pelas· ve_rba$· de~it:lna.da~ 

ao desenvolvtmento dos sYS:tem:a.~r ·~dµ:ca~vos, ten~o ·~ Commlssão 
ae· l'inan<;a:s desprezad()l os p~recere~ das CçmmJsslSes de Edncaçw 
<> .tust1Qa e o(id Pr:oprlo relator da.. materla.. 

Por q u~,. en·tâo, acomlle.nha.m a Commfasã.o o .douto rela'tor 1:-. 

«1:-; ~eu~· dignos· caUe~as d'e Educação e .:rustiç:a: na cÓnde_~áç:l 0 . 

dü mlnha eI11enda?!.? 
O .espanto justfffca-se tanto mà!s quando ao mesm;a Commi_!-;

!'iii:o de. ~tnª'rtças. a,.co}heu, s.em reservas. a. ·emenda se~Inte ~ 

N. 10&-A. 

"Titulo X1V ,........ EdJlcação - ·Minisferlo da Marlriba: , 
E!ev~ .. se para 120 :·OOO$Oôo a ·EOibve,neã,o .á, Liga; de ·sports da. 

'::\1~i.nha., reduzI.ndo-se de 4Q :0.00$0.oo: à . .dotAÇão "Para. o ! Enslno 
.gér~!". 

Jtultificacão . - ~ 

A Liga dê 'SPorts da :Marinho:. tem prestado rele:van~es serviços 
;:-J. educ~ão physica.. aide~:ta.:rid.o os -ms.rtijos· para a.S c0t1;1P.~t1.Ç~ 
sporthras ~ promovendo Uma cuitttra physfoa mclonal que se -tem 
generaUZado por to4o o PaiZ. o e.u.ginento ·de 40 :.oóo$ooo ~e destinn. 
à canstrucção ã~ um gyznnasio na. Ilha das Cobras·. 

Sala ~as Sessões,. 6 d.e" ou.tuhro de 1935. ·- MagaZh.éies"de A1-
·met®. 

p~ 

O a~gment9 tl~ subve-n9ão 'ft. Liga de ~r.;orts da ·Marfnhà é 
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uma. meàicla. justa e ne.cessarfa para que eJJa continue o seu plano 
de· educação physU:a. A sua ffüaHdaéie não é sotnente preparar 
catn,PeÕes pà-ra a.s· competições. mas p'riricípabnente prepâ.rár um 
corpo de monitores :Qara <ÍiffUsâd x:áci.onal de educ~ção physica,, o 
que tem con·segllitlo me:reE dé ·~andes es!or~ps .- o sé'U, mator elo;
gio está no alto conceito em que .é tiílá :nos: meios spi;jrti:v.os, do .J?af:z·. 

A const:tucçâo. de um gym:nas'io n.~ llba das Cobras ·jrâ per
mittir uma maÚ:>.r taoilidad.e ·na i~strucção, pois 'GO'In O .n.ovo Âl"
&e·nal a iiha. j~ ~ o Ponto central d~s actividaides· da Ma,ri·nha. As
_$1ni sou Pélà approvaç'ão da e~en.Qa n. 10~-A". 

Parecer f a/v<J.rov.e.l. 
Em relação ao eixo d9s syst~m~s ed'uc;i.t-ivos, dispõem'""se' équi

'dlst~nte·s a ed:u~a:ção physj.ca e a; -educasão· ·sanitaria. 
Por.que. o tr1J.ta:me:nt.o desigjlal por pa:rt~· da honrada Commi~

s~o de ~mança_s? 

Final.i?emos. Ensino militar, educação l)hYsica, ~m que tivesse 
pe!:la!io ~ opí_nião, em 'thes~ ou em especfe·, das Conunissões de Edu
cação e de Justiça.., betti apuradas ªª' coisas são coisas edU:cacio~aet;;. 
~ ;ls~hn o e?,ltendeµ a Cõml;I;l.i~são de Finanças. Ch1t~o t_a,~to · po
d~ri.a dizer en.i relação a ~dUcàção .sànitària, não :obstante o 'tJeto 
dessa; erudita Comm1$S5.o. O que. po:t~m. nã.o está. a aka.nca- de· toon.. 
gente, é 'º que $e· segue. · 

N. 203 

"Titµfo ~V (Eduçaçª-<>) •. 

Verbas· a·1. 32, 8.9 e 9ô (Archivo . .Na..cional). 

Tr:;insfíram-sP pata 'º· tltu'io X'XIX: - Di:ver.~Q.-" . 

• 1 u.st:i/ i·e.açci.o 

O Al'Chivó Nacional não é estabele.cirhento de ensino. ht:m re
parti~ão adniinlstrativa do ensino, nem institutõ ·de investigação 
oü· ·de vulgarização· cultural·. . .. :.\:s verbas que o cust.eiá.:m nãó po
dem, pois, ser mcluidãs no .titulo XIY, qµe, em obed1encia. ao art. 
15'6 d~ Cónstituiçã.o. eorisa~ra dez ]')Or cento' -da .renda dos impos.
tos· aos serviç.os de edtica~ão. - Lo1trenço Baêta. Neves, .Pr-esi
dente. - La:uàeCf.no Gf}mes, Vlce-Presidetite. - Rãul J:Ut't.énco'urt, 
Relator·. - . Monte ArraPs. - Ed'.<1ar<l. Sainc11e.~ . ·- Jfart.'ln,s S-orire1; .. 
Fran.cisco ele. .J{araes. 

PAl'J:X:ER 

ee.ntra O voto; do rela i:Ot'. Fiareeet' c:ml'tt·nri·o. Hssn. ::1 tlecisão 
da C.o:mm1ssão dé Finan.Ças. 

Finfs, 

O ,$r. Presidente - ;vara ·s.u.lJ~titufr o :::;r. êlt:!lílle1:itc )fariani 
n'n. Con:itnfssão de Ffüan.ças·, no-meio ·o Sr. RaFlha:.ql <;n.n~ur~,. 

Etn. ~ul)sUtUlçã:o do Sr. Rápha.c:l Cincu1•[L, na. Corom.i,ssào 
d.e LegiSlJ1,çã.o Sodal, -designo -<:> $.r. Lima T·elxeira . 

O Sr. Sampaio ·COrr.êa (Pela. QTÜe-m._) ,,.__ ·Eh- . Pres,icle.n_te, '<l~yo 
submetter á cops'ide}'acão da C'wsa. um· reque1'.irn~nte subscr:ipto por 
\ 1arios S.rs'.. J).eputados. e que ttie1•ec»e inteiro apoln e as~entlm~nto 
<:la. Cõmmi&sâo Esp~cial de Estu~~os sohré ai:;· Ohrm:; d:r ~~c~a- ri<>s 
Este..do.s. do Nórte, 
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s ·ei bem, Sr. Presidente, qtie esse. 1;"equ~rimento, em que s t
solicita urgencia para:. imx:nedia.ta discussão e votac;ão dà materia 
pertinente a9 pro.:iecto n·. 342, de 1935~ deverá.. s~r apresentado ti 
Commissão de Finanças. Tratando-se, poré!m, de- ma.ter.ia em ve:r
·da.de urgente,. pefüria de V. Ex. que a . Conunf,ssão er,nlttisse pa
recer verbal. 

'l"~nbo, peis, n honra ele en'l;i;u· ri Mesa o requerimento nUu
dido. 

Vem ~· Mesa. um requerlmentp do Sr. SamJ>aio Corrêa e outroFõ. 
O Sr. Presidente - - E!'ltá fi:t:rdn. R. hora destinada ne EXJ;>e

diente. 

Vae-se pasaat: á. Ordem d.o Dia. (Pa:zisa) . . 
comparecem mais, dura~te ª' horª do ;Expedlente. os Srs. ; 
Euvaldo Lodi, Pereira Lira,. Agenor Rabello, Lauro Lo~e~. 

Ribeiro Junior, Abguar Bastos, FenelOJJ. Peroigão, Genaro Ponk. 
Lln.o M~chado, Mnga,-1hães de .Alme_ida, EU~zer Moreira, Age,nor 
Monte, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, Fre4"e de Andrade, De
mocrito '.Rocha, Fe1mandes Tã.vora, Pedro Firm~za, Humperto d e 
·Andrade., Monte Arraes, Flguelreuo Rodrigues, Jehova.h Mótta. 
Xa vler de Olivéira.. Ftrrefra. de Spuza, Gratullano de Brito, Jest
Gomes, Mathlas ·Freire, Samuel Duarte, Botto de Menezes, Odon 
Bezerra. .Ruy.' Carneh·o, Adolphq Celso, :S~i:bosa: Lima Sohrinho. 
Arthur C~vatcanti, Alde Sampaio, ~eixeJra Lette, Humberto Mau· 
ra, Motta Lima, Valente de Lima., Sa.mp;i.io Costa, B:;i.rreto Filho. 
Manoel Novaes, Clemente Mariani, Lauro Passos, Pedl·a Lago. 
João 'Mangabelr;;.1., Arnold Silva, M:;i.gajbães Nett.o, Fra]'\cfsco Rocha. 
Pedro Calíl,1.on. Leonclo Gatrao. Arthur Neiva, Raphael Clnc.urâ. 
Edgard Sanche$. Attila Amaral. Asdrub~l Soares, ·Julio de Novaes. 
Canaido Pessõa, '.Elentiqu.e Lage, Sa:Hes Filho, João Guima.rnes, Ley.l 
C<l,rne1ro, ~nto Costa, Hermeté Silva, Cesa'r" Tl:noco, P .tad.o Kelly. 
T .... ontra Co~ta, Cardillo Filho, Nilo .Alváre_nga, Lemgruber Filh.o. 
~b1o Sod,rê, Carlos ·Luz. ·No-raldin-0 .Lima, Pedro Alelxo, Clemente 
Medra4o. J'o~ê Brµ.z, Theodomiro Santiago, Adelto Maciel. JuscoUnn 
K:ubitschek, Po~ycatpo V1otti, Daniel àe Carvalho, Macarlo de· Al
meida, Vieira Ma,rques, Celso .Machãdo; João Penid:o, Rezende To~
t:es, A.nthero Botelho, Bueno Brandão, Delphim Moreira, Belmiro 
Medeiros, Theo.tonfo Montelr.o de Barx:os~ Waldem:a.l' Ferreira, San
tos FHho;' Moraes· Andrade. Vergueiro Cesar, Card9so de M.ello 
N'etto. Clnclnato l3r:aga, Castç-o Prado1 .Macedo BiUencourt. Laerte 
Setubal, Alves Palma, T~lxeit:a. Pinto, Justo de Moraes. :Miran<la 
~unfor, Hórac19 La.f~r. Fabio Aran_ha, Domlrigos yellasco1, Vfoent~ 
lfiguel1 Trigo de Loureiro., Cctrêa da Costa, Plinio Tourlnho, Lauro 
Lopes. Abelardo Lµiz , Dorval Melchiadss, João Carlos, Borgés de 
MecÍeiros, Pedro Vergara, .Raul Bltte·ncõurt, João Neves, A.t:iiz l3a
drtl., Eurico· Ribeiro, Abel <los Santos, Francisco dÍ F19~j. A.biliQ de 

.. Assis, Antonio Cá.rvalhal, Arthur da Rocha, Silv~ Costa, ]franciSC.LJ· 
Moura, Adalberto Ça.margo, A,lberto Surek, Vieira. Macedo, ~ioorfü• 
Machado, Albért<:> . .:..\tvare-s_, Lima Teixeira, Gastão de Brito, V 'i
cente GaU!ez, Leoncio ~aujo, Gastão V1d1gal, Moacyr Barbosa.. 
Ar~4o Pinto, Augusto Corsino, Abelardo Marfnho, SylvlC> Leitão, 
$alga.do :Filbo, Moraes Paiva e Barreto Pinto. (144) . 
· Deixam de .comparecer os Srs. ; Arruda. Cama.ri, Café Fllho, 
Agostinho Monteiro, Gerson Marques, C:lrlos Rel~, PUnio Pompeu, 
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O~avo Oliveira, José de Borba, Martins Veras, Herectiano ZeD,<1.:lde. 
Ruy ·Carneiro, Osorio Borba, Mario Domingues, Do.mingUes 'Vieira. 
Oswaldo Liina , Severfoo Mariz,, Eniilio de Maya, Orlando Araujo, 
1'4e1lo Machado, Car~os de Gusmão, Deodato Ma.la, Melchisedeck 
Monte, Alt~m!rando R~quião, Luiz; Vianna Filho, Ra~hael M.en.e
.zes, Arthur Lavigné, Pe.l"eira Carneiro, Raul Fernandes, Artbur 
Bernard,es, Levindo Coelhó, Washi:ilgton Pires, Carneiro de Re·zen
de, Jozé Bernardino, Matta Machado, João Henri(lue . .Jacques Mon
tan.dor, Abreu $odt€>, Paul.o Nogúeira, Oscat Stevenson, Cadotã. de 
Queiroz, Barros .Penteado, Gama Cerqueira, .Joaquim ·sam.pafo Vi
dal, Biél.$ Bueno, HyppoUto do Rego, Felix Ribas,. Melra J'unior. 
Rupp .Junior, 13aptlsta Lusardo, Renato Barbosa, Demetrlo :xa
vier, Anne~ Dias, Vfctor Russomano, Ascaniõ Tubino, Dario. Cres
p.o, Paln.fa Ribas, Nicolau Verguelro.i Austro de Olive1ra, Martins 
e Silv~. F erreira Lim~. Paulo Asstimpção, Roberto Simonsen, Fran
.ça Filho, Cardoso Ay.res, Vicente Gouvêa e. Paulo Martins. .(67) . 

ÓRDEM DO PIA 

O Sr. Presidente · - A lista de presença accusa o com.Pa r~
<·imento de 2·2·7 Srs. Deputados. 

O Sr. Fabio Sodré (Pel~ orde1n) - . Sr. Presld~nte, não vejo 
pubJlcado na Ordem do dia d e hoj~ o projecto Íl. 331-A, da. p~elra 
legislatura, que está. sendo votado com urgencta. 

11'.'Qi ·aP!lrov~o, na s~ss.ão de ~ontelll. um substitutivo ao pro
jecto ~ue hoje se encontr,a no .Diario ào Poder Legislati~o. Não 
h:i ;motivo, pois, para que a. Mesa, attendlõa a urgencla, não in
clua o referido pi:ojeêto na. Ordem do dia de. hoje. v1sto que lhe 
cabe prefere nela.. 

O Sr. Presidente - .ó projecto a que se refere <;> pobre D~pu
tado Sr. Fablo Sodrê naó foi inéluido na Ordem do dia de hoje, 
em consequencia da apresentação do substttutivo e .emendas, que 
forçaram a volta de r:eférido J)rojecto á Commis~o. Tendo est;a., 
porém; se desempenhado do seu encargo, á. vista da urgencia çon
cedida, elle vae ser objecto de delihera:ç:ã,o da Camara. dentro de 
poucos momentos. 

Esse ·pro~é-Oto, Com a redacçâo definitiva, est(I.. 'PUblicacfo no 
Dia.rio do I?o<lef' Lenis'lativo .• dé hpje. a pag. 6. 584. 

3." discu$sao do projecto n. 331-A. de 1935 (1.~ le
ui$1atura). dispon.4o sobre q expartaçco de abaoo.ris 
(etn virtude de urgencl~) . 

Ep.c-erraÇia a discussão e ánnunciada n votagãQ. 
Approvado . e enviado á Commissão de Recla:cc:ão 

o !':egu!nte 

:PROJECTO 

~. 381-A - 1935 

Art , !. º . Ne.nh"uma rêstri.cção fa.r-se,..á n~ exportação de aba
caxis, pelo faéto ae se apresentarem os fru(oé guarnecidos pelos 
rE'!'~pectlvos filhotes ou reJ:>entões. 

' 
Art. 2:n. Revogam-.sE> as di~posic;ões em contr'.t.r.io. 
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O ·Sr .. .Presidente - T~nho so.bre n, nwsa e ''P.u sul)m.~ttç-'r a , 
v9tos ó· s.égui·nte 

REQUF.l.IUMEN'L'O til!: URGENC'rA 

Re<1;ueremos urge..1_1_cJ~ para immcdia.t~ llisc.~ssâ.o' e vot~c;:ij;Q ~m 
f:;'l6bo do proj~to n. 34'2" de 1~35. 

Sªl~ <làs .Sessõe's, 2:2 de Outubro de 1935. - A:.rritan® :F'.ontc;;-;. 
,..._ Ã.n,t.onio de Gt5~. -.ifosé' À.U[!USto. -,;.-. .Alberto Rose'Zli. - . s .oif.ft{t .. 
Le.ão. - P'rl,sc.o Parai.So. .- Pinto Dantas. :- Rap'h!tel' Ci1i.eur.& . 
- B(L'f"ret{) Fiih.o - Heitor .J'l.faia. - · Joii.o· GZeór>ha=s - Fe_rnandes 
.Li1n:,p;. - S01T11.P<Itio Corlêa. - Jiotto àe Menezés. - GratuJi'atio d(; 

-Brito. - Pereira Lira. _,_ . .Mathi<iS Ij'r~re. - S4.m(u§l Duarte. 
Sam-Qa.i<> dóstâ:. ·- .T. ::/. S-ea'b<ra,. --:- .Qh'risoatomo de· O.lweirCI, 
M otta· Li.11u.i. - Valente• de Lima.. .1. Fe'l!rei_ra de l::fo1iz.a • 

AppJ"ov~do. 

O Sr. Presid~~te ~ Em óbe.diel:içia. ao voto da óarnar~:l.. ~-... u 
.subm.ett~r ~ !lnimedia.Uí. dlsc.ussãe. e ·votaçij;Q do pro1ecto. 

A.pprõva.do •. 

2.A disC1t.88Ü0 dO' 1lTOjf:Ct0 n. 342. M 1935 (l~n· 11:

gi,flat·wra),, reg'lila.ndp o disposto no (l;f"'tipô 177 1Tn 
Oonstit11ição: (em virtude de -urgefl,c'ia) . 

O Sr.. PteSide~te - Ten!Iô que pronunciar. à. Comhl.issão, de 
Fina.nç:as sobre :este projecto dou ~ palavra ·ao· Sr. Presidente füt 
Cômmissão, Deputado .T'oao Sim.l)Iicio. 

·O S:t. ;;João Simplfoio - ·Sr. Pr~s.ident.e, '°' p:rojecta da éfJn1 .. 
mif;lsão de Obras conta .as Secças· n~o envolve, a.osoiut?-mente,. de.s
P~sa. ç.ogi~nd~, o.1>e11as~. da applicação C!~é .dêve .set dada, ã. quol't 
constituciol:)al r.esultante da.· pe.rcentá.geni dos tributo$. Em l'!.Qrtll,'.> 

da. Commtssão tie Flnançn.s. depQis de ·ter e~::un1nado o reteriào 
proje~to, que .rn~ foi ~presentado pelo Sr. Pr~idente da. Qo:r:nmi:::
sã~ de Obra$ çoptra as S~ccas, devo declarar · que ella náda têm 
a oppor á. <'ijSC'USsij.O e vo~ã9 dt' me.amo Proje.ctô, ~oncordanilo 
com os te:rzn-0s· da p~oposição e.m deb~te . Era o ·par.ec:et ' (lU€· m t> 
Mmp.eti~ da1·. e M•uit<J õ.em) •. · 

O ,Sr. Pres·id~n·te - - Nenhum o~tro De·1mtaclo pE'ifü1d9 ti J1.;.1~ 
r~vr~ sobre o f>r<üeeto. está. e~cer.ra;d.3. a CUsa:ussão. ,, 

O Sr. Depu~ào $.a,m:paio Corrêa ãpresenta requ~rírnento ta1i1-
hem nq sen~dp de- que .B'eja. o projecto votado em globo. 

o SR. SAMPAIO CO:a,R~A - · Rerum~nt~ .. Sr. Preslden.té:. O· 

rcq'U~r.\I!l.ento que apresentei eTiv:ólv~ tamb~m ~ste pedido de .Sl:'i· 
<> pr.o:l~cto votado em globo. 

-Ei:n segui<i&, é encerrada o. discussão e ann.un·rd_a'!' 
da a veta.çã.o • 

. ApprQv.a,g~s. em ~iob"o1 os· segulntEs a rtígos do 

PROJEC'l'O 

N. 342 -. 1935 
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(1.-a Legislatura} 

A~t. 1.º. O plano systematico da défesa contra os effeitos 
dás secca.s nos Estados ido Norte, dé que tratn. ô · a.r't . 177 da. Com;
tituição, comprehe1lde: 

I - Obras e sei·viços de execU.Çãô normal e t1e1•manente; , 
I'I - Obras d~ emerge-ncia. .e serviços de assistencia ás popu

laçõe~. durante as crises climaterlcas que, pela sua intensidade e
peta extensão ·-da área então flageliada, exi.l~n11 immediato socc0rr0. 
.ás popula~ões. 

Ar.t . 2.0
• A é.!'~n. elos Estados ·do No"I"te, a co.n~iiderar nó p1h110 

referido no art. 1.0 é a. limitada pela polygonn.l, cujos vertices ·sãó 
os seguintes: cidades· de· Fortaleza e de Sobral. no Es·tado do Cea!"il : 
intercessão do meridjano de 44° W. G. ·com o. pnrallelo de 11". e 
cidade de Ámargosa, no Estada da Bahia:; ci4ade de Trai_pu', l.lO 

Estado de Alagoas.; cldade de Caruaru'. :no .Estado de. Pernambu1,;o: 
cidade- de Campina GI"a·nde, no Estado da. Para_byba; e cida<le 11.,. 
Natal. no Esta(lo do ruo Gra?lde do Norte. 

Par.agrapho un{co. A lei poderá. altera!'. os limites assim fixa
dos, se povas observações ·l'evela·re,m a mani!estação das· secoos. en:i 
outra!i zonas dos _:mstados do. Norte, com os mesmos caracteristk-o!'i 
já. ob$ervados na áre~ delünita4a neste artigo. 

Art. 3.0
• .As obras e serviço$ consid~rados no n . I do artí.g·.-1 

1 .0 serão projectados. e executados com os 'recursos orçàmenta"rio:=: 
correspQndentes a tres .Pôr cento. da ;receita tributaria federal, sem 
appllcaç.ão especial_; e os cons!derado.s no· pume_ro II do mesmo· ar
tigo l..º~ com .os recürsos prov~ulentes dos sâ.ldos do deposito fm·
mado ·pela contribuição ·dé um por cento .da referida. receita tri
butar.la f;ed~ral', sem apJ)llca<}ã,Q especial_. 

§ 1.0
• As leis de o_rçamento incluirão, na despesa1 as impm·

tanctas correS:poncientés â.s determinações d~st~ artigo, e subordi
nadas ao titulo geral - Obras e serviços p1·esc,dptos no .artigo l'iê 
da Constituição, - dividid.o ·nos. àois sub-ti-tulos seguintes, respe
ctivamente: - Obras e serviços de· execuc;:ão normal e permanente 
~ e - - O}?ras de emergencia e serviços de assll:!'tenCla. 

§ 2.0. As imp.ortancias correspondentes ao sub-titulo - Obrjs 
e se.rviços .de execução normal e permanente - serâo distrlbuláai:;. 
nas lels de orçnmentô, de accordo con:i as regras préscr-ipta.s n n 
art. $,,.. 

§ 3.0
• As importancla$ correspondentes ao s'l,lb-tltulo - Ohra~ 

de e-mergencla e serviços de assistencia - não ser.ão dlstribuida-s 
nas leis de oi;ça-melito, ficando em deposito no ·Thésouro Na:cion.ai, 
e só pode:i;oã.o ser âppllcadas na !órn:ia e nas é.pocas determínatl a l'l 
nesta Jel. 

Art. •·º. As. obra~ e -sei;vjços co~slderados no n. II do <P'
dgo 1.0 só poderão· ser e..-.ce~utados· ap6s autorização expressa do 
Poder Executivo, em decreto fundamentado e especial, referendado 
pelos Ministros da Fázenda e· da Viaç;,ão e Obras Publicas, e que 
dev~l' tixar, ·em cada. caso, o lip:>,it~ ({'as despe_sás ·a realizar pot' 
conta dos saldos do depo$1to referido no ia.rt. 3.0 e a á.rea. da re
gião, então tlàgeHada~ -em que se -impõe immediata asslstenc.fa. fü;: 
respectivas populações. 

§ 1.0 • 'O decreto de qu~: trª'ta este artigo, dever~ ser ~ubmet
tidó á. approvação do Senado, della in.d-epe-ndendo, entretanto, a sua 
execução, emqtro.nto sobre elle não· se manifestar o Senado. 
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§ 2.º., ·Para. os tf:na da applicação do diSJIQSto :neste artigo, 
v Pod~r Exe.c.UtívQ en~rá aiín1,laltnent~ á; Climar~ gos Depµtados, 
conjunctamente com a propos:ta d(> orça:menw, a con~ de mo.V'i'
m.ento. no exe-rcicio anter_ior. do deposjto referido -no art. 3.º. com 
a demonstração dO saldo ,existente,- acompanP,ada, uma e qutra. 
dÓ' re·!:lpéctfvo t:Jarec~r do Tribunal de Coil~$. 

§ à.o., As despesas ª' rea:li:zar por "con~ <tos saldo~ d9 depo
sito r~fêtido no art. 3,0 independem ~e. registro préyio l'lQ ~rlhQ.n~l 
de éonta.!1!.- 11os, easos para es.se tint especif~ca4os llO d~creto !tin
d~t;n_enta{lo e e~peci~1 p_rescri~fo ~~te ar~go. 

ArL 5,0 • As obra~f e sernço_s ,de e~ecuc;ão norm'al e perma
nenté. conslderados· no n. I d.o art. t}>~ coniprehendem: 

l - .Â reg<Ul1U,'i_zà:<;ão ·e à a·eri'vação de rlós; pará ffns de irri.
gacão ou outros, neUas .1ncl}lldos os canaes acíductor.es, as barra
g:~ns, a elevaç&,Q mecantca das aguas, o )>réparo e a drenag-e.m 
da:s-âr~s_. f.rrlga:vels ·e. b~m ass!>t,n, quae$c;iuer outras ob:ras e l!er
~1ços com,plementar.es O'!l connexos; 

2 - · A perfuração de. p.Qçi:!s e a.. aõertura de galedas de. ca
pt_aç-ã.o de agU4,, pa"t:a os mesmos fins consf.derados no num·ero e.n
t~rior, nellas tambeni incluidos as obras e serVlços compiementa
res ou connexos:· 

·3. - A piscic,ultura .nos rto,s. lagos e a_ç.udes, para selecGão \"' 
tnelhorar.r1ento das especies· de peixe, e as fnstàiia.Çõ.es proprt;as. ~9 
P'r.eparo e â consé_rva_Qão do i:;escad:o i 

4 .- o êStabel.ecfmE)-nto e a cultura de. ho.rtos :florestàes· é d,:: 
Nunpos· de forr4ge:ns, pa,.i:a. sele~ção das especies vegetae~ recom
mcnda veiS: na áir.~a a.ssol-a.c;la. pela:s seccas e pará <Ustribu1câQ (i,_. 
~roentes e mudas; 

5 - a estucl'o e a systematiZa.Çã:o ·dos methodo~ e processQ~ .a~-. 
1rrigação, para eonveniente orientação dos agrjculto:res: no -a.Pr<:r-
veifa:_i;nento Q.as á,r~as it'dgadas; · . . 

6 -- - .A construcção e á ooriservacão das rodovias precisas á 
e:i:cecuç~o e á. utilização efficiente das 1obras e serviços considerados 
neRta lei· - . .. · 

- , 
7 _,. A colJec~ sys.temaJlca, ·com as ins'WJaçõ~s .ão_s .pQntos 

de .. observ~ção ne.ces_sa;rlos, de dadas é infõrmji.ç15es sobre a. geo.-
1·0.gia, a. })ydrologi:a e: a :rneteorologfa .da ârea d~lln;i:ftada no art. · 2.0 : 

$ - .A. .organiza~ao. systematica dtj; estatiSU.~4 des dados "e in
fo1·maçõe:s previstas no :numero ãnterior, " e, 'Qem ásaim; da.a obr:a.~ 
·e. ser'vi~os p~ojectados ~ 1e:xecutados. 

·Pã:r_a~ápho u~·ico. As· obras e os servlçQs con~ide~r~dps nol-1 
ri:s .• . 3 e 4 qeste ~rtig.o ser.ão de .. pref~·rencla. executados soh o re-
.~ime adnU~tiqq -no art. 8.'l'>. · : · 

Art". &.º. .O s~b-titulo de o_rcaménto - Obras ~ i>ervlç.o.s d1: 
(·xecuçião 'nórm_~ e perm~n~nte., - considerado no § l;o do ari. 3 .~. 
d-E>ver:á. ter as du,a:s dÇ>.taQões se'gufntes: · 

t - - InspectQI!~ Federal <le Óbras contra. as Seccas :· ,/.[ 
l_I - ·obras e servitos .nóv.os• e em prose~entn. 

§ 1..11
• A .importancia. relãtiva. á. a·a'tação- n. l deste •. a:.rtigo .~à 

s.i.im:pre di~tribuida diseriinbiada:mente nas leis de ·ol"camento, -<l.~~t 
quânto a ·pesE10ª1, crner qua,n:to e.. material, e cótn.l>t~hen<\erá. as das-
pesas nec~ss~r1,as aQ projectó e á. execu~o ~, .obras E> • setvic;o.s. 
~onsléleradas nps ns. 3., •· 6, 7 e 8 ·do. art;. }.º e áo proje,ctc da;..;; 
mhras e serviçós· constàera,dos, nos na. 1, 2 e : 6 d.ô tÍtesl;lo ~- 8.~. 

§ 2~!>. A tml3o.rtáI}cia. rela.ti~a â. dota.gão n .. H deste nrtlgo 
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~erá. destinà..i'.l.a H. ·e:Xecuqão das obras e .sei-Vic;os e.on$ideradcs n,.os 
ns·. 1, 2 e 6 ·d!> art. · 5 .. º, é assfm .serli. distribllida nas leis;, de- orça
mento·: 

<J;) 1cfü~oenta ,pot' ôe.;rl,to para a regularização e derivaç:ãm de
rios (Q.rt. 5:.0 , n. I) ·11a;s .. se~"ui:n,t~s ·baeia;s ou... syst~m.as hydro;gra -
phicos.; 
· l . - Syste:m.a .do. J"a,gl,laríbe, ·no E.stado dQ Cear~; 

2 - $y$tema ·do A,lto Pi.ranha.~. na Esta!iio da. l?a.:rahye~~ 
3 - $ystemas do . .Ba,ixo Piranhas e do Apo.dy, no :Estq,.do elo 

mo Grande do N prte; 
4 .-- Systema do Aca_rªhu'. no Estado UJ) Cear;J.. 
:7.1) q111nze.. po1• centQ para. regulat'~açffiio e- d'~rivaçãp do ri<.• 

sac. 'Franci_sco (art. ·5.0,, n. 1)' nos ~staãos ·d~. 'P.érnambuco·, '133.hfa .. 
Alagoas e Sergipe; 

e) qtJ,inze por ·cel)~o :p:al;'a, Qbra~ e ~~rvtQos. conslderru:las .nn 
n. l, do art. 5.:0 , l.lOS ~sµ.aos dq; ~ahla; ~er~ipe, .. AJâgOas, Pet-nam
}?uco e Piauhy; 

d): dez por ~ento pg..t:,~ a.s obra:.s e servigo.s constder:a4os nr. 
n .• 6, d~o ai:t. 5.'\ pdncip.almente ·par:~ a cotistrucc;ã.o ·~ a co,nservn.-· 
ç:ã.p das linhas trcon.co de viaçã_o· z:odoviai;ia, p-revlstas ·'no artigo 14 
do Regulamento appre>vado pe.lo PecPeto n .. l9. 7·26, de 20 êtç .FP
v.ere'!ro de 1-9:31, nellas incluldo o prolongamento até P.et:rolina;í 

e) d~z J>Or ce·nto rias obras ··e · servi~os· :df; cOoJleraçâe c!'ms.idh 
·rados nos. arts. 7.;.~, 8~0 ~ 9.0 següirites. 

§· 3.0 • Nas obras e serviços referidos nas letras a, b1 e .e. dr· 
:paragrapho anter-lor, conslderatn:-t'le t·nclu-idas a·s rodovta.s de acce!;
so ãs meS?Ilas obras e serviços . 

.Art. 7.o. Os ·Governos dos ~stados e os do.s . MuniciPieís j)ô

d~rão ~ollcitar do Governo Federal a ·e~ecuç~o ge qu;a.Icfu~r da~· 
.obms e serviços eonsiderados ns. 1, 2 e 6. do ái-t. 5 .. 0 , <lesde qUv 
ee proponha'ltl contribuir com clnc.oenta, por ce.ntn do ·ovcãment•, 
4o re.speetivo õusto prova ve.I <le execuGão • 

§ 1.0 • Os e·stud.s~. proj'e.ctos .. e orc:a;rnentos cJa,$ obtas a ~r~r·Viço~ 
considerados neste arUgo se.rãa (eito$ .sem on us at/flím Pa.i:a '1~ 
Governos '2'!le .os ~ollcital,"em . 

§ 2~º. .A e".?Çecµ~ão {las .0.M'as ~. serviços con-stderad~s néstê. o:r 
~lgo d.epende da a:pp.rovação, por ·<l.ecret-o do 1>oder Ex~cutlvo, do~ 
,projectos e orçamentos resp.ectivo.s, ~ da: a$signa1ura à.o conse
quente contracto de coopera~-ão, em q;Ué. os Governos solic:Jtantes 
·se obriguem: 

1~º· ao pagamen1;o, po~· conta, do? recursos Pl'.ê?Cri.pto,s n"O § i}." 

do ~~t.. 177 da. Co~stltu._~çãa,. de cinco~nta- por eerito, do orçamen.t.o 
a.pprovado, e~ prestaçõ~.s equitativam~pte. di.~tr_ib~~das pe~o t~po 
de e.x~cucão da. obra: i'>u do: ~ervtc;:·o; 

·2.0
• á; CQJ)lS~r:vação e á. a(i~lh.isbação ~ o'Qra o.u d() serviQQ· 

e%ecutã.do pelq Gove_tno Fed~ral, -~ isso d.estinando ;par.te~ d'Os 1:e.,. 
curs()s ·pr~cr.ipt~ -n~ § $~9 ·do art. 171 'da .~onstitül«;ão. 

3.c:1. .As. disl'oslÇões deste artl~o· são tanibem ap:plicavets ás 
e:1n:pUac;lSes de obras e serviços estaduaes ou m ·u:nlclpaes, já. exis
t~ntês 

.Art. s.11.. Os particulare.s, os syndíca.tos, as coope~atlvas e 
&a ~n:u>resas .t>rlvàdas, • de fins agrieoias ou pastorls1 'POO.erão: re
que·rer ao Govern<> Federaii. a e.x_eéuçâo de. q,uaiquer dás obras· 6ú 
servicos ~on~lêlerados nos Iis. 1 e 2 do ntt. 5.!I, desde· qµe tns
trua.m o pe(fld,o com a. I1.rova. da propriedade dá.$ terras a beneficiar 
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~ se i:;ro.ponb.am conttib•#r com trinta por cento do orgam.entQ do 
cu$tO yrova vel a·e execução. 

§ 1.0
• Os estudos, ·proje<;tos e o~amentos .daa 1)bras e· ser~çoo 

çcmsfqerados neste ru.-t-ig'.p serão :feitos gra:tp.if.amente pelo Gove~n.o 
Féderal. .ma~ sent~re a. juizo ~~clUsivo deste·. · 

.§ 2.11•• A:. ~xec-uçã0 da$- o.bras ~ se;rviços, i)roj~ctados ~ orça(!·os 
i;i.o.s terni.?s do pai:agrapho antertgr; a~pendé ~ approva~ão dos 
proje«:;tós· ~ orçám~11tos resp~.ct,iv.-0s pelo Mi.n:istr-o da Viação ~ .ôb~~ 
Publlcã~, e da ~signatura de ca~§lequen;te conti;acto de C()Qper~çã.o. 
em q'u:e o fntéressado se obri·gu~. ao t)ag~:n:i~·ntô de fyinta por cento 
do br~am~nta artpt.óva4o, em presta.~õe~ eq~ltatil7.alnente di~tripw;, 
das !}elo ten'lJ>O de.. e~e~u~ão da: o'Qrª- C>"Q: dQ ,serviço. e de que um;} 
:'lQrâ effectivada: ánfes <Ie ·f.nici~da es$ ,e:x~cm~~o. 

§ ·3_0
• .A entregi+ ela~ obras· 9.u sérviÇos consid~l."~dos neste· ar• 

trgp s.6 se tornarê; effectJ\Ta,, após o pág"~unent.o· ã~ lj.1tf.ma prestação .. 
§ 4~0.• As diàp.q.si~ões des.te ~rtigo são ta.mhem ap-pl_!c~ve1s 

rt~. âmpUaçõê_s d~ abra~ e serviços já eX.ist~ntês·. 

Art., 9.0
• A cóo.per_ação do_ Governo. Federal. n~ execuçãj:> das 

obras e ·ser-.v-iços ref-eridós no artigo: .a.nterlor, põ.der~ ~er .. pr.estada, 
s·e. assim o re.q·i•ererem os .mteressatfos. de confór'inHlade. c_oi:n as- ·re
gras e .Prescl;'iP~ões. constante,s dos. arfs. 22, ·23, 24~ 25,, 2&, 27·, 29 
e 30, do Regulamento a pprovado ·peÍQ Decreto n ~ ·1_9 . 726, de ~O de 
F1evere1ro dé 19:il. 

Art. 1.0. .As obras e servfGos dé <ille trata $s~ lei, ~rio. ad
ininistràdos; constru!d-os e fiscalizados p~la Ihspect_or-la F~4eral e 
Obras con:txra às. S.eccas·, directainente subordin~d!'t ·ào ~ts-te~o 
Qa Viação e Obras PubMcas. 

Art. !1. O G1'>verno pr.o.vldencla:rá pa:ra que .haja sempre, e:rn 
qualquer occaslãot um conjt(ncto de obr:as e serv!Çós detinitivamen.
te .P.rojec~dos, prompto lJar!l- imm_edlata. c.011stru.cção durante á~ 
cr:.tses Qllmaterlcas ~~ons1derad~ ·no n. II â,o art .. l.º; e- d~ modo 
a . permitt.ir a colfoc~~o rapida d~, pet0 mertps, trinta. n'lil ópera. 
i·ios não e.sneciai!za.dos em cada u~rn dos Estados i:fo N<>rte :r.efe-
riclos nes~ íet. --

§ ·i. 0
• .As obras e serviÇo.s ele. que trata este artigo serã9, 

·de ti.referenc·~a, rts· barragens de terra e ns ;r;".odovias . ·· 
~ 2:.0

., Qs ·estudos e l)ro~eetos das obraS e ·e.ervlçé>s consiaera-
dos :ne~te artigo correrão por ~otita da.· dpta,ção n. I, -refei-~ no 
n:rt. !).º e r~latíva â; 'Ins:pectoria Féderál de Obra1:1 C<mtra as. seccaa. 

Ar.t. ~. o .Governo· próporã. ·á; Ca~ara 'ª'º$ Deputados, at~ 
.o inic~o da s~.s.~o leglslatlva de 19~6~ as ª-1..feraçõés a, int:r?duzfr 
.no quadro do pessoal e na <llstrlbuiçao dos serviços a cargo &-• 
T:ris'pector1a F.ederat de Obr.E_l.S. contra. as Seccas, no sentido dé ada-
Ptal:-os á'S 'pre.serh)ções desta ;lei-. · 

Art. 13. ·.o Governo pbderá assi_~a;i· á.ccorcfos ou convenlós 
c·om wn ou ·rnaJ~' de- um dos Est-ad°<>s do Nc:>:rte .consld'ªre®s nesta 
I:ei, nó áeil'Udó: 

a) de systemafizar a execução dáS .qhras e ser\-·iço~ que ao.s 
111esrb.ós Estados cumpre fazer " ·ex-V!" do disp9st;o no '§ 3.0 aç 
:il'.t'. 177 d$. Constit~~ãQ e· com . os· recursos. nelie prescr~ptos, ~m 
i;Ie enq~adral-o~ ~~ l)lano geral decorrente desta lei; 

õ) de regula,r a -Utlli.za<Jã.ô efficlente das obrás e servi~ós d.e 
\:1)operâção conS:iderados· no art. 7.0 • 

:Parag;r~pl;lo .. un~co, Àec:QT.4o$ Q:U c.en.venio5 ana1_ogos, e com 
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. 
os mesmo~ obJectiVos, poderão ser _assigna.dt>s ·.:::óm os Governos 
dos ~wiicipiqs. · 

Art. 1_4 • A!) diápoSiÇõe:? desta lei não .dero~ám as dotaçees e 
~citjmin~ções· ·de verba~ consignadas' na lei dê or:çamênto pa.ra o 
e:xercicfo dé 1~36. 

4:rt. 15,. Continua:m ém vigoi', quando não collidirem com 
-·esU!. .l~i. as ç.ispp·sições constantes_ do Regulamento al>Pravado pe.ló 

Decreto. :z:i.- 19 . 7!2'.6, de 20 de Feve.reiro de 1931. 
4rt. 16. Ficam revagadas -a-s dispesi~oos. · eni coritrârlo • 

. o Sr. p.re~idente -·o t>ri0jeêto pàssa á. 3.u, odiseussão .e figu
rarH. n~ prQxima Ordem do Día, em virtude· de urgencia .. 

Passa"-se ·$. materia constante da ó:r.dem do Dia. 

3.ª àiJ!éúSsão à() p.rojec.to. no , ~64, ãe 1~~5 (l.ª le
gis?a.tura) 

1 
d:ispondp soõr.e a nomeq.çüo à~ àeposita

rios de· bens pe'liltorçuj,os, 'tia$ ea:ecuções jtuli'c!iariq,-~ . 

sufeiia·s á d,ima'f"a, fi,e· ReajustaJnento • .. 

-()· ·Sr. -Prés~dente -- Entra- ~m d~scussãc; Q proj~ct;Q. • 
Hà sebte ·a: :mesa uma emenda. qü~ ·va.e se.r l.ida. 

E' lida, approv;l~n. e enviatJa á_ Commíssão dé 
Qonstit-u,ição e .Justiça; a seguil_lite 

EMEND.4 AO :.>ROJ~.O N. '264., DFJ 1935 '(L'1 LEGIS.~TU~)· 

( 3. • discu-ssão) 

N. 1 

Ao art. 2:" do substitnllvo. da Çqmmíssã'o de L -egislação ~ !Jus
tiça: 

R.eQ,ijª-$~ as&tm a ·art. a'.º': 

''Nas e.x.ecu,ções judiejae$ .em,9J1an_to paral~sad~ po:t' estar a 
d.ivi<fc.L ·~ujeita ao pronunciamento da. Cuma_ra de Reajustamentl'i 
Eco1;romipo, t-erª' o gevedor :prelerepcia p~a a no'fi:leaçã.9 de depo
·sitariº de seu~ bens penhorados . 

Pa;rag~pho. unico ~ A nomea~ão re-sui:taIJte desse. pre!e:renéiá 
deverá; s.er ~êquerida pelo executado eXbiblndo prova de suã. iden• 
t,igade·" ·: 

Justif'icaç.ão 

Essa ~i?;lenqa ê a ·constante dó voto em separado do illüstre 
membro da Cqmn:Us~ão de .rustiça Sr .. Pedro Alei.Xo e foi ·por elle 
amplam·en·te jus~c~da. 

Tendo sido o aut;o:i; do projecto primitivo q:ue obt~ve de· l"nicio 
a. assisne.tura !ie 54 n~"Qstres Senl!lores l>!!PUtados re.J:>uto Jrrisôrio 
o silbstftl.)tivo ap:i;e_,sentado pelo $r. ·L-evi Carneiro. porqüê désvir
ttía intéiràmen~e o. prQj~cto apr~sentado .á, camara. Itecon·hece o 
relatôr Sr. Levi 'Can:ieí-r.o qµe o.s sfgnatar i_OS: do r>rQjec_to provà
ram r enied!ar ·um~ sfü~.ação e ~pr~sent.a utn sub~t_itutivo cfaê 11-
iude aqueUa inte:nG"ã;o, ou até mesm0 peQra a. situaçãç, aacfuéllés 
<:1.Ue o prÇ>jecie> vi!:Ja:v& amp~. • 

Peç~ a. ~tter.u;ão d_a: .doµta Co:mmissão dê Justiça para õ pri
mitivo· projéatp, ou -para -o voto, ® Sr:. Pedro Aleixo ...:.. por<tue 

53de101 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 101 

-154-

esse projecto Visa resolver umá situação de ·quasi 20 mil braJ:!i;
·1efros quasi atiJ:ados á ID!seria pelac. ganancia. sempre· augmentada: 
de credores que não satisfeitos eom os juros de 12 º!º aecumula.dos 
3indâ querem a propriedade e, ctufçá, a camisa dos seus infortu
nados deve.dores. 

Não ·~e queira: outrt>sim, desvirtuar a. louva.vel intençãp dn 
Reajustamento E'conomico que dec:i;etado para auxiliar a. lavoura 
está séndo transformado em beneficia,rio doi:i credores. Já. ins
cripto, em plenar.to, pretendemo$. faz~r a detesa,. do· projecto e so-
bretudo fosÍifica.r .a sua necessidade. · 

Sala das Sessões, ~l de Outubro de t!.135 . - Belmiro de Me
(leiroa. 

O Sr. G(imes Fe~~z (Pela ordem,) .Pedi a palavra para 
tmviar â. Mesa algumas emendas ao projecto, afim ·de que tenham 
o destiná reglm~rital. 

Vem á mesa e (; Uda. approvada e ~nviada. á 
Commissão de Seguranca Nacional a seguinte 

EME~'DA AO PROJ'EC'l'O N. 264, DE> 19~5 (1.a. LEGISLATURA) 

(3.ª ' diSC·U$SâO) 

N. 2 

Redija .. se assim o art . 2.º do i;ubstituth·o a..,_ C.Qtnmissão de. 
J.ustiça: 

"Att . 2.0. Em caso de remoção de clepositario de bens gra
vados por divida sujeita á Camnra de Reajustamento l!:conomico, 
terá. prefetencia, para o exercido do xnesmo carg.o, o proprio de: 
védor,. àesde que resida na comaTCa. da Blt'Ui4gão àQs bens e o cre~ 
dor lhe não impu~ne, provadament.e, a idoneidade''. 

Accrescente-se onde co.nvler: 

..A.r~ . Rege-se o de1;1oslto ·nas condições desta lei pelas dis-
posições da. lei éivll appl1caveis aos depositos le~es e convencia ... 
·naei) e pelos regulamentos dos <lepositos publlcos'' ~ : 

Jastifica-se : 

Se o !ito <'lE!- lei ê' restituir a posse do immovel ao executado, a 
o?xigencla da residencia se !ln.Põe no interesse reclproeo das part~s. 

Sa.Ja das Sessões, 22 de Outubro de 1935 . - q.om.es F'e'N'az. 
I 

o. Sr"' .fairo Franco - Sr. Presidente,_ tenl10 em xnãos e a en
vio â Mesa., para o destino :regime.ntal, Uma; emenda. ao substJ,tutt
vo apres·entado p~la Comíni~ão de Justi~ ao projecto que di&spõe 
gobl'e a :nomeação de deposita.rios. de bens penhorado~ nas exe
cu~õaé ;ludiélar~as sujeüa.$ ã Camar~ de Reá.Justamento. 

Sr. Presidente, o substitutivo da. Comn:Ussão de Justiça mere
ce toda. minha appr:ovacão . Det.5cle que falo nesse. CoinmiSsão, 
quero exterior.tear minha profurid~ admlra,ção, meu gra.n~-~ res
peito pelos .1llustres membros que a compõetn. os q·u~es, pela su~ 
sabedoria. e. elevada. manelra por que desempénhe.ni seu man®to, 
são dignos de .nossa bomen.a.gem: Esses ernlnent~ Deputa:gos 
constituem mesm"O um escudo defensivo contra as 01.'iticas que. 
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commummente se .nos fazem, accusando-nos de indifferen~smo ante 
os altQ3 problem,as nacionaes. (Muito bem.). 

Sr. Pr.esidénte, o pri.meiro aM.igo do SUbstittitivo estabelece 
a prefereiicia para o julgamento da <Jeciaração de dividas sujei.tas 
a. proceS$o judicial e del,)endentes de jÚlgamento pela Ca.rt;lata de 
Reajustamento. E' o ponto de I?artirlca. par!i- outras medidas mai.s 
amplas, G.Ue necessariamente dévemOIS aquL votar, t€ndentes a ta.
eilitar e abreviar o j~lgamento pelá Camara d.e Reajustamento 
Economico dos ·ll)ilhares: de PI".'OCessos, que °lá. se encontram á e~-pe
ll'à de decisão., creando um~ situação d~ excepção para credores e 
devedores, situação que causa graves prejulzq.3 âs relações com
~erciaes e ao credito' ºagriéola. 

O art. 2. º estatue preferencia pâra os devedores ·ser~m de~lgl).~1.
dos deposita.rios dos bens e:x:eçutados, quando por qualqu~r µiot~vo 
haja Vaga de 4.eposi~rio des2€s .bens. 

A esse artigo, que constitue !'eg:ra geral, offerecí emenda 
declaxatoria. ou esclarecedora, refere11te aos· casos em que o deve
ê}or se ;:i.çha, em estado de fa.llencia. Na n::ll~ha emenda deixo esta
·belecido, de maneira cla~_a, que se 0 immovel estiv~r d·epositado em, 
mãos do syndico. ou do IiqUida.tai'io, o devedor rião poderá us.u dQ 
beneficio do art. 2.0 do eubstituÜ\•o, continuando-se a ~pplicar 
iP,tegralm.ente a le.1 de fallencia.s·. . 

No art. 2.º prevejo o c;~o da execução do devedor, iniciada 
a.11terlormente á declaração de isua fallench. para também deter
·m:inar que, .na. hypothese, nunca. a pr.ef~rencia para o· cargo de 
depõsitai'io poderá ser pretendídá pelo devedor falljdo, mas sómen
te péla mesma. por intenned,io do syndico ou do ·uquidatario. 

São estJs, Sr. Pre.~idente as c.onside~3'ões que aclJ,et do me:u 
dever apresentar, e as fiz oralmente, porque, devido á. premencla 
4o tempo, nã.o mtt !oi dado form.u1al-aa por escrtpto, (Muito bern. 
Pabn.a&). · 

Vem á. J.VIesa. é lida.,. e enviada á Commissão de 

Constituição e Jú$tic;:a a seguinte 

EMENDA AO PROJ'BCT-0 ~. 264, DE .1935· (l.ª LEGÍSLATuRA:) 

(3... discussão) 

N. 3 

Entre os árts. 2.0 e 3.0
, lntercale-oo este artigo: 

Art. N Q caso de tallencia do dêveàor, prevalecerão as se- · 
guintes reg:ra.s: 

1. ... se o f.nlmovel estiver deposit~do ~ mãos do syndico ou 
liquidatarfo. o devedor nãO poder4 usar lio ben~ficio do art~go 
a:nter.ioi;w conU?luando a appllcar-se integralment~ a l~l de fal
l~ncl.a; 

2." se o immovel estiyer ãeposi~do em mã.os de terceiro ou do 
credor. em execuçã.o cEimmum por este movtda; a pre!.erenc:fa.: do ar
tigo ant.erior poder§. ~er exercitada roment~ p$ ·massa fá.mela, ·por 
intermedio do syndic9 ou do liquiàatario. 

Sala. das ·Seszõe~,, ·2~ de Outubro. de .1035. _..; Ja:vro Franco. -
Miranda Junior. -· o. de Morai; Andra.de. - José oasaio de Ma,,. 
cedo Soares. - AureU. no Leite. - Th. ~onteir-o de Barro8 Filho . 
..._ Fabio .de Oa.marg9 -Aranha.. 

Em ~eguida, é encerrada a discussão cio projecto 
n. 0 264, de 1935 (l.ª legislatura), tic~do ~diada. a vo-
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i;ação :,\tt que a .re-feriaa Commissão dê parecer sobre 
as emendas offeTecidas. 

3.ª àiStn(.3Sâo ào J)r()_}CCtO 'l'I•.º 313, de 1935, CJ.,._i• leoJs-· 
iat·ura:) , ãec~a,ra.,ndo se?n etf e.tto o ar'.Viso ào Mini8terio da 
Ed:ucaçã·o· e ·Sa.uã,e P.1iblica, q~e ?nando?t1 afastar prio
ff)ssor_es e fu71-ccionaríos <la. .Fac1,1.ld'ade de Dir~ito ã,,,.t 
Unioorsidaàie do ~io de Janeiro~· tendo parecer da 
Oommíssão de li'inamças. 

Ence.rrada a. discussão e annunciada a votação. 
APPrOVado e enYiado á Commissão de Redacção o 

segµinte 

~ . 313 - 19~5 

O Poder Legisln.l..i\'o dee;r.etu: 
-

Art. 1.0 E' .. concedi.da a pensão y:ital:iCía de u:m conto de réts 
(1 :000$000) mensaes, a cada um dos profe.ssóres da Facuiaooe de 
l>ii'eitó da Universidade do Rio de Janeil'"o; afastados .do exercicio 
dos seus cargos ~m conséquenc,ia <fo Decreto n.0 20.902, de 31 de 
Dezembro <le 1-931. e que nenhum provento recebam dos cofres 
11uhli~O$ íederoes, em 'I'econhecirílento á0:s .releva.ntes servíços pres·
ta<los ao ensino superior do }:>aiz. 

Artl 2.º 4 <le&pesa para ~t. execução desta le! cor~~rá pela 
,.·et•ha "Pemµonistas,., consigna.d.o l'lo orçamento do Mi.nisterio -<Ía. 
Fazenda. -

Art. 3. 0 · Re\·ogam-se as <lisposiçõe~ em contrario. 

·o Sr. Pre.sidente - Tenbo 9Qbre a hl.esa. e You s'u'l;nn.~tter a 
,~utôs o· segilint~ 

REQ tJERIM.ENTO. DE UOOENCIA 

Requeremos urge'n.cia para. imme-Oia~ votação do pro-Jecto 
f1 . ·l-i9-A, de 1935. 

Sala. d~ Soosões,. 22 de Outubro oe 1935. - Acur.cto Torres • 
.Arthur Santos. - Fra11.cisco Gonça,1-ves. - Dmiz Junlor. _. 

H orcicio La.f er. 
Sr. Acurcio · Torres (Pela ordem) Sr. President~,. ao 

pro.ject_o de orçamento para 19351 t-ive. opporturild6.de de offerecer 
~menda mandando abrir ci credito de 1.265:000$0l>.O para paga
mento de aubstdios dévldos aos Devutados e Senado·res em eX-éT· 
cicio, qu~do da vfotona. da., ·Revoluçã-o. 

Embora reconhecendo que S6 · serã.io completados os cineQ 
::umos de. disso1uc;ão .ào Con.~~sso N~ional em ll de Novembro 
pro:iilino, pois o Decreto do Gi;>vetn:o Provisorio é de 1 de Novem• 
bro de 1930, providenciava, com a mlnha emenda, :para o pagâm~n
to de~do pelo.s 23 dias de outubro, de 1 a 23, po~ entender qüe .o 
Congi·esso .existiu atê o· dia dã. s.ua dissolução. / 

.O SR. DINIZ J'tnuoa - O direito de'V·e ir atê alti, 

O SR. A.CURCIO TORR.ES - Qu~. assim, garantir o sub.ài
<lio de. Deputa.dos e Senadores até aquella datá., em que ellet$,. não 
victoriósa. a.fi:lda a; RevoluÇão, puaéram comparece:r ao Senado & 

á Oainara e exerc:itar os seus mandatos. 
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Chega'ú.'do o momento da vota·ção das emendas ao 0rçamento 
:i;>ara 1935, pedi que a minha constituísse projecto. em separadQ, 
.Constitu_indc; p~oje<::to en:i ·iseparado, foi á · Gômmi8$ão de .Justiça. 
·onde, pelo parecer do eminente ·Deputado S.r. Domingos Vi~l.'.a, 
ficou -firmado o pl'lincipió de q"l.te Deputados e Sena.do.res de 1930, 
tinhafu ineoncuso direito. ·á pe:reepi;:·ão- des-~e s"li}?sidio. 

Indo 0 pl"9jecto á Commissão de Fin~nças, como não p6d.e 
deixar de ir, 0 nobre ;representante ~ bancaaa bahiana, senhor 
Clemente l\!a.riani, relatando-o; aceeitóu o principio firmado ~la. 
·commissão de Justiça.. 

Houve apenas dlvergencia no modo poí.· que seria feito o 
pagamento. 

A Commissão de .Tustiça achava. que deveria ser feito por exer .. 
cieiois :Cin.dos, em 1936. A Co.mmissão -de FínanÇas entende que 
pod~l"Ü\. ser erfectundo pela. abertura de um eredito supplementâi· 
na verba. de exercícios fjndos do corrente exercido financeiro. 

Estando ·nessa occa.sião o . projecto de orçamento para 1936 
sobre a . -mesã. a receber emendas, forml;llei uma: que foi re~tad~ 
na Comm.issã'O da Finan~as pelo· illustre Deputado per .Minas Ge
raes, Sr.. ~niel cie Ca·rvalho. Nessa .emenda. accéitando o prin
cipio adopta.do -pela Commissã.o de Justiça., 'mando QUt! da verba 
de e,x~rcici?s ·:findos pax-a o anno financeiro de 193.6, seja <lesta~ 
cada. a de 1..265:000$000, para occorrer a esse pagrun,ento. 

Sendo assim,, Sr. Presidente, venho pedir á Camara urgen
~ia para imm.edita discussão unica dó ·pr.ójecto e consequente vo
ta<;ã.o, porque de su~ votãç;ão dependerá o· modo d.e agir da Com
missão de Finanças em face. d:;i. cmehda, relati'\"'a ao assumpto, 
por mir;D, apresentada á l)l"Opost~t Qrç:ament::ú"ia. 

O Sr. :Barreto Pinto - Peç;o ü palavra. Sr. Presiàente .. 

O Sr. Presidente - O n.ohre De.vutádo falarú. {fun.ndo õ.p. 
díscussãc:> do pr.oje<!to, porqu~ tis i:equ,erimentos élc ur:g.encta não 
pod~m se;r discut!~os. 

' O SR. BÃRR.ETO PINTO . - Xe~~c caso, Sr. Pres.lden.te, 
fl.gllardafei o momento opport~o . 

Em se·guidà., é a_pprovado o r1::qaerim.ento de u-rgen-
eia. 

O Sr. Presidente - Vou !Submetter ái immediata <liscussão ú 

·\.·ota~ão ó projecto. -

Discussci.ô unica 1àf; projecto n. 149-A de 1935, 
(1 ... 'le·gisZatura)~ .a.brintk> o cred.ito de 1. 265:000$'000, 
1;ero Mtnisterio da Fazenãa.,, para pagamento do su.õ
siãio àíe Deputc,.àós e Sen4<U:>res ao Cbn!}'l:e&so,,. cbrrés-.. 
zyon·dente ao per·ióà.o ãe 1 t:i 23 àe outubro, incliiri1.1e, 
de l930; tendo parec~re~. com substituti'Dos das Com_~ 
missões de Justiça e de li'ina-nças ás e'inendas em ·àis
cttssão esp.ecial. 

O Sr. Presidente - Entra. ei;'f1 dis.cusEão o .projecto . . 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presidente, quando a.pparece.u 
em ordetn do dia o projecto n .. 149, abrindo o credito de 1. 265 :-000$, 
pelo';~nisterlo da.. Justiça, para p_agamel\to de subsidio aos. Depu. 
tados e Sena.dores do Congresso Nac~qno.l, eorrespondente ao pe~iodo 
de 1 fl 23 de Outubro de 1930, tiv~ op;portun;idade de apresent.'ir 
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emenda, em que reconhecia como continuo a. reconhecer o direito 
e.o referido pagamento, indicando porém. ,qu_e a despe-.za corresse pelo 
credito de exerclcios findo9, constante da sub-coMignação ri.. 1, da. 
verba "Pividá. ~luctua.nte " , da lei n. 5, de 12 de Outubro de 1934. 

Ao apresentar essa emenl)a,,. eu a justifiquei. nos ter.mos que 
ã. Càmara já. conhece. 

Indo, ci projecto á Com.mjssão d~ Constituição e Justiça, na 
qual foi relàtor ó íUustre Sr. Domingos Vieira., conciuiu acceita:n
da o alvitre segge_rido qúanto ao modo de se liquidar e. ê(es..'. 
p~a. 

Do mei:;mo modo, a commissãp de Finanças manifestou.-se 
favoravelmente, como acabamos de ouvir,. Pela. leitura do pare
cer do honrado Sr. Clemente ~ri~ni. 

E' de notar mesmo que ~ referida Com.missão fpi, alnda, mais 
po.siti:va: nãe deu autoriZa.Ção ao E_xecutlvo para li:qufda:I'. a des
.pesa ~ recqnheee_u, desde 'logo, o pag3mentQ ou a divida da Unlii.o 
para cóm te~ a<;1.uelles que e_x-êrciam. o manda.to de Deputadoo 
e .Senadores. 

N013sas condições, deante ào substitutivo da Commissão de Fi
nanças e para o qual solicito preferencja, nil;o haverá necessi
·dáde de cada. um requerer, nem organl.za.r-se processa especfal 
para cada U?ll do..; cong.rcssJstas. 

Convertide> o projecto em lei, é .de se organizar a fôlha geral, 
:Para os effeit99 do pagAmento pelo Theso.uro·, refere-n<te ao stib
sldlo de 1 a 23 de Outubro de 1930., corre·ndo a. despesa pela. ver
ba de Exerêicios ~indos, do orçam.ento vigente, tal como suggeri 
in:i. atluclida emenda E? mereceu· 9 apoio das Com.missões de Jus
.tica e de Fi;o:an~as. (Muito· 'bem.). 

O Sr. Presidente - Nij.o havendo mais quez:n queira usar da 
palavra, vou -declarar encerrada a. d~cussão. (Pausa). Está. ,en-
cerrada. · 

O Sr. Barr-eto Pinto (Pela ordern) · - Sr. l>r..esidente,. como 
existem do4 substJtutivos, o da Com.missão de Justiça e o -~ 
Commissão de Fina~ças, de_sejaria que V. Ex. me in!orma8sie 
ile o que vamos ·votar é este ultimo·. 

O Sr. Presidente - VOtJ. ou·vir a Cainara LS<>bre o substitutivo 
da. Contmissá.o de Fin~ças. 

O SR. BARRETO PINTO. - Obrigado a V. EX. 

O Sr-. Presidente - Vou suõmetter a. votos o rsU:bstitutivo da 
Cpmmlwão de Finanças. e Orçamento. · 

Approvado e enViado á-. Commissão dê Redacç:ão 
o seguinte 

l'ROJ'Eor() 

N. 14_9-A ........ 1935 

f 
' 1 
1 

Art . . 1.0 O pagamento do subsidio dos Senadores e Depu
tados que- exercer3m o mandato no período de l a 23 de Outu .. 
t>ro de 1930 ~erâ. feito pelo processo de exerci.cios ·findos, corre_nao. 
a der~eSã. po·r conta da co.nsignâ~ão n.0 1 da verba da. Dlvlda 
·F-luctuante da lei n. 5, de 12 Qe Outubro de 1934 .• 

O Sr. Fabio Sodré (Pela ordem) reqµer e obtem dispensa 
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as impressão da redac<:ão :final do proJec~o n.º 331 .. E, ~ 19~5. 
~fi~ de ser .irn.mediatamente votada. 

E' Udai êi s.em çbServaç9es, approvada a. seguinte . 
m.ll>AOÇÃO 

;N. 331-Á - 1935 

(1. • legislatut'.~) 

-Reàacção final {1-0. :r;Yra.jecto n. 3~1.;...d.J etc 1_935 (1.ª teat.slatur:a). 
qµe dis'põ~ . sobre a exportação <le abaeáxjs 

O Poder Legisiq.tiva deçreta: 

Art. l .. º Nenbuma reistrlcçã.o se fará na. e:xp.or.tação ·de aba.
ca,xi$ pelo factó1 de 1Se apresentar~m, 'ºª fructos guarnecidos pelos 
respectivo$ filb.Qt~s ou re_bentos. · · · 

Art. 2-º ~evogaín-s~ às diS:pos.ições ero: contrario. 

Sala.. da. CommJssão, 22 de O.utubro de 19.35. - Vaü:1fte .àel 
Li-ma, Prei3idente. ~ 1i~it.or Maj.}. - M«:thias Freire. 

O Sr. Presidente - ó project-!:>' vae-a sancção . 
Passa-se.. novam€;1nte, á mate~I~ co~µ.nte da· ordem do· dia. 

3 .o. 'flisc1,;,:,sã.o dó prtJjecto n . 218--A.-, .d'e 1935 (1. 11 

teoisl<:ttit:rà) , pro1.1':tdenciânrlo so"õre. ~ ·~or.t.a.gão Õ4!1. 

orch~aç~aiS; ~m parecer. falV&ra.vei da qxnnmfssão 
de ÃUr~u?tur.a. 

En.eertada .a dLscussão. e a.nnunciadn. a yeita.ção • 
.A,pprovad.0 e envi_ado á do:mmissão o.e R~~~ão 

º ' .seguinte 
PROJ~O. 

N'. 27.8' - 1 . .935 

A Cem~~ d-os 'Det>u~ps r~solve .. t 

A1-tigo tinico .. ~ .M:lnister!o dá Agricüitura mandâ1'.á; .fazer, eom 
U:rgencta, um estudÓ ·sóbi7e a exporta<;ão par~ o extrangeiro ((;is 
pianta.s orchid.eac~as, ~b:n de p),'opõi,- â . ,Ce->nara dos peputaâos. ~ 
$e~ã.o de 1936, -qm project<:> ~e. !ei cont~~Q.o medi.das qu.e regule_m 
a. referida, e_xport.ação e ev.item. ~ geva.stMão., que .está ~eni;lo 
tei:t~ eom •gi-anães :prej~iz!'s para e;> Paiz;. revp-ga.d,as as disvosi
ções ~ni c.ontrario • 

. o Sr. Presidente 
vot<>S o seguinte 

Sr. Pre~dente.. 

:R~ sob.te à mesa e vou suJ.m1etter a. 

Reqpeiro prefer~ncia. :para o prgjecto n. 265·,A, ~e 1-$36, ·que 
reorganiza. o Conl3elhQ N~cfoniµ de E4ú~i1-o ~ que já. co~ta 
da o~d~xn. do ~ ·de b-0je. 

Sal~· da.$ Seas~e~ 22 qe Outubro de 1~~·5 .. - Raul .Bitt·eneo1trl, 
rlõllator. 

Approv.ado. 

1.11 cUscussão do projecto 7L ~65.-A~ <Ze 19.86., (l.ª 
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·zeu~•~-tura), reorganizando o (Jonsel·ho Nacionai de 
;Educação; te:n4o parecer cont. emenàaa da Oommissã.<> 
de Finanças ao substi tutivo da Oommíssã0 de Eclu.
cação . 

E;nceJ;r~ a disc~são ~ annuncia:da a ~o~o . 
..A.p~rovado o seguinte 

PROJ'ECTO 

'N.0 '265 - 1935 

Art.1.º Fica instituido o Conselho Nacional de Edu~o, 
que será. o orgão techpico do Minlsterio da Educ~ã.o e Saude 
P.ubllca.. nos assumptos. ·relatlvqs aó ensino. 

Al't-. 2.0 o Conselho Nacional de Edueai:;ão destina-se a 
cc?la.borar co~ 0 governo federai, nos altos proposlto:1 de elevar 
o n!vel de cultura brasileira e d& fun/lan'\entar, uo ~alor intel• 
lec~ual e rn9ral, do individuo, e na. educa~ão ·J,JroflSSJonal, a !:,7~
de:za. da ·Nação. 

A.rt. 3... o ConselhQ será constituido da seguinte f6r:na: 
1. M1$tro da Educa-ção e Sande Publica.; 
2. Um representânte de cada. Universidade !ed<;!ral ou equi-

parada; 
3. Quatro representantes do ensino prlmario dos Estados~ 
4. o Directôr Geral de Educação: 
5. O lnspector Geral do Ensino Secundarlo: 
6. O Superintendente dô Ensln.o Industrial; 
'1. O J:rulpectQr do En.sino Commercial_; 
8. O Direcror da. Saude Publica Nacional; 

9. Dois membros e.:colhidos livremente dentre as persona
lidades de: alto .saber e de reeonhecida capacidade em assumptos 
de educa~o e ensino . 

§ 1. 0 Ois ré.presentantes do ensino 'Primario serão escolhi
dos em EstadQs differentes e n_aqueHes em que nãp he.já. Uni
ve~.sidade. 

§ ~·º O Mini:::;h'O, ao pedir ás Universidades os seus represen
tantes. designará. o cursq a que devam pertencer, de modi> a 
reunir no Conselho a m.aior varie®de cie esp.ec1.allstas. 

§ 3.'° Será. Presidente do Conselho o Ministt;o, que sõ terã. 
vote de desempat~. 

Art. 4.0 ôs membros do Conselho serão nome~do;;i pelo Pre
sidente da Republica, terão exerciclo pelo prazo de , quatro annos, 
poden.do ser re.contit..1.zidos, e sõ perceberão, ·a titulo cie gratificação, 
dianas ti.Xadas peio Miziistro e indemnizacâo pelais- despes.:i.s · de 
viagem. / 

Paragrapho unico. ~s dlarirur e a inde~çâo serão pagas 
í>ela Thesourarla.' do Mlnlste~io.. . '' 

.A.rt,._ 5. º S~o attrilJui~ões do Conselho: 
á) elaborar um lJrojecto de lei que fixe e l)lano nacional 

de eaucaç;a.o conipre.qens1vo de todos os gráQs. e ramos do ensmo 
com.muns e especializados, bem como, a.o 15eu tempo~ ·O~ projectós 
de lei da.s rerorm~ a:conseinadas µesse plano para. -sl:!rem sub
mettidos a.o Poder Legisl~t.1vo; 

'b) zelar pela. côordenação e execução desse plano, em toã.1> 
o territor!o do Pàíz; 

e) su1;geri+ no goven::o federal a. sua. accão ,auppletive. ond& 
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se :f~ça.. neceBsaria por deficíen.cla de iniciativa. ou d.e ~e~ur~óls 
e eutr_a.s medida~ para a melb.or so.1uc;ão Cl:os problemas ed'ij-
çativos; . 

d} astbnula!'.' a . obra eQ.u.cq.tivà. em t0do o Pa.iz, .suggerindo 
ao góverno estudos, inqueritos,, demün.Stra~õ~$, distribui.Ção de 
subven~ões; 

e) - p;ropõr crit.erios parn.. a cUstl;'ipulç;io adequa:d~ dos fundos: 
e-speciaes d~ cducuçP.o. e V•·· .. ~:i;- pelg Z1mfücagà'o d·ts~_1::s; 

f) anir:aar ;w-tivi~des priv·ad·'-:S· qµ~· se !,Jr.opoühatn ê(1l1;:i,.hma.\' 
~om. o Esw.!}o nos assumptos ·de educaç.ãQ: 

g) conhecer e oioínó..T ~m ultimo. .il)st;:t:ncia sobre os as• 
~úmptos de or.detn admiI'il strat..iva e· qiQ.a~t1c~ r~ter~nte a qual
quer instituto de e111~ipó, ~ttendido o dlsr;ost·> .nQs E-~tatut•,ls .e í'e"" 
gti~amentos dus universidades. ou estabeieclmenti:>.:; singulares de 
.en·sinó $'UP'~.Xior ~ 

h) fÚ-P,ital', na es;phera da sua a<::çü.o, a e;xpans[o universi,
~ria e .. premo ver o maio!:' contact.o entre os instit;ut•.>.s techu!ctie~ 
scientifüeois e o ambiente. sócítd; 

i) má.D.ter estr:'~it.a liga(lao com os ConseJ.'l10s ;egion~.çs de. 
-eCJuca<;;ilõ, su~~erindo•11Mis meclidn.S -coriveP.ient-es a uma écc;mo 
uniforme :nos df:>rninios elo. educaS,ào e ela ell$1nl.>, e Te·ceQ~n<lo sug
$'estõe.;; delles ~ 

j) eoUabôr~t. e.rµíizp, eom b governa, no .~ent.i.do e nu orien
ta.cã..o d·o ensino nac!o;n.al. 
,, · P.ar·"\~apho ,u_nico ~ Q plano nacio:nal, de edu.cação, attendido 

o 4isposto no artigo 5·.'\ n. XIV' c1q. Constituiqão, obê.decerá M 
ségufntes normas: 

a) fixaç:iio do prazo mm1mo. para a sua vigenGia; 
b)' ed,u,.~c;ão tn·inistrad'1,. de moela que ·postlbilite ~fflcien,tes 

·tactote$ d~ vida moral e .economic~ .da Na:ção e dcsE'nvolvà num 
espírito bra.c;lleiro a consci~ncja da solidaFi~dade. h.uina.na-; .. 

. e}' o ~l'1·sJno I;>rimãrio früe.gt:ai, gratuito, de frequencia obri
ga.toria. e ext~nsiv:o aos adultos.; 

à). te.ndencia. á gratuidãd~ do ensino educativo ulterlor ao 
primeiro, afim de o tor.nar mâis acce.ssi-vel; 

e) liberdade de e.nsino em todos os grãos e .ram,o~. ob$~V!J.
da.s as prescrl:P<}õ~ da leg.isla.ção f·ederai e e::!.aqu_al; 

f} :en:sfl"lo no~ .e$t.abeleci?lilentos partíC.UJar.e..s minl;:;traQ.o. no 
idi9ma pat.r~Q, salvo o de l,il'.J,guas extrangét_ras;· 

g) Ii::r.nitação· da, matricula á ca pa:.cida~e do est~lleleel~énto. e 
selecção, p9r meio .~e. p~ovas· de intel!igenc.l(l. e apróveitatnent~, 
OU por px:-ocesso~ o·bj_ectl'vos apropriadOE! á !lnalldade 'dO curs<n 

h) récónhecimento· dos estabelecimentos partlcular~s de · eri
·~sin<it, sõmenre ·quande ass:;,igur~·n:t aos séus profe::;s.o'J;es a e$tabll1-
d...ide 1ern1:Iu~nto bern se.rvirern e. t:1ma :rerounera:çâ.o co~digna-: 

f) determina<;:ã_o Çla.s çondkões Q.e recoI)h.eci_mento o·fficial dos 
.es~b'e1ec.ini~n_to~ de e:J.J.Slnq secQ.I)dár~o e GO·lJl)':>,lemen.t~. - d~sqe a 
do~ ~nslitutos 'd~ ensino superior, e .o processo de f).sicalizaçllo 
dellea:· 

i> or!Z'anização pat:a, os· tetritorios. ·d~. syste.mas: ·eàucativo.s 
.apropriados aos mesmos-: 

k) torneclm§?nto gr~.tuito de J11atedal eséolar, bolsas de es.. 
tuc;lo~. assistencla all.zn~;g.ta,.r, dentaria e ·iµedlcª-• e i;>ara. viU~gia
tú.raR. 

Art. 6.0 O .conselho NacfonaI se ·reú:nirâ. fogo <lepol,.e de 
e.onstituldo e ·elàbora.rá, o l>rójecto do ,Plano n0.cion~l de educaç~t> 
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·dentró do pira.zo de 30 dias.. a contar da dat.a. aa. sua. installação .. 
Art. 7.0 O Conselho terá sua sêde na. cidade do R'io de .Ja

nefro. e ~e reunirá, no minim.o, d~s vezes por anno, realizando 
·em cada reu_nião ~ sessões que fQrem necessariae ao desempe
·l:lh.o dos seus. trabalhos. 

Art. 8}> O ::Mini:sterlo da Educação· e Saud,e Publica deve: 1o 

a) providenciar Para installação condigna. e o tuncciona
lnento do Conselho; 

b) pôr. á disposição deste O$ funccionarios que :forem ·ne
cessaria . .::: e todos· os elementos informativos· qu~ lhe. forem pe
didos; 

e) enviar sempre aos miembros do Cortseiho, no interregno 
dos seus trabalhos re~entaes, publi'cat;ões officiaes, dados es
tatisticos e tudo .o maiS que se reracione. com o ensi~o. 

Art.9.0
• ÉJ vedaco ~ ?i/lln~t.ro fom!J,r qualquer <leliberação 

sobre assumptos do ensino contra o parecer unanim0 do Con
selho . 

.Art-. 10. O Cç>nselho or.ganizatã. o seu regimento interno. 
4,rt. 11. ~evogaµi-ee ás disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O project9 pass.a â 2.11 dlsCussão .. 

O .Sr Raul Bittenco11rt (Pel·~ ordém) requer e obtém dis
pensa di:- interstic;Jp pa.ra o ·projecto n. 265-A, de 1935, ~figura:r na 
iX°dem do dia da sessão sec,"'Uinte. 

2·.• discussão do projecto n .. 243, de 1935 (1.ª 1e
gislatitra), restabelecenclo as Escokl.8 de l?t-Strttcção 
Militar '(É . I ·,M. » de 1. "'• .2.~ e 3,• clculses.. no$ est.4-i 
be1ecimentos de ensino; tenclo parecer com e~dÓ 
da Commf.ssáo de Segurança e pa.recer da Eduo:ição'I 
tavoravei G e~. 

O Sr. Presidente - :E;ntra· em discussão o art. 1. 0 • 

Tem a palavra o Sr. G-O:g:ies F~rra.z. 

O Sr. Gomes Fer.raz - ·Sr • .Presidente, não ·vo~ l>'ropria
mente dliscutlr o projecto, ;mas ~penas enviar á. Mesa duas· emen
dàs, para que tenham destino regimental e a.fim de dá.r tém.Po 
a. que o honrado Sr. M~tro da Guerra re5J)onda ·a um pedido 
de informações· que dirlj9 a V • . Ex., .neste momento. 

s~. President e, o projectp, conf-Orme. ·Se verifica. : de sua. jus
tificação preliminar, reinstitue, .n-0s esta.beleclmen:to~ de ensino 
secunda.rio, comni~rcia.J. e profissional, as escolas de f nstrucçã.o 
militar de primeira, segunda e terceira classe, Q.Ue foram transfor.-

• :I;lladas ~m escolas. de instrucção ·mJutar preparatoriasJ seriadas, em 
e-lasses identlcas. j 

Em resumo. o projecto revoga disposições do deereto numer-0 
23 ,126, de 21 de Agosto de 1933, posto em execução e:m 1934. 

' Emquanto ~ se .der cumprimento ao precelto cóillStitucÃ.Q~ 
do art. 101, organizando o.E! cons~lhos geraes, que serão os orgãos 
technicõ~ c1a Camara. dos D_ep.utados,_ entendo, Sr. Presidente, qu.e 
ninguém mais competente que o Sr. M!rüstro da Guerra para in
formar :Se este projecto comulta o interesse nacional, m~mo 
I)brque 9 Sr. Presidente da Republica, ultim~ent;e., tem yetado 
todos os projectos referentes a assumptos militares . 

Va.m.os, portanto, evitar ma.is um v eto, e, ;nesse s.entido. envio 
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á .Mel;Sa. clull6., emend~ e o r~qµ~1·j,m~nto <le il11orl_l1ações, pedindo 
o benevolo deferimento. de V. Ex. 

Vem á, :Mero, ~ lidat a:poiad~ e enviada 4 Com
mi$são d{) Segm:an~a. Nacional a seguinte 

EM~ND..... AO PP.OJE,-;-ro x. .243, D~ 19·35 (L... legi,slél.tur;ll) 

('.3 _,. discussão) 

-\l:crescente-se: 

Ao art. 1.0
• depois uas vu.lu.vra.s "º proü::>:>ionul'j as seguir.re.s: 

"que gozem de ins·pecçâ<> legal"; o mais como estil. 
· Ao a:rt. 2 . º: redija..-se da ·segtrinte -forma: 

At't. 2. 0 Esta lei entrar<'.í. em \·i.gor em 1 de .Janeiro <le 
1936. 

~:;i.la tlai-: Sessi'íE.~s. :'.!~ •1e- ·outubro ele 1935. - Grunes :E.'er.ra.z. 

E ;nC<:Jrrada a. cl~clf!.S~ã.o doa a.rts. 1." a ~-º à.o pro
je~o n. 243, (];e 1935 (1. a legidat'Uft"t,), flca.nà-0 a.df4éln, 
a 'VOta.!}(io até que a. ·referida ,Com.mfssão <lê pa,re.ccr 
sr.>l>rc a cm.en4a. olfe'rec.i ila. 

E' rlefericlo o seguinte 

N. 192 ._.. 1935 

(1. a legislatura) 

Requeiro sejam. solici~a.das do, Sr. Ministro da. Guerra. in
íorm.açõe~ que esclareçam â Camà.ra. se <> ~stabelecimento da.s 
~colaS .(ie Instrucçâo :Militar d& 1.ª; 2.ª, e 3.• c~ses nos esta.
belecbnentos de eDSino, transformadas em Eacola.s de In.sttucÇão 
Mllftar Preparatoria pelo Decreto n. 23.126, de 21 de Lgosto de 
1933, c6nsulta o intére$se do Exercito, que deve ser o mesmo 
da Na~o. · 

S~ll'I.- das Sessõ~s, 22 de Outubro de. 1935. - Gcnn.eB Fe?'ra~. 

V' cliscusBão do projec:ito n. 327~ de 1935 U .. ª Ze
giSZa.turr:;), 1'e.rm.ittindQ a :instlt-u~áo d.o bem de fami
lia. rural; com. pareceres favora'Veis dali Commf.Ssõea de 

' .Tus~iça e de Plnam~s. 

Encerrada a discussão e annu?J,cl~ ai votação. 
A·ppro\-ad<> -0 segumte 

PllOJECro 

(1.'' legiSlatura.) 

Al't. 1.0 O immovel rural. com área. atê cem hectares. poderá 
ser eri'gido em l)em de :tam!Ua.. 

Paragrapho unico. Verificada. a instltu1~ão; sómente poderão 
ser penhorados emquanto ena vigorar, qs bens dados em penhor 
a.gricola ou pecue.rio e os que ~ f()~m 1nclispensaveis ã. e:xplora
gã.o agrtcola. do bnmovel. 

Art. 2. " Revogam-se ·a.:::· disposições em contl"arfo,. 
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' 
-O Sr. Presidente - O pr.o)ecto pa_s~a .á. 2 ... discussão. 

Primeira a,iscussáo do projecfo .n . 1-66, die 19:35, 
(:1..11 legi.slatiira)·, ãíspondo sobre vencim.entos ão func.

. ~fümaZismo puib1iço· da Un.iã..0,, nos casos de ·suõstitui
ções e exercici.o interino. 

Encer~ada a disctissão e :),nnuneiada ~ votaçãci
.AJ>:r>t'ovado o seguinte 

N. 166 - 19S~ 

Art. L ó Os funcci-0narios pubiicQs, que substituiTem interinà
:::nente os licenciados, perceberão, aí~i:n de seu3 vencimentos, o que 
os ~ubstítuidos -per:derem, nã,o exce.dendo, porém, do.s vencim~ntos 
destes os <los sut>stitutos ~ 

Pa:ra.grapho unico. Se a licença do ~lJ:t>stitu-idó fôr com v~n
e:i.Inentos integraes, n?s termos ~o Decr.eto n.. 42,, de 15 de. A:bril 
·de 193~, o substituto perceberá, alé~ de Géus vencimentos, o· corres
pondente á gratificação, qüotas ou perce:ntagens do .stibstituido. 
pel<). verba. "Eventuaest' do orçamento do respectivo ·1\fini9teri_o; 

• não podendo; em caso algilm, o$ venc.imentos d.o s-ubsti~utp e~ce-
der e>s do ·substituído. · 

Ut. 2.0 Os funcc~onaríos publicus que. substituirêm, interi
naII)ent,e; os qu~ estiverem em C'omm.i,:;são ou servi~o obrlgatorio _por 
l.ei, COJ1s·ervando, portanto, a. totiüldade de seus vencimentos ( or
denados .e gre.:tilicação ou quotas ou. percentagens), perceberão o 
orQ.enado d.o seu cargo e a gratificação ou q.uotais ou percentagens 
d .o subStituldo, .pela; verba "Eventuaes>? do orçamento do respectivp 
l41ni9tetio, nãó poden4o o substituto recebe.~ mais do que o substl-
twdo. · 
, .A:rt-. ;v liep·u.tar-se-á unicamente substitllição,. pa.ra o effeito 
dos _arttgo·s precedentes. o exercicio ín-tedno de emprega. cu)as 
iu~c;çae:s fo~em . . diyersas da.s que ao empregado .substituto .. compe
tlre-tii no seu proprio loga.r, em vfrtudé· de leis e regulamentos' . . 

Art. 4.0 ÁS p~SO:lS extranhas que Servirem cargo vago, mte
rinamente, perceberão 'os vencimentos integraes desse cargo. 

Art. 5.0 o preenchimento das vagas que se veri!icá:tem nas 
~epartições publicas tedera.es, nos cargos de dlrec<;ão ou de ~hefie, 
de servjços, de provimento. etfectivo, , será feito entre os· funccio
narios que, DO momento, estiverem ex.erc~ndo, 8., COJlt('IJto eia .l'"lnú,
nistr~ão, por mais -de seis mezes, Intermániente; e por súbstl
t.u~çã.o, ÓS ref erJdos cargos, desde que p_reench,a.c~ OS reqi:isitós le- . 
gaes e?r!. 'ViS'.or. , 

Art. 6.° Fica revogada toc'kl a Ieg:li$Jaçã0 contraria ao pre-
sente dec.·eto. ; 

O Sr. Presidente - o projecto- -pas~ ê:i. 2.11 ciSscus:São. , . ) 

Disc1tssã(J unica do projccto 11 •• 24-.A de 1935, (l.' 
legislatura), regulando . a . dfotribuição . ãe 'su.u:venções 
11. lnsti.tHiçõas. <},e . A.ssiste1).cia, . EducaÇ'ão . e . cuitura; 
co?n sub.sútutivo. da ·Com.missão de -Finanças e. 'Qr_r;a.-. 
1nento á.s .entendas . e-m ~tscussão especi z e ao~ pro
}ecto e voto. em -sein:rado dÓ ,S:,._. He'nrique .Do'd.S1.co'rfh , 

~ . ~ - . ~ ; . .. : .. 
O Sr· Presidente - ··Entra ~m iliscussão o proj~ct.o. 
Tem a palavra o S-r. Furtado Men{"7.es. 
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O S~. Furtado de ·Menezes ..._ Peço a V. E.-x.., Sr. Pre~iidente, 
l>relinlinarménte, ·se digne info_rmar se - .se pode apresentar ·reque
timento d,e destaque por occasiàó ãa votação de atgumas das ·c:us

. posições do projecto. 
· O Sa', ·!!RESIDf!NTE ~ .Réspon(lo a.ffirm.ati:vamente ·4-0 nobre De

?>Utadó. 

O SR.. FURTADO DE MENEZES - . Sr. P I"esidente-, nr~ten.
·iia apresentar algum as emenda.$- a.-0 projc·eto ora em disêussão. 
Tratando-se, porém, de parecer entlttido s:obre emendas já O'Í!ferei-
cídas, '1.).igt.tr.a-~e-me qu.~ não me· é licito aprese:Q;tar rio·v<is emen
·:las. 

N~ssas cor.uliçõe:s, limitar-me-ei a fazer uma pequena ana.iyse 
Jos pontos que julgo incuuvenient.es no actual substitutivo. 

Siilto-ine feliz por v.er que, lina.tmente, a Commissão t9mou 
.a. orientação pela qua.1 venbo me ba_ten,do ha mais de anno e ~e~o, 
dando á. Cama,ra, e nã.v ao Pr~sidente da Republica, poder~s pa,ra 
f~e- Çt. CÍis~~lbuição da:.:: rendas destina.d~s a subvcnc:õ.es de ~ti
tuições, cie cariÇla.de e d~ instrucção. , 

InfeHzmente, porém, 11ão posso ~ta.r de ahcorc.lo 11J.eno com. hl-
gumas dás d:is,Po.Siçõe~ cóntidas no citado substitutivo. · 

Assim, Sr. Presidente, na constituição do Con~elho encarrega
do 'de e:xamin:ir 03 req.u~r~mtntós pedíndo subvenção, co11selho que. 
µrimittvaJllepte; no meu projecto, é constituiO.o de 10· pessoas da. 
1ivr~ ~SCQ~ha d_o Presidente da. R,epubliça,, foram encaixados 14 fúD.c,.. 
cionarios publicqs que, pela. vid.:t. o~cupada. que tem, difflcllmentE: 
poder-ã.o de~tinar 0 tempo nece~arfo para o estudo dos i~numer0s 
pedidois que, naturalmente, serão encaminha.dos a esse Conselho. 

:N'o meu projecto. pretendia que o Conselho fosse formado ([e 
pessoos alheia:s ao 'fu_nbc'iori::tlismo publico e que se" entregariam 
carl.dosam~nte a semelhante trabalho.. ';ra,:r.s pessoai;>. dlsporiam . de 
ba,stante tempo par(!. fazer um .estudo coi:i,sciencio-.io e, como pela .. sÜa 
inclinação natural seria~ coll.lP<!.::.;siva.s e gel).erosa.S, ·não ·rectisa.rlam 
esforços na e~olha e na classi.ficaçã.o das instituições, segundo .. ® 

necessidade~ de cada uma e os serviç.os bons que preSitasséih á . 
s<>ciedad-e. 

O substitutivo tra.nsfor,mou ó Conselho em mui:; uma re-part,i
. .çã.o ];mrocratica e vae entravar á .marcha dos r equerimento_s, ppc
j~dicandQ, as:>im, a bôa distribwçãa .da:s rendas de caridade. . .. 

Accre~centou-se ainda um § 2_.0 a,Q àrt. 5.9 , creando na Capi
tal de cada E3tado e na dÇ> Territoriq do Ac:re :i;nais um Corisellio 
perturbador da marcha dos pedidos de €UbVen.,;ão. . 

A ihstitu.i<;ãu candidata tem de requerer, élentro ão Primeiro 
trimestre, ápt:eséntand.o -uma serie enor-me de informações, Q.e <re~a
torlos relativos ao fl.nn.o anterior, .especi!foaa·os e docume.nta:dos. 

Ell~s não ·conseg uirão · es~es documentos em poucos <iiás.; só 
poderão fazer seus requerimentos nos ultimos dias do trimestre. 
O pro_cesso vae .para o Conselho Estad-oal. Dorme lá tempo $Uf

ficienta !).ara nú.o chegar ao Coni.:elho do Rio ~de J~.neiro a tempo 
'1e· serem estudados, despacha dos. Os que tiver~m parec:er ~ayo
ravel fonnarão uma. lista alpha:betha para ser encaminhada .ao 
Presiden,te da ;Republica. que terá. de aJ>.Proval-a, rejeital-.~. ·ou 
mottltical-a, para. dêpois envial-e. á: Cain3.ra. Provavelmente. já não 
~.tarã éstà f.ti.nce:ionando. .4-Ssirn. as instituições per-Oeri;io a sub-
venção· de um anno. . . 

Esse encaminhamento do par.~cer do· Conselho áo ·Sr. Pr.esjd~.i:it~ 
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'da. Republit::i, par~c<::•ml,) ab:;;Uí:dQ, porque, se a. Camal'.:l é que~ vae 
l"esolver, conceder ou negar subvenções, disqo1buir as rendas, e ec::; 
<> Presidente dn Repu'blJcn. tem deI?Ois o direito de véto, Para: qu~ 
essa a.pprovação p~"êv1n.? Poderá Q Sr. Prestdent.e da .Repu~ucn. 
v~tar a. Tesoluc::ão dn. Cl:unn.ra pelo facto de ha.ver ella modifica.cfo 
a. lista ·por S . Ex. 01.1.go:nlzaWi? · 

Será. entij.o a_nnullnr a Camara. Se ao contrario, a Ca_ma.ra 
DOde Põr ae Indo as c-0ncessões feitas pelo Presid•ente da; Republl .. 
ca, ~rá. este quem fJcará àlminuido n_as sua,s deliberaçõés e terit. 
de se conformar com ~ anpu.llação dos seus a.ctê>s pela Ca.tnara, 
se ·IS'ancclon o projecto. 

Ach·o. portanto, que é um preseQte de grego feito ao · Sr . Pre-
si.dente da. Repul;>Uca. · 

Appello para. a · Commissão de_ Redacc;~o ~m favor de algumQ.j:; 
modificaçõe_s, que são apenns escJareced·oras, como, vor exemplo, 
~ do ·§ .1. º do art . 11 : 

"0 pagam<>nto tlo novo auxilio só po®rá. ser feito, 
~lt.•poJs de approvadn.<i as cQntas ·de$sa a;pplicaçã9. ·0 

l:ito .• ••• uppllcn.c;no ida subvenc;ão anterior. 

O Sn. l•'"n1e1ruê UE ANUtt.\00 - Do semestre anterior é o que. pro
vavelmente, quor elle d1z<:r. Com esta. reda.cçâo, não se compre:b..~n
d~. V. Ex , tem toda. n. ro.zii.o. 

O ·$R. FURTADO DE M:ENEZES - ·Pediria á Commlssã.o de 
Redilcçii.o qtie accresce.:ntasse: "pelo CQnselho de que trata o art . 
5.º", pois, se. deixarmos as delega.elas· com es$e enCa.rgo, as .a,Sso
~ões terão do esperar dôis ou tres a,n.nos, porque, como t~dos 
s~bem, a presta~ã.o de contas n:is delegacias (!- multo morosa. 

Vou pedir o. dêstaque do § 2~º ·do art. 5.~" que crea. Q. Conselho 
EStadoal, so11cit:indo á. C:::i.mara que rejeite o mesmo paragrapho, a 
bem da bô.a distrlbulçã6 dos auxi,llos. Não se justifica· mais essa 
<:orpora(lão buro.craticn·; collocada. entre associ~çõ·es que pleftelà.m 
subven~ão e o . C.on..~lho no Rio de Ja.neiro • 

.A.s autoridades encarregadas de f~alipr e ele n.ttes.tar a ver
dade dos documentos apresentados, devem merecer bastante con
tia.nca do Conselho. p:.i,.ra. que se dispensem es~s intei-mediario:s . 

Pediria. tambem li. Commtssão que substituisse, no : a:rt. 14, a 
~ressão "do estabelecimento''. Pela. ti àa. instltui<;ão ·~.. como se 
acha. no meu J:>rojeçto prlmittvo. Q meu objectivo é evitar qu~ a 
renda. do estabelecimento sejn. cmpréiada. em ·remuneração do traba
lho dó chefe s·upremo dn..q ~ocla.cõef4, mas não dos estabelecimentos. 

·Supponhamos ·uma. ns. .. oc!ação beneficente, como a '.Santa Casa 
de Misericordln. com (llVcl"&õ~ hoepltaes, cada. qua1 com os seus 
dlreotores. gue vivem .c~ctustvamente daquelle trabalho. Esses 
<lirectores precisam sor rernunerad<:>s. 

Não se compr~hend.e quo se ~prohlba. ás associac;:ões rémUI)erar 
-os trabalhOcS dos ~uncc.tc:marloR .d.os csta.belecIJne.ntos que· mantêm, 
pelo !acto de serem chetee. 1 

Admitte-se essa pr<:>hlbição q:ua.nto aos presidentes e chefes 
das aasóciac;;ões, a.fim de se evitar que retirem, como /remµnera~~o 
propria, parte da subvencão. Jruls n:unca em relação a,o~ mê,roo tunc-
cionarios dos estabeleclme11tos. · 

S~ estas as modift.caç·ões que desejava. ·pleitear. Appello para 
a CamaTa, no sentido de att~nder ne>s dois podidos de destaque q,ue 
vou. fUet", 90_l1cltando â. Commlss'ão de Redacc;ã.o acceite as sug .. 
~estões que apresentei. (PGlmas) . 
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O Sr . .1 Presidente - :Tem o. palvra o Sr. Barreto Pinto. 

O Sr. Barreto Pi-ito - Sr. Presidente. Ha muitos dias não 
é incluidp na ordem dos nossos trãbaJhos um. projecto tão relevante 
como o de n. 24-A. Basta dizer que vamos votar. em último turiio, 
a. lei que regula a distribuição de iàU:xiliQs: aos e~tabeleçimen:tos de 
assi'Stencia a enfermos e deJ ensino, num total de 14.300 contos. 

Trata-se de Uiíl prpjecto pa~ o .qual solicito a especial atten
çao do plenario .• 

Sii:ito-me, até certo ponto, satisfeitq porque a maioria das sug
gestõ.es J>Or mim apresentadas, na emenda assignada e ·lida ·na. 
sessão de junho do corrente anno, foi acceita pelo substitutivo ora 
Qm debate, com0 passarei a Q..emonstrar. · 

Emenda su1istituti'l)(l. lJ,arre~o 
!Pintt) 

(H-6-9134) 

Art. 1. 0 A distrlbu1ção dar. 
subvenções e auxllios do Go
verno Federal, a ins.tlhllções 
particul::rree de a.ssht~1·ic1a. 
educação e cultura, ohedecerá 
aos preceitos d,;:t. pres~ute lei. 

:Art. 2.0 Só ·puu~rã.o ser con
templadas instltul«;ões que se 
destinem a. d.m~rar os <Jesva
lldos, enfermos; ou sem traba
lho, a ma.tem.Idade e a 'infançla.. 
estim,ular a edúcac;ão eugentca, 
soccorref ais fa.ni!Uas de prole 
·numerosa ~ proteger a jUven
tud~ contra toda explorac;ã.o, 
bem cómo contra o abandono 
p}lysico, moral e inte]lectual 
(arU,go 1~8, lett~s o a e. da 
ConstituJc;;ã.o Federal). ani't.?. '1 r 
o desenvolvimento ·d~ seien
cias, das artea, das lettr.as e 
da cultura em gere.1, proteger 
os objectos de tnteresse histo
rico e o patrfmon.Jo ·artístico do 

,. Paiz;, bem corno. pr~tar asels
tencfa ao· trabalhador · lntélle
ctual (art. 148. da CopstituJ
Qão), e inc.or,porar o selvicola ã 
communhão naeion_a.i (art. 5.0

• 

XIX, lettra m) • 
Paragra.pho Uiil~o. Não terã-0 

Substitutivo Oa,rios Luz, ap
provado pela Oommissãp .àe 
Finanças. 

(18-10-1935) 

.Art. '1.D. A cfü;.tr~buição dos 
éredit0t3 orçamentarias ou es
peciaes, e o producto de quaes
quer contribuições e taxas . des
tinadas a auxllio oú subven~~l.o 
a instituições cu~e. fin~ lidade .es
teja oomprehendida entre os as
sumptos q,'1.1.e se relacionem oom. 
a. hygiene, educação e culttira, 
ass1,sten~ boepitalar e actl:vi-· 
dades correlatas, obedecerá aos 
I>receito.s da presente lei. 

(0 sut>stitutivo. manteve a 
?nesma redac_ç~o) • 
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direito as instituições que u-· 
ttittaretn o.s seus benGllicios, ape
nas, aos seus assac!ados -
· Art. ~-º .A f.nstituiç:ã.o que Re 
quizer babilitat ao ·recebimen
to de ~-úbv·enção deverã.. nesse 
sen1'fdo, -requerer ao Ministro da 
Eilucatão e $autle Public3., ~té 
SO de Abril de cada ann0, de
vendo i_l_lStruir ·ó seu pedido. 
com os seguintes cocllD'1entús:· 

I, um exemplar dos Estatu
tos. do Regula.m~nto ou '.R,eg~
mentos. Vigentes; 

ll. certidã·o do registro civ~l. 
-provando que a institujc;ãco ad
qulti_U, peI:"~pnaJ.i'dade jurídica },>.a. 
mais de dois annos; 

III. certldão da. collectorh·:t 
federal do .munitiPio em que a 
institu.!ç:iio tiver sêde, p~ovan

do Que não recebe outra qual
quer subvenção ou au.xilio da 
União, -nem dispõe de recursos 
proprlos sutficientes para o cus
teio ' das suas -de~sas. e des
envolvimento doo seus. servi
ços; 

IV, attestado pàssado pela ·::i..tt
toridade judiciar.la. -local, .com 
'f1rtn9. r~o.nhecida., provando 
que a Instituição está em pleno 
!uncci~nª1nénto e presta ser• 
vic;:os gratuitos ~egundo os fins 
<:onstahtes de seus estatutos, 
atte.stado que será fornecido de
pois de verificado o relatorjo, 
correspondente ao an.no ante
rlo,:-., · 

§ 1.0 Além dos documentos 
acima Indicados, tr~tando-se .ie 
hospttà). ou m a ternidaàe deve ... 
râ ser apresentado em relato-. 
no correspondente ao anno an
terior-, cio qual constarão: o nu
m~ro de leitos occupados, ..,n
tetmiarias, clinicas e den_ials ele
me11tos de apparelbamento. 
"I'ratando-sé de ambulatorio e 
deverã mencionar : a. organiza
ção. assisteneia das· clinicas e 
respec~VD m.ovlm~nto. 

Art. 3.º As instituições in.
ter:essadas. solicitarfro n.Q primei
ro ttimeiztre de cada anno, em 
req_ue~ímento sellado. subscri
pti> ·pelo representante legal, e 
dirigido ao Ministro da Eduéa,.. 
ção e SaUde Publica, o auXilio 
de que carecem, provando com 
documentos habeis: ·· 

. 1) que se acham legalmentE: 
constitú.idas com perso.nalidade
Juridi~a e com _!unccionamept~ 
permanente ha mais de um ap.
no; 

2) que o seu f.im. se enqua
dra. em um dos casos previstos 
ÍlO art. 2.; 

3) que não recebem outra 
qualquer subvenção ou auXilio 
c1~ União, nem dispõem .de re
cursos proprlos suficientes· para 
o eusteio da-s .suas despe_~s e 
des~nvolvimento d0i3 seus ser
viços; 

4) que prestam serviços gra
tuitos, segundo os fins a q u.e 
se destinam, ·indicando e ·numer ó 
d.e beneficiados durante o ulti
me anno. 

§ 1. 0 AI6m dO~ .e.ocumen~o~ 
a~P;na indicados, deverão as ins
titui~~es~ ~-untar a9s respectivos 
~equer~meptos·: e~atutos, rela• 
torios, regule.meritos, balance
tes relativos ao -irmmo sem~s
.tre de su~ acti:.rldade e outros 
e;ementos que co)llprove.rn func
cionatnento regular e util. in
c)uslve ~.tt~!;!tados das autori
dades judiciaria.: e adrnínistr,a
tlvas. a cuja jurisdk<:ão ou fis.-. 
.ca1tzaÇ19 estejam dlre~ment~ 
s_ubordbiadas . 
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§ 2·. ª Em se tratando de ins
tituição de proteçsão a menow 
r~. no relatorio deverá ser in
dicado o numero de acolhid@s 
no semes·tre anterior por soli
c1tac;:ão· da auforidade judicia-

. ria competente. . . . 

§ 3.0 Em, se trata.ndo de. 
instituição de ensino, de. q.ual
quer grão e ramo, o relatorio 
deverá mencionar: matl'.icula, 
freq uencia, aprovei~mento cio 
pess.oal docent;e, annexando 
ex.em,Pla.res dos programmas, 
quadros de movimento d~ todas 
as suás dependencias e Ol1t;ros 
quaesquer elemehtos (lemcms
tivos da effiêiencia e ~prma
·Iidade do3 seus trabalhos. Qú:ln-

.. to aos museus, o relatório de
verá in~car: o numero e n~

tureza da9 co!lec~ões, estudos 
1·ealizados·, permutas de material 
e trabalhos pub!jç3 do.~ e quanto 
âS demais instituJções edµqado
naes e culturaes a relevanc'fa 
dos ~us oqjectivos' e da. Súa 
actlvidade e o resuita.do d.o· 3.P
parelhamento tecbnico ou scien
tlfico qe- que dispuzereni. 

§· 4.ª· Não podem ser accei
tóR -0s at;testa!i<>..;; !ornecidos pe
las au.torldades ·que pertençam 
á Directeri:l. da instltulcão · in-
teressa.da.. ·· 

-
§ 5.0 As lilstitui~ões com 

'séd~ . n.q Distdcto Federal es
tão dlspensada"S de apre~entar 

as provae a que se referem os 
ns. ;nr e IV; entretanto só po
derão ser 1.ncluidas no proposta. 
de qu~ trata. o artig.o segujnte, 
depois de f.eita a fiscalização in 

.. 1:oco, na; !õnna desta lei . 
§ 6.ª O requerim.ento. para 

~ 2. 0 ·Em se tratando de ür 
stituição de protecr;lãó a meno
re.3·, provarão tarhbetn qµal. O 
numero de acolhi.dos no seme&
tre anterior por :solicitação da 
autoridade .. juliiciaria competen
t~. e serviços presta.dos â. .a:sslS.__ 
tencia official. 

§ 3, 0 As ins,titu1~.ões de en
:>ino. de qualquer gráo e ramo 
p~ovarão mais: matricula, fre
q uencia. approveitamento do 
péssoa.1 ~.scente,. idoneidade do 
peasoal !icice·nte, annexap~o 
oxcmplares dos programmes, 
quad.ros 4~ movimento de toda.a 
3/s suas· dePe.nde:Q~ias e outros 
qúaesquer elemento9 demonstra.. 
tivos da efficiencia ·e norma.--
1idade dos seus trabalhos. 

§ 5.0 Qüanto aos museus, o 
relatorio deverá. ln9ic.ar : o nú
mero e natureza da~ c91lecc:ões. 
estudos realizados, permutas da 
material e trabalhos publica.dos. 

§ 4." Além. do;; documentos 
iLdma. indlaados, tratando-se de 
ho!'lpltal 'ÓU de maternld3de, cfe
ve-r â. ser apresentado ui;n rela.
torio correspondente ao anti() 
anterior, ~o qual constarão: o 
numero de leitos ocoupadol!:!, en
fermarias, clinit::as ~ demais ele
mentos de app::u::elbamento. 
Tratando-s.e. dé ambulatorlo e 
dispen5ario, o relàtorio deverá. 
O),~nciona,r ~ ~ 011g:ani~aç;ãe>, e.s
sistencia elas clinicás e respecti
vo movimento .. 

§ 6. 0 A,s provas exigidas 'Pâ
los :numeros !,, 3 e 4 nodem 
eons!stir em attestados com fir, 
ma~ reconhecidas de autorida
des jucllci:irias ou administrati
vas da comarca ou Iíl.unlcfpfo 
e.m q.úe tiver sé'qe á ine~tul<;ão, 
sendo nece.ssario que, para va
lidade desses attestados, ta.08 
:iutorldad~& não fàça.in parte da. 
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·li habilitac;âO a que se refere 
ó artigo p~cendente. poderâ ser 

:. ei;ieamin_hG:do pe~ intermedio 
'«e qualquer a.utorídade federal, 

-i_ ootadua.J, ou municipal. 

Art •. 4. q .Até 30 de Junho ·de 
.. ~a anno, o gov~rno submet-
terê. á. deli~rai;:ã,o da. eam~ .. 

· ra dOs ·Deputados a Pt;"6postá. 
í ~ncedidos, no e~erciqio sub
. sequ_ente á:s instituições que se 

enq"Qe.dra.tn :nas disposições do 
art. 2.0 

.• 

§ 1.0 Essa proposta deve~ 
~t organizada Por ordem al
pQa.betiea., do- lJ.O~e da- ·institui
~. nat_ureza- dos $erviços, Es.. 
·tado e local.idade onde fun.ceio
na, Q,evendo !ígur-a.r, em colum~ 
'll8i separa.da. d.e obsertações b.S 
àatae quanto ao merito do be
gerai dos a.uxllios que devell1 i:se1· 

neficio jã. concedido ou a ser 
concedido. 

§ 2.0 Com a pl.·opasta a que 
se refere este arti~o. devem ser 
encamiillla.dos á camára dos 
Denuta.âos ·o:S· respectivos pro· 
cessoo d& habilitá(:ão, de'Vida
mente lnst.nJidos 1>ela Directoria 
de ·conta.bilida de -do Min~terio 
~ E4ucaçã.o e· ,Saude Publica 
bem como serão remettldos) de
'\"idam.ente i·ela.clonados os pro
cessos de habilitação que te-. 
nham.. aido indeferidos, de ma· 
nefra. Q.ue o. Pooer Legisla'tivo 

' 1>0Ssa. decidir eni definitivo,. so
!>re a c.oncessão, ou nã.-0, do ::i.u
Xllio J)Or occas.ião de votar á 

: l'espectfva. lei. 

Directorfa. da. institulçao in
teressada.. 

§ 7. 0 Os relatorios a ':lue ~ 
referem (lê §§ 4.0 e 5.0 ·dever~-o 
ser Visado$ pelo fiscal compe
tente, ou na ·!á!ta.. é suecessiva
m~te, por autoridade j~dioiarla 
ou adlnin.Lstrativa ea Có.Jílarca, 
ou niuniclpio, em que tiver ·s~e 
a. instituição. 

Art. 4.0 Sõruente 1>ara. per-
cepçãp do prlmeiro auxilio· são 

. ezjgidas as provas sob ns . .1, 2 • 
8 e 4 do artigo anterior, bas
tando para. os dema.ts as de ns • 
3 e ~ e se:us paragraphos • 

..Art. 5. 0 -Um Conselho no
meado pelo Presidente àa U~pu-. 
bUca. e <:ompo.sto de cinéo pes.
soas noto.riam.ente competentéS. 
e devotada. â.S quest~ de as
sist.encía. social, dzy Direetor da 
Sãude Publica. e .M;sistencia Me
dico Social·, do Directox- de .As
s,istencia, Hospitala.r, tio Dire
cter Geral de Proteesão á :Ma
~erliida.de e á. Infanci~, do .Tuiz 
de ~fenores do Distncto Federal, 
do .Direéto.r Geral àe Contabi
lidade do Ministerio" da. Eduça
çãp, e de. uni delegado d'é cadn, 
uril dos Ministe-tlos da. Justi~a, 
A.gricul~ura. e Trabalho, exami.,.· 
n~ os processos e ~mitfü~ ~
reeer sobre a.s 1nst1tu_içõos a se
rem beneflciadas. indieanélo, vor 
ordêm alpbabetica, o : non)e da. 
in$tftu!çã.o, natureza . dos séus 
s~rvlços, Estado e loc~ade on
de tem sua sêde, impo~cia dQ 
áuXilio requerido e ã.p que de
m se.r concéàido, funeameii_t;(µl
do sempre as concltis~s e con
ªiderando a extensão e im.por
ta.neia soo.ia! dois benefi~io.s pres
tados pelas 1-nstitufç:~ e a. s _µQ.. 
co~Iabor~ão com a assfstenc!a 
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A.rt. S.º O M.inistfo da. Edu
cação e Saude Publica, tendo 
em vista a natureza. da ·insti
tuição beneficiada. fixará an
nualmente o nume1·0 de vaga.s 
que devem .ser postas á. dispo
sição qas autoridades judld_fa .. 
rias O'Jl admlilis.tratiyas ~ncar
!"egadas doEJ serviços àe assis
tencia socia'l, devendo ser pa.Ta 
isso levadas em conta a impor
·tancla. da subvenc.;ão concedlfüL 
e a eapacidade· ao està~lec.i
m~nto. 

official,. clt: modo a qu~ .-0 a.wd-· 
lio ou a subvenção seja. propor-· 
ciona.1 a esses ben~cios. , 

§ 1.º O Conselho poderá sub
dividir•~e eII.l commhssões pa.ni. 
mais faell exame. dos pro~-

§ 2.{> Ha.Yerá na C3.pital ~ 
e3da Estado,. no Dlstrlcto .. ~
cieral e no 'l'erritorio do Ac~ 
uma comissão especial de assts
tencia, nomeada. l)elo Pre,side~
t9 da. Republica. e composta. de 

·cinco membros, cabendo-lhe o 
e-xame prelimin..<tr aos proéessqs 
i:Ie pedidos de auxilio ou presta
Gão de. contas, bem como outras 
;~~tribuições que forem deter.
minadas em regulamento e 
não offenderetn dispositivos des
ta lei. Emittido o parecer, a 
Comµi.issão encamina~á os pro
cessos ao onselh.o, por lnterme
rlfo do Minis.terio da Educação-

. .-\.i-t . 6.n Toina.1?,do co~hec,i-· 
mento do parecer do Cor;llSelho. 
, , .Ministro c;la. Educaç~o org'ct.
níza:râ a rela.çã-0 definitiva du. 
1tistnõu:ic;;ão 9,ós. awõllos, pu:.:.. 
approva~ão do Presidente da Re
rmblicà,, que a remetterã. á Ca
inare. com á. propasta de orp
niza.çiio geral e <> ci~dro de pe
didos examinados pelo C<>Iise
lho. 
Para~-apho unico. Os pro

~·essos de habillta.ç:,âo serão .en
vín.des á. Cantara. se~pre q;ue n 
commi.ssão competente para 
opinar tt. r~}.>eito os n~quisitar . 

;\ rt. ·13 • o :lfi niste1·io da. :Ed u
«ação e Sauue PubUca, tentlo en: 
Vist~i o pa1:·~cei.· <lo Conselho, a 
1·LUe- se ~efere 0 art. 5 .. º• e a na
tu.reza da instituição beneficln
<la., fixará. annualmente, de ac
eorclo ·com estap o numero de va
gas que devem ser postas ã dis
posição das autoric:lMeS jud_ic~
cius qtl ·admini,stratj.vas enéar-
1:-e-gadn.CJ dOts S*'!l"VÍÇOS de assis
ten<.:ia social, devendo ser par.D. 
iSso .levadas e:m conta. a. impor
tância. da s1.ibYentão çoncedida 
e a capaci~e c19 estabeleci
mento. 

71de101 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 101 

172· 

. .Art. ~.º Nãq ~.erá. ~l'.'m~t~
d<> coro os recursos das sup
venções 'federaes. "º " 'i>aiam~~fo 
elo .pessoal s~pector.,d~ adminis
tração,. 11&-.o _podendg ~~eder de 
so , :% ~ quota. d~tih~a ~ 
pa~~rito do . pess.qal technico 
e ·1SubalterDo do.s estabelecimen
tos-.. 'Igualmen:te, x:iã.o P<?<!~
rão aer.· J;"ealizadas· despezas,' com 
~- a.cquLEição <I,e prop.rieda4és, 
-:dest.inad~ a renda, apolíces, 
-.c~ões. titu,ps, ou Çom grati-
tfcai;;ões, repr~sentações, festas 
e homenagens. 

. Parag:rapho unico ., As d~s.-:
desa.s com · o d~envolvimentO ·e 
·amP.liaçã.o dos bíimoveis, onde 
funcciona. a . ~nstituição, sõ se
rão pernutti4as desde que fique 
pro.vado que dell~s d.eva .r~s~.
tar maior efficiencia p~ •JS 
fins · da mesma InstitUição; qu~ 
ficat'á. obrigada a ampliar os 
bene!1cfQ"s sem direito a a.ug-men
to do ·auxilio . 

.Art·. 5.0 Ra proposta ao go~ 
verno, devem, ~er, ~nda in4 

·eluldas as lnstituiç~s qu_e, em 
virtude de contracto ou lei an
terior, tenham direito â. p.erce
pção do ·e.ux.illo, .mencionado.; ex
plicitamente, a natureza desses 
co'm.prom1s·sos, e os actos que 
determinaram. Poderão, taln
bem, ser incluidl>'s os auxili9s 
a.os Estados que máíltenhá.m 
serv.tços de nacionalização de 
ensino, tendo-se em vista. 9 nu:
meró e a ef!iclencía das esco,.. 
las. 

Art. 6. 0 A dist:ríbui~o -dos 
auxllios setâ feita por meio de 
let ordinaria, tendo em w.s:r.a ós 
recursos que, .para tal fim, f.o
rem concedldes na ·1~1 orçamen
taria e os saldos verlficad.os no 
thn, ão exerclcfo, ois qµae.s s~âo 
tra.psferidos -e incorporados a9 
·exercicio seguinte, de. accordo 
com o disposto no art. 183 da 
Conatttufção. 

Paragrapbo ~t;iko . Ne_nhu~u1 

Art. 14. Não será pernütt.i
do com os recursos· da aubven
cã o fedel"al o paga:Dl,~nto do pes
soa.! supeJ;"ior da ªdnlinistraçâ.CI 
do estabelecimento e d~ de~pe
sas feitas com a. a cq u~içã.o de: 
propriedades, ~polices, acções. 
titulos, ,gr~tific,aç;ões, repr.esen-

. tac;ões. festas e homen~ens. 

Paragrapho unico , Podé.:t.ão • 
ei:i.tretanto, taes recursos ~er 

dispen«Udos em ampliaçã.o ou. 
acquisiÇão de fmmoveis e ma
terial, desde q~e visem augmeu
tar o numero a~ benefic.i~os ou 
a e!ficlencia dos serviços pres
t;ados pela. instituição, . 

Ar.t. 7. º .A proposta do U<i
verno a.brang:erá a..s instltuiçÕef:i 
queJ em virtude ~e conttaeta 
ou Iéi anterior, tenham d4'eito 
á. percepção do awdlio, mencio
!)ado!'t, eipllcitamentet a nature-
7.:l. desses compro'rnissos e -os 
a ctos ,que os determinaram~ 

Paragrápbo unico. .As fun
dações que pelos seus represen
tantês lég3es tenham ai!:Signacfo 
contractos ou accordos com o 
Governo, para :prestação de 1Ser
vigos esp~ciaes ou technicos po
d'er ão receber, al~tt'l d~ subven
ção· que lhes for conc.ecli,da, a . 
qua .. ntia est;ipajada para o · cum
primento <los ditos contractos 
G>u accordos. ' 

Art. 8.0 O Poder Executivo · 
so, ~rdenarâ pagamento a in
stituições que se achem habili:
tada!:!· nos ~ermos da, ptesiente lei. 

Art. 16. Os saldo~ p9rvcn
tura. veriffêadqs no fizP do ·exel:"
ciclo serão tra:nsferidas e in
corporados ao, êxerciêio seguin
te. (art. 186~ da ConstJtuic;ã.o) . 

Art. 12. Na dlstr1bu1ção dos 
auxII.los ·e subvenções, dois ter
<::os,, ·pelo ~enos, da. ~;na lmpor-
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subvénÇão poderá ·exceder, an-
11ualrnente. de 150: 000$0'0.0. ~ a 
djstribuiçã,o $er:ct feita obr'iga-. 
tor.i~men,te~ dois terçcrs da s~a 
importand:a tot~l a ~nstituj~õe":> 
iparticúla,rel? d~ natu~eza. d3$ 
indicadas no o.rt. 2.0~ ~ nas. 
uondições estábe:le.cldas· pelo a.r
tigo 3~ º: ·o terço resta:n·te JH.i
derá. ser, ·taml;J·em. ~l;)p.licado ·em 
aµxilie>s â.S associações c.ivi3, 
<JUe. ~e· enÇar·r~gµem Çie se.rvi~9\:õ 

officiaes de assistenda ~. culi
tura. 

Art. 7 . -q As itnportancias 
cohcedidas, }jefa ·éamara des 
Depuhd-c:>iST para Pagamento ·de 
subvenções é _ ~-u~ilí<;ll$, s_erão 
d_~str~buidas ao TQe.soul.'o Na
cio.nal, J)élo Tri'b.'IJ.nal de ·con
tas, até 15· de .fan~iro de eada 
annj). 

§ -i.i» Os p~.;;amentoS. serão 
reruWi.d~s •em duas :P,I"est:a<;ões 
semeatraes, mediante, requisl
çãc>: õo Minfi~ter.lo da .Edüc:i..~ão 
e ~uqe Publi~. s~1"d.o iUIP.à togo 
~P6$ a. ;S·un. trxa.ção, f~cando •o. 
pa;gairiel'.l.to. da s~gunda prest4~ 
·ção dependendo" de fi.scaliza
ção -na.. form~ des·te. :1e1. 

§ 2.~ Medio.nte autorizac;ã.o dô 
Mhdstro; a. requerjmento ô4 
~nstitul~ã:9, os pagªment;os à:;i.s 
eubve~~ões pod'.erão ser ~!
·fect-uados por inte_I;l'l'l~dlo d~ 
Delegaela.s F!scaes dos Esta.
do5, feitas, p,ré,·!amente, os ne
cessa:rtas tl."amf erencJas do cre
alt-0. 

Art. 12. Inc~r;n~ ~ ttscalJza
c;ãQ: 
~) inspeccionar tpdas as cle

pendencias d'o estabelecimento, 
de -modq a poder !a_zer juiz<> 
completo $Obre as SUilS condi
~ões d~. hygtene e installa~ão. 
,be~ com.o sobre a ef'!i~ie_ncÜ!,_ 9e 
t'odOis os· .s~rvl~os note.d_átriente 
f>S qu.~ forem P.testados çátui
tainent.e·; 

·õ) veritic:ir se o au~ilio já, 
concedido foi d~do ero prop0r-

tancia; totál. c'abe-rão a institu!
õ.es ·ptiUcülàtes ae natureza, d~ 
tndic~das1 no · artigo ·2.():. e 11.as 
c:0ndi~ões · estabel.eddas p~lo . ~~
~i:go 3. 0-; pod.endo O" restante. s-e:: 
O:pplicaao à!:! as·soc-iõ.c;ões civis, 
qu-e sé encar.feguero "de servi~<?S
officiaes ' de . ·assistenq·ia e cui'
tu~a. -

§ L"' O ·pagan1ento: 1fo novo 
mixfü0 só poderái · sé:r ,. feito . de
pois'' de arinrovad.'ls as· eontas 
d'és.::a · a'pplic~~-ão ~ · -

§· 2;.º Se~ d~ntro de. tres m~ .. 
zes ·d~ .~-prei:ie·nta~ã01 rm.o tiv~
rem sido a.Pprovadas dita~: con
tas, serão c:·ons'1deradas 'bôas pa-
ra to(fos OS eff ef tO$ • . .. 

Arl. ~." Os. pagamento$ tl:i:.., 
-subvençõé_s seriio· feitos en1 <lu~~ 
prestaç·ü'es semestrae~. 
- Al."t , 10. N.o seu peqlâo 4,e 
pjgam~nto, a ins~ituiçã9 Q.~ve
r.á, d_ecl~:t;a:1· se este· deverá set· 
i'.eitp directamepte. pela· The.sou
r.o, oti p_eia nele~iá Fiscai l;ló 

Estado ·cm <tué -tí:ver séa~. 
A,rt. 15. N~ ~egulaJ;l'lep.t.-içti._I) 

da pre.seni:e- . l~i, o Poder E~e
eut_ivo esta.0.elecerâ. -~ norm~ 
de n!icallZaçâo. julgàdas- 'ne~es

sarb s 8; concessão dqs auxfüos 
e seu ê:mpregp, bem Ç,QtQ.O ~ 
relativap. -a.o ·procesSQ de pa.ga:
mei;t:to cio's· mesmos, subs~t,in4o, 
até ent~o. exµ vigo_r, as a~t:uaes 
di•\pQsições le~aés, res-u-larmen-

. tô.s. ~ lnstrucç:ões. referentes â . 
matet!a, no e.m que· n-ãu. co-c
tta,rJareti:t esta Ie-f , 
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~ão aos serviços prestados e se 
'Sãó observados pelo$ dirigen
tes da instituição os dtspositi
V<>S do regulamento, estatuto 
OU COnl\promissO, podend.o ex!
~ todos os elem,~nt.os e infor-
ma.ções qu.e sé tornarem n~ 
cessa.rios â; llerfeit:a. elucida,ção 
deste ponto; 

e) examinar os livros de re-
. celta e despesa, ma.tricu.ias. re• 
gistros e outros que digam res
peito á vi®, intern~ do esia.be
Jecimento, podendo tambem exi
gir quaesquer con~actos, cem~ 
pr9missos ·ou termos de i'espon ... 
sa.billdade, dos quae;s decorram 
o nus â. instituição. 

·§ 1. 0 Essa fiscalização não 
uispensa outra qualquer a qué 
estejam sujeitos OS· estabeleci:.... 
mentos, para o ~eu regular func
dona.mento . 

. § 2.0 Da inspecçã.o fêita em 
c:ada es~oolecimento, lavrarão 
o~ funcciona.rios .Qa mesma um 
1·eiatoiio circumsta,n~iado que 
cleverâ sér apresentado ao Mi
msterio c1n. Educação e ·$au<l~ 
Publica. 

Art. i3. Quando as inspe
cções fú:rem feitas nos Estado~, 
o;;. :f~nccionariQs designados te ... 
1·ão; a!Gm dos vencimentos ~ 
yantag~I.lS de seus cargos, <li .. 
rcitô a.-0 tr~orte fnaríti..., 
mo ou ~restres e uma 1.Juda 
õe Çusta a.té 500$000, conforme 
a. tn.aior ou menor dlstancia do 
local onde tiver de ser feita a 
lnspecção, e tnaii:Ji a uma dia
ria, que nuo poclerfí, ·ex~ede~ . de 
:!0$000 . 

Art. H. ~s despesas t:om a 
l'isc:ali~..a<;;U.o ni'io· podem, exceder, 
·:mnua.lme·ntc., a. quo.nUu. de rê~ 
JOO:OO'l~. 

A.rt. lõ. Qua.nüo fieu:r con
;;ta.t~uto, pela flscallzação &11 

lact:J~ qu~ u. 1m1tltulç;ãp não sa
t11:1!u.z as conc.llt;;ÕéR ex!gldas ou 
não. preençhe 09 fins a. que se 
(lo~·ana.. serão .suspensos os pa-
1in:.mento~ dos auxillos. 

l'aragrn.pho tmico. A falw '"° fi~cn.H:im.c::ã,o ;.,,. 1.oco, desd<.' 

( . .li eNm.<t· rcctacqrio. 
.r : 1! f . Hi) . 

i 
./ 

§ l ." A. falta ue inspecção, 
tl,e~de fJUe se não veritlq.ue .por 
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que S:(:l não verifÍcilié t.it>r cul
~a <ia administraç~o da ·soeie
dade, não S!~rá causa de e-e lh.e 
,nâQ con,ceder GU não paga r .a, 
subven~ãi>. 

Art. 16. As in·s:tituições q1:ie, 
a partir de 193·6, ·:eorem ~-o)l
tempi~à.as na l~i de subvenções. 
t'icam, dispensadas &e apr~en
tar os ·docuni~ntos a que s~ re~ 
fere~ os ns. I . e. I.I do. art. 2~ 
ues::ta l~:i, q,liand.o tiver-em d'0 
requerer os auxiU.os corrêsP<:ín
dentes· aos. ·exel"c icios :subsequen

- ~~$ . 

· .,Art. 17·~ 00'$ au'-'"ilios relat.i
vos ao e~ercicio qe 1935, setã:o· 
tlisti:i.Qui~os éle accordo com -a 
lei n. 53, ide 18 ele Maio d.e 
1935', e q prazo a ·cf üe s.é re_te1·e 
o art . 3. º~ .neste a.nP.Q, trcó. pr,o
ro~o atê .. 31 de Julho, ~il).'.l 
co~o fica; pro:rogaflo atê 30 de 
Sete.µtbrq prqxi_mo vind-0a_rç;J o 
l)razQ cl~ que tratá ,0 al.·~ .• 4. 0 

destà lel. 
:Paragr.apbo u nic::.o ~ Os Sctvi:

ç9s o!tlc1ae~ acluJt.li;DJmte man
tid.os po1.~ 'tuaesq11er verbas cuja 
applicaç-ão é r~gula,cla. pelp,. pre
sente- lei, e qúe nij'..0 ha:jrun siqo 
a.ttendidos no Oi·çamento dá. 
DeSl>ésa llªl~a o .exei:ci.eio d~ l!i3.5, 
.vooerão s.ér, e:x:clusivamente J lC.

.ta este el!:e.i;ticia, in<::lu1~os .nu 
!}jstribuiçi!.o dos :l;llXilios. 
·· _c\rt. 18. Os paga;m~~t9s i·e
íêrentes i;s subvenções' de 1036, 
S6 serão requisitados·· ao Miriís..
terio da, Fazenda, a·epois que 
fôrt)lll. ~pprova.Q.as· ·as prestatÕe.s 
ele contas dos auxilioe GOnceili
do~ ·no. c9~ente -~xercfoio. 

.Art. .19. ó proé)lieto liquido 
-annual da renda de· 'loteria~ de-
verá ser aPpllcado integra.Iro.en
te em obras dê calida.àie e ins
trucçã.o, o-bs~rvado.s ·OS P.receitos 
·desta l~t. 

Ai't. 20. Serão i·ncluido$ n:'.l.. 
«llstrfbüi~ão ·a ser procedida em 
1935 os .saldos de Caixa <le Sub
vençõe;.s. as. re.nêJas da· 'taxà. .so
bre ewba:rcacões, e ·das quotas 
d~ Jote~ ~ão a-pp:licada.s l}O 

~xerclciO d9 1934 . 

ctu.P~ da ·instituiçij.o benefiGi:l.
ct~, na.o. s·~rá Ga.us~ para; CJ.UE:.l se 
lhe n<.1.0 conceda ou pague a si.1h

v~ngã.o (ar.t .. 15, § 1.0
) • 

At't. ·Js. A distribJ.:lição da;; 
!':tiovençõe$: e. auxilias 1Serâ !Ci-. 
t~ el'I)._ 1~31!, n~ f6t'm~ da "Jni n. 
53, de 18: ele Maio dê 193'5. 

./. 1 
á.·r t. 17 , Serão ille_lµ idus na 

diskibil.ição ar s~· p;t·oce.dida em 
1936, os· saluo.s da Cai.'ar de SulJ
v~nçõe."i, às tendas ela ~a so
hr-e emba.r:c~ções e das "tuotns 
i..le loteria,, n~o n,ppl~co:<la.s · atl'"! o 
e~erc.fo_iQ -Çre 19$5 . 
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Ã.rt 21. Revogatn.-S'e as dis
posiç~es em co~trario. 

A.rt. 19. Revogam-se as dis
'pdsições em, ·contrario . 

Passarei agora. a ·fa.Zer ligeiros ~epuos sobre o &Ubstitutivo 
tia Comis1:ão, na. parte que <ll.scordou ·das idéas .consubsta;ncjada8 
na minha emepda. 

As~im,. pdr exemplo, nã<!1 posso conformar-me com o CoJ:iselho 
e .as comissões especiaes, a que se"refe.re o art. 5.0

• · · 

l:Q"a minha emenda (art. 4.0
, § 2.0

) .sustentei e continuarei a 
su.ste-ntat ctue o exame dos· prbceSizos deve ficar centraliz;idt> iµ. 

s ·ecretatfo de Estado. 

0 'SR. FREIRE DE 4.NDRADEl - V. Ex. ten:>. toda razã°o. Acom
panhando i:le perto, na $ec~etaria de Estado. a distribuição des9es 
auxilios, ·constatei que todos os funccioná.rios. dispensam a rna..
xlma a,ttenção pàra qualquer nece3sidade dois Estados e sua.H 
insti tuiç~s. 

O SR. BARRETO ~INTO - As-radecido pelp aparte de V. 
Ex, . 

E• fõra deduvid3., Sr. President~ que os conselhos não darão 
resultado efficiente. O m~c~smo é mais do que complicado: 
a instituiçao requ.e.re:rá. a .o orgão estadual; este enviará. 0 pi:ocesso 
ao Mll)fatro, que o remetterá. a;:> ·Con.selho; o Conselho,, devolvel-o-â 
ao MiniHro que, por sua vez, o enca:mi~ará. ao Pre.5idénte dà 
Republica; para. organizar a jjl"'o.p .osta geral •.. 

o SR, FREIRE DE ANDRADE· - São tantos os enti·aves. crendrclri 
por e&,->e ·projecto, que pouGas instituições consegui1'ão chegar a.Q 

P~esidente da Republlcá.· 

O SR. BARRETO PINTO - Nã.o vamos, rep1to, obter resul
~adô pratico com esses órg-d.os meramente ·decorativos. 

Ob~ervamos, Sr. Pre·srnente, ' que esses cel~1>res conselhos se
l"ão constituidos de doµtores occupadissimosr que já. ~ão teJl'l. tem
po sutficiente para o deseIX1Penho dos, cargos qúe já. exercem. Va
mos verificar o mesmp que succedeu ao Conselho .de Assíste.ncià. 
Hospitalar do Brasil que, con=tti~uido, é verda<l~. por boln,en:s 
de ido.i:i.eidade mora.l -comprovada e de a1tQ saP-er, entretanto, veiu 
o mesmo C9nselho a sar é~tlncto, da~ a ~ifficulciáêle para fa?..er, 
ao menos, um.3. reunid.o m~nsa.1, a.fim de .qeliber~J," s.obre 'º3 pro-
c.essos que lhe eram submettidos.. . · ·· 

Dahi a .r.azão IJOr que pedl~ei, no momento opportuno, prefe
renç_ia_ para. o art. 4 .0 da minha emenda. substitutiva e que peco 
i:fcem;a ·para reler.: 

\lê) : 

. . 1 ' 
Art,. 4." AtG 30 de .Junho de· cada ~no, v g9verno 

suõmetterá ã <lelibera~ão da C.:imara doo Deputados a pr o
posta; geral . dos auxili~s que ·devem. ser c'on~edidos. no 
exercicio subsequente á's mstitüições que se enquadram 
nas d1$posi<i!-ões ·no art. 2. 0 • • 

§ í. º E ssa propor:ta dever4 ser <>rganlzada por . or
dem all>habetica. do nome d~ .in~tituiçã.o, natureZa. ~dos 
servíc;:osr Estado e localidade!:! onde tuncclona, deven<1o· '!1-
gu!"a,r., em columna separada de ob~I"Vác;ões., as ··data8 
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·quanto ao merito do beneficio j~ concedido ou ª ~13er col)-
cedidp. • 

§ 2.0 
• Com a propo:::ta. u que se refere este artig9, 

devem ser encãminhados á. Camara dos Deputà.dos oa 
·1-espectiV'os processos de h>ibilita~ã;o, devi~mente instrui
dos pela birectoria de Contaqi1idadé ao Mi~isterío ·da Edu
cação: e Sau(le ~ubli.c_a, be~ çoroo serão reméttido.s, devl
damente relacionad0'~1 os processo!? de habilitação que fe
·nh?;ln ·Sido indeferidos. <le maneira -que o Poder Legislati
vp possi decidir em definÍtivo, sobre a concessão, ou não. 
do auxilio por occasUio a·e votp.r a. respectiva lei. 

E..'Jt,tende o nobre J)eputado Sr·. Carlos Luz. que a minha l)ro·
posta nü.o darfi.· re~ultado, tanto assim que_, nessa parte, a poz de 
lado, para. su;::tentJr a vantagem ae se instituir o Conselho. 

O SR. CARL.os Luz - 'Setn despresar, comtudo, o trabaJho d;ia 
;Secretarias de Estad9, que é _de collabcração. No mais, é materia 
•ie regulam~ntação. 

O SE. . .B.A::gRETO l>lNTO - E depois, devo i-ndaga.r quaes os 
Qle.meptos que podem dispor essas çommissõe"S ~peoiaes e o Con
selho pava, o exame dos ~ilha~es de proces!:fos? 

Fari~, :Pois, um áppallo a:ó nobre relator animado pela attênçao 
.•:::om que . estou sendo ouvido por S. Ex. 

O SR.. CARLOS Luz - V. Ex. .merece toda attençã.ó (ApotJdo8). 

O SR. -BARRETO PINTO -- Agra.decigo . 
Bem sel que a materia ê de alta relevancfa.. 

O :sR. As~t>o ~!4'.tuNHo - Ma$ ·v. Ex . se ~nsana. quando 
pensa que a: attenção t! s.C> em consequencía. da relevancia da. ma
tería em discus~o: é. tamb'eIJ:l. ·a; V. Ex. 

O SR:. BARRETO PINTO - Muito obrig~do. 
Mas, prosegüindo, pediria ao eminente Deputud~ Sr. Sarlos 

I~uz. para. dec.larar se copcori;Ia cmn, o meu- pedido de prêferenci:i .• 

O Sn. ·c~x.os Luz - Depois érnittirei a minha opinião, poiH 
pteciso e~amin_a.r o caso. 

o SR. B~TO PINTO - Desejaria que V. Ex. resolvess~ 
logo o . assumpto, dizendo, com a. lealdade que todos lhe reconhe
c~mos, si ê ou não f.avoravel ao meu {.)edido de destaque e prefe.
rencia. 

O $°R. CÃRLOs Lu.z - ~amen.to nã.o pQder a.e:eeiw a opiniao 
ue V. Ex., que na pratica coi;nplicà.ria muito mais o processo .. 

O SR. BAP..RETÇ> PINTO - Ora,. V. Ex. pretende ~ear não 
sr6 ·conseJhos locaes, eomo o C-anselho revisor·. Ahl é que teremo~ 
a complicação. 

O SR . A.BCUAR BAS'l'OS - V . Ex. é <:ontta os con:selho~ Jooaes 
.ou ,contra os ~ederaes? 

O SR. BARRETO PINTO - Sou contra uns e oút~CIS. Acll,o 
'que ó processo basta ·ser examinado pela Secre~ia de Estad~ 
e examinado peio Pz-esiderite da Republica. incluido. ãepoi.s ria pro'" 
posta gero.l, a que se refere o art. 6.~ do supsti~utiv~. 
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O SR. CoAA~A DA Cos1'A - Al-êm dos Col_lselhos. Region,ae:s pre
vistos no proj_ect<>, ha ainda um crivo b1içial, que são os attesta
dQs das ~uto-ri'dade~ judiciar.ias e atlmihistrátivas. 

O SR, ,BARRE';rO PINTO. - Desejaria que o digno relator me 
informasse o que vão fazer ~SS€S ·Conseibos l~esi e o Conse
lho Gel'~, si .-OS processos já vem de'\'ida.mente iMt'rujdos, in
formados? O proprio art. 2.0 do substitutivo determina as re
gras pe}as <iua.es serão regulados o~ prpcessos. O nobr.e relator 
insiste, então, que os Con.::;elhos devam pr.eva.Jeéer'? 

O SR. CA.aLos Luz - Acllo que sim. 

O SR... BARRETO PINTO - Sinto CJ,Ue não conseguirei demo
ver<> 1llustre representante, sr. Car:los Ltlz; que os meu~ argume.n
tos não. ·conseguem convencer S.· J:ijlt. 

Antevejo, por isso, a . sorte que está destit:ta<la ao meu pedido 
de preferencia. porque houve uma <::OOrdenação da maioria I_><ll."à. 
que o substitutiv.o da Commissão seja integr;:Umen1;e approvado. 

Noto, aJnda.. uma deficiencia. no .substitutivo, isto é, que se 
não declara. o praz.o em q-ue n. pro,P.osta. do govêi-110 !?Crá encn.-
'ininhada á. C;a,mar.a. ,. 

O Sn. CARLos J. .. cz - Com a proPQsb. <le orçam~nt0, gcl·al. 
E .stá. fixado o prazo, como condicfonal. A rem~ssa â,~i pl'opost:.1, 
geral de Orçamento da Republica t~m prw.o f'.lxado na Qonstitui
ção. 

o SR. BAl~RETO PINTO· - T~n1'la ,O nobre co1Iegfl a (!t:t·te~a 
de. que a propost:i da. distribuição não chegará. no :prazo a qt.i.e ~~ 
acaba de referir. · 

O SR. CA:RLOs Luz - Isso não ácontecerá, de vez que o governo· 
remetter& a relação das instítuiçõe.s a sei:em cont~mplada!; no Or
~ento para o exer~lclo segu~nte. 

O SR. FRElmE DE. Ã-'1'DRADE -- P.cixa serem e~se·s pe<lid.os .de $U.1:i
vencão apresentados â. Ce.mara com a prQposta. de Or~am,ento G~
ra.1 da Repúbliea, nã-0 ha, realm~nte, tempo, V. ;Ex. tem toda 
~. 

. O SR. BARRETO PIN'l'() - Significa, portanto, que estamos 
-votando uma lei para não s~r observada, por isso qUeí _pelo prQpri<> 
subst.U.:utivo, os pedidos de ~ubve.nçã.o poderã<> ser formulados áSI 
autoridades competentes~ até 31 de Março de cada anno ! ... 

Indispensa vel fi.Xar-se ·na l~i um outro.. prazo parn: r:emc:ssa. cJ[L. 
proposta. da distribuição de a.uxillos. ' 

! 

O SR. ABGU.AR B~Tos - V. Ex. acl}.;l. que o goveq10 d e,·e re-
mette1· as rela.sões a Çarriai·a atê ... ? . 

O SR. BARRETO PINTO - AtG 30 de Junho- de.Í.e6.da anno. - - . 1 
1 

O .S&. ABotr.AR BASTOS -· E Q.Uél.l o t~mpo que V. Ex. (l.~r .. 
mina ,para, a J:i~bilita~ão dos processos das institüições? 

O SR. BARRETO PINTO - A haibilitac;:ão dos i>rocek!~ós pod~.
rá. se:r feita àt~ 31 de ~.rar~o. 

O Sn. A.oouAR. BASTOS -, - · Permanece esse i>razo? 
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O ST.:;.. BAR~1.'0 PINTO - Pelo propriu isubi-;titULh-9. J•erma.
n.ece. 

Pediria, po~, a opinião do nobre J.'élator, no sentido d~ ~e fixúr 
o prazo em 30 de Junho de cada, a.II~º . Ne~~s c-0nd<i<;,i')es. o a:rt . 
(S ,0 1;1as:saria a. ter a seguinte redac~ão: 

''Tom~ndo conhecimento do pat·cccr uo Côru:.elho. ..; 
Ministro da Educação org~Dizará a rela,.ção dennitiva. da 
dístrlbuisão dos auxllios, para a.pprovação do 'Pr.es_id-ente d~ 
~publica. que a remetterá á. Cama.ra. até 30 de JU.nhõ 
de cada. anno, e q Q.uadro <le pedidos examinados pelo 
Conselho. n 

O SR . CARLOS Luz - Concordo. 

O SR. BARRETO PINTO - \º. J<;i( . aoceiturá. <.>nrào, u de~la
lJ ue1 que vou re.querer;· 

o SR. CARLOS. Lvz - Acceito. 

O SR .. BARRETO PINTO - AiI)àa l.lern ciuc e~tou m-elho1~uli1• 
de sor~e (risosh e, aproveitando a aragem. voµ fazer outras tenta.
tivas. Indaga.rei; então, como se Justifica º' fwcto de have1; tsiQÀ• 
rejeitado o meu alvitre de serem remettidos os processo~ irtdefcridôs. 
:'1. Camará, que 'Poderkt ainda reconsid~rn:r a decisão do governo? 

O SR. CARLC>s Ll(z - Nfü.i é poss_ivel! Tenha paciencia! . Ba8Ltl. 
:vensa.r que sã.o t_res a quatro m'il processos~ Qual a Commtss~. 
aq~l n~ Camara..: que. quere·rã fazer o exal'Xlle. desses processos? Ó 
-intere5SE1.do, verificando que a sua instituição não figurn. na re~ãu 
•lo gove.tno, reclamará. e. ne~tc rm;o. mandamos p~clfr o rPSflf'<~tiF 1 
l.irocesso ~ 

O SR. BARRETO .PL..,.TU - TJeb.:L·-me. coiwiuh- meu rec:rucinfo . 

O SR. CARLOS Luz - Com a viµ1.kt. <lesses tr<~:-; a quati-o n;!il 
pro.cessas, iriam-os Jnundat a. Catnu.rà de 11n.pel. 

O SR- BA..R:R.ETO PINTO - ~ftis cstuu me 1·c• l"( · 1 ·rn~b ·an~ J•! · ~> 
cessos que forem indefetidos. 

Pela falto. de reconhecime~tu de J'i.t·~a:; .. . 

O ·Sn.. FREIRE ni,; .\.NDRADE - Pa1t:.1 de sello, J>nr 1·x.uú:111l1t . 

O SR. BARRETO PINTO - · .. . ·pela fâlt:i de um simples seflo 
·- como bem d-eclara o digno collega pelo ~auhy - -- ~1uitas ínstí~ 
"!:Uições 'Poderão· d~ixar d~ s_er contemnfaõ.a.s~ 

E b .n-Os$o trabalho terá do ser <.:~uculn.do ll:.l: proposto: go\·P:i•nt-t-

mental. 

O ~r... CARU>S LtJ~ - Y. Ex. l>óde ~.tprest!nfar ~mcmln ..... . 

O SR. BARRETO PINTO - .Já ~gorn; niJ.:u p0sso maJi.;: . 

o s~. CaRLOS Luz - Digo: a C~mara. 110 eXa.rnc- da pi.·u1los1;_;) . 
a.J>resente.~ emendas sobre &sa.,~ instituic;ões. Parn. i...~o ~ qul' v<'rr. 
r~. Camara: afim de que esta, corrija OS' defeitos. 

O SR. BARRETO PIN'rO - Ora, sem os procél:;::;os não terem.os 
elementos capazes pa.ra offerecer emendas conce4endo auxmos. se
·l'ia. a "J)o.rta aberta par-0.. a ind1tstrfo. dá;s subvençõe:s. 
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o SR.· MAGALH.Ã.ES NET'l'o - Permitta V.· Ex.: attribuir- á Cu.-
mã.ra ... a. po~sibUidade dâ. " iD'du:stri~ das subvenções ê forte ~i· · 

... o SR~ BARRETO PIN.Tó - Não .estou me referindo aos .. tem
pos que . correm; a ca.mara. actual aln"da não fez distribui~Q.,; 

. . 
o S.R .• l\úà.ALHÃES NET'l'o - Sou um pouco cio.so <las prerogati

vas do Congresso. 
1 •• i, -· • • 

O SR. B.A:RRETO PINTO. - Tambem éu.. O facto, ~ntrel:antt1, 
é . que • . se: era~ ' coric~dida.$ subven~~s a institui~ões .que as mere
ciam;· concediaín;;;se tambem ·a~xi.lios a outras q~e- não" estàvam na~ 
mesi:nás 'condlgões. · 

o s~. :MAGALHÃES NE'l"'.l'O - Mas faça. V. ~X.. justi-ça aó::< ~ÍJ." 
colle~s- de ~oje. : e , 

O SR. BA.llRETO PINTO O nobre collega' compreliende 
que não poder.ia refe.rir-me a esta Camara. pórque, ~deste modo, es-. 
ta.ria, condemliando a ~im mesmo. . .. 

; r , ' • 

_ Q SR. ?44GALHÀES NETrQ ._, Q~er13, .provocar e:.~ta déclat:ac;áo, 

porque V~ Ex . . falou em industria daS subvenc;Ões. 
• • • 0 ' ; .. - . R 0 j 

'· ... o ·sR~ BARRETO PIJ:'ITO .;.. C9ntinua;nd'o, s~. Presiden~e. p.<:
diria os escíare.cixµentos do Hl~stre relator, qu~nto a reme.asa dos 
proce,sSos bldeferidós. · . 

.. ".ó SR. c~i.os Lu; .:,-- o ge5verno, ~ntretanto, . terá. de mandar ã 
camitrâ: ·a rei~ão ·do.s pedidos exa~.inadoii pelo Con:=:elh-0, decJ.ai.an~ 
d,<? ~ê ta;l so~clµ_ção toi attendida qu Dão to~. Agot"~ a QÍroara, 
se· des~.l~'l" exa,mina:r o process_o de determinada in.st,itwc;:ão, reqµ1-
sital~o-á:; mas 96 e~e. Não ha nece,ssida:de de -virem á Ca.mare. tO-
dos os ·proc~s~s. ' 

O SR. ·BA:P..RE~O PINTO - O que desejo ·é que. venham á 0\
~ara. os .Processos exami:t;lado.s e indeferidos. 

o SR. CAJU.os Luz,_ Vem uma relação delles. 
; I ; 

O SR. BA.RRETO PINTO - A l'elagão ,dos q..ue tenham .sido 
de~eridos. . · 

O Sa.. CARLOS Luz - Não apoiado: o qua<;1i:o dos pediõos exami-
nados pelo · Conselho. · : 

O Si::t. BAP..REl'O PINTO - A.:,ó-radeç;o a declaração de Y. Ex. , 
.qu.e serv1râ qe elemento historico . .•. 

O S~. CAliL<lS Luz - Não ê prec~o elemento h.lstorico; o d!si>Q-
~itiv'o é clarissirno. · · - · 

1 

O SR. BARRETO PINTO - . . . quando se tiv'~r de. orgen:iza;r 
a. relàção Vinda. do Poder ·Executivo. . ./ 

• - - • . • 1 . 

O SR. BARRETO PINTO - LJµnento, tambeni, que não haja 
sido fixa.do o maximo dã. subvenção, com.o ípdique~ no paragrapho-
unico. do art. 6. 0

, isto é, em 150:00Q$000·. · j 

()SR. CARLOS Luz -Acho que "llão deYe haver .lil'ilite. Ha c~s 
em que pôde se.r. neces5al'ia .su.bvenção m~ior; ·comó para a créa~' 
d~ ~m Instituto, por exemplo, em qu.e 150 contds ~51da repi;-ese~tam, 
sen4,o Wvez prec~so, dar até mil contos_ 

O SR. BARRETO PINTO - Ne:.~ta. hypothese ~ã.o P6àe ,ser 
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q~ç~da. ~ subv.e:;'lçã:o, p~~q~.e esta. ,se. ~estina a ~nte~ ? q.ue 
jã; ~t.e e ·nã:o par.a abrir novos instítuto.s.. , 
• ' • ; , , • ~ · 1 • ' .. ~ • ' ' 

o sa. F1RANOi:SCo 'PEREmA. - · v. Ex. tem o c~so de µm~ escoia. 
d-e :M°e(licina com cem êont0,~, uma d~ Direito eo~ 50 cõntós e tuna 
d~ Ep.genharja com 5'0 contos~ de S.ll:bvençã-o. Se ellas :Se f'Unqiretn 
deverâ seF .reduzid;t a Sll'bvenc;;:w a.· 151) c()ntos? EntE;ndo que Ci 
m~Ib~r é não :se limi~. · · · · 

O ~.R. BARRETO P1NTo. - Contínuo a insU?tir pela fixação 
do. maximQ. ~ subve.n:c;ãq. · · 1· 

P~nd() adiante, Q que. e·ntrêt~I'.lto nã,o il~.!:!so co_mprel:iendf~F 
é ~ue,' pelo âr~ti:go :19 •. , el'n. 19'36, o· tegim~ . dâ distribüi~ão. será. . o' més·~· 

- , , • ,_ • • • • • · ~ • - - • " ' • ' · - - - • 1 • • • •.• 

m~ qUé4 actu.abne~_te, V.lgor~. sem qualq,ue,1· ifiterf-erencia do :Ee·-
g,iãlatlya .• · · .. ·· · · · · ·· . . · 

• t ' • " L' ~ ' 

·· O SR. AMAJ?ÃL PE1~o·:ro -N~m podia s~r de ou~ f6tma. -.. . ": . . . . 
_ à Sit. Ó,ARI..Os. l-uz - V . Ex. me.s~9 .suggeriµ .que a px:opesta 

viesse para. a c_amnr~ atê ao de · J'uIJ.hP, que jâ, p~~u~ eom'..e se 
põµe f;µer .es~ dlstribajç~o para 1939? 

, O SR~ BÀ.RRETO :PiNTO - o que elevemo$ ':fazer é ~pplic.~,tí, 
tanto quá.nto possf,vel, .bs preeeitos · d.e$~ ·1e1: · 

o sa. CARLOS Luz. - Para. traz? 

,O $.R. BARRETO Pl:NTO - Por ,que mot ivo, no e:xercicio .de 
1935 - e~bor.a V. ·sx. julgue desnecessax:.io o exp.nie .do ;L..e~Jatj
vo, po.r falta ae temp(.- ....:... n.ão serão examina.dos' os process9~ p~elo· 
Co~elbq? 

o . ~~. CARLo_~ L P'z --=- Para 1,93!>, n~o ; parj;l. 1937. O praz.o .foi 
até ;?O de Junho à Já, passou .. 

O _SR. AMAR;AL PEO:OTo - Si fQsse_mos attribuir a. esse Con,.. 
setbo o exame das subvençqes a. s·eren;i. ·disti;ibuidas e.m l~36, per
g:1:1._nt~ia.: que tempo lbe .re·sta.~ía pax:a e~_amina:r a.S subvenções que
dev~m s~r· ailtdbuidas ~m. l.937?. 

O BARRE'.1'0 Pl.N';l'O ...._ O ,qu.c .se va:e· ·dar ~ o .segúinte: votar.e'" 
mos uma lei l>ara não se.r 9'.Qser.vad.3.i· desde logo. 

0 SR. CoP.R.eA D4 CosTx - Qual; a. .solução que ·sugg~re il. E_X, , 
~ àe que, no ,p.roximo an.no, ~ejam fei~ ~- çlistril:>UtcQês, de 
ecci)rdo com a. lei? 

o SR. ·BARRE.TO PI~"'TO .- Sustento ·que os proce.ssos devexn 
.se.r exaínilla.dos :na .Secteta:ria. de.' Estado.. O· que deseJ.a. va ê es~
beleéel" uma · !Orinul~ ciue Jiamoni-ze os º prec:e'itos do s·µ~tit~tiy<) . 
. de Corn:~&ão, qizeXÍdo que, no exel'.'cició tie 1936, serão. ªpj)licà~as âs 
dispQ.si<;õe~ da nova. lei· dispen,Sa;d;i, be.~ s~ vê, pela fal·t,a. de tempo .. 

. a. diSt ribü_ição pela 'Cai:nara~· .suspe?ldendo:.se apenas a êxecu9ão em 
1936 ·ao disiposto no art:. 6, do prqjectó .sUbstituti'\'õ. - . - - .-. 

Ó · SR • . Furer.ADo DE M2?S"EZ:El$ ·dá. um a-parte, 

O SR.., · ~TO PIN'):'ú ~ E:• uma fQrmula acceftavel a de 
V. ~x.; e.céeitar .. se a qiscrüriin;J;~ão dé uma das emendas .a,p~esen
tadas, S·µ~eJ~ a uma revisã:ô pôsteriOl" pelo Exeéutivõ, .antes de 
se· reqtil:Eita,r e . pagainen.to do auinto:. . 

o SR.. o~o"s Luz - v ~ Ex. · tém algu~ reclamação.' quantq 
áo anuo corr"ente? 
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O SR:. BARaE'l'O l:.INTO - - Não tenho. Sei qüe o Sr. Presi!.. 
dente da Republi~ despac}l~ de prO.prlo punho, todos os pedidos 
.ele subv,en~o. $e!, ainda.. do crJteno do l!4lpistro Capan~~a. . .. 

. Mas; não devemo.s abdicar de nossas. prerogativas, pois ~ ~~ 
compet~n!;l!a. ~ Camara ord.ene.r a <listr.ibu!eã,o espeçi!icaàa. 

o · ~R. CARLOS Luz - Isiso tera. ·lo·gar em 1937 e não em 1936;· 

O SR. BARRETO PINTO - Ma.s o pr<>jecto reswnr.--se enfüú 
no art. 19? 

O SR. uSâWo RAMAL»ETE -- E' preciso não perder d& vista. o 
seguinte: não se está legisJando para a execução da. lei ser do P.r(~:.. 
Si.dent~ Sr. Getuliô Var.gas ou do Ministro S~. Gustavo Cs.pan,ema. 
A C'a:m.ara vae· vQtar uma lei para ~r .cumpdd~ pelo GoverJJ,Q da 
Republiça... E 1 preciso n~o perso.~car. Quando se examina um 
projecto dest(l. natureza não se deve ter em vista a pessoa. que estú 
investida. da. tun-c<;ão n~ alta. a.<lminil'rt-rnGão d::i. R-epubllca.. J~gialn
mos 'Para o Governo. 

O s·R. BARRETO J;>H~TO - .E 0 UY~iNo 19, <lo substit'ut.ivc·. 
tal como está redigido. Vil'â diffic'ulta:r, pols ·foi êSquecida a a.ppJi'"" 
cn.~ão das quotas de loteria.~. · · 

O Ss.. AMAML P&L'(or.o - Não houve Ul,l esquecim~nt<i .. \". Ex , 
tenha a bonêle.qe de I.er o artigo 11 d<> substitutiyo. 

O SR.. BAP~TO PINTO -- O .art. J7 do·substitutiv~ diz res
peito a.os sald-os .até l.935. e o a:rt. 11 do ~<.'Teto n. 21.143, qÚc· 
~stá á paginn. 13 ido avulso, cleclára: 

i. o producto liqu.ido annuaz de ca.da. loteria, deve· se.r 
iuteg:rn.lmente npP.li~a.do era obras de caridn.de e iilstruccã<>·" . 

Co~_o. St<. \'é, o· nobre ;rela:tor N~Qúeceu-se t1e fazer ::1,pl>lica.Cáç, 
.das qu9tã.s Jotericas <le 1936. · 

O S~. CAnr,os Luz - Ab~:olutame-nte. Es~ muito claro. Vejn. 
V. Ex. o art. l 'i-. Serão ínci'uitle>.s na distribuição ·à. se.r proc~d~~ 
em 1936, os snldos da Ca.L'xa d{' SnUvenções, as ver~ <1,.a. taxa. sobre 
cnibarcações €1 d&s quotn~ de loteriti.S, não appllcadas até o exer-
.<:icfo de 1935. · 

O SR. B.-.4.,Rl{ETO f>IN'l'O .- O saJclo das, quotA::; de loteri~ 
.não applicada-s até o exerclci<>- de !n35. E a arreca9~ão de l.986 ·~ 
O nobre colloga acabará. co:ncol'da.ndo cõm a minb.a tJ;l.ese, de _qu~ ~ 
<Cama,ra tera que e-xaminar a a.p1>lica~ão da. consi~áçã.o, de 7 .000 
contos. cQnstantes da p4·opos;ta orçamentaria., d~ veiz que o artigo 
19 do subs:tit~tivo só ~ póde relaci9nar ao cretlito t 7 .3~0:000$ . . ·. 

: O Sr.. DINIZ JUNIOR - - Ne::isa histo.tia de ·quotasj de loterias, se- • 
da m.uitó mais interessante que estas existis$em para ma.nutenç8.o 
ciesses estabeleéimentos, de~as institu~çõés, ao· 1em vez de .,s_e d~r 
c.9.ncssão a. Particulares e t_irai; quo~s dessa concessão. 

' O SR.· ,AMARAL PEixoTO. - Devü:J; s~r mono.PQlio do Estatlo. 

o sn. DI:\".IZ Jv·NIOR - Exactamerite. uma ·vez que 9 negociÓ € 
tão lucrativo dei.ia ser monopolio do ESte.do. revertendo o lue~o em 
heneficio dos esta'heleciment<>R -e iJ.115tltuições de ass.1!3t~ncia. ê' en., 
"Sino. 
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O SR. BARRETO PINTO - Ain9.a muito teria a dizet.t. M~ 
Sr. Pre~.idente. v.ou terminar. Com;prehéndo qtie a pacfencfa. tem 
limites e eu jâ ultrapassei es.ses lilll.it.es. (Não apoiados). 

Ahi fica á minha eoll~boração e a Cd.mali'a., na sua alt.a. .Sabe
doria, 'v<>ta:râ como· bem en:.te:tider, resolv-e?;ldo, de modo defin;Jt1vo~ 
·assumpto de tão gran-Oe ·magnitude, como é a: iei de subvenções:. 
(Muito ?;~~- :Paima.s. O orador é C·u1m.primentadÕ) • 

Durante o discurso do Sr. Bar.reto Pinto, o Sr. 
Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira. da. pre$i
denma, que ê occ\1P~ p e;lo Sr. Euvaldo ' Lod'i, 2.0 

Vice-Presidente. 

O Sr .. Presidente - Tem a p~a'Vra. ó Sr. Deputado Delphiw 
Moreira. 

O St. belphim Moreira - Sr. Presidente,_ Srs. Deputado-s: 
quero fazer, apenas .em cinco minutos; ljgeiros reparos ao projecto 
apre$~n~dO· á deljber~ção da Casa pel~ Coll_lmissão !,ie Finanças. 
Lamento discordar, €-m alguns pontos~ Q:o súbstitutivo~ ainda mais 
:i>orq.ue f<>i elle relat ado por üm Deimtado d~ minha bancada, a 
Q.Uem muíto prezo - o nobre e Ulustre collega. Sr. Carlos LU7.. 
Tomando, entt.etanto, interes,se ~Ias questões relativas á · ·distri
buição das subven~ões ciad4s· pelo Gover.no Federal, a,chei de meu 
deve~, n~s~e momento. quandt> se -vaª decidi,r da lei q~e regula
mentàr~ essas ~ubvenc,:ões do a.nno de 1937 em diante, fa.zer uma 
pequena. .observação, pequena. justa·~nte, porque apenas se limita 
a não concordar com a creação do ConSelho, na Ca:.pitaJ. da Repu •. 
bllca, e das com missões espec1aes, nas capltaes dos Estados. 

A ~so· me animo porque acostumado ao tra to désses assui;npt~s 
nos ~inisterios, pude bem verificar qu~ un:ia instituigão lev:a o 
anno todo p~a conseguir tenha and,ám_1a.nto seu proqesso. Assim 

· ~ueeede. ~as diversas directorias dQ MiniStedo da Educe.çã.o. 
Não comprehendo ·que ~e velha crear ainda, apesar. de to

das ·essas difficu.idadé$, ma.í.S duas organi?.ações de pura burocra
cia., ao lado d.as quaes as 1nstit u1çõés interessaõas terão de manter, 
permanentemente, seus pi·ocuradores, par.a completar possíveis- fa
llla.2, .á,s vezes minimas, verifi~das ~ seus processos, pois ao 
contrario l)ão teria~ estes o andamentQ satL<natorio . 

O SR. MATaIAs FREmE - V. Ex. tern toda razão . 

O SR. · DELPHIM MORE.IRA. ·- --dçnhei;o casos €Jll q \,te pro
cessos .têm.dormido, tres e quatro mezes; em cima de uma mesa, per 
"f~lta.. de utn sello de seiscentoos· i•éis, do reconhecimento de uma fir
ma, ou de uma declara~ as :vezes pe.~itamente dis~ensavel. 

O SR.. BoT'ro DÉ MmNEZES - V ', 'EX. está dizend.o grande ver
dade. Posso citar "o caso do Instituto Historico e Geographice ,da 
Pa.rahy'ba, que deixou de ~eceber · a. subvénção, porqµe os pa,péfs 
que para aqui vier~. ficaram· sem a.n.'lame.nto. · 

O SR. DEf.;,pHIM MOREIRA - Mais uma valiosa contribuição 
traz o nobre Deputado, com seu aparte, ao ·meu discursõ. 

Sei de casos em que, por motivo insignllcante, o Gov~o Fe:
deril.l deixa de concader subvenções justaS e ruoa.veJs a instituições· 

~áo J.ntertor· que dello.s muito nec~sitám. · 
· Posso ooerescentar que. variqs dos meus collegas da bancada. mi

iíeú'a" estão· ainda patrocinando ~ubvén~ões-ha multo requ~rid..'tS a& 
MJn!steri~ qai Educação, e · at~ hoje não deferldas. 
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, O Sa. F'IGUElREDô HoDRlt:UES· - A attitu'de de V. Ex. ·é tanto. 
P1a1s, ~~P~thl~a. quanto ·éstá d:~e11del)do nrerQgativas do. PoQ.er 
i.egisJathr<»t g.as quaes vamQs nos 4~spoj~r. para" .s~tis~~~r, ta1'v~z. 
a o:m eaprfüli-9 4,o Ministro-. Nij._o devia.nips, de maneira.- aJgtJ.má. 
Çoncotdar ·có:m facSo ·• -

·~ " _ 9 :S~_. :IDE;L_PHI~ 1\;IQRElR.A. - Ex:penderei meu pont.o de via-:-· 
ta dentro ~e poucas' .Q7.1.omelito~, ~ V. ;Ex_. verá; que não e~os 
petfeiúi.mente de accordo, neste -passo. 

Minha Q_pinHi.o, .s:r:s. Detrutados. né:ste assumpto de ·subvençõ~ 
a inStitúl~.õ.e.S de car.id,at:ie é a de que. nâo PôdémÔs aeoiinar os Mi
·n _i-:.tros: ct-ue te:n,ha.rn :a seu ca:-rgo facilitar essa distrllnUç~o,- de se. 
~'ªi_x.ar-e~ mover por. intel,"e_sse politico. . 
- Não ente_ndo po::s~ h-~ver politic~ em. q:q.estõe·s desta :çe.tureza.-. 
Méü desejo é-sómente 9 de co·n.tribu,ir par a ~ facil~E}~de de~ses pr()
cess.os de subvenção nas reparti~õe$ publicas ~ fede~a~s. 

O SR.. Bo+.ro DE. ME.1\."EZE's ......,,. V. Ex. estâ. de accôrdo cóm a 
e.rea,Ção de .fiséã.es para ás ca~~s de c~_idá.de.'.? - -

.. O SR. PE~Pl-!1M; MO.úí:aA. - ·Em ç·erto ponto, o Governo 
J>Odet:~ fl_$ca.lizar ~ 'àP.Plicacão das quota.$; dispensandó, assli;p,, a 
crea_çã:o. de orgãos outros que v~nlt..a.m emttúr parecer sélbre pro~ 
cess0s a.ttine.ntes â niater'ia dé que ora se cos-.ita. 

' Q SR. Boi'To DE MENEZE~! --- En~~ndo. que a çreaçã.o dê tis@.~s 
á~a_rretã.~ onus e. em vez :de façilitár, serv_irá .ap~:nas Para entra-
var a in~rçha d_~s sub.venç;.õés·. 

O SR. DE~PHW. J\[-QRE-IR,i\. - A Comm:fssão ele ;F'i·IUUJ~~-
4 "qual f91 re_lafc;>r o nob:re, -Depu:tadQ Sr.- Car.los Luz, .cr.eo'tl Ull). 
Co..ns~~l:H> composto de. 14 mett1hro~p muitos delles tendo I>o'$ic;ão 
altamente. .de~l~liia nã a(lp:iinistrac;io do Pzjz. e.ncarg.os multtploii 
e e_or:pplexos na 1direcc:ão (le suas r~p~:r:tiçÕ~s~ os q_ uaes, !de futüt.o, · 
·sen<lo --a;pprovado· Q dispositiYo. terão ·de e_studal' Càdá c:a:sõ sttb
roettido ·ao s.eu enmé, · para. emittlrem os respectivos parecereà. 

- ~ 

ó Sa. B:P"l'rõ ·í:>E M~~s --.. E a . verdade é que. _as comissões 
'! ' 1 

hão de ser !.néUca!das áo .-Geverno, obedecendo-se, ,ao criterio pes-
·soai ou p_ont1c.o, ·em .detrimento dos élementos. q.ue, com i3Úlclen_• 

- 1 

eia; poderiam fiscalizar à ile~allda.de das subvenções. 
- ~ ,- - . . - " ·' ; o SR. DELPHIM MOREIRA - Esse Censelho com as éóiil-

mls~ões estadPaes, faz.·mé. lembra·r ·a iastltuição· das ~Mães .de Fa
lnf'fa. '-' n.o ~overno Meno V!àrtna, por oecasião da refonna do en
sino em Minas ·Gerae·s. Sõ. :s.e ::reun!u q·uand'o da stia fundação. 

Aqul. na 'caJ)itâl da Republica. occorreu o mesmo com ã.lgtt
mas eommissõ.es. E' e:templ() a da ~bívfda Fiuctuan~e", que pitsS&. 
3· a. 4 meze~ sem se r:eun1r po:r falta, ·quasi sempre, de um de seus 
membros. · · 1 

Yamos~ a . meu vêr. se a pprovarmos Q. art ~ 50 do substitutivo 
da Commis~ã:o de' -FinanQ'.as. dlfficu'ltar enormemerite o proceSS-r:i 
da i:US.tribuiçôes de sullvenções. ~ 

t 

_o SR. .A.RELA,RDo "MAmN.HP - V. E~ não prestoti: atten(;â..o aos pa
~~-agrapbQs elo a;~~S'º· ori·de_ llà- pequello a,ntiO.otó. ••• 

o ·SR. DELPHJM Môi;tE!:RA - · Ft-est~f. domo não; .e ac~bO 
ue. alludfr á. eommlssão encarregada da: ·divida fluçtua.nte, cÇ>~pós
ta de, tt<e_s membros apenas e: .q~e. apei:i:ar desse re!l~ao nuiné~, 
vassa íongo -tempo sem, se reunir .. -
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O Sn . . .Prmz J-i.r~IOR - E quando a Crut)ara pediu in,formações 
~ões a respeito do destino dado ao.s trabalhos q_ue lhe . ti,nharn 
sf,dq conf4tdqs, toda ella se dem~ttiu • •• 

O SR. DELPIIl'M MOREIRA - . • . estando os credores· 9a. 
Onião a reilamar m.lsericordia. E' caso quasi dentico .• " 

Sõ· me insurjo · contra .a creação des Cons.élhos, que serão· 
outras târttas r~partiç9es burocrati:éas q:u-e têm de ser venpida:'~ 

pelas associações que já. lutam c~m - serias difficuldades. 
Aliás, o assumpto já tem sido debatido nesta Casa por nobr~s 

colle~as que se expressaram de formâ cabal e. seu resp.eito. Mui
tos alle:;ram que ao Legislativo é vedado ~elegar p_oderes ao ~:xe
cutivo, baseando-se no art. 3.0

• § 1" da ConstituiçfLo da Repµbli
ca. Outros defendem o ponto de vista de que o Governo Federal 
deve ser o unico encarregado da distribuição das s.ubvençõ~s. Não 
dlsctito esse ponto. 

O ~R. UBALDo .RAMALHETE - Ali.ás. ·sob esse ponto de vista. 
ha disp·ositivo e~presso da Co~.sti~uíÇ~p .• 

O $R. ,DELPWM MOR.El:RA. - ~âo <iiscuto esse ponto, por
qµe o de~o para o~ constitucipnalistas da Camara., que o temos 
muitos. Quero. porém, frisar o seguinte: .não podemos c~ear orgãos 
que ru.naa ve!).h:;u:n ~ais entravar o processo da distribuição .de 
subve1wões. 

O SR. MATlIIAs. FREIRE - Muito béín o artigo é. perfeitame.nt.f: 
dispensa vel. 

O Sft. DELPHIM MO~E_IR:..~ - A~slm. J?endo. Sr. Presidente. 
µian.iff!sto o roeu ponto de vista contrario ao subl!'!tftutivô da Coni
missão de :fin:;tnr-as, certo de que a Camn.ra le:vará. em çonta a 
pequena, eontrlhidçào .que trago para ~í~cussão d.e mate.ria tão re.
levante~ lm'bu:ida dó sentimento que aqui .d;eve dominar, qual o 
de se ~dopt~r u_m .crit~rio Justo. razoa.vel, para que tedas as ins
titUições d'e caridade· do, Brasil lenham o. e.çolhimen.to nec~~sarir. 

- uma justiça, dig~mos, rapida. e barata dos poderes !eqera.e.S 
(Muito bem.; ,i>a1ma.s.) 

O Sr. Bi~s Fortes - Sr. Presidente, devo co.nfessat' a·V. E:x 
e, e~ s~guida á Camara. que me surprehenàe!'arn os termos qo 
súhstitu.tivo organiza-do pel~ Comrntssão de Orc:aniento. reg-ula
mentandtj ~s ·subvenr;ões âs easas ile caridade de asslstencla. c1 
acima ·de tudo, de cultura. E' que._ :r;io regime anterior â proposi
ção om subníettida ao · plenario, jlL érn profundamenté difffoil 
obter-s.e stibve:r.~ão para ir:stftuiqões de. cnr~di.de .e ele assiste.~cia, 
num 'Paiz. em que os governos ~êm descurado dos problemas vitaes 
para ·a ná:cfonaliàad·e. r 

Depútado por Minas, eonhe~en!ió de perto as n.~c~;Ssidades 
do Estado,. e Deputa.do ·daqueJ!es· que procuram quJthrar dlrec~
m~nte. o contacto c.om a cpinião publica, percorrendo os muni
cfpios. um a um,, em propaóandas e1eltoraes ou em can:ip-anha.s po~ 
lltlcas, ·posso assegurar a V. ~x. que;, no ·meu E~t'\do, a assistepc_iB.. 
sochl qúer a. enfermos quer a menores. é toda fruto d~ lnicja;tiva. 
privada, c_om auxrio do govcrnó tlo Esti.Go. 

- O pr.oJécto, como se acha organizado, é medld~ feita no 8S~ 
phrt1t0 do Rio çl,e Janeiro, fóra do conhecimento do .que ê o interior. 
ao Pafa, d~stinado a constituir J,'l 1u1>rta na sua ex~cuçãQ, Porque . 
ê in:l.PX:atica,vel no ni~io brastieiró, (Apoia;dos.) 
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Sr. Presidente, o Congl".ess0, desde a Velha Republica, ~oi 
em todos os -tempos o ~bode el':píatoric;>"; era o· responsav~i' por 
todos os :males da: Repubtí~. setnPre accusado de subservlencie: ao 
Gover_:io. N_I:! emtanto, o projeetQ ~ue se vae votar vem restri.n~ 
a aeçao ·ef!1ciente dos Srs·. Deputados. 

O SR. Bo°T'ro DE ME~ - Cr-~ando fiscalização d0Snecessa
'ri;i. e dispendios,a .• 

O $R.. BIA.S FORTES - Sr. :rre~ide·nte, a superfec~~o de 
se . tnstitu!r uma Com.missão ~esidente na. Capltal da Republjca~-

, não devendo percorrer o interlo_r d.o Paiz, com o e11ca.rgo de ex.a~ 
minar- as institufçtles que devam gozar de subvew;ão f:eà..eral, é, 
positi,,ame·nte, uma diminuição ao Congresso e aos Srs. Depu
tados,, q.ue, •directamente, podem e devem pleitear, no Parlamen
to, as- subven.~ões para estabelecimentos de catidade e assisten
ela que julguem servir aos interesses co!Iectivos d.o Brasil . - -

ó Sn. C.4.RI.os .Lú.z - As C_o:m-missõ,es dos Estados t oram 
inStitUidàs .p·ar"a o fim de. tornar possivei a fi~alização d_as ins-
tituições subvencionadas. -

O s:a. BIAS FORTES - · Sr, Presidente, fiscalizar a.$ sub
'\'én~ões. da.l-a-$ aos estabelecimentos qu~ legitimamente as· mere
~a?n; lnstJtuil-as em beneficio daquclle.s q:ue servem á collectividade 
brasileir-a, são actos que não podem. receber do Cangre_sso qualquer 
gesto de reprovação. O que dese$IílOS, o que pleiteia.mos, o que 
a. Caznara q_uer e o .Pa.iz exige, é qu~ o Gove~no fiscal.1Z4;! (muf,to 
õem.) os. estabelecimentos apoJ:ttados pelos Srs. Deputados, n aiei. 
orc;;amenta1'1a... · -

O SR. B<?'l'"l'o nE M~ -- Aiii~ confiamos no Governo. 
ô ·SR. :$IAS FORTES - •.. afim· de q,ue veri:!lq-ue s~ preen

ch~m os requisitos que justifiquem a. ·subvep..ção. 
Isso, Sr. P.I:'esi<lente, está petiett.am~l;l.te concr~tizadQ no 

art. 3:0 do proj~e.to e nos seus para.graphos. Exigir se exhibâ. 
doctttnento da. fundação da instituição-, dos servi~os que tem, pres
tádo, d.os ·doentes a. que tem a,ssistido, os men<>res que tem edu
ca.do - ·nenhum Deputado ~ seria capaz de contrariar dispositivo 
com essa finalidade.. Mas, restriI_lgir a concessão de subvenções, 
creando apparelho burocrat;ico compllcado, qual seja essa com
missão ae quatorze membros, · não ê coisa -possivel. 

o SR. BO'l"l'o D.E MENEZE:S - Um batalhão de flscaes. 

O ·S!t. CAm..os .Luz - l!J• engano :~e VV . . EEx. 
' o SR. BIAS FORTES - Affirmo que-· são1! quato·rze mem~os, 

nqmeado~ p-elo President,é a.a. Republica, conf~rme o artigo 5°~ 
Não ha, Sr. Presidente. jUstlfJca.çao para{· :medida dessa na

tue:reza. Não ê razoavel que nós, leg1sladore!f fiquemos subordi
na.do!=J. e~ pi:,rte, a pareceres de commlssão nomeada pelo Chefe ao 
Poder ~xecutlvo. residente na. Ca.pltal da Repuh~ca, não co,nhe- .. 
cendo o interior do Pa.lz. 

o S~ CARL<>: Luz - Existirão as sub-comm.issõe~ dos Es..; 
ta.dos. 

' ' 
O SR. BIAS FORTES - Nos· Estados existirão . as sub-com-

·mi.ssões, -m.as o que estou- di~eutindo ê a Commissão geral, n11xn~-
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ros.a, qu~ .irá ;:i:e~Vj,1' ao lado d ç> Mini!:>tro· .d~ Educ~ç?.o., q ue, por 
torta. da> l~ e1 pe~ sua. funcção, ~ra. quem devia e~~ Q-s p~o
c~ifsos aas· subvenções, cencedel-~~ õu n.e~l-~~. se estiv~$sem· Qü 

11ão de ac.ç~r.do e0.m ª ' lei. 
Q .. q~e se estâ r~a.ndo no Brasil· 4,lâô é ma.i~ o regíme pre

side-nclal, com a . rE:)spo~~blliclade do Sr. Presidente da ~~publica 
e- ' do.s Srs. Ministros de :mstado; é o r~glíne da res·pons~bilida<l'c 

àilUic;la., visto êomo os titulares da~ p~ta.S. pp:r uma série de Com
mlssõe's, que s,ô tê:m deveres, con:io ~-~ instituit1as pe11) ;ppojecto f:'m 
Jebate,. .!}.ão têm Ot.lus. -0u p~:najjdades:.. · 

Sr. P.z:-eSJQ.ente, nã.o temos o di.reito 4e dest-~ms:n· os .senh(:)PPs 
Mini~trps, e·n;l a:Ssump.fo de ~l' :inagnitud_e. 

Fui Secretario e~ ~as .. Ger<.!-es e. sup.~1~in t~n<li ~xaçtameil.tf' 
4t.. pa,s~ ;p~l~ qual córriam ·a:s '$ubven~ões; 'todos os processos eram. 
d:iariamenté, examinados .e despachados ·par mim. Por q;ue razão o 
Sr.. M.i:n.ist_ro àa E .ducac;:ão não ha de ex:amlnar ~sscs proce~fsos, fü~ 
cidlndo-os de accordo ~oin. a :lei?! E' a; fragmentaÇão àa autorida
de, affrri de ·filffiêu1tn.,r as: ·suhvenc;:ões â.s pobres ·easn.~ de ca'l'idàck 
do Paiz. 

Lav'ro 'O meu protesto., em nónie aos i'nte1•esses colle-ctives \(1H 

minha. Patrta. e no daqueUes, Sr. Presidente, que v-t:vem da cari,.. 
da.de e da ,ê~~ola p.ublicàs, daqtiélles que São Sústentados com ·u 
sacrifiêio e· êõm ~ philantrcópia do.s -noss.os concidac'Utõs. 

·Num Pa:tz, onde não ha asststencia organizada, nem na Capi
tal da Republfoa, não é justo que se entrave, que se difficulte r.i 

desenvolvlinento dessas casas· .de ~a:rlda:de .. as ·quaes. terãe1 ·de fe • 
chax; sé o J)rç>j,eet·o tt:iereae_i, a app,ro-v.açãq go~ .srs. ·Depntado~ 

(PaZm.<ts. O ·~ 1é. ~mprimen.tado~) 

O ·Sr. ·Cados .Luz - Sr_. Presidei:i:te, nãQ 'tWa meu intµito fükl.l·. 
t;1,e_ste inst,a_nte, a propqsito do pr~jeçto. 2~ A • .c:\:S· criticos, eiltret;:i.rt,
to, que em to;r~.o tj:o mesmo tor~m 'QorUada.s tio;r UJUstres pepu-. 
~dos da maio+-ia e q.a. n::únoria, força.D;l e humil~e rela.to~ ad-hç· da 
CQmmissão. d~ Fi.IJartq.~_s a. ligeiro expllc_aç&:o sÇ>'Qr~· h.s -pontos dit•.-. 
. eutt4os. 

pevo diZ:el!. de inie_i:o, que o intuitq da Cõ.~rtnisaão de Finan~ 
~a.S fol emctamen.te Q.evoJv~!' ao cpnbecimento da Camarà. dos .sz:,. 
D~pútado~ os. P,edido~ dé' .su\):venção, contrariando a:ssim,, ~reclsa

·m.ent~. como desejavam os nobres ·cellega~ 'º processo atê agortt 
em Vig.or, qu·e eta o .dá; -distribüição àisc:rlcionaria pelo Poder 
Executivo. 

o emin~nte ·neputàdo Sr. B.ias· Fortes, que ha potteo deixou a 
tiibuns... deseja 1que as sub:Vénc;:õ.es s_ejam disttibuldas ·exclU.slva
mente mediante despachó do Sr. Ministro da :Educação; e $. ·E~. 
trouxe. atê como elemento histortco, a pratica que · adaptou nQ 
Governo do seu EstadQ, qu~não, meticúl.oSa.. pes$oàl e disC"riclon.a-
1iamente, é"'3.Iíli11a. va O!f {ledidos· de subv~çôes sujeitos ao ·s~u çies-
1>3.Ch:o. 

Pois bem; o nobre ·representante da, .minor.41. ~amtnha. ~í~ 
a.vanqacJame·n,te 40 -que .a Com~issãp de .E'.in~ças quando $. Ex. 
da :tribun.~ vem de estygma~ar o ·pár~er que precisaipente. de
Yol.ve 4- c~·arai qas Srs •. :Peputados o conheeime11~0 ~s subv:en
c:ões ~ institulçõe~ d~ emitno, de ·c~ridade; de cuJtura: e outr~. 

o SR. BOTTQ DE MENEZES. --. Porque V Ex. eriou uma appar~
.Ihagem nova.. q.ue .~ntr.a:va P de:senl"<>lvirnento cl:e!'-lAAS fnstlt'!llé:ões'" 
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·o S;R. cÁ,RLôs LUZ- Ex:i:niç:J:réi a oris.ei'n ~o a _tt. :. 5~~. o q;u9J. 
n~ãa mltis ê do qüe -ai rePrO~Ucçâo', com pequenas: modi!icagões, .4.o 
sub,stit:uúv o que â. Commi$sãb at>1"'e·$et:t~ra. o · 'emi.netite m.~:mbr:o d.~'
t~. casa. SJi". Henrique Doãsw.orth.~ 

·E~ina~do o s~bstitutiv~ do st ... Renriqu:e Dodsow~th, verá 
a illustre mjnQria que n:eiie· figura .o mel?mo Conselho.,· cc>m. 'o ti
tulo de '·' éomtnissão ''\ para e_studar as subven~ões a sere·rii. i:Je,.. 
pois· submettidas â.. Camua- do.s DéputaJdos • - , 

o :Sa. Borr,0 n~ MEm:z.ES: - trm e outra. são dé:Snecessarios. 

o SR. CARLOS LUZ ._- .Dir-se-á a · Commissão diffiêul:ta ú 
• • • • - • 1 

exarr,ie dos 'processo~. . 
Está.. Qofilriµss~o , .foi cr~a~ exa:e~amente porqµe .del~a 'se po

d~r.á dizer qv,e- ê n1ai.s .i$e.n_ta· qi+e .o~ orgij.o_s proDrios; da adrr4Jiis
iraÇ-ão; -!ie:lla s~ ,poderá .d~izer que t~m maior ~utól.!omia 'pqrqµ~ ·os. 
seus ~e.m'bros ':r;ião estão presos· á ·o . .t;dens .do g9V~l'.I;l.o. 

O SR. ·Borio DE ME~ - .Mas a Çommissãp não d~liQ,era; ·~ 

cón·seéútiva. 

".ó ~R • . CARLOS LUZ - Como. aliá:s, n:ão é org~o de de1.~e-
1:açã.o <l.efinitiva, sE;nn;o argão c()nsuJHv~, de i:r:formaç~o â. Camar~) 
essa c ·<>mrnis8f:to. se constituia éJ,e elementos . diversos, t~rados ~s 
varias instituiç_ees do Paiz, ·e: que. por 1$so mesµio_, , d~ J>:erto as cq
p.heçi~m; e, isen.to:s, pade:r:.ia.tn dizer á Cam<;LI":a• ·das Srs. Depu
tados~ $êm. a Péla do gt>v-e~no, quae-s a,s i~·stltuiçõe~ que m~redâm. 
a·UX.ÍliÇ> e Q:'Q-aes aqueÜas âs qunes as sti,~ven.<,;Í)es, (leveriam. se:-· 
negad;ls. _ 

_ Foi, ponanto. U:t:Q ol;>Jecti-vo alto o qu~ guiou ~ :c.ouunlssâo g~ 
Fin~n<ias. dé$de o siJ.bStltut'ivo do eminente Sr. Dep"u:ta:do Henri
que l;>odswQrth. at~ o do hq:rnilge rep.re.sentante de Minas ' Ge~es 
q:u~ .. t~ni a honr.a de, nes:te m_pn;iento, falar â. Oamata • 

.Assim explicada à. .origem elo ar(. 5.0
• devo diz~r que de. i:>ro

pos~to taei:itando o e~m.e dos .diver~os Pr:ocesso$. a Comn:ttssão iri.
stitl,liu ;~Qe _ Estad:os or&"ão.s directos dé ·1nformaçõ,es. .Dir-$e-ia que 
a Co-mmis5a,o Centra1.. gue o ·conselho Central não di$Puitha de 
eleme:çitos _ i:>a:ra dlscernir. é~ntre· as v~ri~s in~.titulções · do :P.arz.,. 
qua~s . a$ q_ue. âéVe$!!{êlíl .rnel"ecer e QUaes as qúe nã_0 me~se.m .já$ 
aQ ~u?dllo 'ted~ral. :Mas foi· por l'sso que -s~- c~éara.m as comm.iS
sões' Iocaes. àli~ por $uggestão de be_pu~dos do nort~. que· mes
travam, exacta..me:r:Íte a :dlffic~Jdaâe em ;serem õs p.apeis: mandados 
Para o Rio de J~neiro. multas v.~2es por falta de péquenas forma .. 
Udades, ·devolvidos â$ suá-S cfrcuniscrlp~ões. · e·. de:pols de 
transpostô -0 prazo Ie,gal pata o éxame· dos . processds'. -· 

'0 Sal B.us Fq~ ---. . .A,.ffirmo a Y. ·Ex. que não s.ou· parÚclar:io 
de que o .Mdnf_stro tac::a a distribuic;:&.o. Dfsse. <tue. a léi . devia esta-

- . .. L • 

belecer Q .modo p·eio ci-nal fosse paga a subvenção. O Congresso vota-
ria e o Mi.ni~r.0.1 e-;c:aminando sê. as in~tituic;ões __ pontemp-ladas err,,_Ieii 
de orçamentõ sa·~is!azt_am_ .as formalidçi,êles exifpdàs~ tornaria effe'
cti_vo o e;uxU.lo. Foi o que eu offereci. Logo, cpntrnua :de _pé -o ·meu. 
:ponto. de . vista. lstÔ é, da fis~aliZàção. Quer:o . que as sub.venções· 
sejam (fadas. e· pagas, ml?'dia:nt~: fis®.lização do g:tlvernoi nãa, po
rém, como V . ·Ex. estt expondo. 

O ·$a~ CA.RLOS LUZ -- V. E~. p_õde· rectittcar. seu dis~-g,rS,O r 
Pelas ~~as palavras, porêm, sé en_te_nde 9.l!e o re~1ne ~.r?- d~ res-
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,ponsabllidafü~s e qu€· o Minist,_ro da Edu.cação ·deveria assumít· es~ 
resyons~b.ilidade,. .deferindo ou niio os. pedi<los. de St!bVengô.o .,. .l&t~ 

foi o que ouvi ~e V'!' Ex..... . , . . 
O $a. BIAs ~otn:ES ........... ·E f verdade., 

O SR. ÓA.RLOS LUz - Acceito a rectificá:çlô ' clO ·nohrP Depu-
tado. . . .· · . 

O ·sa. Bus FORTES ~ Ago:i;a, o .M1nístro :quer d~rrega.r .o tr~
balho para a . Commissão. quer tirar a:s funcções della .. Poi-s se o 
Presidente da Republica; segundo affirrna o senhor Barreto Pí.n
to, está éstudan'do os p~oc~ssos pára conceder as suqvenções. nc· 
regime actual, porque o Minist,ro nã.o ~xaminá:! 

O SR. CARLOS 1;...UZ - Jâ. expliquei o J;llÇ>t~vo pelo qual a 
Commissão de Finanças, ac<:!eitou o dispositivo .impugnado ago
ra, do art. 5.o foi ~actarnente o d~ fa,cilitar esté exame, tirar 
d~lle a eiva d~ suspeição e dar o. exax;ne a pessoas isent.:l,s. ·int:e\· 
!'amen.tê :fôra d.os cfrculas governamentàes. 

Esse ·foi o intuito da Commissão de Finn.nç:is.· rk a.~nbrqo ~om 

" pensamento da Cai,nara d9s Deputados. • 

O . SR. DEt.PHI.M l\:I._onEmA - V . .E::i;. permittt'í nm :\.parte '! 

o· S.R. c...uu.os LUZ - Pois não. 

o SR.. DEL~lFM MôRelR:A - Lou.\ro' o intuitq (;On;l 1que V~ .Ex. 
;1dml.ttiu, no .seu PrOjeêto, a constituiÇão de un.m commissão .•. 

O SR. CARLOS LUZ - O projecto nii.o ê meu, é da Commissã,o. . . 
O SR. DELPHlM MOREIRA - ••• encarregada d~ exame dessas 

... u bvençães. · 
l\;rÇLS te•i;lho a seguintes objecção: por 'ma.is que e~sa Commis.

são qu<.úia, n~o poder.à exaniinà-r, .atê ao de Ma'rço. ou atê 30 àe 
junho, como quer o Sr. Barreto Pinto todos ·os processos d~ sub· 
venção. 

O SR. CAP~OS, ·LUZ . - Se a Commissão ~ã.o o pod~, sub
<ljvipida , coinQ está. em sub-commiss.õés, muito menos o Ministro 
da Educação;, (lue,: ap~sar de toda a sua bôa. vonta.de, será o'briga,
.do a tetar-cl'ar os pedidos de pagamentos, se a. c~~ssão, subdí
.:ir:idida. corno está, não pode fazer esse exàme-, muito menos exa· 
1nill.ados por um .sô homem de co.ntabilidaãe. E os pr~cessos, são 
innumeros. 

PC!i!3 bem: Ra ainda uma critica ao projecto, referente aQ 
~rt.: 18. q_ue. manda fazer a . distribuição das subvenções no a,nno 
pro~lzrto de ac-cord.o com a r:.orma. atê 'agora em vigor ... . , . . . . . 

O SR. BIAs FoRTES - ·· v. Ex". ha de· concordar ~omroigo e?Il 
que ê incon.stitucional. E' uma .. del.egaç_ão do Le~slativo n.o E~é· 
e:utivo. ., 

O SR. CARLOS LUZ - . . . . que, ali.às, os it,npugnadores do 
Jisp.psitivo declará.m ter sid9 observ~d'a com absoluto rigor, de 
modo plenamente satil3factoJ;io, p·elo POoder. Executivo. · 

Observa-se, S.r. Pr.esidente. que as subve.nções tf:.rn dt> ~er 

iaxaminadas. pe1o Congresso. 
,,, _ l;>e; .. o_µtra ('.Ousa i:i;:io estan:ios tmtan,do, estabeieéendo, porém, 
P.+àzo p~ra que as Ínstituíções encaw..lnhem os seus processos, 
pr:ÜÓ que é de. tres n;lezes, no pdndpid do anno. FL~ain'<)s "pràzo 

89de101 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 101 

-190-

para. "~w:· ,.,-:-,; proc~!:l~1:1....; venham â:. Ci:unara i:: s~1.;·_fa, o ela. re:mesSa. do 
orç~ménte a. esta. ·C~a;: .Q.gora, po.i:él'.ll., :modiflcat,lo o seu termino, 
de a(1cordo co111 o ·de~taq.~~1 que accel~ei, do nobr~ Deputado Sr . 
.J30.r.reto Pinto pa~a 30 de Junho de ~ annq, 

Em; t~i;!~ co1'14ições ~ p_roeess~ ~êm µ~ ser -examinados: nu 
iJrimeiro t;rimestJ'.e do am<>b; -se o .seu en:camJn)lamento i:í: Cámaru 
te_IQ. de s~r feito -~té ~O Ç.e J.ünbo, C!QlJlo ê q'.µe; ei:n· i936, pois que 
sú a:;orq., estamos apPt'.ovando os orçatnéntos~ pQde~emo~. de modo 
e·Jev~p .o just~. <11.strjb'ufr as .sµ9venções l)ar4- o atmo segui.nté!! 

S6niente como. mediilii de; emetge·ncia e de trainsic;:ão foi' q~e 
r::ollo.éámo;.; t1.o p.x:oject9 o · dispositivo mandando que a distrib~igão 

·!'le., í~ç:i, no :pr,oxi:m.q anno.. aina.a. p~lo modo e pe_lo .pr~cesso atr.. 
o "inome·nto obedeCidôs. · · · 

Aor.edito qu_e nesta breve c.:i<;plicaçã9 tenh~. 1o~ado conv:en_ce•1 .. 
a Camara dos. Deputados. -de {lUe a. Ç!o!µ:missão .de; Finanças pro-
1:;--urou auscultà,i~ o pensame.nt9 geral 4 Câsá. (m'l!-ito bem), con-
1\.iuõstancian<lo· ;n,os seJls subsUtutivós m~ ldêas· i11,edomt:nantes nti 
:<·sjifrit6 .dos nobre:-1 Srs. Deputa.dos. Estab<!lecéu ... m&ê!.l:dâ de ~mer
~enoia,, qufl.nto· ao a.n.no de l!J36, m:IB, ~fo dg.pr., atfen.de~. estrlcta-: 
-rrienté, a. tudo quánto a Camat~ à.~seJ,a-Va;, po1·qu~ defer_ijl á Ca
:uara ·dos Deputados a partk de 1937, o PX'nriH> integi"C:l:l dQ cápitu-
J-o :r~f<>rcrit~ á.'3 subven~õcs Ci>al11uz..it) • . 

O S.l!t. OLtVE1M COU'r1:N'Hô - ~.t·. Pi'~idenh~, recebend'o 
11.oje o ºDI:~riu -do ·Podei,• J~c;;;i~latlvo •· :t um11.. ho·ra da. tn;rflc, comp 
q~n:sl sempre a.cont~e .. . 

Q Sn. lV~CAl.iHÃllS NETTIJ - · ~ lC u.1)1 in<-ionve1;1ie.ntc que c'-Ci~e. 
prp.vHlénc.tas Pà.J"a. ·que desap·párec;a,. 

O SR. OLIVEIRA COUTINl.i--0 - Per.feibt.~·en.te . 
. • . s6 então tlve conbeclm-ento de qµe esse iD',lPPI!tánte, pro

j~to,. ·que,, a.fites, não examJl'lâra. 1.rla boje ser submettido ·a seu 
ultimo e definitivo débâte. 

Acompanhando o. dlscttS~ó <.tUe u. respeito delle ~~ t.ravou, pu
d!) !órmâF uma· ilgei:ra fdC.-a do ctué, ·no me$mo se CP'.I;ltifiba. 

Trãtare{ .apenas de um· ai-Ugo.~ o art. 66
, porque o _nqbró re• 

1ator da Commfssãô '(íe J<'in.:".n<;as declarou .que e?1l Jt;lten<;ãa _.. 
·int~nção louvavel ~. qlie am,.lauqQ - devolver in_t~gráJ;triente â 
Camrarà .o exãme dessas· questões a~ subvençõe:s, para. .. q,'lie eUa d~-
eiaa soberana.mente, eom. justiça.. e recolb~rui0 as opiIJ,lõe$ ger~es 
<los representantes de to.õ9S os Estad'O~, ·que aq~i se ~ncontra-m,:· 

o · SR. FíGU.EIRF!.Iln RoDRIG~ - E .de acoordo com a O~msti-
t uiQão:. f 

'1 

o SR. OLIVEIRA. cotl'TINac.> - .Passa;r~1· IejVemente s_obrEl 
o ,ass·u·mpto das bomtnl!;lsoe.s dos Estado~,· para ·notar. q_ue eIJas 
emlttem. ·seu pa-récer e o em~aminham a esse Conseiho Fede.r;-al. 
Este tem a lneonvé.niente cie· ser constituido com~letam·en,te d.e en
tidades ritin!steriaes Ugadas, m~ito Uga_das. ;:ió. meio >da Ca:pit&1 
e· pol)eo conhecedoras Q.os ulversos· Estados. E' ·verdade ~:ue aê.x:"á 
.suppr1dã ($.c;ã. de!idencia pelos D~receres ·<las CQ1'llmf$$~s. es
t:'.tduaes. 

o ·ponto f.ltrlnctpnl, r>oi.·t;m. é o artigo 6;"' onde sê d.iz 

Tomando co.nhooinre'nto do parecéL' 4o conselho. 
o Mlnistro <la. Educaçã<> organizará· a r-e·tação. i:zet-tntth1a ·da 
diJl,triô'f!,Cçáo áos m~io.<1"· - · note-se ~ .:_ "po.:ra api>r.O-

90del01 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 101 

191 

vagão do Presidente da .Re.public~ que a remetter~ f.1. Ca
mara com a .propostt> de orç;amento geral e o quadro ~ t>.c
ilidos examinado.'J pelo Censelho '~ • 

Nestas condições, parece que o voto da C~~ fica r~stricto 
a. a-cceitar ou não acreditar aquillo. que o Consell~o tiver propos
to., a•.iuíllo que a relação definitiva contiver, approvada pelo P.re
sidente da Revubl!ca. 

o SR. Cl\Rt.os Luz - ~ãp apoia.do. A Cantara 1.1od~r<i. l!lOilifi
e-::tr a prooo:;ta. 

O S.R. OLIVEIRA COUTJNHÓ - Pergunto a V. Ex. se uma 
t:erta ~ubvenc:ão X, d.e mil contos. não tiver con.stado ela- relação 
definitiva, não ti'l•er mereclão ap.prova.çáo· do Pre$idente ela Rêl)U
l>lica. ~erá eu.a c.oncedida. 

o Sa. AMARA~ 'PEIXOTO - Pode ser cpnc.edida. co3110 pode ~er 
negada. Está visto que qualquer Deputado pode pedir ao Ccrnse
lho qµe .r~etta â Camara o r1rocess--o da instituição com a recn
:-;a e os motivos da recusa. 

O SR , OLJVE-IRA CÓUTIN.HO - !~to não ê aizer que a Ca
~n·ara. ·pode modifica-r a rel:ot<:ão enviad;a. pelo PresJ<lentc d~ Repu
blfoa, no sentido de novamente incluir o qtie aquell~ e~cluira... 

O Sn. AMARAL PEiXOTO - Se ella nãó tivesse ~ autoricklde ilc 
modificar. nisso iria tod::j. a sobei;-unia <lo Pode~ L~glslativo, 

O SR. OLiv"EJRA COUTJNBO --:' Não é isto que. a lei ·es
tatµe, mas o qú_e deverià estatuir' para chegar aos obJe~Uvos de 
V. Er. 

O SR. MAGALHÃE.~ Nmwro - A parte fhl;il do artigo esclarece 
:l. questão. São· 'f'.e?nettidos H. Camara todos c;>s pedlodc;>.s é,camina• 
dos: necessariamente. é para g-ue. a: Ca~-ara conh~~a da justic::a ou 
injustiça do deferimento desses pedidos, po~ parte do E:xeí!utivo. 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - Pe~o .Ucent:a para d~cor
&.r de· V. Ex. Os processos de habilitac;ã.o ~erão envin.(los á ca
mam, <1ue os ~:x:am,!na., mas não sé se~c cr,úe os proc-essos e21via
dos, s'e não estiverem na r~lação definitiva, pos.sam nella ser in · 
cltildos.. · 

O Sa. FRANCISCQ PEREIRA - Pása que se envi~ fi. :Camara? 
(Trooam-se apà.rles) .. 

O SR. OL!VEIRA COUTINHO - Sr. PreslcleMc·, se n . rc· 
daccão no~· t'arece claro .•• 

O Sa. }4Aq~LB~ Nmrró· ~ Todo <lissJ9io d-esa,ppu1~eeeria .com 
uma emenda. de red~ct:ão. · 

O .SR. oµVE'!RA COUTINHO ,_. ~stou de inteiro accordo 
com V. Ex'-. Se a reda~~ão não parece clara no sentido em que 
t...~tamos de accor40, deve.rã se.r emen·dada. Não sef, porém, se me 
,;: possível a:Rresentar emenda de Tedà_c;çiio. 

O SP.. OARLos Luz - Qual a emenda?· 
" O SR. MAoàUtÃES NETTO ~ Se o ass\Jn1ptô ftcn.. ou liÜ:.o, ·h1t .. <;-

'}ra lm,rJntc devolvido a.ô conhecim{;!n to ão Poder J.,eg-isl~tivo. 
; 

O Sn. AM.ARA:L il?EIXoTo l\fn.i; fic~n. llc;rolYido ao conhecimen-
to do r .. egisln:tivo. 
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O SR. OLIVEIRA COUT,lNHO - - .Nfto es"tá <lito . 

O S:R • . AMAML. P.Epto~o ..,..,,.· .Çol,'ilo não é$~?· 

O SR. OLl:VEl'.$.A 000'.i'l:NHO - ~·)e_!:!~jo que i_iq·ue G.l~ro qu~ 
á. CamaI'a d,ecid.irá em deíin1tivo !'!Obre. a tctalic}a·de tl~s sup:ve.n
ções r!'!"queridas. não te·ndo por l,4nite 4e -sua acqão a; 'i;r-elação 4e-. 
finjtiva.,, do a.rt. 6~''. apenas com a faculdade- de n;mpl;iar ou res
.tringij:' entre -as verbas que co:m_põem a relaç~o.· 

4 àcçã:e <la cam.ar~ (l·eve es.tendei--sc a qul!nto foi Iegalme~t~ 
.requerido e ie:m p.or lirtiite -a tot~J1Cla4e da ver,lJa a. <listri:Puir. 

Ha, ev!dentem.ente, uma, rf.stricçiJ.o~ As s.trb've11ço~$ pe_di"Cla.á 
·podeJ;D impol'tar. po:r exemplo~ em doii; mll contos e a verba t ;Cital. 
·a aistribUir, :ser apenas de rnn. Neste caso o Pr.esjdenu~ da Repu
·blica enviar.ia a relação comJJ:eta co,m a som:rna tot<>..l, mas dil'ia : 
... O orçamento, entreta:fttó, $6· permí"tte consignn:r a verba tal". 

A Camara, tomando conhecim~nto da. totaJà.à.de. das .súbven,... 
t;ões pedidas, examinadas as <rue tiverem pal'eéér favor.avel ou 
desfa voravel, delibe·rará.7 ;tendo e·m . vista - da~ a neeessiaade de: 
·evítar def.i'Ci.t orçamén:tarío, --- o limite da v·~rba. Nest~ sentido dó· 
1-1citiwia ~o ill~strc· Reliitó~, se. possível, fazer um~ sµgg~stã.o. 

'I 

O $.~. C~os L-U:z .-- A Cqmmissã.o de Ffnanç~s· acc_resce_n_to;u. 
a.o p~qJecto ·~ e o 1q uaP..ro de peíilitj.os ~x:~~n-~a_o:s ,pcl_o Cens~lha ·~. 
Ne~e qu~_dro v~m os pedidos deferi.dos e os ipdeferid"os p~lo Con
·selho. ·Se a. ·c~ar~ ac}lar gue o geferin;iento foi inj:usto, pedirá. 
ao Governo, como diz o p:arag~ap.ho uniço, os· procesSQ!:$ de ·habili
tação:: "O~ ,J)ro.cessos· de h:abiiitaçã.o serão enviaéios â. Càma.ra scrn
Pte qU~ 'ª Commi-Ssão -com:peten:te p~ra. bPi.nar a respeito ·os rê
quisJtar·. " 

O SR. OLIVEIRA. éOUT"INHO - Isto quanto âos pr·ocessos. 
Permittam os nobres êoUegas -Suggeri.r a seg;Uinte emendá, CJJjà 
redacçâo. estou estudande de in.oménto: . 

"Tomando eonheci?ne·nto. do parécer 4.o Col[lselhq.~ o ~?JJstro. 

da Educaçãe 9rgani:.2.ará a ~~lação ~efinitlva. dos. a:uxil.ios soli~ita-
dos n e t:lâo ·~ dist?-ibµlção (ie aux.i.Uo:;J_. .. ' 

O Sn. CArtLos Luz - E' a mesma cou~. ·porquanto o qua4ro 
i!p-~ pedides vem aó nossp exai;r_i:e jâ OI'.gàz:l_l~qél. 

O SR. OLIVEIRA COUTI1'.":HO - · •.• "e a env.~rá -~_o. ]?rei31·
dente 4.a Républica, qu_e :~ _re~etterá. ~ Cíi;n;lara, in~cando: na ·p>;o-· 
·past~ orÇamen~_ria qual 9" t _cita.1 maxi:mo que ,comportaJ?;l taes 
sub\~~nç(;~s." i · 

Se_r..i_a un:ia. e:m~l.lda de red.~cção que em naii~l mo~icat-ia. o 
.pri,nci.Pi.o em torno do .qual fodos es~:i;n9s- d~ nc~ofrdo... _ 

O Presidente da RepubHca, poderá opinar sob?je aq·uellas. ·sqb
Vf."n<:ões que preferir, m.as env-Iar~ á C~~ara. a ta~lidade idos pe· 
did:o.1ª 1~d1éan9.-o não só a~uellas ver~s Ql!e em ·sêu ent~ncler 9.e
v,em !igur~ no orc:a~ento como .. o. total .1da, verba gera) <lentro 
~o, qual devem inscrever.-J:!e a~ subvenções. 

·ó Sn. CAnLó.s ·Luz - A '?!'elaçao. com a: dist'i'1bu:ição já f:eita, fa:
ci1Ita. mais· ·o ni:isso exame àquI. Esea comnilssão é u_m, prgão Çle 
côi:.sulta e. collaboraQâ.o da Camara. 

O .SI.:L OLJVJ;PTR.A COTT'rlNHO -- Não e·stou impu,fmando a 
~eaçâ.9 da. CommissP,o. 'Peço" a:pemis, q.u_e a. relagjio venha com-
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pietf!;, para que <.L Cµ.niru·a. po;s~ $e:>bre elln. ueUbe.1·~1r . O por e-«vl 
n:iQ constitue prgjeGto. Este sérfo feito p~kt '.Cn.mara . 

ó ·sa. CAlü.c;is Luz -· - A l iá,<;, <l~yo diZei' a Y . ~x. q 'u.ê ntil~ tH~
dem.os apresentar e-mendas nésta. 1>ha.se1 . nor<itte o Ré;..,'1.nw n.to o 
prohibe. ;Jii. houve. etnen<lªs . Es~m-Os ;:ir>en_µs· discutjh1lo· u ~til•-
stituti;v-o .da Comrhtssii.o. . 

o· -SR • .OLJ1TEII:' ...... 4\ C(}trTJNHO _,,,. ~as o stihstitútiYe t1l>d<• , •i-;e1-

~t'l!end~d(). 

o $n. CARLus J .... -c~ - · P6cle havei' e1uenid•t nê.l. ~:eu::t.c'.i..:ã:o ; rí11 :.i L 

ExqJíJip~.reln'QS i-s$O. d~po_is ~ 

'O- $R. OLlVEJ'.R.A ·ÇQU'l'I'N'HO ·~ :-ro. ret1ac<;~lo. entiio< c:rt.> b.:"e
mos cln~o este po11N, .a r~_Sl'>ei~o <lo ftUul :fo\los estio de ~mcurdo. 

O Sll. :\L\GA:LH~ ~~--;r>:ro -·-· -:I!;_ste o ~errtitlo do ·1:u:eu: :.~1 1a1·te. :, 
V. EJC<.: 1n·oporià.. uma eme:n.da de .re'<la.cçi:i'o. q..u~, :s~Upi·4llh;sc o ll tl 

j~efrvó "<lefin1tiva:· . Ficá.rU.. assím ·re-s,olvida n, questão. 

O ·SR. O.LI'VE!R;..\. COUTlX!tO - .Erà o que ~tnha a diz1·1.· . , 
(.ÍfuiM 'bem .. ), 

Y~1J1 ;í Me~a. tis seguiqt<;>s· 

rtEQU'Ef'.IÍ'4J'!."'WS 

N\ 1 

Ex:md~ S1·. P 1·t>si1.1E.mte tia Can1at•a tl.0$ Dt->putatlos: 

Pt.oJeéto n. U-.A <le l935 

Requeii.:o 1n·eteténcfa. Dar;.l. \•otar;U.o do f1l'ti~o 5° do -sub.stitu
v.o. do -artigo· lº !!lo •1u.·ojeçto ti. .2.4 de J 93;J <la a.utor1n. .a-0 Dep.utadc,1· 
\Vanderley Pinhô. 

-Sala. das Sessê)~s, 22 de Q.utubro d_ç· 1.'!)35. _,. .Abpuar B~stnx,. 
J.osé 'Pi:n,(}tirilho ~ 'Qr;tavio .da Sil-qci.ra. 

~. 2 
Requeiro preferencia .r>arâ. vot;ru;:ão do ·artigo.· 5" !lo s1:lp~titu

tivo de que foi relator· o Sr. 'V\ra1cie.màr ·V:tlcão, ~esta:candó.-'Se pát'.:t 
isso o art. 50_ 

'Sáia das' Sessões, 22 :-Oe Outub.ro· ae ·193·5. 
neZ.1!$. 

N. a 
~equeit9 pr~f~~·~ncic:'l.. p·p;.-ra ó art. -l." ido m~li supsti.tuti:\ro (llil'~ · 

23, dô avuls'ô): ficando j.»•ejudica(Jp O at•tigO !j'> .°ao sUbstltUÜ.YO ~la 
Ootii.tnissâo .. 

S_i:iJq.· ,da.s ,sesstJes, 2~ de- Outu,bro d~ 1!1~5.. - -Eat'reto Pinto. 

N. -:l 

Requ·~iro ·o .destaqu.e: para \"'ºt~ç:ão,. __ ((o ,§ 2 .. n .qa a.:r.t. 5 .. ·º 

Sala das ~~sões, 22 àe Qu,tl)hI'o de _193:;. - Fttf'tatlo ~e .U 1'· 
• 

t/,e~es. .. 
N 5: 

.J?..equefro· uestm~úe do n t'ti~rJ .~." dú jH~(:)jeet9 .24 ..:.\.1 Pàl'a s<"'t' 
votado· em 15ér><.ir~-do . 
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Sa:la .elas S~ssões. 22 êie Outubro de 19 3~. 
ri",y,.í;io. 

N. 6 

Requerimento d_~ destaque 
'. • 

Requ~ro o d_estaq~e das palavras até 30 ();e if1inho 'àe ca.d!t 
.a·11:1io,''- q,ue d·ev~m ser i-ndui.çias.' no ~rt. 6º do substitutivo da Cont
.. rnissão ~IJ.tre ~~ C~ma~" e com a p.'ropo:1ta. 

Justifiea~,ão 

:Com ó destáque rec;iuerid0 a eme~de: fiéa:rá ~~im. redigida; 
"Art. 6.º ·Tom~a-0 coilhecitn~nto do parec~r do Con:se)ho, 

o "lfin;istro d~ E_ducáçã,o or:gan~rá. a - ~·~l;i.-çã.o defiru,tiva da 4istri
l-!ui~o das auxillos para a apprl)vac;;ij.o do J:>resijiente da Republ;i~ 

<.-~ que a· _remetter4 ~ Camara até 30 de Junho .de cada a'lJ.no, e o 
qu:ulro de .l;)edlÇlos e~ina.dos .pelo Conselho. 11 

• $'ala das Sessões, 22: ele Ontubro de l9'3u. - Edmundo Ba.r.re-
to Pinto. 

N. -"l 

Projécto M A, de 19as 

RequeremJ>s dest'aciµe do art._ 18_, ~SJ:a se~ rej~tado.-. 
S$ das se~s?i~. 22 d~ Outubro de 1935. - A:.bouar Bastos. 

4 curcio Torres. 

N. s 
Requelró o des~que do e.rt. 18. 
S~la. das .Sessões, 22 d<;\ Outupi:o de _1Q35. 

1trzes. 

Em- seguida, ê encerrada a discussão .. 

O Sr. Prt$idente -. . A:ó p.ce.jecto pritn:itivo· e as ·eme·nda.s 
~m ;Q.isçu~ão e$p~al, a Commissão de Finanças àpres.entou Uni 
~ubstitut,ivo; 'que vou ~ul)lµe.tte_r ;:1. vQtos sem prejuízo dos requewi
u1~ntos de ~taq:ae. 

O Sr. Deiphim Mor.eira. (Pel.a. ordem) - Sr-. Pfesidente', 
r>e-!lirm a. V. E~- que m~ il'lform,ass~ se h~ pedido de deJtaque 'do 
:t::-t . 5. º.. ·i -

o SR. PRE51D~'llE - • Sobre a mésa ha um reque~ê.ntq de 
desta~µe do Sr. Furtado de ·Menezes sqbre o· art. 5.0 /e -sobre o: 
~ 2'.ll do mesmo artigo. 

O SE.. DELPHU4 MORE:IRA 
t\ V.- Ex. 

E'sto~ -satisfe~to. Obrigado 

O Sr.. Abgu~r Bastos- (Pela ordem) S.r. Presidénte, 
p1:,<Ux:ia a V~ Ex. que me. informasse, em vittüde de e,st{lj.' sobr.e 
'~ mes_a um pedido de prefe_r~ncia par-a o art. 1.0 àa .em~nda su'b
stitutiya, apresentadp pelo Sr.. DeJ?utado Wander:ley. Pinhô~, s~~ 
~·ota.clo. o proj.ecta~ fica .pr~judioa4a. a preferencla.. 

O Sn. PResmENT~ - '.Nã~ prejudica. Tod_os o~ reqµ erimeritos
:;~i:ão çonsiderados. 
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O SR. ,,ABGUAR BAS~OS .:....,_ .!!Iuito obr~ado. 

Da~o co:mo approv~do o seg;u;inte-

J>RoJEci-o .. SúBsTITUTIV<> 

N. 24_ A - l~35 

ü .. " legislatura) 

At·t. l.-ó A odistribui~ão dos credito.s org~enia,rios ou ~dé~h.:i0,
.• 1~es e o prçifj.ucto de quaeS.quer cQ:tttL";ibUiç9e$ e taXas desUn:aaa:s 
~ a.ux.ilip pu suove-p.ç;ão .a i~stitüiCõ~s cUja finalidade esteja cóm
J.;rehen(llda entre O"s· às_sumptos q,ue $e reilacionem cõm. a h-yigeí'le·, 
educação e- cuüura. assistência. hospital,;u: e actividade:3- cerreJ.a:tas., 
ubedece.rã aos preceitos da presente lei. 

Art. 2.0 
- Só poderão ser contempiadas íilstituiçõ.es quó .se 

destinem a amparar os .devaddos· ou enter.mos, a. màternidade ·e. ti. 
infan:Cia; ~t;.imular a. ~du~q e"Ugenica., aocêor·r~r ~ familias de 
prole tru~erosa., e proté~er ~ ~uventõde comt;ra. t043;- ~xpl~ru;ão. 
bem. como contra. <> abandono phySico, m.Qra,l e ijlteU~c:t!uzj. (u;rt. 
tas,' leti:-as a e e da . Ci:msdtui_çi:j.:o. Feder#), animar o 4esen'Vol'Vi~ 
mento das stiencias, das arte. dl:!.s letras e da cultura em ger~l, 
protegel" as obj~ctos d'e interesse hl;stodc9 e o patrimoll..iQ arti.stico 
d~ Pw bem como p.restar assistenc.ta ao trabalha4Qr in.teUe:ctuà! 
(art. 14_8, (ia Constitui~áo), aQS -sem trabalho e :tncorpora.r o ~él-..i' 
Vicol_a â. cc>mm.unhâ.o. nacional (art. 5.º_. ~ letra m.). 

J?.aragraplio -unico. Não s.erão concéo<lidõs auxilio.a a institui~ 
ç~es que .llmita.rem ~s seus ·beneficfos ao· n.um~ro restricto do,_s 
~eus associados . 

.A.rt. 3.0 .As ihstitúições, .iliteressa~ -solicitarão, no p,r.:imeír9 
trimestre de- ea:.d;:i. rum~, em r.~qu_e·ríme~to seUado, subscripto pelo 
.representante legali- ~ dir1gi~o ao ~DJ.SU"o da Educação e Sa-ud~ 
Publica, o awtillo d~ que carecem, Provando com dócumenfos 
babeis:: 

1) que -s~ a:cham legalnie:nte constltuldaS com pers0.nalida.µ(· 
Jutidl'oa e: com fm;iccionamento permfUiente -ha ma,is-.de tpn., an'I).o; 

2) q~e- ó _se~ _fim se enquaõ;ra em Um. •dQs. · c;a.so~ p~vlstos no 
.art.. ·2.0

; 

3) q:u~·· não ·r-ecebettJ. outra ~uaJquer S'lli).venç~o ~u .aU:XUlô dtl. 
União~ ne,m dispõe1n de recursas proprios $u:f!icieut~ PQ.ra .o· 

·cust~io· das suas despesas e d:esen'vqlvimento Q.o~ s~~ serViÇos: 
·O que prestam servi~os gratU!tos,. segu,p.do os fins. a que se 

des~lnam, indicando .o· numero .de benef~ofados durante ·é> ultimo 
~no. 

§ 1.0 Alêm, d~ documentos a~ima ú;:idlcadas.. deverão ·as insU-
t~ções juntar ·aós respectivos re.querimentQs~ estatutos, réla.torios, 
·reguian;i.entQs, balancetes- relativo$ ªº' ultimo semestre de sua: ac·ti.; 
vidade- .e Q.Utros guaesquér ele'ine~tos q-ue. comprovem :f.uncélona· 
~ento r~gular e utfl, inclusive- a.ttestaàos das .autoridades, jud:icia ... 
rias- e adJninlstrntivas~ !:li c.uja. junrid:icção oU fi-$MJ.ização. estejam 
dl:reçtan'.\en:te subordinadas. 

§ 2.? Em se tratando· de in~Utuições '1e- pt~otecção a ·men_ores, 
:provar.ão tambeln. qual o- ·nu.mero de aeqlh!dos nó semestre ant~
rior por sóllcitaça_o ·da âutoridaãe ju&iciar.Ia competent~, e servi' .. 
ços pr~tados â assfstenciá Qtt.i<~.ta.1· . 

95 de 101 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 101 

íoo 
§ 3.º A.a . insÚtÜições de1 ~ii.siúó, ·aé ' :qualquer grão · e ra:mo pro

varão maís nmtriculn.,_ frequencia:, . e.nro:veitamento do pessoal dis
cente, id.oneidade do pessoal docente~ annexando exemplares do.!: 
progra.nilnaS, qüadros de ~·:mo\ritiient<> · de. todas as ·suas de:Peliden· 
das e outros: quaesquer- elem~ntos demonstrativos da etficiencia 

1 '• ~ ," • • a " • ' ' ' ; ; 

e normalidade dos seus trabalhos .. 
§ 4.0 Além dos dqoumentos aciina i·ndica.dos tratando-se de 

ho!-.-pital ou de maternida:de, deverá. se1· aprese·ntadq um rela,t<J.
rio . correspondente ao anno anterior, do qual constarão: e nµme-
1·0 <le leito~ "occlipados,· enfern:iariás, ~linicas e demais . elemeµtqs 
de aJlpruielhamento. Tratando-se de ambulatorio e dispe:nsa1~in. o 
r eJatorio deverá mencionar: a or8-ân_ização, essistencia das cJini
<'ns e resp.eetivo movimento. 

• • ' ,,i • • • ,,-, • • 1 • • 

§ 5.0 Quanto a;os museus. o .relatorio deverá indicar: o numerú 
e· natureza das collecçQes·, estudo,s r.ealizílldos, pe<rmutns de mate-
rial. e. tralxl.lh<?s p~blieados. 

§ !3-" As, provas exigidas pelo$ l:J,Utneros 1, 3 e 4 podem con.c;;_istu 
em attest,a4o$ com fi(mas reconhecid()·s de aut~rldad~s judiciarias 
o:u a:~ir:tistrativas· da coma.rea ou 'mui;i.icipio -0m que .. t;~ver sl!de a 
i-nsUtui_ç~o sende necessario que, pnra valid-ade qêsses attésta.· 
dos, tn..es ·a.v,toiidades pão fa(!am parte da Director-ia. ela 

.§ ''i.0 Os relatorios a que .se referem os pa1•ni;:ra1H10!i 4." e i>.ª 
d{;vcrão ser vi.sados pel'o· fiscal coTQpetente, ou na fa'1ta.. e .!:r.ucces
sivamente, por autmdade judit;iarln. ou administmtivn da Co
mnrca ou municipio, ~rn que tiver-. sé,.de a fastituiC:ão . 

. Art. 4.0 Sómente para P~rcepç;ão do primeiro aüx'ilio :::iio <>xi,
g'idas. as . provas sob .ns. 1, 2. 3 e 4 do artigo anterior, bast'clndo 
para. os dern:ais as de ·ns. 3 e 4 e seus paragraphos. 

Art-. 5 .. º - Um Conselho uom.e·adô pelo Presidente da .Repu
blica ~ composto de cinco pessoas ·notoriamente coD'lJ)etente~· e. 
de-vota.das ás questões dé assiStencia. sê>cial, do Direc.tór d~ Saude 
e A,ssist~nci.~ Medico Social, .d9 Direetor de Assls'tencia Hogpitafar. 
do Dtrectôr Geral da Elduca<:ão, do Director Geral ae Prot('c~ão 

á ·Mat;~rfiiWide e- á lnfancia., do Juiz ·de Menores do Districto Fe·
dera1, .. do :birector .GeraJ ae Contabilidade do. :Ministerio d.-1 Edu~ 
ca~o e de um delegado de ~ada um dos Ministerios d::\ .Justi~a~ 
Agr.icult.Ú~a e Trabalho. exa.mina.rA. o::: processos e. emittirá pá:r.e~r · 
sobre as instituições., a serem beneficiadas, indica'Ildo, por orden:i 
alphabetica, o nome da instttui~ão,. natureza. ·dos seus serviços, : 
Estad'o e .localidade. onde tem sua s·~de, importancia do auxiljo :re- . 
querido ·e do que neva ser concedido, fundamentando sempre· as 

. . / . 
oonclusões e c.onsiderando a: e~tensfi.ô e. importa~!~ ~qcia} dos 'be-
11et!cios p.r.-ef;tados. pelas instituJ(?õec e ·n. sua coJ~ahor;:t~o· cem a 
i.tssisten:eia .official , de· rnoÇio · a que ·ó aüx!Uo ou a ·subvenc:5.d· 

1
seja 

j'n'opórcional a esses be~efícios • 
§ l.º O Conselho· J;>Oderá subdiviidir-se em c9m~1ssões .;Pª-•ª . 

1)1<.lis facil exame dos processos. ; 
§ 2.i> Rav'erá na Capital de cada Estado, no Districto FEde,ral 

e. no Territorio. do Acre uma Qommlssãó especial de . assistencía 
m>meada pelô Presidente da. RepühUca e c.omposta de cinco mern
ln·os, éab.e.n~o,-lhe o exame preliminar . ·dos processos de p-e_di~os 

<le ã.mtilio ou prestação d-e contas. bem çomo outras attrib1.Ji~::.9e~ 
<We forem d.etermin::Ldas · em regulamento e não oftender~m. ·dis- · 
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positivos· ·ae·sta l~i. Emitfidó 'º par~c~r; a . Commi~são : encamjnha-
1-ú. . ·ós processos ao Conselho, p.or· ín'te:r:inédio· .do Ministerio' " d~ 
Educação. · 

. Ai;t. 6.0 Tomando 'conheçim·ento" do. parecer do Conse)b'o, Ô ~:_; 
nist'io dà :Sducaçi!.o organizará. a reraç.ãb. de~i.Ilitiva. d;:t distribui·
c,:ãó ·dos auxi,Iios_. para approvação do l?resi?,enté · da· ~epubu°ba, · 
·que a. rernett~rá. â Cama.rá. com à proposta de or~ni7,a.Çãó geral 
e· o ·q-qa.<iro de pedidos examinado$ ·pelo Con~elho. · · 

· Parat;rapho unico. Os processos de habilitação serão eirvia-' 
c1oi 'á. camara :.sempré que a ·comlniss.ão competente 11ort1. ·op~na,,. 
a respeito os .requisi±Q.r. . 

Art. 7.0 A proposta. do Governo a'hrangerâ as in::;Utuições q.uc 
t:n1 V"irtude. de contracto ou lei anterior tinham direito ii. per<fo,; : 
l?dtõ do aUXílio;. · mencionado, explicitamente. a natur.éza desses 
eompronú.$sos e os. acto.s que os determinam. 

Paragrapbo unico. As funda~ões que pelos seus r ·epr.esenta11;
t;eH· leg<Les tenhurii· a$signado c.ontraetos. ou. accoroos eom o &o·,. 
Y.(>J'110 pa;ra prestação de serv.igos ·especiaes ou technicos·, Dbder,ãÓ 
h."<;eber, além ·da .subve·riç;ão que :lhe5 fõr concedida, a quantia e~~ 
tirmlada para o cumprimento dos · ditós, co.ntractos ou -accôrdos. 

~t. S. 0 O Poder Executivo sô ordena.rã pagamento- a insti- ·· 
tuic:ves que se achem habilitadas nos termos da presente lei. · 

.Art. 9.º Os pagamentos das subvenções serão fei~os em duas 
in·estaçôes semestta.es. 

Art. 10. No ·seu pedido de pagá.1)1~mto, a instítui~ã.o deYe-rá. de
clarar se este -Oeverá ser feito dir~ctamente peJo Th~souro, ou p~la 
Delegacia. Fiscal no Estado em que tiver séde. 

Art. 11 • As instituições que em qualquer tempo .lá tiverem 
ol>tidQ awctlfo deverâ.o ju~tar ·a9 · no,.,.6 pedido os compr.ovantes· · 
da applic~ão do auxilio anterio~ • 

. § 1.0 O p~gamento dó noiV'o áu:xllio s.6 poderá ser feno depois· 
<.le a.ppro"."'C:l.da,:a as con,tas dessa a;ppliçação. -

§ 2.0 ,Se, d~;i:itro de tres mézês da àJ)resentaçã.o, não tiverem 
Ri'clo a.pptQvadas ditas conta..8, serão consideradas boas pn,r-a todos 
f1S effeitos. 

Art. 12. Na distribuição d'os auxilias e subvenções. doi3 ter-
1.;os, velo meno~. .da sua importa:ncia total caberão a institüiçõés 
i>iuticulares de natureza das indí~das -no art. 2.0

, e nas condi
ções estabelecidas pelo art. 3.0 , pod~ndp ·o restante ser applica• 
çlo âs àss9c!a.~·ões civi~ qu~ se e·ncarreguem d.e servi~os offÍciB:es 
de assiSt.eneia. e culturá.. · . · . ' 

Art.. 1:3. O .Mlnisterio da; .Educ~ç~o e Saude ·· PubUca. · tPndo 
l~ll"I. vislé. o parecer do Conselb,o, a q'!l"e .se :re.fere o art. 5.o e a ita~ 
tureza. da insti'.tuiçã:o ben~ficiada:, .fixarA annualmente, ·d~ acç()r•" 
do com esta .• o. numeró de vagas que dev:em ser post;:ts ã dispõsb 
\:Ü.O das aµtoridades judiciarias ou administra.tivas encar.i:-egá.da!'J 
e1os servi<;;o~ de assistencia social, deve.n~o ser pa.ra isso levada$ 
~m conta a importancia da subvenção concedida e a capacidade 
do e~tabelecimento. 

Art. 14. Não será. perroittido ce>m os recU.rsos da. subv~i,;ão 
federal o pagamento do pessoal superior da administra.ão do. es· 
t-.:ibeleclmentó e das despesas feitàs com a açquisic;ão âe proprie .. 
~1ades.1 aJ)Gliees, acções, titulos,. gi'ãtifi~a<,:õe~. rêi>resen4ções, · fes-

. rns .e -homén-agens.· r 
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. Paragra.pho un1co . Poderão ·~ntre.tant.o taes. recursos: " i!Jér 
dispe_ndi!}ós em amJ>Iiaçâp ou aÇquisiçâo de i:inm-0veis e material! 
des(J~ qu_e vi~em a~gmentar o nume1'o de beneficiá.dos ou .a. e:ffi-
ciencia dQ.s serviços ·pr~stados :PeJa instituição.·- " 

.A,t;t-. is. Noa. regµlame:ri.t~ãc:? ® presente· ·1ei, o .Poder Exe
cutiyo es~beleceF"d. as nor.m.a.s q~ fiscá.~ção j'Q.lgadas ,nect1ssa
r.ías á con,cessã.o do·s auJPtios e seu empregq~ 9em come -a.s. relati-. 
ve.s ~ processa de p~gament9 (los mesmo~. ·SU:bSistindo, ate .então. 
em vigor, as act~ dí_sptjsições le.gae~, regulamé.,JiJ;tó~ e ins~rúe~ 

.ç~s i.-efere~te á.· mate~ n·o .eµi que não eontr!lriear~m esta; 1~i. 
§: 1.0 .A. falta de ~nsp~c~o. Q..e~de que ~e ~ão ver~iq~~ por 

cUlpa da ipstituf~o b~nefic~.d~. J)áo será. causa. para que s~ lhe 
nãé) concec;la o-u. iPag:ue ~ subve?.lQão: 

§ 2.º As· de.:SJles'<l$ com a fiscaj.;tzação não p·odem ~~ceder, .á.lJ-' 
l"lua.lmellte. a<r1,1a~Ua de 100: Ooosooo. 

Art. 16.. Os sal!Cl.Q8 porven,t.ura verificaqos. "no fim. do ~ercf-· 
cio serão U'a~sfériQo$· e jncorporados a,o exerciclo segura.te (ªrt, 
l 86 da bonst. Federal) . 

Art. 17. Serão inclUijdo:s na Q.is.tribU!ti:ã:O_ a s~t p·rocedida erf1 

1.936. os saldó.S· da Caixa de Subvenções, ~ renQ.as. dá taxa ' sobre 
~mbarcações ê dás CJ..UOtas de foteria n~o aP.J?liC.a.d,Çl;S atê o ~xer
cicio de 1935. 

Art. 18. A distribul<;ã:o c}a,s :subvencões e auxílios será. .. feita 
-em 1936, na forma da lei n. 53, de 18 (le Maio de 193.5. 

Art. 19 .. Rev.oga.m-...ae as dl!!posic;ões eni cpntrario·. 
Q Sr. .Barret~ Pinto (Peta or~) - ·Sr. ~esld~nte a y·~

rlficação de vot_ação ê sem ·pr·ejuizo do_s de$taque.s? 
,. 

O -Sr. Presidente - -A Can:iaxa apenai;i votou a p1t•ojecfoA :saJyr., 
os destaques. 

O .Sr._ BaJ:reto Pinto - N~s,te c~o; man.ten)lo ó meu pedido 
de ·vetifica~o. 

O .Sr:- Ba_rteto Pinto ~Pela ordem) --. Reqµer a verifi<;!aç;~t) 
da. votação. . 

Pro~edendo~e á. v:e:H.fica~Q d.é veta~. reconhe
ce-se ter~ vo_taQ.o a ~vor 119 Srs. De.puta.dos e cori'"' 
4"a, aç·: total 15S. · 

,O Sr. Pr.esi·dente - 'O ·s-ub~tit:utivo da. -Commissâo ·de Finan
~ .toi ~pprovado. te~f:}o ficado l)rejudica<].Q o nrojecto ' é as einen-
dals em d!scu.ssão especfaJ.. ; 
· , Vou. sul;>~ett~ ª' voto_s ·o re~uerjme.nto n .. 1. do ;sr. Abguar 
~tos· e .QutrQs. 1 

O $r. Abgnar ·Bastos (Peta 'orae1'1!,). - ··· Sr.. Presi-de;nt~. o 
artigo do profécto· à que .s~ .refe11e a pteí.erencia. s~licitada pelo 
Sr. · Dé.putado Wa.ndérley Pinho, e relativa, ·pertinente 'â emencla 
sub_stttuüva ê aqu.elle que. dâ .ã éamara, a. atttibülc;ão, que de· dl
reito lhe pertence, de disttdbuir as subvenções e a'i.Ddiiós a insti- · 
tui~ões particulares de às_sistenc!a, educação e cúltíU'a, obedeci
dos, os precelt_o,s e verificadas ãs co:ndições éísta:belecfdEls no J)ro
:tecto em votaGão. · ' 

Ém verdade; ~nda .q.ue os·· dispositivos do pri:>jeõtõ · el:n dis
!2Ussj.o~ 1em aJgUlil.as de ,suas referendas, sejam de fa;éto necessa~ 
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rios, como legislaçã9 especial. parçt regular a distri.buiç-ão desses 
n. u:tiÚ.os, entretanto, pelo referldo project(> se tira da Cáma.ra :a 
iniciativa dessa distribuição, para ent.reg-41-a ao ;E'oder ~ecutlvo • 

.Aco.n·tece, Sr. ~sidente, que essa medida aca;lTetar~ , gra.n
d~l? impecil},los, que .pod~:râo protelar e evitar mesmo a doacção 
do~ donativos · pleiteados pelas respectivas ~hstituições. Em face 
d9 esp~ito da lei que orienta. o projecfo a Camara só poderá. se 
manif"estar acerca da proposta apre~ntada pelo Poder Executivó. 
Succede,- portanto, que, no caso de· institUições não beneficiadas, 
os' Srs. DeJ>uta;dos vão ficar na ~ituac;ã.o de não -poder enquadral"".as 
ri~s subvenções estabeleC:oa;S 1>ela íei em vigor.. 

SegllllQ.o 'º a.rt. lõ da eméndá sul>stitutiva do De_putado Wan
<lerley PlIPlo, as prerogativas de~sa. di~ribtiiçã.o voltam a ser en
tregues, como. aireito, ~ Camara dos Deputados. Enviado . então 
ao Poder Executivo o projecto de lei que. discrimhia as "verbas 
consignaÇI~ no titulo ''subve·nçõés" , o Executivo, através ido seu 
::\Unistetio d~ Edu~ão, contempiará. SómJmte ea ins\ituições qµe 
este.;jam mencionadas · nos disp,ositivos da. lei, · isto é, a.quellas 

· habilitadas a receber e.sses aux:ili<>.s, a .usufruir as van:tage~s da 
subventão. 

Assim sendo, t.icam con'!llia.das não só as pr~.rogativas 'd::t 
Camara como as do Poder Executivo. na. i>a?"te que lhe compete. 
de distnõui~o. Eis porque, Sr. Presf.dente, pedi preferenc:m; parn 
votação do art. 1. º da. e.menda. substitutiva do Sr. Deputado. Wan
der-Iey Pinho, a. qúal é a; unica .que, repito, defende ~ pre~gati
''ª~ desta. Casa, as qua1ªs, principalmente neste momento, de\refn 
:ser respeitadas mais que n~nca. (Muito bem). 

Em seguida, é dado COIQ.O !"ejeitado'' o requ~ri
mento do Sr. Abguar Ba~tos. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem.)' reque~ vérit'ica.ção da vo
tacão~ 

O St. Presidente - o requerimento do Sr. .Abgnai- Bastos 
foi rejeitado. 

·Procedendo-se, ã. verificação de voU!.gao> r.econhe;. 
ce .. se· terem votado a favor 50 Srs. Deputad'os e con
tra 102; to~ 152, 

O Sr. Presidente - O requerimento do Sr. Abguar Bastes 
foi re-jeitado. 

Vou submetter á votos· o !"equerimento p. 2, do Sr. Furtado 
de .Menezes~ " 

O Sr. ~rtado de Menezes (:Pela ordem) - Senhor Presi
dente. o amngo 5. 0 do <substitutivo d~ Comtilissão crêa U}ll con
selho. composto de 14 membros, dos qüaes nove ~ão funccionarios 
pablicos . que, forc;osa.ínente, têm de se dedicar ªº!:! serviços de 
suas repartjcões .. tornando, assim_. muito cUfficil a rêunião da 
CommisSão. 

A sugg.e~tão do Sr. W-aJ.demar Falcão ê no sentido· de Qlle ·a 
Commissã.o .seja. constitui.da "de dez ·pessõa.s esC"Olhi"dàs nelo Presi- · 
dente ida Republica, entt"e aquellas que se dedicam ã. vratica d& 
caridade, que são -àevotadas a essa ·càusa, que :irão trabalhar gra.-· 
tuitamel].te e. 1>ortanto, o farão eo)n dediêac;:ão, ·facUitando o des
paçho dos papeis. (Muito õem,). 

99de101 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 101 

- ·200.--
1 - !· . ~ . .. ... • 

O Sr. D~.l.:Phhn M;orei;l"a· (Pefo f)1·d~m.) - Sl·. ·~i·~sidenle. ha 
poüf·o verguntéi a. ·v. Ex. se· hn""\•ia pe,dlclo àe de~tacrue J>firà .o u1·t. 
5 . o, e Íive l'!eSpQsta. n.ffi·vmn tfva. · · 

O. Sr. Presid.ente· -. - E• jusbnnente. o que e'St[t <.'m d.el~atL 
O SR. :PE.LPJ;II.M MORE:!Rà . .:.....:: M~s .!;>~se t>equedn~ento nflp 

pô~e st-~· divid\d'9 ·ei.n. duas p~t~s ? · 
,. 

O .$r. Presidente· - :qe.flró ·o ~·eq_úei:imento elo no.hre Deput:t·
au e vou ·~uõnrétter .~ ,,·otós· ent du::is: pa:rt~s ó Te4ue1·ime11to. 

O Sr. Acureio Torres (Pela, of.'!Íe:ni) --- Sr . Pi·eside.r.i.te, e:111-
11ora. c,Uirt.pr-a aQs Pep;u~dos re·spe'itn•r as tl.ec.isõe·s 1cla Mesa. e nfü• 
dfscutj.i-~o;. p~ce:.me que V' • . Ex. n~ó ptxlin !leferfr o requerí~ 
me'nto.' do Denutatlô Sr.' DelPhin't· ·Moreira..- · 

O. Sr. Presidente - o requ~l'in:i~nto do Sr. b'u·1·tado <le .. M ~
n~zes <:on.~ta. de duas partes·. As,sirn, pada ímpêde !\leJa sul:rrnl:lttf~la 
ít. ,voto,'11 .sep~~darnent~ cacl~ uma <leUa.s. 

O Sl' .. At°'rci9 '.l'orl'eS - Naó quero. Sr . Pr'Eii.,;i~léntt', . dfüll•
éo>ªr 1uom V. Ex. o Deputado Furtado d~ ·w:flnezé~ não lle~efoi att~
na~ o clesta:qúe du· o.rt. 5.º - e ahi estít s. Bx .. que lH~iH.•1·:'.'1; \llzcn· 
.s.e estou; ou não, tr:'ldtizindo fielme-nte ·O seu peni-;a.me1tto - mai-; 

• tambem. a, substituição des·se dis:positivo· por outro. Se não {õr vnr:t 
·à ~ubstitui~ão q·úe nós interessa, não adianta o· destaque. 

Q que. i>orêm, não concebo. ti que;, ha:Yeru.lo uni D('1>utnC10 
forli1ula.du l~dldo de ilestaqué, ~1. :Me.S.'l ücceite !reqµe1·fnteT1to ·.de 
uútro Dep.utado, que não ~ollaboron no 1leclido, a.fiz:tr de se alterar a 
tinâ.Udadf' do de.staq·~e. contra b pensamento do :iútor Elo vedido. 

o .sa. Dm.PH:rat MoRE:IRA. - -v. Ex. me fm;: injtistJc;1. t>.or
qua.nctP pet~~u)lf}\r;t eµ á MeRa. se era llossiv'cl o requf'l"iniê.lito qut: 
l'or'll)~lei. 

O S:ij. . . A.CURCI<l 'TORRE$ ~ Perg.untá.L' não f! co,Llúll-0.1~lr. 
'.N'ã!) c~p1·ehendo, .insisto, poss~t. a: Mesa acceitai· e~se t·eq~éri.mf'n

to e qecJ~_rár ao Jlleiiario q;u~ o deferia,, transforma.ndo .a i1\icfaü
va do ~r. F·ur~d0 de Menezes naqüUlo que S. Ex~ :i1ão de~·ejava. 

O SR. VlEIRA MARQUES - Mas, ' não tnú;1stori:xrà. 

O SR.. Dm.Pm14 Mo~RA - O desta,ue v:;e. $.eí· votad.<>. 
' . 

1 0 SR~ ACURCló TORRES - O que desejo:u 'o si•. Dep'.utui1o 
Furtado de Menezes e o 'Q.:Ue me I}a.reée representai• tanto o pen
sSJµentQ ·de· s. Ex. como o meu e o. de• outros Senhot"es .nep·:utu
dos; é o· se~inte-: fosse :feito ,o desta.que afim de ·que. $e rejeitasse 
·o art.. 5·. º~ sendo este sµbstituido por outro dlsposJtiyo, ae igual 
nurnerQ_, ão substltutlvõ do Sr; Waldemar Fàlcão. (4fuU9 .béni,.) A 

' ' 

O S~. .Delphim Moreir~ (Pela ordem,) - · ·sr. ·Presidente, 
fqrm~lara e"\1,, ha poµeo, pedido de informação á Mesa, sobre s:e 

, havia r~-q~ri,men,to de d~~t,a;que do airt. 5~~ A ~es_a. m~ intol"
JD.OU af!.irmativamente; :e'· por isso·, de_ix~i d(>. µ.1Jrese.n_tm· o me·ú 
requerit;n~nto, o . que ta;ç<;J <,1.g~ra,. 

O Sr. Presidente - A Mesa. .nãó pó-de · mais aecelta1: o 1ce
qu~rime.nto do - ~obre I>ep·u~~ao. v. Ex. q., .cotistµtâra,. effectiYn
?»--ente, · s.obre· se ha~ requerimentq, de desta,q~e do ·t_U't. 5." e eu 
~lhe .infol'm,ál,~, sobr~ a . existenç~ elo anresentaçl_e pelo Senho1~. Itui"'r: 
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t~úfo ·-ae Me-nezes. Por ~s,Pirito lil>el."'.:1.l~ ~ntendi não haYe1· m ;'tJ e-m, 
att,e_nd~:(ldo ao pedi'a_:o de ·v. Ex., fazer . votar o •requerimento eiu 
llua.S partes. De ,·ez, porém, que ha. reclamação do a.utoi· ::11)b a.l~ 
1,eg~ção ·de: .que fiei assi~ mutilado ~eu p~:nsamento, est~u. J"l'gi
mentalmente, impossibiHtad.o de ~ttendex- ao pedido de V. 1'1x. 

Nestas condi~ões, vou submetter ao voto dn C~m:t:ra. o .1·~·riuc:

dmento ... tal como .foi apre~eptado , 

O Sr. Barreto Pinto (Pelá orà'e1"n) - S1·. J>resi.dent1.:· . in
<l:lgarta. de V. Ex. ·sê, eni. face do paru~pho 6" ·do art. 97 <lo uossc• 
J{egimel)to, podemo;::; 'J)'tõsegtfü· lias nossos tr:tba.lhos. Acho que 
nEttn ma.is J)Oderemos YOtn l' ·o requerimento. porq Ut' a. hOr:..L t:St;\ 
finda. 

Q Sr. Presidénte - 0 clisp<1'si'tivo regimentu.1 :t <ru<· V. I•;}I:. 
:se refet·e diz que na prorog:.u;ão fü• sessão não se i>oder;"l. clelihér»r 
suhre mat-€riazs cfa Ordem elo Dia . Não houvt! uin.da prorog~ção. 
ASe~são foi a:be·1·ta, segti'r.Jdo tl'Ofa. que está $Obt:e a. ,mesa, itS 14h,Jt. 

F•tltà um minuto 1~m·a. o termítio da ho1·a 1·eg-imenfai. · tcmvo . :.--ut-
fi<-iente Jmrn a votac;ão elo requerim·ento. · · 

•. 

Em se;:;ukln~ é daüo conw rejeitado o rC:>qud-
mento n. 2. <lo Sr. Purtn.do êle- Menezcx. 

O Sr. Furtado de Menezes; < Pt:l<1 or<lc.m > 
\·aczão do. v•>tit!<':áo. 

O Sr. Presidente - Deixo d(' nrnnc:lur procellt•1· i1 c·ha.ma<la 
]Hi.l' estar esgota.ela a. hom. 

You ·1evantnt· a ~esi;;ãu. (1e:;ign:int1o 1m·rn a clt> :11nanhà: a sl·
guinte . 

ORDE.:\1 DO D U. 

311 discus!i"ão õo Jll'<>je<:to n . :J·rn, de 1~:l5 <.1'' lqdsla tm·a) . re
·gulaaclo o disvosto nn a1•t. 177 ·ela Coí1.stitui.;ao < n11 rrrf 1trlr ·de 
1tr11e11.cia). ; 

Continuação cfo ,·oht~âti <Jo Jll'(>jE.>cto ll. :!4-A. tlt• l!IS:i. ~ l" le
;;isHLtut·n.~ •. reg-ult!-n<1o t.t di!.-ltl'ihUl<,;àH ·d~ !4Ub\'en.ç:õe~ a J.q~tituti<:õet1 

<le • .\..ssistf.inciu., Edu.cação e CUltuxn (1·e.<{uerim~ntb n. ~. Uo ~r . 
!•'m·t.ndo de M:enéze.s e f:eguf11t.eH); 

3a <1.iSCUSSâ.Q do p'rôjeCt() ·n. 10~ C. (}e l!HJif (1'1 }eg'};ikliU.tU). 

u~·r.anclo a Receita é fbcando a Deapesa parQ; o ~iK(o> rcic..:io de l!Ja6 ~ 
com 1)0.recer da Comn1jssão de Fin~nç:as e Orc:amento !';Ol>.l'f- as 
~mcndas. apresentaaàs em a11 discussão; 

3• discussão do llrojecto n , 342 .• de 1935 (1ª legislatura), mo· 
(liíicando a·· composiçiio do quadro clq Se.rviç:o de Eníern'l.agem dn 
~auode PubliC{L da. Directo1·ia Géral de Saude e .~ssis,tencia J.\1edi
<·o-Social do Míniste11q da EducH(!ão e Sande l?ublica: ie-n<fo 1m-
1·ecer da Com.mJ.ssão de Finnn.GM f~voritvel ao rwojecto d . t Com
missã.o de Saude-; 

2ª discussão. do projecto· n. ~65 A, de 1935 (l" legisfatuN1.) , 
reorgánizando 0 qonselho. Na.cionitl de Edn~ação: tendo parece!' 
com emendas da C<>mmissão ele Fin~rnç.a$ ~o substitutivo fü1 Com.-
miSsão cie Educru;ão; , , 

211. uiscussãp do projecto n. 306, de 1935 (ln. le-b"Í.slatura) ,. ~rans
feTindo' !)ara a !>irectoria da Despesa os sery~ços de qu~ ·trata o 
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Decreto .:n. 23. 29S. de 27 de .Outubro de 1933 (Dívic'l<i Fluetuante); 
Dls(!u,ssão unica do .pro'j~cto n. 4.4:.-.B, de 1985 <iA 1€gis~tu~ 

r:i), dtsl>ondo sobi·e a pi·omoçã.o per merec-imento dos t~legraplús.· 
·tas' de <.lA" e 5A cla~ses ·e pra·pjcantes díploma(los aa Reparticã:o G&;<i.l 
dos Tel'.~~aphos;· com parecer :d~ C.oromissfi,o Especial de Estatu-
to dos Funccíô.narios mantendo o N.+:ojeçto vetado I>~lo Sr. Pre,.. 
sidentê da. RépublÍC<"I. .. 

Leyanta-i:;e n. Sessão, ás 18 horns e 15 m.inutc;>l". 

145.ª .Sessão, em ·2.3 de Outubro de 1935 

PR.ESIDENCIA DO SR. ANTO~IO CARLOS, PRESIDENTE., E 

EUV ALDO LODI, 24 VICE•PRESIDE.NTE 

EAPEDíEXTE 

Offl~io~; 

~Qis do Gltbinete' do Presidente dá Republica, _de. 22 e . ·23 
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~lo corrente. remettendo dois dos au~ogra.phos de· eada. ~ elas 
!';eguintes resolu~~es legislativas; prevendo a acqulstção de pre
dios e moradias e fia~ças para aluguel d,e casas .destina.das a.oe 
funccionarios publicos; e instituindo ai Cab:a de Jrundos Pu.-
blicos· do Rfo de .Janeiro, e da;ndo outras Pl'Qvid~nclas ~ ~: 

- Ao .Archivo, remetiéndo-se ·um d.os ~uto-graphos ·ao Se-, 
nado. 

Tres do Minist~ulo .. da .Justj.ça ~ Negocios lnteriore-silt de · 22 do 
i'.:.orrente, solicitando, inforniaçaes sobre os pap~is ~lativos ·ao ·da 
acção ):>.roposta pelos ·Srs. Francisco .e Sâ. e outros_, Ma.noel Cl~-. 
mcntino do Monte e outros e Salomão de Souza Dantas, para re
cebimento do subS.ldio que .lhe deixo~ de se~ pago em 1930 con
forme contra tê inclusa. 

- Ai' Coinmissão de Constituição. e Justiça. 
Dois do Ministerio da Fazenda. de 21 do corrente, rernette11-

tlo dois dos autographos de cada uma das seguintes resoluçêlea 
legisJatlvas sanccionadas concedendo-· premi.ô ao inYentQr de 
machina para. exti'ahir a cêta; de canauba:; e regula.n:do a e.morU
za.çãc de dividas sujeitas á lei da moratoria e proroga atê 31 de 
Dezembx:o de 1935 o prazo fixado pata. pagamento da primefra 
rwest~çª-o annua,l. 

- Ao Arcbivc>, remettendo-Se um dos autographos ao. Senado. 
Do Ministerto do Trabalho. IndustrJà e Commercio, ~ 2J, do 

corrente, rem.etten.do copia do decreto ~- .5.169, de 11. de Dezem· 
hro de is:i2, app'rova.ndo o. regulamento estabeíeeendo co:pdfç~ re· 
ferentes ao.s pesos ~ medidas do systemn. n:ietrico. solicitada t•~lo 
Sr.. Oliveira Coutinho. 

- A' quem. fez f\ requi11:ic:ão. 

'-' 

Tele;;rammas: 

De Ma.ranh~o - 22 .Qutuh1'0 P1·esidente Cam<tl'<l De1ru-
tados .__ Rfo; 

A.pesar orden1 reinante todo Est.ac1o Yimos como re1m~sen• 

tantes classes conservaloras pedir vossencia influir junto quem de 
uireíto P,ara .ser resolvido· muita. utgéncia ~o po1itico maranhen
:Sfc' cujas eonsequencias ··diante, d-uaiidad~ goverrta.ment.al não po
tlem ser p,I;'evistas imp!ica·ndo comiequentemente' pert~bação ritb
mo normal vida commercial. S'em sympathias partidari..'1.!-: nem 
tn~ócuran~o entrar ap:reciaçã.0 ponto juri<lico questã'.o assf::;t('-llO!' 

direjto reclan;iar Jun,t.o pod~res, supremos immediatas ·provldenri!ar 
8.olücione impasse evitandp prejUÍzos certamente aiclvirã:o todo 
El'ltado, p,rincipalmente commercio industria laYoura. Respeito!ola~ 

.l':aúd~ões - Associa~ão Commercial._ 
- 1ntéirada. · 

Ur.Qano - 22 Outubr:o - Presi<iente Cama1·a Deput:ulo!-1, 
Por motivo de doen<;a. não compa.reci Sessão hontP)11 . 

Sa u<la~óes. Octavio ela Silveira. 

SUp lic1os e yão a irop-r.inth:- o~ segui,nt.es 

PRO.JEC'l'OS 

N. 2S2-A - 1935 

2 de88 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 88 

• . • ~ 1 

. ... . (1 11 l<>ghllatura) ,,, _ .. ' ,: ,, 
:. ... ·" • J·-. • - ~ · . • : . ~ • .. 

lltRtS.fÍÍ: ,-ihbre ·1úm1 rrt.qt1'ti ([,e . is8·i8te'1Í:te~( <las Esco l<J:.<; R W/)C'f" iOréR; . tt"H -

f.T& •tl<l·f"CCC1" 1cm1'i; (' n:1:rnulJ!! ·. t'[;a, C qm.m·i,ssrío .<lG .T'J r1 Ltcdc;,i'io ... 
I' ' 

• •• • • : j . , .. • • 1 .. • 

• r• ' . " '·· ~ 
O pr9j~t9 n. 2:~2-l!l3ã,. de nutol'i~~. <lo. l:)eput:ldo J:.;t1f='- V.i.a"nna. 

) o ' 

tem um.a grande <l'pportuni:c.kii&é 1:>, nc:»s .s~ pi·am'i'O$: t~r.n\qs, .,;.t «•1-
~· ._ju~tifi~at~a . (.'.) ias~íst~11 te: tln!$ '~s~ol~H S:UlJ~i;:~ore.~ ~ ur:i~ · ,;W~i
liar de con~nça, '1i1·ccto co1Ia.'boliado1· <lQ cat:heanitjpo·. ;, .Nãó s<:. 
eo1111;h•ehende· ,.befu cotilQ, assír.n sendo, fü-:tír.á ao. 1;l'Of~sf!'ór :·1. hli.
ci·ativa ·da. indf~::iç;ão,. 1·es~iidõ aoi <lii":éetor «19 e~t~be1écím~1~to. i~t·
.~usnt:-n. 'ttunndó paiit · 'isfl'ó hou°\·Qi· ·motiVo· suff~ciém~~. _h~pÓt,'ir ... \i0 
·<1m rrue. prcvn.leceri'1. o :-;y~te-ma vigé1Tte de ri?'Cl.it'sol'-1·. · 

Attc.nclo· o proje.i.:!to a úm:a çóncli<,;Í"io tfa normnlidttde e <la lw r
lüo11J1L · elo t.!ilsln.o u1l'iversltario. Opi~uimos pel~1. !ID•L app.t:ova~fio. 

Sccc~o . ue Euµ1J<ição .. 1!) ~Je Outl,lbt<o u<~ :t93iL 

. . Posto em dl!'!<'Ú~!iÚ.O 1) i•olatQ_1·io.. a .cómnüs:-1:fo. A lllll'C'J\"fJ:U "n 
t>lm~n(la S<"b"Uinte·z 

Acc.;rescen~~~e ao an. l '.": ''"l'.C.''UJ~it~H.'1:9 o m-t. 7ú cl,o él.ec1·r-·tu 
n. rn. 851'~·. 
, . Mm. sessão; l!I .tJe Otttub1·g dh .1.935. Lo·u,"T.cnço paeia Ncrc.'I . 
l~rest4ente - - l'eitro aaz,m,on .• àe.Ia:tor - Mo.nt.e ..:1rrae;.\' L11~(-
cieiino Go:m:c:~. - IYrJr.-l BiUe11ç<mrt. - f.)dgard "~-;.a:nt;lü1s . 

. Art. l/' A.s nom.e:1ções fJ<,tt'.:.1.- o:-i: can;os dos Assis.te,nl('·s dai; 
I~se.olat:i Supevior~s H~lfLQ. da, ~!lJ.mJ)'ef<.•nQiUi (}o l)irec~m· fü:1> E,seolu., 
~ove•ndo rec~r c>ll.1 nom~s iniUc~doH pelo p.i~oressor , <lá. ewl1<··_h·:1 . 
ihdcpen<lentc c;I~ ttm.tlqlJer c.;oncu,r.sa nu ntovn.. · 

Pu:rn;t1'li.lllio un1ú.o. O direett>'t.· da·' :fil·scolu. potio1·.fl. motív:i:d:i
m~111tiQ l':COUt11u· n i.n 'clic:.:tçao feiUt . .. nelo. p11otessor dü. c~a>(le:fra ·hn:ven
Jo ·m~-wttu eu.li~ oH 1·<Jcurso· admittléios pela. legislnção V.l;:!ente. 

-o\t't.,. !!,I' l~(.•\~U~3.li1:-:{1' a!'Í · "<l~S})OSiÇÕ~S. em ·cdn trairip. 
' . " . • ... · · · J 

~11111 1111·1'1' ~1·!-!i-ui.r·s. 2.fr. <le ~etem:i-w·o.'êle 1~3~~ !J'!_t.-fz V ia11r1<i. 
" . 1 
'N. 3H ~ rn~·5, / 

(Pr.Lmeh'à ·l~gislat.u1:a)· 

Au.torl::.a abrir-, no ~~filnisteri'O' ~la. ·pazencla,, o <.;rç.clito c~1;eç~fzl rlc 
5·79 :700$000, 1iara jJ'<J,[Jar ·ao pessoq,.Z @ D irectq_r:ia· <~âs Rt;mlas 
..:1f,liuin~Lra·s <Y éla fl.11cal-izar;~io elo.~ úri,1,JQstos intcrno::J nas c_.-;tra.-
dD!t de r000{/6'fn. .. .. . . : 

(Da Com. d€• J<"in. - l"in. e Orq. a:a - · 193.5, ~~li. lei?.Í:s latµr:ü 

Q Sr. Pre$lde.n te da ~e,pu}>lica; em rneµs.agem ~1: :Ca:ma.rn dús 
:Pep:qtados, solicita ~1, nbertQra dê curo cr.edito de ltêj.s 676':·600~000. , 
•j)a17a pà~ento: 
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1 - de gra~ific~~ões a fur.i..qcionario:-; d:t . Dfro

dtQ.r.ia das Rehcfas. Adua..nBirn:s . 

~ - da ·despesa·· ·~t.nessoà:l" e •• materiaJl it d.o seo·1:

. v'!~-0·· de fiscalização de in'íjJostos ititeNJQ's • ·· 

$ - de. di8.t'ias aos füncçion:a.1•i'os dê idc.lJUco se:.1·~. 
:Viço no D Í.$tr.icfci j~...;cderál . ,. . . ~ ; 

. :Ji'if! :ú.0,0$0.110 
:.; .... 

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

-·-· -· -·---~ -~-. . . 

Fecle·-se .o «.•:redito .•lé i)50,:0(}0$0:cl<J V'<1.r11. o img-;l.Jl1éntu W:i:'s l;l·n

tifieaç'Õ~$ devida:s aos funceio~i:'ios aommiSf:ii'onados n::i. Direct11-
·:r-ia. da.e; Rén.das _A<luan.eiras, de ác~ôr<lo com o .DecrBto 2-t.o:rn, 111:'· 
26 de i\i:tar_ç:.o ·de 19.34·~ .à-ríl~os '100. o 1;91. 

: © artig.o 100 diz Ci:lie o qu~dro de ~scriptura.r,i-0s .daqu~ll:~L Dl.
re·etoi,-ia s~r~ ~ótnposto de empr-eg-.i.dos retíra~os ~ Alfe-nâe&~ 1l;1 

aepµbfi'CU, 0$ qUa~S; presc_reve 0 gl"ljg'O 1971 pe1·ç-ebC!:d~.O, {l.}~Jfi, d4.lS 
·S~e~. venclm~tos, a gr~titlca:çâo· que~ ~nuah;ne11t~ p.ot-. t>roPOHt:t· 
dg respectivo l]jrector, ~õr ai.-pitra(la, pe~o l\:!:lnis·tpo da . ·1i'::tr.nr;i;1h .. 

. Tra.ta-se, Jlot·tant(>, <le· âespesn. A.uto~? .. ada: em .. lei. 

O DecretQ !M .. 05.S, <lc· :?8 1·le M~u(.;o de li.1~-l, rrnhli_ca._uo 1ro •• lJi:i -
rio Offlcla.J. "• de 3 de .Ah~·il tlo me~mo. a~'Q. âs .t'ts .• . ,i,.166, ··~.::::te 11.de 

:J..º Estado ele São pauló ~$ medidas· de fiscaliza<;iío sal>.r'<.~ ·mt~1·
cnclol-:\ni:; em transJto PQr estnidas de t'ó<la:gem. pel;i fórma. estn -
h~JcCídü, "no Decreto l~ .s:n. cié ~· de Abdl d.e- lH.31 ". o · ·qu~l ., t-t~n
beJe'ce· fI$caUZaçiio l>E'i·mahente·, · :3ôbi'e u.~ nierc:1,clodaH em .fa•a 11:-;,l
t.o. neh '~.stra.da" lie, rocln.~em ·entre a co;pit~~I e t)s· J•~:-;farlo~ de· ~li n 
Paulo. :Minas Geraes e ·Rk> de. Janeiro . ?' 

0 Decreto 24:. 05S, ~ftád.ó, q·uc Cô'8tenclc a;o Es1;a<lo •tle S<1 o l'H ~"' 
lo ai;;. m:edidas de fiscáliz.'lç~o. '§!Obre •n.nwca.çloríaH, diz, t:l"x-;t1:,wlnH'11n~. 
no :fiitigo .2. ~.; . . · 

.. ~ 1 • 

"Ser-J;o ih.staUâdos os poi:ites de- vtgfü..1.1u·i;1 qup 
s.e· fizet·etn ri.ecessa.i'ios ri. ·perfeita f.is.c::i:lizaçào, t'l 1·,1•i .. 

terio do. ilel'egado fis~al, dentre das }1G~:sibi:L<ládes <lc• 
quad~Q dé iSet'ventU:ários cr~ado pb.r este deé.rétQ ... 

, 
0 quadro c1,-f'':úlo neto d~~r~tô Q <leU~ .C.ónsta nt<' r- est.t>: 

~C880al: 

'32 ªll?'iUtlr~~ a 49p$ J"fW!1:'i:tPs ü.~· : 600$0.00 

'l s.Up,er,tnféndep~e ·. • ... : . • -. 
:.: • 1 ~ ,,... ' • : ;; : • • 

r; :3DD$.OOO 

·8 çhe:fe,s de . postos . 14-:600$000' 
1,1· .... . -:. ; -.. 
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Materiar: 

J automovel . . . . . . . 
1 motocycleta. . 

c'U')e. - · 
""U.U 

Ga.zolina, oleo, pne-umaticos. etc. 

To~~ do decreto . 
l:::ngano de calculo nq decreto 

Total gera.1 dn. (le~Desa . 

.1+:500$000 
. 4:000$000 
35:000$000 53:500$000 

248-:ooo$oqo 
200$000 

248:200$000 

Ha, portanto, entre ~ cifra da despesa fixada. no Q.eéreto ci
tado, 248 :200~000, e a . do credito pedi<!o, 266 :600$000, a. differeonça 
para maia, de 18:400$000, convindo salientar que a dotação .l;)ara 
un1 automovel, 14$000$000, e, ulll"a mptocycleta. 4 :000$000, ou se
J:un 18: 500$000, não se deYeria reno-var-, t>O.r não se tratar de cles
JH~sa permanente. 

. nt 

Solic.lta.-se ai11da. o credito dé 60:000$00Q; para pagamento <lc 
Mar'ie.s, ao chefe e lG awdUares da fiacailza.ção dos ill)postos in
ternos .no Distrif'to Federal. quandP deslocad~ em dilige-néfos 
!iscaes. 

Invoca-se,. para se j ustifica.r o credito. o Decreto 19. 82í,. de 
:! ·ele Al>ril de 19.:U. 

Nenhum· dos dispositivos do cltado .decreto allude i"L concê~-

wo das diariaSi de que se tJ:.'3.t..1.. 
Cogitando das "diligencias fiscaes de ·q~l<1uer nat,urczn .. ;i:pe

n11~ cli7. () decret.o referido no art. 8 .0 = 

·' O Director da !7;.~cebedoJ,".i.q. poderá., qua~do en-
tender conv~niente, designa,r um ou mais auxilfa:rc~ 

para, sob a. direcção de agentes fisca~s do impost1 • 
de consumo ou em. acção conjuncta com estes, i>rn.
tic:.~1·enJ ~i.liget;icias fiscn~ ,d(' Q\l~lquer natureza . ·· 

O art. {l," adianta, en:tão: 

Appl~~am-se a.os au~ll~res d<L fiScali~o as 
.mesmas od.ú?posições, sobre quotas partes de multas 
decqrrentes de diligencias por elle-s effectuadas . .'' 

Xün E>stil. poi~. no decreto citado, ·o fundamento pa~ ru. con
v1.·;.osfi o cio credito ~olicitarlo de GO :000$000. 

E1·ú face elo ex1>osto., sübmettemos á ~·otação do J?lenari~ o i-;e
gu inte p:roject.o: 

O Poder L~gi~lativo c:J.ecreta; 

Art. 1." Fica o Pocler Exeêtíth·o a:utorizado a abrir, ao :Mi
::1b:terio ela Fazt:.ndn, o credito éspec~ de qUinbent~s e setenta. e· 
rnwe co-nto~ e set;ecentos mil réis (579:700$000), sendo trezentos e 
cincoenta contos (.35Õ:OOÓ~OOQ), pa.t'a attender ao· paigamento de 
~1~.ttifi~ções leg~es. devidas aos · funccionarios coinmisslona.àos 
n:-t J?ir.ectoria d~ Rendas Aduaneiras. ê dilzentos e vinte nove 
contos (229 :000$00Q) pa1·a fazer face ás despesas çom o servlço 
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de fiscatização dos impostos internos. .nas eetradíl.s cl~ rodagem üt
São Paulo e. do Distticto Fede~, isto ê, 19~:70()$000 (cento e no
venta e quatro contos ,e setecent9s mil l"êb) pará o 'pessoal do 
quadro faado pelo decreto 24.058, de 1934, e 35:0000$ (trinta_ e 
cinco éontos), para. material, g,a.zoll.na, oieo e pneumaticos .• ós en
cargos da pres~nte lei serão atténQ.idos por conta dos saldos da$ 
ver-bas do Minísterio da F.azen<da. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposi<;ões em contrario. 

Rio de Janeiro, 24 de Setémbro .de 1935. - João Si111.pZ·lcio. 
Presid~te. - Daniel àe Oarivalko_, Relatol". - Joõ.q G-uimtirãcR. 
- Ar-natdo Bastos. - .ábela-rclo Vetgueiro Oesar. - F'fatnça F·l
lho. - Gratuli41to <le Brito. - Henrique D .oàsworfü. - C'a:t7o.<.: 
L1tZ, vencido em parte. 

XENSAGEM .\. Ql.'.TE S~E P..EF.lmE o P,\Jl,ECEr. 

Srs. Membros da Camara dos Deputados - Tenh() n. ho111·;i. 

de ~:ubmetter á vossa .consideraçâ@ a inclusa exposição de motivos. 
em que .ô Sr_. Ministro de Estado dos Negocios da Fazendã jusP
fica a necessidade ·de ser aütOrizad.1. a; abertura do crec.J,ito ··e_sDt•
cjal na importancia de 67'6:.600$000 (seiscentos e setento. .~ s~is 
contos e seiscentos mil rêis). para occorrer !l.s despesas de srati
fica.ções e dià.rias regulamentares <l.evida.s, no corrente a.nnQ, a<:. 
pessoal que serve na. l:>irectoria das Rendas Aduaneiras e nn fh;
caU~ão dos impostos internos nas estradas de rodagem nest:'t. 
capital. bem -como á.s de pessoal .e mate-rfal de ident,íca, fL<;caJir..:\-
ç~o no Êsta<Jo de S. Pa.Ulo. - · · 

Rio de. J"aneiro, 1 de Fevereiro d!'! 193~, 114,, ela Inôe1)endetn•ia 
é ~7º da Republica. - ·GetuUo 'Vargas, 

Sã0, .li<la;..:; e ·vão a itnllrimfr ri..., ,~~guintes· 

REDACÇÕES 

e Primeira . legislatura) 

:si. ~92 B - -1935 

RciJ(l~ü-o fin.<J,l do projecto n. 292 A> de 1935, que. a:utorf~m- opera
ções ele cred-ito pa:ra exccrição c1o accoY<lo finatLcc-iro r. ntrc o 
Bra:S-ü e a Inul<Lterra 

O Poder Legislativo de-e.teta.: 

... <\.tt. I~º Fica · o ;Poder Ex~cutivo o.utodza.do a. i·ea:lizar 1,11;i11t 

operação de c~to ç.té o li'mite maximo de seis milhões de :lil'>t'<\~ 
( ~ 6. OQO . oo_o), r>ara a exec.uçã'o do accordo de 2 7 de Março de 
1935, çeleorado e~tre o Govel'.'.~o Brasileil'o -e C> Reino Fnido ani 
G~-Bretanha e Irl:anda do Norte. 

Art. 2.0 .As iJl'.lpOrtancias depositadas no Banco do B1'~\Sil e 
outros, em garantia das dividas êommerciaes de que tra.ta o h.c
cor.clo réf_erido -no. arti_go anterior, serão centrali21adas naqueUe 
Banco, em conta especial, a credito do Thesouro Nacional, . em 
clrjo beneficio sãq subrogadas • 

.A.rf... 3.ª Os encargos .dec9rrent_es da realização c1as operâ.t,;lões 
autoriza.dás no art. 1.0 e ~ prestaçõ_e~ de ·juros e a.inortiza~ões. 
110 ·col'rente e>xercicio,, ·se,rão cust~dos c.om os recursos forne·c;i-
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clu::; .D.ely: ,c:ontn especia.i. ·A que ~e refei·t o at~tigo· ~.·r cujo ·saldo s.er<"L 
'?rnprega.do na saÚ$f'a,ção . • dos cúr.np.temfal;los d~. 'Thesouro Nacional 
n::1 ra como .o Banco à .o Brasú. .' · 

. .Art. 4'.o .:Re,10~ .. se.. as <Üsposi,çõ~~. em con_'tra,rip . . .. . :.: : - - -
Sala. dá. "Commis.são; · ~2 (le OU.,tahró de l!JS5. - 'Vq7P.1ite 'k 

Li.·ma, . .?J.'0$icl~n.t~. ~. 'Jf.dtor :.:lfaia ·; ...::.... 1Nccnt r.; ]fia11d.. - llfüthifts 
Fr'ccfrc. 

( P1'imeira lef:"isl~tu.1·a )· 

U'i'(laeç<fo final ilo vrojccto ·11-. 31'3 .. :l. de 193:J, que co11·'Gf.!'ll~ 1Jr:fts(fo. 

;vitalicia. q.. projeSsQres .da J!'acltlllad;e ae lJ'i.rei;to (la,, Cnirersid11-· 
ilc ão 1't~Q- de Janei.r.o .. afastados. do. e:J/C.r.eic$o à-e seus catT"po.s eo1 
con:sequeneia. · cfo dispo.<:tQ 110 àe<.!r<·to u. :!O ,.902, li(> 31 de Dc
Zetiib.ro '(le 1.9'3-1 
O Pocler Legisld.tivo ci!ecrt>tn:: 

~~rt. J ~e. E~ e.Qrteedid~L. o. · 1>êr1!:><iu Yitaliciu ele um conto d~· :téi~ 
l] ;0:00$00.0.:), mensa.ês. a. · Ga,!;la um dos urofes5oires (la FacuJ.~fade 
c1e Direitô 'da Unlvétsida:.fü.· elo Rio <le J'a.neii·o; a.!ast.ados <lo exei·-

\·icfo dos seus ectrgos eni <:unseque·neiu. do Dec·ré.to n. 20 .9.0l, ?.e 31 
i'.lê Dezembro a.e 19"31, e . q_ue üe.nbum l').L"é>Ye·nto. i·eceb~in: dos co~ 
f"n~_:; pu})Ucos fe:clera·es,. em reconhecin;iento ao-s re1e:v:ttl'.ltes se.rv"iç;o~ 

1n·<".~t:a<lqs a-o e1~sin.o superior e.lo Pa.iz. 
-:\rt. ~.'' _A, <1.espesa para : .L e~ecução <il~_stn tei ootr,erfi. pel~ 

vt:-µ.-ll<l ·•_pen.sioni.s·tas-.. , consig'.Jlafür no orçainen~(l1 do· :\lí.D.ist~rio da 
:i:·;1 .;;~nfü1. 

~.\rt, ~ .... R0vQ.!::':ttnrs:ê ns cfüú10si~õe~. e-in c.óntrari.o .. 

Srtl_a. dq. Cot:nmi~::;ü;q. 2~ ele O:U.tuhro ele 19!l5 . - Y'<tlente <7r 
~.i111.n~ ·pr.~ldénte. -. J.!atJ1.Jn.~ Frir.r. -· - -I-TritfJ·r Jt_ain. -- -i·ttri·cJ 
<.'<irréa. cfo. Costa;. 

B' Jiclo ~ y:1e a i:_n~:rs1·imif- purn $é·l' i"e'!l1ettldo, f1. 
Coh1nussU.q· de. Fi.nan.<;tas ~ 01·~rm1e:11t:o.. <.l~ a.cc·ortlo 
een1 o p:.i.1-;u:ti:üPho :l.º do .ní"t. '.HG do Hegim.ento. o 
s:~~u~nt~ 

A ntori:zu. n .Jlfom01•1·-r 11. c-reciç.ã·o 'ílo 'Inst!t'u.to -1'w?a.ci<:ma1 _ele E;1..·por
taf;<i.o. "(/. ·rc91t1ám e,n tar (/, im.~;orta<jfi Q (' o 1n:er.cm1o ca1n!(Jfü~ 

(Fjn~tn<::1::'l 121 - · _1" iegisJatura). 
"C':<:H1~iderm1{lo que: 

J. ·:i 1mku:i~<'.l de: co.11ta:s elo Br:~tsiJ se a·ehn iI"n"\'en~.knte a:ffe:.. 
.em.da. nela,. ~nt~l'r.up-ç.ij.o. c;la.!'l .co_i:rentes 9.~ :çapll:.:'J;es estrnng.eiro·s. que. 
1111_?'1hnl1n·En!'lcte affJu~nm ~o paiz, ·aJ).te:s · ae 1929; ' · · ' 

II, ::t fm·nuv!ü.o c1e agrup:.tn1.e.ntes -eç9'.l).omic0~ ~·· 4~ economU.is. 
f P°d1ti..àas 110 exterl.or· díf·~ieultim oo.da ,·.ez x:nai;, o i-ytlunó l'ro'gre:~-
~l\°t) rfa e~t>o1"'t:.:t<:~q i:lós nroducto~ naçionae~,· de i'àc"ê'ô.rcJo cól;ii ·n's 
11:t~c>~s;Wà.c1e~ 1clo cr~scin1e1ito çle ·TI úSsa pdpulagão 'e de " np's~a ra;.=-. . ... . . ·' . . . . . . . r 
zo;1 ;.·ei :e~:Pttnsão ecrortoroicn: , ·· · " · ·' · .. · · · . · · · " · 

" JTT . o '\".a for do cafG - np.ssQ ·Pl''inéJpaf p~otluc'.to ··ci'e éXJ)i:u.·t~-
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-~-

-~à'o - i:,Uc:an(;a m'~sent,t'.i).l.enté os; l11ài~ lmixús nin:-.is .regh1ú·i:Lcl<'>s 
~m S.Wt hi::;t<n-iri. . nrlo súme.nte ,(le\1.<'lo it. s.ua. ~uperi>1;udue9ão; . como 
,fts f.or'tes: bart::efri1,i;;; ~ír1 .uaneír:is a:do1)bttlns· pela. Tr)ainrin do~ mt:iz~ 
impor:tadotes; 

IV. a moeda t! prilH·iJJa.Ir1:1en te µru vch~cu-i1J P'a.rà. t)lçilit~H· ·· {is 
t<ra:nsac-c;ões, ~~ntlo o retiqime·ntv d'1) 'tl'ab..1.thç hrtt.$1I~il;·o Fea}t.:n'ett
~e r~pre.seni.'l:(~o pov~ umn quoüt. ,cfoi':i, artigqs que p:i;:oQ;'(JzimQ_~ e é.fui? 
súl_Dente .pe.la_s o~g:et)c-ins d(} conini·c>rcfo :;U;o ty:idU;d°d:il'; em moé'fü1· 
corre~te; 

V. li,~ epruliç;ó'es .t,>ét.>-t1q1)1ic;a:,;· <lw Bràxíl ,gú,r:.u1tern umn i'l.Ú>.:or1 -
Yel l'éJllqnt'l'~içÜo- }rui:tl, !)!'i C..'anitaes na.ftíonu.es t? eSÚ':<\.fl,geii--OS aqui 

.:iJ?plicudos, mas que. poL· .outro lacli>. a'. trU:íf:Sfe1·e!lc.ia de· q.UaesquE-1· 
reijd.iméntos se ~-clm enormemêntt' ,diffic·wt~a· pe·l~t..,; pe-rt'li~·b<;l
~õe~ . \'etificucla:~ nll .. ~ 1iyt1unm.; :not·nuies da T>olitic~\ r<'onomica h1-
ted1ct:cion~l: 

YI. finaJm~nté -a nec.essidadé <}e ~e fu_~ei· ·un:i:.tt ,lust<:/. c:on
oilia.çã:o entre os iri"t~.r.e.sses dos capitae...<; est,ra.l)geiYÔ~. empregoo(w 
ne Br:~~:l. e o tvubu.lh'o naciona:1. requ~t· um -yrgente ac·.cr(:'i;.;.c:imó i'i1o 
\.~o·Ipme e i:io valor da a::po1•ta,eão de nos.so~ proc1ucfos; . . -... . - . 

O Po<l€'r J'."~egi:µat~vo re.$01\·e: 

A1·t. l." Fk~. o P~Hler EX·EWUtiyo nu'~o!'iza<lü ;i. proii:10ver :t 

çren<;ão do Tnsütut0 :N~cio11-al Cl~ }:xpottaCl;ii.o., medin.nte Ul:\l ço)i.~ 

"\·en_:io en'fre ()S Yarjn_~ :Estai:Jog i.1ltere$su.do$. e destin:ülü ~I ftJr:nen
t _í\i" ll' ê~!)i').t·'tn(.:fLO Cio$ Ul'OdUt:tO.S ·na('ionaes . 

. A1·t. 2.'."'· O ln~tit\uto é<:>nstttuil'<i ufila. eüt:iclade a utono;n:t et,üh 
alllninisfra:çâo tncumlfü~L ;i un1 1.~tesi~lente, dê nom~rü;:áó llo J'r{>
!'l'i.dente da Republ~e<:l, ·;1 UU"l C-·ol1~elho delil:>eratiVQ e um. cQnselhc. 
con$A·Iti\'"Q, or&-a.n i~ldos c•om a.s <it1:.z:ihuiÇÕe!;i tl~fiP"iÜa:-; 1rn1 co;\\;.t, •. 
n io d.os E~t;:>.dO$ • 

-·trt_ .. 3." o Cón!':~lb,o Dêlibe1·~HÍ\"O i:;t'!:-Íl fnr11)atlo l>Q1' lfl n!)>t:J~
~e.n't;rntes (füS YllfiilS ;i,(l"i1U.S et'QhOin.t('a~ 'QO, )KllZ, ~\"('ofnhlv.:-; . r•él:.t 
fõi:rn~ ' qqe :fm· con\renciotiafl;:t, 

.. A:rt. 4.'' ô. C!:m~elho Coi;isuith·ci st>r:'L c·o·1u1rqsto i11~ 1.n:n: 1iele·
g-<1tl9 c10 ~i1lll.sforjo .dó 'i;r;:~l:mlho; Tnr,lusti:-ia E" Cónm1~tt·io. de -Uú1 
delegado do Minis.terio tla. Agri'eultux·a, utn t~r>1·~~!>-el:l ~liltE;' l1o Btl:rWr) 
do .Brasil e ~le 9 technieo!) de aoto.r i}_t ~onwete.nci~i ~m ·a~~Ulll1)fos 
eçonomicos nµ;Cio1:i::\es .e fnteN1ücionaes, ide. •non1~(~Ü:.o do f'pe~idE:'it· 
te. elo In"§tit\,lto, :\pprovn<.lu, ~~lo fon$elhó Deli1Je1·~1_n,•9. :\Ie:t~_M· 
do;z 11wn:ib1·<;>s l:1o C.onsé.lho Co.nsulth•o, pelo meno~.. i:<erii C'(itnilQ$~ 

ta «e· elém·ont.o~· nücion~w~;. réJ)J..'é~entan<lo . as nrth' ifü1..XlE:>l' agriN>~~· !'!, 
jndustriaes~ bancarias é. eoP..llll.érclaes. - - - . . ' - - ·- - ~ 

Art. 5.n Í:tnl'li Vé·Z orgnnizado o 111S:tituto x :t,c•io·nqi für E'Xj)Ql"
tação. ·o Go\•érno Fe.d~ral ])ro~o''"'r.f1, um. ú('l'órclo t:'btn ()~ 1·eprE'-
sentante$ dós ct·é<lóres estrangeiros, rio senti.do ele l'l'l.é'- s- ~1' a~.;i:;t•

.gurafüi :i 11:-ef~l·encia por :lntermed!o âo ilinst~tuti1• f>:.u·:i :1~ .t .. ün
hiae~ ·~epresentu.tí.\'n.s dos exeeis:soi;; da '"X'p0'1·tu'c:i.iü. ''c>1'ffk·allos :-01\ • 
bre n,i;; correntes IlOl'UUlf.\!'; do c"o.m,n"l.f:'l'Cio ~Xj)Or.tudor. 

·Art. 6~º E ;mqua.1itu nü.0 fôt• de~la;1~ailil. l1;dr1n:tlümda H ~itúh.ç~·o 
.e.ecnoi"ilfo.a lntern.neional • . con:tlnu•1ri'u') em v'ig~11" ns lin\itaçile~q exi~.
ten0tés '11©" m<uic:adu camhin1• do fluJz. ol1sei·,·~idas mais ~ o:s .. SE.>g'.úlntes . . ' . . . 
pestfiec::ües ~ . ' 

q.) n.:1o s~rú p~1·mjttJdç_: iq19.01·t::i:::1o ~Jt~U:t:;·1 no 1mi~, -"~'m 'Jµ• · 
te~1~a sif]o c·<mfii'T"(ln.da. peli.1 fisc:~ ri::r.a<:iio: k1m~ni·_i1r n P;tj.stencia ~lo 
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credito bancado en1 nweda e~ trn ngci1~a n eeessario pa1·a fazei:: .faee 
: . . 

à., seu vagan;ient9 1 . 
, · b) o Gover.~o li"e<J.~1-.l.l poc;.erã APPlicar o regime de quotas c112 

importação aos paízes que o appiiu1rem ~"i.s me1-cm<lor.i,as 'de expor
. taÇão "bl.~sileiras; . 

ic) a. fiscalízaçã.o bancaria. s6 . i>ermittir{,1; o foi:necúnento d~ 
calnbiae_s <.tO •. é:ommercio de im1)ortai;:ão do :sa ldo qUê fôr vêrifl~n.
do apôs a deduct;Ü.o, ·no valor à::i. export:ic;;ão, •das quotas: a que. ~e 
l·efere o art-. 5 e do q.uantmn julgado necessario para cobrir o:; 
pagamen~os, no exterior, relatiYOs ao p_essoa.I e material. a-.toriza-
õos no or~U.·1J1e11to fede1:al; · 

cl) . poderão ser import"1t.los sem' ~s restrkções· estabelceid;1s 
~1ÇJ.. • presente lei, v.s productos representativos .de capitaes now;~. 
<fúe se \·enbam fixai· definitivamente no pa.i.7. . . 

..t:\.t't, 7 .º .Sê1·á. feito um accõrdo .entre o G.:iverno Fede1·al. r-.s 
~ove•rn.os ~sta-duae.s. o Bánc_o do Brasn e o Instituto Naciopat de 
J4.xportaçâ.o, de modb que !iqµe ~ car~o -deste Institutô tocfo. n. 
trarisferenci;,.1. elos: . se1'viços das dh'ida,s ,tlublicas externa.~ e, eYéi1 -

tl:lalme:nte; <loli t·endimento....;; tlos capitàe~» est.range~ros. etrtl)reg~'l.clos 
no paiz • 

..,.U·t. S.Q. J~'ktl o Oo,·en1n F<:>det>;rl autori7.;tdo n r~gulamenlar ;1 

pr.es_ente lei. 

~rt. !}," - H.e \·O;!am-se as disposições en1 contra1'io. ; 

·;p...io de Janeii;o, 21 ele Outubro :de- 1935 . - RobertO Si monse11 . 
g.uva;J.do Lorli. - E _ Teixeira Lettc~ - - 1~ra.ldemar Ferreira. 

--:- "Jt·esp1.1,.cio <1<' A..breu.. - · Oard-Oso ô,e. MeZlo Netto. -. - Barros 
Penteado. .___ Jayro Franco. --- MJ:randa Ju11),or , - Martin:hn 
Praab. - .Joüo · Oleoz;,ha.s. - .B.tas FéYrt.e~. - .4.klo Sampaio. -
Rob~rlo .. llore:cra,. - ,Jiorge. Guedes. - . Ma«1-rio d.e .Almf.da-. - ... J7-
-ve8 Pal'n'ta. - Oar.neiro àe. Rezende. --·- Raul .Bittcnco-url. - Jf>
sé-- Oassio de 'lliface~ Soares. - La.cr't :setuba'l . - Faõio --irabl1:a_. 
- Gastão ,t eBrito . ·-Pedro Alci:co .. - - Diniz .Juwior., ~em pt-ej'liizo 
Qu.e~roz. - J 1u-s to de Moraes. -·João Peniclo. - Noralàino Li·ww . 
- G-4Stcí.o de Brito. - ~edro .-ieleizo. - D in.iz .Juníor ; sem prejuizo 
do meu ponto de yista :de naciorutlização das dividas· externas 
A.ureli-ç.n9 :Leil<' . - _.f:n,ton ío P erc-irq. Li'1]U1.. -- - Frederico Wo.lf/en· 
b'u'ttcl~ - Oliri.stirmo Jila.cha.do . . - . Nüo df! .:llvarenga. ·--- T7~ . 
Mon.tclro de Barros f'ilh<> . - Arlincló P-i-nto . - Francisco di Ffo-. 
. r{. - Abel dos Sa-rt.to,<1. :.._. Ped.ro Joroc. - 3fario Do·ntinfln.e.ç. -
.José P~-iitJa:riUw . - Sih 'io Peli-co µei tão. - 'V iee'1'.Lt~ <]..{?- Pa t~lo 
Galltcz . - iU.õe.iTo Junior-. - Ji'.u,il,.-berto )!oura. r Le111-u.·r11-bcr 
F ·i.lho. -- F.ra:iicisr.o ·de .Jilo1tra.~ - Arth·ur -1.Z:bin.o /® Roc11,a. ---
Carclo':.:o Â11r-e8. - :y;rm ttnãO __ .f._l-z:c,ç G<Jrt:t.e_.ç. - Xabicr c'te (jU-cet~ 
r.a.. ·........: :J.Ionte Arrae$. Bar'bos<J- Li-ln.a Sebri:nhb. -4.:rtll.ur 
Oa:1:aican,ti.. - .Jrorae -4.?idrà<.lc. - Heitor Maia / - Litto )Tr.1-
cliaão . - Ed.·uá.r:.do Du-vi·vier. - Goilofredo Viannn.. Prisco 
Par,<.ti.c:;o . - J~i.nto Dântas . - FrccncJ.s.cc Roc7ia. - )(oaey.,. Ba.., . ._ 
'bosa Soares . --- ·x,(1.uro Pass!).9. - - ANWltl Sil·va·. - Lconcio Ga7-
rü.o. ~ 8Ul'lnj)af\J Oorrêa. - SaUcs Filho. - Dan.ie1 de Oari•tJ.Z11ô . 
- Arthur Nei.·1.;a .. - Pau.lo Martins. - Henrique 'Do<kwortn~ -
:Ncprá.o àe Li-ma. ·- ..clllpio OoataZlat: - -1.bclarclo Ma.rinho. -
/Jarreto Pinto. - nemctrio .J:(erci'o Xa·r:.ie;.. - ... lraoalhães. dê A 7-
nir;.ida.. 
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O Sr. Presidente· - Estc"t find.ü a l<;>itul"a <lo 1.;.xpédientE" , 

O Sr. Delphim Moreira (Pela o·rdem) -· Sr. Presidente, com
munico que nosso collega, Sr. Matta Machado. não têm compare-
c·ido ,Dor motivo de saude. · 

O $r:. Presid~nte -· A Cama:ra fica ihtei:rad;t. 

'l'e~ a. palavra o .81•. Cin.cinato Braga. 

O Sr. Cincinato Braga ·(.MO'Vimento de atteiição) Lê o .Se-
:;;eguinte discurso: A< Sr . Presid~nte. Srs. Deputa.dos? S. Ex. o Sr., 
lflnistro. da Fa.zenda, solicitou .ser ouvido pela. Camara dos Depu~ 
tados sobre a sit.uaçã,.o economico-financeira do Paiz e .sobre a or-
g-anizaçao do orçaruen,to federal pa~ 1936. · 

Enchi-me de esperançà.$ na CO?Jvicção de que S . Ex. trçµia. 
para est~ Camara, através de sua experiencia. um programmh 
concreto e detalhado de medidas ou suggestões, tendentes á. com
pressão d~s. despesas supportavel' por cada um -dos M'.lnisterios. 
af~ CJ.e consegui,r-se ·o almejado equilibrto orçámentario, -dependen
te de um c6rte de cerêa de 600 mil ce:mtos, nas despesas publfoas, 
pois a tanto se têm d,itó attingir o deficit orçament"'rfo ·previsto. 

~sperei tambem que s·. Ex. trouxesse uma eXJ>,Qs1ção rela
tlva .a situaçãe> economica do Paiz, com os seus ihdices de deti
nhame:nto, ou de sqe.rg'Uimento, bases impi"escindlvei.s para '.'Pro
postas d~ reducç!l.o .d~ dei::pesas. assim c·omo de augmen-toi:i de 
imposto$. 

~~pereL finalmeht~. que S. Ex. tl·ouxe&;e :ã Camara. dos I>e:
putado.s m;n c<>njunctQ <.le sugges.tõ~s .par<I. comQa~E' t.t. n.la.rmante 
uesva,lor~ção de nosso meio .circulante. 

;mnganei-me l'ed.Pn~a.mente . S. Ex. deixou ·de dissertru: exa
ctatne·n~e ~obre e~ses tres pontos cap~taes. Fez 'Ull"l: discurso ·tn:u:tto 
1on.go; m.:~ sob o críterfo mérap1ente- potit,foo-partidarfo de def~ 
àa Revob~ção de 1930 . ·Quando tór.a <lesse predeterp:linado espU-lto., 
n.lludiu á rnossn acfu~1.l sltua.<;iio finam~eit-:\., fel.-o ligeira.mente, .e 
funclan~o-sê em ~~lgaMsmo:; totco1.huentc engan~dore~. De ~u.as p:i-
1fl.Vras conclui.u n Cn,;mara. que as finanças l>l·asileira.s. perlu~tran1 

uni mar ae J•Osa~. quando a Canu1ru. dos Srs. Deputado.s ·déve.rfa. 
neste s:o.lel'me mome-:nto .ser n,clverticla, (10:;; tr-a.ic:oeir<>~ nl'recifr:-:: que 
tornam. no.ssn i•ofa pedgQsissima . 

O DP.. . . CINCIX..,·\:'.I'O BRA.G~.\ - · Sr. Presi<lentt- . °Xo!-7; ultirn.01:1 
clnC'C>entas anno.i.:, a. Ol!d.em econo~iao-iln.a.nceira <lo Hrmdl tNn 
sino rna.-rt:Y.rist'lda por dors !.erriveís fm·agões .. 

O primeiro. delles'. attento seú fundo hum:rnital'io. tJhhn: · yu<' 
Rf'I' s offrido })elo B:rasil. mai~ dia. menos ilia, é .· para. ell<' eo1wor.l"l 
pessoalmente quanto pude.; foi a uhoíição da. escrnYidão. · 

Os optimos c4.Znbios Jntel"nacjona.e~ do teJ'IlPt' d:t Mun".\.rCh'ia 
e1·a.m p.roducto da. extorsã_o contra- toda ~'l rtl.~\ . .:\. préduc(:ún 
nncional, de exJJórtação ou. dt> con~u,n1ó jnternq. em obtida. a pr~<:o 
vit. Um escravo erà c9agic]o, por vez~s. ii, trabalhar Jlor 4 hom enf:-
1ivres dij.. hoje . E esse es.cí.:a.v.o. consumiu. o que? Bm roupa~- l)fil:L 

duplicata de camisa ~ éalç:a..~. feitas 'de tecido ·ele nlgodflO. hojê sú 
utiliza.cio para grosseiros saccos. Em comic)ª : feijãp "' nngú d~ 
f ubã, rnros dios com. mis tutn de C.arne. Em Sül<\t'ÍO:s : - zero . 

10 de 88 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 88 

-212 
• ·! ' ·· 

. . 

.A 1:3 de ::\fnfo ele 1888. 0 Brasil sulWl'ii'lliu glo1.·io~an1entG esse. 
c1:ime •. '· ~ · · · -' ' :·. · · ·· 

,,.-., .~ ~~~1:Q~9 d~ll~'. . ~Vl. ord~,n~ . . ec9n<;>1:1'1~~0-fin~c'€'irn~ r<;>caiu 
s91;ii~~. ,<' .Primeira..: R~P.U:bl~ca, qu.~ o. nã:o praticélra. . 

" '.A · 'transformação para nova · o'i·<"J:~m de çqusas, ,ri.o seena:rJ~ cl:t 
proclucção, foi 1.:adical. Xasceràm os saJar;i.o:;. ·pat·a. tbdos· os opera
_rios, ·sem exce11çã0'. Diminuira.in-·se, para elles ü.S anteriores oora~ 
de trabalho. Conco.mitanteinente, c.re!:icerfl.m e uvultara.m os. con
sumos para. pessõct por pes·s'iia ·ub-ert~da .. A.: ~co~oxnia. ;naciona:I ti
n.ha;,i pg.rt~~9., .de · i,·es~ntir-!.;e ·de tae$ .Pheuome.n.os, !atf,l·II:nente e 
Pi=of~n.(i~we_n~e; . .. -. .. :. : . . 

.. ,. ·.:..~º~o. qu.e;. ~c~ptece"l:l no E;rasil tos!~· o. }>ello ~lclo f~!-:"·0t·~vel a.n 
no.S&o :i;>aiz na. hu.l{l.nç.<t mercántH de· 1_88.S-1.887, converteu-s~ em, ))~:-' 
sàao" uefi~it conti-1;. n.l>'s em 18SS. !E' cir1:hf. em cÜant~. atê, ínoo. no§st1~ 

• • 1 .. 

~~~~ P~!3~1·am a .~ei= , _difr;lin~tos, n9s annos qu~ se nã'o epcert:arnm 
f;O~ ~efici;s. . . 

. . .):)'e p.or. ::;i sú,1 e8sé phenome.no . socfol tih.ha CiUE\ . neces.c:;-,i,ri~u1)€i~

~.' uf:r.ectà.1··rfundo .o~ \·,..iJor, - ciUilbial êle n.Ôssu. moeda fidu~ia1da~· total
iiep.~ 4~p~a. áe._ ~e~pa.ldo. nie~lico. . · ' . . · - .: ·. , .. ·. , .. · . 
. . _ Mas, a.lt:ll'l.· des8a e.a.usa essencial de depre.claçã.o e· par-CL.llelamen-. 
t~.- ~'.~e. 'phÉmom~po- econozilico, <lesenv.olv.eu-se ' 0° phe.n"omeno pçili
tfoo,. U..'vroélam~ã.~ .~m l&&D da Repubfü·a Federativn:, que tran~or-
- -' j " • ., ' I - "' 

lll~l!:, o - rçgitn~ p.ntes: unitâ!:io, üe z;nero.s províncjas, em Estados: .. \u-
't.on.on:tos • . Considerae •. Si:~. Deputados,, o .. aug-mento de despe$u~ 
:iiiibuca.S que .. esSa. · Padical tr<l.n..--torma:çã~ passou 1L. exigir em .. c.'.tá.a 
É.Stado ·a,;i -Federação. Oonffi.derai qu~ esse a.ugmentCJ surgirja, à.im;Ta 
mesmo. q~e a . paz publica hou'\·esse estendido sobre todo o B~à!ill . ~:; ~ ~ ... "· : r .. : .. ... "' .. i , • ;, 
seu. manto 111:oteetw·. Entretanto, grave e longa_ co.mmoção ird:e'í'na 
~oÜvou infolÍz~1e?;te for.rtüdaveis despesas ~xtrao~dinatias, al~m 
d~ ordinari~s reclamadas nela com1>Ieta ml,ldttnça do regi.me po
liiico . . : .J. ess~~ do1s ti tufos f1-l.taes de ai.lgmentos incoerei"\•ei::>, .. accre~
cenfoe O~. r 'eclnmados pelas secicas do rl·Ordeste nos annQs ele 18$8 ' e 
1898, "augm'entos égualmente incoe1;ciYeis. -

·· ~ · Re'fle~tinc1o ]J;;r instantes sobr~ esse conjuncto d12> í!i'rcumshu1~ 
ci4s inexoia°'~·eis, 'tereis a exvHcação natural do porq;ue esRe \·end:.1-
wil e'conomico; fi.nnnceit"o e '1)olitico, levou de · a:ri~..i.stilo o vuloi.·-o~J:o 
do ·n'osso mil réis, ··ao pont'o de, em 1898. cafr elle <"L cota~io ·de 
5 .. 5( '8, ' ~ubfntlo .. a. libr.i 'esterlina a; '43~000, pre~o então considêrado 
(.:;á'.Jnmito~~ e ·a.im:mante, no ·q.uat1·iennlo de ·:Prutlente de Mon:tes. 

O heroico esforç:o ae. recuperação data. déssa quadrei. J!J a de~
peito das tremenuas <lifficuldades sobrevindas, com as des\.·aloriza
~ües da borrac:h;i e do a ·ssucar, nos mercados :-exte-rnos, a cotaÇ!fiü 
â:i. Hbra. estel'lina na Primeil'a Republica mant~ve-se hahitualmen-
te n.babi::o dos alludi.clos 43SOOO . ,; 

Totlu e~se tenAZ e Hagra<lo esfo1·c.:o se percibu con1 :ó cl~senrolnr 
elo segul.Juo furacã.o cq,ntm o Brasil; é, de_sde/ 1g30,, o llo .. ç;-o\'er.no 
do Sr. Getulio V~gas._ De· libra om·o a 43~000, esse fura.cão tom
llõu o valor d~ nosis~. moeda. .pará extremos ·nunca.. dantes· imagina
ào:-i. ao iionto .lla: li_~.ro-ouro custa:::-, hoje, ac~~ de 14~$.000, o · que 
imt>orta ~m. w•rclit<leiro e~boroamento d<.i. fortuna publica. elo 
.Çrasil. · 

I>n_rtt d~1i- ao p9,:o brasiJeiro ui;na id't:.i. succinta ilo esforç:-0 dos· 
esta<liRtas· da .:· Pl'._~eirª Repµbllca no · sentidQ da· defesa· de noss_a 
moecln corrente; do.u ahnixo este qu~di.·o suggestivo. 
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. . .. f •• · ' ReÇ!eb,eu . .Deixou a. .Di(er. . .Dife·l· _ 
... ,; : 1·"" " ; . . .. ••. . ;:tdibr.a. Ubrn. ·ou.'-' i~at·éV . ·p~ra. . ... 

1\>!àrechal •l'>eadoro . · 
Ma:teehal Fl:lria'll.o. 
:r·~Ude~te de :Mo~.~~~ ~: ,. . 
éam:pos ~allés .~ ~· .. ~ • . ... 
.Rodr-ig:ltes · Afv~s .. . • • 

o • • " • • , . 1 • 

.. 

Affônso Penn:<L e Nilo .. .. 
·l\IÍ:ar~ehaI lJe~Ínes ~ · . 
·wen ces1á.\l Braz. . . . 
Delphim e Epi~acio. ~ · ·· • 
A'rthur . Be1·nardes . . . .., .. . . 
Washin;tton Luis. 
GetuHo Val'.gµ.s. 

ouro a·e 
·. ·, 

9~79~· 
195200 
,25~57ã 

~3.$399 
2-0$158 
14$970. 
1.4$.927 
16$375 
l8$61S 
37$G4'i' 
33$61-1 
Hí;~~::~ 

ro a: 

j,!)s;200 1 "ff$4.05 .... .... 
:?G$57ii 7$!3!1» 
S3~392 6~R17 .. . ·1 • .•• 

3.0$1:iR ... "'! •• ~ 1.:~2:N 

14$910 ...... :)~18~ 
·14$9'27 ().$1).l_:<t 

I69:3;7;) 1$!148 

J.8~618 2-:t-24:~ 
37~6-17 1.9$02.9 .-.. . . . 
3'3$.611 4~0!M~ 
4-tf.ll:{03 10$1:8:!, 

147$00.0. 103$607 .... 
· Jj::ssê 'qpa<fro ·:vufo ·ÚQr Urí1 a~to d.e c;orpo <J.e. del,~eto üe um i:;1·i

m e poUtico contra a: in-tegrjd~âe da . .tortun.á iip~ hra.siiçiro~, pra ti
cado · i:>ela·"Go;vetn"o Getulfo V~rgas. • . . . - :4', • . , .. 

.. · · O vená~~·~l 
0

,çla q~acli;a . actµai ê n1ufto n1afa dt:!YQstad"Qt:· 'élo qU''· 
o~· do;,:t abolição füi. esc~·â:vatui-a .. e d;:i. m011m;c}lla. ~ 
•' ' .. - ' I • 

. II ~· -:Nuo. 8e tr<tt_a <lç fo,r.çu. rma:,ior· .. irn;mcvivt.i 

~1:, ÂssembÚ!a Ná.c'fonal niiQ :t>úcl.e assist~ inwa.s!'liV?l a. esse eshn
roam~·nto ida . fortuna. collecth·a. Casos destes ·mo,~irrientatn totl.u,jo;· 
os:. hQmens ·15Üblidos em: to<los os peyos cti:lto~: · I~m ·se tratamd·o." de 
dêfender 6 val9,r cambial da ~~oe·ch~ corrente~ . . occo1·ren{ as mab: 
.ín~sperád~ · ~onciUiaçÇJes de .f.o~as l?Oliticas a.s mais anta:gonka~. 
A.inda ha póuc_o, vimos ·na. Fi~nÇa e na Bélgica :J.. •. UCCtilT011Ci·a ues.S<:' 

:f~~9 . Os .. P,rop:dos. co:namµnistaS. formaram ao 1a<là . d <1. d~fe~~ dn 
.fta-nco .• Extranh.o é qlLe, ho Brasil. esse d.esaooni.e·n.10 d::t. fol'tuna. 
PUblÍc.á vá ·~cOrL"en(Jo s~m :tlifrmaf• 0 Pa.rlnmentu . .i~fo t>- . ~t m:l'iu.rh 
ctue o dorriitfa~ · · .. · 

" 'O S.R. D i N'.V.li . .Júmon - V: Ex. nao extrn.ilhat"<~t. qu·~ ~u leml-u·t:· 
que., ·se os propr.iós" con'lmunistas; fornrn.ram· êôm nquelles que ·ll~»
fendi'~ o franco, en.tre. os cohs~rvadõres hnsia os <i.üe 'qu.eHnii1 d. 
smi. desva.lorizaçUo. 

. ' . ; , 

- . O SR~ .. ·ç;rnqr~A.TO BR.AC'.:~ - - E' 9ub~o· ·j1lrnfo. de vista.; O 
nobt-e ·D~p.1_lta,~l~ ~st~. S~ r.efér'inclo. <.l th€·S0S dOUt\'Í2~<-ll'Ías é e>.U. ~Jl.:u <fo 
~· fact?s· ' ·· · ' -

O Sn~ ·D!Nl:t .J'uN"r.oI~ - ·Mn::; .. piU·a cofl$e.(!uéiwins i:miticas füffe-
rentes.. .. , 

.o SR.: CINdh,;'~r;co ~JJ,AqA -· · Nesr-e .senÚdo 11ão 11a, flOrqüE.• 
me~~ó na Fr~nç.ai 9s rato$ . gue qµizeru.ri1 a. des'vi1.loriY.aç!ãq ,da 
fr(1;4c9, ·µ~_i~va.µi-se .. l} u~~ P~rc~l)tagêm. inÉli~·niflcam~ ~ni. frente 
d? .. .. ~i?;or'~e · ~ .. 'esg.nh_~1~:1-J,o~ç triln~to que. a_ n~1:t:'~º brn.~Jli:>lrli. i:>!o;tú.. pa.~ 
ga;,;rdo:. ·· ...... _ 

' . Q .. Sn_. J;):pm~ ";Ttp .. ~OR - : .~liáS, acho flUP, proc~·I"~t«3a COl15'Çiént~'"' 
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)nente; podia set- ' uma. medida provide·ncial, ainda que deila "aiscor
de. Era u·rn po~to de- vista que podia ser defensavel. 

O SR. CINCINATO BRAGA. _...,_ Cumpre investigar as ca.usa~ 
essené!aes do phen:omeno, J>ara eliininal-as. .$e·g'\lndo todas as ab
~ervações, não ~e t,rata, nQ Brasil, de caso d~ -força maior irreJftC\
'yivel. 

Examinemos Q ca.n;Ipo Rocial onde os phenomenos economico
fin:ancE?.iros occorre.m: 

i. ~) Nã<> n_ps atrap~ha nenhuma ix:Umizade com qualq:uer 
nação. nenhuma ameaç;i, nem· probabilidade de guerra. externa. 

2. º) Internamente,, ha plen·a paz p.ubl_ica. Não témos proble
.inas ori'U'ndos de diversida4,e de r~<;;as, nem de línguas, nem de re
Ii~&s, 11em de antagon1!Smos de origens l1istorica.s entre os .habi
ta.n tes do .Brasil. 

8. "> Não temos guei'~s econQmicas c1.e tarifas ~om nenhuma 
n.1tção extrangeira. nen1 temos que.i:;tão ·alguma; de limites com qual-
•:1 u.er vl.sinho. -

4. º) Não sotnos victima de· ll1Ultidôes ,de desempregados, ca.n
t:ro social que está n corroer algum_as ·naÇ.ões_. nem ha o.qui genera
lizado terrorismo das luctas entre cla_sses ~ociaes. 

5. º) Não ha no ~rasil nem fon;i.e. nem peste. nem guei:i-c.L. 
'6.o) 'Nosso territorio, ~ enormemente sobejante das necessi

tln.des <Je s~ste_nto para ·nossa população. Nossa agricultura e nos.s:1 
pecua,rja abast~cem a. nossa popu\~o com sobra de s~u cons~o. 
sem que tà{'lto uma como outra d~as acUvidades economicas e,s
L,eja a soffrer, .tn.:í mesmo ameaça.da de 'sofffré'r qu.ajquel' flagell'o dn 
.naturezn.. mant~ndo-se ao contrario intactas as fontes de nossn 
111-<>ducçào, que -augme-nfa em to~elagem. 

~ 7. º) Nossa balança m_~rcantil 'elnda não caiu no ,regime d08 
··de!icits1

·; ao ·conttarip, .m~iores ou menores, temos tido se~_pre 
~a.Idos "i. favor. do Brasil -durante . os ultl~C?S. quinze. annQ~. 

S. º) Nossa industria manufact-u.reira·-opera com toda i·egµla-
ritlade. sem contratemnos. : . . . . 

9. º) Já desappareceu ó n1otiVo gi•a...-~ e funqamental contra. 
nosso Paiz, que era. o de ser goyerna.do dic.tator~lmente, ao capri.
cno de póderes discricionario~. achande-Sé promulgada n~a 
Constitúiç:ão desde 16 de Julho de 1_934. 

10 .o) Os vencidos de 19SQ !e .1932,, nem _por palavras. siqu~ri 
a.meaÇam a paz publica. l1e'm eondemnam o regime consagrado na 
Constituição ·1>.romulgada: áo éontrario, querem vel-o :fortalecido e 
popularizado.. .. : 

Todas ess.as circumsta,ncfa.s complexas, ent_re1adac;las na nossa 
'Viela. s~lal, deve~a_m ~roporeionar ao Br~il uma i ·situ~o_ orç?--· 
rnentariamente prJv1legiada. entre todas as nações do mundo. 

Pol' ,que ~n.tão estamos em plena moratoria, e ~ã. ~·eaçados de 
não cum_prll-a, e. portanto aPlea,ç~dos de ])l~na báncarrota.? 

Qual a causa real d.a ,tortu~nte desvalorização do nosso- mil 
l·füs no conceito de todas as nações do mundo? Até qÜe li?l1·ite 
irri. a cFue·l a.utophágia Que ille>$ e.stá consumindo? 

O caso tem para n0$sa Patrln, gravidade extrema. Se o Brasil 
r1>sse sobre o plànetll. um com]'.>3.rtimel)to estAnque, absQluta.me~te 
isola.do do mundo, sem communicq.ções de permutas· coni outros po
,·os, nenhum interesse teria,mos os brasileiros em eiquer saber 
qual d jui2o desses l)Ovos $Obre o valor cambia,! do nosso m.Jl réis. 
;-;;1cln. lhes compra1n.do, naclh 'JhE-s vendenclo, inditter~nte .nos serfa; o 
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api;eço, ou o desapreço, desse~ l)O\'.oi:t, p<;>r nos~a n1etÜclá de valores. 
que é a nossa ~oeda cori-ente. " 

Mas, opposto a eS:Se .ê o .caso brasileirQ. N·os·sa moeda têm qu.e 
Se·r operainte, não <:1.pe.nas <ientrC> dos limites de nosso territorío. Cer
ca. de dois terçO'S das _a.Gtividades de nCiltS$0 'trabalho estão . n"1 
estri~ta dependeincia de nosso commeI;"cio exterior. Quasi todos O!': 

nossos pagamentos, de dividas e, de, fornecimentos de rnercadoriil...:ç, 
têm . . de ser , feitos em moedas ex:tl;"Üngeiras .• ·Isto mostra a capital 
i_xnpo~tancia. que 'têm para. nós· o valor ·c~mbiai (1.o dinheiro com 
q~e . é ~go nosso trabalho dentro <lo Brasü. A desvalorização. cam
bial desse dinheiro ~ão fére apenas os que· negociam. através d e: 
operá.çÕes· de cambio . Não fGre, tampouco, sómente os ricos; Di
recta., ou indirecta.ll'.J.ente., fére a todos, ricos e pobres; mµito mn.i'i;; 
aos pobres, que. p~ra ~mas dia.rias necessidades pouc:os mil réis j>ú

dem obter por seu tr~bálho. Im1;10Tta muito e muito que o pooer <le 
compra ~esses poucos mil ré~s não· .dlminua.. 

Eis , ahi. porque u desvalorlzac;ão do dinheiro corrente alai:·mn 
todas as p·opulações qo~ 113.iz'es c-µlt.os ~ 

Como se ext>ltca que o Governo do Sr. Getulio V~rg;is, (' :i. 

maioria parl~entar fl:Ue o ampara, se m~:nt&nham na. lllais ~o
JJeráno displicencia ante u1o ~-ave calam.ida.de .social no Bi:asw?· 

O $~. DI~IZ J'UNlOR - · A V. -~. nàe> ti.$$·ste razão - l>~r
mitta-~e qµe o diga.. Têm aqui sido t~I!tada:s medidas nes5e .seu -
tido, orientadas para aquillo que V. Ex, <leseja. . .A. propria mi
·noria, po~ todos os setis membros, tem sido co-llSultada; a ~la 
temos pedido a. assi~atu.ra para pi:ojectQs Q. emendas, objeQtiv:a.ndo 
o que V. Ex. quer . Nem sempre, poi;ém, encontramos a~quie~
cencia de tódos os membros da minoria,, embora a teinhamos obti
do de alguns· mais dispostos a servir ao ~rasil acima de i:odos n~. 

O SR. CINCINA.TO BRAGA. - A çulpa. do ihfortunio do 
- Brasil cabe a minoria. .•. E' a conclusão a qu·e '\r .. Ex. quer ·chegar. 

Peço aos· Srs.. :tachygraphos que registrem o aparte, a fim <le 
iigurar na historia ào Bra-sil .... 

O $R. DINTZ Jv;s1op.. - O R[>arte serfL rc1;'il:'ítt·ét.<1D, não eomo • 
V. Ex .. deseja. mas como foi proferid9. 

o. SR. CINCINATO BRAGA. - ''it. Bx. t_em a lih~rdadt> ae 
rep~tn~o. • .. 

9 SR: I>INIZ .JUNIOR - :Não se trata. de m.aioria, netn. de mi• 
noria; não désejo para aquelfa ou para esta ta.1 responsnhilidade. 
ma!;? .. . Pai;'.?-. ., aq~elle~ que ... ~e querem eximir a.. esse trabalho . D eYn 
dizer que V. Ex. não se tem eximido. 

. ' ' 

O SR.· CINCINATO BRAGA - Será. q,u e o Go:1.'erno e n:ifl.iol'ia.· 
pa~l~n;ientar entendem ·e<>mmett~r á minoria. o e.ncar~o ela inda-· 
gaçã.o dá causa.. real tle . nosso infortunio? 

Nã~ .fugimos ao dever dessa ·indagação. 

• EXàminemos: 

'Os . eternos defensores de todos os goyernO!'> apegam-se actual
ménte · ·á . d~pressão economica" m.undi,al, cómo explicação para a. 
.forniiekvel derrocada do mil rêis . . 
· 'No· 'tempo em que· ainda ·havia.· sei-tão paulista, lá. conheci um 
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11opilia1· cúra ndeiro ji?~·}~-~:!tu', o 9ua1. quando lH:'~rclfa. doente~, ti-
1;;1.\·a-se, ele difficuldade!'; de di~tghOstico, explicando ú fmn:ilirt.' que 
.a· i:atlUG 'UJ...or.ti,'l havia aido falta. de !oleio «lo paciente~·.:.,<\. cri$~ 
·de' 'Vall St:rêet, -eni Setembro de ·92!>, anda a. constituir pn~ alguns 
es.i)iritos a falta. de fbleg-o rmr:L exviicã..v a caJ:Zsa ele nossa t'lóencn 

' ' . 
l°il1ancéil"a. 
· · .·Mas. tal ·explic'aç'üo é, fa1h<.t; 110 cuso. brásHeií·o. M~sn10· ·êrn 
o~tras naçõe.~. o <lêcre.S.cimó no valor a e· suas moe.das :?Õ ·Ú'in.W.t 
p erdura nas que têm a. solver o nrobíema de milhares. e ntê ·fui
lhões :de ·desempregadoi:;, e o problema ·da. i-ncontinencia nos ::i.rfu~
m<'lntismos mmtares, na imn1inéncia de ~rn..nde guerra. Essa$· às 
vausas ·J>rimaciaes de !ormidave.~s'. desequilíbrios orçamentanósi que 
são <>S funda.mentaes motivos das ~lesvaloriza:.ções da.e;- moedas. Na 
Grã-Bretanha, a despeito cle.ssas ·duas concomitantes eaus::is, o, pa
tl'i-Otismo de seus govr:t-'llantes ,já fez o equfübrio orçamen.tario. 

Aqui .nenhum~i dessas caui:;as j:ustificâ. nossos as tronomié'Qs 
"deficitst' or~ame.ntarios; ell.as nüd occorrem em nosso Paiz. c.on-
1'01-me atraz· expu~emos .no catalOgat· ns cll'cumst.-"tncias excepciu
li'a ln1erite frixoravels em · que se achµ, o Brasil. 

.Aqui,, só <luas cau~ ]Jodem ha\'er m'ilitaclo como explic.•<l<zào 
pa rá a. torturn!l'lte desvalorizaçã'o co.ntinuada do -nosso mil réi~: 

14
) Qu~da eonside.t-avel ou ausE>ncia elos saldos•ow·o da hos~.a 

balança · ·mercantil internacional. 
~ 2") Ausenda <lo factor pzj•c·bolo~dco Confiança. J)Or effeito d& 

in<:~pâcidàde ·na :idministra~ã f.l rtublica elo Pa.fa. · 
QuJ~.1 destas C!a usas " 11,•1·{1 n <.' l''otTido? T~1~0 o.c:corriuQ arnltas 

n c\ ·mêsn~o t~mvn? 

Yejamos. 

III ,_.. A.118,'11cia r1os sa,ldo:,;-011 r-o na baictm;n wcrca·n.til 

i.n f('.r?iaq;i 011 dl 

.. A inacredita.v~l des.\·alo1·i?.:H:ão rlo nosso mil réis, ~ol) ·o go
Y<?rno do $.r. GetuUo Ya~·ga!'. não pôde se1• eJ1.-·plicadu. por a..-usên
cia ou quéda. dos costumados saldos positivos a nosso f~Yor ·no 
(~ommercío internaciona l. Essa. ;qut:qa não occorreu. 

~oh es_s.e ponto ele vista; n: pr-oducção na cional negociada com 
ó estrangeiro tem nes!'le periodo· de g01rerno a ugmentado e-m .to
nela.gem., e tem mantidô, c~mo ~eµ p :roducto em libras esterlinas, 
unta, exceilen~e mêdi{'L de saldos a. nessa fa\·or, compn,r-ados estes 
t:om os dos goyernos anterio1:e:-. Póde-se ~esmo 

1 
dizer . com ver:

cfa ~le q_ue.,_ sob e!-lSe ponto d~ \•isG, na lista dos Pr~identés da ;Re-
1mblica., S'~ ::E::x~ o Sr. G~t~lio Va.r::-.~ figura ent~ os mais felizes'. 

Dou. .aqui a .not1• dos ~aldo~ comu;ierciaes infernacionaes e~m 
q ue t.e.m contrHio crrda um d.oi.:· Presidentes que ;a Republica tem 
tido ~. / 

' 
~nlc1o~-c:rnro· C'omme·rci'ae~ JHH" q ti~ttt·i_e.-nnio p1·e~ildenci:1, em ;f. 

DN)doro e ~leria no . . . . 
Prwlent~ de Mo.t·ti:es 
Campos Sall es . . . . . . 
Rodr~es Al ve~ .. ; 
P c-nna e-. Nilo .. 
).Ji1r0eh:'l!l Hei:me~ 

.. 
. - . . .. . .. " .. . . . 

.. 
i ,.· 
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\Vens.:~~lau B1·a~ . . . . .. . . . . . . . . . _ .. '. 6($.'82~.u.o_o. '· 
-1!1 .480, Q{IO • ~ 

:-\2 . 227. {)Oll 

:JG . 117,0()(1 

Delfim. e E'i>itaC.io 
.Arihtlt" Bert.1at'dés . .. 

. .. .. . .. . .. . .. .. . .. ' ... 

·w.ashington LUi1$ . . . . . .. . . . . .·. . , .. 
<.~tulio V~rga..s . . ... . ::>3.3ú6 , (l011 

Vê ... se quP. o Q.uatrie•nnip tlo ~1· . G('tulio 'V:.~u·g-a.li foi f::t\·.ore<!iclo 
po1• excellente m.~dia ele ~8::1.ldo the1:cantiC faYo:ra\·eJ ~.:o Brasil .. • \e..: 
t•resc~nte-se n,. isso uma. Dt•imeira cjl·cumstnncía de !~eto.: ,--· ~ 
\lUe J)arn. ~eu qúatriennio pas~ram. em OUl'O ln.etall\co.· cleixn.do~ 
pelo Sr. \Ya!'lhini;t.<>n LuL"' no Banco dó Bi·nsíl e na. C~ti~m cte J.;H
t.abilização, :t: 7 : õ41.2is. qu~ o. sr. Qetulio Vai·gas reniette·u oura 
o estrmigciro . A<idicfonitda. ·e:::;ta. q un n tia. a.os ;,3 . 30 õ. 000 milhõ{C'~ es
lérli'.noR do ult.imo quadro, \'erifi~a-se que seu r1uatrili'~·ri10 'tev.-
d:: , GO . 84.7 .23S de• <'ntnbiaes:.ouro, r.f f<~ctf11am.r.ntr. · . · · · 

.Acresc~nt~-sE' :l iss·o umn. ,.;egund'fl. ch·éum~tn.n,<;i:t tle -f.aetu: • 

0 fü-. ("rétUlio Yar;;as, })01" \' irtUde tlC seus t1ofa f WIL<lin.<J.'> clt• 1 !la~ 
e 1934, cleixou. <le remettet a ·nossos· c1·edo.re$ externo~ <-Llg-o mai.:-s 
de 20 milhões de libra • .;;; estedina:s. ' Pratica.mente. concretan1ente . 
. ~o.7.> .o 1Jonto 1lc vista ca?n:õi~?" iaso eq uivnle a tei· eue· tido e-ln !'eu 
quatrlénnio o sa.lclo mer<,!antil de müls &, 81 r1niJ]1.õe$ e:stc:tz.irio.<i !' 

Que.ro rer>etit· e8tns i)alaYra..:; verüudeit«\.~, el:!criptai; en'\ l'eU 
J·elatorfü (pag... 53) ·pelo Mhilstro <la Fazenda. OswaldiJ. ~.\.i,irnhn: 
.: GOrrente mig;ratol'ia. de creditOis, que se originem e.ntre o, nos~;, 

e outras nações, completam com ~ ... balança. commerci:J.l ó ·conjun
cto ilo nosso intercambiQ, J)oàenrlo-se ava1içir ~ qu<tnticlarlr: rlr· 
ou1'o.,. que m.ovlnienta.m,.. cm, ruão ertual 01t· .<;1CpCr tor á. . . eq-u.ircrlr>11.ff · 
<t.-o ~çcnmncrcio de ·nierca.<Loria.'l."'' 

' Sim. Essa. é a '\'erdade:. --- e~lS~t CO\'t•eflt~ mígratorfrti ue credi
tos. ·çompleta nosso h'l.tercambio enerno, qun..n{Jó ella nã:o é sup
ptjlnída pela iLescon.fia·nça. ~empre rei11ante contrá. o .Gmr~t~nci clii 
Sr,- Getulio \":irgas. ... , . . 

De facto, sern E>ssa •le~conwrnc:a. e hen1 cuns-ítler:\dal:i tmb c:-: 
ui; ef-rcumstanc~a:s 11~ facto q·u1~ 1lei.-to exposta~. ·~ ol_n·i_o .que o qu~ 

triennio do Exmo. Sr,. Getulio V~rgas, s~g~·ndo os. i.>r.ei;:eue ntl•:.; 
e segu·n.do o jogo dos factor'es naturaes, deveria ter ~ido um 11u:i -
t1dcm~1io 1le firme alta cambial. d -e- t>erman~ncla. <le c;a.mbl'o •t .. ~t'i:-; 
djnheiros: isto ê, libra-out o np)'I air edrn·es proxil;n_e~ lle -lOS9~11 : En_, 
tretanto, a libra-ouro est~ o. l47$QOO! . . " ". . 

Contra. esses factos, nâo ha argumentos que os ~t\nulleni ... 
Se . a cà..usa. da de·gI'ingolada, 110 valor carn.biaJ . do nosso mil 

réis, não fo:ram enorxnes c'Zeficjta ti;.\ balança· mercantil, · .~:ú-'l~üf' 
irremedia.v-ehnente na. "ouua ponta do clile·mma, que é a ausência 
do :!a~tor J)áychologico "Confian':;)a". por effeifo. da · incapneidnr1!> 
àa ftdministr~ão p11blica. 

IV -. - -4.tLSe1~çfa .d:o· fact,or .Confia-11.ça 

" ' 
. . -·· :: 

Confiança rtilo se discute: constata.-~e ~ Con:fian~ri. ~e ··impõe 
por factos .• .Mas, quando mesn10 de di,Sc.ussão êlla:· pudesse resu1.
tar, os júize$ que .a julgassem não poqerJa.m jamais· · seri-'. 'os·· ,;-o
v.ernantes em causa, nem OIS seus beneficiados eonsolidavicrs. A 
suspeição· ·de paréfaÍidad~ é nelles visive1, e ·nega l-a .se torna1.rlsh·er. 

Correlativalll.ente, a Desco'nfia.nÇa,' ta.J;nbem se , constata.,, ou se 
impõe por factos. v erdà d eiro.s índices da i:n;tensidade ou g l'n.vlua.<le 
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de.ltâ,: .Nos t>ovi:;>s culto~, o m~lhor dos the:i:-mometro~· par.a medida 
de intg4sifiiade 1ies.sa inf~ccª-o contra .as admini~traçoes pUbJi~a~" 
l~si.de · na·s,. Cotações <ia~ Perda..$ <l_o valõr adq uimtivo dà} .. :i;tioedá 
c.orrente incon,versiveL Sé a,lgum.a cala.m.i<tade- equivalente ã ~om~ . 
. ã pe:ste ou á gUerra •. n~o occor.re., é ·p'a;J::a logo pr0curar nas dit:e• 
·ctt12es governa:tivas .à$ causas· cía Descohfiant;:~. 

N'O Brasil o ~heno:m.en:o eStá ,se mariifestà:ndo evidente, de U:ma 
~videncia. que chega a ser· incommodat.iva para nossas retinâ:S .' 

Não discutimos. doutrinas. R~lacionemos o~ factos. 

Ó Q.U~:nque_Ill)io ãe' l.~~5 ~ 19ÓO. f.Oí de en6rm.es deficit'$. cotatrn. 
o Brasii na, s:ua balainçá. gerài cie _pagam~ntos, internacio.nàes. .éf.. 
bafanga. mer~ntil propriamente ditá a.oclli$ou a; nosso· favor o sai
do tnesq.uinho de ;2. 2. 870. QOO, ~m. 18;98, quando :r:ré$s_e ãnno já 

nossa b3.lança: de pawazne11t:O.$ reclamava. se.Mo · de .mais de 
x:.-20. 000 .0.00 •. 

'Nesse an:no, o oaínbi9 se eotoú no Rio ~é Janeiro,, á infimn 
tàxa de .5 S./~. libra-ouro. ~ 42$670 .. 

:Nessas :altura~. Prud~n.te de :Mora.~ e C.amp~s .S~lles, -aiar
'lll{!:dos, cel.ebraram, nosso :primeiro. fun.ding, em Junho d.e 18:9·8. 

• ó fun<J.i.ttjf. trouxe ré~cÇão cambiàl imD:leP:i~·ta.1 N:os me~es ~e
gUintes as. médias $-ubiam. assim: 

,,Pata~ . 
Maio (ajuste do f i1mdi11g-) 
-Junho- . • • • • • . • • 
J4Uio .• • . • 
Agosto .. ; , 

Setembr9 •• 
1899 -· .Mêdi;a. .geral • 
i900 - M~ ge~ • 
i9ot - Mé<Ua ge.ra.l . 

. •. ~ . 

. . 

·.. . . 

' . 

. . ' 

5 5/8 
6 3/4 
6. 15/16 

. 7 3/1·~ 

7 7/16 
"l 1./2 
9 291/64. 

11 .11/4 

P1'eÇO 

·de, libra 
42·$6VQ 
35,$560 
34$5:60 
33$4.:'0'0 

;32$270 
32$-000 
25$390, 
21$335 
(1 ~ 

1 
E~tretante>, s6' e.lD:: ~9.01 foi qu_e a balança ~er~n:til :reagiu 

com Saldo raz?avel a nosso favor~ ~ai<;to, a.pena.$· de. ;f; 19' .. 245. 000. . •' .. ' . 

ASSim, o que pl'04uziu ~ssa brilhante vniorização <l.o noss.~ 
·mil 'rêis,. ~do a libra. de 42$6W para .21$340·, · fo~ 1e;x:clusiva:rnenté 
a Confiá.:Dça. .na .. adrmn.istracão publica: · d6> 'nrasil, CO~iançâ_; que . 
ait~ili capit;l.es'. nov.~s . à. . s;upprire·m tls. neces&idades da balà:nça 
geral de pagaBÍ:~ntoe·. · .... ; ·· 

• .. • • 1 • • • , . • " .: ,.. ' . .. . 

Confiança. e mais ·!il:!-da!, Cqnt,r~ f.actos, não ~:;llem ar~entq~··. 
Muitos fl.nttós ·dep9ls, j~ 'd~tapte o quatrien'ajo dQ. Ma,reeP:i:tl 

'Hermes (vide qµac4-o -retro) os saldos.-buro a no~se ~~vor . na b~-· 
;lá.b.sa ·~erce.ntit · i·ilt~rnac_ional e~ para ·cerca~ do terço das· 
riece.s.Sidad~s <la; balança geraj de pagam~~tos, Nessas eirC'Q.l1lls-· 
fa.nc.IaS o o ·o·verno· do Mare~hal Hermes. , foi .coagi_<io, em· 1914. a 
celebrar: S:egundo: Jundi'ii1g; :obra do .pra.ntéado ?'io-gran.dense R.iva:-
daVia Cõrrê~· -ra inü:i:J. '9,e. saúd9sissi~: mem_oria. . - . . 

O caxn:bio lia.V'ia. ·(!~!!ido a 19 3/32. .A~_s_ignado -~~e seg.U,'!1_Q.o 
f urt,fJ(n.g ·a: reacção çàmbial ~e iEa_niféstou lmm.e4.i~ta.. <!.-P~s~r d~. 
haver dois . mezes a.ntes .explo.dido·" a tormidavel guerra europ.éa . 

. Eis ·aqui as. t.a:taS: 
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Da.tas, 
1914 - . · Outubro (a,Júste 

NoV.em:bro • 
Dezembr9 -

1915 - Mêdia geral 
IS-16 - Média ~ra:l 

21~.-

do f-µ,wJ,ing.) .• 

.... .. 
' . 

P1·eço 
d~ ' ribrn · 

1!> 3/32 23$8l1=:r 

13 1/3.2 1:S$4.3o 
13 3/~ 1 ii4ã5 
13 ~/4. l'Z$44ã 
13 l/4 1SS1 l4 

:(sso -em plena. gu~rrá! eu:ro:P~- Isso coll,l "sal4os ~erc~zit.fs ain.
d'a. muito . i.nferior~s ·âs necessid:ad~s .d~ balan:ççi. geraj 'de pa:ga
mentos. Esse re~ultaiq.o toi producto ·apena$ -da ()onfia:n,ça, na ad
mi:rlistração Wen,~sl~u ]3,raz, -coµtiança. qu~ attrah{a c:~pifa~~ ·de 
t6ra.. a despeito d.as sev.~ra.ª medi:d~s· tori:i~das pela.s nàç~~ bt•.T ~ 
ligeran tes contra emigragões de ·seus capítaes! 

Obra (la Çon!ia?lça. Contra :(~cto:st não valem a1·gume11tos. 
A.g:ora va:mos exal!llinar .o. r~verso ifossa ~edalba;: ·- é a. Dc~

i~Ofl.fiinçq. ·na, ~Q.ministr~.gão dq emj.}'lente Sr. G.etul.ío V~r_gas. 
E$'Uµno~ em 1931-. Nesse· a:iµio, salélo mercantil a l)ossa ~avos• 

ele ;e ·2:D.78S.OOO. eccre~cido de ;8, 7.541.2'38 ~n:.i l?.l.eb.:lliç-t;:> remet~ 
tidêi$' pa:ra o ~strangeiro. Lil;!ra pap.el a 4:8$-00Q. Novo .fu:ndinu . 
ó terceiró, que foi afinal definitivamente as.si~-~do. ~ ., '.?. .de M~r1:1 . 
de i932. 

Toda gen.te. e.sperava 'naturaim.e.nte immêdiata rea.eçãó, <l~· 
a1tá cambial·, analoga ás eons.ecutivas aos tun.i:iings de l89S e 1914. 

Tdste decepção! O caínblo· bàixoti afoda: mais.! na ·data desse: 
3.0 funding para câ.. a libra esterUna. mesmo a libra-t>al!>.el, íhi 
Sllhl ndo d'OS ante:-fores 48$800 para 71:$S00, em 1932. 

·Muitos estudiosos d·este!:I 0.!':lsumptos:, .chei~s de bõa-vontad·
par'a com 0 G.0ver.no do E_xmo. Sr. Getul~o V~rg:a$, a:.tbiblii_ram 
~s'se desca1abr.o cambial a9 (aGto ~e estar o Paiz gO:'Ve,n1aido mé.tcf 
de poderes discrlcionario~) e, no !=le_gund-0. s.emestre ele 193.2, ao ru
cto da revolução ~c:mstitliqi9~lis_t~ de $ão i:>aul_o. Eu pro)>~jo attri
buia a taes ci.r.ct1mst4rtaias ~ cau.sa .p»im.ordJaI do in~uccesso do 
.8.0 funàing. 

Entr1:itan to, quando .a vlcto.ria do Governo do Sr: ãetuli.11 
Vargà~ contrá: .s. Paulo d~v_i.a, ter motivad·o ·proxnpt~ reªcção clim.
bial, ;foi o ~~intrario· que ;f)e· deu.: - o anno de lq33 '!Qi de fax~ ... 
peior~s .'fo que Q de 1932·. .Assirµ. a :vie~or~ do. Senhor Getul.i'., 
Vár~s al.(lrmeu e desanimou a praça. · 

o SR. D~IZ .JUNIOR. - V ... E~. poderia me dar um: .esciart:ei
mento? ~ bala.n!:a mer.can.til, nessa op~ortunldade~ .em fUnc~ão 
de .b~ança de conta;s. C!onio se enconttàva? 

.-. 
O SR. c:mCINATO BRAGA - .Estou dese.nvol'v.endo um r-4- .. 

clocinio sobr,e duas· premissas, dellas tira conêlusãó e 'V. E:x, ·vi:m 
introciuzir out_rã. pr-emis_sa. v. Éx. honra-me supr.emamên.te com 
seu aparte; mas peço a favo'P de :faz.ar de .. modo logicain.ente ac-
céita.vel. .. 

o Se. Dm.IZ JUNIOR .._ E; iogica.:tn,ente ·acc-eitavei. Vossa Ex. 
nã:o pode abster-·se da 'bàianc;:a de contas· quando taz esse cot~jo ; é 
um factor q.tte não podia abanfü>nar em nenhu·~ da:s -Phasés qu6 
estudou. 

O··SR. éINCINATO BRAGA. - V. Ex. não me está. ouvindo 
com a me8ma attenc;-ão qÚe e)l :1he dfsp~ti.Saz:i~. J~ ~se, cit~d'o 
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as palàv:ras do ministro Osweldo .A_ranpa, que a balança de contas. 
~e com:P.l:eta. ·pela -confiança, se1:nnre $lUe a balâlJ.ça meJ;"can:til não 
s~fipre total~ente os saldos~ : . . 

O SR. .DINiz . .JU~"JOR - Então. só pelo factor .. confiança V. Ex. 
~i{:cei_tou integralmente essa óPiJ.liào ão mustre Mi,ni$tTo que ~ca-' 
bt~ de c.ita-r? Se o fa.ctor confüm.ça :rosse, po.r tal sorte~ predomi
nn,nte -~m phenomenos de pura '!nathematiça.J então o mundo estaria 
veráido. Com àlgilrismos desfà. vora \reis não ha conf~i;lça. 

O SR. CINCINATO BRAGA - A Tachygrapbia . regis~rará o 
;,\parte do illustre collega, de moc19 qµe amanhã, quando lerem ·o 
meu disclirso., os I;lObr€s . I;>e:putàdos v~rão a improcede:µci4 .àtt 

· ohservação de S. Ex. 

O SR. DINiz JUNIP!,? - . E' <·oisa lll:a.is ·que .sabida: ,o . f~ctpr 
cç,nfiança .. não alt~ra absolutarnen te o resultado d<.'. uma operac;â.o 
2rm them~atica. 

o SR. PAULO MARTIN§ -· -·· P6t1~ akteràv pro.funda:me~lte." 

9 Su. Dunz .TU.NIOlt -· - . . ~ã·(1 h<!- tiLl, V. l~x. ~stá .exagger-ando~ " 
a confia·??.Ç"a poderá Yir .a in,Odific:ni· esses· faétores quando crie. 
sitµação m.e~or; mas. evidentemente, nü.o altera. os al';;-arismos · 
que já existiam, .c~e outros se lhe~ °'nüü adclicionar.em ou sub.trahirei;n. . . . 

O SR. ROBERTO Mo1d::IRA. - .A.Ui°t.s; o orador jit. tinha. al3Signalàdo 
quu.ndo . .Se referiu li. tipoca de l:s:>x, que o .saldo da. n~RSG. balanc;a 
corilmerchl .. erà insignifica.nte. ~ au~. em conséquénda.. cliss°'" o 
cambio· ti~ha caido a .5 5/8 . . 

Por fbr:ça elo tu..ndi'IJ,!l ccle1rt:àtlo no governo de Prudente de •. 
:.\lot·aes, 1·:mz;r:iediatamente ·Se re$t<'lhçlêceu a conffa.11Ça. e o: ·nosso 
cambiq se elevou, ao passo que o fwndi.ny do Sr. Getulio Vàtgas . 
. não. trouxe as ~esinas vantagens. P-or que-'! O orador reSJ>ónde-q 
br;~lhantel:;t;lente.· a _esta questão. . . : . . 

O Sa. :P1NIZ .TUNIOR - Esse fµnding alterou ou não os. facfor~s 
ma thematicos? 

O· SR. CICINATO BRAGA ....:.__ Noto como que uma volupfa ·ao·· 
illustré Députado em querer or~ull)entar contra, factos . Eu'· eJtei" 
que, nos· -gQvernos de Campo_s Sall~s e prudente de }4or.ae:S. <1- : ba
lanc::a de pa;gamento nos foi c9ntraria: substitúida pelâ con'fiáni;a .· 

0 SR." ROBERTO MORE~ 

ram ao .Bra_sil. 
P~lQ 1-eflexo de capitae~ qqe Vie-

O SR. Dzmz JtJNIOR .-· -- Naturalmente, qué essa cor.íia.hça de
t'er1nfüá' n entrada de" capitaes ·e" isso :te~ia in!luido na modificação 
dos factOI'eS :niathematiCO'S. ' Mas, ·desd~ que esses factos não te
nham· sido alterados, evidentetne-rite a·· confiançn.; s.õ por si, não 

• 1 • 

supera.. . ! 
J . 

. <? . ~R. _Ro~ERTO Mo~ - .~ _c;o.pfJa~ç:a a~tf. e, nat).lr~lmente. 
as . c~l>ltàes. . · . • Í . . _ 

O Sn. DINIZ J'UNIOR - Está ahi uma: nova parcella, capaz de 
alterar~ -ifoje, i>orêui. onae ir $eau:zir ~sses· capitaes? 

O SR. CINCiNTO BRAGA -··E~ assim em toda a. parte. 
P~ü-a a ·Sti.issa· e os Estados Unidos, ago:ra. mesmo-, está··affluinqo .. 
ouro ... 
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221 . 

• ... ·· . I' 

O . .. s ·R;• ~INIZ ;JuNI01t - ~o ·i·egime ·de· autar<::hin. iii'Lo ha . c;.()n-· 
fr.tnça, no muncl_o inteiro. " " _,. 

o sa. CINCIN~TO BRAG~ -_ . ... ~m t:a..rade1~ 'p~nnn.üént~:·e: 
ouro rnetalijco~ pn ra ~Úgit- U;O$ per~g-ós da guerra e~roriéa:. .- .. · 

O Stt. D1Nrz Jumon. :-". AJ)e~nr füs~f:?, n pa:rida<le se foi emÍ-1orn .. 

O .SR. CINCIXATO BRAGA. ·.....:.. Prosigo. Sr. Presi<l.énte • 
.A.turd.fdo pela · i;;itU~ção~ _'o Go.'\~erno ·<'to Sr. ,, ;~tuli.ú Yargi1$ . .... 

, ; • 
4 

- ,r :, r • r 

O SR. PRESri}El\."TE - ~erhbro ao -nohre orador que e-stú. ·findá' 
a ho1·a destinada a.o Expediente·. 

o SR. CINCIN_.\.TO ':BRAGA. - Interl'OI)lPHei aqui ·a~ niÍI)hus 
eb..1.1.sidc.ra~ões, s ·r. Presidente, para próst?-guir na di~cus~ão do 01.'
~;a mrmto. (M-uf.to 1Jcm,) ·. 

, O Sr. Pedro. Vergara (P<ii_a <:1r<Lcm) .....:.. · Sr. PresidE'>nt~. no . 
iiiu; 22. o snbstitut0 eYentual ele Y. E:X.. leu uri1;1, iista clÕs nm·os . 
me~bros comppnentes ela COIJlíni~são que. de...-~ '.l'E."'•isar o Codign· 
cie Mi·na~, e, entre o:lles, incluiu o lneu ôbscüi•o nome. - · 

Devo dizer, entt·etanto, a V. Ex. que já -pert_en~o ~L <liras ·com.: 
1uü-i!'lce$, e_I).1bora <'O.rt1 o · c·aracter de ~u'bstitutó e ~uppl~nte. Essà!-1 
eommis~õ"'s são à tÍe ConstftuiGÜO e. Ju~tica. e a enctL~regad<.L i:.le' 
e:xamin~r a vida <:lo tra;balhnao1· urbapo e o.i;ricora.. 

Nestrus con<liçõe~. l)a.re~_e-me. nfto terei- tempo sufficiente pn.J·:t 
:pa.rtjdpar tambeni c;lu, t:ornmissào que yae faif.e1· a reviSão elo Co.
tJigo de J\'fin~. 

A1n·esento. í.>OÍ~, :i: V .. ,)~x. n minha renun~ia d~s~a com.rajs
são na .qual fui .tncluido pelo suhstituto ~ventual de · Y , Ex., 1i qu~ 

me hon-rou. so.brema.neira.. ,. 

O Sr. Laerte Setubai ( 'l'da ortl.c:m) - Sr. Pi·e.sidente, em 
\'irtude <l_e requed}Jlênto (.tJ>pr{,vu<1o pela Camara, foram manda.
dos collocar em ordem do dia o::: nrojectos n. 24~ e . 6~, requei:i
mento esse que tive n. hunra. <.le nssignar c.om o genhor Deput~do 
Sa.I~a.dd Filho. · · · 

Como já. té,nhu.m pai;sa<lo ·tres dias apôs a appro\·ação dess·C.· 
l'Gl:llle.rim~:Qtó, e ra.té hoje OS allu<lidos projecto:,; llUO constefh d.à 
O)'dem do cli~, soUcitaria a V. 'Ex. providenci.~s no sentido ela $'1l<l. 
it).Clusiio nos trabalhos. da sessifo ele ·amanhã~ · · 

O Sr.. Presidente - ~ ra:7.ão i1ela qual o i>roie:cto pã.o foi 
1msto ainda na order,n do dia consist~ P.o f"lc_to <Ie não ter sido 
nelle ti-an·scripta a legiS:lacã.o ci.ta.da. A .Propositura voltou:, assim, 

"ít S~cre~a_ria, afim de q.1.1e s~j~ satisfeita ' ':es~à Exigenéfü. ·regímen-' 
tç.l. Den~ro fl.e 2.4 l1oras, estârá. n~ oràem Uo dia. 

O Sr. Aeurcio Torres (Pela ordent) - Sr. l?residente, na 
sessão de ante-hon,tem env.iel. fl, M:e.sa ~m :réquerim.ento de in
clusã@, na ordem .do dL.'l cle bontem. do P'rOj~<!to, n. lott que· já s·e 
encontra con.1 parecer, da lavra do Sr. Denutalo Amaral Peíxot.o, 
na Corumissão de Fina.nca~. 

A proposiGão q~e p~.o $ejn, tncluida. na. o·rde·rn aos nossos 
tl'O.b?tl1los., tatiffoan:do a.ssin::i. o me.u i~.equeril11.ê1:ito de ante-hontem. 
-~ a que' ~nda. sob}'estur por dois a.unos na ré.forma ' i!oril.Dulsorio. 
tl9,s· offic1â.es de tert'a.' e ·ihar . ' 

Trntando-s~ de materia ul.'g-ente_, uois que o prazo, dentro c'}.o 
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qual co~~c;:al:'á. ~ vigorat" o disp·osiU:vo d.a refQflíla comptilsrfa., 
e~tá. a ~fofaf"-Se, formu·Iei e~se requ~rimento, <UZ~ngo mais , a _té 
- o ·Q\J~ .repito agora - q:u_e .o pedidl) não. era da. tta.tUr~za ·laquel· 
les ·SObte os· q~~ v; Ex .,, :sr. P.re-siljente, tinha de· oU;vir Q - ple:'" 
1iârlo. E' que a jufisprud·encia tl,rmacfa. ·pela Mesa ·tem sido. no 
.sentido .de ollvfr a Ca.mar,a, .t(:>(la ~e.z que ha: mn t:eque·rimento 
llara que certo projecto venha. á o~derm do día, envolvendo e.ss(:' 
pe.didó< o desarcl:úvamento da 11roposição ou .a .sua. Vinda i:ndepen
dentem.ente de parecer .• Qua:odo .. entt'etanto. o .téquer:iznen:to é como 
o que forinulei de inclusão em ordem ao dia de. projecto ~~ tendo. 
pal!eeer, a audieneia do ple1larfo tem siilo filsp.e-nsada. 
· O 'SR· PllmRo R.AcH~ ~ Mri'ito bem. 

O SR •. ACURCIO TOR'l:ffiS - O requerimento,- -s·r. PJ:'.esidente,di.z 
res_peito· a. um pr,o.1ecto q1ue nâ'o tem de ser ~~rch-iva,do, nern 
.t.eih dê .. ser inéluido em ordem do dia. P-O.'l" ausenç.41. de parec·e.r. Não . 
. O proJecto correu seus tramites r·eguiates e ·tetll parecer da: Çúrn
mlssãÓ de Fina:ngas, Sendo· _rélatQr o Sr . Deputado .Amar~l Pej
xoto. o .Parecer, até, se me· nã:o engano, foi contrario çi.() prQjec-to. 
Mas, mesmo téndó parecer contrario, desejo que ·e.lle venhà, â. or-

-. dem do dia }>ara que o plenar-io decldâ., resolvé?ndo, de uma vez: 
"por todas, ess_á .questão, que- é fmi>.ortãnte: ou rejeitando o p.ro
iecto •. ~ ~ssirn acceitando 9 parecer, ou ne:~ndo apoio ao patéc:~~ 
da douta C9m,missão ·de Finan,çás~ 

O ·Sr ~ Pr.esi~ente ....... A proposi~ão a que Se refere ·o nobre 
Deputado váe figil_rar n:a Ordem do· ~ de· anian.hã.. 

O SR. ACURCió TORRES- - Obrig~d.P a - V. -~X-. 

O Sr. Ptesidente - T.enho sobre ã. .~e~ e vou ~ub.m,etter 
:t v()tos Q segUJ.nte. 

É~quere . .mos a LnLSerção, n~ acta do8 trapalhos de hoje, ~~ \ll1l 
voto de i:>eáar' pelo falecimento à.o corenel J'ulião Esteves, dlrector 
da Es~o!a de Intendencia tle G'uerr.a. 

' 
O JUtisfte militar,. que $e f~rmara. jncq.nfundive·l sitµação d~ 

relevo em· sua. n-obre ela.ás~, .desempJ;!nh_ou, na viela· ad-mipiStrª'ttva 
.do Palz; altas f~Iieções (dh:é~.tor de· E_ngen-baria, na :Prefeitura Mu· 
nicipal e Interventor, interino, ªº Distd~.to Feqet(ll), reve!a.T'dO· 
se ho.mem· d~ cµltµ._r~, Ç!iQ.a~o P!"Obo e reeto, estimu1ado eni t'lda~ 
;,i.,s ci_r.~umstá.•t?-cias pelo maj~ foift.e espirita de brasilfüc!4~ ~ pc'l':> 
m~is lucí.Qo- tnt~ress~ e comprehe.n;São da,$ ~erdadeira; cau-Sa.s r1a-
~·~o~es. ,: 

Sala das 'Ses.sões. :13 d_e OntubrQ de 1935 . .._ Din.iz .Iunir.w 
.-;al.ça4o Filho. ! · 

~ppro.va,do .. 

O .S.r. Presidente - Vou ouvir a.. Ca.m;'ª:r-<1. sobré- (.) seguinte 

REQUERIMENTÇ 

·CommemorànO.o·se hoje o anní:versano da data gloJ'.iOaa e!l.1 
l1Uê Santo~· Dumont. élevando·:se aos are$, a. 23· de. O-gtub?"o de 
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l!,Q6, conquistou, com o biplano poe elle id~lizaçlo, ·~ "Ta~ ~\r .... . 
chdeacon", p_rem.io .instituido em Paris, pa~a quem .rea:liznss1!. l:l. 

t:xtr-a~rdinarja r>roeza., honrando as..qim a Patria e deslumbrando o 
mundo, requeremo.o; que se la1nce em acta um '\.~oto de rego.sUo pfo-19 
inagnifiéo acontecimento e ele homenagem á mernoril.\ do genial. 
brasileiro. Requerem.os tambem se telegraphe ao Turin.g ÇlulJ 
~10 Brasil .que 1'€solveu 'patrocinar as commemora·~ões. deRti~das, 
a, exa.100.r todos os foitos da Avia~ão Naciqnal, tru.nsrr,iittindo O$ ·ap-
11iauso~ (la Cama1·;;L p~la pa~iotica ~nieiath·a. . 

Sala <las Sessões, -23 de Outuqro d~ 1935. - Ma.rio tlc "Moraes 
Paf.'l.Xi. - Th0'1r1.11so-n Florf}s J,fqtto, - Víeira Marqu·e::;. - .[os.é· 
.W.uller. - Vesvncio de Abreu. - Gom.es Ferraz. Deoclato· 
.rlaia. - Salgado Filho. - João /leral<io. - Simão <k Ounha.. -
·- Peàro Vergar.ri. - Dem.etrio . .Mercio Xa'Vier. - .Tosé Ca8'Jlio .. . dc 
)fac;cdo Soares . - 'C7balào Rcwinlhete. - · João ca.rlox. - A.ge-: 
11nr JJ-!0'1/f('. - 1Nrr·s GaV0$0. --.. ~i.cu.rcio Torre;<;. 

ApproYado 

'0 Sr .. Presidente - . Ha .sébt'e a. mesa um .1·c>qti<'i:j_rnehto quo 
\ ':te ~~l' lido! ilc nccordo cóm o IffOprio text9. 

T~' lido e posto em tliScU$sfiú ó .~·e~uint<· 

HEQt.:ERIMENTq. 

N'. 193 - 1935 

(l º lec,'islatura) 

Requ~iro, ouvida a · cama.ra, que: o );1iJ1isterio ~la. · Educac;;ã_o 
ln forme: 

l·º• em qué. data, o 'Curso Freycinet s0Ucitou1 péla primeira 
vf•Z, inspecção p1·elimfoar e como opinou o então Supednte~dente 
elo Ensino Secu·ndarlo; 

2.0
• qual ·o despacho pelo Ministro da .Educação e~a,rado no 

i·ccurso .í>or aqueJJe: e.stabeleciz;ne:nto inre.rpO'sto da .nega.tiva e <!fU(·lt'1 
llPf·nou no i1rocesso, como Supenntehdente, sustentando o de@acho 
:1,nterior: · 

3.º, qual !oi o parecer <lo Superintendent~ QO Ensino. se~un
li cU"lo cm (!Ue se ba.s.eou Q u.ntecéssor ao actua:l Mini~tro da Edu.
<:n.ção pa~u conceder a inspeccão pretiminar" e quem· era, a essa, 
(opoca. o 8uper~nte.nc1ente do Ensino · SecunpariQ; 

4." qual o teôr, p(,l.lavra por palavra do aviso ou ordem . dQ 
.referido e:x.,..Mini$tro que e.xfgiti do entã'.o Súperlntendente dii En
i-.inc Secundaria a atera<;ão da ficha de classifica<;ão do Cur.-so 
Freycinet; · 

5." ~e da dafa em 1qu~ foi concedida a inspécção ni;ellmihar do 
i:eferldo i~stitut0 atê â.' presente época foi, :Pe~ Directoria Na·· 
c::iunal de Eau·cação, denunciad.o ao Minister.io da Educação ou r-t"• 
Conselho N'acional de Educa~ão qualquer dos :factos que der~m 
111otfyo 4 decisão recente do' referido Cons.elho; 

6~". !:!~ a. .a:tlegàda. alteração ·da ficha de class~caç:ão preceaeu 
nova Yeriticação no Curso Freycinet ou se o então Superinten-. 
:lente· do En~ino Secunda:rio .procedeu a. ,essa _alteração im;l-epeu.,
J~nte dn qualq!J'er fol.'Jllaiiclacle que a autorizasse; 

7-''. ~e p1:la legi~laqü.o em; vigor cabe ao D,irecto·1: da Directo-
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ria. Nacioriá1 de Edu-Cnçuo a facul<:Mde de- ·solicitar a caSSé'l.ç'.fw· ou 
suspensao de inspec<:ão 1>re1in1inar ou ·Se ta.t prerogati'va é exClu
~ivatne.nte da l:í.:-:;.ada do lfi.1SI>'~to1· Geral 0 do Ensino Secttndario· . . . . . . ' 

.s.o, ,qual o lnoth"'ô po:r qtie roí ~uggerida peIO Conse1ho Nació-
nal de Educação n. de-:iriiSSão. do Inspeetor ·ao Çu:rs9 . Fr'eyeínet, 
t\U&.::íl:do ainda ._ não ·~e a.p'urá'L"an'i ns· resr>õnsa.bilidà.P.es· pelos fàctos 
apon~des, Visto nãp ter sido autori?.áda p~lp ~!t-iRtro àa Ed'u.;. 
~gão ~ inst;;t~ração '~o iudispénsavel inqueri.to i 

9.0,.• se eassad~ a.- i_nsp~cçãq prelímü:~ar,. os àJumi"los do· Gwso 
que não são resp0nsa:vei_s ve:k-µs irre·gulrurídades ap~mtafu).s, ~ 

~lias; eristem IJerderàli> ·o· ann~ lectiYp ·e nãp S~I'..ã_o tra nsf.eridos 
par.á .ov.tro e'.staJ)el~c~e:ntcr> ·€:tn ín.sp~eçi19 Pr.elirni~ar. 

~fu <la,~· Se~$õ.ei:i; .23 cl!'! outubro d·e 1.935. - Jtottc.. Lí1rz.cj;. -
J.osé A.11if!tt3'to.. - BQmdéira -Va:1tqlt-a·11 : - ..4.citr.ów 1.'órr(fs'. - (ja·r'
.àiUo FilliCJ • ·· - A..bcJarão Ma.rin'](.Q.. - ..:t:m,;arai P~i;l;oto :n.1,nior. -
·z.rttimberto M-o.ura. ";_,.;. Domri;nf}.o;i; Ve1l'affcp. - VfU,entc <Te, Lirwct. 
- J)iniZ: .T.1vnlior. 

E :nce.t•ra.<la a Gfiscussão e ndiada. a.. vofl:tdio .. 

São !le~pa~hados o~ Reg·uJn tes 

REQ(JEn~'ME1'.--ros 

~. '.l !1.4 .......,. 10.35 

(l" lég"Ü-'IJ'::itµl"U) 

Requejro ciµe o Gonirno j:nfq1·.nl~, por Hlterm-edio clô J.Uniste~ 
rio da ~~enda; qu_~l o ter111i:i "do contracto da Caixa. E ·cQfi(>mk:R 
com. a Compa.-n,hí.a Oita s. -~ .. , para o lançamento 1dô emp~estb:no 
,(Ie Per-nambuc·o: se esse GO.nt1·act_o foi s.ubmetti.do ao ·Conselho 
A<imihistrativó tia Caí.~ e por este nppr.óvado. 

. Sala. à~ Ses$()~!{:. fa de '9u,tuhro <l~ 193::i ... , ... Ac11:rcio .'J?o:trés. 

-x. 1.95 ,.........,. nrs5 

Reqµeirô. lln .. 1· int~1·med'ic) ~b .Mé'x~l. \11~orn1'e o ::\Hili:>te{·io .ll:it 

Viação~ 
a) em qUé da~a. entrou. nu g.uzb -c1e f~i·fas o. Superfn.t.e11deilt.e 

da Estrada de Ferro Maricá; . ' ' . - ~ . 
·i>) se. 9 funcaiol!ario referido ·entr'JU no gozu de lice·n~a; 

<?) s~, não tenQo ·~!'l'tra,~ó em 11eença. iô:1;n.,'. n,gQra novam~nte 
,f)()me~d°'. 

'T~ndo o Su.t>erintenuente. <l,<i Estl""àlcl.a de· Ferro :VI.a1•tcá goza!Jo 
:15 ~· de ~ê'rias em . .Ago:Sto d() c:oi.·rente anno. não Ji1a.is ,~oinP~e
G.endo · ao se:u ~binete atê a. :semanl!:l- pa;ssaãa. quando lá esteve. 
cumpre ao .governo informar ·se o tt..11.µdi'do furicció.narió :lic~mcio:u-. 
s~ ou. se1 p~rde_n'dp 0 cargo pot1 al)~utdónQ, ·fôr::i.. :párh. eil€' 110:\.~<ufi~n-
te 'flOm:eado. 
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O Sr. Presidente - Ha ~inda outro requerimento que Ya<: 
ser Udo. 

E' lido, apoiado e posto em dísc-ussão o s€
guinte 

Sr. P.reside11 te: 

REQUER.IM:EN!rO 

N . 1!}6 ~ 193~ 

(l • l~gislattira) 

Nos termos do Regi?l1ento requ-eiro a .füclusijo ~a ôrd&ll) dv 
dia tlo ptojecto n. 88, de 1935, que se encontra n~ C~mnüs~ão dl' 
Finanças desde 25· a'.e Fevereiro. 

Sala ·das Ses;sões, 22 de Outul>ro de 1935. - A.ge-nor 1lf"o1ttc 

Encerràdâ a discussão e adiadà. a vo.tação . 

O St. Presidente _, Está: f.inda a hora. destinada ao e.x·JJ_e'" 
d.lente. 

Vae-se pas$ar á Ordem do dia ~ (Pausa) . 

Compareceram mais, durante ~ hQra. do .~x -

pedl~m ~e; os Srs.: 

Agé;nor Rabello, 'Caldelra. Alvarenga, Ribelro Junior, :Mario 
Cllermont. Deodoro de Mendonça, Acyllno de :Leão, Fenelon Per-

, dlg-d.o, Clementlno Lf_sboa. Lino Machado, ~agalh~es de Alll,leida. 
Qlrlos Reis, Agenor Monte, Adelma;r Rocl;la. Pires de Gayo:so, Frei
re de Andrade,, Deniocdto Rocha •. HumbertQ çte Andrade., ~iguei
redo "Rodrigues, Xa vter ·de Olive·lra, Alberto ·n-o~elli, Ferreira de 
Souza. Math!as Frelre, Herectiano .Zenaide, Samuel Duarte, Od.on 
Beze:-ra, Souza. Leão, Rego Barros. AdoJpho CelsQ. Barbosa Li:ma 
Sobrinho, Arthur éa vaiçantI, Humberto Moura. Motta Lima, or
lando Araujo, Fernandes Lima, Sampaio Costa, Deodato l\iàia, 
.Bal'.-reto Filho, Manoel Nóvaes, Ped'x·o Lago João Ma·ngabe1ta, .Al
-!redo .M~soorenhas,. Màl:!alhâes Netto, ·Francisco Rocha, OctaV-iô 
Ma~gabeira. Pedro Calmon, Leonclo Galrão, Arthur Neiva, .:Ra
pbael Cincura, Edgn.rd Sânches, Attila Amaral', Homero Pires, As
drubal Som-es, Ubaldo· Ramalhete, J'air Tovar, Nogueira Penid.o. 
Peira Cà~nei~o, .JuÚo de Novaes, Candldo Pessôa, Henrique Lage., 
Lev·i ~rneiro, Hermete Sfiva. Acurcfo Torres, Cesar Tinoeo. Áli
pio 'CO~titllat , Prado Kel17~ Lontrá: Costa, Nilo Aiva.renga, Lell'l
grube~ Fi!ho, Fabio Sedré, Çarlos Luz, Noraldino Lima, Blas For
tes. PedI'.o AJeixo, Jo_s~ B),"az, Theodômfro Santiago, Ad~lfo l\!faciel, 
,Arthur Bernardes Filho, Juscelino Ktibitschek, Polycarpo Viotti. 
Daniel de Carvalho, ChrJstlano Machado, .João Penldo, Simão da. 
Cunha, Re~ende Tostes, A.nthero. Botelho, Bueno Brandão, Belmiro 
Medeiros.. WaJdem~,r Fe'!'rei'rn, Santos Filho, Moraes Andtadé, 

Verguelvo Cesar .. Cardoso dé M~llo Nétto, Cinclnato Braga, Castro 
l>ratlo, Macedo B ittencourt. Laerte Setubal, Alv.es Palma, Teixeira 
Pinto, Aureliano ~eite-, :Miranda Junior, Horac1o Lafcr, DÓmingos 
Verlnscn. Laudellno G·Qmes. Corr~n da Costa, Vandonf· de. Barros, 
Pllnio Tourinho, Qctavio da ·s nvelra. Franc~co Pereb·a, Abelardo 
Luz, Dorval Melcbiades, .Toão Carf9s. Borg~s de ::M~delr9s, Vnspu-
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vio de Abre'Q, Demetrío Xavier~· Ped.1·9 Vergara, :Bª'rros Cassª-1, 
Ra.tii Bittencourt, Jo~o ~~ves, Aniz 'BaQ.ra; ~urico Ribeiro, Se
basttiki: Doµiln~ues; -~·Qel do.~ SantQS; P.eQ,r() JQrg~, Abil.io de As
S~i ,Anfonfo ·ç~rva1ha:lt ArUiur da aocb:a, .Silva 1C!QS{4, Fra_nciSCG 
)fattra, 4,.da.lbert:o Camarg~, Qhr;yso$tomo de ,Oliv.eii:a, Víeirq, Ma-
0edo, Mal".ti-nh,p I'ra.do, Ferreira Lima, ,QJ.iyeira Coutinho, Alberto 
Alvares, Lima Teixeira, J;?e(iro. Racl:te, -Ga:stão .de .Brito.. ViC.&nte 
Galliéz:, Ro:t>~rto Símon_sen,, Leonci... .Ata.Jlit>, Moa,cy'.t B'o:rbos.a.,. .A:r
linêÍo Pmto, Augusto éorslno, .Abelardo .Màrinho_. Sy!vio Leitii:o, 
Páulo Martins, Mor~es Palva, l3atreto :i;>into, Thompson Flo
r~s. Cel'!'lo Macha{lo. (151:) . 

Dc~ram de comp~recer os Sr.s .. ~ 

Arruda. Camara, Generoso Pqnce, Café· Fílho., Agostinho M~.n
teiro; Gerson .Marq~e~. Plínio -Pom:pe:~, Olavo Oliveiril;, M.onte . .A.r
rn:~, :rosé B9rba, J'~lloivah Motta, M.at~i:ns Ver~s,. R,uy Ca.rnetr.u. 
Oz_orio Borb~ Mado I>o.mingues, Domingos Vieira, osw~ltlo Lhna. 
Severino :Mariz, :Emilio ae l\ta:Yfl:, Mello Macpado,, Carlos. de GU.$
ro:.ão, Mel'cb.,i~ede~ Monte· . .Al~ mJ·tamfo Requ,l~o. Cl.emev.te Madani, 
Lmz V1~nna. Filho, Raph~el MenezesJ t\.rthur Lavigne, Rn.ul li'er
nandes. Artbur Bern:ar.de.s,. LeYit;ldo Coe1h.o.. '\~asn.ln.i;rton: Pires. 
éar.neiro de Re?..ende, Jo$ê :Sernaitdfüo, Matta .Machado •• loiLó IÍ.en
ri'que, Jacques Montá?l(lon. Ab~eu Sódrê~ PaultJ Nogueim, Oscar 
Stevenst>n, Carlota de ·Q:uelr.o.z, .Barros Penteado, Gama Cerquelta. 
Joaquim Samp_afo Vld'al, Biás Bueno. HYPf>ollto do R~go, Felix 
Ribas. Melra .Junlór. R'UPP J'upl~r. Bapt1$ta Lu$ar.do, Renato ':áar,.. 
bÓ~. ,An•ries' Dias, Vfotor R:ussoma:no, Dario Cresp.o, Fanfa Ribas, 
Nlcôlo.u Verguelro, Austro de Oliveira, Martins e Silva, Paulo As'"" 
sumpção~ Qastâo Vld\gal, Fran~a Filho. ,éarcioso Ayres, Viêente 
'11i'gvéfa. ·( 61) • 

ORDÉM' .DO DÍA 

O Sr. P~esid.ente - 4 li~t.a de p.res~wm. a:ec~s·a o compa-
1'<:!elmen~o de 234 Srs. D~mutados. 

3·• dl.<!cússão do projecto n . .3:42. de 19.35 (l'ª i~
·u1.8lcitu.rct), regúlando o :d ·Laposto no art. 171 àa Oorns-

tltiiiçãp (~m v!rtude de urgencfa). 

O Si:. ~i:esiden(e - Entra em discus$ão o prQJectô. 
' O Sr. Levi Carneiro (Pela orde'lli) - Sr. Presidente, 0 

p,roi~cto ~e r~(ere ~ o~i:ga;n_izaçã.o da df~fesa/ contra as secca-l:! -
r~gulamenta~ão do ~rt.. 11'7 da ConsUtuiç~Q -- e passou ra'{>ida-
.rnente .os· Vl:\I'ios turnos r.eglrne:r:itaes1 não j9 p~Ia IP"and~ impor
ta.nela ·e urgenc1a do assumpto, como. tambem. p~la merecido p;res-
tl~o ~ provecta Commts~ã<> Especial que '1 ·o e1a1orou"'. · . 

Que-r:o.. :no emtan:.to con!es,sa,r que me a,ssaltam a lg~mas du
vlq.as sol)re a cor:rstftuc1onalifia,de de certos dlsp~sitiv.o~ dó mes.m.o 
pre>focto. Not~t que a egregia_ CommJssão teve o cuidado de. ~ão 
allucUr a plano de deteS'a contra, as 1;Jecus·# Não seJ,. tQd<rvia,, se .al-: 
guns 4os · dlsposltlvos do projecto .• notadaniente o. do at;t. ~º .. ~o 
envolvam, ·até ce.rto- ponto pelQ menos, a~ prti;netras linhas· desse 
rila.no. c~Ja. iniciativa cabe. aQ S~nado Fede~l. 

Entretanto, ·os dois. dispo~ttiv1»a do· proj@cto que ~a.i~ m~ «:ho ... 
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ca:µi. $ão os .do v.~ragtaphp to d.o a.rL 4°) que ·deteJ"nüll!l. a expt:di 
ção de Deeret@ dp Presidente da, R~PlJQlica P.ara. fl~r em e;J.d~• 
.caso o J~niite d~s d'ªspesas· a. reaiizax- pur con,ta .cf,os saHios qo fü~
positQ espec1al. mf.tnç}ando. 9µe tal decreto s·ejà submettidn á '!·P
t)ruvaçiio do S.enado Fed~~ral, -do Sena~o uni,.eam~p.te. 

Não cortheço, em nossa Constitui~ã.o.. ciiSposi:.ivt1 que pr<.· ~·.e.J<:,· 
rn~rclia dess4 n~turez~ para qualql!er mediÇiâ~ 

A.' d:elibera~âo e.xcJusiva ~o Senado .são subm.~ttld(>s os ;;ct:c,.. 
de no1neadi.o (lo Pre:s1d<:mte da. Repup1ica~ nã.o hà m.ate:da d61 ela-

. ?01:-açã'o ·1egislatlva. pr·opriam.ente dit;:t. que complta ex~lu~i\m.m~té. 
ao l?:reslde.t1_te da .R~puõl.ica., cofíl o beneplar..ito do Seqa:do. A;5sim. 
ae se trata ~e ~atetda le~sia:Hva, como pare~e. acho ext,rà11hnsél. 
qu~ a Carnara dos Deputagos. nãQ pa.r tlclpé da elaboraçãco qu~· 
l!lli ~e P.revê. 

Por .outro .lado-. ~mbem não m~ pf!,rec~ confórmE!· à<)s Pr~~;~j
ios cón~tituc.Jbn.ae_$: à <1i~p~ttsà (lQ .registro prê'vfo cl'o Tdl:rnnal d.'"' 
Contas par.a despesa~: ·a reanzat: por conta do_g. saldos de. clepC~.iv•. 
segun<Jo. d~termlna. o paragrap~o ·3º do ~rt. 4°. 

A ConstitttiQão exlg~. lmperatlvamente. 9 r-~gtstr-1;}. Pelo Tri
bunal, d1; todos· os actp.s da .admínI$tra<;ão qQ.e Q,carretem <te!;Ji~
sa.s. Julg:o dt!vidosa.mente consUtuc1onal~ pelo. m.e.n()s; a, Q.isPNU:lfJ. 
nest~ caso.· 

o S.n. FE:'RN:ANDF~ 'f:AVOJt.\ - Devo inf0,rmar a V. Ex:. que S(" 

trata .Q.e, de~pesa Upgentjssill'.la-, JXIta atte;n.çler a casp de calnmi<J.~t 
de. S,e formos· esperar pe·la. nppro:\i'ac:ão do Trll:!·u .nar de êont~. 
ós interessado.s; morrerão todos d'E:: fo.me. 

o .sR·. LEYI CA.R~""EÍRO - A lél p:iagnª"· etttre.t~·nto. l ·J.~f) 
J:)errnttte ,essa dlstincção.-

o Stt. Aç·tracio ·ToJuiESI - Se o no'Qr.ê oJ'iador consentir, podéréi 
es.ch~.recer-lbe Que as obras da Báixada Fluminense, no tocante 
a:os munlc1p.los de Itaborahy, Sant' ,Anjila do Jat>uhyba e Sâo Gon
<;âlo, foram friicladas ha seis mezes. estando aotuahneaté parolysa
das porque o Tribunal d.e Con:t~s. p.elo seu mecanismo. a:té hQ)e 
não permittiu que os trabalhadore$. rec'ebessem o ptimelro dia df' 
serviço naqueíI.as obras! 

O :SR. LEVI CARNEIRO - .o. esclarecimento do n 'ôl:)l"é col .. 
lega de báncada. prova de má.is ·colltra. a. Co,nstituição, ;nã.o pO.r:~m. 
em favor do projecto. 

?or ou·tro lado, c:telo' que o projécto deveria ter g,bord'.i.1clo. 
a. obrigação creada ·paro ()~J Estados pelõ J)artlg.tapllo ao d.o 1Msmo 
e.rtfgo 177 quanto ã ap.pllca~âo de certa- po·rcen.tagem dai réndo 
tdbutar.h nt,l ·~rs~fstéócia econ·omlqa· da~ populn~ões, 

Acredito. d.P.'sde que a .constltuicão E:tsfa.belereu pa,ra os E!<ltaiiõs'. 
ei:;$e, onus como ctrtresponfü~nte ao ·da. União, q:tJe ca'Qerla R. está o 
d~.!tn. de veriflc:;ir: a eft.ec;t;!vl'dqde da obser"\-lancla desse precejtr. 
c.onsUtucfotin l. 

Sfio es.sa~. S.t. :Presid~nt~. as brevlssfmas ponderaçõ.~s Que roe 
animo a !oi-mul.at • .sem nenhum desejo de retardar a rna:rc:ha. do 
proJecto~ .sem me animar., sequer, a pe4lr que sobre a m!l:téti:t 
e~Ja ouvidn a Commts!'ião de Const.J'.tu.lc:ã.o, riü.o só porq·ue receto quf· 
tnáls nll'.l~uem tenha a:s duvidas que rn.e assaltam, como po1·q:ue 
Sf'f. melhor .ao '1Ue -varios d'ºª' noi:isos collega!;J, que, a, Oommissão de. 
Justli,:a. tem i:nui.to que !a~er. Jt.Jlguei. ~ntreta.nto, fam'bem do meu. 
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dever não deixar de submetter essas duviaas á. aprecia çã o da doµ.
ti'ssima Qonim!ssão Especial. 

O Sr. Sampaio Cor.rêa (Pela ordem) - Sr . Pr:esídente, ou 
vi, com ·~ ·mçi.xi.ma atto:<nção, a e1'posição feita, pelo presado ami,gp, 
eminente Deputado Sr. Levi Cai:nell.'o, cuja aúa con:ipetencíá e.Ili 
matéria de direito constitucional ntnguem nestã Casa ousará con
testar. 

o SR. LEVI CARNEIRO - Ob:i;ig~do a V. Ex. 

Q 'BR. SAMPA.10 CORR°f;A - Pennittírá S. Ex. qúe, n t\ qua
lidade de Presidente· -da Commis·são Especial que elaborou o pro
jecto, procure, rapidamente, embora, justi1lcar o modo de· agfr 
dessa Cammissãó. 

All~diu o· nobre oollega. a duvidas sobre a cóm~etencia pára 
~uiciátiva de um projecto ,regulando materla pertinent~ á syste."'" 
matjzação das .obras a e .. xecu~~ nos EstadQs do No,rte . E .' certQ 
que essas duvidas têm intejro cabilneJ;Lto; ma:s a Commi~sfi:o a·r 
Se~~a~ estava em face da seg:u.intç sjtuação: a ·CamG:l.ra havia no
meado uma Commlssão Especia:J. pa,_ra elab,?rar as bases· cles~E' 
pJano. lstéi> importava em dizer qqe a Casa já havia, inieialmen,.. 
te., julgado que a. materia erµ da competen.cia, p.o estudo ou na lll.1" 
ciativa. do pro~ecto a elal:!orar, e, pois, á Commissão nã o saberia o 
direito de se sobrepõr a uma dellbeta.<;ão àn terior da propr.ta. Ga
mara, ·sem que es·sa minha af~irmaç.ão envolva qualquer mantres
ta~_o quanto ao :ponto alluclido pelo· Sr. Lev..t Carn.elro. 

O .SR. LEV.l CARNEIRO - A nome~ç:ifo da Cqmrnsisão teve Jogar 
antes de· constituir-se o ,Senado Ferler~L 

O SR. SAMPAIO CO.RR:ltA. - ~'5lüo :. a. CQrrírtii~são t em ·mez e. 
'meio de existencia. 

o SR. ,JosE' AUGUSTO - E' reoe.ntissima . 

O SR. 'SAMPAIO CORR:e.A. - Mo.s, Sr. Preside nte, ~e fos.se
mos agora tratar da. questão de ·mentis - Permitta o p.obr e coile
ga , Sr. Levi Ca.rnelro, que use da expressão - eu talvez vie!:!a.e 
a susten,tar a doutrina de que em tal caso não cabe a iniciativa 
ao Senado, e sl.m â Cama±a. Nã.ô entro, porém, nessa ordem de in
dagação, por dois motivos .•. 

o SR. LEVI CAR?."Etno - Darei m~s um. motivo. Não considerei 
que. ã. lei envolvesse o pl~no nac"Ional; até aecentue1 que a Çom
missão teve o cuidado cie evitar essa questão, e :que, talvez. nesse 
dispositivo sobre a applicação 4a,s importancias ê que se pudésee 
presentír o p'rimelro lineamento do Plano. .' 

. - - . ; 
O SR. SAMPAIO CORREA - Pe.rfeit.a,mente. 
Mas, Sr. Preslde~te, não quero discutir agora o :t;lletjto dá 

questão, porque o momento não é opportuno. Ademn!S, minha. 
c'ompetencla, neste assumpto, ê inteiramente 1.napreciavel em faw 
ce da autoridade do meu presado éo11ega e amigo Sr. Levl Car
:n~lro. 

O SR. LEvI CA."RN:EIRo - Não a.~olado . V. Ex. tem autqrl_dade 
m ufto ma!or que a. minha.. 

o SR. s4MP.AIO COR~A ......., Finalmente. sel'ia i.nutil -em'it-
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tll· m.ittha opinião, depois elo vo~o da Cai;nara, já. manifestado de 
modo l:)ositivo e irretorquivel. 

H~ outro ponto em que q·uero pedir .iicença:. ao presado coUe
:;a para explica11 a razJio de ser da exigencia da c.01 laboragão 40. 
Senacio. 

Diz o ai;t. 91 da ConstitUiç;:ão que compete ao SenaÇlo 90.Ilabo
:-a.r- com a Camara. ~a elaboração ,de leis sobre: 

..... k) - · Soccorros a-os Estados·'·'. 

Attendendo exclusivamente a esse dispositivo, poderiamos 
a.dmittir q.üe o decreto a expedir, em caso 'de calamídade publica, 
como -na hypothese do projecto. tivesse de vir tambem á. Ca• 
mara. M:as como a Camara elaborou pr.ojecto geral de lei, dispon
do so~r~ a materia, e, de outro lado,. o que em v-irtüde dessa dls·
posição deverá ser expedido será decl'eto <lo Pod·er Executivo, este 
decreto deveria ser submettido á eonsícleraç;ão do Senado. 

O SR. LEV'I CARNEIRO - . O diSP,osltivo que V. Ex. inv.oca d i;6 
·· collaborar éom a Camara" e o prCi>jecto exolue ess::i. colln.bora~ão. 

O SR. SAMPAIO. CORR't:::A - Nã:o exc1ue~ O presnrlo coÜ€':ga 
que!ra admitttr minha explica~ãó. Vou demonstrar qut> não ex
ciu.e. porque se trata de di.spo!'lltivo votado peln. Cnmara com a 
~ol}ahorac:ão <lo ~enado. d17.end9 que pàra a pratica de det(>t-:mi
nados. actos se ha de exigir a approvacão do Senado. Pert::into .. 
uma, 1e1 .regulando a materla nji.o precisa passar pefa Camarn e 
·Senado. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Mas não ê essa a hypotàese;. 

O SR. SAMPAIO CORREA - Refira.,.me a êssa. lei. 

O SR. LEV'l CARNEl:Ro - O proieoto autoriza ·o Presidente ida. 
Republica a expedir decrêto, que serâ app·rovado pelo Senade'i. E' 
n.ovtdage ém materta de elaboração legislativa~ em face da Cons
titul<:ão_ V. Ex. não me mostra, .na. Constltulcão, caso ein que 
1) Pr.~sidente da Republica; col!ab9re com o Se.nado a não ser ~as
nomea~ões. 

O SR. SAMPAIO CORmA - . A explicaGão talvez errada. é 
ponto de vista da Commiss~o ê a; seguipte: a collabora~ão, nessa 
foi, é d~ Camara e Senado. 

O SR. SAMPAIO CORR~ - · E a lei estipula qU:_e a: fisca~ 
Uzaçã:o ou o contr<!)le passe a ser f·eito pelo Senado exclu~iva.me.ntc. 
Quer di~r a collaboração existe.. 

O SR. LEVI. CARm.m~o - Ná lei actuaJ. Estou fa.7.~ndo ret"eren
cla a esse futuro decreto. <i.ue o PJ;'ésídente da Republica ha de 
expedir. 

o SR. SAMPAIO COR~A - E' coxrsequencla desta lei. 

O SR. LEVY CARNmRo - De du.as, uma: ou o Presidente. d~ R~PU
t>Uca tem competencla para expedir esse decreto vor sf sõ. ou não 
tem, e, neste caso, a Camara ha de intervir na ~laboração, e não 
86mente o Senado. 

0 SR •. SAMPATO CORR.:€.A. - O Presidente da RejmbUca terá. 
,:: .. ,.mpet~n,cla, attrlbulda por esta. lel, mas ella. deve ser exercida 
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dentro de d~terminadas formas 4e lei_, approvad:as pela Camara 
e Senado. 

O SR. LEv~ CARN!i:!Ro - lr,Ias; essa. lei não· pôde envolver ex
clusão da Camara em acto de . elabor~ção legislativa. 

O SR. SAI\-IP Alô CORRli - Si fizerm_os lei dando aútorl
dade ao Di,rector da Central do Brasil para fiscalizar,. conh-olar 
d~t-erminad.o aeto, nem po.r isso a lei' será lncanstttucional. 

O ·SR. LEYI ·CA.RNEnio - O simil~ nij.o é egual. V. E_x. diz qu~ 
o 'Presld~nte da Republtca ba.ixará. Decr~to, que terá. de ser appro
.yado pelo .Senadq. Por isso é que affirmo que é novi dade na ela-
boração .léFfsia,tiva, que a ·con.stitulção vi·g~nte não autorlz,a. -

O SR. SAMPAIO CORltt,A - Vou explicar· a V. Ex. meu 
ponto de Vista • 

ó ·SR. LEVI CARNEmo - V .Ex. perdoe a minha insistf'ncia. 
:felta. aliás, com o. mai_s alto ,J;"eSí>eito, devido á. Cammissão e, es
pecialmente, a V. Ex. 

o SE.- SA1'41?.A:.IO eoR~ - Passemos a,o segundo pqntc, 
á: que -meu illustre coUega alludiu, referente á: eoilabqraçã:o d~ 
Estados. 

O Sa. LEvI CARNEIR.P - Alhidi alnda ao registrQ do Tribu~al de 
Contas. 

o SR. SAMPAIO CO.R$A - Irei a esse ponto. 

O Sr. Presidente - Att~m;:ã..o. 

O SR. SAMPAIO CORR'.eA. - Peço, Sr. Presidente, uni pouco 
d~ tolerancfa. 

O art. 177 diz no paragrapho 1.0 : 

"... que o resoonte será depositadõ em calxa especial. 
afim de serem socqorrl'das, .nos termos cio art. 7.0

, n. u . as 
populm;:ões attingidas pela calair.ldade • ., 

o· art. 7.º. n. II •. estatue: 

"prover. a. expery.~as prt::prias, âs necessidades da sua. 
adtninistraçã._o, devendo, por~~. a União prestâr ·socc.orrcs 

ao Estado, em caso de calamidade publica, os so!icitar; •• 
Ora, .o artigo perttne·nte ao re.gistro prévio da despesa atten

deu, precisaz:.nente. a caso de calamidade publica., Nessa. cir.cums• 
~nela, quehrar=tn:i-se todas· as ta:rrelr~s. 

Ftocuref cercear os, ~busos, estabelecendo ' na. lei, Sr. Ptesl"' 
àenté. que o projecto fundamentado • . especlaltnente declarando a 
calamJda-de pubiica e,m de.terminada zon~a. ad&iittiri~ as desµe~a.~ 
sem .regis.tro pr~\1Ô, l)âo de modo gera 1, mas apertas naq ~enes 
casos que fQssem e~pec!!fcados no pro.Prio prpject~ fu,ndame.11tado 
e justificado perante o Seriado.. J · · · · " 

O SR. ~EVI CARNEmo - Y. Ex. dá. licença para um at>a~te? 

O .SR. S~MPAJ() CORRt!A. - O nóbre collega \•ae, por cE:·rto, 
dizer gue estnu em erro, mas J>i"ocura mostrar ·que a Commissão 

·teve ~ inten~ão ••• 

O Sa. ~I C.\RNEIRo - A intenção foi pptlma. 
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O SR. SAMP.,A.IO COR~ - .•• de impegir uma formali:
tlà.de que não cab.e dentro do esplrito da Constituição, em. se t;ra,.. 
tando de calamidade lltlbllca.. 

AlH, Sr. Presid.ente, eu comp'rehendo '3e· rompam, de todo, as 
barreira~; como á faltá. de vertedouros su:Ufoi~ntes ruam .. por 
ter~!l as barragens construidas nos dos (jo no.roeste. 

o SR. FERNANDES TAVOR:A - Pódê.-se· estar fóra da ConstitUi
~ão, ma.s se está. dentro da realldai:Íe .• 

O SR ... LEvr CAJU."EIRO - A realidà.de póde comportai' os maio
:·~s àbusos. 

O SR. SAMPMO. COR~ - ?4à,S, ha o artigo ·101, pat"a:gra~ 
riho 1.0

• 

O SR. LEVI C~m:mo - A Cçmstituiç:µ.o não comi;>0rtn a dis
rincçâ.o q,ue V. Ex. está e~tabelecen,do. 

o SR. SAMPAIO CORR.h - Talvez comporte, meu vr.esaclo 
f;OUega, conforme dem,onstliarel a v ·. Ex. : 

-
O art. 101, claramente, estatue: 

"Os contractos que. por qualquer mo.do, interessarem 
bnmedl.atamente á. receita ou e.. despesa. sõ ae reputarão 
perfeitos e acaba~os quando registrados pelo Tribunal de 
Contas. A recusa. do registrõ suspende a execução do con
tracto atê ·o pronunciamento do Poder Legislativo. 

§ 1.0 ·serâ. sujeito ao registro ·prévio do Tribunal d.e 
Contas q,ualq.uer acto de admi'ilistração publica, de que re
suJte obrigação de pagamento pelo Thesouro Nacional, ou 
por conta deste-~" 

Attendi. ao ·segulnté: o artigo 177 da Co!lstltutção manda fa
!t.er o deposito do res.ta.nte das quantias· pertencentes á.s caixas es
peciaes das obras contra as seccas, no Thesouro. Nacional. 

O S~ LEvI CARNF.IRO - Permitte qúe as despesas por conta da 
r;aixa. especial sejam feitas sem o registro prêvto do Tribunal de 
Contasn V. Ex. 'hà .. de consenth' que eu diga que estã abrindo 
! 1recha ri"µJn dlsposltlvo em q.ue 'V. ·Ex. collaborou, 'brilhantemente. 

O SR. SAMPAIO CORR.l!:A. - Sr. Presidente,. acho q:Uê as 
IJreehas têm que ser abertas. exam:Jna,ndo cada ca.Só de per si. Nas 
outras hypothesea d,ete1minaãa.s pela C'.>nE>titajção não se trata de 
·~a.la.midade publica. 

Af!lrmo a V. E ·x. Sr. Presidente e e.o meu presado ~mjgo, 
.sr. Levi Carneiro que a Commlssij.o àe ·Secca.a, encarando a reá.
lidade, q\llZ ap~na.s fazer uma obra regular, po~que o optimo. ê 
sempre maior inimigo do b.om. Foi Isso que pr~tendeu realizar 
a Commissão. Não é obr.a perteita: apenas Tegular, mas que satis
i:az âS ·necessidades. 

o Senado lrá. tomar conhecimento da lei~ Tera., conseque_nte
mente, opportunidade, uma . vez ence-rrada a dtscusElâo. para 
a.presentar emen<Í.às· que' co:rrJjn.m a.s posslv~ls inconstituclonalfda-
1les do proiecto. 

Era o que- tinha a dfzer. CMulto beml ~ 
Em seguida, é encerrada. a . discus.são e anw;i.

clada a v.ótação. 
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Approvado em 3ª discussão o pr.ojecto n. 34Z, 
de 1935 (14 legislatU~). · 

O Sr. Pereira Lira (Pela. ortie.m) requer e obtêm dispen~a de 
bppressão da redacção final do projecto n. , 342-A, de 1935, afim 4~ 
ser im:mediatament~ vot,aqa. 

E' lida e, sem ob$ervações, a.pprovaã.::1. a se
guinte 

~ACÇÃO 

N. 342-A - 1935 

(Primeira legislat~) 

Redacção: fina,/,· ào projecto n. M2~ àe 1935 (1. ª legi.8Íat'ura) , q1te 
regula. o &is.posto no art. 171 àa Constituição ·(Obras Cóntra 
ás Bc.ccas d.o Nordeste). 

O Poder J:,egislativo decreta: 

Art. 1. 0 O pian'o gyste.matico ~ <ieJ~sa co1i.tra. os etteitos 
das seccas .rios Estacio.s do Norte_, d~ q-y.e trata o a.rt. l 77 da Cons
tltuiçij.o, cotnprehende: 

I - Obras e serv!~os de execução norm_al e permanente; 
n - Obras de eniergencia e serv~ços· de assistencia ás po ... 

pulaç:õe~. dura.nte as crises climaticas que, pel~ suà. , i_nteriSidade e 
pela; extensão da área então flagellad~, e!cijam immedlato soccorro 
âs populações. 

A-rt. 2.o A área 'Clos Estadqs do Norte, a considerar no pla
~o refeddo no art. 1. 0 , é a Umitada, pela polygonal, éujos ver"' 
tices são os seguintes: cidades de ·Fortaleza e. de Sobral,. no Esta.., 
dó do Ceará; intercessão do merldfo.no de 44. º 'W. G. com o pa;
r.allelo de 11. 0 , e cidade de ~argosa. no Estado da Bahia; cidade 
de TralpCí,_ no Estado de Alagõas; cidade de ca·rua.ru', no Estado 
de .Pernambuco; cidade de Campiha Granae, no Estado da Pa
rahybar e ci.dade de Natal, .no Est~dO do· Rio Gran_de do Norte. 

Paragtaplio uni.co. - A lei poderá alterar os 1Jmi~es assím 
tlxados, se novas observaçõe.$· revelarem a. manifesta~ã.a das 
$eccas em outras zo~s dos Est.ados do Norte, com os mesmos 
ca1-acteristicos já observados na área delirili:taâa neste artigo. 

Art. a.u As obras e serviços considerados np n.· I do att:igo 
i..o serâp proJectados e exec-utados com os rec·u,rsos orçameptarios 
correspo::u:lentes a tr.es por cento da receita tributaria tederal, 
sein applfoa-çã·o especial; e·" os considerados no n • .f lI .do IP.esmo art. 
1. º. com os recut·sos provenlentes dos saldos doi deposito formado 
pela contrlbuir;ão de um por cento d·a ~ei'.erida i .receita tributaria 
fe.JerQl, seni am>llcaç-J:o éspecial. 

§ l.o. As leis de or<;:ament9 b1Cluirã9, pa despesa, as importan
cla.s corresp.ondêntes ás dl:!termiuações deste ahigo, e subordina
das ao titufo geral - Obras e se_rví~o·s pr.e.scriptos · no artigo 1.7'7 
da Constituic;ão, -- dividido a9s dois sub-iiiulds seguintes, respe
ctivamente.: - Obras e ~erviÇos d.e execuçã.o normal e ,permanen'
te - e - Ob~s de emergen~ia. e serviç.os de , assisfencia-. 

§ 2. 0 As importancias corresponderit~s ao sub-titulo - O.bras 
e· servltos de axecução no:tmal e permanente· --- serão distribui:-

31 de 88 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 88 

233 

das. n·as leis de ot·çamento. de acoordo com as regras presc.dptas 
no art. 6. º· 

§ 3.0 As importancias. correspondentes ao sub-titulo - Obr~ 
<te e-mergencia e serviços de a:ssistençia - não serãa distribúidaé 
nas leis de orçamento, ~icando em deposito no Thesouro· Naeio
uàl, e ·sõ poderão .sér appUcadas na !6rma e na:s éJ>ocas determi
nadas nesta lei. 

Art. 4. 0 As· obras e serviços consi.derados no A· II dO a.r-
dgo 1. ~ sõ poderão ser e:xecutados apôs autorização express:a do 
Poder Executl.vo, em decreto fµnd.iµnenta.do e e~pecial, refere~da.-" 
do pelos Ministros da Fazenda e Q.a Viação e Obras Publica;s, e 
qu~ clev:erá 1ixar, ~m cada caso, o limtte das despesas a re~lizar 
por con.ta dos saldos do deposito re.fer-ido no art. a.º e a ârea da 
região, então flageUad:a, em que se impõe immedia:ta assist;encla 
ás res.pectivas populações. 

~ l~·o O Decreto de que trata es.te artigo deverâ ser submet.U-· 
do· â. approvação do Senado, deila indepen,dendo, entretanto, a. ~nm 
execuc;:ão~ entquanto sobre ene nã:o1 -s~ manifestar o Senado .• 

§ · .2. 0 Pata os fins da applicação do (lisposto. neste artigo o 
Poder Executivo enviará annualm.en.te á Cama.ro. dos Deputados, 
condunctaméilte com a p,roposta do orCaJnento, a .conta de tno~
ruento, no cxerciCio anteTior, do deposito referido nq arL 3. º· 
com a demonstração do saldo e;xistente, acompanhadas do re$pe
•.!tivo ·par-écer do Tribunal Q.e CoJ;.tas. 

§ 3. º As despesas a realisar por conta dos saldos do deposltq 
i·éferido no art. 3. º independe de ·rr:gistro prévio no '1,'r.ibunal d& 
Contas, n.o.s casos para esse fim especificados no decreto funda
:nen tado e especial prescripto .n~ste a!'tig.o, 

Art. s·.0 As obras e servjoos· de ~execução normal e perma"Qen
rl1, considerados· no ·n. I do art. 1. 0, comprebe.ndeJn: 

1 - .A. :regularização e a deri"Wição de rios, para. fins (le il'ri· 
~ação ou outros, nellas incluides os c~naes adduc:tores, as. barra
~ens, a eleva~ão mechanica oas aguas, o preparo e a drenagem da8 

, ;a.reas irrigá.veis e, bem assim, q"Q.àesquér outra~ obras E' serviços 
t~omplementares ou connexos; 

2 - _'\. perfuração de poços e a. abertura de galeri~ <le capta
,~ão de agUa, para os mesmos fins, consider.ados no n limero anterlQt •. 
nellas · tambem incluidas as obras e serviçós complementarel:! Qu· 
:ionne-xos; 

3 - A piscicultura nos rios, lagos e açudes, para selec<:â<> e 
melboromento das espe_cies de peixes; e as installações proprias au 
'µrepal'o e, á consérvação do pescado~ 

4 - O E>stabelecimento e a cult'U.ra de hortos tlerestaes e de 
.:ampos de for.rag~ns, para selecção da.$ especies vegetaes recom
mencJaveis nà área ~solada pelas seccas e pa:ra cUstribuiç&o de se~ 
mentes e mudas; 

5 - O e.studo e a systematiza çâ.o dos methodos e processos dé 
~rrlgação .. para conveniente orienta<}ão dos agricult orei;J IM apro
\'elta.mento das Are.as irrigadas; · 

6 - A constru.cção e a. conserva.~o das rodovias pri::cls~ {~ 
.?Xecução e a utilização efficiente das obras € ~·enriças considera.do~ 

~iesta. ief: 
7 .- .A coilecta sys.teµiatjca , ~oµi as inStallaçõ.es dos post'o13 ele 

•.1bserva.ção nece~sarios, de dados e ~formaçõe$ sobre a geologia, a 
.hydrotoita da área d~·llmita.da. nP art. 2. ª; 
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; 8 - A org.atütação syst~.ma.tioo de e$tatistica do;; dados ~ ü1-
formações: previstos. n.o numer<;> anterl.o.r. e, bem assb:p, das obr~s .;
serViç.os. projectado~ e e::i,cec-P.tados. . . 
. · Paragrapli.o Unico. ,,<\..s .obras e os sertri~os· consjderªdos fü>'!" 

ns. 3 .e 4 deste. artigo ·serão, ·de pte!e~enCia, exec·utados. so:b o reg,:im,..,
aidm..ittido no art. · s~. 

Art .. · 6.~ ó sub-titulo ele w•sa·m.ento - Obr,;l.s e. s~1·viQos fü 
exeeu{lão nprmal e permánerité, - considerado no § ~!! do a .11:. :).". 
devetâ; ter as duas dotações seguintes: ... 

I - Inspe_ctor.ta Federal çle Qbr.as côntra as Sec.eas; 
Ií - Obras e se:i:-viços novos e em :Proseg,uimento. 
§ 1. º A impor~ncia relatJvn á . dota9ã,p n. I déste a;rtigo s<:rü 

scmpi'e ·· di&tribuida d.Íscrim.inadámênte -nas. íeis dé orç-aznento. q:u~i: 
quantõ• a pessoal. quer quanto 8) .materiai:, e co~preh.endera as des• 
vesas l'iecessar-ias ao· p.roJeeto e âi execução das. obras e serv~ços con .
Siderados -.nos ns. 3, 4 , 5, .7 e 8 do a:rt. 5. º e ao projecto das. obra:
·e aer.:vf~os ·considerados ·nós ns. 1, 2 e 6. do· mesm.9 art. 5°. · 

§ '2."0 A .imJ>orbhcia relath~a á dotação n·. II deste artigo ser;Y 
destinada á ei:ecuÇã:a idas obras e serviÇõs considêràdos nos· ns. 1. 
2 e 6 dó ~rt.. 5.o. e· ~im será ·füstrtbui:da nas Iels ãe orc;a.mento.: 
.. .a) clncoen~ ·por cento pára ª regularlzaç~Q e dél."iv~ão ~e rio!-' 

1(~rt. ·s·. o; n. ]): nas seguintes bacià~ o'U ~stemas hydro.gm -
l)hicos: · 

. 1 - Sy$tema clp J'aguat~be, no .Esta;(io do Cearâ; 

... - ~ - System~ do Alto Pirànhas, no E ·stado ·da ParallYba; 
. 3 - Sys.tema do :Saixo Pira:nhas e do A.pedy, n.o Estado do 'Ri" 

Grande (lo Nort.e: · 

4 - ·SyS~elna .ao Aca:r:cLh'Q.,d 10 E~tado do Ceara. 
b) ·quinze. por eento p~ara regulatiZaÇão e . . a:e:rT:va~ão· de ttfo sá,.-. 

Francisco ca.r.t. 5, n~ ti. 1), nos Estados. de Pernánibueo.; l3a:hià, 'Alrt' 
g'Qa$ é Sergipe; 

e} quip~e por· .cento pa1·a obras e .serv!ços conslder.ados llO n. j 
do art. 5.º:, ' ·nos· É~ta:~o::: .da Rahfa, Se.rgipe, A.l:;tgõas, Fer°'ambuc,c,. 
e !>iauhy: 

6) (}ez '110).· cent.P par4 as obras e ~erviços. cQns~d~râ,dos no, n . 
. 6 do . .art'. 5 .. ~. pdneipalmf<nte p~ra a ·éonsb.~uGção e .a c.onservaçtt~i 
das lirthas tro'rlCÓ de Viaçâ._o r,o!,'.ipvlàrj a, l?i"eVíStas PO artigo °14 d" 
Regulàmento aprovâido pelo Decreto n. 19.7:26.- de 20 (le. Feveteir• · 
<le .. I931~ .nenas ·incluindo o l>rt>!<:>ngatti:ento até :eetr..olina: 

-e) dez p:or c.ertt0 nas "c:ibtas. é serviços de cooperação CQhSiàef'~~-
1 "'"'' .. 0 s º 9 <>· · •.~:nt s ~ os. no~ a.r.CN. ' • , ,. , ~ • ,• .seg (L,L e . .i 

§ 3,o.Nas obra,s e serviços refeddos nas letra$ a.,, b e e do i:m ~· 
rágrapho anterfor, consideram-se in.cltiidas a:s rodovias- <le accessr; 

• . 'I • 
iur mesmas obras e serviços. ·: 

. Ar.t. 7.0 Os. GOV.er·nos d0s Estados· e dos Municlplos poderão so
iicltar do Governo Fcdetal: a eJtieêuÇão de qualqúer citas obras e ser- ·: 
v!çPs consid.erâdos no:s- ns. 1, 2 e 6 do art.. 5',o., d~sde que se proJ;>ó·
nham contribuir com ctncoentá por cento d0 orçamento do· · reSI:i~
ctlvõ 'custo provavel de·- exec11<;ão~ 

1 1. ó Os estúdos, pro.jectos e orçamentos das ·obras e serviço~ · 
constdera.cíos neate .artigo ·Serão feitos sem OllUS algum 'para ·os Go
VeniOS ,que ·os solicitarem. 

§ 2. 0 A ·execução das .obras e serviços considerados. neste .. a.rtl- ' 
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~-o depende da approve.çãQ, por decreto do Poder Execu~vo. -dos pro
jectos e orçamentos resp·ecti.vos, e da asslgnatura. de. consequenté 
'~ontract,o de cooperação, em que os Governos .solioitant~s· se 'obri
guem: 

;t 

1.0', a.o paga~ento. por conW. dos r ecursos pre$cr1ptos. no '§ 3." 
do art. 177 da Constituição. de cincoenta por cento do orçamel)to 
a:p~rovado, e.m p-res:tações equj.tativament:ê d!stribuidas pelo · temp~ 
'.le execução da obra ou do serv:lço; 

2. o, á. conservação e â administração da obra ou do serviço 
executà.do pelo Governo. ~ederal, a 'isso destinando parte dos recur
~o.s prescriptos no .§ 3 . 0 do art. 117 da Constituição. 

§ 3.0 As .disposi~ões deste ~rtigo são tam.bem appJicaveis á.f' 
ampliações ·de obr~ e s.erviC;o.s, estaduaes ou fuunicipaes~ jâ. exis
tentes. · f 

Art. 8 , 0 Qs particulares, os ~}''ndicatos, a-s coopera.tivas e a~ 
~m:Presas privadas, de !ins agrl~olas ou pastoris, poderão requeret 
ao Governo Federal a execução de qualquer das obras ou serviços 
consi<lerados nós ns. 1 e 2 do art. 5. 0

, desde que instruam o ·pedi
do com. a prova da propriedade das terras a beneficiar e .se propo
n.ham c-0ntribu1r com 1.!rin-ta por cento do orçamento do custo pro
\'ª vel de execu<:ão. 

§ 1. 0 Os estudos. projectos e orçamentos das obras e serviço_~ 
::onsiderados neste artigo serão feitos gratuitameJ;lte pelo Governo 
PP.deral, mas sempre .a juizo eXclusivo desteA 

§ .2. 0 A execu~ão das obras e .s~viÇos, J:>rojectadós e orca.dó~ 
:ios termos· do paragrapho anterior, tlepende da. approva~ão dos 
projectos e o]:"çamentos respectivos pelo Miilistro ·da · Vfaé;ã.o e 
Obras :Publicas, e de assfgnatura de consequente conttacto de coope
r.ação, e!ll que o int~-res~ado se obrigue ~o pagamentõ de trinta por 
.:::ento do or<;ament_o approvado, em ·prestações· eq~tativamente dis
tribuidas pelo ti:>mpo de execução da obra ou do sernço; e â~ . que. 
uma se,rá effectlv~da aJ.ttes de inicI~da essa execução. -. 

§ 3..:o A entregá. das obras ou serviços considerados neste ar
r t.go sõ se tornará. effec~va, após o pagamento da ultf.rria prestaÇã.o. 

§ 4·. 0 As disposiçlS'es deste az-Ugo são tambern applfo:aveis. ãe 
: i.mplla~ões (le ob:ras e serviços jâ. existentes. 

Art. 9. º ' A cooperação do Governo -Federal na; e.Xecução ~!:? 
•)bra~ e serviços. réferidos· no artigo anterior poderâ . ser pre~µ.dà., 
s e assim o requererem O.$ i~tcressados, de conformidad~ com ~ 
regras e prescripções consta~tes dos arts.. 22, 23. 24, 25, 26, 27, .29 e 
30 ·do Regulamento approvado pelo Decreto n .. 19. 726, de ~O ·de'. ~e.-. 
~·ereiro de 1931.. · 

.Art. 10. As o:bras e serviços de que trata esta lei seri.~ admi
nistrados, cõnstruldos e fiscaliz'ados Pela lnspecto.rla. . Fe_<ler~.; . . ~~
Obras contra as Seccas.' directamente subord.4iada ao Minísterio da 
Viação.· e Obras ·Pupl1cas. · 

Art Ii. O Governo providenciará para que haja. !:;emtpre. 
~m qualquer occas.tão, um conjuncto de obras e sernços· definitiva
mente. prójectA.dos, prompto para immedlata construç<ffi,o durante as 
crises climaticas censideradas no n. rt do art. . 1..0 e de modo a 
}>e:rniitt1r a collocaçâo rapld.a de, pelo me~os_. trinta mil operarlos 
não . especializados em ca~ um . .dos .. Esta.dos do Norte i:e!e:t-fdos 

. • . - - • t. 

~1esta lel. 
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§ 1. 0 As obras ~ set,riços de que trata este artigo serão; dt· 
preferencia, as õari·agens .d.e terra e as rodovias.-· 

. § 2. º Os estudas. e J.irójectos das obras e sérviços c()nsideliado,.: 
·neste ar-tigo conerão ;por conta aa. dota~ão n. I, referida. no art. 
6. 0 ~;relativa~ Inspecfüria Fedei·al d~ Obras :contra as ~»~ccas. 

Art~ 12 •. o Governfl );>r.qp.ot4 á Callla.i;·a dos Pep.utados', at~ ! . • 

inicio 4a Sel3sãG>. Ieglslativa d·~ 1936, as aiteraçõ·es a d~t.roduzir nv. 
quadro cio ·pés~pal e na 4ist-ri'Qüição d.os serviç(:>~, a c~rgo :da 1.n~pe
ctoria Federal de Obras contr~ :xi Seccas, z:i._o. sentido de- a~aptal-o~ 
âs · prescripções de~fa lé-i. · 

Art.· 13. :O G(;)ver1w poElerá, assignar accõrc1.os ou ·conveniO's, COti'> 
'g.m ou ~ de um (los Estados do ~orte co~sid·era~fos ne~rta. 1't>i 
no sentido: 

a) de. systeinatlzar a exeeu~iio das obras, e ser\rlC:os qu~. aos 
~e~mos Es.tados cümpre faze.1\ "e±._V.i" do. d.iSposto no.§ 3 ,ó do ar.t . 
177 da Consiiwição ·e ~om os re~ursos rte1le: prescr-iptos,, a.fim tl<· 
~nquaaral.,o~ ~º' plana geral decorr~nte desta "1e.i. ~ 
- b) de r~gufa:r a -µU1fza~ão effjcieJ.J:te das obras e se.rviÇos .dL 
çÓoper~ção .co.nsi.(J~raão~, '?):o art. 7. º· 

Paragrapho lll)ico •. · Ac!<!õi:Q.os ou col'l.ve_niós~ ·e eo:r;i;i os roe~µi.os 
objectivos, poderão se.r as.sigJ;,1.ados com os '.GOY~rno~ <J.os MuµidpiQs . 

Art. 14. A:s d!sposiçõ~s desta le~ ·nã9 derogan,: as do4\ç'i5es -t: 

'cUscriU}1ne.ções de verb.a~. consiITTi.adas na lei' de orçame11to para o 
exercido de 1.~36. ' 

Art. 1º. êon-tinua:m ~m vigort ,quango nao eollidlre.m cóm esu. 
lei. as dispo~ições con:sta:ntes ()b Regulamento appro:vado ·P~O ·D.;-
9'réto n. 19,. 726, d~ 20 .de Fevereiro de 1931~ 

Art· • .16. Ficam ~e\Toga:das. as disposições em contrario . 

. S.aia da Commissã.o. 23 de ·Outubvo de !93·5~ Va.ten,te :tf• 
.Uma. Presidente. - Yttrio ·óorrêa da Oost.a . - Heitor Maia. 
Ylcen.te Mluuez .• - Mtithias F.rel.re. 

O Si;. Pr~sidente .- O pr:o~ecfo Yàe ser l':ém:ettído -á..P S-enadv·. 

Oontinuaç,ão elo. v,o.tação ào 'fJ'tóJecto ·n. 24-A,.. (lr ' 
1935,, (Í."" ?e;(fislcitu;rci).- .régu.lando a ãis'trfõ-tHç(ío fie SU:b
'tJ.eni;ões a I :n.'ltitnições d:e ássiStenCia, EeJ'.tcação e ,(/itJ
t .ú .ra (requfZTimenta .n. 2, ão Sr. F1l.rtqà.o de M~ti.eze:s <· 
aeuuintes) .: 

O St. Presidente ~ Vou submetter .a voto.s o t•eq_uerim.entó. . 

O .Sr. BarretQ Pbi.to (Pela .or:item) - · g,_.,. P.resident.e, pedirl<A 
a "V. Ex. preferehcia ·para o· 'requerífuento n. 3, sem i>Féjuizo de. 
que a:t>resentou o nosso 111.ustre coliegâ, Sr. Furtado ide Menezes. 

· O rSr .. Presidente --.. o Sr. Barreto Pi-nto pede,! dentre os ~es
táqu~a apre.sentados ao projeêto ~. 241 pref~rencia jpara o de n. :: 

Consultada, à Cam.ara con.ceQ:e a : pr~fe.r:encia r(~ -
· querida. ' 

O ,Sr. Presidente -- Vou suhmett&:t a '•otos ·q seh""l.Unte 

l~UERIMEN'l'O 

N. 3 

Bequelro pretevencía para o art. 4. o do meu S'Qbst.tt:a,tito (pag. 
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23, do avtilso') , ficando prejuêlicado o a,rtigo 5. º do substitutivo <la 
Commissã.o • 

·sala ·das Sessües, ·22 -Cle Outubro de 193·5. - Barreto Pinto . 

O Sr. Barreto Pi :tio (Par.a enqamính,q,r ~ votação), - Sr . 
Presidente; ~cupo nesle mómen1to a tr~buna afim d'o encrunit\h:~r ·n 
votação. do ·requerimento n. 3, p~r~ o qual pe~o ·a ~special attenç:ã.<1. 
da Cama~. 

Pelo art. 5." do substitutivo da C-on:p~issão de Finanç.a~. do quaJ 
foi r elator o nohre representante de Minas, nenhuma s.U:b,~ençã.çi 
pod~rá ·ser eo11cedida a ntes do pronunciamento da. comrnissão espe
cial que fupccionará em ca;da Ufll3c. .das regiões do Paiz. 

Ind~p~ndentemente do pronun-ciamento de·ssa corumissãQ es
pec.ial, haverá. necessíôade do pediqo de Sl,lbvenção ser examinado 
por con,seUJ.o. c·onstituido de directo,r~s d,e serviço e ele outras pes
sôas e:s~o.Ih.idas pelo Gove1~no ela RepuqUca~ .Após o exam.e p0,1' 

1esses doi~ org~os, ~ pe"diclo terá ele ser .e.n,camin,hado á 'Seeretaria <1e 
Es~do e, successivamente, ~o Minish·o e ao p ,residente' da ·:aepu"" 
bl:iea. ~?ll seg:ulcla. é q.ue será orga;nizada a proi>osta final, afim !.lt• 
ser submettida ao Po·der l:Jegislativo. 

O meu requerimento, para o qúal âcabo ele pedil· pr<lferencia. 
estabelece formula muito mais .Pratica. Des:ejo que os. processos 
sejam encaminhados A Secreta1·ia de Estado. Considero, assim, que 
podem ser dispensados o c0nselho e a oommissão es1>ecial, qu~ vi
i•ão perturbar •. füfficultar e des.orsaniza.r o serviço de subven~õe~ . 

o SR. FUitTAoo' !.>E l\fE?-;EfZES - · Apoiado. 

O SR. BARRETO FINTO - Qb_ri~da n V. E·x. 
Hontem. quando c1iscuti a. ma.teria, 'Vi .in!eilizmente que 01.noln·e. 

l.'elator, meu eminente a.migo Sr . . carlos Luz, continua a .sus.ren~r 
a. necessidade aos referiqos orgaos. 

Sé a. Camara, em sua alta sabedoria, tambem a,ssim e~tende.r. 
não me 1·esta senão fica.r ~onf:orma.êlo, vencíà.o., embora não co}:lven
cf.do, po1s estou certo de _que. os conselhos não terão o tnenoí' l'e.
~ultado pratico. CM-uito bem> . 

Se, aeaso, não fõr acc.eito o l'equerime:nto que apresentei, t1ue. 
de tnaneira alguma feriria· a. cstructw'la.. do projecto substitutivo, 
não será .de extr.anhar que, amanb,ã, venb,a a prollria Co!llmissão 
de Finan-ças dizer, por meio de u .m projecto de lei, que deverão sei· 
extlnctos o~ conselhos e- co,n1IQ.issões especiaes, visto ser inteira
mente Impossivel decidir todQs os procesos de subvenções n:um 
curto prazó, d~gainos, no ll'..\«ximo, de 90· dfas ª 

O que .proponho é uma pro.vfüencia .qu(l cqncilia1:á. DetfeW.1-
.nient~ os, i.nteresses .e fa~litará a dist rlbuicüo da-s subvenções;. 

Peço tão sómeate o seguinte: 

44 Atê 30 ,de Junho de cád~ a.nno, ·o Governo submétt1:rf1 
ê;i delil;>E~raçiio da Cama.ra. .a propo:;;ta geral dos auxilios Q:UC! 

elevem $el" concedidos, nos exer.éicios subsequente.s, âs insti
tuições que se enquaatam ilaf!! disposições do art. 2 . º. Esta 
l)roposta deverá. ser organizada por ·ordem alphabetica, pelos 
nómes das in_stituiçõ~s; · natureza dos ser,rlçoS, .Estados e lo
calidades onde funcolon.am. n 
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·Pelo paragrápho · 2. º, todos os proc.es$os serão devidamenú 
examinados na Secretada de Estado-. 

O q lié proponho, Sr. Presi·de:nte, ê o regime actual, o m~sm.o 
preconizado pelo nobre relator~ para que seja observado no ex~rcl_
cio qe 36 •. 

Os Conselhos não vão. dar o ;menor resultado, de maneira que 
solicitei J>Peferencia. para minha emenda e submetto á consideração 
da Cas~. este meu pedido, certo de que êila. ha de acolh..el-o favoravel
mente. Era o que eu t!nJla a dizer. (Muito õem) • 

O Sr. Carlos Luz (Para enca1n.inhair a -votação) - Sr. Pre
sidente, o dispo~ltivo do art. So não é propriamente da autoria do 
relator ad-hoc da Commissão de Ffüança..s .. 

Elle resulta. do substitutivo qu·e á Com:inl.ssão de Finanças apr~~ 
senta:r:a anteriormente o eminente S;r. Deputgdo Henrique l>ods
worth e foi Ugeiramente mod~.ficadp apenas com mu.danc;a de no· 
·me pa_ra o substitutivo que a Comniissão. offereceu ao plena.no .. ,., 

A o'bjécçâo 9ue o illU,str~ ·neput:ado Sr. l3arr.eto PintQ aeà
ha de fáz·er não tem fundamento, porquanto o Conselho exami
na ·os processos depois de enca,minba:clos pelas Commissões cl.otr 
Estados • •. 

o SR. FURTADO DE MENEZES - -- Que não devem existir. 

O SR. CARLOS LUZ - . • • que !oram instituida~ e:Kact ~t 
mPnte para facilitar o exame dos :Processos. 

O SR. FuRTADO DE MENEzEs - Mas que nada facilita[)'.l . 

O SR. CARLOS LUZ - 1.!Í'1,11~ vezes o processo ven;>. p~a 
a 'l:àpital e por deficiencia de sel_lo, de um simples· attesta~o é 
llevolvido é ás institui~ões perdem a opportunida-C,e, ao passa que1 

examinados o$ pedidos nas pr:0'Pd.as cireums~ripc;C!es . da,. R~pµb~ca. 
vindos {le ca:da um dos Està.dos, já. traz~m o estudo previa.mentf! 
1'eito e f'.oi por isto que o eminente Sr. Henrique Dodsworth creQu 
J: Commissão, que nôs denomh:1á~ps Conselhp, e a . Comroissã:o dt! 
Finaµças ampliou o seu disposit_ivo constituindo as Com:mJ.ssõc·~ 

Estaitu~es. 

Poi~, Sr. !'res~dente, se as Commíssões Estaduaes d1strlbui
c1as por toct:Ls as circumscripções ila Republica, não têm temp{1 
suf!ici~nte para p·repá.rar- esses: processos, muito menos· uma sim-· 
ples · repartição do Ministerio da EducaÇ.ão terá esse tempo Q . ê· e 
r1 "Qe de.seja. va o Sr. Barreto Pinto. 1 

o SR. BAARETo PIN!ro - Para facilita.r o andamento .idos p1·t1 · 

~·e~sos .. 1 
O SR. 0ARLOS LUZ - Assim rtão colhe o argumJntõ de s. 

Bx. Dir-se-â que a Ccnnmi$são nãQ. po~erâ !aze.r esse trab.alho. 
mas o tempo é Jhnitado pela lei. A proposta ·terá de ser envlida. á 
Camara dentro do prazo que fixaram.os para.. a proposta. do orça.-
1nento e qµe o Sr. Barreto Pinfo .stlggere se estenda atê 3.0 lk 
:1 unho, com acquíescencla da Commissão de Financas. 
_ As~im. ha um prazo determinado. A.rgumentar~se-á, dizénd11 
que ·nest.e prazo o Governo não mandará â. Camara a rel~o das 
~.u~vençõeiS;' ipas a Camara terã de fazer a · díi;;tt:ibuiçao e: ne~tr· 
c-:i so. s1:1.pp.r:irá a aeficiencia do Executivo- . 

1'Ião ha inconveniente algum .. :nisto: ~ ntes. ha ,·anta:gein eYi-
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~ d~nte: l;l_a ajjproiváçã,o do. di~positivo do art . 5° do s~bs·titutivo d ;·i 
Coni:t:nissão de Fi~nç~a·. (M1cti'to õem; muito bem,) 

~ ·o Sr. Gomes Ferraz (Pa'fa cn.cami11.ha1' ar -v.otação) - .SE-
nhor President.e, as,sistindo, ante.,p:qntem,. o~ agitados âebátes t 

• OU'\rind,o, ~oje, a P8;la,v.ra canEl'ent.e dQ Ulustte Deputado .Barrato. 
.Pih.to 'enl. torno ao pro~ecto n. 24 .. A~ que .regula; ·a: dfst~ihu.Iç-?.P. dt" 
suhvençõ~s a in'$fitutos d:e assiste.J::l:Ci~ educ~ção e cuH:u,r:~ pyd~ ~º"' · 
ta,r que }lá eerta og.eri.sa, anima,dversão, repulsa ou coi'sa tine ti 

valha qu_anfo ao rdisposto .!:lO a,rf. 5~ do projecto. em virtude d<t_ 
e.reação, eo~ ca1•~ct~r perm~ºnente~ dos .c9nselb'os, das d~iegaçl>~ .. ::: 
e d~s con:in;iissões, cr~e ma.i_s pQêl'erão .retardn Ot:J. ccmpl~ca:r o p ro
.ces30. de clistribU:i~ão de .subvenç()es .do que tor~ar ma.1ª suave eq.tl>i
tatlva e ju.sta. a entre_ga a quem de di.reito desses favo:res ou lF··~ 

11et iafos. 
f;)r , Presidente, a.. crea:çã.o d:e,sse.s Co:nse~hos, D~l~g~ções h .rt 

CómJ'.ll'issões, com é:ar;:tcter permil!Jete. cqnfon:n.e explicou com , . 
~rilh~nfüu;nQ d.e sem.pr~ o í!Iilstre Ral~tor do parecer · ... 

O SR. CARIJos Luz - .Brilhante, é bondade de V. Ex. 

O SR.. GOMES FERRAz - . . • da CommlS.c;ão de. Fínait1.;;1 ="· 

o nobre Députacfo Dr. Carios Tuuz; fol suggerida 1»e10· emine·nte p~r
lamenta'l' Sr. Henrique Dodsworth. no substitutivo que apreseiitu_t1 
ao l(>rojecto ortI?iinátio. · · 

Penso Sr. Pl'.eside.nte que s ·e l>Pderiam eo.nciliar as optniões 
dlspar·es ou divérgentes ·da Caro.ara, ·uma vez que, ao· artigo· ~5° d6 
projecto se accrescentassem.. d'é ifücio, as segu'intes- e:x:pressões:: 
"Eimquanto n.ão forem o?Pganizados po.r lei o-s Conselh"O's Geme~ 
Oú technilco·s", ficá.hdo. assiín, satisfeita essa diversidade do ln.o
do de encá·rar ·o proje.cto. 1,)0r isse> qúe aca,ba com a ~.erpetuid:,l<lt-! 

dos ~nselhos aili reteridos. . 
E' verda-á.e. bem o sef, qúe este não é o· mon:1ent.o de se e-n-i~.l'i 

dar· o profeéto. ·rna~ ê.sse esclarecimento pocie:n perfeitamente :st-~· 
feito na redacç-ão th:uiJ ... 

Q $:a. ÚAlu.-OS. Luz - Na r:eg'g.lamenfa.c;ãq. aliás, p.6de.·$e fr.1.t:1·. 

Ó ·sR. .• O'OMES FERRAZ - .. . e mesmo na regul~ment-a~ãv. 
-eo1no diz o nobre D~tmtnào, tan~!) mais q,ue· n.5.o virâ al.t~rn.r ~ ,;'>f:l

tl;'uctuba. n~m a finàU.cla,de d.o pro-jecto. 

b SR- CARLOS Luz - MUito> bem. o PQnto d.~ '\•Íii:;ta d» ,~ . l·:x . 
:• !" . - - . 

. t:lstá pe1·feitamente attendido. 

o '· SR. GOMES .FERa.~· - Pe.lo art. J.03 da G:onsti~µi9ão. 
li~ederal· a .Camara <Ieverá vo.tar u~â 'Ie.i reguladora. da compet::>n -
.!!ia e. das .attrtbúigõe;s doa Con~elhQ's tech:n~cos: e gel'a.es. 

Pois bem, St. Prê$idente; e.n.tre as attr-ib~Ições. a ~e1:em POL' 
lei outorgadas. a es-ses Conselhos~ que se i(le~umn as constal'.lte:;· 
dÕ ar.t. ·5~ do projecto, ·de. f6rlila a, n9 mom.ento opport11n9, aca
bar cóin essa .buroc.racia que está sendo ~9IJiba4~ ve}lementemetn, .. 
te. pelQs n{)bres Deputa4_os Jrul'ta.do de . ..Me~eze~f ~a,rreto. · :P.íot.o t· 

Abgu~· BastQs .. 

o ·SR.. CÀ~Os Luz ._;;. ·v . Ex., portanto, aPl?tº''ª o art. 5'• 
para f.utur~ ll)ocliflca~ões?-

o s~. ÇOMES -FERRAZ ._ l?erfeítamente. Er~ o que. tin:ita 
a ~r. 

,f 
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EY ·dado· comq i~jeitado o i;equertmento n. 3· do 
Sr. Barreto Pinto-. 

O Sr. Barreto Pinto (Pe"l<J; o.r<Wm) - Requer verificaçi.o 
<le v:otação. 

Procede~do-se á verificação de votação, reconhece-se terem 
votado a favor 47 Srs. Deputados e co!).tra 104; total 151. 

O Sr. 'Presidente - O requerimento fqi rejeitado. 
Vou submetter a voto.s o seguiD:te 

P.EQUER!MENTQ 

N . 2 

Requeiro prererencia pára votação do art • . 5·0 do ·substitutivQ 
de que foi relator o Sr. Waldemar Falcão, destac3Ji!lo-se pani 
Isso o art. 5.o. 

Sala. das Sessões, 22 de Outµbro de 1935. - Furtado ele M~
n.ezes. 

E' d~do como rejeitado () reqüedmento n. 2, do 
Sr. Furtado de Menezes . 

O Sr. Acurci'o 'forres (Pela O'rde>n) ,,.... Requer verifi~ão 
~le votação. 

Procedendo-se ã. verificaçã:o de votação, reconhe.ce-se- tel'ern 
\·htildo a favor 49 Srs. Depu~dos e c·ontra 11.6; total 165. 

·O Sr. Presidente - O requerim~nto ·n. 2 foi rejeitado. 
· E .' rejeitado o requiµlento n. 4. 

O Sr. Presidente - Vt>u submetter a votos q ~guinte 

N. 5· 
R~queiro de~taque do art. 8", do projecto n . 24.-A; Para s~r 

vot~do em separado. 
Sala das Sessões. 22 de Outubro de 1935. - .. :fõeiarcro Marinho . . - .. 

O .Sr. Carlos Luz, (Pela. grdem) - Sr. Ptesldente, havenda 
surgido duv-idas em torno Q.o art. 8.0 do ptojecto numero 24-~. 
deselo explicar á Camara o pensamento da Commis$ão de Finan
~as ao elaborai-o'.. , 

Dispondo o referi<lo adig.o que o Exeéuti'vó 1s6 órdenarã. -pa.
~méntos a instituições qu~ .se acham habUita~s nos'. termos da 
})resente lei, poder~se-J.a ;Süppox- que elle tivesse autoridade pa.,~ 
negar pagamento a assoctações que não viessem n,a uSta de pro
posta remettida á Camara. e fossem· aqui incluídos. · 

Nãu ê este; absoluta.mente, o fito da Commissão. ·tfanto assim 
que manda. a pro-pQs.ta á Camara, onde po4erá recebfi!r as emert
dns que o plena:rlo entender necessarias. 

O pa~ento, em qualquer hypothese, sim ... é qq.e dependerá. 
tla clrcumstancía -de se achar a fnstituição enquadrada nas condi
\:ões estabeleci~ em lei. 

Perece-t;ne que, a~sim, fica perfeitá.mente esclarecido o J>e;n
!iamento da Commissão. Olfuito benr,,) 
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Em: ~egu~d.~. <:· l'éj"'ltn1:lo u 1'ef1ué1ihnento n. 5. 

O Sr. Ptesid_enté - Vo~ ()UVh.' 111 Cam11.rt.i ~obrP o seg:ri'inte-

· ~JilQ:UER,I1'4K.N..'lr11 

.Re_quer1mênta <lr. dosta.que 

'.Requei.ro o· désta.que das palnvras "àté ·30 d.e Junho à~ cá.da 
anno'>, que Q.cvem ser. íncluldas no àrt. 6."· do substitutivo da Com,
:m:issã.~ e-ntré "Camara·~ e· .có:m a propoat'tl. 

J:ua'tif tcaçtlt> 

épm o des,truq'Qe r~qu<?rid'o il cnwndu: !icnrtt. ~s·sim redigida; 

"Art. 6 .~ To.IP.C!.nQ.o co·nheclm.l'nto c111 ll~reç_~r do Conselho. o 
Mi'oistro d.a Educa:ç~o _orge.nlza1'ft " retndlú de!inJtiv;a da dis:t.rl., 
f)Uição do:s au,.xilio$ para a Q.pprova<.:i\.ô dQ l'Jr~sldente. da E,.ep~bll
ôa, que a retPett~r4 á. ~tnnra. até :lo tfr1 J,m,ho df! cada. ~nn~. e o 
quadro de. t>.edidos exa.µiioodoe pelo ConMolho .• " 

·Sala das Ses&ões. 22 tle outubro tio 1 o·ar; . - .Ecimttn@ 'BaN'r.-.. 
to Pin.t.o. 

O Sr. D-arreto Pi::tto (PQru ''"º''·'" Olhttr u .vot~çãc:>) s~.--
·1nór Pr~s.t.de:nte, V'OU ve..r "~ ctc1Ntt\. VI•"' to11ho mnls sot-te. 

No r~<filer'l;q1~nt:O n. 6, "Ut:irh•u 1~ fbu~cii:o ~a. data .Q.e 30 de 
J'unho de· cai!a. altiló.. t.i:\m. ·~ rt.•111i•111ic11 111t 11ruU'Cii:ttn. ao Legisl~tlvo. 
Consi.d~ro indismens::).yel tal n.tóVlih~nciJiL 

Não pode isso fic~rr no 'll\'f'i• urhl:fri.n do. Executivo. 
A Justificação pubJlchdtt flo .. Olitt·)o t1·1:1 ;Pode~ Le&"fsratlvo" de 

:hoje. á pag .. 6 -637, e~clnre.ce pc•rfblt:1 m~nte n. :mat.~ria .. e esto:u cei,-
·to, Sr. Pres1dentt-, Q.ue n r!'qu1•rhiw11tl'.!J po1· mim for:mulado ba 
1e mer.e.cer a approvaç.ão <ln C1\innrt1. · 

Em seguldn. G m111t'QVttflo o re~m:rimento n. 6 _ 

O Sr. Pr~ide·nte - Vou Hulmwt-lN· an voto da r.a.sa <1 ~fl
i.:uin~te 

nl.(qu_1~1u .l\rn N'J'•, 

N. 7 

.l?rejec·~o. ·n. 24-.A, d~ H13CI. 

Requeremos destaque <lo urt . l-H, 1uw111 ,.i:'t' réjeitafü.'. 

Se.la da$ Sef:l'sões;. Z:? tJ~ Outulwc• dr• ltt3lL .- A b(Jttar Bastó& . 

4.eu'T'cio Tótres. 

O ·sr. Furta.do de .Menu•"" U 1u1·ri cncam:inha.r u. ·votcçéio) 
Sr. P.r~.sidentc, o fequ(•rlnwn.to ·n. 7 ó ldentico ao de n. 8. t'..~ 

nãP tenho a :rnençir :llltilll.Ío qu1m11t (1,. t40t'.t.a que e agúatdá. O .re-' 
sultado das v.otaÇõ~s 4.08 dei1111'h1. 1\,1mon11.t}.'O. claramente . . o de·sti,n.(l 

que a esse e~tá. ~elier-Y4dQ. _ . _ . . 
.Tendo, entre~·nto, p~omettld.o n mim ... mesmo q,ue nao deixa~. 

rla se rasgasse a noss~ Con•tltul<:t\.o vez ~lgum.~ sem· ~eu_ protes
to, venho cíecia,rar agórcn, como jl\ ·o .rlz, Senhores Devutados, ras~ 
gae a, constitui~fi,o, m.á.!-1 1·ri•K'Uo~n C'un~clonteroente ! · 
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O art. 18, em questão, dá., novamente, ao Pres-1dente da J::le
publicií autorização para .fazer e. distribuição .de subvenções. Ago
ra. mais do que _nunca. ê condemnave1 esSa. delegação de poderes. 
que, absolutamente, não tem, razão de· ser. A lei que proroga esse 
artigo teve eomo desculpa que nã:o havia ainda legislação a res
peito. 

Â legislação a .caba d2 ·s.er votada. I~á ã sancção presidencial . 
Estam.os, portanto, ain~ agora, -4.elegando poderes. 

Se~~ Sr. P.resjdente, que a Casa não concordará cpm Q desta 
que. Votará c'êgamente a favor do dispositivo. 

O SR. Fn.ANcisco PEREIRA. - Cégamente, não apoiado. 

O SR~ FURT.:A.PO ·DE_ ~~EZE-S· - Quero, e-ntretanto, que ·r.· 
faça, repi~o, consclent~niente. 

E' Srs. Deputado~, a qµhlta vez, digo desta tribunu.: "Se
_:mhores Peputados, -rasga e a Constit-qição; 1nias não ba ele ser sen; 
Q protesto de um Constituinte •. ~ 

E .m seguida, é a~do como rejeitado o r.eque.r i· 
mento n. 7. 

O Sr. Abguar Basto_s, 
votacãó . 

(Pela· ordê'm) requer ve:rlffcac;ã.o da 

Procedendo â verificação de votaç·ão. reco:fihe-· 
ce-se terem votado. a favor 49 s~s. Deputados e- con-

tra_ J.16·; to.tal: 165. · 

O Sr . . Presidente - O reqµetjmento n. 7 foi _rejeitado. 

O ~equerimento i.,Jnmeqiato, sob o .n. 8, está prejudicado. 
'0 'P.rojecto va:e á. Comm!ssã0 de ..}iedacção. 

Vem á 'Mesa a seguil)'te 

D~.\ÇÃO DE VOTO 

Decla:-ro yue votei a favor do projecto 24-A, de r93~. que t1~ 

gula o . processo de subvençõ:?s a; i nstitüições de assistenciá, con~ 
restricções ao art. 5."' e seus paragraphos. 

A · c:-eação de um Conselho (:le nomeação do Presidente d:i 
Reptibli~ ·na. ,Capital Fe'deral e ·de · uma Cómmis6ão Especial na!" 
eapítaes dos Estados, no Distri'cto Federal e no Terrítorlo do Acr~ .. 
para ·o éxame <los processos, organização de listas e t:>aréceres SC>-' 

.. bre as tfistituições. - ambos com attr~uições que deverão ser 
·· exer-cidas Çl.~ntro de p,r~os fata.es, constitu!ra, como muitq b~ni 

a.ccentúou o illust.re Deputado Daniel de Carvalho; 11 um 0~1ganis-. . . 
mo· complexo. pesado. que· ü-á demorar a solução dos peõldos dn-. . ,. 
·subvenção. " ·: 

O Conselho, ·de que. trata o art. 5.0
, será. composto pe .14 mem

bros, ··todos elles dirigindo f.mporta·ntes, departa.6.entos <ia admi
n.istraçãõ J>Ublica, Ímpedldos pra,tlea:r:nente pela_ complexidade e 
extensão' de suas attrlbuf~ões de $e· occuparem do exteµne dos pro-: 
cessos de pedidos de aubvenção éncam1nbados por intermedip dó 
Minist~rip da ·E .au·cação. pé.las comm1$sões i~tltuidas ~as capita-e.?! 
d~s ·Estados~ · 

·.com a creação de tal complicado organismo, os processos vin~ 
do$ iem ':niu~tos casos de logares. distantes, sem meios face·i~ de 
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co.~mu:r:i~c.a~~Q. c.om a Ca,pital' Fede.tal~ e com as cápltaés .das Es
t~d,o-s, se.rão s:ubm~t:tidos s'l.l.cce,~sivam-ente á. Cómmissâo Especial 
parª' o exame preli:tru,nar e "outr.as attdbu.ições ' t'lUe ·filrem "deter
l'.ílinadas. em J;egu}a:rn.entp••, desta, por iIJtermedio do Ministerio Qà· 
Edu~aç~o. ao co-n.seJbo éla Cg.pital F e,d.erá.l, que e:rnittirá pare_c.er 
aobre as instituíçÕe$ e o valQr das sUbvençõ-es· que. lhes devam ser 
arbit:rad.as, deste - ~o .·Mlni$tro <ia Etlucr~cãe~ que tomara co-
nheciiíl,~to .a.o .Pare.~er e organ,izará · a r,eiaçã.o de.finitiva da dí.s
tribtiiçãp dos ~uxilio,s ·para a.;.J)prov9,Ç~o do Presidente da' R~publi
l!'a, que a remetterâ á ca.mara êlps· .Dep.utací_os com a J:>fopo.sta ·uc;. 
•>:rça,tnento geral. 

·O organismo· i:;, como se Vê, cie ext.r.ema compI:e.x,Jdade e não 
,p6de. attender com f)rt>steza é etftt;ii?'ncia aôs fln1:1 par.a 9ue fM ins:. 
fituir.lô .. 

Safa ·àas Sessões., 23 dé Outubro ue 1935. ...,..,.. Delfim. Moretta. 

O Sr. P.residentc - ·'ren..tfo. o ·Sr , Pedro Verga~ declara.do 
11iio acee'it~r a sq,a nome_aç$io para a Commissão de Reví~ã:o· do 
Cocligo <}e Min.as.. por motivo imperioso., nomeio .P.ar.a. fa_,_zE>r. po.r'te .. 
rJ,e.s·s-.i Com:ntlssõ.o o SI:'~ Vespucio de Abreu • 

3" disçussii.o "'º prp}t:cto .'Jt,. l.01-c, if,e 19'35 u-· 
leuislat·h:a), orça-não a Receita e fi:tando a J)espeso 
par.à o e:terctcio de l!l36 ;, cúm pateccr da Oommis"tlá'f' 
de F·inança-s e Orçamento S'obre ·a8 emenda11 a/p.rese11-
taàa!8 em 311 »istu8s<ío . 

·o Sx .· Pl:..e$idente - E·ntra l'n1 disc:·u~sàH " 1n·,·jec:to dé- Or
x:.a.mento. 

O Sr. G.oines Ferraz '(Pelct o:rde.m) - · l::k. .Presidentê. no. 
rnomen.~o ~m ql)e a Ca.mara é· chamn.ua á di:scutir, em. ultimo tu.r
np; o j>.rojecto ·mal~ irriportantE ·desta s·es.são 1egislativa, qual seja 
o <le n . l _0.1-C, q.u;e orçl'!- p. ·receita e fixa a despesa. geral dá. Re
puLllc~ p~~ .o ~xérÇiefo ·fi.:nanceire de 1.9:!6, - seria. ílé .gra.·nfü• 
utilida_de e, at~. de neces~idàd~ • . que tosse plibliçado, :no "Dmio llh· 
Poq,er Pegislativo", o -relatorio· que o eminente ·Sl'·. Joã.o $im:pli
:Cto, dlg:nlssim-o. P;res.idente· :M , Commissã;_o de Finan~~. f~ ~reci.
~mepte ha um ll'.lez, muJj:9 ant.e.s tlu: or~<;ão ·proferid~a 'nesta C~sa 
na S~S$40 d~ n do ço.r.rente,, peJl;j Qlust-re M.i:nH~tro· d~ Fazen~. sr:,, 
.-µ.tl'lu:r Costa. E .ssa P.Ubl.iC~Ç~O se im!JÕe,, tanto ~ais quá.nto müi· 
·tos· dos Srs. Deputado.s. desf!onb~cer;n as tertn()s i .nte~~ ;lessa 
µeça d.e ver~1'a.deira -in;str~~ção orçamenta.ria. 

Ora,. Sr. Presi~ente, o art. 12"1, p·a:ragr:apho .to à .o ltegimen~u 
Irü:.~rnQ (leter:nilna, expressam.ente, que todos os discursos pro·· 
uunc4l,dos e.m sess_ão Q.á. C~ara serão pu1;1licados w.i. ~4· imp:x~~ss:~~ 
Ess~ dócun:i:i;.n.to; entl'.~tanto,. a:té agor~. :Q.âo ~qi: .publicado. 

Nestas éondi~õe.s, .abusanO.o das.se pfeceito· regjtllentaj.. eu. St. 
~esklente, J>ela ·Segu.oda veZ .. a:ppeilaria pa~ V. :Ex,~. afiro· de -qttl' .. 

i-nte'rcecesse seus ·vaUosos orricios junto ao e.tnlnente Sr. J'aâ() 
Sirnplicio ·no sentido ·âe que S. Ex.. sa:UstiZess~ esfU,!, vonta~e. dtt 
Camara, que des.eja a inª~t~ão desse, _ in;rr;>o.t:tant'!. <focm!t~nt<:• nos 
"' Annae.s .ilo Poder. Legislativo. 0!1"ltíto ll~m.) • ' ; 
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· Ô Sr. !'residente - Certamente ó Sr. D'eputado J'oãa Sill-' c

p.U,~io tÇ)mairá. nq- ·~ais alio a:l)reço a re}').resentaçã.o riue ae<-1.bâ cfr 
ser f~ita. pelo nobre DP.t>utado. 

Tem a. ~alavra o ::sr . --:iCincínato Braga. 

O S:r. Clndnato Br~g~ - Sr. Pre$ldente, quantl,o intetO"tn
pi o meu díscurso: na hora do expediente, estava eu assignnland(· 
que. feito ·o primeiro f1tnd;inn do. eminente. ·Senl1ó_r Ge.t_ulio Var-
1gas c;m 19311., toda gentó espe:ráya n<'l.-turaln'ient·e itnm.eãiata reac
~ão d:e alta cambial, .ant:Hoga ás conseq uei:rtes aos f11,niJ..1..nos clt 
1898 .ri 1914. 

Asslgilalei ·que o cambio baiXoti ainda n1a~s. coro -<.lecép1;â• 
:géra·1 .. PQÍ~ que da da'ta aessa. terceira OJ?era,çao para cá à lib-ru 
e~e-tlina, ·me_sm.q a- Ubra-pa,pel,, foi subindo dos ant.erióres 48:$000 
'P~ª 71'$00:0 etn 193Z. · 

Aqcresçentei' que muitos· estudiosos <le· taes assu.rxi~I>tº~" Çheio:c
de boa ·vo-nt.i;i.de par:a ,eom o Sr. G'e.tulio Yargfl.S, attrihu.fr~ 4:!ss,~ 
desealal;>ro cambial. ªº faclo ·de estar o P~ gov~'r'naQ.o ~~~·e~ 
dé poderes ç)~scri_cfonarios, e, no. segµmlo ·semestre ele ;f932, ao ta
cto na !'.evolução constitl,lci.oµ:a:lista de Sã.o Pa'!lo. Eu proprio ~ttri'
bula i:P ta:es. ctrcumstancia~ ~ c,au$0,, p-r_imtu::dia:I do i~sue.cesso elo 3" 
fun<l,ing. Entretap;to . .- q-uancÍo a Victoria 90 G9verno d;_o Sr. G~t-u1i. 
VaI:"gas. Côptr-a. sao. l?~H!.lP d~Vill ter 'Ií\Otiy~do piompta reo.cç5.o cam· 
biai. fql o cànti:":r.-lo qµe sé deu .. ; o anno de_ 1933- foi de. taxas pe.O · 
res do que 'º de 1932' .. Assim .• a ,~ictorfü. 1éfo .Sr. Get:uUo Vatj;as ·alar
mou e -desanimou .a praça,. 

Aturàitl0 pela $itu.a~ão, o governo do EXrho·. ·Sl'. Getulfo Vn·r
gas appé11.0lJ para nm•o at"rànjo 'com os nossos. credores. ·Foi õ nos-' 
so 4° fu1uJ,ing. que é conhecido pe.Io nome de Schema Oswalclt 
Aranh~. · 

Esse -a.J,uste foi afinal dect-etadQ a 5 de !Fe\rC-teiro de 193'1, 11t. 

meio .d.e · g.:i;:an~es esperan~a.S al:irdea.d~ por pa.rt-e elo Governo, 
~ recuperação do valor cambi~l .do l,lÇ>sso mil r8.s, e na. melho:ría 
da situação geral. Oútra triste. decepç~fo,! · .l)e ·então etn cliante, ... 
COJI1bià. baixou ainda mais! 

As esperan-s~.s de .tne1horia tyolooram.-se ilara: o l '.e'!ngre$so dt• 
.Paiz ·n.0 regin:l.~ constitucion.âJ. que, .Se espetava modificaria a: acl
minist.r.aç~o" pubUca. :Mas, intelizmente a -prom~lgá'çã~ da .com1ti
·tuição .foi segut<l,a de. immediàta ·elelçii.o ·a9 sr-. ·set~li~ Vt_frgáf' . 
.N tjva: b~ de ca:rp.bio~ 

A ltbra•papel s.tiblu a 78.$.600 • 

. o-uµ-a vez at:urd:iao ·pe.Ja. ~itua~ão, 9 Gpverno, qo sr.. Q_etuµ.
Va~gas appel!o.u ~ara uma embaixa<la f~nan_ceira: .a N.ova Yox:k ~ 
~- ~oµdres. l{o.vas espe1'3.nças .... Nóva triste decdpçã.o ! Públicafü· 
o accor4o de Lon<lres, de 27 de Març.o de 1~35~ ahi c_ntão ~ lib'ra
'P~Pel su}:)iu· de. pr~ço multo -mais fl'rmeme_nte, para,.' cb:na de 90$'00Q. 
cota:~ a · libta-ou~o acima de 147$,000.. :Parece que· estamos .nê CQ-
_me~o ·do fim. .. .. ! 

E .' à Desconfla:;ir:a victõr1o8a. Contra fàctoJ- não. valem á_;i:.,. 

gumentas •. Em outro Páiz qualquer, a situação gove.rnam~ntãl' ·j{( 
teria cahtdo, · pata que ·outrô homem a pilo~s~e. ~ . 

V Essa àeac.onfia.n~; é, ou. ~q'.o, Jtistifió4dQ.? 

J.~.• justlficad1astma.- como vámçs ,~~r . 
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Este come~o do secU:lo 2.0., em todàs a--s !l3.~Õ~$ do m.undo, ~stú 
send9 uma prbfUnd& liç:ãe de cousas· financeira$, pa,:r~ todos OE 

governantes. Nenlí.umà da-s :na.c:ões cultas '<lo p1áneta e$c3pou, de
pois .da _guerra e:ürõpéa, ao cruel dÍlemmá: - d~flacã.o o:rçar.nen
farfa., oti amp1,itaGão do ~ralõr da moe.ela corrente de cad~ "Uína ..• 

~ssas. duà.S solil<:ões foi·ãm as unícas qüe predominarani E:11-

tre as nações: triâis sab1amentê g~verna:aas em todo o i;>Ianeta. 

No Brasil, a ~mpu:t,acifo· do varor-oul~o Q.a; nweda côr'r.ente j{r 
está féiti:t desastra·aam~t<J.té, 4;. ém· 'JJto'))ordi .. o tal. que ~stá aku'
mando todos <l.s es:r;lir.ttqs. Já di:!scemos á "t.a~a lnc1·1vel dé 1un e· me-i0 
penny por mil réis-? t -! Nª-o ha Iíl~is como app·enar para ec~.sa ~olu~ 

Ção. Só nos resta a outra. a m;:>i$· diff.icil'. a n1a-is nenos~·= - a cle
flacão ·orcamên.ta.ria, q.ue ,é a decidida... red'l;ler.tio dá déspes:i puhlka. 

ó SR. RoBER"J'(1 MOMIRA - · Medid~ essa que o Sr, c<:l:~tulio ·vm.-
gas Jamais. conseguirá eXecuta.r da.da ~ua A.hsoh1ta inca)>ü;cid.a rt. · 
para gover-nar. 

O SR. ÇINQI:~A'!'O BRAµ.:A _,;:,_,, F~ra,. ena. a. incapacid::i:de .c10,., 
govern~'Qtes acluaes ~stâ ~~prime-ntadrt á sQ.ciedacle, dl,J._ra:nte dn-
c~ · d~graç~!iqs ·::t·nno~. ' 

Oi Sa. ÔC'I'l\ v::to MANO~BEI.IU: - Apqiado • 

O SR. ClNCTNA.'l'O :SRAG~ - Cinco a,nn.os. scguJ(l.oª, 'Üt: 
d.e1icit fir1ancPil"o ~ui:rerior a um mlll)ão d~ .c(!ntos e·m c~da anno"! 
J'á. tive. occaslão de demon.straf oue o t.lefieit fin.~n~~:i"r.o globa:} de~s:e~ 
clnc~o ~·n.nos ê.:i!ic;ede ('te oito m.il:Pões de .contos!! ! 

',rod.a ~ente- e_stá vendo. qu,e. aP ó ·ove•rno do Sr. ·G.et1,1110 Vf\).·
gas ·ta:1ta autor-idade mQr.al até mesmo para e.vitc-r ó.lf q.ugmenfo.s 
tlà de~Pcsa 1n~·õ·lica .• Como comprovad9 o de,i:xou o, caso dqs r~jus
tamentas ciVIs e militr-ire,s .. A,s.sj..m senc'lo, GOmo acredltar~se q .Q(: 

esse governo sej·a capaz do$ -e1téi:gicas e: gr~.:nde eort.es n(i desjJtJ
sa,. para ebegar-.se ao d .eflniti.vo e'qliíÜibr lo OrGamen.tario ~- Com<> 
acr.edltar-se que quetn não pode o me:nos·. i1od~ o m;ats? 

Embora eu s~)a af~rra4o fieJ:r:ne:nte ao ~rincit:iio· fínan·éeú:'o ck 
que os governQs devem sé re~trin~ir a gastar dentro daJJ' fQí'ças dt:. 
sua arrecada~ão. ·eu: não re~téarfa um bil'l exc~pcibna.l ·d:e in.âem~ 
nldade ão Govérno do Dr. Getulio V·àr1ras. se. porventura ess.e~ qi
't0 milhões de défic'its fin~ncélros houvessem tido appli.cação en1 
bénei'icio aa. economia ,ç;-eraJ dn. pro<Jucção :naci.Qrtal. A:Ü.gmeatan:<io
lhe a rique7..a.. 

O SR. JoÃo ;NEVE,S - MUito bem. 

ó SR.. ·cfJNCINATO BRAGA - :M:a~. e;;.:~.:rninados os ga:sto~ 
desses oito" milhqes. d·e contPs . . eu ·verifico que .. s.ua applicaçãa foi 
d~s.~s~rad~ para .. a Na~ao. J?osso ·cltar a.Jgtlns e.xemplos: ·- sol,• 
o· governo dQ Dr. W~shin_gton Lul~. a verba de inactl.vos era ·de 
63 ... 6.00 ocntos por à,:pno. Sob o gov~rno .Getu1iQ 'Varga.s elia j~t 
ei~elfe de 1:6:0.QOO contos por ap~Q. Dit'.fer.enç~ de .cem, mil con
tos pc>r anno: sommern-se essas, àlffürencas nos cine.o annos .. . 
DesJ>ésa$ çom mfHcas provisorias . des~ecessarias á. ~ação nq 
SuJ conE!,umiratn mats de duzent9s mil con'tos.! :Oesp.es;;l.$ para 
inátar .·Pa:uUstas· m~ito mais. ·d.e u:r;n milhão i:Ie CQDtos! 

. . 
" 

O SR. Dmiz ,Ju1lfIO~ - V. Ex. desc:uipar-me-á.. So~ no emtan-
'to obr:Igado a intervir.. Não ~e c-0a«Juna. com o facto histórico a ' 
attlrm:acão de· CiUe teda ,sfüp para matar paulistas que o govern6 
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l)rovisorio -se defend.~u de um ·movime~to revoluciona:rfo, a que 
/lei, ana,s, a minha solidariedade. o go:verno procurou, comprehen
slvelmente, ass~g:Uta.r a sua estabilidade . . Para. matar paulistas se-
ria uma concepção monstruosa, inccm:ipatível com a sensibilidade 
é as .tràdi~i;ies ·brasileira~. Assim o nenso, e digo, aqtli, no ~~io c!la 
l)anca..da paulista, êomo justa crítica a adversários de hontem 
t'UjQs sentimentos humanos não sã.o melhores i:n_as nã.o são tam
hf'm peores que os nossos. 

O SR. CINCINATO ºBRAGA - ··comprehen:do bem. julgo .mes
mo natural, que o nobre Deputado sinta o .facto em ·apreço df' 
modo muito menos pungente do que· eu, que pertenç;o â. familià 
paU:lis~. No caso não existe sequer n. clesculpa ête defesa de w:ri 
<:;.iVverno Federal legá.1. 

O SR. ROBERTO MoREIRA A histotiü. ~stá cheia de éxemplçe 
cie governantes que preferiram a renuncia do govern9 ao derra··· 
mn:mento ae sangue. 

O SR. Cl'NCINA.TO BRAGA - A . propt:·ia. Histotià do Brasil ~ ,. 
•• 1 

O $&.. Dn1o"l.Z JtíNIOR - E ·' questão de, pontos de :vISta.. . , 

O SR. ,RoBEJtTô. MoREIRA - :N:ão é quest~o de pontos d.E:-· .. visth. 
\ ·. sim, d.e m-oralida4e do Governo. 

O Sm. Drmz JUNIOR - · Pen~a..rá desse tnQ!lo o illust.r1:i SeDhôt" 
\ .\rashington Luis? 

O SR. CINCINA:TO BRAGA - Nã,o ha ponto d.~ vistU> in'lu· 
ra1 que isto possa ju~ti!ica~·. ;ETosigo no qµe yinha dizendo. .· 

Commlssões nabab~scas no estrangeiro. pagas em moedas d~ 
•J.utra.si nações-. . As repartições ,pubifca,s convertidas em. a.sY'lôe,. 
d.e protegidos da. revoluç;ão de 1930, com augrnentos colossa.es ~ 
de!'lpe&l.!;I com pessoal, · em quadros novoS' inventados,- eµi. quadrqs 
:mtigos amvliados, e nf1-0 bastando nisso em contra,ct,ados pagof! 
pel~ verbas de material ~o:rnma.ndo tu<lo isso algarismos surpre
rrende-ntes! 

Ainda. ag.ora em sua. ediçao dE> ~~ dé· .Tulho ultimo o Correio <la; 

~\t"anhã dá esta ainostra: 
''O Ministro da Justiça est[t fazendo um a1;rJ:Lnha;-.cêo µar." 

,.;tia ipstalla~ão á rua Senador Dant.:1.s ésquipa d,F- Evari~th. dai 
Veiga . . 

O Ministro du \ 1'iaçãu mandou demolir o predio onde fun'ccio
:1ava e .sobre os seus· esco~bros está 1e·vantando outr<? ~e ,~e~, an
t.la.res· çoªtra. ali~ o voto. d.à Qarnara·', na mesma.( quadra em q~~. 
por falta de verba para. rnateria.l, a Estrada. de Ferro Central do_ 
Brasil não. tem recursos para r~parar 1. 800 ca.rrok f6ra. de sertiço~ 
ficando 1J:nposs.1bilitada de transport~r toda a producção das -là--: 
\•ouras margi_naes!; na 'n:.tesma.. quadra em que · essa estrada. ne~ 
1:e~sita 'Sl,lbstituir cerca de 8:00. ooo do.r11u·ntes esti-agados. ·e. n5.0 ~· 
l.'az por faita. de recursos r _ . , . ·· 

f'Q Minister:lo d:li F~endtt jú providenciou nu sentido de sei:. 
t•t·ga.nizado o projecto de i:emode1ação d1> seu velho editlcio, .ã. Ave;-, 
!lÍdar P~sos,. para nelle sere.n) .D'ovan1etne instaUa<las .todas as re-
nartições do Thesouro. : 1 

O Mil;l.isterto da ~a.rinha inaugurou lla noüco a sua· nova 'sé_~· 
1.11·. já estai:ido n, :~nti~a · C?om or<lem de sei~ de·momfo . Ji:i~o C'Ü~tt>u 
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varios milhares ele contos e o mesmo Mihisterio mandou construií:. 
na II~· de VilleglÍignon, um novo predio para a Escola Naval. 
· O .MinJsterio da Educação já. julgou a concurrencia para a con

strucção do seu predio proprio• a . ser erguido na Esplanadá. do Cas-. 
telio~ Neste. mesrno local esta sendo fêito o a.r·ranha-cêo dó Insti-. 
to d!:l Pi;evid1mcia '' • 

I~to nuIJ'l paiz c:uja Constituição ·ordena que seja.. f eita em. b1 ··~ -
ve Drazo a. .mudança de sua: caDital ! 

É j~ .se trata ·da despesa de 250 mil contos para uma ci_d::1-
d~ u11iversitaria! Isto na quadrá aÇ!tü:al em que a mais cara, :. 
mais ' extensa, a mais preciosa·_ das linhas ferroviarla.s do Go:vernr· 
Brasileiro está a espatifar-se s:ob o Governo Oetulio Var~~' co!l
for~e· o attesta o seu proprío d,ist_incto Director Mendon~a :Lima . 
de cujÓ· relã.torio sobre o esta-do dessa ferrovia transcrevo e~ti:.~ 
trechos·: 

"Presentemente, e1il vez de eleme11to propul:ior do desenYoJ
v,imento das zonas que lhe são tributarias, está a Central do Btn
'sil, 'aO COntr.ario, se!°vindo de entrave. ao prqJJTCSl~O àessas ZO'.fl,ci-..~ , 
porque já não lhes pode fornecer, na quantidade e µo tempo exi
gidos, os meios de transportes de ·que imperiosamente necessi
tam llara continuhr a progredir. 

. "Conséquencias: - a.) avultados prejuizos para ~- indúst,1·i:1. 
a lavoúra, a pecuaria e o ~m;nmerclo, que se v~m obrigados a r~· 
corr.er .a ;meios de transporte mais .onerosos ou a assistir â desvn -
!oriza.Çã:o de seus· productos peia morosida,de e atrazo com qu(· 
.sã.o . Ievalfos ao co~1sumídor ; 1:>> - avultados prejuízos â. renda dk 
Estrada; que se v.ê força.da a. deixar que se escoe para as rodovias. 
·SUa$ concur.!"entes, vultosa tonelagezn. de mercadorias por lhe fal
tarem: oa meios de conduzil-as. E' doloroso ·e. vexatorio para o· pes·
s9al ~ Estracla ver-~e dhr.iamente fétçado a recusar transport, ... 
a seus clie)lte~ pela carencia de ·~_ementos pâra satis!azel•os. _.\ 
deficienciã. de material de transporte, diz o mesmo technico. ê a..u.
gustiosa.. A ,<Íef!ciencia na substituit;ão <le dormentes estrnga,l1o!< 
~ ·~mais n.ngu·stiosa ainda, :Pois o deficit desse material excede cli.-.. . ' '. ~ 

~00.0QO d~rmehtes!" 
Cito esses desmandos a vól à'oiséaii, como simples amostra-:;: 

das applica~ôes dadas aos d~ficits financeiros, que em cinço an '°" 
nos elevaram de 8 milhões de contos. o passivo <lo Thesot1r.O Nb.:
ciona.l, dando como reaultádo o descalabro da moed~ e da~ fina.n-
c:aS da. Nação, Jos-ando a econ<;?mia. publica de todos os hrasileirq .. ..: 
a. · uma fõssa. de onde não sali>emos ~omo, nem quando. ena se ~<1-
fa.râ. ~ 

. .Em qualquer ,usina de assucar de Pern.~mb.uco., assim comu 
~m q:u-alquer estall'cia. á.grléola e pastoril <l.o Iüo Grande do SuJ. 
:um à.dl;nini:strador que no fipl de um aµno de sua gerencia. ·apre
eelitasse ·resul.tad01J ruinosos, arrazadore.s, analogoa aos ·q~e venho 
recordando, seria. infallJvelmente dei;nitti!io .e substituldo na admi
ntetra.ção. Assim procederia o proprio Sr. Getu1io Va.rga_s quant<• 
â. Sua es1;a.ncia. Na adminis~raeão do Br8.:Sil. não em um, ~ias e'Ytl 
cinco anno.ç se.auldos, deficits financeiros colossaes. desva:liza~o 
do mll rêLc; nunca antes imagina.d~ esboroamento consequ~nte dt:i . 
economia publica d·o Brasil. e cont~ua. o mesmo administrador. - . 
Maravllh~! A ~ação está ;r:eduzlda. a fazenda. de rica vluva anâl.
phabeta 11, caminhar para a miseria p~la mão de. seu procl.lrado,r nos 
negoclos! 
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Oito roilhõe,s de :contO$ a m.ar~ llá divida p~~siva íe~eral! ).' 
N'ação absolvéria o ))r. Getulio Vargas de~se. (i'e_licto, -si es.se de
ficit fin?.P.C~irô .ho~ves.s·e resulta.dó .de utr.1a t~sform~ção nova 
<Íe' n·ossa ordem econ.omica, ile uma incr~:mentaçãc;> da riqu~ pu
blica Por n:ov~ construc:ç~$ governa.mentaes .. a.$secur~tQrías .de 
recupera~'áb certa das despesa:s· fé_itas. A Nação ·e os esti:angeire>S, 
ápplâud~riam. ei;ses mllhões de c.ontos de deficit financeiro. s! os, 
visse.m hoje a:ppllcados· na solução ing~nte e u:rgen1;e, do. problema. 
aa fh'dustrla ~füe.ruTgi~ J)esada, aTicer,ee· ·fanCiame<ntal d~ ,nossa 
~óbera-riia._ .Esse applamso não s~i-ia_ negado. 'Pô.r exe!llplo.- â. appU
éação n uni'a. rêde. rodêViarià. mocle.rnizada ligàn.à.o o Pa.t'.â. ao Ri_o 
Gran~e do ·Sul .. App!ausos a Nação e as pi·aça-s extrangei~s· da
r1a..m~. como outro exemplo, a9 estabeleéiménto de uma rêde ban-:
car.ia esténdida soh1:-e as lavouras e industrias d.o Paiz do Norte 
3. Sul. Apí>Iausos. o povo brasileiro é os cr.eciores exti<ang-eiros não 
n.e,gariam ao desen voIVimento sertanejo .dê ferro~ias de, p·enetra
~:ão. ·Palmas ::. Naç·ão e as praçe,s extra.ngêiras bâterfam ao em
prego desses· dinhereos na modérniza~ão d~ nos·sa frota .macltíma 
de mercadorias. para. que n0'Ssa eXJ)o-r.taçao se· libertasse dos fre
tes extorsivos com que nossa: .producção é onerada sobre os inare8: 
Louvóres e.:stariam :3: brotar de todr.J-s ás boccp.s à :ú'm governo dis-
cr-!éiónarlo que hoJ)v~sse ~?.J:lprebendlÇlo ~· dotn~stica~ã:Q Jrrlgatorfe 
u_as e11chentes do RJo São Francisço, cuio vaI:le é um tihesou:ro .in." 
esgptaver d~ rfqueza-s i;nexploraÇlas; mü!to m .als e.:xtetjso. e mtüe 
ripo que o v;i._lle do N1_ip, sust~nta:<~ulQ unico da Na_çã:o Egypcia, 
cujo cóm:m_e.rcio exteriór e,x~é<l~ d~ ;f; ~o· nú~hõe~ este:rlinós por 
:inno! 

DiVidas êie milhõ'és d.e cem tos contrahidas para, as obras que 
deixo exemp1ificadas, ou outras de egual alcance. teriam o saj> .. 
p.lausos .risonhos e ·reMzes dg, Nat;;ão. Más~ diVidas ao em vez disso, 
;.i;pp1icadas corno o GoveTno do Dr. G'etu.Jio Vargas às appUco~, 

-dividas' inctiveis, resultante,? at~ de áPI:"o.pdação ind·~Dtta de di• 
nh.eirós· _particúl~~es dos Ç.ongela~os: - .ess_a~ te,rã9 eterna_m~nte, 
t:Jij,o ós aJ>pla1.1so~, mas ;S-im a$ ~aldl~~es da Naczão empobrécitla e 
•mvergon,hada a.n:t~ seus cregores e ;inte toc;tQs, os- P-t?vos t'lo mundo! 

O SR. ~~o Co~ - V. Ex~ declar~ .(lue, sl o gQv~tno 
discrfciol)~io do Sr. Getulioi Vargas tivesse tomado uro~ or1e·n
ta,ção, de f6rma ~ favqi;~cer a. l~:vour~ e p.ecua:;ria:, :;d?'l_da· pod~r.1~ 
.l·eç'ªber os applausos do p@vo :t>r~íJeiro. -s. Ex. teve essa ;:t.ttitud_~ 
t:m rela;~o. ao reaju~tgn:i.~~to ,econolajcq. V. E~. devia ·ter perce .. 
t \iQ.o que eil~ ~álvou-' a pecuari~ e a agrictiltu~ ~m todo o paiz. 

O SR. ólNCINATQ. aRA.GA - D -ivfrjo. radlcalmente de V~ Ex, 
O Governo do Sr. Getúlio Vargas tem c-onfisea{lo cerca <}e doltt 

milhões de contos. e a reaJustam~nto s_ó iI)demnizarã. 5"00 mi) 
•!c,ntos. Nao é um, reájustaménto. E' u:m .ch~:sa.jÚ~tamento contra -fl-

!avou.ra .. 

O Sn. ADALBERTO· CoRREA - V. Ex. dhmrge f sentpre porque te.m 
t1. e~P!.rifo de .opp0sl~ãoi. SetnPt~e que. ·s_e JJo.àe ~r,gumenta.r .à. favor 
.to Gove~:no, V. :E~. áe eonoea em v.osfç_ão c.ontrn.rta. 

O SR. CINCINATO -BRAGA .. - Agrade(J9 a V. Ex •.. 

o- -s:~ .. Ã.D.\LBER'l'o co.n-REA - v. .m-x. nada. tem n gr84ece~. J<~a.
-:, • iu_stic;:n_, a pen~. 

Nõ.o pos en~anamos· n, l·Efsnelt·!) d~ V . :a~. 
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O SR. C.INCINATO B.RAGA - Pi;osigo. 

VI - Outros motivos justificativ.o.<( da Desconfi an.ça .. 

O proprio povo brasileiro, a cada dia que vae passando, vae 
sentindo q)ie o Paiz está. desgovernª do. I:!a muitas op.iiiiões res
I>eita.\.·eis que sustentam seria o Paiz mais .feliz, .se q s-oveI"no 
actual nada ciisses::;e, í1em fize:sse, ci;fral)do-se apenas eril ·despachar 
o expediente e manter a ordem publica. 

Estoú ionge dê convir :nesse m~çulmani~mo governativo. Pa
rá. tni:m, o gove'rqo de urna nação é o verdaideiro e ess<mcia l mci
tor 'da. grande officina que é a naÇão inteira a . trabalhar. Si o 
motorista f incapaz, o desa,st;re é certo e:r;n qualquer curva da. ê.s• 
trada. Parada do motor não corrtge nada a bem da viagem. 

A deconfiança que la.vra, dentro e fór~ do B~asil, contra u. 

Governo, dura. ha cinco an.no.3, aggJ;:ava-se dia a dia, p.or attitu.d~s 

do proprio Governo. 
Não falemos. dos annos passados. Fale.mo$ apenas do que o~· 

corr~ em. .19~5. 

Nos povos verdadeiramente cultos do planetp., a · pedra dt
toque para afferir-se da capacidade administrativa de qua lquer 
governo, .~ a sua lei or~amentaria. Nas mãos de um governo essa 
lei fa.2 o pnpel do. bisturi nas mãos de uni círurgiiio. Da elal)ora 
ção e d~ execução d:?ssa lei tira-se a conclusão prõ confiança ou 
pró des~cmfiança :g.o governo do Palz. 

Ora bem. No .Brasil, e:µ:l 19:35, o Governo Federal elaborou a, 
p_ropost;a de lei de orçamento, para a qual tinha a expei'iencia pte
closa,. d,a administraçü.o do ~aiz desde '1.930. E o que foi essa pro
posta? - Foi uma puriss~ mentira orçamentaria. E quem ~ de
monstra não s.ou eu: - é a Commissão de Orc;:amento d~sta Ca..
mara, composta em sua grande mai9ria de orgãàs repres·entativô~ 

da maioria gover.nista. 

A proposta do Gove.rno trouxe no seu b.ojo, risonhamenfo. 
como a co1sa mais natural d.3ste mun·do, no guinto anno · <1-e go
verno do Sr. Getulio Va:rga:s, uz;n, deficit confessado ae 2 69. oc,o 
contos. 

Isto jâ. era motivo de graves criticas. Mas !\ Commissã o Cle 
Or~amento desven(,iuu um aspecto muito mais· grave. E' .que, sem 
despesas de o.bras ou s~rviçps novos, isto é , mantendo-se o sta:tu.-
112uo· ante.dor, o ~:efici·t. e!iti:iina.das despista.dOi.'3.S insu!iciencia,s füt 
proposta, att1nge a perto d~ 700 nill contos! Isto define uma ad
mihistrac:ão .•• 

De.n.t.re repetidos des!izes da proposta orçamentár-la do Gover
no. ba algun·s que fazem gi·i~ar .con~a ellá as proprias pedras dal-l 

· caiçndas. Esta. para ex.emo!o: 
Os cidadãos que se sentem lesados em seus direitos propõem 

suas ac!';Õcs 'judiciarias, e ~s vencem em ultima lnstancias, depois 
de anno~ ·e. an11os de demanda contra o Govern·o .. Veliçem-·nas em 
d~cf~iin· finql do Poder .ludiciarfo, a cujas sentenc::as d~ve o Go
verno (l:J :· o e:x.emplo de prompta obediencla. Mo.rHla a nova Com~
.tiuic::ào C:Lrt. 1.82) q·ue o Feder Executivo ~ntregue ao Pod~·~ Ju.
dicla.ri10 ü.s impott~nêias a serem pagas aos .litigantes vlcto.rfosos, 
pat<a Qnê o Presidente da. Suprema. Côr.te ~xpeça alvarás de pa
gamentos . 

A p!roposta orc;;;am.entarJa trouxe para esse fim -qma dotaç'ão 
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1jt) duzentos contos. A Commissãó ele Orçamento verificou serem 
.necessarios para essa d.Qtação quasi dez mil contõS., segunüo a in-
fox.·~a~âo authentica '<lo Presidente da Suprema Cõrte. , 

Então, a!:! decisões finaes do Poder Judiciario, na imporla.ncia 
:,t pagar-se de q,uasi dez mil contos, podem ser ludibriadas attrl
;,uindo-lhés o Govenno ·uma verba ·orçamen~ria de 200 ~ontos 

~m~? . 
Pois não é isto uma zoinba:ria de máu pagador? Imaginará o 

Governo que ha firmas credoras desses pa:game:i;itos já em- vespe
ras de fallencia? Neº3--Se- verba de dez mil conter-; para esses pa
;,,•a:mentos legitimas, nQ mesmo anno em que o Governo tira do 
Thesoüro esses 10 mil: contos para o Chefe do G9v.erp.o ir passe:a:r ás 
Rep~blicas do Pr::i.~. 'Que confial);çà pode l_nspirar tal gove·rno a 
qualquer praç_a con:imercial, na.cion~l ou estrangeira"? 

Articula-se no par ln mento e f6ra élelle; uma serie de funda
das suspei~s contra ~stos indevidos do Departamento Nacional 
do Oatê. e -foi solicitada detalhada avedguação do assumpto. O 
Governo, por sua. maioria nesta casa, impediu a averiguação ne
cessaria, ~ O Exmo. Sr. Min,istro da Fazendn, i;>ara ·suppri1-a, ·an-
11unafou que viria, em. discurso. fazer u'ma e)rplanação das contas. 
S. Ex. veio e falo·u; mas seu discurso não fói uma prestação de 
contas. Foi uma occultaç:ao de contás. 

E' preciso convir em que um dl~curso de duzentas ho,as não 
bu.:starJa, talvez. pará ·se detalhare,m contas de mil~ões .de cont0,s 
,d·e réis arrecadados e _gastos desde u ·ao . Pois $. Ex. discursou 
dúas -horas; e de-stás, uni terço foi consagrado á de:fesa politica,. e 
juridica do Departamento: o segundo ter~.o foi consumido em de
fesa do governo na qu,estão camblal e, no lnfelíz convenlo éie Lon
dres; e• só o ultimo terço referiu-se aos titulos dás despesas [ilo
baes da Contabilidade d.o Departam.ento. Resultãiio: - o dl.scurso 
da Exrnp.. Sr. Miriistro mais .acc.entuou ·QS suspeitas· contra essa 
repart_Ição do Go-verno, que ~stâ. comstltv.i.da hoje ern . supplJcio de 
nossa exporta9ão da café com e.. co,brança da taxa d(' 45$000 por 
:;acca exportada. 

Por Qutrt> ·1ado, a.s praças n1tcionaes e estrangeiras assistem 
a um f~eto e:xtral).ho: - de um governo cortstituc.:lorial q.ue- a e)las· 
paga 58$000 por lil;>ra esterlina ao mesmo tempó em qúe no cã,?;nbiQ 
particúlar a libra tem chegado a a.ar réis 92~000. O Governo ga.
nha em. cada libra, pelo men.os, 30$000. Sobre os· 12 mllhões ~e. li
bras (3"5 % da importaç:'ão) eUe g8.llba, portànto. 360 mil contos 
( 3 60 . 000 ~ 000$00.o) . . 

O Sn. FERNANDES 'rAVORA - E engendra novos cont;elados. 

O SR. Om'Avto MANGABEIRA - · E que· faz o gove~no desse di
:ihairo? Onde estâ. esse dinheiro? Não ê ~ave, :·:realmente o ,que 
vem affitmando o orador? O governo ,recebe, pd~ anno, trez.ent_os 
e tantos mil contos de réis, usurpãdós á exportaçâb, e esse montan-
tP. não con~ta do orÇamento da. Receita.! / 

õ SR. CINCINATO BRAGA ---. Pois be·m/ Na proposta. do 
Govern.o para a lei de Reêeita:. Geftail ·não apparece essa ·colô8sal 
qu~tta . Apparece am a verba sob n. 180, intitulada 11Difterenças 
de cambio... 6 mll cont.os" apenas, em vez de 360. OóO contos! 

O Gove~no, na girta popular, a'ba.fa assim 36.0 mil contos,. su
midos no segredo da. escrlptura.çã.o do Banco, para o Governo os 
applicar sabe Deus como. 
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. Çircumstancta;. "aggravante: - esses 360 mil contos são niU
J.?,mente um imposto lançado pelo Governo Fe«;leral sobre .a ex
l)ortacão brasileira pn.m o estrangeiro: - imposto radicalrrientE
prohibido pela Constituic;:ão, para se.r percebido 'pela União'!!! 

Doe ao meu coração d~ br~ileiro reclamar ·contra esse duplp 
estelfioriato governativo. Mas, ;meu 'dever <! prot~star. E' o qm.· 
faço. ·Caso como este n,unca aconteceu iló Brasil. nem na pri-: 
mel~ republica. nem na mpnarchia, nem nos governos· coloniae-l:l. 

MaiS doloroso do que q·ualquer dos ·motivos de Desconf·i.a.n.~(( 

j~ apontados. prepondera contra o B~asil o motivo ma'ximo: - a 
verg.onha de ba ver o Governo Bra~lteiro ga_sto dinheiro~ al_heio~ 
de depositos confiados 4, sua guarda_ Refiro-me aos congel~dos ... 
Aind~ aqui. - dit'plo e~telliona to governativo: - - primeir:o, porqµe 
o Governo não tinha direito de. aproo-riar-se desses ainheiros·: -
3egundo. porque elles fo~m consUUlidos com.à recursos, ãe receita, 
qt{e nunca figurara mna lei or~arnentaria do Paiz! O Povo hra ... 
sileiro só soube dp chá.os atrav.ês das exigencias .dos estr~geiros. 
donos dos dinheiros. ·exigencias que tiveram de ser attendidas em 
c·onvenios internaciona.es l;lum.,ilhaptes para o Brasil. 

0 SR. AD~o CoR~ - Se a re.sponsabilidade passou para 
o Gpverno~ como não tinha este o direito de di'spor dessas iií1 -
portancias. 

O SE.. CINCINATO BRAGA - Passou _para. e GQvernp ex-vi 
do Convenio· de Londres. e p.ortanto, muitissiino depois q.ue o abu
so ·já ha'via sido Draticado. 

O .SR. A~RAr. PEIXOTO - O Govercn.o fez um emprestimo ao 
Banco do Brasil, que tinha em <lePosito a i.mporta:.ncià dos con• 
gelados. Não ho~ve estelUonato ali.um. 

O .SR. CINCINATO BRAGA - "l'alvez o nobre aparteante 
tivesse razão; se .O Banco emprestador fosse inteiramente extranho 
á. administração. Então, o Banco é q,ue teria pratiçhdo o estel,.. 
nonato de dispô.r .de deposito infri'n.gjvel. Mas, o Banco do Bra~ 

sü é o _p:roprio G.overno, que o administra: - foi, pots, o· propri.~' 
Gov'e.rno qué praticou o deUcto. , 

O SR . .roÃo ·CLEoPHAS - Al.nda agora o Ministro da Fazenda. 
no discwso a que o nobre orad_or al'ludiu, se referiu a um epipres
timo de qu~tro mÜhõ~s de Libras. No emtanto, á u!tima )1ora, a 
Commissão. de Finança.S, por suggestão d_o Governo, elevou tal 
qua_ntia para seis milhões de Libras. Observa-se, por conseguin
te, que o ~ontante dos congelados e dei:isa apropriação .indebita 
augme~tou em volume ;conSideravel. . 

.. O SR. C!NCINA'XO BR.AGA - O. Sr. '.Miríist_ró da Fazenda 
teve vergonl:la de confessar a facto aconteci.do. Diss~. em seu dis
curso. ~mprega~-Oo o verbo no futuro. que "estará â dl.sposição 
do Gove:rno esEa. quantia••, a qual. entretanto. todo o rnundo s_abé 
que já. gasfou e com dif~fculdade está pagando. A verdade, dó-e. 

O SR. Ot"I'A'.VIO ~NOABEIRA ,__ Mas precisa ser fil.ta. 

O SR .• CINCINATO BRAGA ..:_ E serâ. 
•·: 

;Por esses e outro:s motivos-. justlficadls~imos, como eu disse, 
é a desconf'fal'l1;;:a reinante, nó Palz e n9 estrangeiro, contrà. a: ·actua! 
alta ·ad.mfnistracão do Brasil~ affectando tão alarman.tP.mente o ,va~ 
lor cambJa.l do nosso mil rêis .. A tal ponto ê intensa essa deacon· 
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fiança, sob esse ponto de ·vista, que julgo baldàdo o· sacrlficlo do 
;poder" Legislativo fazer um orçamento equiHbrado . .As praças ·na• 
c~ona.es e estrangeiras não a:credit~rão em promei:Jsas de lei orÇa
men tarla a serei.n real'izadas pelo pe_ssoal governativo actual. Es
sas p-romessas não evitam. os estellionatos govemativõs. 

VII - (j mais alarmante d,os motivos de ãesconfia.nça 
E, a insana inflação fiduciari~ do Govern·o Getu1ia 'Vàl'gas, 

que estâ es~otando a fortun~ geral 4o Erasil pela via da perda de 
substancia ecomomica. Essa perda se traduz cm trocar-se 1'54$ 
brasi!eiros po.r apenas uma libra-ouro! 

Por .agora,, não q~ero ref~rir-mc a letras, rieú1 a bonu.s, nem a. 
Qbrigações, nem a apoliees dÇ> T.hesouro Nacional. Nes~e momen
to n~o quero referir-me á i'nflaç5.o .ãesatin~da C.e meios de paga
~e-I!,to outros, qtie não as emissões de papel litograph-ado, sem 
lastro-ouro. Cinjo~me á incontinencia. elo esguic"ho de simples pa
pel c.orn poder liber~tor~o. 

Cei;-to, o Brasil tem tido nec~ssidade ode appeJal' para ~~se, 
recurso em todo o decorrer de sua histnrla .. Mas, nunca esse ap-· 
~_llo subiu.. com,o sob o Governo 0-etutio Var:gn~. a culminnncfas 
t~o calamitosas. Despesas louca~ estão provo~ndo emi~sões louca.~ . 

:Oou Jâ. a pro:va dessa. desgraça. 

Emissõés sem last-ro-our<> 

(Bancarias e do The~ouro) 

Deodoro da. -Fonseca: . 
Floriano Peixoto ••. 
Prudente de Moraes . 
Campos Sâlles . . . . . . . 
Rodrigties Alves . . . 
Penna ~ Nilo • . . 
-Hermes da Fonseca 
Wenceslau Bm_z 
Delfim e E].litacio . 
.A.rthur Bernardes . 
Washington l,..uis . 

.. .. . 

Emittiu a maior 
316. 011: 00'0-$000 
200. 862.:000 .. 0.0.0· 
67.606:000$00Q 

201. 490: OO'Q$000 
856. sso :ooo~ooo· 

577.461:000$000 
• • • • • ·• • • * 

144.034:000$000 

Resgato·tt 

104 .428 :000$.000 
1-0. 943 :000-$.000 
43.787:000$000 

2~1.828:00Ó$000 

Ve;Je.mos, agora, o Sr. Gl')tulio Vargas. ~lguem dos ~enhores 
da maioria, amJcissimo_s (3.e 'S. Ex., .acaso conhece? 

O Sa. FABio ~H~ - Só V. Ex. sabe ... 

O SR. GINCINATô BRA..GA - Só .eu, não. : .Todos pqdem, 
sabei-o, porque is~Q deve constar de do.cumentos püq'iicos. A e-mis
.<Ião a mais feita ~elo Sr. •Getulio Vargas, :!ol 'de/ cerca de réis 
2.016.000;000$000-. 

O SR. FABJO ARANHA - V. Ex. ha de ~~r contestado, como 
-~em s14P multas vezes. 

·o SR. OCT~VIO MANGABEIRA - Neste ponto, não, p.orque é uma 
questão de .algarismo.' 

o SR. AMARAL Pe:x:O'fo - E' prec~o dlstlnguir os .emprestimos 
·externos f~ltos pelos governos anteriQres ao do Sr. Get.ullo 
Vargas. 
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O SR. CINCIN-~TO BRAGA, - y . Ex. está mos.tra.ndo não 
te1· ouvido o quê já disse ou .que não reflect!u bem sobre Q 

assumpto .. 
Essa conversa fiada de que- o ·sr. Getulio Vargáa não fez 

emliresfüno exterho, jâ está esmerilha.âa ~ esmiu§a:da~ Os· fu:ndinqs. 
de 1931 ~ de 1934 reppesentam emprestimos externos de mais de 
~O milhões de libras esterlinas. 

O SR, AMARAL PErxOT.o - · Mas foi para s.oiver emprestiroo~ 
'\nterior.es ao seu go.verno. 

O SR. CL~CINATO BRAGA - Logo, pa.ra e,ssc fim,. o s ,_... 
Getulio Vargas :não precisava e.mittir p;ipel-moeda, .. 

O Sti. FABIO ARANHA - A pergunta. que formulou aos mem
bros da maioria sobre o quanto emittiu o Sr. Getulio Vargas, V. 
E~. deveria te.r endereçado ao Ministr.o da F:;i.zenda quando aqui 
pro.fer.iu, recent~mente, o seu discurso admiravel. 

O ciR. Jo~o CLBoP.HAs - Admimvel em insincer idade .. 

O· $R. CINCINATO BRAGA - Não o fiz por uma razão fa.cil . 
J~ ser e~licada. 

O Sn . . FABIO ARANHA ·- O Sr. l\Unistro da F azenda não foi 
interpellado .nem contestado por V. Ex. 

O SR. OC:rAvto MANCAm:InA - Mas· está sendo agora . 

O SR. CINCJNATO BRAG.I\ - Da tribuna affirmou, da tri-· 
huna devo contestal-o. O nobre . pep'gta:do acha incorrect..'t está 
e thlca ?Jarlamentar? 

O SR. A.DA:Ç.BER'l'o CoRREA - Da tribú:na: V.- Ex. ter-d. a re.s_posta 

O s~. J.oÃo CLEOPHAS - E' mesmo indispensave.l que seja dada. 

O SR. ADALBERTO CoRREA - .o nobre oraqor eStf.L apenas no 
tei'reno d~ .ímag.faa~ão. Algarismó's ca da. um amontôa como en
tende. 

(Tro·c~-ni-se apartes.) 

O $R. F~o ÃRANRA ·-Não qu~i·o !iar lições ao orador, que ê 
mestre.' Nunca tive tal pretenção . :Estou a.penas respondendo a 
uma interpellação. 

Q SR. CINCINATO BRAGA - A minha e.~trategia estâ ililndo 
resultado. 

Isso que está aqui é o minimo que tep.ho a dizer de ~n(:otl

tro da Fazenda t-er.á. á sua contestação, po·r mim e outros collegas 
unicaménte. Espere V. Ex. e verá que· o discurso do Sr, Minis
tro ~ -Fazenda. terá. a sua contestação, ·J;>or mim e· oútros collegas; 

O SR. ADAEBERTo CoRREA - EsJ:>ere tambe:n que o discurso de 
V. Ex. terá. contesta<;ã.o e serâ redúzido a. nada, como muitas ve
zes, ne~ta Ca.Sa, o Sr. Oswaldo Aranha teve opporiunidade de 
tazel-.o. 

o SR. BARRO'$ CASSAL - lsso é fantasia. 

O SR. ADALBERTO CORREIA - Est4 no conhechnento de todos. 

O SR. JoÃo CLEOPBAS - O noP.re Depu~ado Sv. Cincinató Bra:
~a tem can;-adns de ~. 
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. O $R.. Cl'NCtN A.TO BRAGA --... O .Sr. Dell>Utàdo Adalberto 
épr,êa es'tã. tr.ie passana"o -uma. certidão de lgtlo.rància, E eu sub- · 
serj:!vo tarpbem e$.sa ·certidãó, agl:iárda.ndo as ilções. de plena sa-
,bedorla. elo nobre. Deputada. · 

o ·sa. FRANOisco ·PEREIRA· --- Pennitt~ o .~óbre arad-or um ap;tt· 
te. V. Êx. affJr.tn.oú ctue o G.overne d:o S~. Getuliq Vàrgas. au
,gmenfou dé qols mi}hões 4~ con:to§I a cirÇ:uJ.ação !iduciari~? V. E;ii::_ • 
. talve.z esteja esqueeez:i do .(i;e- f:a~~r a çl~duce5:o d0 rec:olhµnen_ti;>; isto 
ê - .semrpa:nd:o ape_nªs a . pat:ce!Ja positiv;á, e dei:x~ndo ·de l~de a 
pal'ceUa negatíva. Do çontr-a:rio verit.icarla que o augmento toi 
aperi~s de ~o.o mil co'n.tos, mais ou me{1os. ;ba.seado em. d~ereto ~n
terior ·á. •admi'.t~tstra(;ão do S_r. G~tulio Vargas .. 

O SR. éJN·c:·N.ATO ·BRAGA ..._ Que.ro t.on1ar· hota ·do a.par ... 
te .que terá r-esposta dehtr.o d .e lJOUeo .temt>o,, _pol$ êstã. escrlpta no 
tneu díscurs:o. ·- -

O Sn. FMNcrsco ~IRA - V. :.:Sx. não ~setarec_eu se o~ Q.ois 
.xní}bões fQllf:U.n de acerescill}o ou "Q.ão. Aguard<;> a. l;'esposta:, ·com 
todo 1>1".azet. 

O · SR. CINCIN:A.":J:'Q BRAGA:_...... Nóta: Neste. quii:!.dr.o ha a es
cla:tecer 6 s·eguinte: P,rim~iro: o é.Ievad.o algaris:m9 do G.over.no· 
Wenceslau Br~z. de qüen:i: 'foi Mini~tro· da 'Fa.i;er;_ula. o Exmo.. $r. 
Dr. Antorii_o C~rlqs·;. füi .e~i~.são d~ ~merg~n.Cl.a, explJc.~cla pela.
gundo: DQ CH>yern-o· :Bernard~s; ao hdo 4e res~~e entr.ou en.~ dr .. 
nossa~ r~'ações d.e utg:ncjos com as nações beJ'lgera_Ate.s, e impeoiu 
a vtnd~ de ouro. re_p~ntiname_n;te, para noss~ e.Qono~ia- geral . Se
l?11n1fo: Do Governo Berna.rÇles, ao lado 4~ r~sg:ate entrou em cir
ClJ.Ja:ção utna ell},fssã.o ba.ncar.ia não compuf~da no quá.dro.. P()l"QU~ 
ella. assel'.lt~va sobre. lastro-.o:uro. ,~~rtencen.te ao· 'Ba11co Emtssor. 
na µnp.Qrbn~cia d~ ~ 13.l!;r8.23·9:. d:e ouro. meta:l.licô accumu1a.do 
nos co~Ps ª-º banco. 'rer.c-eiro: Np algarismo refere.11t~ a.o· Governo 
GetuU~ Va:rgas, está éonmprehe.ndiêla a .quantia de 301. 649 ~ontos, 
correspondentes· á arb"ittar'i:<t. re.trrada para. r~messa a..o es.tron:geI
r.o .de -E. 7. 541. 238 d-ia o~uro metaIIJee, s-em eor:teSPonde.ute int-lne-· 
~c:~o do p:ipel ch'~cu\~.nt-e l~trado por es~e ouro: ó qile prática.,. 
mente ~mp9rta em emtssão s~m las:tro d.es--ses 301..649 contos. 

O ~sR. Frµ~é.!Sco PEREii:µ ('"- Quer dizer, tr. E~. adrnltte algu
.q:ia.s emiss:l>~s .a.o. _$r . GetuH:o Yargas por anafo!rta. Qu.nnto -ao ·Sr. 
Art}:l~ :Se·r~ardes. -v: }tl..,.. se. esquece de dizer que. ·:s. Ex. queimou' 

·· o papel que V:. E?C. ...mit~.iu. · 
Sahe V. Ex. que o se,,lhor Be~n~rdes .fez a queima d.o paJ)el 

q_ue 'V". ~x. emiftiu, ficando, por isso, taC<> a; ~co, GP-nfo:nne s. Ex. 
,proprfo disse ezn ~uet. u·unia. .mensagem isto. e.. : que fe~ a de.t-laçãsi 
dà infla,cGã-õ d.o si;;~ Ptlmetro pe.r:lodo a.cl~·n1~ti:ativ.o. 

• 1 

O $~. CTNC;I~-.ATO B~G~ -.· · V. Ex. *1ó~tra que não .co
:nh!"'ce o assumptr;>, apsoiuta~et;ite. porql;le ~ eJ,p.issão feita no p~ 
-rfodo Bernard~ te:v.e lastrs ouro. · J 

~ . 
O SR. An.\i~ERTo Col!.$A, - · Nem pôde conh~cer. ·o orad.9'.t" e~ta. 

lâZenc;lo o estudo1 • .tios inter.esses· ·tnfeclores da :opposfo.ão. 
O SR- °FRANCISCO ·~r:RA - O q,ue éu Cflleda ê - que V . Ex, 

dlses.~e gué o papel qu~ímado no ft.m do Gov?rno :S~I.'ilarÇes toi 
o emittldo no pti.ncipio desse GoveJ,"np. 
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O SR. CrNClNATO BRAGA, - V. Ex. está:, desculJ>e a ex-. 
pressãQ; levado por más informaçõe·s, faltando á verdade. 

O SR. FRANCISCO PEREIRA - Foi o p:roprio Sr.. Arthur Ber
ilar<les quem decJarou que o â.pparelho emissor, creado com tão 
bons intuitos,. se )lavia t-rru;i.sformado em apparelho inflaccioi:üata.
V. Ex. ha de pe~mi~tir que, .opportunamente, eu leia, ~ui. o tre
;!ho da mens~gem do Sr. Bernardes referente a esse assumpto. 

O SR. OINCINATO BRA.GA - ·E' desnecessar!o,. porque 
(.'onheço o assumpto e posso re~onder a V. Ex.. · 

A incineração do papel moeda. durante ó Go'\·erno do Senhor 
Bernardes, foi em cumprime11to d,e clausula contractud do Banço 
EJnissor com o Thesouro; d~ aceordo com uma disposi~o da lei 
que creou esse éstabel.eclmento. E$.~ inGlneraçâo não er~ da 
~issão do Banco, más do pape1 moeda que havia na eirculaçãQ, 
':!mittido directamente pelo Thesouto Nâ:cioi.1al, Sem nenhum ·ias-• . . 

tro-ouro. O Banco Emil?sor. em virtude de clausula contractua:l. 
c~stava. obrigado a ·resgatal-a. :Para 1sso o Ba.~co remettia cada se
mana á. Caixa de ~orti,zação, para serem incineradas, avultadas 
(l'uantia.s em notas de~sa_s emissões do Thesouro. que• com tàes m
úinera~ões fJcavam ~edu~Idas a um milhão e nov-ecentos e seten
ta. e sete mil contos. Alêm disso. o B~nco reduziu para 592. 000 
contos stia prnnt"-fa emissão la.str.ea<la po~ ouro, de perfeito. accor-
do 'com o ~ecanfsmo do Banco ~missor. · 

Assim, a vel'ldade é que foram re~i·~adc:>s d'e circulaçilo. cel'ca 
de trezentos mil contos. em óbediencia á. c1as~lu. contractual, pelo. 
Banco. Emissor. 

o SR. FRAN'GlSCO PEREIRA Co1•l'espondentes ú ptjmefra 
~missão . 

O SR. dJNCIN.A.TO BRAGA - .·correspondentes á emissão 
do Thespuro.. qu.e era com:f:>letam~n.te sem respaldo metantco. A 
emissão do Banco tínha garantia cqrresponc;tente, em deposito no 
estabelecime.nto. 

O S.R. FRANCISCO PEREIRA - · Apenas disse que li na mensa
gem do proprio Sr . .A.rthur Bernard~s. a declaração de que o ap.pa
relha qué havia ·creado; no. foic~o ~o seu Governo, no Banco do 
Bnsil, se transformara em orgão .inflaccionistz., que, portanto, 
.Produzira .inflacção. Não d1go q.ue as notas incineradas são ·e.quel
las que V. Ex. emittiu. Comp.rehepde-se que não é assim qµe se 
.faz defla.cção. Foram q~eimadas notas em valor correS])on.dente ã. 
emissão anteriór. 

O $R. ClNCINATO BRAGA - O espirito do argum~nto de 
V. E ·x. não ê .e~se. mas o dê'· dimln:ulr a administração do Sr. 
Bernardes. 

O SR. FR.ANcr~o PEREJRA - · Pelo c9ntra'do. Estou, ate, lan
r;ando mão '.da proprla mei:isagem do Sr. Eernardes. 

o SR. CrNCINATO BRAGA - Meus argumentos ·eu os em
prego e 1expl1co com a maior .lealdade des·te mundõ •.. 

o 'SR.. FRANCISCO PEREIRA - E!;tOU usando de lealdade, citan;;. 
do trechos da mensagem do Sr. Bernardes. 

o SR . CINC.INATO BRAGA "--- . . . tanto. assim, que declaro 

54 de 88 

' · 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 88 

•· 

-256-

que não está ~o quadro comprehendida a:. emissão· ban.caria, que 
~nha. .respaldo meta1,l):co. Se V.. Ex. .leiido meu discurso. enr.Qth 
trar infidelidades, queira a.pp:z:ital-as-. 

· O S& FRA~CISco PEREIRA - Não digo. infidelidades. Apenas so
licit9 e_sclarecimentos~ li'erguntei se V. E~. attribuia inflacção de 
aoi,s milhões de contos ao Sr. Getullo Vru;gas por analogia, por 
haver s-. Ex. rem,etUdo o ouro :para a Europa, sem queimar o pa. 
pel correspondente. 

O SR. CINCINATO B!tAGA - ·o ouro .da CaIXa de Estabi
llzação e.stava gafa,ntinão papel-moeÇia que se .achava em clrcu
lação,, e em circulação eon:tinuou, sem· l~~tro. I.s.!?o equivale !>er,.. 
feitamente a emittb;. V - .E:x. não querendo comprehender as~im. 
itppello para o jliizo da Camara. Acho isso tão claro! ••. 

o Sa.. FRANCISCO ~"' ·- o jttizo da Camara. s~ formarâ. 
elJl. ~empo opportuno. 

O SR. QINCINATO BP..A.GA - Quando Lehine, na Russia. 
senhsr da Victoria ~ revolµç:'ão commun.ista. entendeu sUpl)t:inlir 
<> dinheiro corrente para fazer a egualdadé econõmiCa social, fol 
para ·o e.sguicho das emissões· incontinent~s que elle appellou. Por 
esse processo.· o rublo russo c~egQu á perda total. do seu valor 
.acquisitvo. todo elle embebiQ.o pelo mata-borrão da mlseria. geral 
d~ popula{;ão .russa. · · 

O ultra-conservador Jornal do Commerclo ·desta Capital, el'.ll 
sua edi~o de 22 de Agpsto do anno corrente, já. deu patrlotico e 
justifica4o a.Jarµi~ contra e~sa cata.strophe. Ahi encontrei . ns 
emissões feitas apenas n(l: ultima semanc: de cada mez~. cohfol"tlle os 
balancetes da Carteira de '.Redescontos. São estas: 

Datas 
1933 ......... Janeiro, 28 ......... ....................... 

Fev.ereiro, 25 ....•.• - ••••.••.•.•.•..•••• 
-M-arço, 25 ..................... .... ........... . 
Abril, 29 •.• . ...•••. , •..•.....••• ~ ..••.. 
Maio, 27 ..... ... ..... .. ...... , ........... . 
Junb·O; 24 ........ . 4 • • .... ........ . ... . ...... - •• 

Julho, ·28 ... ........ .. ... . .. .. . ............ .... . 
Ages to, 2 6 . ~ •.• , . . . • . . . • • • • • • . • . . • • • . . . 
j{)!:tembro, 30 . .. ........ it .... . ........... .. 

Outubr-o, 28 .•...•........•... . ..• ~ . .. , ••. 
Novemhro, ;:?5 ••••••••.•••••••••••••••• "' 
Deze.m.bro, 30 •..•.......•.•...•..•••...• . 

1934 - JaneiJ;'o. 27.. . , . .. ..... ... ..... .. ........ ~ • 
Fevereiro, 24 ..•••.••.••••• • .••••••.• ••• 
Me.rc::P.. 31 ................... .- .. :., .. _ ..... ... 

J 

Abril, 28 . .. tt ~· ... ,, ......... • ...... . . ~ ......... . 

Maio, 26 •·!> ••••• .- ........... .. .. ~ ........ ... . 
I 

Junho, 30 ... ,. ... . ..... . . .. . . •. ·!· ·' .... -- .•••• 
J'ulho.. 28 •• ,. .... · •..... •.•• _;. • 4 • .• •. • •• • • 
Agos:to. 25 ,, ............ .. .. _. ... .............. . 
Setembro. 29 .•.........•..•.•.••..•.• • .. 
Ontubto, 27 · ... ................. .. ... . • ...... • .... . 
Novembro, 24 . " ... ~ .. ............. ....... . . 
Dezembro, ·31 .... .. . ~ ................ ... .... . 
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Importa nelas 
1.034 :24-6rs70 
1.280:031$930 
1.484:"136$190 
1.045:598$500 
1.023:503$000 
1.360:035;500 
1. 805 :932$700 
7 .496: 777'$392 
8. 906 :929$770 

l.6. 015 :758$47.0 
1.1.417 :494$640 
24. 8'95 :~95$~60 
22.. 09'5 :·716$92·0 
.26.098 :503$S80 
1.6 .240 :475$110 

100.108:576$19() 
108.428:646$410 
113.002 :15i$48() 
105. 789 : 201::•500 

91.518:383$52() 
lll.197 :273S9GO 
109. l.86·: 000$140 
104 .,634 :596$790 
208.002:939$700 
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19~5 - · JaJ:iéiro. 26 .... .... , ,,. ............. , ....... . 
Fável'~iro. ~3 .•.........•... .••...•... ..... . 
~arçP, 3 o· : • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • :. • • • • • • • • · 
Abril, 27 . • • • • . .•. . ....• ..••.•.• ~ . • . .. . . . . 
Maio-, ~:5' .............................. .. . ... . 
-J'unho• 29 ........... , ......• _ . . • ......... ;;,, . 
Ju:I.h.o., 2.1 ..... , .............. - ...............•. 
-Agosto, 17 .. ... ~ ..... . ... ·· ..... • . ., .......... , . 

218. G53 :157.$10~ 
215.<)85:4.6&;1~~ 
208.758;267$300. 
208 .·iz25 :565$900• 
21().184:7 4.7 $ó0(). 
260. 530; 537$800>· 
257 .427:838$800-
310. 94'1: 502$30(} 

E o Jornal do Com.me-reio accr~scenta,, judiciosamente: •· Sei:ta. 
i:itUissim<> q'\l'e <> Gove.rno detalb~e. um pouco a. ultima e e.spa.n
to.sa. ·cifra. (da. semana. !inda. a. l7 de Agosto), de 310.94.1:502$30()'. 
Não ·haverá ahi wn terco &quer de effeitos commerciaes legiti
m.C>S; mais de 250 mil contos são titlllos do 'l"hesouro". 

o reaacto~ do sisudo e · tn.aü.~~eito matutino appell.a para. "umµ. 
vida. n·ova de abstinencia, ·de renuncia., de parclmonia:, e d.e orga
nhaGão pz:-oveitoaa. da 'Vlâa. e~onomica.. ~ara po(Jer7'1'1);Js satr da. 
1.16Tgonha. d.este. inf cr.no. O Paiz ná() de17e, de modo .ne-nhutn, co~ 
tln.uar a. ~ vi'ver na tremenda. angustia em que estatnos viV~ndo .. 
nessa alterne.tiva dolorosíssilna. de nãõ :poder ·pagar o Q:U·e d~V'~ e 
va:cilla.r- .n.os remedios heroicos q~e- preclSa. adopta.r pat"a. .sait" 
disso". O illustre, redactat. P<>t' ~vld~nte piedade para éom o Sr,-.. 
Getuilb. Var~s. deiXou de dizer que f.o! o Governo de s. Ex-. Q.U~ 
poz o Brasil no interno 3. qae com· -verdade a.llude. 

l?~t'guhto eu ag~ra.~ - l)~de um pm jâ. assim em])obrecido sei~ 
condllildo pol' mais tre.s anJlos alnda ppr um Governo que já <> 
póz no Interno? A que esta.do à.e ina.niÇã.o. e de <Ies~bro -dps 
neg()c.ios, terá cllegado o Bl'asll daqúi a tres· annos ma.1.s? · 

Perante a Nação, Q.lleril responde pelas 1nfaJ.Jlvei$ desgraç~ 
supervenientes? Qua.es vão ser e.ssa~ desgl'aças? Até que pontô 
;poderão ell~ porventura chegar? Naufrag~á o r~gime? Ficare
mos sem 2n:oeda cor.rente, <:om a çl~valor~o completa quet 
acontece.u .a.o marco allemâo, ao r:q.J,14 russo, a. <:Orôa. au.strlaca2" 
Será possível nessa situação ~nter.-$e a otdetn constitucíP,nal ?" 
S~râ. ella d~smOrJ>nada J)e1a. .desaggreg~ão do Brasil em varias 
pattias? Será a solução um.a interven(lão das potencte.s estra~éi
ras, ~omo no Egypto. na China. na Tu?."q1lia. na. Austr-ia.? Essa. 
intervenção jrã até onde, nurna ho:ra. destas, .em que os appetitéS 
das pótencJa.s europ~ jâ. debatem a. .apro:prW;ão da. Abyssinia. ~ 
das colQn1as de Pertugal? Numa hora destas. em ~ue surg~ ·a. dou~ 
trjna. de gue .nacões. f.racas J1ão t!.tn dlreito á. fadependencJa. desde
qtz.e as fortes ·neee$S1tem de terrltortós"l 

A JJlur<>.Pa é P.oje um vuléã.9 ~ gu~rra. em ebulição: sua. e:z..., 
;plosã.o põde ~hegar a ser unaa catastioph.e mundial, :ta.talmenie· se ... 
gwd'a de ·con~Javes intet".ll.a.CiQna.es para reg.ulariZa.ção do.s dlréitos 
dé. cad;\. Naçii..o. Com que autodda.de moral tala.rã. ah1 pelo ~rasil 
um Goyerno desmoralizado, CJ,.Ue· não infunde con!ia.n~~ nem den
tro, nem !6ra do I>a1Z7 

Ja. se- chegou a. talar na. Amazoll.fa. para soluGão da.a diifjcul
dades da stti>ei."-lota.i:ão eurQt>l!a. 

ô SR. Al>At..BERTo Co~A ~ Tanto impõe confiança o governe> 

eo. ,sr. Getu1io Vargas que, apesar dé t<:ldas as intrigas o);)posicio• 
nlStas~ ainda. não conseguiram tiraJ .. o cto Governo; s .. Ex. deve 
tet" o ·apolo da. opinião· p'ublica dQ .Brasif.. · 
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O SR. BARROS CASS.AL - Esperemos pelos .acont~cimentos. 

O SR~· OcTA.\' i1> MA.N'GABmCRA - ..Apoio na op!nHio ·J?Ubllca? ! N.ão 
:apoie.do. 

O SR. ClNCIN"A.TO ERAC:.A _... ·• Pn~::,um1>ção e agua benta 
·~a;da. um toma. a éfue .quer". 

O Sn. ADALBERTO CoR~ - V. Ex., ·que vive no terre110 da 
.mystiftcaçã,o, ainda .ha 1>ouco, V. Ex. f(!z uma referencia. a. es
:tr.angeJros que j§. l)ensavam ·se apossar . do Amazonas qU:a;ndo a 
nossa lm.prensa em setviço telegi-aphico · divulgou ·as tdecla.raÇões 
<lo ex-minlstro R~ynault desmentin.do formalmente taes noticias. 

o s~. CL~CINA'I'.O BRAGA. - Não citei .isso CO~lO opinião 
..de Reynault. 

Continuo m~nhixs qbservaçõe::>. 'inslstin.do na 1ninha. iJJ.te~rog-a
:tiva: -. quem responde pela~ ínfa.Ilivals· deswntu~as qu~. se estão 
-àccumulan<lo contra. x:ios? 

Respopdam os e~emenlo~ ciYil' e militares qut• ih'1põem tw 
'Bra:sü o aes.J:)i:estjglado Governo do Sr. Dr. Getilllo VM.gas. 

Mas, respondam ·sabendo que agora mesmo, alnd:l. antes desses 
'Siescalabr,o~. jâ nos eneentramos em situação de tal extremida.cfle . 
.que a desvalorlZa~ão cambial do nosso mil réis, nQ continente ame':" 
rlcano, está a.baixo ~ ·moe·ãas da ArgenUna., tla Colorilbia, do 
<Chile, do Equador. do Peru, do Urugua.y, da Venezuela., da Costa. 
'Rica. :de Cuba, .tl~ Gt.\ãternalà, do B;aiti, de BoJJ4uraa, de Nicara.:.. 
4(11ª• do Panamâ., da Republica. Domlnicana.1 do S~Vlldor e d9 
Mexico.. No continente amedca.n:o inteiro .só ha,. uma. inação, c-qja 
'4esvalorú.açã.0 da moeda. esteja a.baJXo. da, do Brasil : -:-- ê o 1n
:teJ.tz Para.gua.y, ·que acaba de .sair de uma. guerca ultm exl;taus-. 
~va ·durante cerca de .tres c.nnos! 

Q: Sn. -~RTO Co~.:A.. --=- SE> Ü'l$0 é '\'~l•.dadé. a Ni1t;>a é dp~ 
..e>rros aecumulados da Republica Velha. 

o SR. CINClNATO BRAGA - E' ·ª un.ica mood<l , .IW ,A.me?"iNt. 
~o Sul. Q.ue esUi; abaixo da. :i.:i.oasa. 

E d!zer-se que em me.teda de credito J>UhÍíco ~Xte-i"J)O E.- iO
:terno j_~ figuramo,~ nos primeiros loga.1·es de to<1a a .\.i:n.erka ! 

VIII - ..:1rn·111nen taçõe."I im1.!w11.as. 

Nos mefos exclu~ivarhent~ µartid-:Arios, 1;.1.bo1·a-::;e geralmente l"m 
'Ptn erro palmar. E' o de s·uppôr-se• qu'e os parlàmento.s sã.o o 
-:i>Cena.rlo em que n:l<l:ÍS se cUseut.c politica, <!a.~o a este YOcabulo 
·sQU verdadeiro sentido, que é o de arte de go~·e1·na:r as. Nações. 
Essa suppo,sição ·e ert"onea. Aq~, n~ Cani.a.r.a. .dos Deputados Bta
silelrós, mufto se discute sobre a~ pessüas do :'Sr. GetuUo Vargas. 
:ido Major .Bhrata. e de outros interventores, spbre as pe~sOas t! QS 

.erros da ·Republica Velha, e outras pieguices· rldlcu!o.s • 
. Alta. polltica dos ~nteresses superiores da NaQâo, encat'ando

:se seus problemas 1e ,s·ua~ neccessarias .. soluções~ sem n. preOCCUPll
~ão primarclal de agro.dar ou def.enàer ao Góvel'liiO, é. um assum
't>to raras '\"ezes aqui ~tado, e ainda. menos vezes resõlvidõ . .A 
regra, aqui dentro, é P.revalecer~m a.s c~amadas injun~c:ões ~ar
tid~ go\·ernBme.nt8,e$. 

Ent"l'etanto. a. arta, politlen. dos interesses impessoaes ~ su.Pe-
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riores <la Naçã;o é diaria e tenazmente diséutd?- eJ'.D; outros sce-
narlos. Onde· se -discute; com mais fervor e proveito pratico, é:-· 
dentro dos grandes bancos, dentro das associações commerciae$,.. 
dentro àa:s bolsas de titulos e .de mercadoria~. dentro das asso
eiações rura.es. dentro das associações de transportes,, dentro da.$ 
associações ifidustriaes, éonio das ~socíaç()e proletárias ou pro
!issionaes, d.is congregações das un1:versidade.s. dos escriptorios de: 
estudos economicos, etc. E · o mais ,seri.o e importante está em 
que os debates nesses lagares 11ã.o se cingem a. essas con>ora<:ões: 
dentro elo Pa.iz: elles retumbam lá tõra, nos meios sociaes estran
geiros, que se in.for~~ e actuam co:rn analog:os objectivos. 

O SR.. A»ALBmr.ro Co~A - Sabemos bem, qu9 repercute lá.. 
tõra! Os disqtirsos de V. Ex., pronunciados nesta Carnara t~m 
reflectido no estrangeiro de maneira preJ.udlcial e.os interesses d.::i 
Nação. Quando fala sobre o c.afê, as cotações d~sse producto câ.em 
do exterior; quando fala sobre a. situação administrativa. do P~tz. 
o cambio d~sce. Com os seus -discursos V. Ex. t~m feito t:nuito. 
mal ·ao Paí.z . 

O S~. CINCINATO BRAGA - . E~gano de V. Ex. Mal a.o
Paiz fazem os crimes e os erros praticados pelos Governos. A cri
tica a esses e.rimes e erros fà.ze.m beneflcfo ao ~a.iz. Nos meus, 
àiscux ... s~s semp.1'e trato dos altos rnteresse,s da Nação .. Na minha. 
:i•es,sõa V. Ex. põde encontrar a maior Ignorancfa. . .• 

O SR. ADALBERTO éo~A - Mas, desg't'açadam~nte, a. pesscm. 
çle V. Ex. é conhecida. no exterior como finanei~ta .de valor, qua.n..
do a. verdade é eutra bem diversa.. 

As declar;i~ões de V. E~. nos fazem mal porque lá. fóra jul
gam que os dados por V. E ·:.t. trazido$ para a Camara ·São ver""· 
da.deir.os .. 

O SR. BARltOS CA$SAL ._ Re·percutem mal os actós do Govergo_ 

O SR. OC'rAVI.o MAN~BEIRA. - Os discursos do S~. CinclnatOi 
.repercutem mal lã. fõra porque dizem a verdade. 

O Sà. ADALBERTo CorutSA - E> uma falta de petr.io.tismo d& 
V. Ex. crear essa desconfiança. 

O SR. BARROS CASSAL - lmpatriotic~s são as attitudes cie:;;se·· 
Governo. 

O SR. CINCINA.TO' BRAGA - Tive a in:füUé!da,de de não re
ceber ll~ões de patrlotfsmo do nob;re Deputado. 

O Sg, ADALBERTO OoR~A - Te.nho :PMrfotis:mo e me orgulhe-. 
disso. Nunca tirei vant::tgens á custa dq ?XJeU Paiz. 

O ~R. CJNCINATO BRAG~ - Faz V. Ex •. muito bem. 

O Sll.. ADAT.BERTo Co~A - O que const~to estâ. no conserisc> 
de todos os DeputádQs e do 'Paiz~ ·ca:da vez que V. Ex. faz um 
discurso sobre ca.""nhio e sobre oofê. cãe o café e cãe o cambio ... 
disso tirando os neg()cla:ntes de Sa:ntos vantagens e;irtraordinarias_ 

o SR. ACURCIO TORRES - E:ntão é porque o Sr. Cincinato Braga, 
tem autoridade. 

(Trocam-se apart~s entre os Sr8. Acurcio Torres e Adalôert& 
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<;orrêa. O Sr. Pres f.den.te., j"azenil.ó soar fasist énte1nente os t11m
,pa.nos, rec~rflui. atten.çâo). 

O SR. AD.u...BERTo CoRRJ!:A - Pôde-se dizer que e tln~ncista um 
1lomem que ac<mselha. a construcçij.o de um.a estrada a.~ rodagem 
d~u:i ao Amazonas 'para ser pa~a com o pr.odu~to de: eucalyptus 
plantados ao l<mge dessa via de communícação?! 

O SR. CI~CINATO B.RAGA - V. ·Ex. dii. licença para um 
~"'t,Parte~ 

0 SR. -.\.D~BERT-0 Ç tiRRl;:!- - V . . EX. pode co'ntinu.n.r o discurso. 

O SR. CINClNATO BP..:..\.GA - Quem está fazendo o discurso 
~ V . E.x. 

O SR. AD.\LBE~To CoRR~A, - V. Ex. pode continuar. 

O SR. . CINCINATO BRAGA. - Q.ueiio que f ique a~centuado 
-que reconhe~o a inferiorida~e da ~iRha. a.utoridade. do meu pa
tHotismo, deante dé:L ·supertorid.:.lde da. a.uto.ricTad~ e elo _pa.trioti.stno 
do Sr. ,Depute.dó Adalberto Cor:r~a. 

O Si:t. A.DALB&RTO CondA - '.e me orgulho .de ser patriotá. V . 
J~. não póde .esta.belece-r um par~ltelo. Nesta Casa nã<> tem. feito 
-0-utra c.oisa senão mal U('j Pai?., afim de satisfazer os odlo.s. 

O SR. ;BAfütos CAssM, - ~e fazer bem G occultar a· verdade .•• 

O SR . C1NCIN~TQ BRA~A - - Sr. Pres.idente, num debate 
desta magnitude para 0.i:- interes~es da Nação·, nã.o tenho o direito 
<le disc~tir m-ioha pessôa. 

l?refiro contj.n·uar o cur$t> das éonsiderac;:ões qüe vinha. taz~ndo. 
Senhores, gera-se nos centros sociaes, a q-ue me i:-e·fért, a. con

Tian~a que ampara. como a deSc<mfian~a. que mata os goye~.nos. 
Xos .centros ql}.e ta~s. 1e ·não· aqui na. Camar-a dos Deputad9s, é que 
se estudam e se pre·'\·êm ns· grandes trans.formações J)o1iticas, eco
l1omicas e sociaes. no s~io das popul~ões. 

São todos esse~ ·centros que· estão a in.qu:U-ir a.gora: - para 
()J}de- catninhatuos ne~t-e declive de desconf.iançà., que está quei
·mando o valor Q.e cotnpl'a do untco dirihelrê> co.n·ente que a Nação 
J)ossue? Pa:ra onde Yam~s? 

Ne.i:n o Governo, nem a maiori.a pa.i"la:rnentar sabe responder 
:vcsitiva:mel',lte a essa, ,irite.rr.Qga.<:ão. N~nhume. medida é alvitrada, 
~ men.os adopt;l..da. 'trm ou .Qutro idos m~mbros da "maioria, ·não se 
l;esign~do ao silencio, apre::ienta ·esta sólu<;ão: atacar os homens 
e os erros da primeira ;Republica, ~omo defesa. para· a. Republica 
actuaJ. Um ou· .outro accusa a minoria. parI.a.P'ientar por não en
-c::uninhar as soluções_ n.ecessar.ia.s. Esses rld1G:tilos . -ext,edi~nt~s _ a,u
gmen~do a desconfl::mc:a p·roduzem resultado certo: - a í1rmez.1. 
~'ª baixa .ao cambio •• .\. Jibl..'a-papel já attl ngfu194$<lOO !=! a. ~fb.ra,-o~o 
1.5.41000. 

Emquanto assim se· pas$am o-s factos. no parlamento da Grã
nretanha . suggere"'se ao geverno b.riOO.nnico ,.suspenderern-se i"emea.-. 
"sas ae me.rcaê(orias para o Brasil a.ntes de pagos lá os commer
<:ia.n tes fo.rneeedores. E I~vl'o extrangeiro, recen:temente publicado, 
~Iv.itra o chamamento de ·peritos ~xtrat)gelros ·para o.. administra-. 
<:ào do Brasil. A desconfia nç:a augme-nta. dia. a dia. Contra factos 
nã.o Yalero argumentos. 
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o SR . . .A.DAI.m!lrl'o Co~ ·- · Crelo q'ué ha até con.veniencia em 
censervS:r o' cambio como está., para q;ue possam effectua'lr vendas 
no exterior. 

O SR. BARRos (JµSAL - Então melhor seria dar de g1·a~a ... 

ó SR. AI>.ALBl!Jll'l'o Co~A. - Se Q dinhelro tem valor dentro do 
nosso Palz porque dar de graca? 

O SR. BARROS CASBAL --- Para chegar ao p.onto de zero. 

·1x - , Córtes drastkos nas d~spesas não siio obr:a, 

doa .J>Grlamento.f 

O SR. CINCIN:ATO BRAGA - Em to·dos ·os povós cultos, a 
desvalorIZa~ão da. moeda cõrtente têm por J)õn~ àe partida o ':de
ficit·" financeiro .. Quanto má1or é cr volume dos "dét1c1ts ~,. tantó 
ma.tor esse. desvalorização. Já estou cansa-do de ~emónstrar que-, 
durante o Governo do Sr. ~tullo Vargas, o. "deficit''- financeiro 
excedeu de· um núlhão de c.ontos, por anno, repetf:damente, tenaz
mente. E isto sem que a receita geral haja>dimlnui40 ... 

A depressão economlca mu'Ildi.3.i de. 1929 motivou .desequilibrios 
<>rQamentarios em todas as na.cões. s.em exêep~ão. ~as, e·m ne
nhuma Só êlenas·, o ••de1fc1t'' subiu J>ercentú~lmente n.os alga.ri.amos . 
astronomlcos. dó Governo Getullo V8.rgas aio Brasil. ~ais do que 
~sso: - e,m nenhuma. s6 deilas, o !orm1davel desequfübr.io tem du
rado tanto, como nas mãos governa.tivas ido Sr. Getulio Vargas. 

Isto quér dizer que, aobr.etúdo de 1929 para. e~ todas as ~
çõe~ t~tn dolorosa experlenela desses desequilibrlos. Em. todas 
elta.s, a sltua1::ão telll melhora.do. Sõ no Brasil ella tem peorn.do 
de anno para a.n.no. · 

Em to®s eUas, o expediente adoptado para corrigir os "de
~icfts'' -tezn .sf<Jo o mesmo: ....._ ·o go-ve-rn.o de ~da. uma. faz nas des
pesas publicas cõrtes drasticos. Para isso. mude..ncas de h_omens, 
uniões de pa.tttdos a:ntagonicos, para. comporem a!:I equipes dos 
!,wmens 4o governo de cada Na.cão, homen_s ~colhid'o.s entre se·us 
melhot"es valóres de estadistas, attrn d'e .que a confiança ,se ve
tifique e se imponha. 

Em toda parte,, uma. ver~de t:Icou constatada, ~em possivel 
duvida; - n. obra dos córtes né.,s despesas publicas sô cabe,, só 
pode çaber ao $'Overno, Jato ê, aps · bpmens que estejam: adminis
trando o Paiz. O gove-rno, que t~m: em· suas mãos as r~deas ad
rntnfstratlvas de todos os sectores dos .serViços publicos, e o ma.is 
competente para sab.er onde corte.r nas despesas inutets ... para sa-
11er ad~r as ctue possam esperar m~Jhor~s dias. 

N'.o mundo 11neiro civilizado. éssa missãÇ> não (oi confiadà .a 
nenhum S(> Pa.rl~ento!· Ao contrario disso: parlamentos va:rios, e 
<J,os rnajs ciosos de suas prerogatlvas e <ie sua cultura, it1Vestiram 
a seus .g_overnoEJ de poderes excepcionaes para decretarem os êOl'tes 
-nas despesas, n:azendo eiles, para :finn:l córrob.oracão pelas Ca
maras, , os orcatnentos equilibrados-. 

O $!\ Jol.o CLo1ilOPHAS ..._ O Sr. Ministr~ da Faz.e.n<Ia decla.rou, 
elll reunião da Cornmissã.o de Flnan~, o .que a.UAs fol pUbllca-Oo 
por todo!J os jOrn.aes, que ·.en~ sua. collabor~cão, suas sugges
tões Pa.M .reduceão daS despesas sob a forma de· emendas. E não 
o te~ atê ai'ora. 
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O SR. CINCINATO BRAGA - Provavelmente o nobre ~pu
lado p~lo Rio Grande do Sul o ·farâ,, em n.ome do Ministro. 

O SR. ADALBERTO CoRR.mA - Essa ironia 4emonstra. a ·mediocrl-
·dade de. ·y.. Éx. ·;J 

. O SR. CINOINA.TO BRAG.A, - Ser.la u~a prova de confian~~ 
que o Ministrà da .Fazenda daria a V. '.i~tx:. 

O SR. ADALBERTO Co~ - A ironia do nobre orador reveia 
uma falta de serenidade, al!âs., jâ rev~Iada innumerru:i vezes em 
seus discursos. 

O SR. CINClNATO BRAÇ}A - . Ass-im se tem f.eito nos Estados 
Unidos, -na Ingl~terra, na França, na. Belgica,, na Italia, na Rutna
ni~. em Portuaal, e por todo o orbe. 

Apenas um paiz, na Amerfcà dó SvJ, faz. ri.dicula excepcão â. 
essas regr3,s ln}postas pelo bom senso. N"ess~ paiz, o despre_stigto 
.do Gover:nQ, ·l)erante sua opinião· publica, chegou a este resu.It.ádo~ 
o equílibrio or.çamenta.rio ~stâ. á ~argQ do Parlamento. porci.ue em 
sua proposta· orçamentar.ia o Governo não teve .a Gdra:gem dos 
éú1·t.es .necessarfos· na.s qespe-sas; mas :teve a ouSG.dja <:}e consigna"r 
no pàpel verli!as evidentemente inferiores â despesas força.d.a$, para 
illudir ao publico com um "deficit" ·de 269 mil contos. quando a 
Commls·são de Orçamento da Camara dos Deputados já. verificou,. 
que:-. ém v~z de 269 mil contos. o "deficit" será de perto de 700 
mil contos, certamente- aipda rnu~to infe.rior á realidade dos factos, 
que determinarão "deficit" superi<)r a um milhão de contos, outra 
V~. . 

Esse governo teve corag~m para mai~. Segundo no~sa Cons
titui~ão Política, a. organizaçãÇj ''pelo Governo" do projecto ou 
proposta d.e orçamento tem de ser .elaborada no primeiro sem~stre 
d.<'! cada ·anno dvil. _isto ê , de janeiro a ju1)'ho. No corrente .an-n·o 
de 1935, es.rn. f 'Unc<;ã,o g.o~ernamental deveria tet ab.so.rvidõ todo 
o tempo do ·Presidente da Republi_ca e de seu ministedo. no es
tud_o dós profun.d.os cõrtes nas de_sp~sas, para pôl-as dentro das 
forças da arrecadação, trabalho esse naturalmer ~e difÍicil e mo
roso. reclamando o. maximo· de att€nção de todos os membros do 
governo parà salvação do Pafz. ' 

E o que · vimos t.odos nós? Virn~s que nesse periodo a Governo 
do lkasil foi atacado de ·paranoia a.mbulatoria. traduzida . em ale
gr.es excursõei:i turistlcas, de ministros e do proprio Chefe do Go
vern.o. E desse. modo o equilibrio orçamen,tar~o 'ricou -a cargo do 
Poder Legi_~lativo., E os mebros. do go"'·erno continuam a recrear-
se em P..!!.SSeios dive,rtidos. e disp.endio~os. .. , 

Aql!J dentro do .parlam.ento, o que _se vê repeiidarnente ê a ap
provaçã·o i;>ela maioria de proj_ectos augmentando as despesas·! 
A~nda. ultimamente, no meio das angu_stias, em /que vejo dehater
se pelo .equ1Ubrio orc;amentario o esp~r~to de .Toãq' Simp!ido. a quem 
nesta casa ninguem excedé· e·m competencia mental em sisudez de 
caract,er, e em espJrito publico, - e:q_uJ · de~tro. nesta hor.a a ngus• 
tiosa, surgiu o projecto n . 34-A. de 1935. autorizando credito es:
peci~l ele 5 :mil contos. para obras ferroviaria·s e tel~~aphicas tja. 
Bah~a. _A esse proje.cto foi pr.op.osta emenda elevando o credito 
pare lh85.0 contos,. augmento destinado a obras ~ocaes. Seguiu-se 
outra. emenda, elevando o cred.itÇ> p~ra. 1 mil contos, augme.nto 
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'tambem destln3.dQ a óbra:s Iocaes, Finalmente, o.titra em.eil-Oa .sut
gifi. à'_~crescen~do ·a.os ditos 7 · mil e0JJ.t9s a quantia ·de 15 mil ie 
600 eo'l}to~ ·Pai:a. ·serviçós no .Estado d~ ~nas. .. 

Assim, Um cre.dito .qe· s· m.ti éo~tos, q~ .<1 111..úm~nto · cictual não 
con74>0rla, fpi ·pelQ :plena.rio cony~rtid-o fiín cr·edito de. 22· mil e ,seia
~entos contos, ~ppró:vàdo pel~ m~ori;l. governainental ! E o in
sano tr~~;ho d~ .roãq Simí>liclo j~ ~- atirada ao r!d.!culo e.amo 
flórilegto ~ançeli'o ! 

Els a.hl o que ~ ~ redue~ão colossal dus <lespesas dentro do 
p~·tlajn~Iito ! A:s Qr.den~ da dià .continuam a. .conter projectos da 
a:ugment_os de desp~sas. 

D.esgraea~~nie. as p.raÇas co:mmercià.es, tanto braàileiras co
ttlQ e·xtrangeµas, s~ritindo 0 descalabro administrativo ·do ·r.o's.So 
Palz1 Vá.9 Se apaVO't'ando ante. O dia d~ àmanhã, e a Jfbra-papei vaê 
caminihando ·:Para p prec.o de 100$000. • • por emq·uantõ ! 

Q qú~ ~spanta. ~ ·qµ:e o factor p·sych.-0logieo '•·desconfiança" aiilda 
não haj~ exttngU.i4o por completO o valor-ouro do m.11 réis, .que 
aind~ vale. um e mel.o p~nnY"-<>UFO! 

.In_.sisto: de cõrtes decisi-v:os .e ·capa.e~ n·a.s despe~. nunca. P~J.'
lar.nento nenhum do mundo con.se:gui11. to,mar- a, '.il)icµitlva, e. a. .rea-
tl~l--os. A r~ ~ ~.imP.les e huµi&:na: os. l).l~rt1bi;:t:»s do Poder Le·• 
gl~Iativo ,._ivem natu~.Illente subxnettH'lo~. salvo ,raras exc~pções, 
::\3 suas c11entelll..§: ~leitora.e~. qtre os a:mpar.a.m. 11as '1I".l'las •. e q11e ·!ló 
conc:or+em, essas clle.rt:telas,. par~ augmênto d~s ~spesas do E~-
t;.tdo. . 

lsto ê as$i:ru. mesmo.:. no mun"do inteiro. Govern9_s que de~m 
<>S. gr~nde:s cõrt.é& J>Ara. serem realiza-O.as ;pelos Parlrtment_os .São 
~avernos de pilher.ía ca.rna:vaies.ca. 

·Orçam~~tos .no papel traC'ados pela CommisSão de Fin,anças 
não adeantam nada, quando, ·como act~almen:te, n~çi -~ go'V~_r-no 
com for~a mora.i parâ executál-.os, .dêntro ·das re.Pa,r~iç.~es publicas. 
Decretação éie orçamento f: U·~ cousa. E:reC?!-cfí.Q de orçatnento ~ 
<:>utra. cousa,, muito· di!!erent~. 

F4ttO de 1decretaç·ão 1de orçamentos esta o gpverno: do Sr. GiJ:
.tc~fo Vât'ga$. Nos cinco annos, de 1930 a 1935, elle propr~o os de
éretou u..nno po·r .anno·. 'ts~so sõmen:_te ·P,ara divertir 9 publtco: · por-
41:,Ue nenhüm. dellês foi executado, n_o !;le:ntido qe reaUza;T.•se o equi
librfo ér~e:n.tarfo. · O unlç.o: Minis~r.o que :forc·ejou, ãe verdade, 
iie~s.e ·sentido, saltou fóra .do Ministerió: - - tei o Sr. .José· .Maria. 
1Vbitalter-. . - . . 

A prova ·do neill'ium. v;i!_or, para e'Ste. g.overno, de leis de· orça,
iUeN to, ·aqui ·está., segu,nd:o as incQm,pletos· dádoH -'que possuo ·so-

-bte a despesa ette~til!J,da: · · 
Despesa auto1'iznda nn: le·i OI'Çan1,(!fitada - DeApêsH reali'l)~nte 

eff.eetua.êla ·: e 

·Or~ain.en to de .1~'31 . . . .... . 2. 327. 4_93 ~ 922$695 :? • 6-;.H. 4:4S :868$69-5 
Qrç~ento de 1932 !?.~l?.344;I08f100 .3 .•. 327. 6_25 :396$.400. 
Orçam~nto. de J.933 .. . .. -· .... !L 521'. 290 .~12ss .. 6ó.o 3.23.7 .1s2~~J.2G$6tlo 
Qrça-me.nto (le 19.34 ... ,• ~ . •, . i. 7'66-.2$2 :014.$250 2.622.~81:892$650 

No· ·t~tn:i:>o d~ Campos Sri.lles i:io orça._men.t-0 votaj:lo pa,.ra 'l89~, o 
Congresso àutotizou uma despes~ de ~28. 6.2a i257$S8~- e o. Gove,mo 
:Só gaãtóu 195.627:132$262. · ·· 

I.sso. para o Governo Getulio Yt\rgas, ~ P,\Jra in~-th9.log~. 
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Nem mesn;w. o~ orçam;e.~tos em que a Sr. Getullo Varg:a.s á. 
vontade decl'.etav~ a; desp·es~ a fazer., nem. essés e.!Je cumpriu. O 
.que ~izer-se de Ol;~amentos .que lhe são :remet~dos PO.l" outr.o Pode0r? 

A amo~tra da lei orç~entarla pare. o anno de . .-1~35 .é elo
.qµente. O "deficit" fa,fal do corrente e~ercicio vae ex~eder de. \Ull 
-n:Plhãp de .contos. E p~i:a 1936 o governo a.ct~l não pôde f~er por 
menos~ .. 

Ma,s a. ~!iversão para. o :publ,lco .eo~ti.P.ua~ o '.mxm9. Sr. MinlstrQ 
~ :J;'azen<la :an,nu.:nciqu ;ws jorna,llstas que o ~ercfolo de. 1936 va.e 
ser de· equiUb~io Q.rç:amental'iG, sem augment:o de· 1Inpostos1 e <:Qm 
a au,gmento a·e venêlm-ente~ civis· e mÜ,itares. 

Vamos: para. out~ funcção de cinema~ 
O que a~ea!lta~á a. .Çamara, dos P.ep~·ta4o..s votar no papel tun 

orçamel}t·o eqqilibradp, desde ctue não ~ a Ca.ma,.ra. qu~· o vae exe
cu~. e sim· um governo que. ·l);un~ .se ineemmodo.u com equllt
brio da a~ceita CQm a. De$,pes.a. ?' 

....\; :RepubU~ 4.rgen#n~ ta.mbein aoffyeu uma com.moção t"e
volucio~a.rfa aJgµ_n.!3 dias antes. da ·nossa de 1~f30·. 

O Governo ~evoluciol1.arfo de lá. encontrou. uma 4!V1tla fiu
ctuante vencida de qoas.J sei.s· mil>h~s de ,c9ntos (ca,mblo do peso 
pª1)el a 4$:860 rs1). Ess.n. divida º' Governo Re:vQiuclonar~o· pagou-e. 
em. grand.e parte e Já à consolidou a lar~ssim,o t>razo · noutra 
:po.rte. resU;t.nd9 deila hoje, e ·m 1935, apenas sz· ·mil c.ontos a .serem 
11qu1Çiade>s:. Qu~.r dizer: a coio:ssal divida !Iuctuante argentina e·stá. 
pratiea.me.-nte .ext!ncta. em cin~o annos. 

E os "deficits" or~entartos? A Re-vo1'1câ:o . .Argentina. en .. 
controu em 19.30. um "de(icft" colosf!1.al âe um m1lhãô e sefseéntôs 
mil con.tos. Aq~i ~st4 o que o Governe> Revoluclon~io· ja fez:. 

An."nos Pefiçtts 
J:~30 ................... .. .. .. . ~~ ............... ... 1 .. 59S . 9.40:000$000 

1931 · · ······ · ···· ···· ··· ~ ··"············ 4'39.'344:000$.000 
193~ •.. . ..... . ~ . •.••••. ·:· • • . . • • • • . • • . • 'I.24'. 902: Qoõio:oo 
1933 .. . .. ;. ' . . • . . • . • . • • . . . . . . . .. • • . • • . • . 94. 710·:·000$000 
1934 • . .• . .•....••...• • •.. • •.• .- ••• • •. ~. 972 :000$000 

Em. 1935, o orç~ento 1â ~ e.Ci.1.iillb.t~di>. A.o ta.do desses ho-
nestoª r:.es~tados, ê pr~ci!;!o· assignalar que o Governo Revoltlcio
nario Argentino p;io q:uiz toe.ar no ouro· meta.ilico que · encàntrou. 
dépo.s~tad.o. E 1a ,continuâ seu ''stock 1' de moeda. ouro· cerre$Jon~ 
dente a ~rs tnilh!Ses· êle libtms. esterll>na.s~ ·oti mals de quah-o ·miÍhões 
de çont9s da réte ! · · · 

Não quero compã:tar as questões' do Gov~il;io de 'lã· .• 
Ó SR. DiNIZ JUNIOR - V. Ex. ·esqueceu-~ de alludir a.o cre-

dito interno eia Ar~entina.. : 

. O. :SR. CIN.Í.NATO BRAGA - Não qu~ allu&_r a esse cre
.dlto, »orqu:e sô gQsto de· articular aquillo d~ q·~~ tenh.ó cert~z~. 
Pedi tutor-mações sobre a obi:a monu.m~ntal qhe ~stão consµm,ma:n ... 
dQ, de .na:ció"nàliza:ção da divida. externa.. • · . . . 

O SR. D~ J'umoR. .,.,-. A jurQs de 4,'5 ºI";; 
O SR. CINCINATO BRAGA - ,. •• e ainda não recebi e.ª81!.EJ 

informações,," Q1la.n~o as receber, Virei a. trfüuna âizer qu.e, a 'uros 
(Je 4,5 º19, su"i>prirniram. <>S :r~'\Côlu.ci0narto.s argentinos tOêla ·a .di-
vida eXtetn~. ·· 
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O SR, Dmrz .Tl1NIOR - V. Ex. permltte a1ndá um aparte? 
Varias vezes tenho batido nessa. meszna. tecla.; n1ngue~m p6cie ne
~r- que haja de- parte da. mal.oda.· o desejo de coo~éraçá.o, ~ in-· 
tenção si~cera.. honesta e patrlotica. de encontrai' CaJninho ~eguro 
para o Brasil. Entretanto - peço. mil perdões a. V. Ex.. pela Qb
serva.~ão que faço - sempre qu-e s~ Pretende pedir à V. Ex. um 
esclarecime.nto, ou ha um aparte opportuno~ e sempre urbano, dos 
collegas, V. Ex. a.Ilude, no .seu brilhante. trabalho, â. systêmati~âo · 
que em_prega..; se o acceita,, ge:r~mente ~ l)ara 1rrita.t-se. De sorte· 
que talvez por isso mesmo, pe~as constantes injustiças co1n que 
V. Ex. a imgloba. nas sua.s censu.ra.s, a. m:alorla deixe de co.onernr 
com V. Ex.~ reçe1osa. de encontrar sempr.e a sua rep11lsa, n sun. 
crlt!ca severa~ 

O SR. ·CINCINATO BRAGA - 'Pac1encia. Fui re.ito a ssi.m . 
Digo a verdade como a comprehendo e apprehendo. embora ·d_e~
goste aos collegas . In!eli~ente-. meu deve~ me- obriga a dc!-t;.:-os:
ta!-os. 

O SR. -DZNIZ .Tu::..--10R - Intelizzuente. V. Ex. não permittl" . (1ue 

seus coUegas deJ)atam. o assumpto com V. Ex. 

O SR. CINCIN.ATO· .BRA,GA - Perdã'o; nunca del xei de f•pn

siderar grande :tionra pe.ra m1J:n vir um coUega â. 'tribuna rebá te:· 
o que .digo. Insli17jo-me ê contra Qs discl11'3os pa.rallelos ao meu. 
com o i>roposlto de perpetuar, dissipando o escasso tempo de que 
dlsponh_ó para considerações desta ~~leva.neta.. 

Ponha-sé V. Ex. n_a ~lnha posi~ãô' e verá se tenho, ou não 
1:azão. 

O SR. DINn JUNIOR - Em se tratando de discurso parallcJ~ 1. 

dou ~ a. Y. Ex, . .A.s· considerâ.Ções de V. Ex. são s~mpre no• 
tav:eis. s ·erla para. nõ.s um- grande·; desgostq, se V. Ex. entregass l· 
o-.seu trabalho á. mesa. sem o ler. Mas, desd.e que o lé, V. Ex. ha 
de acceitar que estã. elle sujeito ao debate da Carna.ra. 

UM SR. PEPUTAJ>O ·- Aliás, ha bem psuco tenn>o a Carn;11·:1 
del!b~rou que assim seria. 

O SR. OINCINATO. BRAGA - $l"~ Presldente. dizin em quan
do :fui apartes.do, qu~ n.ão querfa comparar as gestõêS do Go-..·érno 
da Argentina nestes cinco á.JUi9s ~om as· daqui ; porque, nfio , ... 
licito comparar quantidades ·hecterageneas. Não posso co.m p:11-.u· 
um Governo com um desgo'\t-erno. 

XI - Perspect·b;a a.~é 1938 

E qual é ·~ pei-spec1,:1va de durante os ·t:res anno_s n. ma i:.; il~' 
descontlança no Gov~rno do Sr. Getulio Vª-rgas? 

A perspectiva ê esta: 

Sem fazer-se nenhuma a,rnor~:ão de capital, as· necesl'id:'t<il ~· =

sõ para juros sã.o estas: 

D1Vfda. 1nterna. fundada ..•••....... • . . .• 
Divida. fluctúante ..................•... 

Total • '!' • • ••• li •• • ' ................... . 
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A divida externa federal reclama. f. 4. s·oo. 000 . do sc1ienia d<:· 
l.934, llbras~qur-o ~ não Úbras - paJ?el. Ad __ caminh~ -aetual -~xfge 
ella.. 675.0.00 conto~, <iue sommru:Ios· ao·s 357_ mil retro, impo~tarn em 
1.0.32,000 conto~. ~ - , · · · . ~· , ,-.. -

Agora, .. temo,s ·~ ~ccrespê'ntar- a . cJ,ivrda. <Cle algo mais cl~ t . 20 1111-

lbões, dós .congelaclos., .pagavel ilb p:razo . ele 10 annos, isto .r~·: ac~-. 
ma de ·dois milhões ~e· libras a maí~ por ·ànno, corre$])Ondentes a 
cerca. de .180. 000. contos a . som.mar-se aos· mencionado~ 1. 032. 000. 
Chegamos assim ao total de r.éis .1. 200. 000 contos, por : ~n_no. 

Para. estes compromissos, a proposta. do Governo paril. o or
çamento de 1936 coqsígna apenas 5'60 .. 000 cimtos. 

Pura tapéação orçamenta.ria! 

Ve;fenios agora a perspectiva. r,ara n. econ ornia l)U'\Jlica gerai 
da Na~ão. - · · · 

Qúando o Exercito e a :Marinha em. outubro de 1930 entrega -
1·am o Brasil ao Exmo. Sr. , Getu1io Varga::;, a libra -est~l·lina-ou1·0 

nos custava n~ maxlmo. 144$393 :r~is. Hoje estâ. a 147.$'000. 
Dlr:-se~â q·ue, para. a generalidadé d·e nossas nec~ssld~es na

c1onaes, basta-nos a. acqulsic;ã.o da libta esterlina l?apel, da Ubr.-<t. 
que está.. a cerca de 90$000. Argumentemos coh1 ~sse valor da 
Ubra-papeJ, da llbra que já nos chega depreciada.~ 

Se como eu disse custava ·Cada libr~. em 1930, a i,mportapci~ 
de 44$393, e custa hoje 90$000, é clato que o prejuJzo da Nação 
importa em 45S600, sobre cada Iibra. -

l>or co:ndescendenc·ia ·de argumên~ão, nllo esmerilhemos agora 
a. quantos milhões de contos monta o colos~al prejuizo jâ. Sl!lJ
portado pe'là Nação nos annos durante os quaes o Dr. Ge~u,lio 

Vargas já g,overnou ~ Olhemos para a frente. Falem9s: apenas clc-
19~5;, l.936 e 1937 .a.tê ~1'aio ·de l9.3S .. que ê .qua11ão term,ina. s~:u rie-
1·.foda de g.o\·ernCi. · · 

Jâ mostrei que as nccessidá.<les 'da Nação 'em cambiaes cor
respondem a f 81. 2o. oov, em caqa ~nno. Com a provlsoria regu
cção do sc1~e1n.a Oswald9 Ar~nha, ha a. deduzirem-se qesse alga
rlsmo cerca de E 16 milhÕ€S de <'1ividal$ elos Governos. Deduc~~ 
feita. as necessidades nacionaes .ficam reduztclas a f 67 milhões 
nesses tres proxlmos ::mnos. Com o .augmento recente das dividaE!
ouro dós congelados. taes necessidades .~9be.n1 a. f. 70 mi1t1ões por 
anno.. 

Ca.lctilada a libra 1w pI"eço àe -(4,$393, encontradó. pel'o Dr. Ge
tulio Vargas 40 a5$Un~fr o poder, esse~ í 70 milhões ~e compra
vam, então corn t.res mJ.~hõ.es e ce~ ·mu ·contos. ~oje ·c.om a 1lbra 
ao. preço méd:io· de 90$000,. para comvrarem-se as ~ésmas. ! 70 mi
lh~e~ • . são precisos :seis milh9es .e trezentos mil contos, por ánno. 
Prejulzq ceJ;-to e llq utd-0 d.a N'a~o coni essa difkeren~a: ·- treis 
mllhõe_s e quzentos mil cÕlltos por ánnQ, se a upra qiüo su·b!.r de 
º'"ª .ç-tn. deànte para vreço ma.ls elevado em. m.41 réis. 

A eeáe prejuizo denominam ós économist:as - perda àe 8.Ub~

tancia econom4ca.. Nos tres annos de duração clq Doutor GetuliQ 
Vargas no poder, esse esgotamento de substancia consumira muJs 
de 10 in.ilhões de contos, que irão sendo leitamcmte incinerados na 
toguet~ da . desvalorl~o cambial. 

Na h:Yoothe.se em que esses meus cal(lUlos poderão ·res_ul'tar 
completa,mente e.rrados. Por e-:xemplo: se a libra est-e·runa ·~t 
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e o dolla.r papel, ti.gora.. deprecia.dos a 40 º!º, evolulre:n:i para ~·ua 
~ntiga paridade-ouro, erradissimos estar~o -esses . ca.lculos '<:! mu'ito 
maior se?'á. a a!fic~ão" dos brasileiros". · 

Outro casb tle erro desses calculos, ~ a hypothese de s u llirt'm 
4e f!reço, em ma réiS, a. libra e o ãolla.r-p.a.pel~ ~este caso, meu~ t·a l
culos re1;1ultarão errados, e esta ~ a:. situa~ão mais provavel, 1110tf
vada ~ia e-vidente 1ncontinencia de emissões de papel m9~1fa in
conve,rtJvel, para as quaes jã estã appellando o Governo :H.:tual, 
como jâ v1mos. 

O que f!Ca dito entende particularmente com a perspéctiva 
até 1938, no tocante a. operações restr1ctas á. com.pra de eambia.ea. 

Mas, a· desvalortzagão da moeda cort ente n~o. aft~cta <':içclu
sivamente ás operações do mercado de cambio: ,_ por natural e 
inevita:vei re-perGUSsão economica,, ella .affecta tocla.s a~ opera,~ões, 
mercantis c:>u não, em todo o te.rrltodo do Pa.i:&i· de~·recian<io tu~los 
os valores e::qJressad<:>s ·em moeda corrente, embora. nii<l deslin:ulos 
f's. compra de camblaes. 

Vamos ago.ra e-ncar~r o prejul:to em o.peraçõe~ interno.~. f(q · .1,. 

à a.s· do co-mn:ierc1o internacional. 

XII - . E;JbO'l'!oa.nu:;nto da fortuna. braaiklt'a 

O Sr. Getulfo Vargas, ao n:ssumir o po(ler em J 930, encontrou 
a libra-ouro custaondo 43$610. Agora o. m~sma libra-ouro no.s· <:st~ 
<;?Ustand'o mais de .14 7.$000 ! 

Encontrou o cloliar-ouro americano cust:J..ndo-nos 8!$890. .:\ ~nra 
~Ue nQs custa 30$000. E assim por dea.nte. quanto ao fra.m·"'. ao 
.florim, a.o ~arco. etc. 

Um subdft-o inglez que aq·u1 desembai·çasse, antes· a.o Governo 
Getulio Vargas, tirava. do bolso uma ~~bra-esterlina-ouro para ~uas 
oompras· e a trocav.:;t -por 4:3~670, ape:raas .. Por esS{l. mes.rniss~t!rn li 
bra ·hoje, elle recebe de qualquer qasa de ca.mbfo ma.is de 147$000. 
Isto sfgniflca que dito inglez compra agora com aqueüa mesma 
libra-ouro utllidades, de commer'!io· p~la.$ fl.Uàes, antes do 00-
'\ .. erno Getullo Ve.rgo.s, nos tNia de entregar cerca. de riuatro d:1-
queJlas suas l.ib?"aS-ou:ro. 

Por -0utras- palavras: .~ ~1ÓS brasil~fros, estamos. soh · e~~1l' ni·

fa.$to governo, perdendo 103$330, IlO vaio~ de cada lib1·a estc>1~fü~;1 -
ouro. Vale dizer qu~ a moeda cor.rente brasileira está soffrPndo 
~ perda de 70 °(0 no valo~ do mn réis de antes do C-r.-0ver11n Gt• 
tulio Vargas:· - isto ê. o 1$.000 de então só vale agora ·soo réi~. 

Vejamos a quanto monta, em 1935, esse prêjuizo p_arn tn<ln:; 
os brasUefros, operem, ou não, eljes no mercadó c.."'1.Mbial. . 

RespQ~ta }>recisa a es-!?a pergu·I?.ta. não se- pôde dar, devid'l1 i'1:-; 

detici~ncla.s das estat.istlcas no Brasil. Podemos, porém, 1'a:zc>1· rlt?R-
se prejt.Uzo actual urna estimativa muito approxlma,.da;.' · 

Esta. Indagação se nos tmpõe, ·na am~rga qua-dra q·ue t!~t.m110:1 
~.urtlndo, ~ semelhâiiQa. da ·que "é costume estudar-sé a es~e res·
·peito n9S povos bem governados. Ainda. agora. no parlamento dl' 
Bruxellas, esses estudos têm sido :teitos, a~te a quê.da, ·no rn Ior 
do f:ra.n_po belga. 

O SP.. l):pnz J'tJNioR·- - Aliá:s, desvalori28.i;:ão propoSitti:cb. n :i. 
Belgi.ca. ·PeedGe·me V. Ex •. ~ lnterrupçã<>. Sou um di'Ttetta.nte np.e.
sar de t~r a nôçeio do diletta.nte de Goethe, que não conhece ns cllf· 
flculdades ~ Bem apur~do, não serei mesmo um àilettante,. 
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O :sR. C~ClNATO .B}UGA, -- Oon:efde-rem.os o movil:Iier.ito de 
~p°ltaes que, em ca:@. anno~ giram dentrco de ~osso., . ~. l?a.ra. 
~ao, ha que attende~~s em p~~lro Iogar, á importanc1a que; 
cada; habitante élD :P.a~ recebe ,,como p~ga .~e sev. "t·rµ.bi:!J.ho ~e ~ 
.dia~ E' . .obv:f,,o .. ·que nesta categ.Q~ia ent~: .. . 
" a:J ~arl:os 'a~leol~s. pastoris~· in4Witrl~es ce• CQ?nmerçi,a.e~.; 

. b) .. . venclmentqs do fu~ccfotiaj.is.mo çlvll e. ~tl:lltar ·~, União-, 
nos Estados.. rios '.Muttici'pios: e ~OS· commercl~O:S; 

e) Qanprarlos .a.e profisf)Ões Uberaes. m~dicQ.s> ~d·vogados, ell
genhé.lros. pha.""1Xlaceu.ti.c.os, deni;lsta.s, agronomo$ ete-. ; . 

<D. _luc:ros 1>ec:un,Ia.rios dos ,capit~lis~s~ dqs c:o~merciante~. d~s 
la:vraiiores. dos !AdJistrfue$, dos bancos, etc~ . 

A' ll'.llngtta de estati,sticas adrede esp~lallzada.s, tem.Qs de re
~rrer ·neste passo as deficientes esdin.8itivas a:e senso eommuni. 

Em nossa população,, calcu1ada em 45· milhões"" dê habitàIÍtes. 
quero :Presumir, talvez com exaggero, que trabalhem e gan1liem 
dlar!álnênte apenas ,so º l !> d.éllà.. Deixa P,ata. c:reançaa,, velh_os, doen
tes e desemp.rega:dos 40 ºló, que correspondem a. 18 milhões de 
nossos habitantes.' Nesse i>r-eS:uppGstó ttã.balham e ganham 2.7 mi-
lhões d-e habitantes. · · 

'E' plãuslvei considerar que .ganham salà.rl.os dia.rio~ Qú m~n
saes 17 mllhi!>es cielies. ·No Brasil, os opera:rios .têm salar:Ioa qüe 
~am desde 2$000 até lSSOOO por ata, seg:ún.d.9 a e&l>f'-cldade · d~ 
cada. um em ca~ arte ou offieio. Acredito ·não el'rar fie4114~ n:u.,. 
ma. média ge.ral de 3$000 de sala.rio 1d1arf.p p~ ca® µ~. ASBln:s. 
o .fuinimo. a que .atttngein os salarios ê d~- 5{). mil cor.itos .Por dia: 
~ em 300 dias uteis~ são ·li5' mllhõ~: 4e C9ntoe,,,. para a. classe a;; 

Para a. tóta.lidade da.S· classe$ Jj~ ~· e a-~ retrQdlt_~. attrt,b~o 1.lm 
gànho mini.mo de. d~ 25J009 .. i>o.r dia, par~ seús dez mithêSe.s· de .çom
ponente.s. São 2so.ooo contos-~ ... cjja. ou 90· milhqes de contos ao 
ahno. 

Esses ,Preauppostos i:n9s:tr~ qu~ o gi:l;$Q Qr~to ªnm;tal. dos 
27 'mllhoo~ qu~ tr~bal:h~ d{a por dia. ·~leva-se l):o Brasi fnte~o .a 
105 milhões de contos em um anno 

Essa a: tm'Í.lottancia.. ,c}a :-p~ga ao. trapalh.o de ca.aa.. dia. 
Ma~. .em t_o~_os· e$ ·povo~ eiV1.IiZados, ~ ge.r~ões· que se· vão 

succedendo, vão !azenqo p.oup~çf;L .da.a sobras .cJe suas despesas 
o:rdinártas. . 

E'físa J).oupança ·se emP.r~~a. .de J!1.ll · rna.n~iras em doi~. gr.a.ndis
s1mos grupos: Prime~o.: -- benª m.ove1s. em. geral; Segtindo: ...-
~ns 1mmovef$~ (terr~ e preQ.lo_s).. · 

As éconofn·ias bràsile_ir~, qQnstj.tuid.S:s por beps moveis (titulos 
e dinheiro co.rre·nte) p.oden:i-se computar no mJntm.o assim.· 

3·~º) 
,._~o)· 

'6.º) 
8.º) 
'l.~) 

. I 
. V4Zór em contos 

D.ePo.aitos n0is ·cM.xas Economfoas e· nos Bá.tlcos s.00.0.000. 
Titu,los .da ·cllvlda publica, flu~tuante e . ·consolit 

da,~ fe.deral ... ·esta.dual e munfolpa.I •....• . ./ .. 
Acções de. Bancós e 'Sociedades Anony.mas •... 
.Fqndos dé .. Reserva desses Ban~os ~ 'Companhias 
Debentures e letras .hypotheoorlas . .•..• -...... . 
~pre$tbnQs hypotheca.I'ios e cbfrographarlos .• 
Depositos de dlversaá o-rtgens. (cotr~s :de arpb.ãos~ 

caixas dé;· aposentaidor.lás· e· I?êils·ões,,. ppeÍ-arl9s, 
deposJtos· judic.i~es, :finanças. etc.) •••••.•• '.-.·. 

Dlnhelros af er-rQlhados nos. 'lóSG:res em qu~ n~C> 
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ha 'bancos, nem caixas economicas ? 

Som.nia • • • • . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . ......... ;o ••••• 48. 400. ººº' 
$impie$ inspecc;:ão desse quadro ço.p,vence . .de que elle· tic~ 

aquem da verdade: -. eViden~emente; o totaf desses capitaes pou
pados ê, no Brasil inteiro. superior a 50 mllhões de contos •. 

Não encontrei dados segurbs para o valor global da prôprie
da.;de iznmob1Uaria (terras e prediqs) no Br~ll lnteiro. Creio nâc> 
errar .a:ttí'.tbulndo-lhe valor de. vinte vezes o (la poupança em bens:
moveis em gerai. Se adaptarmos esta estimativa.,. podemo$ consi
derar ·que ·no anilo de 1935 o ·v~JQr global da economia de tod.aa· a.e; 
classes attinge estes a1garismos: 

Mllh~es 
de contos 

~loe ...... ,,. •........ ; .......... · .. ~ .... . . . . . . . . .. . . 16 
Vénclmento.s e honararlos ..... _. . . • . . . • . . . . . . . . . • • 90 
Economias em be~s movei's •..... - . • . . . . . . • . . . . . . 50 
Economias em iJpmoveis ........ ~ . . . . • . . . . . . . . . . . 1. 000 

1.155 

Quer dizer: - u~ bilhãó e cento e cincoenta e cinco milhões: 
.de ·contos· em 1935.. F.bcemos na ntêmótia este ·algarismo. 

Eu já. mostrei c_:1:ue todos os valores expressados no Brasil em 
moeda. ·corrente soffreram sob o. Governo do Sr. Getullo Varga.s: 
a deprecfaçâ,o ou d~$:ve.lorização de 70 por cento. O mil r~is pa
pel de 1930 está. valendo hoje apenas 300 rêls, no conceltq doe: 
merçadQs do trtundo,. bavendo muitos desses mercados. onde o pa
pel-moeda brasIJ.efro não tem cotac;ã9 aJguma,, isto ê~ não vale nero. 
os ditos ~oo l"t!fs. 

Ora. 70 ºIº de 1.155 milhões de contos cor:respondem em nu
meros redondos a 800 milhões de contos, que é o prejuiZo m!n1-
mo sQffrido pela economia publlea ·do Brasil sob o Governo Getulic• 
Varga_s. 

Par.a maior clareza, afim: de menor ser esse calc~o- COJllprehen~ 
dido· peios fnexperientês em contabilidade, usar~.i desta. compara.-., · ~ 
çãó: em. 1930, a fortuna dos btG.Slleíros seria i:epresenta.da. por: ~ 
bello arranha-cêo de 11 andares. ·o vendaval que- t~m sido o ao
verno Getullo Vargas arrazou os ·8 andares superiores do arranha
cêo. Prua os tres que. restam, ainda tem o Governo Getullo Var
ga.s .tres annos para os átrazar completamet;it~. até 3 de mal.o d·e-
1938. .. 

O SR. ~OBllR'l'O MoR!l:IRA - E não deixara." d.e fázel-o, conti_. 
nuant'lo do niodo J>Qr que vae. -

O SR. CINCINATo BRAGA - Esse colossal preJuizo '4e Sf>fr 
milhões de contos perdi.dos. incinerados, desapparecidos .no. foguei
ra da. desvaloriza.~ do dlnb~iro corrente, est;á. a. af~-ectar to~as: 
aa bolsas. doa l'lcos, dos remedia.dos e, sobr~tudo, do.s pobres·• 

E, ej!se colossal p.rejuizo que explica. o ta.e.to, extranhadQ \)elos 
que nio estudam. fine._nças. consistente em que, atóra. para. os apro
veita.dores· da, influencia. otficiQJ, a deca.dencia. oú . o definhmaente> 
nos ne~oclos \?ae a ~ ponto que toda a gente se que!~ agór~ 
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~e prejUlzos em seus balanços, tanto nas .Iavoura s, como no com
·merció, como na vida domestica, d~ norte a. sul do Brasil. Escom
·:õros lutuosos do furacão devastad9r que a historia. do Brasu i'~
.gistrará a.manhã. sob a lügtibre, epigraphe " Domi!,lação Geiulio 
-Vo.rgas·". 

E é numa situa~ão dessas que ~pparece ·~a Camára. dQs Depu
~ados uni Ministro da F~enda que, philosophicamente, escan.dnlo
:samente •. . 

O SR, J:oRGE GUEI>Es - Gymnas·Ucamente .. 

O SR~ CINC.INATO BRAGA - ... fa,z ut.n di.scurso p~1ra ch~
;gar a esta conelusão, que transcrevo ·Epsis verbis: 

"Não ha argumentos, .nem soph:i.Sma:, nem a.rroubos de· elô
cqueneia, n.em magia, nem dialectica cap~e.s .de co~ve11.cer a quem 
-quer que seja que o Brasil da. Revólução d'e '1930 retrocedeu, que 
.as suas finanças se esphacelaram~ q'?-e as ~uas ac~vid~des se anni
<J.Uilaram~ que as suas forças diminuiram de iritensidade, que ns 
..súM crises recrudesceram, que a sua. fortu1ra foi delapkha.da ~ ... 

10 emínente cidadão que affrónta a. opiniãp pubUca com tln1"" 
..a.as. de$._te jaez, não J?óde ser cona~d~raõo Minis.t1'0 4a. Fazenda ele 
~ajz nenhum de~té mu.ndo ; m~. ~lm, 'l\flnistro d.a Fazl'nda nú 
.mundo· da Lua. 

Ponho muitq ~m <luvld::t. que, depois dos milhões ue contos de 
:perdas já soffij~as desde 1930 até hoje. p9ssa àfnda a. populaçãt' 
'·braS!leka ·suppo:rtar os J>.reJuizos que se ptevt!m até 1938, sem 
:.;acontecimen,tos os ma11s graves qúe .uma nagão possa soffrer.. 

O SR. ADAl..BERTo CóRR~A - Atê a.gora., V. Ex., com toda n 
.s·ua argumentação, não logrou convence'!." quem quer que seja. 
"O:t>serve como O$ :i;nembros des.ta Casa sorrie.m, slgnal de que clu~ 
"-"Ídam das affirmações de V. Ex. -

O SR. 0CTAVIo MANGABEIRA --,. Não apoltl.d'l . O nollrt> ornclor :::i'• 
.:tem d1to verdades .. 

O SR. JoÃo OLl!!OPHAS - Dura s \:erda~é·s . 

'º SR'. ADALBERTO CoRR.1!.:.-\ - . Sõ é8tft de acconto eom o ornd0t' 
·~J Sr. Roberto Moreira. 

' o SR. OCT.AVIO ML'rGABEIRA - ·Todos apQiamos o Sr. Cinçinato 
. .lliaga. (Apomdoa). 

O SR. CJ;NCI;NATO BRA.GA - Tenham os nobl'es collegM ú. 
:hondad~ de não prot~star. De. admirar seria que es~ives~e 0 Dep~
·~ndo aparte~ndo de accordo cemmigo ... 

O $R. ADALBERTO CôR~A - E a continuar Y. Ex. n a maneira 
;por que está. fazendo esse discurso; póde te~· . cer~za. de que vae 
se·r cos-nominaido, -do Norte o.o SUl <lo Paiz, o inJmigo numero 1 
.:lo p.o:vo brasileiro. ' 

os~. JOÃO .MANGABEIRA - . Inimigo do }lll\"O ht"aSjleiro é o Sr. 
Getulio. Varga:s. 

O SR. ADALBERTO COQa!'l:A - E,. o. ·orador que ·está tazend<> af
-iinnaç:ões prejudic:iaes á. Nação , ·no ext~rlor. 

O Sa.1 B.uutos ·C.f\SSAL -: V. Ex . suba fi. trihuna. e destrua ~a 
"verdade majestatlçà dos numeros : 
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o · SR. RoBÉmTo Mo~RA - Do Norte ao ·Sul do Braen 9 Sr
Cincinato -:ara.g~ é ~onhecido cQmo um dos mai~r~s homens (lo sew:: 
-témpo,. 

o SR. ADALBElRTO CORREA - V. Ex. não devel".iã dizer que C·• 
fosse nem no tempe dá :Repuolic_a velha; quanto :tn.als agora . .- •.. 

O ·SR-. .~O.BERTI) ?4oREmA ~ ·Foi grande nQ temp,o da. Republica 
,relha e a:g!g~toti-se .deant~ ·da desgra.Ça:~a Re'.publlca qu~ ahi es~-

õ BR. ADELMAR ROCHA - Desgraçadá porqu.e -.r. ·Ex. nã.ó 
no Governo. Quando· esteve é que !azia o Brasil de~gra~ado .. 

O $R. Ro:BER'l'O MoRE:mA - - Nunca estive J'.lO. Gq.verno. 

o Sa.. ÁDELMAR RoçHA - Foi "lêader'' atl,ui. 

O SR .. _ RoBJ!lRTo 'MoREIR.A ..__. ;Estâ V. E:t. muito éngauada. 

O Sà4 Aoc>E:Ii.M'~ RoC-:a:A - Fol ''leader~~ ~ de todru:i as causa~~ 
lnâ.s. 

·o ~~. Jol.-o N~ - A autqridade e o patr~otisrn,o. do Sr.. Ctn
c1n~to B_;-aga. nunca. tor~ discutí!3,.os. Podem te_r síd_o discut-ifü:µ!
·SU8..$ afftrmações o:u ~VÃS .doutrinas, epmo a.a de to4,o~ os· b_~i'.
teh"o~ que occu,peni })ostos na adrni_nistra~ão. O seu. pii.triotismc 
e auforidade, pQrêm .toram, sempt'e respeliaçl~s. pela slnc.ericJa,d~ Çla~ 
!l.ttftud'es c;le S • .E~_. 

O. SR: Cl?-lrCINA':['O I$R4.G.A -. _ C~p.tiva:m-me as. }?a.lavras doe 
nobr:es çpllegas e qµe substituem o )l;leu ~ilencio. Esse sllencio. terr,. uma exl)licaçã:o-: a tranquill,idadé ~ ép.nselenéla.. . 

O s;~. ÁDALBE:RTO Cmü~-A --. ~mQGra, PI'~-judicando o- Paiz- m> 
exter.ie>r. . • V. Ex. é um homem ~xttaorfümú:'fü ! . ... 

ô S'.:R. CINCll,'1ATO :B~Git .- Col'.ltinuo, • 

. XIII --:- Perspectiva c?e a,pós GCt-uJio 

O rQl_aUvo all_iyio. do sc.h_e-tnQ- Oswaldo ~tanba, que reduziu pro· 
visorJarnente á.ce.rca da terça p~_rte o s~r'viço annual da diVi.dr<;. 
externa d'o ''!iheso.uro Federfll~ vae termfaar;.se ~m: março de 193&~ 
d_ias antes do l:>r; Getuijo Va.rg~s de~ar :eoi;lstit~éione,lment~· o 
P<>4~r. . 

'rbdos sabem(ls .q-qe. S. -Ex., conee~tra se~.s cuJdádo$ e1):'1 dis
põr de recursos, <ie oi:ide quer que proverib.aJn, para ·manter-~~e nc .. 
p.qder até· essa data;. e, qu-e, co~o boU'.1 ~udiJ.ho caste1nanq1 S. :mx. 
entenqe que ",quel!ll Ih~ vier at~z uue feGh-e a por~". 

Mas·, ··os ,brasil~iros nec~ssitam qµe, s-e lAes abr~ O!> olhos sobre· 
a. p.erspeoti,va or<;am,en~ria .i;>ara O' pe:rio·jjo pres.idenCial ào i~or-

tunado succeseor dil D~~ Get;ulio. 

T~l p~rapectivn. é esta, para ~d.a. anno: 

Serviço ~ (j_e juró~ da divi_d;J. fe.der~J int~·rna ... . 
Serviço de dlv_idá. ~t~rn_a .(12 mi.Uiões i) .. . . . 

.. ......... '• .. " .. . ..... ~ ., . . .. ......... . 

35·0-. 00'0: QOO~OO&· 

'.J..&'00 . 000 :~00$00Cl· 

.2 .• 1·50 • 000 :·000~000-· 

Para ter~se urna idéa da, inca.itmlaveI deb1.êle o~enta.tia d.: .. 
·então, dêvemos consider.ã.r q-ue 3. proposta de -Cir~amefito para. C; 

cixercicio de 193.~" ~fivlada ·a Camax:a dos· -Deputados p.elo Exmo ~ 
' • • • ' - • . 1 

70 de 88 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 88 

- 27_2 ·-· _ 

Sr. Mir) .. iStro da Fazenda, consigna para a.. divida federal, interna 
e exterlia, neste· exercício, uma verb~ de 560 . 000 contos, veJ;"ba, evi.
<lentem.ente insufficiente. 

Entretanto, mesmo com essa. v}sivel in:rufficiencia, a pro.po$t:l. 
aceuaa no papel um <Zeflcit de quasi 300 .000 contos, deficit com
prlmido a..rtificialmente em centenas d.e mil co.ntos. 

' Reflicta. (?ada um dos 1que ~e ou\·em ou lêm a que propor~ões 
ve.e ter o descalabro orçamentaria ·depois de fin<lo o prazo do s.chc
?n.a,, tsto é, depojs de findo o 'Govê~JlO do Dr. Getullo Vai'$a~r. 
quando sõ para servic;os das diyicia.s ·terá o -Thesouro de dispende.r 
2 . 150. OOÕ Qontos numa arrecadação· total_ de Impostos não exce
-õente de ~. 550. 000 contos! 

Parall.elamente a essa debacle or~amentaria, contln~râ o Paiz 
a luta:r ~m "um diluvio de em.isSõeS inconversiveis para afogar a 
aetiviçlade n~cional, destruir os . cápita.es- existentes, arruinar :l 
vida do pobr.e, e por toda parte augmentar a inquietação e a in
-certeza. s.enão a ameac;:a. ás proPrla:s ihstituiçê5e~ politica.s e S<:t
dae~ ". conceitos estes do mes.mo· prude.hte e avisado '' Jor·nal d r> 
~ommercio'1 , em s·ua. edição de 28 <le setembro ultimo. 

A repercussão dessa situação sobre. a. economia. geral da ~aç-ão 
não põde ser claramente prevista. por algarismos. A fumarada. 
<lesse .t:nGendio nacional nüo permitte calcUlos arithmetrcos. 

Par.a prevenir-se e qonjurar-ae desde agora. tão pa.vorosa sJ-
1:µa(lão. a opinião publlca brasilelra tem seus olhos anSI0Scµne1;ite 
voltad.os para a camara dos Senhores Deputado~. _ sobretudo para 
a obra or~a;m,entarfa, que ella está elaborando. 

' O sr. .Min·istro da Fazenda. houve p.or bem offer~cer-se e~
-pontaneamente para. .trazer a -esta Camara.. a collaboraçã·o de sua 
~xpenencia. e de sua.s luzes para esse objectivo, e, aqt,Jj .profe_riu 
1ongo discurso a 14 do mez éor rente .. 

O SR. 0CTAVIo. MANÇABEI_RA - Dh'lcurso longo e Inútil, po.rque 
.21âo trouxe a uma. sõ suggeStão ·para combater o éleficlt, unico p~o-
1)Iema ·da actúalidade. Para outr:a coisa. não havia neeesàidá.de ~l:L 
<:amara ouvir o Ministro da Fazenda. 

O SR. Ar>.ALB~o CoP.~A - Veiu responder aos discursos pro-. 
.J1unciaõos aqw. 

O SR. BA~os CASSAL - S . Ex. não 6 Deputado para ·res_pon-
<ler . Devia pres.tar escµtrecimen,tos. -

_e ~P.. ADALBERTO Co~A - .\ Constitulcão o permitte. Le~a 
Y. Ex:- o art . 37 § 2.0. 

; 
O SR. CINQIN4TO BRAqA __,__ $~. Pr~iden~e. Srs. Depu-. 

tél:dos . Vou, · ago1·a,; cumprir a. promessa. de ana;ly~r a çon:tri"uJ.
...;:,ão do EiX.Jl?,~. Sr. Ministro da Fe.zen.ãa para a. el .. bora~ã:o do or--
~amen to .em debate. j ~ 

Com j~tiflcado funciameJ'.ltO; enten4eu o Exmo. Sr. Ministro 
·que · ê l~possivel orga.níza.r':"se wn orça.manto de receita. e despesa, 
J>Ublico ou privado, sem o pt'êvio. conh~clmento do patrimon,io do 
particular. ou do Thesouro Publico, por um ladQ; e por outro lado, 
~-em o prévio conhecimento das diVi~ oµ responsabUld,a.des, e 
~argo de·s~e parflcular ou desse The~uro Publico. 

Es~e fu~damental pritmiplo não soffre contestação. Para ser:-
lhe fiel, o Exmo. Sr. ~lhistro exhibiu a esta Ca.m.ara e~te beUo 
quadro, atti,nente ao !lm do exerc.Iclo ele 1934: 
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A.ctivo 
1 ...._, Pa.tr1n1onlo Nacfonal ;) . 8·98.469:105~100 

2 - DiV'id::i.s tluctuantes .. •.. - ~ . .............. . 
3 - Papel-moeda •.••.....•..•... , .•.••........ 
4 ~ Divlda consolidaila eXterna . .... .. ... · . ..• 
5 ·- Divida c-onsoUàada interna ... ~ . .. •.• . •.... 

Passivo 
86 •. 903.:700$.400 

a .101. s:is ~.8:43$000 

1. 367 ~307 :.365.$000 
3 .• oa.3. 901 :soo~oo·o 

Estes algari~nios são deveras suscitadores a.:e -€nthustasmo pa
triotico. Pois qJle! U _:i:n ~ctivo de q_ila.si '6 mll:hões 'de çol;l.tos que 
tem cémo confra-partida um passivó d~ 7 112 milh~es c1e contos 
a;pe;nas~ é e'stado finanoelro. ~a.vilhoso ~obretu<lo se se co~_iderar 
q'ue. nesse pass_ivo se incluem 3 .mf.Jhões -de .cQntos d~ dlvida de 
pape)-'nioeaa, que a bem ~er ·não ê divida. porq:Ue não t~TI.l um 
prazo de vencime-nto· •.• 

~ij:o deve· hª-ver nação nenh~zna tlo mundo qué tenha .finan
çru;i mais prosperas .. do que o B.ra.sU! 

lnfoélizll!ente, p~r6m, }le.m um $6 daq,_uelies algarismos expri
me a realidade, er:mct"eta das cousa$ .. Eu ,pt>efe·ria calar~.me como 
l>I·asilelro .. ~as, esta hor:e._ br;l:sHeira,. ê- tão grave; ffi.o chefa cl~ pe.,.. 
r~go, que, crime s~ria. de lesa,-.pat:t.f~ calar a demonstraçãe que 
p~so a fazer. 

r - . J>atrl.11J.Onio ão The80t_t,TO Nac'9nal 

Diz· o Exmo. Sr. Mirlistro l:}Ue ei:ise, patrlmonie importa... e.rn 

3J ae .a·ezembró de 1934, êm 5_.898.469 contos· de réis~ 
Sim. No pa-pel ê' isso· mesmo. 
Para arehitectar-se esse total, ·foi e-mpregado este materi;tl: 

1 - Bens da u.niã.o -.. .. .. ........ .. .... .. .. , ... . , ... . 
,l-I. - Titulo~ e o'Qjecto~ pertencentes ã; União . .... . . 

1 II - I:)h':l_das ao~ Esta_dos â. ·un-ião •........... ..• . .. 

Conto~ 
5. 532·.220 

2-8 .0.34 
3·38 .487, . 

Para os. fins de um debate sobre orçamentos, por ~:e.téla<leh-üs 
qtie :fo~se.m esl:!es al~arismos, elles não .têm sentido concreto. ~'I
não :na h;ypothese de sez- esse patrímonio aUenade Para !ort;tle~ 
eer-:sé a receita. FóFa desse. ce.so. o .que ünicárnente- interessa: ati 
·debate ê conhecer a. renda annuaJl desse pattimõnió, .Para qtié E'-Stc'l. 

fi&"We na: 1·eceita .• Isto o Exmo. Sr. 1.finistit-õ cautelosamente ca
lou. Por que? Rimp,.lesme.nte. porq'ue o patriinoni0 não dá re:iií(~: 
<'.hí ·deficit .. 

O S.R. Joi..o CLEoJ?lIAS .- Q .orça:me.nto con~ígna. ·uma ren•.1.a 
·tia:'.trJmonf~l apenas· de 3 .mil c~ntos~ 

O SR. ClN.CINATÕ .BRAGA ._ Essá :mesmo é objec-to éle d4-· 
Yid.a. • 

Do titulo Divida dos Estados devêra o .Exmo •. Sr. Ministro 
inf9rmai• .q.uanto é :pro\ravel reeeõer-se ·do .capita!', ê dos ~uros. ae 
jur.Q$ essa ·dfv:idà ve-nce. Mas, o provavel' é que -0-s Estados con
tinUárão a reclama?' aúxlllos pecuniari()S da União,· em vez ãe ~ .. 
~sta. mizere~ 1qualquer cenõ~rso -~m· d.in-heil"o. 

O SR. .TQÃ-0 CLEoPlf~\S - Aliás, ri:este }')onto, o Sr. Deputado 
Gomes .Fe.rraz formulou um. req·uerime~_to .çle infót"mações. ao ·st'. 

72 de 88 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 88 

-·274 

Ministro da p-~end~1 ~xactamente para; ci..ue S. Ex.. diseesae quaes 
as amortizações feitas pelos Estados dos eI}lprestimos contrahidos 
com. o GoYerno Federal. O Sx:. Ministro se limitou a reproduzb::. ina 
informação, o total da tlivjda, acctescentando que nem um ceUil . 
. nem um .real des.sa. div1ila fôra ._Paga.. Agora, porêm, figurava· na 
Receifa o total dessa <l~vida, para ser paga no. e~~rcicio de 1~36. 

O SR. CINClNATO BRAGA ...._. Agradeço a írtforma~ão. 

O SR. · D.INI2 J"tr:.N_IO~ - O meu Bstad9 fl:brura nessa 1·ei:l~mação·, 
mas devo dizer que ,,não é .de·vedor. 

O SR. Oc.-rAVIo MAN.GABE:IRA - Ainda peor. 

O s·R. DINii Jt::N·1on ~Digo p .. petias .Parµ. resa.lvar que se trata 
ae encontro de contas . Acleantfimos 3 mil e recebemos 2 mil e 
t.a,n:t()s éontoa. 

O S;R. CINCINATO BRAG~ - Do titulo - Bens da ·União 
..._ po:;so "dar uma. r ela(!ão ~·.nthetica. ·aos valores p·or Ministerlos: 

Fazenda 
Justiça 
Eirterior 
EO.u.caçãó 
Trabalho 
Viação 
M;l,rinha. 

; .. .... . . ........ . ... ·• " •••••• • • • •• ! ••• 

.. . ... .... .. ........... . .. .. . ... . '!. -., . . .. 'I • . • 

. . ............. . . . . .. .. . " ... .. ' .... . . 
... " ..... ........... ... ... .. .. • ...... " . .. . 

.... .. ............. ...... ....... , .......... . 
Guerra ...... , . . .... ; ..... . .. . .. . .. ......... . 
Agrtcultm·a.. ... . . .... . . . . .. .... ·~ ... · .. li • • •••• • •••• 

Contos 
12'1>.. 269 
1'78. 8'45 

14.961 
491-.517 
27.203 

3.763.439 
575 .s·so. 
262.195 
,9.2 .207 

Todos Qu ~uasi tôdos esses valores. co1·1·esponclem a bens pelos 
quaes o.s ::Mlnlsterios não P'lgam aluguei.s, e. muito pelo coJJ,trario. 
em vez dê rendas. dão <lespesas de sua conservac;ao, sobretudo na 
Marinha e na G.uerra.. AvultaQ.o é ~ valor attribuido ao .M.iniste
r1o da Vla~a,o . Nélle estit. !'reponderando o valor enQrme da Es
trada de Ferro Central do Br~n. que. como j:i: hontem :mostrei, 
está se espatifando soh o Governo Getuli'o Vargas. a dar rlefi_cit~ 
coiltinua.dos, e ·a d~}lender dê centenas de mil: coI)tos <le uespesas 
1)'3.ra sua salvação. 

Pas~emos a outro titulo ~itado pelo Ex.1110. S1•. :Mfü.istro, e 
relativo a 

.n - Divida..s Passiv<Ls Fl·uct1t.antes elo T1iesouro Nacional 
O quadro do Exmo. Sr. Ministro acc.u8a a es#e· titulo 'o~ nlg:i-

rismos de 86.903 ,contos. : 
Estarrece-me ã. ousadia de s. Ex. -em apre~ntar esse" alga

.rismo, totalmente contrn.rlo fL mais ç1'Y~.ta.liji,1a.. evípencia dos factos 
l·eaes. 

·Basta compu193.t' o B à.Janço 1Geral da Contador.ia Geral da Re
publica. ·pagina· 35, para se verlflcar· que a 31 'de Dezembro de ·1934. 
,o descoberto do ThesoUro 8Ónumtc -J.>arà. o~ Banco.<t era qe as5 ·mn 
e 429 eonto.s! ! ! 

S . Ex:. veio aqui f<tla r erri S6 mil! . : . 

NãQ quero comme'iltar isso. 
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.. 
o S°f:. ~OBlli{'J.'O l'i,ÍOP,Ml:P.A ll'calruen tf, . 

• para i,sso ..• 

· O S:R. Çr~CINATO B~GA - E' bem .certo qu~ o .B:xruo. 
·1'rUn:isti•o rE;:f.e.riu .. s·e â. conta .de caracter e.spe.cíaUs.slmQ, no B~~ço 
do BrÇt.s:i.Í:,, creada por lei para o unico fi.ni <ie ant~ipaçiio d,e en
tradas d~ Rec.eita. Ge.ra.I~ conta qµe só tem movi~e.nfo C(lJBi!ld,o ·n 
a.:rrecaõaçlfo $e reta.r.da. pot c·freumsta.g.~i,as .b:nprev-i.s~, e que pot· 
disposit;tvo le:gal tem Çle ser semnre ·u_quída.dà del;l.tr.o do ~xereicio. 

Dentro desses ltmite.s legaes, e~sa. cont-u. de,i:x::a, de t~t· impol'.'
t.l.nela na elaboraç~o orça;menta:ria. lmp.ortancia re~ tem a ~x-. 
posi(:ã,o detalhach ({~ to'd08 OS C9tn;pro:miS:SO$ <?Ontr;ahido~ C>U t1.vii.
Uadô:S peio T);lesouro Nacional. Sobre esses, o ~:x:mo. M!ini_stto 
não q.uiz ~spraJar-se. em expl_icaçõ~~. .Et de' ln,:g'.le_ntm~-5e essi:'I. 
õmi~sã.O' . 

Agora, YOl.:l r·eSPOllCÍer ao. ~:9ll.t>ga to1u.e hn poU<'(I -111'' pt>d.lü in
fo1·-ma~ões -::1obre ·este p0nto. 

De\'o· deixar de parte ·o algar1s.ii10 de 3 .107. 81 G conlu~ q úc se.
gunC.o .o Exmo. Ministro représentnVo .. a totalidade do tm:p!.>l:•nlaP
.da, em cJrcuià~ão. a 31 de ·n~zernbro de 19341 po.rqµc s.;. P~x. logi-' 
adeanté t:m .seu discurso diZ: "Hoje (14 .d'e 10utub1·0 .d<· 1:1:15') ,i:• 
vn.lor ifo pa]le°J.•moE:da efova-s~ a 3 •. 3'26. 3GO contos··. 

Tenho o pesa.r de .a!ffomar. <_pie o ·a1~c.trísmo mini~tPrh:rl pi_i•,1 
,c:Uz a .reaHda,de eóncre.ta tlo .tJfefo circulante. 

P~ra eond~l).~r-sê o. administrn.ção ~o Sr. q _etuf.íc,; \'•.P'ga.:i 
~m ma,_te.r-la de napeI .. moeeü\, bastá 'º qu~. o ;6XIQ.ú. ;Min-i~tri:! <"o.n
fessa:; - })prque; essa n.etª'sto, allmiI1iStr.aciio entonttou cJ·•1 t--li'1.:1l-· 
ltt~Q sG:tü lastro-o~r0 a.1)en,~. ~· . 543 .. ,~:37 cÓ-ntéS é já a. c.lcv'9\l. s.~ -
gan'do o ··nlgítriStl:'íO 4õ Exm:0.. 3,\.fi:nt~tro a a·. 326. 36()~ C'011 ti>~. Y·âl•' 

dize~; ~t~gmencto de ,qya$i' SQt> 11i:il. eontns, a :i.c·c~l~r~1 1· :.1 CjuP-t1ln 'Y<'r· 

~ical Çlo nosso ~mbJp. 

o SI_t. FAA.NCJSCo PEREIK...\. - F., vu~·tai1-to. nilo <}o is 11·1i.lhfws. 1·~) .• 

rno V. E:'Ç. havia n..t:ffrmaao. 

O ,SR. C'I~Cl!SA!l'Ó BRAGA - Ues<·UlJlt'. ·ri;spt:'ri" 1J111 111. .. -

m~nto .. 
O Sn. 11'nA:-(t'1:Sco PEP..EfnA - \'. l·::-:c. mê C:·hn.muu ·no11,1h1.abntmt·· 

o sn. crNtJNATo BRAG~i.. 
_..\ gua.rdé, lilais um poticó. 

O SR. RoJraRTo ?4o'REUtA .,._ O or.:~u-01· fülo t'liEi.!o\l ft .c·f'lnclusã,o 
do seu r:acio~inio. 

() $~. Fi:tANCISCo. l?ru:EI!{A - ':.\fos ac~e.i 01r1w1·tu1111 fnv.:e.1• un)íl. 
·ób~ervação .. 

Q. S~. CINel~A'I;'<) BR;~C . .:\ - Qu~ro q;u.t:' Y. :Bx·. nif' llf U.mt1. 
~:xvnca~ão. 

o SR. FRANCISCO PEJ>~ - Quem ~Ye d::n· ~,x.1Hi~:\1:6t.•!:;'. t; 
V. Ex. e .não e.u . 

O S.R. 1ClNC!N ATO BRiAGA ..-. Y. E~. me pÇ.>dé ~~qfüN~t:õ~s 
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e tam~m ten.ho o direito de as solicitar. Se V. E:x. c:l~s~l.a es
.clárecim~Mo é porq,ue enténdé da a;sfm:inp.to. Isto ~Ui njo é ~:uln .. 

0 $.R. FRANCISCO PEREIRA - V. Ex. affir.fuou ·qlie havia sidç 
·te-l~ ernissão de- . dois m:Uhões d~ contos e eu diS$e que ~ij.o era 
exaeto .• 

O S~. CI;N'ClNA~O ~R4GA - · 'Promett.i regtstrar Seú apar~g 
e <ta:r-Ihe .. r'ªsposta. E' o que. estou f~~ndo ., 

O SR. F.RANctsco PEREIRA. - V. Ex. disse que fQram 81)0 m;.i 
contos. V. Ex. está C'ónfirtna.ndo meu aparte .antedor, de que o~ 
doiS milhões d.e co·ntos não eXfstuun1• • 

O SR. ClNCINATO BRAGA - :Mas:. o peor não ~ 1·sso .. O 
péor estâ em cfue o al~arismo. do Exi:t;io. Sr. M!nistto' nti.o tradli'
·a. ·completa veroade .sõbre .a; actuai circulac;;ã<> do papel-:moed·a. E' 
grosseiro· sophtsxna :testrbig1r•se a in:forDiação sobre tão grave 
a.SswnP,to á. emissão apenas do Thesóuro Nacional, silenciando ·$.o
bre a emissão· 'ba.Iicarla, ·qu·ando a verdaàe verdadeira é que o The
souro· Naeíona.i ·ê responsa:.vél perante a Naçã.o tanto :por uma. 
como por ·outra .• 

A éinÍSSão do Thesouro em 31 de Dezembro de 1934, esta"\·;i 
já, em 3 .107. 816 contos, sem com.putar-se a ·errrll3$ão bancar.ia. 

Devo asslgnalar que etn a.ssumpto da. e.misSãõ ba.ncar.ia ' é,Xfste 
·DO Brasn a .mals. completa obscutilda"de. Para evitai-a, seria pre
·clso que e Dia.rio Ot/iei<tl. consignas-se diarlame·nte o estado da 
am1sSão e . . da; tn:cineraÇt.o :00.ncarias. isso não se fá~ . . Dahl, a dif· 
:ficuldade de, ~iti Cla(lo··-a1a, $aber;;,se· o e~.t~o desse deiicadlssimo: 
i;ervl~o publico • 

. O· que se -sa~e: ~ cel"'.to .é ql;Je, po;- obr~ ~ graça .do G·overnh 
do. Sr. ~t~o Va:rgtµJ, f9.ra?A ~utpri~~.s á ·carietra de Redescpn
~os Banca.rios a:s t;:mlssõ~s ·s~m l.~ro-OUro d~stii.s q\ia.n,tlas: 

,, 
I;leeret.Q n. 19.52.5, de 24 de Dezembro •deo 1930 
Decr~to n. 20 .• 82'8, <le 24 d~ Dezerrtbr-q de 1931 
Decr~to n .• 22.263, de 28 de Dez~mbrq d~ 1932 
Decreto ·n ~ 2:a. 665, .U:e 30 de D('.lzembro a.e 19·33 
D~reto de 3 ~1'e ~~Jhe de .1934 •.•............ 
~ereto dé l _I> àe -Janeiro .de rn~::;. . • ....... 

'Tota:]. ~-~· autorl.Z.S.ções .. ~ . . ...• ........ . .... 
Em.i:s~o. pelo T,ti,es<;>uro •. . , . , .. ............... . 

Total gera;l .. . ....... .. . ............... . 

10.0. 000 :'000$000 
'300.00(,):000$000 
.200 .• ººº : 00'0$0.00 
150. 000':000$.000 
ioo. úoo· :oooiooo 
·3cm. ooo ;OO'O$Onit 

L 15:!).000:000$000 
3 .107. &l G: Q00.$0.!)0 

4 ·2!~7 .81,~:0PO$OOO 

j 
Na. f~~ d.e ded_araçã:o of!icl.al de que a emis5fp d:0 ·primell"o 

a:ess~s .d~c.retos fei .com:ple~.ente resga;tada. por 1 füctneraçã.o, o 
que se deve suppúr ê que pa:ssou;..se a baixar 0 d~cr~to ·segu,f.nte. 
porq1;1e a :.emissão do anterior nã:o f·oi suffici~n-te. 

A pre:Jumpç~o natU"ra.il ~o bom senso ~onsiste. em süp.põr qúe 
todas essa:s autorizações< foram effectivamente aproveitadas. 

Donde, a conclusão · de q.ue. o a,lga.i'ismó tota:l das emJssões 'fü> 
Thes.otiro e da carteira de ~edesco:J..lto.s, sommândâs, exceae·m de 
ilois milhões de. contos sob o Governo .(}etuH9 Ve.rga.s. 

Por não. serem .officia.lmettte pl).blicadós· esses da<ios,, recoi:ri 
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a -qma '"vfl,ria" do ·'' Jorr:raI. 'do CGJJl.m~rcio", <>rgão. de ID1pren$~ 
m.e.recedor de teda co~antJa. • 

. Dessa ·"vã.ria" consta qu~ na -u~tima Semana ás emlss($-es ex
c~d~râm. ele ~oo mil conto~. <J9s· quaes s6 fQl'a.m para .fJii~ com
~ercl8.es ·50 ;m,il cónto~. O ~ab:J ! _oi' .para o The.so.m:o·. 
M.~ftn ~e. expli~. _se$o:r.es, q:q.e a Ubra esteja .a. 8·7$000. 
]i>a.ra. ~ governo de µ;ie~os de cinco ann'Q~ o a,lgarl.smo d.essa 

emi.ssão sem .l~stro é u.ma digna mortalha. 

Declà:m. o Exm-9. Sr. M-tnJs.t,ro, no quadro ln.fota;. do seu .dis
cl,lt;so, que a Divida C.o:r;t$OHdada ·E~t-erna do 1'hesouro Feder~:! t:. 
de 1.363.747 cont;os. 

·$e, e~se alga.~18Jílo· exprimisse.. a. reallgade concre:t:a:, d~s. cotsas, 
o· Br8$il seria. boje, financeiramente f~ando, a, nA.~âe ma,is pros-
pera e ma.is feliz do niundo. · 

Bastaria assignalar que se toga a. Divida :e~te:rna. do· Tbesouro 
Federal é at>ena.s cie, l . 367 .·307 1contos, e se a :Receita Federal '~ra 
l9·36· vrod~ ... col;ílo se- cafoula. ·2.600.000 cóntos~ - 13,egUe ... se -qu.e 
c·om. me:tade da. ar~ca~ão ae um_ an.no t>agar-l;!e..;la toda, essa;. cn
v.fda. que &J®' por 175 .rnúhões <le esterlinos.! Seriá mart1.:wlboso,! 

Ma.s, retirado da,bi o. desp.lstamento, a :t"éaJÍidade a.pparece iog~ · 
d1lfi!!J11dma. · · · 

o dlnbei.t.o de que o Thesouro Nãcional .dispõe,, para suas des
_pesas· e., para. pagar dívidas,, ê' unicamente, excli.Isivamente. o seú 
papel-moeda. Nesse. papel é arr.ecadaiia, .s.ua receita. 

Para.- pªgarmos nó~~ D1:\T14a &."Cterri~ .ê -fatal conver.t~it.mos 
e~ m<>eda .. papel em. moedas e~trangeiras, q_u~ têm 4e .ser ,for-
çosaµiente adqui;rida.-s ao cam,bio corrente. ·Tódqs haveres de :tôdos 
O$ J;Jras.fl.elros são ~v.allados, ou f3ãc:> ve~didos ~ compratios, segun
dQ o valor de$sa moeda papel, cujo n,ill réis de outr'óra corresponde 
hr;>je a 8$0G.o .• até mesmo na ar,,reca~ão ~~fan9e~r'ia do Governo. 

Na bor:a. grave de org~~rm:os ~osso ~rgament\) par~- l.'936. 
Q q,ue aci!lla de. t-qdp $e impõe ~qs pode;res da- R.e.Pti~Jica- ~ :U.N)a. 
obra {te sincettda.de. 

O Sií. Ocl'AVIO :&!ANGABEIRA - lsso é Se houve~_sé qm 0-9verno, 
que ~ o q.ú~ o Brasil não tem. 

O SR. CINCINATO BRAGA - . Para. ·que !itn e-ngap~r ao pqvó,. 
dizendo ape.t!._as :que devemos ao extrangeiro sórnéttte L-367 .3!)7 con
to~, qu:a.ndo ~ v~rdai;le. é .outra.? 

Nij.o aU_nó porqu~ ra.t.ão o Éxrno . Mln:istro ésC'olbeu, para di-
2er qu~ é ·nosSa. Divfda. Externa., uma moeda que. nã.o existe ma.Is. 
que ~ o i:rill réis .de 27 dinheiros, éXpr~e.são monetaria apenas h.is
:torlc~ 'vigor.ante · conibal.1dâ.mente-. no secUlo 19. 

- Ac.tuftlm~nte, o gesto não passa de hespanhola.da- t~nan
~eit'a-.. . Mes~o ~omo ta:l, ena. poderia. $er m:ai-s brt~~Jlte. A;.s· 
leis brasileiras t'êm registra.dó os dift'erente-s ·pa;drõe~ d:e côp-. 
ver$iio ·monetarla ·de 65, d.e 47,- de .2'1, 4~ 15, de 12 e' de 6 ·,:u
nheiros inglezes :por mU réts. Não atillo porque. r~:o o 
.Exmo. MtnJstro.· da. Fazenda, :Para dizer nosse. DlvJ,da ~terna. 
preferiu o padri.o de .27 d. - Histor~co l>Or p:tstoriêO, sem act:ilal 
realidade co.n.cret,a.. multo mais bri,lhante ter1~ sldo· preferir o pá• 
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drão de 6Sd. .J>Qr mil réis, de quan~o a libra esterlina ingle-.ta. cu.a
tava no Brru?il 3$700. Imaginem os m.eu~ ouvintes que, :i.pplicaQ.o 
esse padrão., o Exm,o. .Sr. Min_i·str0 po.de·ri.a dizer que no~sa açta.al 
divida' ~~~erna de 175 milhões c·stetfinos corresponder~ a üi>O mil 
contos apenas. Que belleza! 

.IrifeliZme:Jlte. porém, tudo isso ,ê ca.stello de cartas. A <lura 
realidade ~ esta.: __,. a · divida federal ext~rna. era, em 1930, de 144 
milhõ.es de lib~. e ~· .. paga.ria, então. em moeda corrente com 
.menos· de 6 milhqes de c<;>ntos. Hoje, ella está. elevada pãr~ 175 mi-
lhões este_rlinos, que $ não compram com menos de 15 milhões de 
contos, po.r obra e graça da administração do Sr. ~tulio Varga~··· 
Os taes, :Um milhão e tresentos .mil contos do Ex.mo. s1•-. Ministro 
aà Fazenda !São pura conversa fiada. · 

Para se ajuiZar d<.L audac~~ das assertivas miajstel'i.ae&i e umpr~ 
assignalar qu~ S. ~x. exhiblu a esta Camara a. seguinte cont'.t -Oe. 
sommar: 

Divida Consolido.da o3'farna 
Divida C~xisolid.ada inte~nér. . 

;. ... . 

Somma. 

1.367.307:365$000 
3.003.001; 500$000 

4.370 . 308: S6G~OOO 

(Dia.rio ikJ· Poder Lcglslati-z;o, pag. 6 . 1Q3, <lo numero ele 16 ele 
o .utubro de 1935). .... ... . ..... . 

A primeira dessas par~ellas ê de mil réis-ouro, ele 27 ~nl1eiro~r ; 
a segunda. é de ·mil réis-papel de 2 49/64 d111hefros. São duas ex:
ptessões monetarias a.bSoluta:mente dll:ferentes em ~eu vaíor i ntrin
seco: não poderiam já.ma.is ser ad.diciona.das uma com a: e utr~i. 
porque a arithmetica.. não permitte som.m~r quantidades °heteroge .... 
neas. Nãô se podem ·Somnia.1· laranjas com morangos, mel:>mo que 
se <lê a.os mo~gos o nome a,pparente de laraz:ja,s. 

O Êxm'.). Sr. Ministro revogou- a AI'Jfümetica, pa.rl;l. cht-ga r ao 
resul~do ele dizer ao publico que a divida publica consoJidadn. ex
terno. .e inte~na. do Bra.sll ê de 4. 379 . 308 :805$000. 

Entretanto, a núm, pelo menos, S. Ex. não con.;·ence u . Eu 
continuo a. pensar que nossa divida co~olida<la federal (; a sc-
8JJ.inte, na untca moeda qu~ temo·s: 

E;:xter.i;:i,a • 
Interna .. . . . ~ . 

Total ... 

1Õ.1~5.~7i:58~$00U 
3.Ó29.332 : 6G03000 
---------
·18 .17S. 208 :248$000 

'-V--· _1 c1iU'ai>o1·~ãô rio Governo! . 

.As~i111 consideradoa· os aigar.tsmos iri"eae,s, .qu_e o EXlllç". si·. 
Ministr9 da Fa.:zenda e~blbfü a esta Camara, obvio é que sua c.oua
bora~ão sô foi ~ooSva ao Paiz, porque yeio isetião animar os au~en~ 
tos da. despesa · orÇ?m!mtarla; vefo ·pelo menos crear um· falso wn.
biente. de !allaz '.prosperidade financeira, que -dif!iculta, senão im
vossibilita. esf.Preos na. compressão. dra.Stica das des-pesas pe.lo·-'Po-
der LegiSlatlvo·. " 

.A. vota~ final d~ or~mento vae. c1•eio eu, dé.monstra1:. (fuanto 
tenho razão ... 

O ExnvJ . $1:. ·· Ministro s6 propugn.ou ne.sta. Casa poi" ~a 
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emeuda eliJllinan<lo d\'l:4lll'-1"111: 1·1•1'h·11-mc a suppressão de verba para 
compra de ouro"metallk11 ··xln~_hl<ln elo sólÇ> brasll~o . 

A cessa~~ desSÇJ. ''1m11u~1L t• um disparate nociv·o· a.o Bi•a:.sfl. 

O SR. ))1Niz, .JuN1011 - Allt\s, S. Ex . con~ordO'l.t; neste ponto, 
com â opinião do r<.>Jll'PXC'ntante .da minoria na Commissão· .de. Finan-
Cas, o Sr~ Da.niel cl1~ CnrvRlho. · 

O SR. C:INCINATO BR,AGA - E~U1 no uiscurso. 

O SR. joÃo Nm·~ - Alguma cousa na.veria.mos <lé conseguir ..• 

ó .SR. CINCINATO ~~AGA ,__ Es~ problema offerece ao nosso 
estudo dofs aspectos d{RtJnc'.tOR: o nacional .e o lnternacional •. 

Sob o aspecto lntornncional, a suppressão da. compra pelo go..
verno do ouro mln~rudo no BrMll ê um relevantlsslmo serviço pres
tado a1:> banquelrlsmo lntornaclonàl. o nosso ouro vae ea1r 
todo elle _p3ra fórn icl~ naH~Q.H trontell.·as, afim de noa ser depois· o!~ 
f'erecido em einprestlmo11 da u1urn., ou para enriquecer thesoul'os com 
que outra.s naGões HP m•rrwm tmrfí. guerI:"as de éo·nquistns, qu~ podem 
por ventura chegar nU• nõ11. 

Isso ~ob o ponto ao yh1ta l'~terno. 
Sob o ponto de vl~tn rlt• n1~HHtt €.c.onomla. nacional Inter.na. essc

abse.nteisrno do C'lov;crno 11rruJl19lro é quasi· crimlnos.o·. Esse our-o ·ê· 
uma colos!al rfqUPZU, tJUf1 1tnlr"- todo por contrabando, facillimo de 
occultar•se â ctqnlqu<!r rlMNttl1.u~no cloR poderes publicos, tleixando de 
ter repercu•'!.'BÜo n_aM l'Nlu.lhd ll'1t1'f '1111 'hal(Lnca mercantil'. 

o SR. DINI~ J11N&n" ~~ :'\1i.u t1Jnho a superstif',!ão do ouro, tn.a!! 
discordo do. mec.1hla. 

O SR, CAnLo" Ricuc ·-- 1~· (' qu1· ~e dá com o ouro das minas de 
Guru.py e ~ar:ica1o•u111f•, nn cll\'fsn com o Pnrã . 

·ó ·SR. CINCINATO RRAGA - Os íaiS'éaclor~ de ouro nos. 
nos3os sertões F!]o rtC'tun?mcnte em nume:ro muito :rna.ior àO que ·se 
pensa. Hoje· oi.Hu. tt umni nct-iv1dnfü~ qúe àá pão e, roupa a mUha
res de brasileiros itort1m<!Jt>B1· que. antes vtvlam· como pá.fla..$ de trls .• 
te sorte. Am'.lnhÀ, º" cic1mp_rndore3 interllacionaes de ·ouro dar-lhes· 
ão pela preclo1:1a mua•c:utl.ul·l11 o que bem entendereµi em sua gana.R
eia, tr1umphà.i'ltc11 l~ranh'tL º" fn.lscn.dores 1ner:mes. No meu Estad<'.l 
não me constn q _uc lrnJu "*'"'" industria. dos :pQ1)res. Falo em defe$fí 
dos .pobrês de outro~ l~•tn.<lo1t. 

A . compro.: de oU&'l' puló lfOU ju.~t.o preço não e:! uma ·verdadeh'a 
despesa: é nntr,.. umu t11un·11{c:mnacuo ae valo.rei:.;:. No mundo In
teiro, com o <l<.•1111nvolVlm•tnlo cln.s 01>'erações <:'onunerciaeg, o ouro 
tem valor prlVthtM·lndn 11urt.10 m.etca:doria. 0 dinheiro neU~ post<' 
n~o desappárMn, T-ut'I nu trnC'n ii:nran.tido. 

O SR. Dnn1 J'UNHIJ.1 - E ·' uma T'iqueza. pntenc:in-1. :;1 sse,gurandr, 
a dynii,mlca. Nr•t.o f1(1ntn v. Ex. tem râzão. 

ô SR. CINf.!JN.A1'CJ HRAGA - Mas, o Mu melhor preatiµl.<1 
está; ligado no pí'.uhh•mu monctnrio de todos os mais ea,utelosog PP· 
vas do mundo. 

'Eu 11el fK>fl.l 1i ui1 de to~os ()S que.,drantes s.urgem estu_dos ten
·dentes a. dl•p,.n1mr.•111n o nut•o ã~ sua funcção de lastro monetarlo. 
:Mas, nen~um outrQ l1nstro to1 ainda adCilptado Q.úe lhe soprepUje -~ 
vantagens. º' &MforQml pa.ra fazer-.se ·de um bloco de producçõe-s 
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~nnuaes Um l~ro ·pata a moeda papel estão ainda muito embryo-
_narlo8 p~a i-nspirarem a. confiança n;Íundial, que o ouro inspira.. 

Q SR. Fr..ANC'lSCo PEREIRA - V. Ex. não ~ha. que, existindo, 
em .no~so .·orçame~to, verba vul~o:sa para p~~nto ·aa êilvlda _ex
ternat seja pl-ovav:el, mesmo com a suppressão dos cem mil éon.,...· 
tos, contl_nuar a compra . de ouro? E,l;!Sa v~rba, destinada. a.o paga
mento externo, Pode ser perfeitam~nte appliqa,da na acquislção do 
ouro. 

O SR. CINÇIN.A.TO BRA.GA - E ' problema inteiramente dis· 
ti neto do que estou traOO.ndo . 

. O ~R- FRANCISCO PEREARA - ~tou :me referindo á paraly~ 
da COll1Pra. d.e ouro. Não ha.. necesst9ade dessa pa.re.lysação. Crelõ 
que .. as ve-rba.s destinadn:.s ao pagam_ento externo podem 9er pe.r
feitame~n~e ~p.plicada.s na alhtdJda acquísicão. 

O SR. 1'~RA~c1sco TAVORA .- '.Xão se pode ,f~er transpo$ic;ão de 
verba~. 

O SR. CINCINATO DRAGA. - Is~o não é permittide nos or
Çum~n~C>s m()dernos, que exigem é~pe.cialização àas verba.a·, as quat•::; 
os governos têm que se c1ng1'{". 

o Sit. FRA.l'icxsco PEREIR4 - Ai.n(ia hoje, conver.sando com o 
mustre 'Depút.ado Daniel <Je Carv-albo_, a,utor da. suggestão, s. Ex. 
c.on~ordou commigo neste parlicu_l~. 

O SR. CINCINATO -.BRAGA. - Peço licença para não d.1sser
tar sobré éste a.ssumpto no mómento, mas terei muito gosto em 
discutil-o em outra opportuniâade. 

O Srt. FRA..'"'tCISco PEREIRA - Ero. apenas u,ma. uwca de idêa.s, 
mostrall:do que este (acto não irppl_ká na suspen&lo da compra elo 
01;1ro. 

O SR. CINCINATO BRAG'A. - De ouro ·metallico necessita 
funqam.entalm_ente nosso mel~ c-h.·culante, cujo - padrão l~ga.1 - ba~ 
sei .-e~ i!m ouro~~inq, e .<> ·Exmo. Sr. Ministro nS.o propoz sua fo
vôg~ção. A verba que o emin.ente Deputado João Sfrnpliéio propô;, 
!bia.:.r Pf!ra a compra <le ouro é rela.Uvamente diminuta.. pois numa 
rceita. ·ger~l µe 2. 600. 000 COJJ.tos, ella coire~poncle apenas . a 3,84 'lo. 
desse. total, p~rcentage~ quasi ridícula para uma nacão que queira. 
de ·Yerda.de ver recuperado o poqer ·uc;qub1itivo de sua 1í1oeÇl1i e;or-:-; 
rente. 

Compreh·el)do que se não deva e~u'.lttlr papel-moed:i para. eont-:, 
prar ouro. Mas, não compre~endo que .se não i'proc.ur~· dete~ no 
nosSó .paiz o ouro aqui extr~4'1do; c9mprando-9 ·prudentemente ·c.o.n;t 
rec-urSQ.s. da receit~ normal dos ió.)póstc;>s, ·mesmo porque: 

1 
a) nossa l~gislru;ão instituiu nosso pa.Q.rão i:nonetado ~obre a 

base d-o metal-ouro; 

õ) ·o armazenamento c.1ess.e met_ru,. no estado. actual da pQliti
ca. · interMÇ,ional do. m~ndo exige .que tenhamos ~tock: lntangivel d~ 
<iur~ · para .eyentua.1. defesa de -~"ssa ·pr-0prla. so~ran~a de .Nação,, 
Indepe~d~nte~ AS$, .sab~amen~e •. o .J:em c~mprepenclido a ~epu.,
bÜca Argentina, como quasi toda.S as :na~ões do pia.neta.-
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1-' i - .:1'<'1 ua r;iit1· Qoi;c t11.<rnre1ilaz 

O dllscurso <lp B-xmo, S1·. l\1in:istro tla Fa:zenda. teve o .m.eriLô 
de. d~smascarar as b~terfüs elo (1ove'rno .. Esté pretende que o eq-uí
Ubrfo orçamentario s·eja cons~guido a S-olí>és de augm.ent<Js, cfos .im-· 
i>Ostos, preferlndô o Governa q-ue as despes~ se_jam. ~u,gmentada.s, 

·um.a vez que ~ejam euas· ~o~ettas pelas: novas· trfbutàcõ.es.- Estas 
vão ser objecfo de proj~ctus gQ'\'erna:m.~rttaes: de i_eiS ~xtra,-ôreà-
1'.llent~ia.S. 

~vêrá a Ca,n:iar~ dos De.pu~des en-ve:redar 11or e$sa. dit·~ctr"i:i:· 
de ~ug_mentos do'à imipóstes '{ 

Para desempenhai:!m<>.s nosso_s compromiissqs, \al}.to par:~iç'(llares 
como governamentaes, pera.ti~. os povos eom que :temos· negocios, 

-~b~4o --~ q_ue· sõ cU®ornos das exportai;:ões d-e nossos pt"ed>uctos agt-i-
coltiS. · 

A, Direct~rla de Esta.tfst~ca <la. P>todué~ão ASJ.:icoJa, <lo ~!iniS~ 
terio da. ,A.gricwiu_ra. em ~~baIP.o ·publica.do em .T:t.i~ha. ultimo, re
cti~icou nlg:arism:o~ public~dos sobre prodµec;-â_.o .agricola. do- BJ;"asi_l, 
inclü'Sive cafê. 

Taes rectH:icar;õ.es dã:o em rasultád-o o q~adro ~eg-uinté~-

1930 
1931 . 
-1932: 
1~33 .
_1934 

-' ' 

-1935· (est·ima.t_s:v.;i 

H.277.54-0 
15 .776.138 
1'7.389.869 
1_8·. 388 .• ).4.2 
18. 363. 914. 
Ul.3SO.óOO 

E.'IJ'l. c_.onü~s de 
réis papel 

T.164.171 
4. 750 •. 646 
5.463.954 
6.5.3--1.971 
6.600 .• 000 
s.52t.oo·o 

16&..608.000 
~7.349.000 
"76 .957. ººº 

- 75-. 739 ,;OQO 
·· 73_. Z76'.000 
. 68~4-12.00Õ 

E.$tes algariSmos demon$tram à. decá..cfonefa '.fot"rriidavel i1a. temu
ner,àção do tr.abalho dos bras1léiros, a tal ponto qu;e .nem. mes-mo ·a 
itiórivet de:.:valotiZação a·e nps~ mil: r~i:s ce>11seg.tte . dis!~ça:J.-a.-. o 

. Br:µ;U está trªbalha.tldo m.ulto mais_,, vale-- di"zer, está vrodu?!i,,-:i.do mui
to mais do que em 1930, par~ receb~r por ~eus prpductq~ muit9 m'i!~ 

' nos dinheiro. - · 
Não faie~os- por eira em valor-our.:o, ou melhor em va1or 

cambial. Con~ider~IUQs ape:Q.a:s o val_or ~m PEl:Pé"l líthogx:aphadg, 
rasteiram~me depreciaQ.,Q _. Em 19"30. q~~torze milhões ·~e- t9ne1~dai:! 
de n<:>S.:i!O-S prqduc_tos n..gricolas vali~ sete mUhõ~s dê cj)ntoa..;1uipél. 
!Se esse v~or h.otFess.e, ~ido ape~a.$_ m~t;ido, ps· 18. milhões de to· 

· ·n .ela-das d.e 19-34: deveriam n~s ter pr,opore-iõnt;do ya:Ior . ae nove 
mílbÕ<>~ de contes. Entrétãnto. Só tivemos vàlor de 's'el~ e meio 

·m1ihões. Quem perdeu· oosa- dlt'(erença? .;_ O próduct-Or b~ileitô.
. -E perdeu duas v·ezés: .,- p~rdeu no valõr pectliliarto· ab.~s-oluto, e 

perdeu ainqp,. mãis ·nc va1or rel~tiVQ do tti.il rê1s er;n que !ol pag-0, 
Con:stMrapcfo agora o val.9r cambia-1, o prej'ajzo é-"então frnmens:a
mente roaiór. 0$ 14. mllnõ·es l;le toneladas colhi~o~ -em 1'930 vale .. 
·ram par-a nõssa eçonomia 166 mllhqes estetU~os; a eg~al· preço, ºª 
_18 milhõt::• -11,1 • to·netaQ.as ee 1934_, ctev-eriam ~er,..1b,p -pro.p~,rcicmaâo 
.2:13· _mll:Põ~s e~ter:linos: - ·entretanto'- sõ -lhe p~od~am válor de 
68 m1-lhõea lije :ibras, ê (ie libra,s d_epr~iadº~:S ém 40 % de- -~eu v.~
lór-o"uro ele outr'ôra! 

Este esl.aiio de econom~ publica revela a - tqdá evidencia q.ue a 
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eliminação do (7.r' }ir,:~f p t>lo pro<·('~:-;,:, d/r a ugmc-ílto de iml;>O~tos é sjm. 
piesm_ente uma. im1ania . 

. A producçtt.o agrícola de 193-ã .. ~tá ~f-ltin1~cla, no vafor global de 
G. ~21. 000 contóis. I•!ssn. f a prnd ur.~àt· Mtttr'T'A, $Ujeita á de!;!pCsa feita 
para co:naeguil•a. 

Aos i>roduutor~::; não c.zalJem ah*'o"Iut~m;e11t~. ésses 6 .521. oilo <.:<Jli· 

tos como lucro liquiàó tributa·i;el . :\luidssimo longe disso. 
Na produc~ão a,,,"7icola global. a pt'eponderante em valor ( tiO % 1 

e a do ca:fê~ Posso sQbre eSUl faki.r c om \Se~urança. de- dado~ . Ess;~ 
C'Ultura.. de seis ::t.nnos· a ~stu, V:\.t·~e . não tem deixa.do luer-Q algun1 
ao.s ~ro<luctor1,:,c. N':\. maiur ar<.•a. <.~·ulti\·a~la, etla. H·m. d'.!iXüdo de· 
fü.;i.t~. 

Ú& too~ ;:i.e; om:r;a.s 1irodu·1:l;Õ.t"s a:g1·h-ol:>L$ no l3rws·il actual ( 4u % ) 
não s N de nt:nhu~a q.u(' dei~~ ao~ J)rot11ucwres iuc1·0$ cvn::iidera.veis, 
quero d,izer. lucro:-1 iSUperi-01·ei-: H. 2;; <; ( dél (;::tpital empatado m i 
pro.ducção. BsS36 c omriderações n10st.1-.~rn 11ue os lucros trihuta
\' tis agriColas nã<r , n.tting-e?.u ~t-(JUt·1· ;1 um 111ilbtto' de ('.OHt•»S d t.· 
r Fâs . 

Outra 'bkt. f<>ilte ue prbclue<;ão ~ n.. 11ec~a:ria, que tatnhom esta 
€'nl grave crise. ~gÚ. n.<lo ouc;;o c:la~ in1'<1rmtl..<;:ões Ylndas dos ;Esta~ 
nastorfs. . . .. . .•. ~ . 

Estou c•mvenciuo t1e que o nos~o mundo rura.1 está em rulnas, 
tomd.dçi em seu conjuncto. Seu Iucr-0 tribuun~el global não alca.nçri 
dcH~ milhões de ~ontos J)or ao nç;. 

Sa.bemo:; tódos qUt:· :.1. e.~<! lu<:i:o tfovcm-se accresc.ent::i:r os qu~ 
são producto do .cyclo de circ·ula~ão, na expréss_ã.o technica dos ~có· 
nomist$8~ Refiro-m~ aos lucros saceados pelos lnte'rm.edi8.l"ios na 
c·olloc:S-Oão llos productos no. consuil)o: - :são os lµcros commercià.es; 
q<U& sã.Ó tam.bent imd ju.sta.i'nente tributav~is.. A qua.nto se podem 
calcular est~s? Nã.o temos -estatistlca~ . Deixo a cada. qual de meus 
ouvintes o encargo de calcular o lucro :r;resumlvel dos !n~ernie-
1.li~rip::>. Ué ru.im~ Dcl1$ú qUe é.LO mu_ito exaggeror nesse calculq, não 
ultra.~íamos (Js ce·nto por ce.n_to. Iriamas assim a lucro.s· com
merciaes de outros dois milhões- tle c::ontos, a. sominarem-se aos 
pôUCO$ p.rovavets dois milhõ~ d~· contos ele lucros agrícolas e pe-

, cuarioa, chegando nós a lucro!-! tr.ibutaveis correspondentes a . quatro 
nrllhões de conto~ . . 

Temoa de considerar á. parte os lucros industriaes, orhmdl:>E 
da.s manuf4ctu.ras. O vat9r global da produc<;ão ·m:a.n.ufacturf"lra 
no Br~ ê estimado em 6.500.0.-00 coç.tos. Não: tenho d<i.dos para 
ajuizar com segura.nca. SQb.re o l~cro liquido q~ e11a. deixa. -Por 
multo · que se- o exaggera, ni\o irâ. elle para Cima de 30 % , ou 
1. 650 .ooo contos. . ! -

Cr~ga,tnos e.sslm a. um~ rende; liquida. trihuta~~L ode n_tenos de 
~ mJ.?J,õe8' de contos para a acth~tdade. econorp.i~ a.ctul\.l c'le to.da a 
p<>pulaeão brasI1e1ra. 
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PeS;Sa, renda ·naeiona:l. ·quanto retka o Esta,do~ ·para si:? 

Retlra o seguinte·:. 

:Receita. Federal . . . . . . . . . . .. . . . . . · . 
Rec~itas Esta.dl.IJa~s . . . . . . •. . . · • . . • .. · · 
45 po.r s.3.'cea d.e ca,f é exportada, dad~ exportação o,pe-

. nàs de is. milh~es de saccas (tribut9 ,fõra daS ·leis. 
de ·OÍ'Çàni-E?>ntb) • • • • • .. • • • . . • • ~ • . • • 

Confisco cambial . sobre ;t.2 milhões de libras da exp9r-
m~·ã.o ~·tributo iõra da 'lei ot(:;:!:rnentaria) • 

Oo1i.t-0!1 
2.601)·.000 
l.800.000 

,675.00Q. 

96'Q ·ººº 
ft: 035. 0.00 

Assim So:!nQ._o. :no. fim de c~da. anno, o po'llo. br-a.s.Ueiro· tem entre-
gu~ a 0 Govet:'ao tudo qµ.~n.ito ga.n.hó·u no anno. Pleno ·re:gi_níen 
cprimiµ.nlsta ...• · ·· 

Pode isto continuar assim? E' ·em alturas destas que um i\li
nfstro ,4.L Fazenda pód'e vir . .solicitar desta Ca.ma.ra leis. d$ maior 
a:ugmento· ·de imP.oSto·.S? 

Os .livros d'izem que exag:g~rado €: o õ~o s·i.;ga,r 4 actividade 
~cono~íca nq.cionaJ. mais do qµe 9 terço d? lucro qu~· es~ actividade 
P.l'Od!lz~ No Br~.il, o !.il:iC-0> ~á. est~ sugando .toda e~e lUcr.o!· . 

E;;cr-eve 'º e~Qnomi'stp. e ·e:i-n,ünistro :fraIJ.cez Rayn~~u4,: "Mê
me ~n .1928. au temps d~ l~ prosparité général~, ll~n:semble des 
c)larg~~ H,scales .et :sociales rc:Pr~sentait prlis. du tiers du revenu 
na Uonal_. O' e~a.i.t e~eessit.. +"ia_í~ V'oici .qüe ·~s m~mes. charges eíJ 
i"epx:".eseiiterit a:u-,faursd'hui ~n Fi"ance Ies deux tiers. Ce n"est plus 
exce.:.sif. c·est Jh~olera:ble. 

11 y a l:>ea:ucoµp de choses· di:tes into.lerables, qut eu ·fait, so.n~ 
tolerées. P~ cell~-lâ.·~" 

No Brasil jfL se excederám agora os do'is terços lntoleraveis ... 
·E por isso· cstâ-s~ a í>éroober que rumores surdos agitam. 9 

sub-.9olo das instituições. 

V1I -. - · A'. rcq,l~tlad_e d/1; situação, 

Q.s reêursos pecunin.riós de ·qu~. J:iecesslta. a popula.Ção ·bra;si"" 
Ielra pa,ta viver e vestir-~ vênt da producção agriMla e pecuar"i~. 
N@sso muna.o rura'l está. ·em reu-oce$so· eeonomico... Nao :sei de la~ 
voura ª-Igu:ma qtl.e nij:o est~ja em Qrise0. Umà.s por talta. de jfrac;:os. 
out_ras ~·or t;µta de lucros. A priri.cip.al d<'ll~t que ê a do çafé. 

·te,:prese-nt~_ndo 65· ·% d.o_s val9r.es ,~ expo·r·taç~o. e'~tâ em r:rise ·gra; ... 
vis.s'ima, ~ntio de falta 4e br~ço~; como d_e fª-1~ de lJ)cros. Em 
11930 uma sac.ca de d:ú'.ê S'ê vendia nó estrangeil'o por ·5 Uoras ·0Ster., 
linas-o:ij.ró; ho;f e, ~U.a se ve·nde· ·par 4 4-bras e 3 sp:ill,ings--papel! E 
o peo.·r é qu_e desta. libra e tre·s shllllngs os f~scQs n4cion_a~s reth:;am 
para si a parte do leáo, ou ma.Is de metade.! · · · · 

A ·~eftvidade cp~.mPr-~iª-1 tia .N~~µ(') ·deçresce dla a dia. ó ~otp.
inero-lo e:deriOr.r Q\l~ ·fq1 de lV1 mUhões~ em. J,:939, quai;ido· ainda 

.nã:o .~r:-~;roós· 40 .r:nllh.õe~ cte b~?I.tan.t.e~. ca1:u par-a n;tenos de m.eta
de-, e·m librá$' paj>~l ô~preclJ das ern ~o ~" agora: que já. somos 
mais· de· 45 milhõ~s ue habitantes"! · 
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Nenhuma actividade economica nove. e. de . grandes prcrporções 
~e funda. no Páiz. ·Nossós escassos capita:es · disPQniveis Mham
se retrahidos, medrosos de embarcarem•se em quaesquer inicitiva.a 
audazes, A parte mais consideravel deli~ é acaparada pel,Qs go.
vernps ·para cobertura çle .seus deficits burocraticos, em vez (le fe
cundar as acUvidaàe& ec(jnornicas privadas. Ha o_s que não con
fiam em os entregar a. ess~ a.pplica~ão de aüvidos:o. exito. Estes 
os empregam em construcçõe5 urbanas, que, ct)mo em todas as na
Ç:ões em graves crisae de confi~~ sã.o considerados emprego.s an.; 
tes de seguranQ·a, do que de seductores lucros. A.~im. está a pro
ni;ieda.de lmmobili.aria urbana caminhando para uma crise certa õe 
s i.iperproducçã.o.. A propriedade imm~'b~aria. rural está valendo 
em r~gra geral menos de metade· do que valia. expressados seu~ 
Yalo.roo em mil _ r€is. Mas esta. medida 9e valo.res decaiu de 1930 
para cá. a enormidadé da quêda véttical de 'ti> % • Dnhi .. <>' ettcare
qimento da vida.-vae .seguindo carreira prospera 4ia a d~. Resul· 
t_ado: - todos os balanços, os officiaes, os agricolas; Ç>s- ~o·mmer
ciaes e sobretudo os domesticos e nestes em maior escala os (los 
d·esprotegido~ da fortuna -·- · todos se fechain com à~ticlts, isto ê, 
com passivo maior do que o activo. Alegres !icam -OS que equi
lihram o comidQ pelo ganhado. b plumbeo cêo desse quadÍ'o ê 
·constituído pela nossa. ·moratQria. governamental. 

No· e entro desse scena.rjo àe triste2.88 sõ está alegre o Go.
vern o, que ~ cuida· de gastar, polltica.~ e passear. Elle netn .. Si
qaer conhece as durezas da adv'e.rsidade· economica e financeira 
em que a populá~ão se de-bate. 

Tanto assim. é que,. no seu d1scl.lr:so· de 14 .àe· Outubro corrente, 
_perante esta. Ca!l1ara, o Gove'(nQ, falando :r;>ela bocca. do Exmo. Sr. 
:Ministro da. F37..enda,. proferlu estas textuaee palavras: 

"O que está ·no consenso tmartlme de todos os br~Uelras· ê 
que o Gove-rno que al:tl está, seguro de suas responsabilidades, sere
no no elimJ>fimento de ·seus dever~s. infatlgav.el na sua àcção cons-· 
tructora, firme nos seus propo.sitos. tudo tem téito e tudo fará, 
ria.ra o engrandecimén~o de nossa Patrla, honrando os ~dos com
.promissos ,que ·a iniprevi~en'Cia do passado lhe legou, vencend'-0 
uma a :uma todas as res1stencias que ~e lhe tentam OJ>pôr, envi
dando o mfaimo ce seus estorcos er:n prol da. .. resta.ura.cão das f~
ns.nç~ publiCas e do desenvolvimento da economia nacional, pro
movendo o tortarec1melito de credito, ~ncentivando, o augmento da$ 
riquezas. , . " 

Gover.no rempli àc soi-mêm.e, Gove.::::no aleg-re :da. alegda. de in
conscienc~a do perigo! 

VIII - O D.ever ão Poder Legí.sla.th;o 

Ao to.do da vaidosa e mUagrosa. displlcencia. governa.tiva, como 
deve agir o. Poder Legisla.tlvo d~te da derrocada. em comeQQ, com 
objeetivo de salve.,r a ec:x>nomia. P.u'blLea. i:'la Naç~o t 

Comprebendendo bem que a actua.l situação· do Brasil, a qual 
venho. descrevendo c::om pura; verdade, está. a reclamar a. ce.pa
cida.de de um R~bert ·Peel. de, um Colbei't,, de um .Ltma.fitour, de um 
Po1nc8.?'6; de um Salazà.1', de um ·Frederico Pinedo, de um .Toàqulm 
~Iurtinho e. não a. nullldade do orador quê vos faia,, e qu_e, em com-
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parac;ão com esses nomes, representa o papel de um grão de areia 
ao lado de qualquer mo.ntanha. (Não ã.poiadoa). M~, nas lições 
delles, põde ó Poder LegtSiativo do ·Brasil inspirar-se em 
esforco pa.triotieo .para. sair.mos do escuro tunnel em que noo 
esta.mos aprqfundando, sem enconctrarm9s saida. . 

No portico. de todo$ qs entraves á. nosSa. activ:id~d~ e~onomtca. 
~stâ a perigosíssima. desv8.19rlzw,;ão continuada do mil rêis . Nessê 
sector deve eomeçar a. nossa batalha.. 

Tenhamos por assentado na lição dos grandes administra.dotês. 
que a soUdez de um padrão rp:o'neta.1·to ass.enta. sob estes quadros 
alic~rces : 

l - $obre o equllibrio de orsamento do Estad9. 

II ---: Sobre uma t~ibutação supporta.vel. 

III - Sobre o equUibrio da balança internacional de pagamentos. 

IV - Sobre a confiânça dos mercados, interior e exterfor, na 
·capacidade atimfnistrativa. dos ;:overnantes .• 

IX Sobre o equíliõrip de qrça11ic1ito ào -E$taclo 

O Prim,eiro dever do Poder Legislativo consiste agora em votà.r 
todas ás :émendas de eompressác? das despesas. E~ voto ê; po·r 
vezes, doloroso. Mas as condlc;ões actuaes do ~ o impõem, dõa 
a quem doer. Para.llelamente, ou:tta attitude se nos impõe: - a 
d& votarmos contra tôdá.s as emendas de augmento ·de despesas. A 
Nação já; está. ,gastando em seus orGQ.tnentos muito umfs do ·que 
pó(;le prudenteme.nte e;a.~tar. 

X - $<1õre tributáção ·su1lportaveZ 

A Camara dos Srs. Deputados jft, conhece o quadro doa aper
ta.dos "llinit~ da; actividade brasileira tr1buta.v.el. Ess'es limites, 
como ja, demonstJ::el, estão fartamente ~xeedidoe. 

'Tê~ por desne~~lo jfl, agora insistir nas solidas razõe1' 
pelas qu~s o Poder Legisla.tiYo nãO deve por fórma alguma. em
barcar ~ canoa. furada dos n.ugm€.nto!'i de impo.$tos soliclta.dos 
pelo d~sgoverno do Pa:fz. 

XI - So"bre 0 eq'ltili b1·j.o d<r- 1!~~11uiç~ intcrnaclona.·l 

de pagame.n.tos 

Em disçursos anteriores · já ãeduzi o calculo das necesidades n~ 
oon ta do nosso passivo global de càda anno. Essas necess.ldad~s 
correspondem a. cetca de f. 80 mJihõ.es annuaes. O aclivo de eo~
tra-partlda dellas não está e'X<!edendo na, mêdfa, dos ultimos a.nnos, 
t 45 mllhões, delxan(}o co11tra nós um .descoberto de E 35 milh·ões. 
por. ann-0, desc0cberto qtte vae crescer lo.go que cess~ o fundino Os-

·~aldo Aranha. 
·o .remedio mais efflc~ contra, ess·e deseqtiilibrfo. está na incre

menta~o <le nossa. exportagão para o exterior. 

o .gQve:rno GetuUo Vargas está; a entravar noS1Sa exportação. 
·por dois espantosos processos: Primeiro - cobra 45$000 por sa.eca 
de café exportada.. Numa e..~portac:ão de 15 mllhõ~s de saccas, e$e 
absurdo tributo eleva-.se a 575.000 eontos: segundo - a, pr.etexto 
de controle cambial. confisca ~ntre 30$0'0Q e 35$000 l)or cada. libra 
esterlina; de 35 % de nos~a. exportaçã-0 g_eral, confisco que deverá. 
exceder· de 360 . 000 contos mim anno. 
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Sommadas essas duas parc.ellas, tem-~e o ).otal de uni lílilhão 
.e trinta e cinco mil contos (1. 035. 000 contos) • 

A exportação · total do Brasil ilo ultimo anno (1934), toi d& 
3: 418. 521 cont<>S de rêis :pe.pél. Feita a conta ae· verifica que o tn.:· 
buto federal sob.te a _ exportação do Brasil co.rrespop.deu· ao vã:lor 
redc;>ndo de 30 % . ·· 1sso s6 de tri.l;>ut,açâo federal, sém .inclu,ir-se o 
lm:posto .~e e.:x:parta_ção cobrado nos orçam~n.tos· dos Estados. · 

· Isso - d~fine bem a. adm.inistraç~o f~deral e explica a .J:X;\a.is pre.
ponderante causa do µesequntbrio .da nossa -balança de 'pagám~:ó.· 
toà. - · 

Cónhecendo-a. o Poder Legislativo p6de agir em conse_quencia. 

XII -- Soõre a. confia-nça dos. rm.ercailcs, interior e ezterior, na 

aclministra~ã<;> puõZica actuaZ do Bra,sti 

Meu discurso anterior é a constata·çã.o de que o Governo do 
.Sr. G-etulio Vargas blcorreu na absoluta desconfiança moneta-rla 
dos mercad·os ,interno e externo. Não quero repetir agora, seiião 
accentuar qlie essa desconfianç3. independe da vontade - por santái 
que seja - do Sr. Getulio Vargas. -

ó desequiliorio da; balança int~rnaciona! de contas é freque_n:te
mente corrigido pela eon.Ciam;a -na administr.3ção publi<:a, como já. 
mastréi citando nesse sentiao precedentes bistoricos de nosso pró
prio Paiz~ Contra taes factos, não ha argume~tos . 

A confiança. suppre a insuffic!endo. das exportações, porqµe 
attrahe para o Paiz, cujo Gover.no a conq-uista, movimentos de .ca:
Pita~s extr~ngeiros.. E'. em grande, o mesmo phe~omeno que em 
menor e·:.cala oc.corre com os bancôs. Estes, q_uandQ merecem 
contiant;a.- real, ao lado de um capital• social de dez ml,J contos, mo
vimen~rn op~raçç;·es q,ue ascendem ~ dez, a vinte, µ. trinta vezes 
esse c_apital social.· Cpm as nações dá-se o .mesmo pheriomeno. A 
S~is_sa ~ cómsíderada uma nação pobre. Entretanto, la ~tã;o mi" 
lh.ões de libr~s--ou~o de outros povos, co"nfiados á, Inteireza, ã mora
lidade, fJ. .capacidade do Gover~o Sulsso. ::i;>ara os Estados Unidos, 
amuem ag0r-a os capitae:- ·medrosos de guerra na Europa. somente 
em dois transatlanticos, partidos pa_ra Nova York com intervallo 
de tres diás, sairam da Eurapa. t,rinta milhões de libras em.- ouro
meU,tlllço. 

Q{!a;:ndo assisto a 61Ses acontechnentós, rala-se 
desconfiá'J:lça do Gove·rno que ahl e.stá. 

o coração, a 

Nenhurr1a libra pro::-ura abrigo ei:n no_s$-O Paiz! 
os cap~taes extre.ngeiros q.ue a:qui e.stâo :procuram 
P01: q·uaesque_r::- mel.os. 

Ao contra rlo, 
:retirada, daqui 

I 
O SR. '.f'RANCisco PEREIRA, - Talvez ~eja a consequencia. de uma 

'legislação :revo.lueióna.ria. 

O SR. ÓINCINATO BRAG~,....... Estou me referindo á.s Jefs bai
:x:a~as por. este mE'smo Governo. V. Ex. vem em meu au:Xilid; 
agradeço o seu aparte . 

. O sn. FRANCISCO PEP.'F.TRA -- v :. Ex. deve agradecer mesmo. 
V. Ex. estâ. se referindo apem1s a.o Sr. Getulio Vargas, _quando, 
effeetivamente, e~a" leis. foram feitas pela A.ssembléa Constituinte. 
Eu. p_or exemplo, membro da major.la., niio concordo com multas 
des~ le~is· 
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O SR. CINCÍNATO BRAGA - Agora, nestes ultimo.s doie me-. ~ ••_) 

zes; · têm àppar~cido 'n.o Brasil aigumas mil Ubràs a mais em ~m-
bia.es. que fi~ram a. libra. pa.J>e"l descer de 94$000 a 87$.000 . 

Mas, desgraçadamente esse phenornena não tem ·origem em. 
c.onfW.ng.r. no .. nosso Governo: tem o~igem exclusiva. nas ne~idade;,:9 
dos occas.ionaes preparativos ~e guerra do outro lado do Atlantic9=. 
No meneio dessas propdas operações vem e1ivolv1da, a. Desconflan
ça: os· paga.rne·ntos sõ .se íázem depois de emibara.Ldas as mercado-. 
rlas, toda:,·! ella.s servindo de materías prlmas pe.ra guerras~ Eli
minadas amanhã ·essas necessidades, cá.iremos em desvalor'izacão 
maior c1o ~nil réis . . 

Com ó m~if estação de confianc;.:6.. no Brasil, não tem vindo para 
câ nem um shilling. 

A qü.éda, que estnmos a soi:~rei-, do ·valoi; de nosso mil rêie; 
tt.pavora-me "-e·rdadeiramente. NãQ deixo d~ reflect_ir que p<?VO 

;;em moeda, ou elo moeda sem valor, é povo sem pão: - delle 
·podem:- se:l'. e?;pevau~ <lelir'ios de toda es..Pe.cle. 

Esse p1·oble.ina já estâ. '' estuando a. f·unqo, no Bra.sil e fõra do 
Hrasil, á luz da sciencJa e á luz da experlencla. Queni.. qujzer éo ... 

· rihecel-o em todos os seus Mpcctos. leia. a obra.: classlca de StilJElr
cassaux~ Le. pa,pier Monnaie. Ahl se ·vel'â. o que foram os sot~i
mentos que a dcsvu.Io.rfzação do papel•m-0eda trouxe á I•'ranca. aos 
Estados Unido,s. á '{ni;la.terrn, á Italia .• á Portugal, á Argentina, ao 
Peru', a.Q :ChUe, o outrn-s nac;ões. De todas essas variadas expe
deAcias historicas. tira. e..<:lSe autor esta sabia. conclusão: - "Quel-
11ue gran!ié qurn i t ft~ Ia. pu,issanc~ materle~le de ~·autorlté de 
l'Etat qui dicte la ln! e-t cUspo~ çle 1.a torce, elle ne f•a. pas été 
sufflsa:me1}t p9u1· J>ént!t.rer dans le sanctqaire .de l'â.me et modifle:r 
le sentlm~ut d·attdl>ut1oµ de la va.leur, cette enorme force psy
chologlqu~ a·e la vie economlq~e. ,, 

O Sa. ~Ni::J::;(:to ~T:."REIRA - E' lima grande vel1'dade; n.Inguem 
nega. 

O SR:. ClNCl:s' ATO BRAGA - Esta é a. !orça. que tenho Q.e
moruitrad_o h:Lvei- o· Governo Getullo Vargas perdido complet~~n
te. Des·s..'\ J,1erdn. ~e <lriglna:m os grandes males que já estamos a 
soffrer, e que., ~erão multiplica_d·os por males multo maiores ama
nhã.. 

Nã"a é sú Suberc:.issaux que chegou a essa conclusão do val<w 
predominan~ do factor psychologieo. Outro o.uto1· de grande re
n<>me ·ns. e:specinlldaüe. M. Ansiau::i.:, falando. -O.ni desvalorizacã.o ·dó 

. Da;:pe1...;móeda. conclui·: - "ÜlJ' inst.rtt1J.Ient d'échange n'a,, en :-éá.lité, 
Dleln pou"\·ofr lil>é.ru:toire, que s'íl. a une base profonde dans· la 

' 1:>-sycl;>.ologie de la societé qui !'utilize. Cette base·, nous nl:l l 'ai>1~le• 
i·ons pdint la conrürnç:e, le .mpt est faiblé, ,mais 1<.L crouance . ,., 

O SR. DIN'I:r. Jt'!IJ:J"dft - Xão tenhamos a ruma <'Jue Jil.os qu{'rern 
impõr, mas· ~queli~t que nõs p1·01H-ios temos. 

O SR. C.ll.~CINATO BRAGA - No Brasil, <lci;appareddas e::1tã.o. 
como f~rtameilte· demonstrei, a ~_nfiB.nça e a cren~a, nos homem 
que conduZirâm o pn.iz â sltuac:ilo n~tuh.l. o prtm~lrn i)ll!S_~o a 
dar-~e é a substitu·Í~ão delles . . . 

O Sn . OCTA\'10 ).faNOABE:ffiA - E' u que fazt:w tuclô:; os i,o,·os. 

o s·R -F'RANr....c::ico P'PmmRA - F-0l o que flzem:os em 1930. 

O St('·· OCTÀvw ~ANCl_ADÉIJU - E? o caso de repetirmos . 
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O SR~ .To.ã:o NEVES - Não, PQ~in ,com o mesmo resulta<lo. 

Ó S~. CINCINATO BRAGA - .•• de accordo. com o que pra
.Ucamente prega. o Oorr~ da M.atnhã, que_ não ê. orgão ,partida.rio.··. 
:. . _Em .1926, eu ~ist1, em· Fl"ança, á dep~le do vallor do franco, 
_a.naloga. á. debacte ·d-0 valor do nos~o mil rêié, ~ 

O SR • .To.i..o ~EVES - A verdade é qne, no Governo, não vale_m 
' a.penas. as directrµes, mas, quasi sempre, os homens; 

. O .-SR. OCT~VIO MANGABEIRA - A autoridade· dos homens. . . ~ 

O SR. F'R;ANCISOO ~ - Em todos os tempos·. 

0 SR. DINIZ JUNIOR - Estou mostrando que, eoni remedlo de8-
aconselhavel, se consegµtu confianç;:i, na. França, ~ugm~ntando o 
meio circ~te em 50 billiõe·s. · 

O SR. CINOINA',l'O BRAGA - Gove~o. coni autoridade 
moral. seria Governo capaz de e;:tecutar um plano de cortes avan
tajados· :nas despesas: agradasss ou de,sagradasse a Interesses pri
vados~ E seria capaz de executar o complexo de medidas ai!mtnfs
tratt-vas, correl~tas e neéessarias ã. nossa. economia;. 

· Creado esse ambiente nos domintos da a4Jninistra.ção publica, 
poderíamos comparecer perante -nossos cre<lo_res com a m~,sma. li· 
nha. de .correcç~o pelos credores attrlbuida. a Prudente de Moraes 

·e a. Càmpcs. sanes, e poderiamas conseguir delles o que fo1 conse
. gÚido facilmente em 1898. 

Esses c.aminhos ·nôs le,•ariam ao cambio de 6, ou libra-ouro 
~ 40$000. Ma~. p~a m~:S$a sltuaçfüo tornar.-se risonha béµltaria cam.; 
bio "nos arredores de 5, ou libra a 48$00.0 • .A esta. taxa, com 600 mil 
contos, apenas, farla.x;nos o s·erviço compieto de nossa divida externa. 
federal, na. importancla de E 12 .milhões por anno. Essa situat;ão, 
alllad:a. â entrada de capitaee novos ao s~rvlco de nossa immeéliata 
expansao economica, inu~daria o nosso ~al:z' de recursos monetarios, 
oom que entrentassemos o nosso ~aximo problema do seculo XX 
-- a 1slderurgia .applica.da. a. industria pesada e ã. rêde rodoviaria 
-e banl:laria extendlda pe°Io nosso hi11/terlanà1 .derrota. a.na.Ioga á. <l.QS 
Estados Unidos de 1840 a 1880. 

Ahi está. o q.ue nos habilitaria. a intensificar nossa produ,cç:ão e 
nossos con~umos internos, fazendo aqui dentro um grande merca
do, cr.eando elem~ntos para respondermos com autharchia brasllelra, 

·contra o. fogo qu·e agQra.- nos estão fazêndo 'as autbárchias extran
geiras , 

Qua.nd~ p;:tra. adquirir-se tu:na }ibra esterlina chegaram a ser 
neces.sarios (em vez dos 25 :f.rancos de ou~ra), 248 francos !fun-

. cezes,. a FranÇ~ não h~sitou ~ mudou 9e governantes·. A simples 
posse de Poincarã. com -Ca.rta branc-a para ·governar, sem nenhuma 
opera~ã.o flnance!Ta.. a sua posse nu' a da. · administração do Palz, 
fez a . libra. em tres dias baixar - para· 128./ franco_s! Puro factor 
confi~nça.,! 

. . ' 

. 9 SR. I;)Il't;'"!Z JUNIOR - Com a clrcul8.c;ão a'Qgnientada em 50 
billiões , ....... 

O SR. CINCINATO BRAGA - · ·.AJCont~ctmento poUticó .áeme
lhantê, nó Brasil, eátou convencld_o de que restabelecerta o jo~ ora. 
interrompido do flú:xo e reflwto .dos capitaes no nosso commercio 
1ntern8:.cio.nii.l. Este seria um passo immenso. de aux!llo para. nossa 
economia.: certamente o passo -m~ tructuoso. 
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Para. todas est.aS soiuções, politiCfls e economicas, ouso ttXhortu.r 
' a. maioria parlani-entar afim de evitarem-se male·s maiores. Para 

.esta. o dilémmà ê e:te: ou adoptal:-aiS; ou obedecer ao Governo ~., 
esperar que â N'açã_o lhe appl~Q.U:e a rnem.oravel ·a:p~·;tr-OP.}lé de" 
Victor Hugo, na celeb:re scena do R~y ~las·": "S·oyez flftri:J, ]l1e~
.sieurs, devaDt v.otre pays, qUi to.mfbe! n (P<tlm.á.~ 1)TOZo11nadas. 0 
orador é cumiprimentaào.) 

· Durai;ite o .discurso 4.o $r. Clncinato l3f3.c,<ra o B"t· . 
Antoni·o Car}os. Presiden.te. deixa a. cadeir!i- da pre:Si
dencia, que é occupada pel9 Sr. Euvaldo Lodi, 2." 
·vice-Presidente. 

O S;r. . Presidente - Exgotada a hora·, fica.. adiada a éijs
cuss~o do Orçamento. 

Vou levantar á• se·ssão, <3.esi~liando para a de :.i.manhà a. se
guinte 

ORDEM DO DU.. 

Votação do req..uerimento. n. 193, de 1935 (1.ª legislatura.), do 
Sr. M:otta. Lima e outros, de iriformações sobre in~peccão 6 . func
~lonamento de um curso se.cundatio (c.li.scussão u ·nica); · 

Votaç;ã.o do requerimento !.l- J,~6 .. de 1935 (1.• legislatura), d~ 
Sr. Acur~o Torres, de inclus$o em, Ordem do dia. ão projeçto 
n. 88, de 19~5 (discussão un·ica.).; 

Continuação da 3.ª discus~ão do projecto n. 101-C. de 1935 
ll.ª législattira), orçando a R«;eita e fixando a Desp·esa para o 
exercício <le 1936; com par~cer da Comm-issão de Finanças e ó.r:... 
carnento spb~e as emendas. aprese?:itadas em 3 .. • discussão; 

2.• di~c~ssão d~ pro,jecto n .. 333, de 1935 (l.2 ' legislatura). 
modi;ficanQ.o a com.posicão do quadre do Servic;:o de Enfefmage;n 
da Saude Publica da; Dir-ectoria Geral de Saúde e As9lstencia ?vre
dico-Social do Ministerio da Educacão e Sàude Publica; tenclo 
parecer da Commissão de Finanç;a.s ·:fâ.voravel ao projecw da Com
misi:;ão de ·s aude; 

2.ª discussão do projecto 26.5-A, de 1935. (1..ª legislatura), i:e.., 
orgà nizando o Conseiho Nacional de Educação; tendo parecer 
com emenda.$ da Commi-~são de Finanç~s .a,o substituth-o da Copi~ 
m.isSão dê Educação; 

2.ª discussão do projécto ·n. áQ6, de 1935 (1.ª· legislatura)p 
t_rons"fetiiido para a D irector1a da Despesa o~i serviços de que trata 
.o decreto n- a · 23. 298 • .de 27 de Ol.itubro de 1938 (Divida .lrlU<~tuante); 

Discú$Sao unica do projecto n. 44-B, de .1935 (1.ª legisla~ura). 
dispondo sobre a promoc;âo por mer?cimentó dos telegraphistas· de 
4.ª e 5.ª classes e pratica~t~~ diplomados da ReI?art-ição Geral 
dos Te_legrt1.phos; com pareeer da Commissão Espeeia}. de Estatuto 
doa Funédonaries mantendo o pr..ojecto vetado pelo Sr. Presi
dente da Republica; 

J .• discussão do proje~to n. 340, de 1·935 (1.• legislatura), man
dando que a Directoria_ Nacional de Educação receba e ~e (>S 

-diplomas das .Escolas de Pharmacia e Odontologia estaduaes:. te.n
do parecer com. substitutivo da Comr.Qiss.iiõ · de Educação, cop:i 
declarac.ãó de voto do S: Monte .Arrae.~:f; 
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.1.ª "díscussão do projecto n . 10.l?.-A, <lé 1935 (l." legislatura.). 
.;;u~ndendo, por dois annos,, a re-fonna compulsorria com :parecer 
•.:ontrarlo d.a Comm.issão de Finanças e Orçamento. 

Levanta-se a s.e!;,Rão ~. 10 horas e 5 minutos. 

146.ª Sessão, em 24 de Outubro de 193·5 

.PHESil)ENCTA no SR . A~·ro~H) C.\HL.OS, PifESlDENTE 

A"s 14 ho1·ae:;, compareceram u~ Sr~.: 

Antonio Ca,rlos~ Euvaldo Lodi, Pereira Lira, Genero!;o Ponc~. 
:!!:d.mar Carv~lho, Acylino de Leã9, José Píngarilh-0, Cle.nientino 
~i&bõc,i., Gen:aro -Ponte, Henrique ôo.uto,, G<>Q.o!reda Vla~ma. E;ugo 
NaPolej.o, Fernandes 'Tavora, E:um,b~:rto de Andrade, José Augus
to, .Fos~ Gom~. Samuel Dµa.rte:, Botto de W:ene:t.es, Antoiµo d• 
Uóea, Heitor Maia, Teixeira -Leite, Simões Barbosa, Valent;e d& 
Lima, Fernandes Lima, Amando Fontes, Lauro Passos, J. J ~ 
Seabra, Prisco Paraiso, Pinto Dantas, Leoncio Galrão, Ar~húr 
Neiva, Asdrubal Soares, Jalr Tovar, Francisco Gonçalves, Hen• 
rlque Dod.swo·rth, .Aniaral Peixoto, Salles Filho, Samp~o Corrêa, 
Eduardo Duvivler, Acurcio Torres. Bandeira Vaugban, Nora:iclino 
Lima, ~inheiro Chagas, Martins Soares , Pedro Aleixo, Augusto 
Viegas, João Baraldo, JuscelinQ Kubiusch~k, Furtado de Me~eze.s. 
Ma.ca.l"io de Almeiqa. Delphim More4"a, Theotonio Monteiro de 
~ros, Jorge Guedes, Gomes l\'erraz, AUreliano Leite, Ju,sto d& 
Yorq.e~, Jair.o ,Franco, José Ca$Sio, .Pomin;;os Vellasco, Tri-go, de 
Lôu~iro. Art.h~ur Sántos, Pa1.lla ~o~es, Francisco Pe~eíra, josé 
Muller:, Diiliz Junio·r, Cal'.lo.s ·G-Qmel:l de Oliv·eira, Vespucio de 
.Abreu, Frederico Wolfenbuttei., Adalberto' Corrêa, .oscar ll'on'1;o~
:ra, Silva. Costa, F rancisco ~oura, Alberto Su1·ek, Damas Ol'tjz. 
Chrysostomo de Oliveira, .José do ~trocinio, Rioo.rdlno PZ"ado, Ri• 
t.:ardo Maclla,do, Lima Teixeira, Pedro Racfüe, Lourenç:o Baê~ Ne
ves, Abelardo Marinho, S~gado Filho e Barreto Pinto. (86). 

O Sr. Presidente - A 1i:-.t.:i fü· ·1n·,e:1enGa aec usa o comp~re
cimie:nto de 85 Srs. Deputados. 

:©stã. at>érta a sessão , 

O Sr. Gener:oso Po~~e ·GV' Sec;retario, .ser1Jintf,() dê 2.0
) pro

cede ~ ieitu;ra ~ Acta da sessão anteceden,'te, a qual 1é, r>osta em 
dfscus~ão:. 

O Sr .. Diniz' Junior (.Sobre a aeta) - Para rectificar a 
_\.cta, Sr. Presidente, peço a V. EX. mandar fazer algumas cor
recçõea, ~m apartes meus ao di"?c~trso do eminente ne·putado, Sr. 
Cincinà.to Braga.. ,; 

. Cõmo V . Ex. sabe, um a.pa};'te ~o füscurso ·/do no.sso lllu.stre 
•:nlll)ga á alg·uma cousa mais dlffi.ci~ 4o que pa~ o Rubicon .• : 

ó SR PRESIDENTE - Queira ·o no:Qre Deputado enviãr ae 
.~r.reccõeg para que ~ M~a providencie. 
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O SR. BOTTO de Menezes (Sobre a acto,) ...-. Sr. Presidente-: 
~mbora já tenha sido ápprovado o projecto de subvenções. re.que.l
ro â. Ca.Sa conste da acta dos n,o$sos trabalhos <> segtJfüt~ te.., 
legramrila., que recebi da Parahyba: 

"'f>e<.;o in~lúirdes cur~o profi~sional gratµ.ite sã.o Jos~. 
com sei~centas a1u·mnas de matricula e quatrocentas de mé
dia de t;requencia, qué visitastes pessoalmente, na Ordem 
'l'erceira do Carmo, qlia.d:t;"o subvenções fe(Jer.aes. - Co"nego, 
José Coutinho.. di:rector." 

Em seguida, é á.pi;>rovacla ~l. ac:tn da sesSã.o antece
dent~. 

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

O Sr. Pereira Lira (1.-o Sceretafio) pr.oeede á léit.ura d"c!>. s~
guinte 

;E)CPEDIENTE 

Tres do ;Ministerio da Fazenda~ de 24 do corrente, remette'ndo 
as s~guintes 

MENSA.OENS 

Senhores membro~ .da C.amata d.Os Deputados - Tenho a hon
ra ae s:ubmetter a vosea. con-ideraçao a inclusa e.'.lCposição de mo
tivos do· Minis_tro de Estàdo dos Negocio~ da .F'azenda, JU.:..tll:icando 
a necessid.ide d;J. abertura de um credit-0 suppiemenr:ar, na impor
~ncia de 5. 600 ;000$000, á sub-con.si~naçâo n. 0 ~. c.onsignaçp.o I -
Pes.:oaI. da verba. 2." - Corr~1Js e Telegraphos, do actual orça
mento .dQ Mlnisterio da Via.r;;_ão e Obras Pub!ica;S. 

Rio de Janeiro. 2 de Outubro de ·1935, 115.0 da Ind'epenã.enci~ 
e 48.0 da Republica. 

GErtJLio V ~GAS. 

EXPOS!.ÇÃO DE MOTIVOS 

Ex:cellentisslmo senhor Presidente. da Republica.. - O dec~eto 
~-º 24.7'68, de 14 de Junho tle 1934, abriu o c·redlto de 4.000 contos 
de r~is- :pn.ru attend~~ a despesas de pessoal d.o Departamento dos 
·correios e Telegraphos, rel~tivas â. execuÇão do disposto no art. 193, 
à_o ·regulamenta annexo ao de~reto n. 20. 859, qe 26 de Dezembro 
de Ul31. e outras rnedidJs ci:>ncernentes â modificação dos 1:iuadros 
do' pessoal titulado: detenninou aind3. que, ema.uanto não ~e pro
cedesse á r-evisão dos quadres ·do pessoal .do refe.rhlo Depart~rnento~ 
as· va,n"tage-n3 por ell:e pre-vista;s senam concedldas a ttt.ulo de gra-. 
tificac;ão. 

2 - Sueeede, porém, que, nâ-0 se tendo uJtlm9do esm pro·
Videncia, ·e deve·ndo .ser mn:p.ti<:lo o paga.l)1lento ela allud!da g-ratifl
cac:ào. n. dota~ão c.onstnnte do actual cirçnmento do Mlnl~terto 
da Vin.._Ção e Obras Pµb!.icas, nJ importa.ncfa mencionada, ê lnsuf
flci"ente para toao o exercJcio, visto .que eorresponõe ape:nas ti. des
pesa õe cinco .n;i.ezes. a que' allu.de o decreto n. 0 8., de 3 d& Agosto 
de 19"3~~ 
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3 .- Para faz;e;r f~. nos ·r~S'l'.ahtés ro.eze.s -ao a:iui& em -0urn.o. 
·ã d~s:pesª-, col'.lsidera<fu d'e caracter o:l:>t~gatorio e orçada pela.- re
ferid~ Secretaria. de ·Esta·do n~ importm1cjà_. de r .é.is '5-. 60Q: 000$000, 
torna-Se nece.Ssarla a ab·ertura: de um creqito .supplemelltar á. sub-
6onsignaçao n.6 8,, cons~~aç:ão J - Pe:s-soo1, da. ve1~ba 2.ª - Côt·
reios ~- TeJegraphos. do aetual <lrGamento (lo n;u~s?no. Mlni"sterio, 
acto é$ê qu0· dépen'de d~ e.~p:r,es:Sa atiterfzn.~~o da Camara. .dos De
p.ú~9~, i:ios t~rrnos do ~ 1.6 <lo "-rt. 18~ da: Co:nstituiçã,o da -Repu
QiUoo,.. 

4 - · Nest..\.S contliç.oos (t· f>IJi 1.)b~erv:-~cia ~. l~i n. 7~, ~e 2·4 d~ 
.funb..o ultimo. tenho a •honra <l~ S<>lfoitar à ·v. EX:. ~e ·dign~ pra.,. 
v:idenciar junto á rereda.a e.amara no sentido de se.t auforizada; ~' 
abertura do credito. suPPlementar de que se trata, cabendo-me, e~cla
recer .que ~ .dispensavel con$igna.r recur~os e."ir>écla.esr por .ser i1 
despesa incluída ·entre -as do orçame-n:to vJ~9~te. ooja lêi ·n. -5, doé-
12 de .Novem'Q.ro de 1934, en:i H~ll -art ~ 2.0 auforiza. a r,~iz~ão d~ 
•lperações de credito que se 'toril<~.reni ·neaes::.arias á exucu~fi:o ~e·
;;ula.r do i:n~mo QrçameritO ~ elicerra:m.ento <lM conta."1. 17ea~ctlva.s. 

;\ • r,!c SintZ<J. ('osto . 

$enhor~s me~l;)~·~. cta: cam~ira. dos Ut:<P uta.d()i{ - T~nno a tllon
'ra. de submett~r s. vcts~a. ~on~.ct-er~~ã.<.> a inctuse exi>0~1c:;i9 de n::tott
voi, do Ministerto de EJ:J~do dos N egociQs da Fa?.enda, jusdfi_can
do ~ néc~ssiélade de u.bertµra de um credito ·supple-m.eg.tar;_ ~ im
:(>or.tancia de ·50: 000'$000, ~ s~b~onsigna<1ão ~· 0 3. dQ. verba 1'4.ª, Di
rectofla. de Estatlstica. C'rl\ral do o·r~'l.mento ~:lo Mini-stnío da ,rus:ti~a 
e Ne~od.os In.tetiõres. 

:;a:io d.e .:J"aneiro, 10 Ôf• Out·ul.iro de 1 :ia~. 114.'' àa. 1nd~J~J1d~n.cia 
e 47º dá. -Republica~ 

-~:x::cell~nt~Jmo sen~ni- Pt•esi:dent~ d~1. 1l(.\1)1J.:)jJita - ;\. do~~ãt• 
0tçatn;entar1ª" de.5tin~_d,a ao :pa.gamento, da: ~~mtine-ra.ção devida, l)o. 
a;_ctual exer~icioy ao pess<;>aj extraordina.r1o da pir~otoria de 19s~
~.:.t.stica. Geral go M:i,njsterio -~ Justjç~ é insutfi~ieme pcµ"a oooorrer 
:1. despesa, na ult.fiila pa.I'~e deste anno. eom o paganienfo ·ao anu
dido pe~~alJ cenfo~ j~mõnstra. aquelle miniSt~:i?io no pr·ocessó que 
;:lr-<>rilpanha: esta ex'posic;;ão . - ! 

' 
2 ...... N~st~ .eondiç&es. to.r.na.-se ne<?essaria a; a~rtu:r~ de üµl. 

cr~di.;o ·supplementar, na. imperlancia. de .5o::ooo~opo, á sub-con
~~e.Çã.o. il. q 3 -· - "Pal"'a pa~m~nto ~ pessoal Mi1ra:ordinario in
cuml:fülo. ·do serviço de estatisticá. p~rceõf:fido por dia.rias~ tai"ef.á <>u 
sala.tio ·mensal, é.f.c .• •·, ·da ver.ba 1.4.ª, Dit:ectoria de. E~fu.tistica. C'~
~·::iJ, do art.. 5,º da lei ri . 5. l'if'· ü : d~ N0Yel!}.b.r-o de 19.3:4. 

3 ........ E~ ·.-:fRta. do q-qe, dispõe o -~ Lº do a_rt. 1$l>. aQ Co.Mtj:t:W.ção. 
aa. 'R;_ep~iica, .e em .face da lei n. 75 ele 24 de ;Tunho u'ltbno, tenh~ 
a. h .onr-a de solicitar a V. Ex. se di1gnE: providenciar junto a. Cam_a
r:l.. doi:; Deputa.do~ rio se.ntido de ~r auto.rizàda. à c.be-t.turn do credi-
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to. ~(Jpplementa:r .de que .se t .J1l'ta.. ca:bendo-Jne: e&clat'ecer que. wr 
aer destinada ã supplemen~ãQ d~ verba QrcaJIÍentaria. a cone~· 
do credito em. ~pr:eç9 independe· de ~ndfoação de Qutros r~ul'.SO(:J 
álép-i dos é'Qil~i~a4.os· no proprfo Qrç:a.i:nen.t(> vig~nte. ine:lu.siy-e os· re-· 
tel"idos no art. 2. 0 da. citada. lei n. º 5 .• 

~·e~}Jore~ mepibrqs· d:a. Camara d~ Deputados. - Tenho a ho~ 
de subme~ter a vo!:?sa oon~dera-ção a. -inclus_a .exp~_ção de It\-Otlvos 
.do Ministro de ~tado dos NegbGi0s d·a Fazend;:l,, ju$tjfic~d0. a :ne.,.. 
oessid~e da abertur~ (Je ·Urn credi to .~úpplemen~r n~ i.mportanpi~ 
.de 40 .153:.593$900, destinado a reforgar diversas verbas do. o~aµi~n
Íi~ do Ministerio da G.uerra. 

Rio qe .T~neiro, 16 de Outurwo dt- 1'935, 114." da -lnde~ndencla 
e 47. u da. .Re:publ:iea .. 

GETULIO V ARGAS ª 

Excellenti8simo sennot· Presi<le.Ilte da Rel:)ublica Em e:x-
poSiç~o !~!ta a V .. Ex., e.rn ~5. de M;rto ulfüno, o S'r. Mlniatró aa
Oue'tra. salientou a deficfoncia d~ dotações dQ ~t\W:l orcamento 
IJesUnttda.$ 3,Q.s servtçQS' do :E)::ercitQ, já verlflcada ao 'iniciar-se o 
quinto mez do an~o ·e, precisamente quando S. Éx. vinl)a de S§

~u~~ ~uell~ a.lt'ó po.stq, deixando o.inda con~1gnado nesse me~mo 
Jocum~nto que o balanço da Cai-x.'l. ~ Econo~ da; <;;..µerra. de;.. 
monst~ \iin,a ·si:tua.Ção defieitariR.. 

2 -- - Nos papeis que ac~m\)anhom eStt.-:t. e~osjqao ae'lia-se dis
· ··.rim,i'~a.(la a µnporfancla. tla s·upp1(1'rtit>ntaGão jt\lgà.da neces.sãrta. às 
.o-W<~gtlint~s veri'bas e consigna<:õe~'.: ' 

Verba 2• -- .rustiç~ 1\lilitár·: 
ConSign~ão Pessoo.I . " & • • • • • • • 

\ -~1·b.â 4' - Instr-ucçã.o M)fita.r ; 

·Consignação . .Pei::oorti . . 

Ct>nsigxiação :v.ra.tE>rí:il . • 

\"'~rl.>ii 6a- - ~:r\t:iGo d~· En,_:;{:'n}J::ú~ü.l ~ 
Consi~ção Material . ... 

v·érUa. &._ __. ServI~o de Intenclc·n<:ia: 
Consignação Mate}·iaJ. . . . 

\" .. ri.>a. 10ª Servi~o d~ \"etf\1·in;.11·i'a .: 

·:loo :oooio:oJl 
J 20 :o-oo·iooo 

Con:signa~â!'1 Mát~rial . . . ~ . .. . . . 
V~1.1ha 13.ª - ·sol'do.s e gratiffo:lç.ã·e:.: d~ ot'ficJae-a-: 

Z0ó:000$~00 

632:096$.600 

:S,. 3~00 :·000$.000 

Consi-ghal}àQ :Pessoal . • • • . - • • • 7 .• 851 ·:497$.300 

\-,·· 1·J 1;i 141 
- S~ldo~. etapa..~· t- .gi·ntitifat .. c:õe~ -O.~ 1,ra~HS.: 

<'' onF:ignc:t.Gfttt. P~!-!~rlt·t! • . . . . . • . . . . l:Lt<Oti : ·Wt>$2t.1í'l 
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Verba i.5" - class es.Jnactiv,a.. .... : 

Con$igna.sã.o Pessoal .. . 
Verba 16;1 - Ajudas de c:usta 

e tr::i.n;sportes: 

Consigpação .Pess~al 
Consignação Ma teriàl 

'J94 . . - -

. . .. .• . . . . 

a. ooo :ooo.iooo 
2.72.0 ;000$000 

Verba vs• - Des11e~a.s eventuaes: 

Con-=-ig.naç~o Pessoal . 
Consignação M:at~ri~) 

1-00 :000$000. 
10'0 :090$0<10 

643:593$8()() 

5.720 :000$000 

20Ô :OQ0$000 

No total d& . • 4.0 .15·3 : 593$900 

3 - .Para tal fim,. ·é. p.oré:xn, necesoo.ria a abertura de credito 
supplementa.r, providencia essà q,ue, nos tet'môs do § 1.0 da art. 
186 da. Constl.tuiç4o. dep~Ilde de expressa ti.ut'orizaçao. da Cama.ra 
dos Deputa.dos . . ..• _ ..•..• . 

4 - Dando cumpxin1ent o ao que disp-õe a lei n.0 75, de 24 de 
J'unho ú,ltinio, teriho a honr~ de so'l~cita,r a "V. Ex. !.$e ~tgne pro .. 
v'idenc.iar junto â,quella Ca..:a do Poder Legislativ.o, no sentido de ser 
autorizada a abertura do credito sq.pplme~t.ar â.S reter.idas verbàs, 
.notando-se, que., :por se tratar de re~orço de dotações a cµja conta 
dev·em ser .lévadas 3s ·desxi.e~a.s corresk>ondent~s na fórma da Jegis, 

. lação em vigor, ~eTão· essas despe5âs attenclidas com os propríog 
recursos c<:n1.zignado.$ no ol'~:unenrn actual, inclusive os de que trata. 
o art. 2º da lei l!~s'D,ectiva, n. 5, dé. 12 de Novembro de 1934. 

A . àe Souza. costa. 

- A' Cqmm·issã.o ''e Finan<;'.ls e Orçnmento. 

;Do mesmo 'Min.isterio e· de egúal data, enviando as seguintes 

IN'FORM;A.ÇÕES 

Em r~posta ?-o o'fficip n.0 993, de 7 de Agosto prox:imo findo, 
com qU:e V • E:x:. se dig·nqu transmittir a este M;inisterfo o teor do 
requeriménto em q:ue os $rs. Deputad0s Dja1ma Pin.heiro Cba:gas e 
outros ~edem in!orrr.e.~ões sobre a situac:ã.o dos emprestimos feitos 
pela Unlão aos E.stados, bêin como pelo Banco do Brasil e Calxa 
Economjca,_ sob garantia: do Thesauro. ~.~ partir de 24 de Outubro 
d~ 1930, tenbo a ·hoDra de passar às mãos de V. Ex. os dois quadros 
demonstrativos °ª5 GOntas em apreço que esclarecem o ·assumpto ae 
que ~~ trats.. 

Renovo a V. E~. os p_rotestos. de :rninha ~lêvada t;stlm.a; ·~ dls~ 
tincta CO.l.1Sid·eração. - 11... de Souza Oos'te. 

5 de 111 



Emprestimos feitos pela União aos Estados a partir de 24 de Outubro de 1930 

li . 1 Amortizações ·' Llq ui do 
. .Tufüs pagos 1 

E s T A D o s 1 Da.ta:s 1 .Montante 1 JilroS, a wgal' em . I· _ 1 1 . - -, 

1 
1931-32 1932 1933 1934 1 Parcial Total 

1 1 

Amazonas . . . . . . . . . . . . 1 31- 3-34 l 464:857$0 1 - - l - \. - - 1 - ! 4u4 ·:857$0 

Rio· Gránde do No::te • . • 1 .31-lQ.-32 1 1.07.0:139$8 1 153:5.53$8 - J ·~ - \ - ·/ 1 .223:G93$6 }> 
. 1 1 1 1 ::J 

Parahyba . • • • , 31- 4-31 1 2.000 : 000$0 490.: 0.00$0 - J - 1 - - - 1 2.-l90:000SO ru 
. 1 1 l . (/) 

ser,,..;pe . . • • • , 31- 3-34 .. 1 26.6:581. $. O 1 - - 1 - ! - - 1. - / 266:581$.0 O.. 
. .,~ 1 1 1 1 1 Q) 

Espirito Santo . . . 31- 3-3~ \ 400:000$0 1 - - J - - - 1 - 1 400:000$0 (") 
- . 1 1 1 ·I 1 ru> 
Rio de J'3Jleiro . , ..•. _ . . • . j 30- 4.-31 1 6.000:000$0 1 1.050:000$0 - 1 - - - 1 7 . 050:000$0 ·1 - 3 

. . 1, 30- 4-34 674 :1.62$2 J - - - - - / G74:162$2 . 7.724:1'62$2 Q) 

. 1 1 1 1 i ru 

) 

31-12-30 
1 

14.oo:i.0ooso 1 13.51o:oooso - 1 - 1 - - 1 21.51o:oooso o.. 
31-12-30 1 20.000:000$0 - - 1 - l - - 1 20.000:000$0 o 
31- 1-31 35.ooo:oooso - ~· i.ooo:oóoso - - 1 34.ooo ;.oooso (/) ~ São Paulo • . . . • • . • • . • . . • 31-12-32 / 36.674:152~1 l - - f - :: 1.682 :02'0$7 9-13:342$5 1 34.0.48. :788$9 , 0 

o.. 31-12-32 1 314$7 1 - - ! - - ~ 1 314$7 <D 
<D 31- 3-34 7.850:748$8 - 1 - - - 1 7 -8,50:748$8 ""O 
__. 31- 3-24 601 :9'95$3 - - j - - - t>Ol : 995$~ S. 
....... 21- 7-34 717:),.72$9 - - 1 - - - 1 7!7:172$9 12~.729:020$'6 Q) 

....... . . 1 1 - o.. 
Pa.ranã. . . • . . • • • • • . . . . • • ~28- 2•31\ 5.000:000$0 1..~00:000$0 - 1 - [ - J 6,4{)0 :000$0 g 

.. . ) :n- 3-33 20.00.Q:OOOSO - - - 1 - 260:000$.0 [ 20 . 000:000SO 1 

f 31- 3.;34 500:000$0 - - 1 - - - ·, 240:000$0 :· 26 . 640 : 000$0 1 

. '1 1 1 "U 
Senta Ca.tharlna • , • ••••.•• . 1 30- 4-31 11.500:000$0 · 1120:000$0 - J - 1 - - 1 - 1.920:000$0 ~' 

1· - !' 1 . 

) 31 -1-31 20.0.00:000SO 3.500.:-'000SO i.54ô:OOOS0
1 

j0.000:000$!> 1 - - r 11.960:.000$0 ., ~ 
R .io Grande dp sut •••. . • . . • j ) 30- 9·33 1 86:987$8 - - 1 - - - 86:987$8 . . (/) 

28- 2-34 2 .. 963:455$7 - - - 1 - - 1 2.963:455$7 l '15.010:4.43$5 

1 . 1 1 \ l - . ' Q) 
Q<.>y;.i.z • • • • • • • • • 1 31- 3-34· 500 :000$0· - - 1 - 1 ~ - . - ;i00 :000$0 

M·a.ttõ Grooso . . . • • • [ 31-12-3J, \ Mil :014$0· ...,..... i __,... !I - - 1 - 200:014$0 

. . . . , 1 1 
Preteitura. do Districto Federai . ao~11-a1 1 13.000:oooso 3.64o:000$0 - 1 - ./ - 164:550$0 J - 116.475:450$0 

l 
! f 1 . J 

1 . 1 1 . 1 1 l 
/189.470:581$3 / 24 . 1·63~;;53$8 i.54o :oooso J 11.ooo':oooso 1 1.682:020$7 1'.3.67:8!!2S5 1 .._ \19&.04.4:221$~ 
1 · ·1 1 r 

3.ª Dlvi.são; em 22 de Agosto de 1935. - Or:z,rZos Werneck Fra,.nco Gen,ofre,, AUXii.iar ·Technico .• - Visto, Walàémar Ptinío de Alm eiàa., sei'Vindo de Sub•Co.ntador. 
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co 
a. 
('l) 
_. 
_. 
_. 

Emptestimoa f-eitos pelo Bauco do Brasil e· Caixa Economiea, sob garantia do T.hesouro Nacional, 
a p.artir de 24 de Outubro de 1930 

Ba.nco do Brasil 
PfH'li; • •. • • • • • .. . 

Plauh~ ... • . . . 
Pcp·abyba . ' . 
J>i.>r1mmbuco . • . . . . 

Ro1·glpe . . . 
1 fohln. , 

Bahia - G/Sanenmenfo 

Nspii'llo .So.nto . . . . . 

Rio lle JaueirQ - e/Unificação 

1 

r-· ---- f ) ·· =1 
. Amortização 

J >atn \ Importancin 1 Juros. devidos· 'Ifota l (Pl'lílclpal e em, 
1 t juros) 30-6-35 

1. . 1 

Saldo 

~.~.· ===========-=t====~=-=-=-=~=-==-.....,,.~====~=-~=-===\i=====..:ca====i' 
'li l 1 

i 1 . l 1 
tlS- 9-10a4 j 7.600:000$-0 . 405:fi81SO ~.OOií : H1$0 1 185:G81~0 1 7.2_20.:00'0$0 

1· ,. ! 
.. : h:) 

~~ - ~h.1933 t 2,000:000JO 1 124:959$1 2. l~4:!159S1 1 f't0 :705$7 1.954~263$.4 ~ 

6-11-1!1aa l 1L ººº :000$0 1· 479T639$4 s .. n :!) : sa9·s4 1 i. 166: 502~:a 4 .. ns :.ia1i1 I: · 

1 ' . 1 
29-12~1933 1 30.000:000$0 1 988~886$6 30.938:8~0$5 1 3.938:886$6 27.000:000$0 

1 i 
30- l-"11134 ! 10.000-:U-00$() 1 Uõli:042$4 J0.9'56 :04-2~~ ! 1.631:037$0 1 !1.325:00584 

J:'.!- a ... rn32 i n.noo:·oooso] l.48'7$62.9$9' lR.487:52-989 1
1 

2·.:t,47:062'8] I6.34o·:4fi7U 
I' 
' 1 

3 -12-] 1l32 l. 10 . (100 :000~0 1 1. 013·: 271$1 
. l 

~2- :l-l!l33 ! 20.900:000$0 ., 1..8&3:471$5 , 
1 i ' 

30 .. G-1033 \, 10.500:0.00·$0 1 2.047:368$2 

11.0ts : ~HSt 

2t. 7!í3: •!71$!l' 1 

21. 5J.q ; 3.58$2 1 

~.747:758$U 1 8.266:513$1 
1 

7.1158:471$5 1 15.400:000$0 

a. 517: sssi2 1

\ 18. o'oo: oooto 
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Q) 

a. 
o 
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Q) 
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Q) 
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lD 
e.. 
('1) 

--' 
--' 
--' 

n • • • ·l 1 • \ 1 -
1 Importnnda. 1 ,Juros devidos 

Amortização 
(Prlnclpal e 

juros) 

Saldo 
e-m 

30·-6-80 

S. Paulo - e/ Rc:!gate Bonus . 
IUo Gral'tde do Sul - c/Emp e·, 'lfl, 

l•' . Minas S. .Jeron~rno . . . . . 

Goyaz . , • · 

Matto Grosso . . . • . • 

Minas Geraes. . . . . . . . . • . . • 

q --'lxa 1!Jcpnomi~a <lo Blo de .Tanélró 

Santa Cátharln.a • • . • . ~ .. . .. . , 

--- .. 

Datn Total 

l t 

2'1-1:0-1932 1;60.000:000$0 1 32.864:580$3 l 82 . 8G4.: â80~3 t 
1 . 1 

~- a-1932 1 4.ooo:oooso 

10- 4-19à~ l H.000:000$0 

1 r 

ii. oos: 488$8 1 
. 1 

:J. 2aa :A2!l$·o 1 

. r 

1.008:488$8 

233.:4·29$0 

-. 18.2. 864 :·58Q$3. 

' 133:6768+ 1 
. 1 

900:314$G 1 
:r 
1 

4.874:812$4 

2.333:114$4 

f 

1 

~ 1 
4- 8-1932 l 6.506:00.0.fo 1 42ll:212$0 6. 92_3 ::H2·$0 1.623:212,0 6.3ól):000$0 1 

42.000 :000$0 1 6.326;490$3 30.- 1 .. 1933 1 , _____ , ____ _ 
. 1328. 500 !000$0 50 . .132:939$5 

1. • 1 

118:326:490$3 t 4.'727:125J9 1 43.699:364$4 

378.G32:93fl$5 1 31.442:691$9 \347:190:247$6 

3 .00'0:000$0 3.000:000$0 28- 9-1933 1 3.Q'00:00.0$0 ' 

1 ----1 . 1 . -1 ----
1331.60'0:0-00$0 50:132:939$ij. 1 381.632:039'$5 I ~1.442:691$9. ' 1350 ~190:.247$6· 

)> 
::J 
m 
u;· 
e.. 
m 
(") 
!ll> 
3 
m ...... 
m 
e.. 
o 
(/) 

o 
('1) 

"O 
e:: ....... 
m 
e.. 
o 
(/) 

-o 
O), 
lC 
::J 
m 
(/) 

--' 

m 
--' 
--' 
--' 



...... 
o 
e.. 
(l) 

...... 

...... 

...... 

.. 

-

Rec<r. pit1~la.oão 

. -
CQ.lxa Ecanomica 

Banco <lo m·asn do Total 
Rio de JaneJro 

. -

Capltnl .. . . .. .... .... . .. .. 3~8' 600.!.000$000 3.000:009$000 ~31.600:000$000 
+ .J.uro~ devl~.OR . . . . . • ., . . . . . . . 60.132:939$ô00 - 60.132:939$600 

Totnl . . . . . 878.#)32:939$500 3.000:090$000 381.632:939$500 . 
Amort!za.Qiio. . . . . . . . . . . . . . . . . 3L442:69i_$900 - 81. 442: 691$90.0 

347.190:247$,600 3.000:000$00(, 350.1,90:247$600 
_, 

. 
. . . . .. 

Contadoda Central dfi. Republica - "3;1 Dlvi&f\o. Em :~ 1 11<!'. .·~gosto de rnaõ, .-l . Snu.~a ,fiilrt•<l.foi, P1··estdel)t~ - Visto\. Wa1-
rl~1n.m· PUn.lo d-r.. A7.'1'1eld'a. ~ervtndo fle ~~h .. f ~1m tal101.~. 

- A c1 uen) fez a- l'(-'quf1dc;iin . 
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Do Ministerl.o da Vtação e Obi:as Publlcas. de 22' do co.rren
í t!, enviando ·in.formações solfeltadas ácerca d~ projeQto n. l,"59, de 
1935, a:utoriza:I)do o Governo Federal a res~indh· o êontracto dt.· 
arrendan;tento d.a Estrada õe F erro <Je Braga.o~ <·om o Est~ito 
do Pa:1::á. 

E ' 1i<1o • · wie n. inmrimir o seguinte 

PRO.:rEc"l'O 

N. 346 - ).935 

1 • leg~latucn 

Conced.c honras militares, corres.p-0nifl3n.te."I ao.<r vostos que t!nt(i n 
. occupavam, aos cidadãos ·que "t~. parte n<i R.e'IJo'Cuçiit> 

.A._creanct, co.m parecet:t s contrario1t <ias Com:missões de Seu11-
ra~ça. e de ,Fina1l<Ça.s. 

<Vide projecto n. ~67 . de 1935 - Seguranc;:a f; "' T•"inanc.; :1~ :!I . 

l" legislatura:) 

O llrojectô n. i67, de 1935; de a .u.torh.t do iUustre répre~enta.HlP 
flo ,Acre Sr. AJ.berto ·Diniz reflecte elevado .pensam.ento e alta ~.x
J>ressão de gratidão à'3 todos os bra.~ileiros pêlo valor idaquelle:,.; 
nossos patrícios que ,t_ão brá::varnenJ'e se 11ateram pela integrac;:ão du 
territorio na Có:mmunhão Nacional. 

Prohlbld~ pelo sentimento nacionnl e pela uos.%1. nova. Com.; 
~ituiçã.o ·.da RepubHca u. guerra d~ conquista, ~_quelles nossos ab
negados comp::xtriot:as agiram com elev::idos sentimentos de br~vu
:ra e de coragem. sem comJ?rometter o Br~il., €lles agíram d e 
motu-próprío, e ás .suas expensa5 c-ónfra a ~ossa. vizinha e JrmfL 
tentando. uma. lut.'l. que se lhes ·1>arecia. racional e Uirectam<:mtt 
ligada ao interesSH -nacion.al "impedindo que se realizasse o acto 
ôonhecido pela de·f.'1gnação ue '' CONTRACTO AR.."-MA"i.'0'' pela 
qual era enttegUe :lquella. vasta t:'eg:lão - explqrada e já. ·coloni-
7..a.da por eleme.ntos exclusivamente bras:ilei~os, - · ~i. um syndíca
to de O$pU:alil'lta.$ a.me·rtcanó.a com. autoridades' ~ ~,om_petenc!as ca ~ 
pazes de comprometter seriamente os interesses aos nossos pe.tri
<1ios, que 14 operav am e quiçá a propr:4L paz contin.ental cÓm R 

intromissão de influencias estranhas ao meio Jatixio americano. 
O civismo e a. brá.vura com que se houve.ram âquell~s· n~so~ -~ -
tricfog não deve portantôi ficar indi!ferente á !nossa admiração e 
ao ·nosso entbusias~o. E' da maior just1Qa qut .a NaGão re~op}l(, -
<;;a o valor de seu~ lutadQres. · 1 

j 

A _nova. Ca.rtá Constitú.cfonal impedtpdo .a/ outor:f;'U de honra~ 
milit~es, de accordo com o art. 165, Pª-ratzrapho 3°, visou aca-.. 
bar de uma vez corn o abuso que se permittia! corlstanteµiente at
trlbUir honras a quaesquer cidadãos a.o commum 'das ve~· 'eom 
object~vo e:!fclusiv.tunénte politico sem o preparo techn1c.o ~ -pro
fissfon_;tl capaies pa~a os postos a que eram eleva.dos. 

Deante desta salutar medida preve:nttva da ·Constituição ~ 
que não ~ posstw~l dar pare.c.er favoravel ao proJecto. 
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Os denodado~ patricios lJ.'llf: parti ciparam da muvi.111.(,"lilo 

armado contra a Bolívia visando a Integração do terrttqrio do Acre. 
e q.u·e tenham p_restn.d.os servjços ·relevantes poderiam ser distln
gudos oQ.m os dverso·s grãos da Ordem: do Merlto Mllltar. a jui
zo de seu Ccmseih.o creada· pelo decreto i1 ·. 24. 660. de 11 de .runh<> d~ 
1934-, de accordo com o seu art. 2.ª. 

_Peío -decreto n . 24. 769, de 14 de .Julho de i934. que approva õ 
regulamento da Ordem do .Med.to Mlllta.r, em seu art. 9.º _,... dia 

"O _ Con-selho. poderá em casos e_xcepcionaes propOr a nomea~o 
de civis que houv-erem prestado relevantes servlcos á. Nação ou 
a.o Exercito Na~ional. '' 

Os interessados em agraciar os. que se tornaram dignos deste~ 
justos preitos encontraram nos ~rts. 12 e 17 a justa. reeompe.nsa 
rom que dint1ngu11-os. · 

S.ou de parecer que o projecto seja rejeitado. por inconstitucio
nal~ urna vez que já ha meios· legae.s . de gala~doar aqu~:Ue.s qu~ 
tenham prestado relevante~ ·servic;os ~ Pati:ia. 

Sala dás ;Sessões, 28 de- Setembro de 1935. - Dcmetri.o ~m-
cio Xavfer:. Presidente. - H111mõerfQ Moura, Relator. - Plim.w 
Pourinh.o. - Dom!noos Vel~co . - · Aoenor Mo~te .. - NO'ralàmo 
I.Ama. Ribeiro Junior. 

PA"RF.cER DA ~OMMISSÂO D.E FINANQ.AS 

.A.. Comrni~ão de Segura,nça Naefonal, em parecer unaniroe, 
opinou ·p :ela rejeição do projecto n . 267, de 1935, concedendo 1t<m
ra8 militeres aos cidadãos que tomaram parte na chama<\a. Re
:v'olu<;:ij.o Acreana . 

.At·!irmandq a, 1nconstituc1on::i,UÇiade do J»l'ojecto allú_dido (a.rt . 
165, para:grapbo .3e>, da Constituc.fo.ção Federal), o parecer sugg~e. 
e:itretanto. outra formula por me.lo da qual poderão ser hom~·na
geados leg~ente todos aquellE\S que, em dito movimento, ha,jaru. 
prestado serviços a: Patriâ. 

~m face disso, o Sr. Deputãdo Dominaos Vellasco requ~~I) 
fosse o a.ssum1:>to encaminhado pt)r -0ff!clo ao Conselho da. Or<lem 
de Merito Militar :>ara .os devidos .fins . 

Assim, na.da ma!s cabe a Comm1Ssão de Finanças, s~não a\;o
Jper. o .ponto de vista da Commissão de SeguranCfil, Naciopal. 

Sala da Commtssão de Finanç~s. 15 -de Outubr~ de 1935 . 
• roão Simpl!c!o~ Presidente. - Grªtuliano Brito, . Relator . -
Adalberto Camaroo. - A ve.lardo Ve.roueiro <fesar. - João (-;,:ui
marães . .......... Clemente Mariami. - Qa'Tiloso tk Meno Neto . 
. 4maral P~la:C>to Junior. 

PRO;í'ECTO N, 267, DFJ 1935 • .A QUE SE Rl!:FmE O PAIUi:CER 

A Assemblêa Nacional resolve: 

.Art_. l. e> Ficam concedidas hsl'_l,ras millta.res, eo.rr~pond"'ntox 
d.OS postos. que então occupavam. aos cidadãos que participaram d1) 

moviril.exito armado contra a Bolivla-, visando a. integra(;ão do Teir.
r!torlo do Acre ao patrimonlo nacioii~L 

Ãrt~ 2.~ .A.os tuneclona.rlos :f~deI"aes <J_ue., comprovadamente, 
t~nh;i.m tomado párté nessa patriot ica campanha. :fica. como jus~ 
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recompensa, a::;segnrado o direito de se aposentarem com plenos 
vencimentos nos cargos qu~ venham exercendo lia. mais de "1nte 
annos. sem nota desaboado~ª 

· Art. 3.o Ficam revogadas as gisposições em contrario . 

Sala. das Sessõ.es, 18 de Abril de 1-9~5 . - A.Zõerlo Dinfz~ 

REIDACÇÃO 

N . 24 B - 1935 

(Primeira legislatura) 

·l?.edacção .final ão pr.oje<;to n. 2~. A, de 1935, que reoulá a tlistri,.. 
õuiçáo àe subvençõe.<r a· In$tituições de .A.ssistenof4, .Ed.·úclU}ão 
e Oulturct. 

O Poder Legislativo decr.eta: 
• Art. 1.0 A distr1bu1ção dos cred~tos orça:.mentarios ou addi-

r;ionaes e o producto de ciuae~.quer co?ltribuições e taxas desti
ns.das a. auxilio ou subve~çâo a instituições, cuja finalidade esteja 
co;mprehendida entre O:;j a$sumptos que se :relacionem eont a hy
A"len~. eduçação e· ~u,ltura, assi.stenci.a hospita'.la:r e actividades cor
relata.s, obedecerá:. aos· preceitos da presente lei. 

Art. ~.º S6 poderão ser coptempladas 1nstitttições que se des
ti.nem a amparar os õesvalídos ou enfermos. a maternidade e a. 
j~ancla, estimular a edu~ção eu$'enica, soecorrer as .familias 
de prole n:umerosa, e proteger a j,'uveiltU:de contra ·to~ explorâ.
~o. bem como contra o, abandono physlco, moral e intellectual 
(a.rt. · ias, letras a a e da. Constituição Federal), animar o desen
voh'imento das sciencias, das artes, das letr-as e ela. êµItura. em ge
ral,. proteger os: objectôs dé 1nteresse histotico e o Pai:rlmo~o ar·
tistico cfo Paiz, bem como prestar asslstencia. ao trabalhador in
tellectual (à.rt . 148, üa Constituição), aos sem trabalho e incor
porar o selvicola á coIIimtinhão nacional (art .. 5~0, ~ lerta m). 

Paragrapho Wiico. Não serão con~eaJ,d9s auxi,liO$ a institui
ções (lue limítare:in os seus benefiçfos ao numero restricto dos 
.seus associados. 

-4.rt . 3.0 As iustitu_içõe_s inter.es~das 'Solicitarão, no primei
ro trimestre de cada. anna, em requerime11to sellado, subscripto 
por QeU reJ)i'esentn.nte legal~ d1~~do ao Mln.i*o da E"iucaçã.o e 
Sa.ude Publica, o auxilio de que carecem. provando com docu-
mentos babeis: · 

1) qµe se ach_am legalin,ente constltui&J.s, . com petsonal2dade 
juridica e com f~ccionameµto permanente ·ha ,ma~ de um anno; 

2) qúe· o séu fim se -enquadra em um dosl casos previstos no 
- 1 

a.rt. .2.º; , 

3.) que. nãQ ·recebem outra qualq_uer sub..t~n<;ãô ou auxilio 1da. 
U.ilião!. nem dispõem .de recursos proprios s~~c1entes para o cus
teio ãa.s suas despesas e desenvol:vime·nto do~ seus serviços; . 

4) que prestam .serviços grattiitos, segundo os ~na a que ae 
destina.in, indicando o num.ero d~ beneficiados durante o ultimo 
anno. 

§ 1." .Àlêm dos documentos açl,ma indléados, dev.erão as iJi8-
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tit;u1c<$-es juntar a.os :resp~cüvo& requerimentos: estatutôe; x:ela.to
dos,.' );'~gUlameJ~.tôs,. bala.:ic~tes relativo$ ao ultimo semestre de sua. 
<\Ci\tidade e· outrQs qtraesquer elementos· que comt>ziovem funcctfo
:name:nto regulal' e util, ínclusive attestados das autoridades ju
d1cia.r1as e àdministr,ati.v.ãs, a c"aja jUrisdicção õu fiSC.ali23.i;ão este-
jam directame.nte subordinadaS. 

" 
~ 2.0 Em se tratando ·de instttttiQões, de prote·éÇão ~ :menore-$, 

Pr<>W.rão taínbem 1qual o numero de acolhl<los no s~mestre ante.., 
rlor por solicitação da autoridade judiciaria. c::ompetente, e se:rn
c:os prestados á. .assfstencia Of!iciaJ. 

§ 3}~ As instituições de ensino, de til)alqu~r grão e ramQ pro
varão mais : matricufo, frequencia, apr.oveitam~nto do pes.sóal ~
·centet idortêidade do l)essoal Ç.ocente, ann~:x:ànd:o exempla:res dos. 
progra:tnma:s; qua;dros de -movit:I_lento de todas· ~· suas depe~dençia.B 
e· outros .. qüa:esquer el~tri_en.tps !iern.o.nstr~tivos da e'ff.i~iencia e n9i::
m~fidade q.p's .seus tr;(b~lhos .. 

§ 4.0 Além dos .documentos a.cima inQ.lcados, tratandç»-~~ d~ 
4ospita.J ou: de mate;rnfüade, deveJ;"á ser aprese?l~do um relator10 
correspond·ente .ao anno a.I).terior, do qµal 09n:starão .. : o numero 
:4e leito$ .oçcupa"do~. enferma.rias, c~·inicas e de·mais elementos de. 
a.pp~elham~t} .. to. T:ratandq .... se de ~·mbulatori_o e ~p.ensarlo,. o. re
.latot"io de\•erã .mencionar: a. organização, .a.ssistencia. ~s c.linfca.s . 
. e :respe~tlvo mo:vimento. 

§ 5,0 Quanto a9s museus, o relatorio ·devel"á. fadicar': o p.~m~ro 
e natureza .das co11ecções, .estu.dos l"eªl~d~, I>eJ:"mu..tas de mate· 
·r1.a.l e tr~$.lhPs puoli'c~os .• 

§ 6.0 · As ·provas exigidas p.elQs nun;ieros l~ ~ e 4 ppdem con
aisti.r e1Il .attesta~os com fi.rma~ -reconheci.d~ de autorida4es judi
~ia.rlas 'OU· admini~trativas~ da comarca.. ou m~nicipio em qu~ ti
ver .s~a~· a. i:nstitui.çao, ·se?ido n~c~ssar~o que1 para vaJi~Q.e dessee. 
a.ttestados,. ta~s autoddaçle-$ não ~açam ·parte &. Plrectol'i~ ®. 
instituição inte:re.ssa~. 

§ 7.0 os relaforios ~ que se referem os ~aragra:phos 4.o e 5.<: 
dev~rão ser '\'1$~os pelo· !i:scal cqmpetent~, ou na .falta,. e s'll'c~es
elva:mente, · por autoridade judiciaria QU admfüistrs.tiva da co
~a.rQa,. .o.u municipio; 'em que tiver s~de a in$tituição·. 

,Att. 4·.0 Sóm~-nte vara percepção no prj:méito a:UXili'o .sª-o e:rl
s:i<las as prQva~ so'Q ll.S. 1, 2, 3 e· 4 do artigo ant.erioz:, basi:a~HIQ 
~ os .dé~ais a.s d~ ·ns. 2· e, 4 e seus ·paragraplios. 

A.rt. 5 .. 0 Um Conselho .fioti).ead-0. pelo ·Pcesidente da Republica 
~ composto de ~inco pe~soas , natotiafuente competentes e devota.
da. ás qu~stõ~s d~· ~s~ist~ncia sqcial, ·do Directdr de Sa llde e AS'
~teneia. Medico Sqçilll. ~a Dix::ector de ASsi.stencia Hos.pltãlar-, do 
Pftector Gerà.l da .E.4tie4ção, ão Director Geral de Protecçã.o § .Ma
ternidade e . â. !nfáncia, do .Jutz dé Menores. do Distriêto ·Feder&. 
do Dlrector Geral- õe Contà'.l;ilidade .d.o Minlstetio da Éducação, .e 
·de tim ··dele~!:lo -de ~f!:da um dos .Ministerios da,.. iust:iça, .Agrictiittira 
,9 ·'l'-Mbalho, enminarâ os· processos e emlttlrti. l>arece.r sobre as fn-· 
átltuições, a serem bénef:lciad~s. indicando, por· ordém a.Il)hab_et1ca, 
e ~om~ da in$titµição, natureza. dos s.eus serviç.õs, Estado· e loca
li.dade 9n.de têm suii sêde, ·importanciai do atixilió requer1dQ e do 
que dev:~ ser concedidQ,. tundaliJ.e.ntando sem;pre as ·conclusões· -e 
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considerá.rido. a éxten~ã-Q: .e- i~port.ancfa. _sociàl <l«:>!:! ~net.i~ioa· .J>res-. 
~do$ p.élás ins·t.1tu1ções e a sua. collabcn~acão eo1i;i a 46slsten~ia ot
fieial,, de modo a que· ó atix:llio, o-q a subvenc;ão se.j~ propórcional a. 
ee;f:!es· beneflclós .• 

§ 1_.b O Co~selho poderá subd1v.1'dir-so etti commiss§eE' par:t 
ma.1$ :t~il exame .do~ proces~os, 

-~ 2.0 Haverá. na. Capital de cada Est.a.dcs. no Districto Fed~rat 
.:.. no TerrltOdo do .Acre urna cpmrti1ssão éspeela.1 de. assiste.n .. Cia Jl:O
á1eada pelo Pt-esidente da R.ePUblica. e composta d,e .cinco JnembrQs,. 
·cabendo-1he o e~ame pr,elim1nar dos processos d.e 11~.didos de. a.u
::íôlfo ou pr~staç:ã.o de eontas, hem come.. outras a.ttri~uJç·ões q-ge 
!orem determinada-s· e.m tegu1ame·Rto e. não .offenel.erem disposjtlv'*'· 
desta let. E.nüttido o ·parecer a Commissão encaminhará.. os pro.
ce.ssos aó Cons·e1no, por lntermedlo do Mluist-ê:rlo da "Éducação. 

Art. 6.o TQinando có?;t,h.ecbnentó d9 ·pz.recêr d.o. Conselho o Mi
~~tro. da.. Ed1.1cação organizarâ a relação definitiva da distrlbui
c;ão dos a~Uos, par~ a:J)J?rtJVaç;ão. do Presic:J.ente da Republiêa, que 
a; remet~er~ .â Cl:!-mara ájê 30 .de'· .!unho de cada anho. com o qu.n -
<lro 4e pedidos examinados ll.efo Conselhõ. 

Pa:ragrepb.o un:ico. Os processos de hablli~<;ão serão ~·nViadOtl· 
á :Camª'1'a, sempre que a. Con:im·lssão compete!lte para opinar a . .r~

'.J)efto os req:ulsítar. 

Art. 7:'J A. proposta. do GQverno ·al;>.'rª'11$erá -~ !~stltulções <JU~. 
em vlr.tüde de co:ntrac.to ou lel anterior. tenhaD',l d).r~tto a: J;>ercepCJii.o· 
do amtilio. mencionando, e~plldtamente, e. J'.l.atureza.. desse eom
p;:o_missos e os actos que Qs· dete·rmin~. 

Paragrapho unlco. As !und.~:ç;ões que: pelos ·z;i~u:=i. ·representan
tes legaes tenha-µi asstgnado contractos. ou iLCCordos c.om o G"O
vern.o, :plµ'S. prestação de servi«Jos especiaes ou teçhnico~. poderfu;. 
,receber, além dà subvenção que lhe!;J f°'r conceq,ida, a qu;:i.ntla. e$_tl
P.liíadª p~ra o cmnpri?Pento dos ditos conttactoa eú . .accordos. 

Art.. 8.º o ,l>pder Exec-uttvo sC> otdepatft ,pagamento a instjt:ui
~~ões. q1,1e se achem ha:bilita.das nos termós da prese~t~ · lé.L 

~rt. g.• os· :pa.gru11entos das sµ'bvem;:õe~ serão f.eitbs ~m tiua.!'! 
prestaç;~.es seme5traes.. · 

.Art. 10. No seu pedido d.e· pagamento, a. instituleão deélant
rã se ~ste deverá. ser feito diré~tam'énte pelo Thesouro. ou ,pela 
D_elegàciai FisCàl no Estado eni q:ue Uver .s~de. 

4rt,. 11. As inst~tW,ções que em qualquªr tempo Ja. tiverettt 
rbtido au.'tillo · dev~rão juntar ao novo. ~ed,i.do os eom,pr_ovapte da 
applica~ão de auxilio ant~rior. ·1 

§ Lº O .p~ga,mento do novo ~uxilio /s9 poderâ. $er feito depoiis 
íle app~ov~as· .ga conta.$ dessa· appli~~~ . 

§ 2°. $e, dentro de tres mezes da apresentai;.:ão. não tiverem 
~i4o a.pprovadas as di~ contas, serão consid~radas bõ,a.s p~ to
<l.os os e~eitos. 

Art'.. 12, N~ diStrib11iÇão d.oa auxillos ,e subve~i;õe$, dots ter
~o~ .• . pelo ~~mos, da.. SUà :tmpot:tanc~ total -caberãQ a. inistitµiç&s 
pa.1·tfoulaTe.c; d~ llature~ das.· tn4l~~ no ert. 2:.c• -e ~" .condiçôes 
1· ~t~1 ll~lü!:iqa:~ p~io :'lrt.. 3·.º~ · po<:'fe.ndo o ·resta.ntl'! set a.ppU~.clo ~ ~~-
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soc_~áçêes civls, que se .enqar~guem d~ servi_sos offic~s de as
~istenci~, e c'Ultu.1'.a. 

Art. 13. O ~ln,iste.rio da Educa~o e· SauQ.e Publi.~. tende eD1 
vista· 0 p;:trecer. .do Col)se1ho, a, q,ue •s.e refere o ~rt. 5;0 e a ~atu
reza d;i instituição ~nf!fie~aa, fixará. annu~'men:t~. de accordo co.m 
es~. o num~ro de vaga._~ qu~ devem ser posta á disposição da.,s 
·aliltoridades JudicJarias eu Ç;dministrativas enc.arreg~qas d.os se~"
'Yj.l',:os· de assi;it.eT,lcia $oclal, qevendo ser pa;r.a isso levadas em conta. 
a.: im,portancla ·da subvenQão concedida e .a capacidade do .estabe
lecimento . 

Art. 1~ ~ Não será. permitt1do com os reçursos da ,subivenc_ãp. 
f~deral o p_agam~mfo do pe'$.sQal superior da .::Wm~pistraç~o do es
tabeleoírnento e das despesas 'féita,s eom a. a~uisição de proprie
tlade~, apoUces, ac~õe·s~ titutos, gratifl~<;;ôes, r~pre~nt~çúes, :fe.stas 
e homenagens. 

P~ragTaJ>hô unI·co. Poderão· ent:tetanto· taes recursos !!er cfuc-. 
pendidôs etii ampl~acã.o o:u acqµislqâo de imm-eve.is · ~: mate~W
·desde que vlsem, áugm.entar o .numero' de beneflciaClos º'~ fl et'fj,; 
cl.en:c1a dos serviços -pr-estados pela rnsti~uição. 

Art. 15. Na regula,:rnentação .da J!)'rese~te le i, p I>Qder Éxeov.ti~ 
'vó esta~elecerâ. as .nennª's de fisca)izagã9 julgadas neces-sa·rias tt 
ooncessão das au~Ufos e seu en;rpr.ego,, bem. como ás reta.tivas ao 
'processo de pagan;iento dos . mesm9s, sv.bsistí~do, a.té ent,ão, en1 
vigor, ~ aotuaes disposiç<Ses .tega_es, t'e~lam_ent9s e -ins.trueç.Õei; .rE:>
te.rentes â n:rateri~. no em qu_e não c.ontra,rl:are~ esta lei. 

. §, 1.0 ' A !alta de tnsp:M~ão, desde QUé .se não verifiqút:' pw:-
culpa da i'nstitui~âo benêficiàcia, não· ser~ causa J)ara que se lhe 
não conceda ou J,iàgUe a subvenção. . 

§ 2 .. ó Aa .despesas t:Qrn 'ª fisealizaçâo não podeni exce,d~r. a:xi

nua.Imente, a quantia de 1.00:0~00$00-0 .. 

.Art.. 1·s. Os ,saldQS porventura; verificados ·no t:iro d.o ~ér
c:icio setã..o trati$!~ridos· e !ncorpotaãos ao e:xercicio e~cguinte (a,rt . 
186 da Cc:>nst,. Fec1eral) • 

. Att. ·i 1.. .serão. inclul<los na dis·U-ibui~ão a ser ·p:roce.dlàa em 
1936, os saldos da Caixa de Subven~ões, as :renda3 ()a ta.xa sob-r~· 
embârcac:ões e das. quotas· ,de loteria. não aJlPlicadas. atê.' o exerçf'.
cio de 1'93S. 

Art. 18. A distr.füuição das au'bven<}ões e a.uxllios será ·!eit."l. 
em 1936, na forma dà ·Jei n. 53, de 18 de :Maio de: 19~5· • 

.Art~ l9. Revoga·m-.$e a,:s disppsições em contrario. 

Salâ das Cómm:lssões. 24 de. Outubro de 19,35. - :Valente ik" 
Lima, Presidente . .......,, YttJrlo óorr~a .i!Jz. Oosta. - Héitor Ma~a.. 

E ; lida e ·e11 vlada. 3,. Com?llis.sii,o d~ Co.:~stituic;ão i': 

Justi~a. ª seguin.te 

INDICAÇÃO 

N. 13 - 1~35 

(1ª le~sla.tµr.a) 

Jlti,lflqere a con.a-bor:a,ç6o de to.dos. os Poderes da .Repu1'Zka. paTo; que 
se não sepote o qutnq;Uett.n\o a .q,ue se f"ef ere o a.rtioo 18 aai.~· 
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D'8pos•çõe8 Pran.sitoria.s ela. Constitttição Feiferal sem o 
solução daa questões ãe limites int~est<L<luaea. 

(Constituição 199, de 1935 - - 111 Legislatura) 

Indicamos .para que a Ça~a.. dos Deputados se manifeste 
.obre a. convenienc1a de um appeUo aos Poderes Executivos e 
Legislativas dos Estados no sentido d.e uma collaboração de todos 
QS Poderes <ia Republica para que se não esgote o qu1nqu_ennio a 
que .se refere o artigo 13 d ,as Disposições Transitorlâs d~ Cons
tituição Federal, sem a solução, nledian't~ accordo dirêcto ou ar
bitramento volun traio, daS que,stões de Íitnites interestaduaes. 
évitando·-se, assim,, o ~~medio do arbitramento comi;>u1sorlo, que é. 
a medida préVista para o a.põs quinquennio. 

Saia. das Sessões, 24 de Outubro de 1935. - José Pere;.ro. 
,Lira,. ---. José Gomes rJ,a, Silva. - Samuel Duarte. - Çratutiano 
Brltto. - Ma·thia.s Freire. .....,. Ruy 'Carneiro. - Odon Bezerrtl . 

E• l!do e ve.e a ·imprimir para ser remettido ~

Commissões de Legi~laç;i.o Socla,l e de Finanças e Or
çame.nto, de accordo com õ § 3,0 ~o a.rt. 146 ão R~~
mento. o eegu!n_te 

PR0.1EC'Í'O 

N. 347 -- 1935 

(1• legislatura) 

,~,,.fo a .Jnatituto de AposentaàOri<t e Penaões dos IM.ustrfarioR 
(L. Soqial, ·56 - Finanças,. 322 ,_ i- legislatura> 

Art. 1.º 'Fica cteado, com a qual~dade de pessêa jurídica e 
:iub'ordinado ao ?dlnisterlo do. T~ball;lo, Indus.tria e Commer~io, 
por intermed·ío do Conselh<> Nacional do Trabalho, o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriados~ com sêde· n~ cfdade 
do Rio -0,e Janeiro e destinado- a conceder os benefic.ios de aposen
te.dorla aos associados e éle: !~nsões a herdeiros dos .mesmos. 

Art . 2.0 São obrigatortamente associados do Instituto e, nes.
te caracter1 seu:S contribuintes toa.os os em,pregado~ e operarjos. 
atê ·o l·fmite de 60 annos de idade, sem distincção de sexo .a nacio
nalida.de, que -sob q~alquer fõrma. de remuneração, prestam serví
~:;os â industria. 

Parag·ra._pho unico. Em co~dlções ~spe,,ciaes, que se fixaiã.Q 
uo regu1arnento a que se refere o art. 9.0 , : taro.bem São obrlgato-
1-i.a~ente associados ~s funccionarfos _ ou erppre~dos · do· Insti_tuto. 
~ os dos syndieatos tanto de empregados· eotr:to de. empregadore;i:: da 
industria.. / · 

Art.' 3.° Constituirão a :r;eceita. do Instituto: 

a,,) e: contribuição· obrigatori~ mensal, dos s-eus assoeia;dos 
activus, col"respondente a · uma parcentagem variavei de 3 ~ 
ltres por cento) a s· % (oito por c~nto). dos resi>ectivos salarios até 
n limite de 2:000$000 (dois contCYs de ·réis), seja qual fõr ' a desi
g"'ºa.ção que tenh.a.m elles, descontada n .o a'.Cto do pagamento. dQS 
mei:;mn!-' f' fix.a@ actuarlal.mente ; 
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õ1) a coiJtriouição da Uniãô, .p.roveniênte ü.n a r1•t·l-.adac:fü-1 tl;1. 
"quota de p ·re:videncia ,. a que• s.e retet?e ·o art. 5"'. 

e) c11ritrlbUÍGã:O mensal do.s aposentados, eg:Uàl fJ.. qui:- ~stivet' 
em Vigo.r · pela fõ:tma. pr:escripta ~na zlirie~ ª' oE>ste ~~rtigo. ~br:e a 
>mpo:rtància da resp-e<!tiva. aposemtadona; 

ct) do:;i.<::ã.o. ~ ie~ado.s feitos à:o Instituto ; 

•. e) reve-r:.sãó de q ualq.úer ímport::t.n~fa . f'm ·virtude- •lf> pre
s<··r1p~ã0 ; 

j 

f) reppa::; <:"\'entuaes .d.o Instjtuto ; 

g) ·rendlment_m; 'prod~zidos :p~Ja :apri.Iicai;iio do pa.~d)~wnir1 t1n 
Jnstitúto. 

Ar.t. .;_u 1'.,ica institui.da, cot:n <:aracter .Permnn~nt~. a qunt~:i , d"' 
préVidehcia,, .que constituirâ: a eotihibuic;ão ela Un:í~o. p~eVist;). n.~· 
a.U:nea b do art. ·a.. 0 e qü~ indicar .sobre o valer ela .vrc;i"1u.cGão de 
cada estabelecit:ne-nto .ou firma 1ndüstl'ia..1. 

Para.gra.phô u'nieo .. ~ q.uóta de prevíqenc~"ti Mrã. ('Obr"a<.'t~. p'e'ª' 
.fótima que f~r det:ermin4d~ no r~~l::u:ngntQ a . que :t:ll;ude '~- art . 
~.", !i: 'razão 'd~ m€io a tre·s quarto.~ por cento (j ' 2% li ·%_ ~). ~lo YC\

lói' d~ .. pt:otluéÇ~o . 

Art. 5,•• Os ben~ficios e· v.atJt.~gens quE' .devem ;.!'.O~n.r l)f'' aseo~ 

íi'ia.<Jos col'.lsis:Prão. d~ pref'e:r;el)cia. :na a:p0senta.dori::t. por invalider: 
( t na i:i-~nsão por fallecimet;lto 4e ~sspclado e. serão ac:tuana)we~~ 

re 4et~rr.n~lno:4os.. de.n.t .rlil dos· ·umi·t~s dn rec.eit.."l p:revi~fa. ·~FIPj;raJla:Qa 
:• ,pl~na. estabilidade do. Instituto. 

§ l,.o Os cãléulos aétuáriaes far-se-iio, ínieL<tlméute. à ruxa d(· 
juros de 5 % (cinco por centó) e. atê a orghnização de .taboas ~ 
peciaes d.e mortalidade e de invalidez. de ::i.cêord9 côm ·~ expme:n,..., 
eia .. brasiiei'ra. ou com a co prõprio· Instltuto. ba;Sear .. se-ftt; nas ta.'°" 
hoas ·q:u~ forem mandada.s appUcrtr. p.e1o Corís e.Jho • .\c-t·oa~inl ílo 
?\f,ini~terio do ~rabalh o, Industria (' eommer.cto .. 

§ 2:0 A a,pplicacã.o de taboas de mortalidade e d .e .invalidez 
·organizadas de aceord'o com o paragrapho anterior n~fo poderá 

·· ultera:il· às. p.ensões e ápose.ntaidorin~ já. concea.idas além' dv. Umit~ 
ma.ximo àe .20 %- (vinte po.r cehtd'), para ma.los ou :parn YnN'lM. 

ilil. respecmva impot'.tancia. 

Art. 6.6 O InsUtuto Qe ..t\po~entatioria e Pansões dos ~nduso
triarios ser-á .,adrnini$tr:!!.d·o 1JQr ·um presidente, de pomeaçªo ão Pte~ · 
~c}ei).te da Republica,, n~ .. fô.rtna pre_i;icripta pelo regula;me:nta a qu~ 
~e i:et.el"e o art. 9. 0 

·A?!t. 7..o A flscu.Uzação dà.s actlviQ.a:des 40 ln.~tituto sefá: fei
ta. petôs orgã,os pe.rrrntnentes ,do l\!inist-e·riq ~<> Tra~lho, Indus
tria é CommeMiq, ou por- CQp;urii_ssão especial. de technicos. nf>
me.a!la pêlo }.íini_s:tro. q:'l,la.n,cio este julga! rie~essaJ.>ia·. 

Ar.t. 8.º o Gover-no Federal •. por:·inter,medio do :Ban~o (lo l3ra:.. 
sil, adiantará ã aârilinlstràçãO. :do :In~tltuto a q:uan.tia de ·soo :000$0-00 
{qúirihentos· contos ·de réis) par conta d!). contribuição da l1JJ.ião, 
l)a.r~ ~t,tendei- ·ás. despesas- de 'installaQão. 

Art. 9;0 · O Ministr.o do Trabalho. lndustl'fü e Con\n).~r<ii11 êx
nedirá n~guI~~~nto Jlará. a execução- desta · léí~ que en~?i§. ~rn 
"°igol" ·~:!I~ tocto o t~rt'itorio nacional a i fü~· .Julb.o fie ·u&fi. 
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:Art. 'LO. Revogam-se .a.s dispçsi_ções. em conttairio. 

Sala: das S.essões, 24 rle Outubro de 1935. FtanciBc() (1"· 
koura,. - -- _Antanio Oa;r7!(J_lhal. - - Aõilfo .Faustino .de. Assis. 
arl1iur .A.lbinq <la f?,oôlia. - - 8ih1a.. -Oosta. ,........... l!J.dma:r aarvaZho . 
.A.i:lall?erto Oamtarua. -- 0hTiso$tf)')1Ío de Olii?Çira. - Jo~é João a.o 
Pa.-tr·o~11;~0. - A.bel d.9~ ~évn'tos . - Al'l)Crtq Burek. - .Etm.am/.">. 
Al'lJe3 Gç»mes. :....__ Da.mas Ort'iZ. - JÇ·u:rid.o Ribeiro. --:- R. .~lo ; 
- P~d.ro Joroe.. -- :Franc~çó Neves .. 

J·ustif iqaçãp 

Estamos cG>m .Bóurg-oin em que jà;mais o ES.ta:r,Ü> te\'e, ,c;or.nn 
dev~ te)'. uma J>Olitica. indústrial e con\mercial tfio :::t<:ti\'a.. E1ü 
parte é çle se. admittir o retotn9 á ·velha p0litica. mercantilist;i.. ma.$, 

mo<li!.içados 9~ seus processos e inno'Vados, princi1>àlmente .no qu~ 
tange a P.l"Otec~ão J~gal dos .tr,aba:lhadares. para "o:rdenar -àoh11t· 
novas pás~s as -i:ela.çQés saldas do, i-egimen n-o-v0''. isto t-. 1fa 
com:ptexa "civ:i:\imçã"'O ,i11dtl'stria~:" ·• 

.A. m.~erma.- legislação do trabàlho nasceu- :na Grã-·Bretannu, 
timida ;:t principio, avolumou-se e êstenileu-se ao.s outros paize~ . 
pari,..passu com o dese.avolv:iinento industrial , até n. :ph~se c!ln
t~mporanea, cujos pri-mordfos podemos -SitUaT e-m i89ó.:~u. J>O'!' 
occasiã:o ·da Conferencia de Berlim e da qelebre Encyo-Uca de. Leão 
'XIII (De Rerwm Nb.tt.atwm). Originada em paiZ incUviduaU-sta . 
~o~·sequ~li-Çia ~'l.nmedia~a da revolu<;ãó industrial, _podemos considE-
rar essa.. legislli:.ç;ã.o,, :cm sua pha:se ix:iiqi~l. ainda compativei cótu a 
doutrinq. ~cono;mit:a d~ ·ar.chaíca escola elas.sina, 1.fbéraI·. Contem
poranea:-mente .s .e ea_ra!?teriza elI'g, por um i'otetv~ncie>-nismo ma.i!o: 
;i..~lo. ~µe t:ião .se 1>ode ligi;ita:r ao acai11}ado ambito toleraclo petu 
liber.alismo .• 

Não &'.! na-s r~str~cGÕe-s â libe_rd~de de· cont:ra~tar, ·no tmp.era
fivo de prõteger r" t-:r~balh_ador no _pJ;eSeJl.t~.. com_o prindpa.lmente 
rio de. "I.b~ a:ssegu..rar .o ~utur.o pa:ra si e sua i-n•ole. G qu:e· se .manifé:<-
~1. e,sse proeesso evolutivo. 

A~ Qrganizucões dê a,ssiste.nci8. e {}e previdéncfu., .p~il O! µro
letar~do. vão s.c- e$pa.U1~t"nào p.elo mundo civilíza:d'c, ~in-bora, comA 
é :n:a,.t:gral,, .de r.nodo (.U-verso sé cont-igurem as legisla(,lões -e O'S fo.~
ti1:utos Pai'<:\ cada paiZ. 

Nossa. QcH1stitui~U.o ~m -ióleu a.rt. "121, § 1", letra li. p-i·ev.t'·.: 

• ,"' _.. • • • •• • ' . • "I .., ff ' ê • ~ • 4 <!, . • . - · • .. r • • • a • !" ' '"' • • ·• ' • '! • , • a • 1 .._ 

' _ h) assis,t~ci<t me<Hca e ~nitai'i~i. a.o ~r~bµlh~dor El á ~estai:ite, 
assegurado a. es.ta descà.ns0 antes e: .dep.oi-$ do pàrto, ~sem ·prejui- , 
7.0- dÔ salari:o e dq empreg;b. e instituição de pr.~'flide'ncia', :r:nedi~nte 
contrlbuiçfi.o · e~_al d~ Uni_ã9; do empregad_or f -do ernpJ:'e"ga.<lo H 

fa.v9r ~ velbí~e, dá, ·i'a_,.·alidez. ela n;iafo:i:-nidaqe. ~ nos ca!'los d~, ~<·-
cídentes do ·trabal1;i9 eui de morte; ·· 

Ezn plertó e. rforeséel'lte func.ci.onamento o Iilstitúto de A1>n
.sêntad<>ría. e Pensõ:e-s dos Cómzner"6iarios,- é de ea.tricta Justi~~ 0 
:mesmo um inrr.;érativo con.stitucionat que· -se legiSle analogatné,Ji
·íe. para' as centenas -de milhare~ de empre:;;ados. ,da tn:duatria en1 
!lOSsa t&rra •· 

ô proj~to que orá.. submettoo ã consiclera<}âo dõs. senllore~ 
DeputaP.oi:i, .ére';inclo o Jt1stítuto de Aposerttadorla, e .Pen.sõE:s d.o:; 
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Jnq:µstriarios. é resultante_ de ~curado e.xame clas- condições bra· ... 
sileíras pel:a banca.da que tenho a honra de· liederar, aprove~tadoe 
os conselhos e a experiencia de or~os de previdencia existentes; 
do co111petente corpo actuari<l.] do Ministe~ip do Tr~balho e de -in
numeras .~-sseciat!ões d.e classe · qtr-e ;nos enviarà.m suggest·ões. 

Trab;:i,lho sereno, elaborado· debaixo de ~riterio ri,g0rosam.ente 
t-echnicç, esperaTX\O'.S e ~OIJlllosco o prol~tªriada industrial hrast
IPiro, a appro:\ração dos 'S-,rs. Repre~entantes da. Nà:<:;ão. 

Sala dn !" Sessõe-s. 24 fü' Outuhro de Hl!Hi . - l<"rfT.nd.<;co <fr 

Moura. 

~: lido e vae a impi~imir pl)..ra ser rt!mettido 2 
Conunlssão de constitui~ão e· Justiça, de accõrdo ~nm 
o § 3.0 do 11rt. 14.6 do RegimPntn. o- !'lF.>gujntf'· 

PROJ'EC!I'O 

-~ /)rc• 6 cre.<i'tto de 2~0:000$.000 para so-ucorrer <i :Pt>J>ula<;:do d(;- nam,.;. 
Su .. ccessG, Estado àe Mi-Ji<r,$ Grrftf!.<;. rm- con.'lequf'nr.Ur ct.os a"ha
los ,<1is111 f;cost a.ii verificados . 

• .\.rt . 1 :· ' Ficà aberto. de ·accüi-.ao com <• cli~1;ostt i nt1 11ar~.tj!T:1-
pho l.º do a'rt. 186 .da ÇonstitujQâo Federal, p credito 1•xtr.aordína
,~io de 250 :000$000 ( duzentoR e Cfncbenta. conto~ de rt:is) sendt• 
~o :ooo~ooo (cinco~ntn. contos) para soécorros -á po.pulaGão prole
tária. da cidade de Bc;>m-Successo, em face a.as conseqµencias dO:A 
~halos siSmi·cos q·ue se vêm, ali v~rifiéan·do e zoo: oon;ooo (d1.J7.en
ws eóntos .d-t? réis) pa:ra occ-órT"el' {1.Ã r>r.imeh~H: dei~p·e$::i.~ com o ~s -, 
t.udo dessés phenomenos. 

Art. 2.0 Fica o Governo autoJ'i11.â.dQ a,, nomear u1íH1. <:omn;iis:-: 
são de scientistas para, de eccõtdQ com os technico~ que, Para 
~sse fin;i forem nomeados pelo Go,•erno do E$tado 'UE> Mln~ C',-e·
·raes, proce-derem aos alludidos estúdos. 

A .rt. 3.0 Da verba relatiVa, ao c?"eclito d~ que tra.ta o à.rtigó 
l.". 50 :000$000 (cíncoenta contos de réis) serão distribuídos ao Mi:
nistetlo do Trabalho.. Industria e· Cõn1mercio, que. por inte:rmedio 
tle uma cominlssão, que nomear~ lhe dará o devido destitte>· e 
200.:000$00.0 (.duzentos cçnté>s de téis) distribuidos. ào Ministerio 
da ~gricult.ur~. que, po,r uma commissão de teebnico$,, de sua no
meação,' .os ·dispend.erá nos referidos estudo~ e na a~pa:rélh.agem 
p;;i:ra· elles ne~essarfa. 

4.rt. 4," A.os :f'unccionarios que forem nomeados para, a. com
i:niissão de soccor~os ã popul~ção. n.ão será. a.ttrn:~ui<la nenh~IXIª 
~ratificaçã;o especial, percebendo o.-=: :me~oE': apena~ a ajudn. 'de 
~·uato e a.~ diarias regula~entare:s-. 

• T ustt/icaçéi o 

- .Pl e'n:an~enie se justifica este pro_jecto: 

a) pprqu~. apavorados eom (1:-; succe:Ssivos trem9res· de te1T~ 

quf', nes~f!:.i;; u1tinro~ <Uas. ~t' t~m ver1f1_cad0 inten!!4runente· na c.i-
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da.d~ de Bom-Successo, muito~ Q.e. :sé:U!3. habitantes, entre ·o~ .. i;l_ü.~e.s 
grande :numero de pe!;1$óa~· <l.esprovj_das de r~éur-sos m;;it~riaes, 
abandonaram suas Ca'sas -à procUta de longi·nqúo~ abl'igp$, o qué 
para muites constitue problêma de gra,rrde dlfficuldad·e; 

õ) porque, ps phenomenm1 ~ismieos q~e ná:quella cidade mi
neira ·se v.êl;n,, .a espMG$, ve.rifiGárido, ~tnbom já, por veZe8, :pelo 

·~v;erno ~o Estado, n:i_~nd·~do.$ espUdq.r p:or nota.vei~ t~el:inlçós, aJ'l ... 

te su~ apav9tante i.n.t~n~ld~e e ameaca(lqra~ eon!>equ~n~R. es
tão a. in~pôr taw.hem o concui-so da União. 

Rio de Janeko, 24 d .e. pu.tubro de 1925 • . - A.iu{Juift-o· ·v;w~s. -
Q'Ueno Brandão. -- - João .'Pe'niào·. - .AJõerto Al'V<Lrea. - - .Buva1d-0 
LQd~'. _, M.acar·io .de A.Zm~ffei. - Jórge. G~e~. -. QeliJo .M_acha.
lJo. - Mo.rt'íns Soares.. - 11otto de Menez~s_. - Ped,ro Ba(;he~ -
íJelf ím li{ o.-reff'.a.. - J oã·o :Serald:o. _..... Vi#ra. Marque~. _, .;fo8é
Befflard:imo . - Si1não iJ,q,. Cunha. - Polyca-r:po 'V-6otU. - :T'f!."u·r1.fr1:~ 
Ky,õ4tschek. - 4.<ielio M~ciel· . - Furta.do de Menezf"<,; .. - Bil•8 
.Fortes. ]>iff.hc?:r·o Çhaga.J;. - N ora:Zdin.o Lima. 

E• Hdo e vae a .imprimir para ser remettido á: 
Coínm.issão de Educação e Cultura,. de aec:ôrxlo •.:ori1 u 
§ 3." rlo art. l4'G do Regulamento ó ·Seguin(e 

N. 349 - 1935 

(Prime~il. le1:,"i.~lµ,tu~a~. 

Revjg<Jra o ârt. 8-.". lett-a ''!" 1 <la Zei n· 3·.4ã.f, àe 6 àe Jnneiro .tlc 
1918, q_ue _vermiW1t a t.ransje.n-n~ de mat~ula ao~ a.lumnos; 
·da8 f;a,cu.Zdaàe8 livres julgad/J.s iàonea.s pelo 'Got.•e<rrw. 

I 

(Educação, 69. - · 1"' Jegislatµra) 

.Art. l.'' }"fca re:vlgoru.do por seis mezelS .• C:L partjr cfü. <.4J,'ta du 
publicaçãô de~ta. lei, o art. ~LQ, letra , .. r", d3; lei n. ·a. {54, (le. li <ie 
Janeiro de· 191 ~. com a. segu:inte red_~çâÇ>~ 

''E" pe>1•nnttido üoR· rtiumrios da êXtJncta Universld.á~t 
do Est;idó dé Sã.a Pa:Ulo, fündada. nQ. contQrmlda.de· do de
creto n_. ·$'.6~9. de 5 de· Abril de 1911, ~ ·qu~ f~ncdonou at~ 

1917 •. tr~nsfe-rir a.~ respectivas: mátrleulas p;:µ-a >as foo.uldade~ 
of.ficiáéfi ou equiparaila$, desde que ren9vém com - appro ... 
vação ·os ~X!aniel:5· rda.S. materias do. ultimo ani;io .qlJe hou,ve-
·l'em cu~sado com boas not:a.s .no ins~ituto refe:i;ido." 

A~t. ,2.0 ·~~ra que gozem 4os m~mos 4ir-elto~ e va.nia&e.n::; dos 
a.Iw:nn ... wca.no..i .... pela. dispos!oâ\> ~ :J trata (1 artigo "'1\érlór, 
é perm!ttWo ~~PeJR aos· q:Jplqmados ~~. , ~l5 inclU~ive· pela ll!~s,.. 
~ Uruve~lda:de. n:.iatr!cular-se no. ul _ · o anno dos .re.speetiVo!.'!5 
.cursos~ numa ~~ ·faculdade:s fede-J;aes OJl. equ'fparadas. 

Art. 3 . ., Esta lél ~nfrará éin vigor -na. ~ta 9-,a. sua. public,a
çã.&~ :ve:vo~das as clisposiçõe~ em êontrariP. 

$ah Qa.-c:; $eS$ões, 24 d~ Out:úbro de, 1935. - · MO'f:ii,es. Paivà. 
/.Á:n.o Mào1uu'lo. - xkmnpaon Flores Néto. - Pa.u.lo Marli?is. 
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Gene-roso Po·nc.e Filho . . - · -_~fot·ta Lima, -. ·- Plinio Tourinho . 
.Caldeira .ele .tUvarenua. - · 'R.. :Pra_du . A_cwrcio Torre.~. ·__,, 

F'u.rtaao àc MenezeR. 

_ O pres~m1té pró'jeC.to visa r'estàbelecer ô direito cérto· e incon
testa vel de varlos alumno.s q,'t.lg tiverem a desventura. dê cenfiru· 
num decreto que aava àmpia. Überdade aoo inStUutos· de ensiiiõ su~ 
'.Derior,, ·e, corno tal, te·ve e 'continua ten.do varias interp:fétaç;.ões. 
Esse decreto. ·qµe tomou o n. 8. 659~ e.m ·5 .de .Abril de 1911, vígorou 
at(: Março de 1915 época em que ,foi revô~ado pelo. ·de n. 11. 530. 
que ·nov~ órientac;;ão ~stabelece.u pár~ os cursos· sl:rpedó.res,_ oõri"' 
i;ai:ido as escofas fundadas na conformidade d'a lei ~teriqr ~ eq.Ni'
par~-s~ .H;s federae·&, par~ qu~ seus alumnos .gozassem, (las fnéi-;
mas va"Q.tagens e prerogativ~~ a e.lfas _in}le·rentes. 

Vad3$ ins:t~tuíções,_ inclusive a U~iv.e~.sta:~ae :cfo ·· Esta.de <le 
São Paulo. não p·ude:ram satts~zer as eii.g~ncfa.s d~ lei nova, ç O.'> 
~lumno_s pellas ,rnatri_culados Vilra,.m. s.eus Q.lreit9.s :teatrlngiâo·s de~ 

ante· dQ q_ü.e t>.receltüa:Va o art. 156 .ão decreto 11.530:· ''O estlldan
t 'o que provar haver f~qüent3'do academias conceitu~das, porEm 
não équiparadas âa officiaes, poQ.erá :pre;star perante- estas ele urn::i 
só vez. exame <las materms dos tres ·primefros anno::;, ou dois C?m 
uma époea .é' o tercéito ·na outra. " 

H~~ve. gra?).de celeum~l e -OS qu~ f?C snl)met:t;eram ·â.s e~ge-p.ci~\:" 
da. nova lei pro.se:g.ulra~ O!'; seus estudos. Toq;lvia. e~quanto a 
UnJv(}r$ii;ia4e do Esta~o d:e Sâ;o Pau)Q e outrq.s conting~m 1!-' :.tnàn
ter os seus cUr$.O$, pleitean_do e det'enden·do· seus direitos, .. e~-is
tem ·tnúmer:os dlplotn~dos Q.Ue· até a :pr~se.nte d..a:t~ não c~J~_seguim.n~ 
registrar os seus diJlJOmas a:dquiriçios legalmente·. 

Pe nadai valeram os Protestos e. enamores. o Co!lgresso Nn
Cio.nal porem, <_rUérendo rep~rar essa :i~ju~tlça, re.conhec-eu a. v~
lidácÍ'e e aldstencia dos· curSOs· .ieitos atG i9i 7. ioc.l"Q.indo na :t.c>1 
Orça:fnentarla n. 3.454·. de ·6 CÍ'é .ra~e-iro fü~ '1,918., o .(Uspositivo que 
or~ se cogita de· revigorar. por~ue ·o ~razo estabQ1eeido 'fel cUrt'ó 

e, tratado numa. Lei O"rçame:ntaria, passou o l;l.S~umpto de.s:r:>eree
bldo â maioria dos intere.~s~dos, que sómente tiveram con.llncim~l'i
t<> da medida. legislativa tempos depois, quando o fa.vpr já.. se. en-
contrava. extincto. " 

'E' uma ·medida que 1deve ser })testigi~ ;pero·~ podeteJi' co.m
petentes, me.sino por equidade, pdis ha _pouc9 es_to. Casa revjgôroU' 
Um acto de 1923~ Õrdenand·o O registro de dip'lomaE: ~XJ)eéUdOS <Íf' 
aceôrdo com o decr.eto. 8. s·59 pelá .E .scola ue E.ng.enharia. do Ma,_ 
ckenzie. College. ele São .:Paufo,, Éscola. es.sa fu:Ilidadtl. ao te:mpo em 
que vlgora~a aquella leL. 

l?otrco .fmporta, em .semelhante · ci>njunc~ura., .tenha $ido.'· o ae
ereto ·s.·s59 bóm ·ou mão. Como teí. elle gerou effeítos. que de'"" 
veni ser rêspeita:dos e aca,tado-s, )jóis não· se annullatn nem Sé 
restringem d!reltos le'gltJmamente adq-ü1t;ófdti~ •. quan.flo. resttltantee: 
de actos l).erfélt:O:sr de actos- jurldicôs determinado~ e'ttl 'rirtwie d f'.1:-_ 
lél· .. - Moraet1 Pawa. 

Legisiação citada: 

"Lei n. 3.454, de 6 de ,Janeiro ue 191lL 

.A.rt •. 8.º: 
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1) é permittido que. atê Ju.nho de '191$, os a,lumnos das· facui
da.dée livl:"~S julg~:4~.s idonea$ p.eJo l\iltnistr:o· do1 Inte):Jior transfiram 
:mafricuia~ para ~s o~ticiaes ou eq uipara4a,s, desd·e que renovem. 
com ·aJ>prov;:i.çã.01 o·~ e,cames- das matetia.$ do ultimo anno que ha
viam cu.~sado, com boas n,otaª, no i.pstit.uto ·Pàrt!cular: "' 

Decr~fo n. S. 659, de 5 de, Abril de 191.J.:. 

Art. l.º' A instr~c~ã.0 $\tpe'tior e a. fundamental, ~fundidas· .Pe
:ios. i_nstitutos cre-ados _pela Un.i'ão, não gozarão de prevflegio de 
qualquer éSPeéle. 

Art . .2.0 Os institutos até aig.ora. Súbordiftados ao Minist~rio do 
ínteriO:r:, se~ão, de ·ora em deante~. considerados cot'Pôraczõ~s áUt

tonomas1 tan.to do ~onto de vista 'di.dact!co com.o do adm_inis_tra
tivo. 

Art. 3.0 Aos institutos feder.a~s de en$ino .superior e funda
mental é âttr.füu.ida, <!orno á.s eol'.PQI"a.ções de mão mo:r;-ta, .. perso
naiidade, jurldica, par.a: re.eeberem · seu$ :patrirnonios, ·não pode'QdO. 
comtudo, sem autorização· cio Gov.éwro, alienal-os .. · · 

Art. 4,0 Nas FacUHiades de Medlelna.. do ·Rio de Jatreiro, e da 
B.ahfü. ·Setá ministrada cultura ined!Ca; n.as faculdades de · direi
to à.e 'São Paulo e Pemambuco. as das ietras jurlafoas·; ·na ·E 'scala 
Poly.technicà do Rio de .Ian-eiro, a de mathematica supe'r.iór e en-
1."eriharla. com todás as suas· nlodaÚd·ades; no éollegio, Pedro ·n· .se 
onsinarão as discl.pllnas~ do curso fundame:ntal, cdm o seu desen
veivimento 11teràrlo e sc!en tifico. 

,A.r.t. 5-º ó Conselho Superor do l!}ns,ipo, cr~do pe)a.. p~esent~ 
lei, substituirá. a tt.mcção .fiscal . .elo Estado; es~belecerã. -~ 1lga;
'.}êS~s· :necess~·tias ·e i.ni.pre~Ginc\ivels no teghn~n: <le transicçii;o; qu:e 
vae da officia:J.I,zação completa. dõ ensino, ora vigente, ~ sua tota.t 
indepen.de·nqia flitUrà, ént·re a União e os estabeJecitnen.tó$· de 
ensino. 

Art;. ~.º Pela.. c·ompieta autonomia dida:.ctt~ qu~ lhe.s ~ co.nf~
l"ida, cabe a~s 1nstituto.S a organtza~âo· dof:! P.I'.ogramn;:m,~ de seus 
·cursos; devendo. os dó Cõllegto Pedro II ·reve~tir•se de caracter pra
~foQ e Ubert_a?"-~e- dá condição ,subalterna 4e ,meio 1?reparator10 p~r:a. 
~.,~ academias.. r 

.A.rt. 7.°' A · personalldade jurldicá investe .µ.s C.Qr.ix>ra<;Qes do
centes da g-erencla dos pattlmõ.nios t;e~pectivos, cuja con~tltUi<:ã.v 
$ê. obterá ·da. se~gulnte t6rma·: 

.a) com .C>S c10.11.atlvos· é .égados. que lhes (orêm destinados; 
. . . 

. b) com as suboven~õe:s votadas pelo Co~sso· Fede.ral; 

e) com eis ediflcios de propiiedM~ do EsJ.de, .nos qµa~s 'func-
c:ionarem os institutos; i 

à) cótn o innt~dar de ensin9 .ex~ster:ite Jos institut~~ IaJ>ora
torios, bi'Í:>Ifothecas é o que par.~ ~ll~ fõr adqutrldo.; 

·e) com a~· ta:xa.13 de ttJat;rlculél,i ~e certid<S~s. de bí:t>:U.otheca, d~ 
c~ertifieados· e da:s· que, por f-orça d~sta leir ve;ribam a,. reverter pa-
ra o dito .Pàtl"fmoài~,.; • · 

f) com as p~r~ntagens das ta;icas qe , fr~q:gepçfu rd~$· curso$ 
das inseiip(1ões em exame~, .etc., etc . 

Com.o se con~titue o Conselhe> Superior do Ensino - Sun$ 
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' attril>uições'. FUne.Ções e cleveres do Presl.ãente do éonselbo .. 
-- Da secretaria do Conselho • 

. Do· Regimen Escolar - Periodo lectívó, fêtia:S, matrléula; e in
.seri-~ção nos cursos dos institutos. _n.os cursos. livres e no Colle
~io· Pedro· ÍI. - · Formalida.de .a .preencher. ·--.,, Tà.."ta·s a pagar. 
- · :É'_póca... de exames .. 

Art. 6.2. O ann() escolar será .d).viilldo em doi-~ ueriod~s. ~ 
S4be°r: 

)..0 l)ii?clodo: D<:) 1 d~ Abril, a.ber.tura,. d.os. ctu:·sos, a.. àl de Ju 
lh.o, seguido de ~uinz.e dias ·de fé~s'; 

2.0 pe.riodô: De 15 ele Ãf?osto a 31 de ·Dezembro, ~ncerrando
.:::;t o9: curso~ a. 30 de· .Novetn.brQ. 

Pa~grapho unico. Os exames se realizarão no ultimo 1u~z 
do segun.do p·eriedo P.~colai\ isto· ·é, de 1 a 31 d:e- Dezétnbto, s eguin
do.•se. tr~~ ·me·ze~, de. f~d..as. 

AFt. 63. A m,atricul;t ter[!. 'lqgar n<:>s 1.5 dit?.t: que wutgcederem :"1 

abert.ura. dos <!u~sos. 

Art. 164. :Para requerer m~tI'ic:ul,a nôil~ institutos üô <.m$iho- Su
perior, os c.arrdidates <levedl.o provar·; à). ~o~de. mil}ilil.a de 16: .an
iws; b) idoneidade h1orai. 

.Art. ·e.5. Para eonce~sti..o ela mat:rioula. o oandíd.8.to' pae~ará 
por ·um e~mã que hál:>Uite a u:m jufao Q.e éonjunc.to sob.re. o :seu 
desenvolvimento int~tlectual, e càpacidade para comprehe-ncler ef
·ficazmente os e_stu.dos aa~ i11atérin.s que constituem o ensino .tun
uamental. 

§ l. <> O exame :é).e ~dmissão· a .q.ue. se r~fei;~ este artigo consta~ 
rá. de j>,rova: esçripta em v:er.l'.l;:teajc> q."Qe z:-evele a eu-Itura ment,8;1 
que se que~ verificru· e de uma. prova orar sgb.te linguas e scienci~ . 

. § 2.ô A Commis_:são -e:x"3.nünacJora; ::Iérá composta. ~ J.\lizo ~ Côrt,. 
r;r:ega~ão de professer:es ão proprio instít:ut9 ou de l)essoas extra~ 
nhas, escihidas. pela Congrega~ão s.op· a :i>residen~fa. de um daquelles 
professores, com a tisêalizaçfu>, em ambos os casos., do dlr~t_p.r e 
rte um repres.entantê dó Conselho S.uperit:>"r. 

§ 3.0 Q ex}l..qle dé aclmlss~o s.e 1•ea.l-izatá de 1 a; 25 de Março·. 

§ '1:,..º Taxa~ espeÇJiaes de ex.aÍ)l't~ de admissã.ê ser-ão cobraitas 
senqo do seu producto pagas as d.farias d.0$ exa:min$:d{)r.es. 

- Art. 66. Logo a.pós matriculado .• o ·alumno r~Cebe"tá w.n, car ... 
tã.Q .de ide.ntiàade eom as indicagões e d!Zeres neces~'.lõs l)a.J:a que: 
sejà. conhec,ido como. estu<lante. · 

. . Al"t. $7. Nô cc>meçó .de c.a~:la. p~riodo lectivo serão a.ffixàdó:.em logá.r âpropria,do. no recinto da fa;euldade. o.s- pr.egrarnma:s dos 
nursós de toda a c.or.pora_çãe docente . 

Art. fj8. o dacente depositará na S.eérêtaría 'tantas. listas qua-n
tÇ>s os cú.rsos lJOI'. ell~ 'pl'ojéetàdos. inêHeandó .a materia· dellei:l ,e 
a.· tlQ':a. d~ s~ ·frequencla. para. que ·nellas 8e ·inact-e-va.m .os alu
nu'i.9!:! q~:e prete;nde·rem frequenta.t~os . 

. :Art. 69. Para. matricular-se o àlu~:mo 'ter~ de c.ontrlb"uir. com as 
seguintes- taxas: l~ taxa d e matncuia.; .2°'' t .11xa dé f~equ_encin. do·s 

. etirsoá, .Por anno esêolar. 
:P-ata.grapho unico. Os cursos· J?l".~va~o~ serão remunevados_ de 
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accõr(J9 com as cond_içõe:s estabeleclda.s ~os p.rofessores E'. livres 
docent~s. 

Art. 70.. ·No fíµl de cada per10do os alumnos apresentarão a.ois 
professQrés ~ lJvres doaentes a -cujos cursos assistirem, suas cadel°'"' 
netas, p.ara que nellas at.te.stem ·a fre<iuencia ~ 

4.rt. 71. Ã q·ualquer alumno ê permáttido t:r:ansf~rir, no :tllll de 
<:ada perio4o le-ctivo, a m?.tticulá :pàra qua.iquer faculdade do Pa!z, 
me<Uante r.equerimepto ao direétc:)r, ctue autoriza.rã a. tra.nsfer.e-n
cla na :respectiva. caderneta . 

.Art. 72. o alumno deverá communlcar á Seere~ a. sua 
tesldencia e :mudança. 

Distribuição odas ma terias dos cu.~os. - Processos de ~xa
me - Natureza das provas - Mesás julgado~ - Documen
tos necessarios. 

Art. 74. - .J..s materias de>s •I.nstitutos· serão dlstrlbuidas (' 
!eccfona4às por series, ob!?4ecendo a. ·sua reunião e grad~ão ao 
nexó sclentffico que a:s ligarem, fado do mais simple!S ao mais 
<'·o·mplexp. 

Art. 7.5. A:s materias s~rãó professªdas em. conferenCfM. au
la~ theo~Jeas e praticas, d'e accõrdo com as necessidades pe®go
~cas. As Congregações, na ultima s.essão que preceder ã abertu
r-a dos C'Qr~o$, .organizarão os horarJos. 

Art. 76. ~ara effeito dos exames, enas serão agrupâdas de 
f6rina. que- o ~itunno só passe i;or tres provas: preliminar; baai· . 
(-a, e final. 

Pa.ragrapho unlco . No CoUegio Pe4to II os alumnos. pássa
riío de uma serie para outra por s1Itlples promo~o e ~or e~es 
finaes. 

A.rt. 77. Nos Inst.ttutos Supe-riores as .provas serão oraes e. 
tJrat!cas, e no Colle~io Pedro II~ m5e exames. tinaes., haverá.. al6'm. 
dessas duas prov~s. .a escl"ipta.. 

Dos c_ertificados conferidos pelos inst!tutos • 
.A.rt. 124. O estudante. que terminar as provas escola.i'é:!t, re

':eber~ Jnediante . o 1)0.g~mento da taxa respectiva. o certificado 
q,ue lhe competir. de ae(:õroo ~om os regulamentos espetiaes. 

Art. Í37. A organização instltuida pela presente lei, apeeâr 
àe entrar em execução desde já. s6 se apvltca integralmente aós 
:a.Jumnos que $e matricularem em 1911, nas prim~lras sei"lés dos· 
::-espect>ivcs cur~oa superiores. , 

Art. 138. As ·eongregações dos institutos d~ ensino. ~or 

!'orça. da autonomia admlnistrativ~ e dldactlca que lhes é garanti
<la pela presente lei~ ficam- com e. lib.erdade de modificar ou .retc)r
mar> ae -01spos1c;ões. regulamentàres e a;S .inherent~s á úntlma. ~~o-
·!lomia delle·s. . 

Art. 139. Aquelle ou aquelles dos institutos 
1
comprehendi<JoH 

-no art. 4.0 que, dispondo de recursos propri~ e suffi~lentes, pres
cindirem da subv-enção do Govern.o, pqr esse facto, ficará. i~ent<> 
lle toda e qualquer depende·ncia ou fi~·calização officie..l, media.ta 
~u tmma<lfata.. 

Art . 140. Re-vogam-se a~ disp~sições em contrario. 

·NOTA- :Reprc-duzem-se aqui, do decreto n. 8.659, de 6 de 
-.\:l;>ril de 191.1, os artigos e para$!rajllios qúe se referem· á. jUS:ti
!icá~o. 
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'O Sr. Presidente - JJJstá finda a leitµr-..i. do '.E~pedi.en.te . 

O , Sr~ José . .Augusto· (Rela orde?.riJ ..:..._ s_r:. Pre<Sidert.té, en
viq a ~e.sa, _par~: que cón$te. do nosso ~xpedienf'e e seja publica
da na ;integra no "Diarto do -Foder Legi.slatj.v.p", ·urna, décfaração 
ftrm~da PO:t" mim ~· pelo.s Srs. D.ep:ptados Alberto: Ros-em .e Fer ... 
r:e4-a de Souza. · · · · · 

Ve.re á Mes~ a. s·e:~inte 

Dentro ele quatro üiasi, no .dira, .2S• <d.o corr:e.nte. rerunir-s~-á, em, 
Natal a Assetnbl(•a Ct>:n~titufnte Que 'Vae el~ger ·o futur@ gov:er-
na,~or g!) Estaqq e. votar a ~ua nova ~artà i;>Qlitfoa. . 

Do Egreg.fo Su.neriot Tri'f:n1nal1 de: .Tm~tiçtt: Él.eitoral c.ónseguiu 
o P.4rtid0 J?oputa.r. a que somos .fifüado$, e que ~Ie,geu a màlork1 
dos m~tnb.toi:i· da,qu:ella. A~s.emblêa (1:1 contr.~ 11 collii;ta.!:!'ãa de pai-
tidos .gover.nistà,s') toda·$· as, m.efüdas cie reco::nne:elment-0 d.os seus. 
direitos e de .g'ararttiá para o livre exerctcio do manànto d0s Depa
tados pa.tyguares .. Ao .que ann,unciam os· jornaes ·de hoje, S·. Ex. 
o· Sr. Minist'ró dá. Guer.ra deu, por .sua vez. fn,.ov'Ídenc.Ias que· lh~. 
competiam IJara que a. fbr:ça.. federà.1 obedef;a . .f.i.s· deeisueà ~obe.It'
nas da .T.üstiça. 

Aéorttec::e-. port!m. 1: a .o '11.l-e cst<ifn.o.::; st::gUt"éUll'Cl r'lte iniol'tn.~\<;l:t'!i>. 
é ã. despeito das ma:nT(e,staC}ões publicas, em contrario~ do Inter
vento.r;. ·que tUdõ indica sei: l>roposit.o ciélíb~raào .des.te. (o inter
ventor) provocar em todos ª!'! recantos da .Es'tado, co.m a càpan
·gagell). polfoial d~ que dispõ~. fartament;~· :municiada e armada 
.pe)·o .prop.rio governP .• ll).ot:ins, ·af;it..a<jões e id_esordens de· t.oda a sor
te. :forçando, pelo p_anica;, a :suo. pro.p,ria eleição p::p-a o g.ov.erno dp 
Estada, .que tanto tem dE:rg·r~d:ldo n.tra:.ve,z ~a ~dn;linistração1 c~_rá
cterjza,dçi. ·pelo ~b~.oluto d~~resp·etto aos .niais ele~enta,r-e!;! prinçL
pios· de jusJi6n ~ de. direj to e pelas praticas ~5 p._êfrnfs.s.iveis E!ntre 
povo~ :$élvagéns ou ba.rbnros.. 

Em. suas expansõ:es in:tit:na:s. e em ·~leéiaraçõe~ P'\lbl~cas «l.e 
pe·s_soa$ .de· ~;ua ptí:vança. esses· .sinistros nro_t>~o.Sít(is são ánnun
éiados e p:roclamáêlos sem reouços 1e com todQ.s aa ·1etra~'· 

Trata-s·~ de um delegado de pessoa1 e imm.ediafa con.fi~nça do 
Sr . Présldent.e da Republ'ica q_ue, 'Se instruc~ões. do .governo re
cebesse ·para o aca:llimêrito da.s deliber-a~ões da .Tustiça e. Paita o 
resp~il~ âl' déCÍSÕE'S da vonta:d~ popuiar, a . -ellas n:ã.a <.H.i~:rfa. dei 
J:nan~ira algurjla. se cóntrapôr~ · 

Por lsso mesnió •. e para que fiquem .bem ac.c:entuadrus .~- claras 
às responsabiUdadês d.irectas do governo nos adentâ,do$ e crimes 
que sê annunclam eont·ta õs nossos êottellgionariO$ .e contr~ a. 
autonomia âe nossa terra. và"rnos dei~ar aqui., e tn.·.éviatnent.e, e~

·rados os· motivos fU:rida.dos qué te:mos para actedifar. como . àer~-
a'itamos, que,, não sendo possível contar com a .Tll·Sfi<;:a. nem cd_m. o 
Exerolto, para a. obra malsã de reri'l' os brJos do R.ib Grande â.o 
·Nod.e ~ a 1-füerdade e -vida ·dos nort~-riogràh·àensés. a ·outras fofites 
está se recorre.rido pllra o -fi.m criminoso acariciado ·e· vi'sado. 

:Eis· OS' ·ractos .Jndfoatlvos dos nossos. fü:n:dadi;>.s receióS_; 

-1º - Retirad~ inopportu'.na do Cornm~ndnnte do 210 B ·. C·. 
que ~ t_odo!:! inspirava co;n_fiança pelo. seu nobre ,proÇ~der.; 
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t!" .. cli,ssificaçãio tambem inopportu.na .naq1J,.~lle Bâtilhão do 
c_apltião -~lubdo Moura, ,,ctuàtl Cpmman~pta- da. Polieia, ~tficlat 
f.f,.ccus<Ulo9. a.ln<lu. ha peuco tempo, Pé.lo Cómtnand~nte Josi::iê Freire.
dr. co1~f a.bu:zar com sartie~"tos que trama-vam su'bJe'liar á t~opa# 1ciflm 
de PrQlticar actos de te'T'rór, de tal modo impression.âlntes que f*-.' 
aasscm ·Pelo pan:l.co a e'leição para· governààor do Est<J;ào~ do act1e<Il 
íntr.rv.cn.tor Maf'io <Jamara.; 

3u - A VQltg ~gora ao 21° B. e. dos Ten~ntes cornmis~ionado.s 
ca.mpeUo (' Fernand·e_s, qu~ estavam .. s.ervincio na Policia. e que com 
ô Capltilo Alulsio :sem:pre toram. soli1dadc>s em. todas. às tristes 'SçenaR 
e em looos os crimes pot éssa me'Sma polfcja ;praUcadoo em utfi 
anno t'rrt.gico para a nossà terra; . ' 

·f(> -. ·ncélar.aÇÕes re.j)étiãas e· fotm-aes do Interventor, feitas ·ás 
Mca.ncu.:rnR em Nata·1,. d~ que reduzirá. o E:stad.'o a cinza$, mas nãQ. 
i;ntrcfi(nrú. o. G0verno âo ·Partido Popular, victórioso nas ur:n.8.15·: 

5" - Dt!'t.•ln..mc;:ão publicada na. Jmprensa, "A R.~0" • . df) N,aw,\, 
do ~0-·!J . ..art, <lo í>eputadb governista Cindnato Chaves, ele que O.ll
vka.. l.~~o. mc.'l•mo da pro~prio Interventor, ·deciara~ão até· h.oje n·jj:o 
1.:citÜ,•'!:ibl.lln r. que· ê a seguinte: 

o Deputado C.in~inat0 Ch~v~~ deÇlaroti hoje, a. .. pedidos 
uoi.l~.Wr ttem pedir reservas, que ouviµ o· f:!r.. :Marió Cam.ara. 
nrrlrmnr nos termos mais peremptorios Q.ue muito embora 
lnjd.Urimmente· victori..oso o Partido Pop.ul~, es~va. diSposto, 
11úr1L cumprlínento de suã. palavra, a reagir coi;ll en.ergia. 

Tt\s~erri'llnhe.ram esta fa.írfarronada vãrlos. outro$ be.Ptl
tndQ1' o .me~l;>rQs .gziaduaaos da seú Par.tido. Estamos ,cer
toR de q_úe o: De:tm_tado ·Ci;ncinato Chaves. não nQs desmentirá 
nHffJin. como estamt>s conve_ncJ_4os de que :~em el.le nem ne,., 
nhum co~t~rraneo que a.nie a no.~sa ge.~.te é tenha feit;J. a s~a 

.odUeQ.cã.o. num an;i.bient~ civili,za:q'o e humano, serã ·ca:p~z 
elo o,com:pahar o tre;;ilouc~do intervento_r nessa e_m;pre.ttadn 
~ln!e'tra.." . 

IJ" ...,.... :Nomea~ão de Dele.ga.õ,o a uxiliq.~. e ae,sim respo~-v~J 
J)l~lQ nciUc..ln.me·11to da, capi~l. elo fàI!;lQSc;> Tenente Zuza. Paulino. 
imt~r m11t~.rlní dos mais vergonhosos actos ~e .compressã·o elef
r.órnl <to quQ hOi noticias na ·hi_stotta Potygu;i.r, act.os .que determl
M.rnm a. n .ullt<Índe de ,m..als de dez secções eleitora~s. decrefad.Q. peJn 
!'4upo11lór· Trlt:>un~l. sob fun_damento de coa,ci;:ão. Zura ~ra .em. Ou
tubro dn n.nno passado guarda-eLvU. e, táes foram oâ. ~eu~ !é.lt:o~ 
1.-:11, JA .h:J:.or.n ê official de Policiá. e de.legado da ·Capi.tal: 

i'' ~ .JiuHSfl.gem para a ·nese:rva feita agora. e ·exclusão da Pü
Uuta tin vurloA Ôfficiaes1 e sargentos. de conducta irr~preheFtsivêl (. 
lun uo ·111•.11.~n.flo ij'l'llitar, é sua.· substituição P,Or genl~ recrutácla ertfr•? 
'" tlim tle>a· tio ~gacelrismo;_ ' 

f\'• · A,.ugtnen.to ..Successlvot feito em dec1'etos, :-dos effectivós dn 
f•\1rcll .. PoUcln.1 e acq;liiSi(;ã:o desordena.da de muni~ão. á..<i- vE>spetas 
1tl\ t1l••·tc:lfo. . · 

O• ,1Mi"óto8 sãe ·os ·<Segu:intes e éstão todos ~,ubiicàidos . .nt•• A. Re.-
11Jlhlif1.11 ··· , n ·rgü'u- offk~ial do· gover-na· .dó Rio. GfiLnde do ·:Norte: 

1 '' .1 D"''. :n. 694 ---.. Abre ·o credito de 50 c~9.ntos pa,ra: a_ugme'i'lto 
·.J .. 111n 1,., r,o prru:aá na póUcia.; 
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2u) D.w. n . 698 
iO praças; 

-.S.17 - . 

Abr<? o credit<> para í>~~am-entn .de n1ai:-; 

3°) Dec. n. 700 - Eleva p.ara UO contos o credito d~ 50 ci)_n
tos, destinàdo ~o augmento da policiai 

.4º) Dec. n. 7'03 ·- Abre ·o credito d·e m_ais 3.0 ·contos par{• 
auginen_to. da pollcia; 

50) Dec. n . 7?~ - Abr~ o cred)to de mais 100 contos ·para 
despesas com a policia; 

6º) Dec. n. ao1 - Abrf' •J creliito de mal.~ 50 contos pa.ra 
compras de munições; 

7.0) De.e. n . 803 - Abre o .~redito de mq.iR SO contos para a 
poÜeia; 

8°) Dec. n. 815 -- Abre· o c1,edito de. mais cem contos para 
a. policia. 

Estes oito d~cretos (cinco do anno Pa·ssádo e t:r:~s à,o corrente 
a.nno) estão publicado.s. ri:o· orgão offic.ial do ES,t~do. 

Mas os augmentos da policia não sáô apenas os qµe delles 
constam, já por si ge causar :pasmo .•. 

Ha os que sãçi feitos clandestinam~nte, .e estes muito mais 
vultosos. 

9º) .J;>edido de 600 fuzis e 50. 000 tµ-os de fu_zll, agqra fe-l.to pelo 
inte.rventor ao Míni~forio da Guerra e a qµe se re.fere· o sc;;ui_nte 
despaého que ·enviou ao s;-. Presidente da R,epublica ~ 

"Natal, 8-10..,193-5': - -Solicito d!gne-se. V. Bx. recom
mendar Ministro Guerra atte.nder pedido acabo 'formular .tes
iiiuic:ão â força 1;n1blica Esta-do 600 fuzis, recolhidos anno 
pas~ado á Regi~q Militar s'em ordem estn Intervento::-h -pelo 
então Commandanté po1iéia, e b.em assim forn~cimentó 

50. 000 tiros fUzil para pagamento immedia.to. Respeitosas 
saud~çõe~" . ....-,. Mario Cama.ra. 

10°) Pe;r.dã.o e com_l;lluta~ão de penas, feitas a 3 do corrente. 
a. criminosos dos mais· celebres do Estado, e em ses-uid3. incorppra·
dos ~ .Forç:a Publica. 

Cum,pre salientar que. pel.a C9nstituic:ão }i"ederal, arti~o 56, 
n. UI, a fac:qldade de perdoar e coJil.ll).utar penas é privn tiva <lo 
Pre$1dente da Repul;IUca, mas o S~. Ma,rio Camara, nell'e se in\•este, 
POI'.'que. precis~ d.os criminosos perdoados para a obra de contur
baçãó da vida. do Estado. 

Eis' aqui doi:s· decretó-s que comprovam a a!fi~mação . é que 
co~~m da "A Republica". orgão o.fficial cio E$tado de 4-10-19Z5. 

DECRETO N. .926, DE 3 DE OUTUBRO DE 1935 

Perdoa o · sentenciào Domingos José da. .Si'Zva,, do res'to da 

pena a - que foi conàemn.ado. 

·o Tnterventor Federal no Ri9 Gra nde do ~orte. usando· de suas 
dttribuições e da !aculdade qoe lhe confere o " art . 29 n. 9 dá. 
Consti_tuição Estadual; attendende> ao que regtie-reu o sentenciado 
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D&tningos ;Jo'sé da Sllva.: -ouvido o C<>nseiho Peniten-0.iarlQ. · e em. 
commernbra~ão á .qata do inicio ctà Revoiução :B.ro.silelra de 1~30, 

. .Deêreta.~ 

Art. V' -~ E' perdo~_do ·Q .~éptenr:íado Dom.ingos .Tost! da Silva 
do ~esto da i>ena. tle, 24 4?;1.n.os e .6 níé7..es dê ptlsâo .simples a qu.e 
r:ot .~onclemnado .pelo Jury do d~triéto. sé.d~ da é.em.arcá. de Curraes 
~ovo~ .. 

Ait. :20 -- ~i:iVogap:i-se. as dísJ)oSiÇões em: contrario , 

Pafaoio do Governo do E·stado ds Rio Grande dn ~orte, é1n 
;.;·:'lfu.L 3 de,. Outúbr.o d.e 1935, 47<• da Republicà. · 

.,M~rió Lt:opold'A Per<.:if'a da, Oa.'l'Tli1ra . 

.. Lctio A.uo·u..~tQ .~oa.res da áa:mara. 

DeCr~to n. !rz·t. ne · 3 ~ out~brCi de J-9.Síi. 

C!o·'flJ,m.u.ta a pena a que: fOl· c01idem·1Ulif,o o • ..,P.·nte~1c'it,td6 

:l.oiio Tcrto Oa'Va.lc'anti. 

O In:t,erve_ntor :Fed~rál n9 Rio Grande. do Norte, usando de 
~~s at.fribui.;;ões .e da. faculdade. qµe 1he . co:n.f~r.~ o :a;t. 29 ·n, g da 
Constituição E~d.ual, att~nden·do ao .qµe requ~reu o sentenciado 
;f.oão Terto Cavale~nti ; (J.e .accôrdo com o p~r.ecer do Conselho Pe
nitencla:rlQ. e ell) comnie~ora~ã.o ~ .<lata çl.9 íllteio da. ·--a~volucij;o 
Rt"aSlléit-a. d~ ·1aao. 

De~reta..: 

Arl. 1ei -. E' comm:ut.ada pa-m (12) armqs. 4') .f.res (3) ·,mezes 
d~· prisAo simples· a. pena. que. o ·sentenci;ado João Tertc ·~val~ti 
.õCé acha cumprindo na casa. de Detenção d~sta. Capltàl. _, - . 

A.rt.. .2° ......... Reyogam·:-~e as <lispostcõ~s em ~o:n:trãrlo, 
Palacfo do :Govei:ti<) dô :Estado do R:io Grande do Nort~. em 

· :"':'at:.ti. 3 de- OutUQro ãe 1935-. 4.7° d.a. :Reptrbtica.. 

'Mario Leopo74o• 'Fei"eir...a d{/;, o amar.a.. 

~elio A.1~ousto Soa1•es' 4<J, Camara. : 

~urtos outro~ !aet~ poderlatno.s ainda aqui a.Unl\lai· na. QQJP
p-t.ova.(;âo do$ sil.11$tros :propositos: · em que se. encoJ).tra o del~aao· 
d0, Go~~-r110 F~deral no Rio G:tande· do .Norte d~ conflagrar. a. noSSP: 
tewa. e apoderar ... se pela vié>lencla .do sau gove~c). ·· 

Poderiarno~, entr-~ outros, c\tar .ain~ à sua p~eocctipação de 
hurla.r as· garan~:a.s jugI.çlaria.s, apressand'o~e. (e nes~ -pressa de
nunciando o seu p~ns~:mento occulto), e.zn offerece.r ao Tribunal 
"R~gtonal à- sua po~t:.:iá a~sass1n~ para. as garantias eXe!tar~s q.ue o 
· T'l-ibun~l j'ulga.sse necéssarias. aos Df!WJ~<ios opp·asi<;i\'>.nistas. 

o que .i!lca -e~osto .e dooumentad<> :iâ ê, J>Ol'êm,; 'mais do ~ue 
su!fieiente para d~mo~trar que pé-rsiste np Interv.e~tor a idéa de 
não entreg~r o governo senão depois de· esgotados~ 'todos 9s re
cttt$õs, pOJ;" lnais indignos e · crimi·neisôs que s_ejam paria ~ Çonq)rlsta 
~e Utna posi~ão .que a. voI;1.tad~ soberana do pov-o po·tyguar, e~ressa, 
e T;eite-radame~te., 1he vem· recusando. por s~ eonsid~ra.r <l!gno <J.e 
(locupal-a quem . .aena queira servir-se. l)ar,a., a. ·p~ti~ dQ ·bem e J>ar& 
, · .teSJ>-eito da .fu.stiça.~ . 

Çom(l que~·· q;Ie sej~. ahi fica: o ·nós.eco ~;víso pr~V:io para qú~; 

"I 
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:;.e vérifieados 1os factos tetricos. q_ue· -estao sendo preparados, não 
venham os responsa·veí's i;>~lo Governo ~ RepUbllca declarar qu~ 
elles constituíram surp..reSa.. 

Rio de Janeiro, 2'4 de. Outu'Qro de 19.35, ·- - José A:.uousto -
_•UbfJ't"to 'Roselli - J. Ferr~i'ra. d.e Souza. 

(l~ T'.RABAL:go~ DO CAMPO. NA LAVOURA; NA PECUARIA 

F. OUTROS· MlSTERE$ 

O :St". Damas ôrtiz --- Lt. o seguinte discl1rso: "·sr.- (I>réSi
d•~nte, os· trab~lhadores do campo do Estado 1êlo ·ruo pedlra.m-?;ile 
•i ue eu fa)l~SS§l desta tribun;;t; ·nij.o só em ~eu nome, mas tãmbein 
én\ nome de ·todas aquell~~ que .ell'.lpregatr,l_ sua ~ctividad~ te<:unda 
nós ~m.pos. d~ _No-rte a Sul do Pe:{z, quer na. lavoura, quer na pe
c-u~ia "". noutros mtstéres. 

Sr. Preside-nte,. ~ais (le oito i;nilhl$e·s de alm:as. en.tre e~ 
homens, mulbe~es -~ créanças, vl'\l"em q~óttdl~amente· supplicandj:> 
iusci.~ e humanidade. Os· ~aball;lªdores d9 Estado '<fo Rio cgn
e te.ma.Jn. t:vm os ciernajs éompa.nheko.s do .Brasil, par~ q_ue ~e tol'.ll~ 
J"jlâihlad~·. velo i:ne_nos algu:Q!l.3, cousa. Cto que pr:ecejtµa a Carta 
~l\f'ágn~ da ~açãQ. no ,seu. ittulo .IV "Da O.rdem Eccmomi~ e. so ... 
r·ia.l .. : 

Nun<:n. ;. ' de1naJs 1'-eRiSa"l' a.queiUo qüe nos. P<)de .. ser ttt11_· n'eJgurn ·· 
tlt8... Pór lsso~ vou ciw e art. --115 do .allu.Qi~ó :pt~eitQ êonsti:tuoio
naL Diz ene - "A ordem economica -deve ser organizada. c.onfor~ 
·os :princ1ptos da Justiça e as ne<?es.sidadeS. da vida nacional. de. 
modo que p ,os·sib!Hte a todos e:x:fat.encJa digna. Dentr.o á~sse$ 1.1 .. 
mites, ,é garantida a llbt:lrdaide economi.ca. -Paragrapho ·único. O~ 
r>od-eres publicos verificarão, periodicamente. o padrão· <lé vida na.á 
regiões do PaiZ". Diz o art • . 121 u A lei promo.verâ o amparo da 
p.roducçã.9 e-esta:bele.cera. as cõncllções do tr,aoaUío, na etdade e no& 
l~á.thpoa. tendo em v1sta a vrote.cÇão social do .trabalhador .e '011\. 

lnteresses. econõm1a.os do Paiz"; €sse ,magistral arti'g-o .Prevê e sa-
1-aifo. miniino; .d horas de traba:lh0,, prohiblçâo :de trabalho a me
'n'ores de 14 annos. reiJo'liso hebdoinada:rio ou descan<;q· s.emarial. 
t~t!das annuaes, indemnizaQão ao, trabalhador dlspensãdo sem juSta 
vausâ-; s..ssistencia niêq.lca e sanitâfiia, apos~nfado:tia .e pen,sões " 
~égUro coritrà. accident~ ~u morte, ~p~o _á m~ternida-de- e á ín-
1:.incia". 

Srs. De:f?utados, preclsamós melho.1~r um ppi,;co ~ sJtúac;ã.o d€' 
pe.nuria.,. de misetla,. de flagelio em qu-e .se -encont:t"à. es~ia gente t1o 
eampo~ esses' infélize~ tra'Ínphadores qJie nos qã.Q todos os ~iemen.tos 
_para. a. :nosíS:a ~ubsisténc'i,a 4.ia.ria~ Elles eon~tltuem a m9:la. real; ·a 
alavanca. pl'incfpal da 'grandeza e~o:nomica, dq Brasll. Ooi:nQ~ ·pqfj;, 
'deiXal-os ão desarilparq? E~q:Uanto . ess~s trabalhadores não .gozam . 

. sequer. â,e uni amparo soêial, os 4a cidaide ~sufruem. 8 hor~ d~ tra.'-' 
"halh.o. fê:rías) estabilid~de .qe et;npt-ega, a.tJosenfadQria e 'pen-sões, 

-Heguro contra accidente e de Vida., assístenc'ia. medloo. e . ,ho~l~~., 

deséanço sen1an-al e o.U,tl'às regalias. QUe contraste choea.nt~! 

~re'. Deputados, dévémQs prom~ver .medidas para pôr cobro 
~ ~ in'q11a1If~~a.v:et ftltua~ã.o <Ie de~egualdâde qu.e ab~rra os dóS· 
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mª'1s ru4,imentares principios de humanl.dade e ennegrece a cívili
za.~ão hodierna. Tratemos de sua~r. attenu~r, melhorar a vida 
desses traba;Ihadore.s , que labutam dura.nte dias. semanas, ·mezes 
~ ànnos.- sem cessar, doe~tes, ca~v.eriços. esciua.Udos, atacados· pela 
febre .Jlalust:te,. contaminados pela veri:ninose que os definha. lénúl.
mente. Sejamos humanos. 

A Constituição estabelece no ext. 1.2.1, § 4° ·que: "0 trabalho. 
agricola serã. objecto -Oe regulamentação especial,. e'm que se afte-n
Jlerá quanto possível ao di:Sp,osto ·no artigo. Procurar-se•á fmr o 
homem no -cam~o, cuidar da sua educação rural, e a assegurar ao 
trabalhador nacional a preferencia. na côlonização e aproveita:i;ne~to 

das teITas publicas". E aiilda o paragrapho subsequente qiz: 
"A Uniâo promov.erá, em coo,pera:ção com os Estados, a organi
zac;:ã.:o de cÓlónia.S agricolas, para anq~ serão encaminhados os ha
bitantes de zon~ empobrecidas, que o desejarem. e os sem tra
balho". 

O ·SR.. BANDEIRA VAUG-HAN - Rea1mente, esse problema. ê· in
teressantis~imo. Pevo, ainda, dizer a V.. Ex. que c~be preclpua

·men_t~ ao governo ou: âs leis inconsciente$ do nosso Estado a maior 
resp9p..s~qllida.:de por esse descalabro da v1Çla rural do IÜo de· 
.Janeiro .. Por ·uma c·oincidencia, tenho em mãos o .. Dia.rio Official" 
do Estado~ de 18 de~te mez, onde se nótiei.a que o Juiz dos Feitos 
da Faze~da manda á praça 57 pequenas propriedades no Mun.i .:. 
cipio de P~ty, m'Qnicipjo longi'nquo e, desamparado de confort;o e 
de qualquer assistencia estadual. São peq,uenas propriedades no 
valor d.e 600$ ou 800$ em média. com meio alqueire ou pouco mais 
de superfície, levadas em hasta. publiqa para pagamento, não de 
imposta$, mas de despesas judiciarias do Juízo dos Feitos da Fa ... 
zenãa Pública.. Com esse critetio I)ão é possível fixar ao sólo o 
homem, explorado que elle ~ pelos proprios pod.eres publicos, em 
cumprimento de. leis deshumana:s e impatrloti.cas. 

Q SR. DAMAS ORTIZ - Lamentavelmente, o 9,Ue V. Ex. ~ 
~ ver~ade. 

, Sei perfeitamente que visando este e outros dispositivos consti-
tUcionaes attinentes ao trabalhador., o illustre parlamentar, 
Dr. .TQáo Mangabeira, bi;ilhante e honrado ·representante da Bahia· 
nesta.. Casa, teve a feliz iniciativa de apresentar um requerimento. 
que colheu iogo as. assignaturas, ·em n ümer-0 imprescindlvel, na 
forma regimental, requerimento cujo objectivo era instituir, como 
o foi, .~ Commis:sã.o de Inquerito para Pesqúizar as Condiç~es de 
Vida do Trabalhador Urõano e Aglicola. 

• 1 • 

O SR .• SAWAD.o FILHO - Comrnissão ·de inquerlto na Capital Fe-
de11al. set,n ir pes~;fui;;-..a·r nos iogares on.de a /observa:.ção é 1ndispen• 
savel parâ bem se avaliar ·das condições dé/ vida do trabalhador •.. 

o ·S.R. BANDEIRA V'AU.GHA.,'f _,,,_ :Muito be?Íi. 
, , I 

·o SR. E-qRico Rmsmo - - E' um. ·mytho~ 

O SR~ DAMA.S ORTIZ -· - A· final_idaide dessa c.ommissão ê so- · 
bremQd.o patriot;ica. ·Resta, agora·, saber se ella vem procur~ndo · 
cumprir os seus dedgnios . Parece-me que seria de grande :oppor• 
~UJlidade- que cada um dos s,eus conspicuos membros diflgisse, ' d.esta'· 
{t:ibuna "Qm appello .aos interessados nesse importante a.ssumpto. 

· O SR. ~oSE' AucuSTo - Se V~ $x·. perrn.ittir, desejava dar ur_na. · 
explicação. A Commissão de cn1e é. ·presidente o Sr. ViCtor Rus.so-
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mano diriIDu-se, de inicio, ao :Mintsterio respectivo, pedindo dados. 
·que. o Governo já. pôssuia, para fazer seu· inquerito. Taes dadoe,. 
pedidos · ha mezes, chegaram aqui ha Cinco dias. A Cotrunissão, 
porém, já ~stá distdbuindo -seu trabalhp a todos os p:>.exµbros e· quer 
fazer uma "enqúête '' em caila. m;na das .regiões economlcas exn que 
se diVide o Paiz. A razão da dem<;>ra é esta: o '.eoder Publico; .in-

felizmente, ~or deficiencia de dados .. , 
0 Sn. BANDEIRA V~UGHAN - Por displicencia. 

O SR. Joss' AUGUSTO - .•• por d.isplicencia, como diz o nobre. 
collega, 0 u por outro qualquer .m<>11vo. só agora cogitou de prestar 
as informações soUcitadas. 

O SR. DAM.As· OR')JIZ - E• lamentavel isso. 

o .SR. BANDEIRA VAUGHA~ - .A'liã.s, nü..o en.dosso a.$ accusaçõ~~ 
feitas ~ Cpmm1ssão, que dentro de suas attribwç:ões tem feito todo 

' o po$$iv~l para que a sua finalidade ~eja attinglda,, coro <>s ele·
m~ntos torrrecid9s pelo .poder publléo. 

O SR. DAMAS ORTIZ .,...... Do contrax:.i~. ella. não conseguirá. () 
·seu "desideratum!t. pois me consta qlJ.e ella: tem ti:azido uma ~xis
tencia. pu_rament.e lyrica. Se 1sto ê ve:ridico, é de se lall).enta.r . q.u~ 
assim procedam, porque o proble:tna em fõ~o é de ta;nta televancia 
~.omo qualquer outr.o de a.Jevantá,do intere.sse pará os de:Stinos da 
N'açã.9. 

Contiapte ainda na nctllil.ção dessa illustre Gommlssão, é que 
me animei a occupar. nt3'is esta vez, a tr.i.buna da Camara. pa-ra 
tran:~mittir o appello angUstioso que fazem os trl:\;balhadotes do 
qampo, bem como para offerecer o meu testemunho da vida tor
mentosa .des~ m.Ubões de homens, que produzem annos a fio e 
que. chegados ao fim da existencia, verificam que tudo quanto 
produzirar,n fica etn poder dos p.otentades. os qu-aes na.ba:bescamente 
vão gozal-o nas capitaes, ·esqtlec_endo-se de que no campo ficaram, 
ex.animes, as suas víctima~. enfermas e semi-nuas, exploradas que 
são, por todos os 'Iileiós e modos, com salariOs misera.veis, de ®~. 

tras e quatro mil r.êls, cujo pagamento ,é teitô ~m vales· ou fiel;>..~ 
de alumfo.io, para, que d~sta f-or~a. J?OSsam detxal-os· no armazem 
ou fornecimento installado proximo á casa do senhor.: - o ete~o 
alg<n-. 

o SR. ARTRUR ROCai\ - E' uma verdade. 

O -SR. DAMAS ORTIZ - Ha poucos dlas passados, f~que1 es
ta.:r.re:cide, pávido e cb,efo ·de :f.ndigna;ção, ao o:i.2vir' um relato fei:to 
por um trab~:lhador do campo, cufa. localldade não dista muito~ 
ldlotnetros da cap.Itat. da, ~epub1ica.- Disse-me elle qué .care~.endo 
de nu"merario pa.ra. adquirir medicamentos afim de soccorrer um 
filho e·nfer:mo, que esta.va â morte. il!rigiu-se ao· seu patrão e ex
poz-lhe o que se estava passando. Pois bem: sabe o O,:ue se deu? 
Fo1-1he negado o nwnerario; porêln, o patrão não se recusou a 
dar-lhe um val.e porque a 13ua VÍctima teria que cambial-o no ar
mazem. da fazenda com um abatimento de SO %;., e desta m .aneira. 
ignobil suppria-se. daquill,o que desejava. 

·srs... Deputadós, ,.gua.~13 a esse· ca·so, ·-.ciue revolta a aima.. ha 
muitos outros, para. os quaes não se enco,ntra.ni adjectivos capazes 
de qualifiCal-os .. 

Ha. ilias, ouvi nesta e.a~ a · palavra sincera e ponderada do 
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4igno pa.riam-e:n,taJ;", Deputa~o B~deira Vaugha,n, o qual fez eili. 
.brilhante. ·ai~c'tlrSo ·1.lme. .relato clàro e lnsoph·ism,a.vet da· vida tor
me.n.tosa. por que pa.ssa. a gente humilêla do eàmpo. .E' um.. del)oi
men ti:> de. sunurta Íin·POrt.~ncfa e para Q qual e.u chamada.. :a attên
(Jão· da C~mmlssã.o incumbida de l)esqutzar· a. Vldà dos trabalhadoré~ 
urbanós e ruraes. Nelle encontrá.m-se elementos· ·1>.re.ciosos ;pal'a 
estudo a que s.é propõe essa :illu~te Commissã.o. 

O -Si:t. BANI>EíAA V.i\'OGHA:N - M:uito me honrca a sõlidarie.dad·e 
de. 'V. Ex ..• repre.sentánte proflssional ·da classe dos empregados, 
quanto á minha. actuã.ção· em Pról d~ defesa dos pequeninos que. 
em si.unma.. enéarna:m os ~andes tutetesses naciona~. (Muito 
b~)'. 

Q SR. Ar.'!'H'Õ'R' ROCH.t'.L - A Commiss~o. _para egpµdo· dessa nà
ture.za não preci~a de gr~nd~~ pe~ênti?.as . ., pois não. h~ g,uetn ignore 
a. w.ida. çle mlseria. que l~v~ ·o frapal,h:ador dQ ca:m:po~ 

O SR. Eu.Rieo RmErRo - Aliás, em .Maio, fiz aqlii um r.elat'o, 
8~ :b~m ·que Ugeiro, .da v.ida dessés homens; dG. meio dos qüaes sahl> 
homens que t,.abafüam a p0n_to àe morrer em cima .da. enxada. 
sendo, d~pois-1 enterrado.9 como indi~entes. 

o sa.. ~~EÍM VA.rnrnAN - - Infelizmente, -na maioria dos 
ca1:1os .as~im acont~ce . O Ul)lco recµrso est(t. IJ.,O~ set~ 1pàlnié>s de 
ter~ .occupados Provisoriam~nte, du.rante eiJ;J.cq annps, 4éJ;>"oi;s .d~

entertado.s com_o indigente~ •.• ~ 
O i:;n. ):>AMAS a.R'l!IZ - Cqiàemqs de minorar os pa;deci~e~1-

to.s desse"s ob.reiros qu~e vivem abandonados ao sabor da$ convent
enclas. d:,i.a ~mbi_ções ·dcsmedida"S e do desejo i:n~aciavel dos s.eus. 
eternos exp1orado-res. 

· .Arílparemo~ e$s·es proletiirlos do Cám})o, Uvr~ttdo-os qo capti
veiro e do· â(,;bute. 

Libertemos da csc.ravJ.'ttüra essa mas$a $offredora, que n.a:da 
~ede, que não protesta. i>0.1$ .sem·:Pre ordeira trabalha, produzindo 
:!eeund~mente para o progr.es~·o sempre ãre·scente d.o· nos.so que
rldq Brasi_l. (Pa.7mz.as; o orador é cumprimentado.) · . 

O Sr. Fra1'Çi$co Gone~lves _.,.. Sr. Pre;;idên.te,. ê i;;ara mim 
motrvq dé .constrangimento asc~nder a esta; tribt:Jria ,P.a'l:'a discutir 
e:.s~u-mptos de i_niere~se. puramente re~ion'll . :se: n.5.o fos~é te~ sido· 
a •ella: convacado l'.lO d!~cur~o . prof~r:ldo. pelo ll"ushe repre~nt3nte 
ão .~splri-to ·Santo, Sr. Asdrubal Soares, certai:nente não occuparb 
Q t~m:po precioso de~te pl~.nado, em hor-a de tantos aftizere,s tf1rlg.
mentares, quan<fo tod-as as attenc:õeS. se voltan:i para .problem~s 
~:ue dizem de perto com a Economia e a$ fina:iças 'b.ra-sileir.as. 

A oração do nobre pe<.putado ~spfoito~antense _foi um at-:que 
cer.ra(lô' e ap.atxonaao á pollti'~a sltuaçlm:it~ta /de no;gso Estado, e 
Uma crltfc-a. alnda que ~pida, mas pretend~ndo ser incisiva, a.. 
actos adm.inistrativns do Sr .. Gover.nado.t Punajro Bley. Preo<:'çupa .. 
me·, principalmente, anaiysar a a_ccus,a!'.:uõ ãqs: aêtós da a~.ir11n1s
traQã.o do Espirlto Santo, seJ1tindo a angu~tia d-e tempo ae que 
1dlsponiio. t:ãe h1opportunas me p')reêeram ·ns sü.as consi!i~r.n.ç.ões 
no tocante· ao-s· succêssos po~lticos d~ hã mais de seis rnezes. 

Ouvi, u ~· re.li as objec<;ões que rez º' IÜ:listre: Dép:utad·o a ·doís 
contr.aotos assignodos em nom_e, do E 'Etado. Sao elles Os1 i;randç:·s 
alvos vlsâdt>s "J»Or s.. Ex. qua-ndo se refétiu tão asperamente á 
$ituà~ã:t:) ca:Pich::tõa. Mesmo Íiessas objecções, a critica feita d:2sta 
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tribun_a não attinge:, de nenhum modo, a oillibada. reputação de
hon:radez que caracteriza a personalidade do S-r. Punaro Bley. 

Ern sy'nthese, analysando o contracto de fornecimen\o ,de ma
terial pa,:r~ os servic;os do· abastecimento · de agua da ca,pltal, o 
illustre- DePuta<lQ opposiéionista. apenâs .declarou que o 1governo 

.juig~ncfo a concorrencia havia p:rêferiào um .fornecédor que, por 
mais 60 contos do que o outro; Qfferécla a mercadoria solici~da. 

O $&. AsDRURAL SoARES - A critlqa. é que o julgamento ~e !ez 
extra-concor~encia. porque, dentro dos termos estabelecidos, de
veria. a pref_erep.cia. recair .sobre a. firma. ·R. Petterson & e .. e 
o governador do Estado, depois ~ concorrel).ci.3. julgada, t,omou 
um.a -das flrmas para se entender com ellá. e acertar a base dos 
pagamentos. 

O SR. FRA,NCISCO GONÇAL'VES - O aparte não procede 
em f.açe da verdad'e. Não direi que V. EX_. falseie.- ~ verdade por• 
que estou c;:onvencido de que a descç>nhece. Se a conheces.se, teria 
notaido que a concorrencia não !Ora julg~cla. antes. O governador 
toi quem a julgou, baseado nas conclusões de uma insuspeítis~i:ma. 
comnilssão, cltio relatorio termina deelarantd.o que . as duas f i rmas 
afinal classüica<la.s, ambas podiam merecer a. preferencia do go
vérno, 'Porque se encontravam no mesmo pé de egualdade econo
mica e technica. Essa comm1ssão fora encarregada de dar pa
recer sobre a concorrencia: ao governo se reservara a faculdade 
do jUlga.m~nto definitivo. Nesse julgamento, segundo o edital, se 
a.cce-itar.ia a. proposta que mais vánt;Lgem ofterecesse, a; excluslv~ 

crtteriQ do governo, escolhendo clle, a fo?-ma de paga:mento que mais 
ecmviesse ao interesse publico. Preferi-u, ass.lm, a firma poloneza. 
Hobeeo Ltd. e nessa preferencia não désatte·naeu a ctu.alq1ie:r .re""" 
comm~n<iação qu~ lhe tivesse feito a commis:são incumbida do es:
tudo. das propostas. Não podia deixar de influir no· j1fllgaxnento tx_r;n 
ofticio recebido da Ca.mara de Commercio Póloneza, - dirjgido _a.Q 

brHhànte secretario da Agricultura, Dr. Jorge Kafuti, co~uni
cando que os fot.necini.entos feitos por fabrI-cas polonezas podertam 
ser pa:;os em mercadorias, accresçentando que a o~ganizac;:ão de 
Watsov.ia, espe<.:iaUzada. em negocios de compei:isaGâo, está aginqo 
sob o controle do governo e port:,anto offerece eufflciente garantia 
de bOa liquidação, comprom~ttendo-se, no caso de pagamento em 
café, e. co!Iocar este producto sem sacrificlo das quotas previstas 
para a importação do cafê br!i·Sileiro. Essa. forma de pagamelito 
era. de. mani)'.ésto interesse para o Espirlto 'Santo P.o:rque, se' ·ê ver"" 
dade- qu~ todo Q seu café é e~prta;do, não menos verdade. ·6 que 
ultropllssâr os lfl)'lft-es, ~e- fmportaçã,o, na :PoloniA. convin.ba A pro· 
'paganda. do producto n?-quelle mercado. ~onstituiJ'ldo esse. facto 
um benéficio indiscutivet para a economia brasileira. 

O SR. UBALDO RAMALRE'l'E - M;~ essa questão de forma d~ 
pagam~nto em mercadoria occorreu e:ntes de julnda a concot
renciâ? O Governo consultou aos demais interessados? 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Existiam ~penas daJ~ 
concorrentes çlassificados •.. 

ó SR . . AsnRUBAL Soft~Fs - $enclo q,ue un1 <lelles o!feroota. prrj~ 
·po~ta fafer-Ior ~ 60:000$000. 
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O S~ .. ~RA.NCISCO GONÇALVES - . Hµ. engano de V. E-x . 
J.=;stou perf.e1tamente habilitado a responder. 

0 SR. AsDR.UB~ SOARES - V. ·Ex. sabe qUe um representante 
<la .empresa. :franeeza. chegou a re~lamar ao governo sua prete
,i:·ir,ão. 

O SR. FRANCISCO Ç30NÇ.ALVES - Essa ~km.a. Já. estava 
desciassi:ficada, deV'ido ao pre~o pedido. Restaram duas firmas na 
dassifkm.ção final. Diz o t'elatorio, qu,e tenhQ -em :m.ão. q'!le a inte
.i-essa.d.a. na. cónco.rr~ncia ~om a fil"ma polone·za tqi OU·Vida, por i'n:
term.~o de seu ~presentante, sobre se Ih.e coní.inha pagamentu 
1.:'lll nie-rcador.ta ex,vorta.vel. 

O SR. Asl>Rt$AL SOARES - O t~Pr*e~tànte lleSS.-i fil'tl:'l.a estava 
nv Espirito 'S~nto. e ·procurou .se ent~nder com- o Governo. Ma s este, 
que- jã. havia. as~ntado bases ~oz:n a flnna. poloneza, não quJz ou
'\."il-o. A 1mprensa. da. opp<>.slção tratou do CMo . O fnt-eressado quiz 
at~ recorrer a. jutzo. 

O SR. FRANClSCO GONÇAI .... VES - Estou c·c-rlo de que a 
Jorma de pagamento deliberada pelo governo não Interessou a es~a. 
iirma., mas o gov~rno I>Qdia, cotn() poude, U~mente, optar pela 
.outra, à~s1m como podia,. para firmar o contracto. esti,pulãr, quanto 
:.w i>agamento, a fõrma que .rnE!h.or Ih& parecesse . F. a que con
segouiu 101 incontestavel lucro para ·o Estado. 

O SR. Un..u.0o RAMAiiHRrE --. Há um outro po.nto interessat'}te. 
Qual 1;1eri~ a. p.x-ocedenei~. do .café? 

O SR. FRANCISCO GO~ÇALVES --:- Eyide11temente, tinh:l. <le 
::::t-r adquirido pelo Go\rerno. 

O SR. UBALDP RAM.Ar .. H.E'J'E - GO\'er.no a l l;;'Um é productO"r <.fo· 
café . 

O S.R. AsDRt.'"BAL S.oARES - Ninr;uen:i pôde se <?anclidataJ;" a esse 
fnnua 1êle concorreb.cia.. Depois ·de jµlga.dft1 uma deterjn;inada firma 
"Ohteve q.ue <> Governo entrasse cotn ella em ~ntendfmentos llft.t'a 
ha~ea de ·pagamentos sem aud!e-nc.la. dos de"I:ruli~ intre.essados. E 
a:-;sim teve ganho de causa sua pl-efertdn. 

o SR. FRANCISCO GONCALv"ES - Os entendirnentqs eram 
~.!;::scnciaes ao contracto qu~ o governo desejava ffrfi.1.<tr, não com 
urna firma qualquer, mas com aquella. que, tendo merecido. classi· 
.t'i<:clçáo nu. conconencia. em. ~gual9;aqe de condições çom outra • . me· 
l'ec:eu tainiben:i .a. p ·referencia do gove.rno, subniette~cli:>-s'à ~iS con
di<:cleá com . que s~ :melhorou sensivelmente a . tran;sacção. 

. . 
O SR. ÁSDBU.(JÃL SoARES - Havia outra. firma ,CJ_ue propoz um 

J)l'E'GO tn(~rior ~ 60 :OOOJOO(l , 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - . . outró·: ~n·gano de V . 
Ex. Nã.<> hoµv~,- ofterta de preç~ inferior. Ao Gontrai·to. V . Ex . allu
de t1. 60·:000$,000 porque leu os numeres precipitadamente . A firma 
nreferjda propoz .1~eceber 2.531:0..00$000, a outra 2.5-i7:000!000, 
l.nu.is OU menos. 0 - preco. ·P.OÍR, dn. 'firrnn, poloneza em me;nor .em 
1(): 000$000 . 

O SR •• .t\._SDRUBAr. :::oARE.~ - ·Ahsólu~.mente. 
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O -SR. FR.'\.NC!SCO GONÇALVES __. O engano de \. Ex ... ~ 
o propr.io ~o oWclal do Governo quem o diz-. · 

O SR. FRANCISCO GONÇ.ALVE~ -- ... se expli~ fá.<:íltn..~nt~· . 
.FJ' que V. Elo:. se ·refere ao preÇo total~ .cpmp12tadas despestt!=l !'1t?- i:ni,... 
postos de. J'Xnl)()rtaGao, trá.nspOt"te e 81S~nta?J:len~o. 

o ·sR.. Aa1>nua..u. ·So.m:ES - São ~espesa.s reaes. 

O SR. FRAN~ISCO GONÇA.LVE$ - E$tou fa1aDdQ tw (::ilcul•• 
D:it.l"i~ ·o preco total. i'Oi -pela mflUel').cla. daquellas despeSâs q u~ ·a 
proposta ela. fJrma Hebeco Ltda. to! o,tca,dn apen.as e~1 m,ní~ ·d(· 
~.4 ~ 000$000, ma.1'5 ou men,o.<1J. 

O S~. ASDR.VBAL S<>~ - Ma,s bav1ª. differ.ença. 

O SR. FEA..NClSCO GONÇ..AL~S - Essa. dlf.fere.uoa,. pelü 
.nat~ de Slla. origem .. -evidentet:nente está. sujeita a moditica{!ã.l~ 
para ·mais ou inenoa. Tratando do assuropto, ai Com:r;nlssão, que fP:t. . 

u.iu estu.do <:ompleto c:'las propostas, declarou não poder fazer dis- · 
tinccã..o entre as duas· e9ncorl'entes, de vez que ·a differenca. e.ntp~.
ell&s ~ra de l ,2 % ·pu seja. da. vtgeslma. parte quasJ da t)l)tcent.:igenl 
de eveh.t~~A. ·• mu1to nquem. da matg~m de tolerancia acc~lti! nn!" 

~á.leulo,;. " 

O Srt. Al:il>Rt'.B.u. SoAMS - .Tulg~mentQ benevolente l'om pr ... ~ 
jui.Zo narn. a Estado. 

O SR.; 'UBALDo RA..M'.AZ..lt.Ei'l'Jli - .A fõrm~ de pagamento ~\'i~l.'.~V•' 
censura pelo f<tcto de ter sido estabelecida. depois da concorr€1nd:.{ 
julgá.dá, 

O sR. FR..WCISCO GONCAL VES - Jti. dia.se e replto; o Go
Ver.no. ~m fa.ce do parecer- de seue tec~n1cos. estaira. dis.nte de dua~ 
.ttrmas em c.ondl<;ões. de .reallsar o t<Jrttectmento. Optando poi.- uma. 
de1Ja:$. não tmha. a q.uem dar sa.Usta.ç~s 4êssa prêferencia., e tazet\
do· o p~gamen~o ein ca:té~ revelou apenas um especis,í <:ulda.êfo ert\ 
Cávorecer a. infll~o de nosso principal producto de exP011taçãc • 
n:wn mercado extrangeiro. onde o Espirito Santo não vendia. ca1'.~. 

o SR . Â5DRtTBA.L SOAR!IS -~ o Governo fixou e Ubra t>l.Ü 

qu:a.tlto? 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Não fixou. A conve-i:~o . 
nQ con.tra.cto, .das t1bras em mil Nis, tot t~ita na bnse de 90$000 . 

ó SR. AsDauiw. SoA.R111FJ - V. -~. 1Wha que o Go'il'erno 11odia. 
!azar isso? 

O ·SR, F~CISCSO GONC.ALVES - .A. libra. estava a 9Z~ãoo. 
ó . Governo do Estado obteve que a conversão se fizesse por preqn 
menor,. 

O Sa. .AsDBVBAL S•J..uui!B - Contra11ando· a orlenta.cão do no-
\'er.no Federal. 

o s_a. •. FRANcrsco GONÇALVES - Em QU&'? 

O Sa . AfiDRuiw. So.&tmS ;__ o ca.m.b1p officla.l era. dlfterente. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - .Tratava-se 'de eftectuur 
um pagamento em llb?"S.s e de calcula.r..ee o wle>l' dessas libras ~ 
m1l réis. O G<Jverno teria. de ;i<lquirli;- cambio de accõl'do com as pra
xes com.mercta.es, ·pagando a.e llbras a. preco alto. A rellle8$& de$st:. 
d!_nhefro .Para o extet'iQt' !'.!.!?·ria. $u.crlt.ic1o ~ refi~ctir-:se ge~l.roente. 
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~- :permanencia do numerario :dentro do proprio Es~do foi µm 
<tJe~ogo para os product9re.s espírJto-1.Santenses, ;num' .mon:umto er.»1 
~1ue estava:m paralysados os negoeiós de café. 
" O nobre Deputado faz uma <:Iitíca ao Governaqor, não se 
convencendo, por mais c:i.ue se argumente, q.ue esse contracto não 
toi prej'uàfoial ao. Estado. antes constitu:iú J?ara elle uro ·beneficio. 

O Si? . ASDRU'RAL SoAREs - Prejudicialls.simo. Não qulz tirar 
·outra~ conclusõ·es. porque não tinha provas. . 

ó S~. FRANCISCO GONÇALVES ·-.. }'\o que respeita âl:l 
olli·as do porto7 o illustre ·Deputa.do não .Parece ter feito accusações 
relevantes. DesejQ,. :porém, esclarec,er a questão, provando a defesa , 
infü.fferente a está subversiio das regrÇLs processuaes . . .A.llegou S . 
. Ex. q~e as obras do porto de Victoria esta.varo pa:r,alysadas, em 
·dsta de d.i!ficuldades res~tantes da execuç·ãa do contracto para o 
:;eu proseguimentó; que, estando l\8• Secretaria da Agticultura, cb~
gou a enta.bolar com a Sociedade e·noo.rregada dos serviços uma 
solução pel_a qual. com uma desPesa d1e cinco mil contos em cinco 
.a.:nnos, os servlçps p_ro~güíri~ abí:'irtdo ·mão a empresa de qualquer 
indemnização. Em vez dessa solução por tão pouco preço, o Go
verno do Espil'ito Santo terla consummado uma. encampaçã.o, gas
t,ando 3. 50.0 contos em material imprestaver, !~rro -velho, açlqutrmdo 

, 11;1s d!relit;os de um contracto caduco. São à:s e_~pressões usadas por 
~.Ex. 

Ora. Sr. Presid~nte, só em at~ibuir dep·ois, para. a restauração 
desse material. a iµiportan.cia de mil contos d~ i·êis, está S. Ex. 
reconhecendo que não se ~ta de t~rro velh.o e 1m.pr~stavel. 

O S~·. ~BU'BAL So.AREs - V. E:x:. achá que· vale mais de 
3 . 500 contos? ! 

O SR. :FR.A.,..""TCISCO GONÇAL-:\i"ES - Não sou eu ·quem 
;H~ha, .• 

o SR. MOACYR BARBOSA - o material vale 9. soo contos. 

O Sa. A.SDRUBAL SOARES - Isso por um relatorio a:dr~demente 
i 01re:parado. 

1 

O SR. FRANCISCO GONÇAL ~S - • •• mas um c9mpete~te 
~ngenhelro encauegado de r.ecel>er c:) i me.terial, um !unccionario de 
~lto merecil:nento. O preço à que M_aba de se referir o nobre D.e
)lutado Moacyr Barbosa é, na .verdade, o_que decorria dó '!lltimo ba
ianço of!J.cial. o Direetor <lo 'Servico de Obras Hydràulica.s, Dr . 
..José Ribeiro Martins, sobre c~Ja. integridade ninguem p~e le·van
t,ar duvidas, inSpeccionou tôdo o material ~, dando co~ta 'de sua. 
ntlssão, felicitou o Secretario da Agricl,lltur~ l»ela soluçãq a.migaveJ 
Qbtida, rescindindo o cón~to, pondo termo á.s reclamaç~es da ·So
ciété, ''apenas cam a obrig~ção de çoµipra. de todo o .seu .máter.iill 
-por 3.l)OO:OOO, qµando effecUvamente mmto inf-erior ao seu 'valor 
i·eal." Desde- 1929, ssgunêlo se lê do 'Jllinucloso ~ela.tol'i!:>'dO Dr. Ma.
rio Freire, notavel Secretario da. Fazenda da. lnterventoria. publl· 
~ado ein abril -ftest~ anno, diecutial;n Govf!l'Jlo e Soclêt~ por caWJa 
<ias obras e da. execu~o do contmcto. Nessa époça, poµco depol:1 
<le deixar a -s~eta:ria da Ag.ricultura. o Sr . Deputado A.sd,rubal 
~oa.res, -estudava-se u·m B..ccõrdo, pelo qual a. Socfétê cont1nuarJa. a 
-~xecutar o contracto, · mas f_ica.vam de pê, pára discussã.o em outra 
opportuptdade, as .inclem:nizações a que ella se julgava com dti-efto. 
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Nã9 se encontrou;· nos arChivos da. Secretaria, aigna:l daqueilas na-
goclaÇões a. <l.ue se reierlu o nobre Deputado.. ~eita$ por seu fnter-
·Dledio. 

O $R. ,ASDRUBAL . SOARES - Tenho em lílií.OS a novaçij.o do con·
tracto. o Se~retarlo da A$'ricultura aUegou qué all nãG existe qual
.quer documento, pelo qual se pudesse lnf-erir que esse negocfo 
11011vease sido entabolado. Poss~o actiJ.i o p:rojecto de novação do 
contr_a.cto. Posso dizer mais: atê o documento o!f1cial ida propria Se
creta.ria. Por esse documento se verlflcará. que e~ste uma clausula. 
segundo a qua.1 a Soc1êté desobriga.ria o :E;stado de pagamento de 
.quaesquer 1ndemniza.gões que lhe assegurasse o contracto anterior. 
I8so com o testemunho do pFOP:I'iO GovernadQl," <!o Estado que, fac.e 
<\o faee con:imfgQ, .não desmentirá., porque S .. E:x:. teve entendimen
tos na minha pFesen~a, nos q11aee se tnte-irou desse asswnpto. Com
petia-lhe. ser fiel á. ve'rdaide .• 

·o SR. FRANClSCO GONÇALVES - A Secretaria da Agricul
tura. podia, ~ntão, jnformar, eom segurança, que em '.seu a:rchivo· 
nadà encol),trarla, uma vez que o nobre .Deputado ra ;não deixou 
o documento que está. mostrando e que di~ ser otfictal. Desejo !a~r 
abstracçâ.Q do que o nobre Deputado dJz ter convenciona4o·. Veja.
t;nos a situação actual, a.D.te o contracto de encSJmpaç:ij;o afinal rea
lizacto. Esta.mos diante. de uma operação que trouxe ·Pa1·a o Estaido 
um aoervo valendo segurá.mente •.• 

o SR. MoAcyR BA:RBosA - Tr~ :vezes mais. 

ô SR. FRANCrsco G0NÇALVES - .. . ma1s de S.OOQ contos. 
'Trata-se de m1'1.terla:l êm condições optimas e bôas, segundo a de
claração baseada no que füformá.ram. os technlcos da Directoria .de. 
()bras Hydraulicas- Os 3.500 euntos. não se d~stinam a pagar sõ
mEmte o ·material, ma,.s en<:erram, todas as duvjdas quanto· âs Ui
de~iza<;ões que- a Société pl~itea.va ha muitp tempo, junto ao Go· 
verno do E .stado. 

o SJ?. AsriR~ SoAREs - Nunca pleiteou porque, pa1·a fazel-o, 
teria de Jl.. a. Juizo. 

o Ss. MOACYR BARBOSA - .Não pleiteou judicialmente .. mas i·é· 
-da;na.va. adminlstratlvament~. 

O SR_ FRANCISCO GONÇALVES - Ninguem põde contestar 
quQ a. Soclété desejava uma indem.Uização do Governo do Espi:tito 
Santo, de q.uas1 13. 000 ·contos, alên;i de Jtilgar-se e~ direJto a ou-
tros pa.gâtnentos. ' 

o SR. ASDR'UBA.t. SoA~S - - o· E~t.ado não tem pçssibillda,de de 
·terminar as obras do porto. Apenae poderia completa~ as já. -existen
tes e, pa:ta isso, despenderia cinço ~ contos. Ago;ra, ga~tou 3. ~000 ~ 
-contos e ~.sse material fica.ré. ~ni applicação. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Completar as .ohras· em 
a.~dame:nto por cinco mil contos~ V. Ex:. bem sabe não se~ -possi-
. v~t. A quantia ê insignificante . Adquirir o materla.l. por prec:o van
tújoso, como .sê faz, e pôr tertno âs recl.?.mações :da Socletê sobre. 
as indemniza~ões, f01 m~esta. vantagem da. encampação. E ás 
reclamações ~ram assumpto sério pa,ra a contraotante. 

Nas bases do accOrdo publdcada.5 em. Abril ha referencia. ex
pressa ãs fndemnJ.zações que fjca.rlam com a discussão suspensa; 
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n.essa minuta d~ ;tccô.rdo .que' V. ~x. allega ter anta.bolado, a Qorn
parihi,-a. abria mão das .indem~íza.ções que plêite&;va. 

O SR .. Asr>RUBAL SOA.RÉS - Que plef.t-eava,. mas ma:n.hosa:tnent(- ;.
nun~ pelas vias lega~. m~s,:o;o porque, não tinha coragem ·de u 

ta.zer~ l,.eia no biano ót!ieíal em q:uant·o se avaliaram as lndémni·
:iia,cões devi.das pelo Estado á. Colilpa.fihiai em 13. 000 contos.. · 

9 SR. FRA.NQISQO GO~ÇALVES - ·Pertniitta V". ··Ex. <tu.e 
~sc~ça. que es$e oalcul.<> ,é do.s memoriaes dos ad,v:oga.doe da Coro
.panhia. E,ra.- e.x:agg(?>rada. a preten~_o, ta.moem m~ l>~~ce. mas nãc~ 
J>edia:m menq~ . 

.. o S.R. JAIR. ToV~R - "Ba.Sead<)s nó eontra<:!to? Não Ó' }.iodiaJn. fo-
7.éi:, e,mquan-t:o a Com.I>anhfa tambem permanec.esse faltos~. 

O SR. ·F.RA.NCISCO GONCAL"'VES ·-· . Pelo contracto emtente, 
se 9' Goveráo decretasse simplesmenté a t"êsciSãó, à Qompanh~ te<
r.la. dl1•eito iD.discu·tlvêl a indemniza~õ~s~ · Estas' se ·dividiam em dofa 
grupo~: as refere~.~es ,á. ~cqüisiçã,o 4o 'n;iatenru desUnado â. co.pclu"' 
~ão das obras e a..s re!erente_s· ~ ó<!J'mp~ da.. ~hina:da. Parà. a ma .... 
c~µia.ria, não li~via. ó:brlgação · ~e p;:_t.gam~nio p~r p~e de Go:ver,no·, 
mj;l.s qua:nto a.e> matel".ia:l, teria de .pa~r. torç~a:~ente, 4entr<> de 
;noventa. dJa.s.. Alê!n ·d~o, na apw;a~ãe> da culpa que se attdbuia :a.o 
..81:1t~4.o, s-e vlngassem a.a aUegações da O(up.panhla, ere~cerlai:n, tn
qUestionaveltnente, o:s onus <J~ Fazen.~ esta..doQl. 

O Sa. àSDR:tfBA.L, So~ - A COm.panhia poderia ter pleit~do <-1.:$

in<lenuijzai;:õe~ antes· do. decreto doe f,'eSCis.ão do contr~cfo. 

o SR. :::FRANCISCO GONÇALVES - Mas -nUn.ca houve tal 
dOOrEi?to e ta.nt9 _receio ~eve o Go.verilo a esse respeito q'ue 
d~nie mw;tos a:gnos, d~~de 1929, n8ão .c~segu!ti re,solver o ~ªªº·· 
Elie impllcarl~. t6~ dé qua,esquer di$CUS$Ões. sobre o C:UJDprhnentn 
0.u l'J.ão da c~tr·a.~to, 1mm~<Uata de_spesa para o Estado_ 

O Sa . .JAIR ·TovAR - D.epende da aprecia.~o~ Dei sobre o CH.So - • - • - - . - • f -

.i"iIXl pa.rece.r, com -toda a stn~riãade. ~ sem T\el)bum · 0'1tró. Jntuit(). 
que o de servtP ao Eãtado. 

o s~. .FMNCI$CO GON.C~L VES - Co11h'e~o o pa.re:çer <l.e. 
V. Ex,. 

Q $&. lila TovAR - ~. Ex. verifiearã,. qu'ª ~ .m~emn:i2.a,ção 
n.ã.o ~ ça.~o 1-iq:WdQ, pQrq-ue-,. ~ ):> to~se. a Com.p-.a.ah~ irla. ~ Juizo 
plelteal-:a . · 

o SR. F~cr~co GOI'ié.AL VES - Ef3tamo~ dizendo que. -u. 
en~a,~C>· en'9el"z:a,, ·as êJ:U.wd~s exl~t;etites ~·obr.e a:. liquidez dessas 
m _dem:nlzacões'! eVitou que -ee co~&ua.sse ~· · di$cú.'t;Ü-as, creando· 
~ aifuacio de tranqulll,i~e ·para a C"O~~uac;;ão . . dos, ttabaUi()S 
do ·p_orto, . llvre o Estado de quaesq~er imposl§ões. j habilita.do ª. no~ 
iVO~ ~~tudos u:uanto ao planp das obl1LS. :Esse· lucro; qu~ é ·m~tim;:i;
vel. toi pago pot um preçQ q~e seria raz~vel ~e- .:.se de!lltinasse s6• 
mente a.o ;ma.t~riàt adqtitrido, sõ elle de muito maior valo,r, como Já 
demom:itrei .. ~ qu.em era a. culpá~ pa.r.µy~çã.-ojjda$ obr~? E~· a 
duvida ~xi~tente".. Porque a a.tttfbuisse ao ·Estado, qu~ não ~~ectic · 

. ·val'a., desde 1929. o <lepomto $. que el"$ ol)riga4o •. pelo c:ontracto, Q.~ 
do!Er mJl contos: no Crid..lt Foncle;r, ~llnba.va a ·co111pa.nhla dtfras fa;p.
taBÍlOO.s para as. 1ndemniza~ões. além de t>reUnder outras; que -não 
.eoffrer:km discuesio, relat1va$ ~ materlal dest,lilado ã . eonclusã() 
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4~s obras. Aõ Estado cumpria, -em f~oo· <la sítuaçã,o, éYitat· o 
decreto de rescisão e só cllega,r- a.tê lá depois de gastar to'das· as 

- - - • - - - -~ - . • • 1 

p<;taS!billdade~ de mn ~cc~rdo. COJ;1;$egulndo .. o nos ter.cios· .Qo co.n.;; 
tt'acto .de ~cam.~cão,_ o G<>ver:no r-ealizo:u ób:ra, à todos. os tit.ul(l'S 
va:nta.jo83. na.'ra; os. tn.t~resses. <lo .Estado, deso6strüindo. e-em €eo
nomia... um -dos ca.rninb.Qs e.~énctaes ao "progresso e:S_Pirito-'sante-íís~. 

0 Sa. Asl>RUBAL S:oA~S - 0 (til.e não .poder,emos e-Vitâ.1· ('- ·que O 

raaterial f.iqUfj· _apodr.ecendo ~ q:ue o Estado não pro~fgfl, na!-;. o'bl'.'à::; 
depois de hav~r <iispen.dldo tanto dinheiro. · 

O $R. • .FRA..1'.\TCISCO GONÇALVES - Y .. Vix. têm. l'é<!lme-ntl'. 
~omo cal"~te~i::r,tiÇa de S.~Ü temperamefltQ, Üllln.! pe!''tifü.lC'ia, · it'v·e.-
;}!.edtaveh · 

o ~R- ASDRUBAL St1MIBS - '.Púréfile -~-~t~ú Côn) :t rtizâu. 

·· Q SR. F'R;A.i.VdISCô G.ONQ~v"ES - · . .A.llinilà esSô nel;tümda. 
~· irrlta;ção tão g,ra.p.d~ .epntra o ·do,•ernador ~o- Estadl> que. ~eh; 
?µ;e_zes -depois de enr.:erra~ i\ que~tã.01 polltic.a <Ja cl€'ic;!ão. , quancln 
não mais se gi.scute· (). ~o .e1n ·nOSsa tér.ta, qucmda os ~spfrito::; ha. 
muito se tranqu-illizara~. retotna:rrdo toda~ as-uctiv14alie!';· ll rythmo 
nor.tp.a,1, V. ;Ex.. ain_dà acl1ou, nacfQ.elles .succe·ss_os- -reml'lt(l1;;, u ma tk.-. 
ria.1 vr!ncipaJ. do dlscw·sp aqu·f prE)fertd;ó ha dlai::, 

O Sa. A.SDR'UlW-! SpARES --. Eu !Clisse a verd1,Hlç. Tinha fil!e~s_!,:i
·dade .de dar satj.sfa.çã.o _ao _p.uhli-ço e nà_Q· puc;le Y~r iL Cttnrni·<1 n n1:t.·!; 
.dj~o • . como. V. E%. sab~. 

·O SR. li'RA.NC)'.$CO GONÇALVES - 0 dí$ctlts·o ~· ui'll z.·dato-
1•io de fQ.ctos c~dos nela fa_nt.'l)Si<.t a_l_laixonada. <fo ttolire Deputadó. 

ó . Sa. :J\;SDRUBAL '$,OA!Ul$ - y. 'Ex. me- fQVça a fazer 1deeiara
ç<5e~ que nunca !~z, contrn. o .actual Gové.rrta.do.r d1> E'stado. Sem.p.re 
qutz guar4a,r em i;e.i;;-rello certo$ :\-sSUmptos que não desejo tra7.er 
a ·publico . 

. O $R-. 'FRANCISCO GONÇALVES - <:» iUusJ:re D~llutado at~ 
hoje _n:ã9 fe~. contra. º' Cap. Pul.laro 'Ble~·. as. :;i,ccuSâcõe:s <:i,tie não_ 
q1utz ta.zer, todas eUas anjm·adas 4e uma e,xa·lta.ç:ão que não ~ possi
vel ultt"apaasa.r·. 

~ SR, ÂSDRtmkL SQARE$ - J'u:~men.te .essas· não quiz. F. fa,c:o 
e~ta.. d-e.çiara~ão pox:que 'V • . ~x. fUz: que .so11. a,.paixan.ado. 

·O · SR_. F~NCISC~ c;;-ONÇAL~S - ~ .eYidente·n:i~ute o .f. 
O CUsçu~so de V. Ex., no q_ue res;pe_i~ â. politien. ~lo· Est>:iri.to $'antot 
~ u)lla. pet~· de p~o incónéeb.ivel •. 

10 -S~ U.BAL:Po RAMAL:iil1rE - A população rlo E'~})irito Santo ,to
<lai s-e. apaaonou por _é'$Sa· que~ffi.ci .pô'tqu.e a; e:leição do g:o,·t-tnadô1; 
f~l lUilà, ·im~ostcã.o.. ' 

O SR. FR...'\.NOI.Sdó GONQALVES - trma im_posiç;ão ~leitoi;al, 
o re$tíl~do do voto· con~ciente Q.e- que?ll- SO\lbe r~speitai: o .senti-. 
mento popuia:r.- -manifesta.Q.o ~u_i;n. pleito livre-; a . c~nsequenda jusm 
de ,uma luta. de qu~ ;resiµta:i:a a e1eiçáo da· m.afor1a. dQ Congressô 
Esta.'4oal, ~orp.p .resultou a eleíçã9 de tres Deputados felderaés. O 
4lfe àev~ffa, ·slilrl)teb,ender. era. o t.riumpho final daS OPJ?OSicões. O 
povo do Espirifo S~nto. tanto qua.ntQ Ih~ era permittl!l:o ~19'Dit~s
ta.r. prete-renci~>· para a elei'ção do. governad<.>:r. havia homologado_ 
a ea.udldatura do int~rv:éntor. Não fui d.os- que ·~e â.Pl>i'<>XÍtruU!ám 
<1e S. Eiit. po:r aca.so, ~?ltendetHlô .que não ba.vla. -solu<;ão para , q 
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problema.. politico f6ra 'de seu :x:iome. Estive nas reuniões qué. pre
cederam <) voto da conv~nc:;ão do ·.Pà.t;tfào Social Democratico, ani
mado do proposit.o d~ co,llaborar~ sinceralileQ.te, :q.uma solução em 
que adínittia, · sempre o disse, a possibilidade ~e outro ca.ndidat9. 

o SR. 'UBALDo RA~HETE - V. Ex~ oon;t certeza não attrlbue· 
e. mizn ·essa. posição de me a,ppfoxh~ar do interventor Bley, eQ-m 
a intençao. de apresentar candiõ.~to ao gov~rno do Esta4o. 

ó SR. FRANCISCO GON0AL v'"ES - Não · po9eria attrfümr 
âo nobre De.Puta.do Ubaldo Ramalhete, que não era do partid~ qo'-' 
minru:ite, uma. attitude dcsSa. ordem. 

o s a. UBA:LDO R.AMALHE'.Mi: - ·Meu aparte tem procedencia por
que V. ~- se dirige a mim. 

- O SR. JfRANCISCO GONÇALVES - Porque o nobre Deputado 
dizia. que o povo do 'Espírito Santo soffrera uma . imposição. 

o SR. ~DRUBA\L SoA:RES .- V. Ex., cQ.n;io espirit.o santense, aus
cuitando o espirlto do povo, não pôde dizer o con,trarlo. 

. O SR. FRANCISCO GO~C~VES ·..,,,.. Já o disse muitas ve
zes. com a convicção tr.anqullla Je" diz~r a :verdade. Estarei nessa 
campanh~ disposto a conservar ne4la uma at~itude que seínpr& 
tive, cioso de prbccder com di~ni.dade e ce>m civismo. 

Q SR. ÂSDRU~ SOARES ·- V. Ex. fcou a. -margeJ? da cam
panha ... 

O sn. UBALDO RAMALHETE - o nobre orador está defendendo, 
como advogado habil, uma causa muito difficfi. 

O SR.. FRANCI..SCO GONÇALVÉS - Nunca fiquei á mar
gem da campanha.. Fui dos que mais se esfo.r~aram na. luta :elei
toral e, porque m-e 'intc:;rei no m.oviniento, flii dos que ·mais· ~e 
desencantaram éom os süccessos, cuja; responsá'bllidade att:IJ~ui

mos ao illustr~ Deputado:, com q·uem, animosamente~ i:nicial'.'amos 
a luta! e clijó afastamento logo após . .a victoria ele~t;oral determi,. 
nou u.m~ cris~· partldaria de qµe nunca mais· nos pudemos refazer.· 
Desencan'f;ei-n;ie porque deseava que chegassemos ao fim elegenqo 
o govern::::dor, dentro dos compromi$'SQs assumidos, obedecendo ao 
hnperati.vo inequivoco do eleitorado do Partido que nos elegeu para· 
esta Ca.m.ara e que, su~fr~gando a chapa de Deputados estaàoa.es, 
estava indicando eleitores para o candiidato que se· .lançara l>ré'"" 
Viam.ente para Governador do Estado . O manl.festo foi redigido 
com essa pre.occupac;ão e merecu .a assignattir~ do nobre Depu
ta.do ·Asdrubal Soares, então candidato, êOtn'O eu' e o S'r. .:fair To
var~ do mesmo J?arti.do â. representação ~edera~. Ninguem ousou -
atê hoje discutir a p.tena libêrdqde desse pl~fto. Fomo.s ele~tos e.
com.nosco os eleitol"es do candidato a: Governador Á . 1 ~ . 

o SR. ÃSDRUBAL SOAP.ES - V. Ex. acha que todos n~s tlnba-
. ' mo$ o dever de acompanhar o interventor em todos os seus pas-

sos errados? 

O SR. FRANCISCO GONÇALvES - Que passos errados fo
Tam esses? Em que mudara Q CaJ>itão .João Punaro Bley depois 
que , o fizemos candidato ao governo constitucional? · 

O SR. ASDR~L SOA~s - V. Ex. sabe que quando s~ feriram 
-8.:S eieiç~s reno.vada.s começaram as· minhas dlverg-epcfa.s, tnuito, 
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-custo, aliá.S, porque o Sr.. Punaro Bley se. tinha. afastad() propQ
sitadamen te, deixando in&ttucções par.a q.ue as eleições se reaU.zas
~em de modo tal que fossem e.liminapo~ da chapa os n.ielhOJi~S a~
gos nossos e dó Partido ~ O secretario do lnterior foi o transmit:1-
.sor dessas ordens. 

O SJ:L FRANQI.SCO· GONÇALVES - Todas as recommenda
ções do Interventor era:r:i::i pela manutençã·o <ia legenda. Damo~ 
tes.temunho não só desse interesse do C~pitão Bley c~mo taro.bem 
<la. direcção do Partido, cujo Presidente se encontrava em Cacho
.eira ·do ItalleJ!Iltrim, lettibt.ando ao il1ustre Deputado o sacrificfo d.
votos que soffri pela intran·sigencia com que sustentamos a le
genda, mesmo ante o procedimento dos adversarios que, para com
bater-me, deram a votação avulsa de q~e dispu,nhám aos roeu:-· 
honrados companheiros de chapa. 

A.gindq assim, o Partido ·Social Democ;ra-tico, nç:i.s eleições r~-· 
novadas, por in-sistencia minha, sacrificava o .meu :r;iome, no meu 
proprio m.unicipio, para não desprestigi;i.r a legeIJ.da sob a qual 
·luctavamo~. Eu poderia attribuir tambem ao nobre Deputado, a 
<;.ulpa de ter poderosamente influído na de~loca~ã.o de candidatos 
·da. cha.pa esta.doa! € conf.ess.o que, nos· :atropelos da.s ulthtt~ elei
~õês renova~s. não foi possível a ninguem conter a .invas:ã.o de 
-chapas avulsas, por toda a p~te . Isso não . tira, porém, 4S origenl\ 
da candidatura Bl~Y o aspecto politicamente Ucit.o, que semI)re te
ve, constitúb;ido a sua -eleição, para o Partido Social Dem.ócratlco, 
tj objectivo capital de. todo o pleito. Assim haviamos decidido. ntt. 
-c~mvenção com os applau,sos de uma unanúnidade consagradora.. 
teI;ldo €ncontrado no nome do Çapitão Bley a .formula ({Ue nos· da
da o ,g_overna'dor constituci<:mal sem diyergencias .intérnas .no Par-· 
tid9, e fàcilitando á.. nossa terra a c9ntinua~ão de uma a_dm.inis
tração proveitosa. Seria. sus~~ito, como co.rreligio~ario, para fa 
~r o elogio do illu.stre Gover:naidor . Fa!e1;11 duas vo~s insus}>ei. 
tissimas. São de um relatorio do emi;nente desemb~rgador Carro~ 
XavieJ:", Presidente da Côrte de Appell&.c;ão, cida,dão ~e alt.a i'ntel
lSgencla e ct.iltur~ ~ d& uma. i;>robklade inatacavel, €stas palavras : 
a.-ssim falando, e.~tamos applaudindo· a actuação do illustre Inter
ventor, talvez aquelle que menos praticou o arbitrio no Brasil 
revolucionarlo". Ess.e te~temunho ,n,os ê dado _por um :grande Ju17., 
nlll'!Il relatorió publicado depois d~ encerrada a luta e-spfrito-san,
umse, qu~nao jã se empos~a o Governador. 

O SR.. MoAc;i'R BARBOSA - O ma.is cj vil dos Interve1lto,1·e~ m i 
lit;:Lres. 

O SR. FRANCISCO G.ONÇALVES·-Mas nâoé somente.isto. O 
Se~ador Genaro Pinheiro, da opposi-ção espirito-santensEt. chefe •eh.\ 
largo prestigio no munic_ipio -d.e Alegre, d-aclarou, ha disa. discu
tindo brllhantementé em J)tojecto sobre a exportaçã.ó de ca.!ê, núl:
tecla. em qu~ é consUm.mado esp·eefa.lista., que diverge politicamente 
<lo "eminente Sr. Ca~itão Bley:, mas não lhe pode negar louvore~ 
quando se trata de apreciar a persona,.lidade de s .. Ex. <'omo ci
·<la;d.ão ·honesto e cóme adminlstt"ador. ,, 

O SR. UB.\LD~ R.AMALHETE - - Atê agora. ·n·fngum :1 ta~n.q n. 
probidade pessoo.I do Sr~ Pu:o,.aro Bley. 

O SR • .A$tlRlTBAh So~ - Contraponho a: essas as palavras de 
V. E:z:. , em Ca.choelro de l~p;e~im, quando velo formar na ~Pt-
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l·epte <lo Governo, <leclaruntio uue ·'Os dois annos anteriot•(\~ Li-
nha.m sido de confusão·. · · 

Q. SR. F~CI$CO 'G.ONÇ.ALVEa ~ Não ~sej. de sém~lhp.n.tes 
expr~ss9fls· O te~po ~tá ~ e~Un~ .. se, mas, com ~ fol~ra,uc~~ 
rlo Sr. Presidente, podere'i relatig Q ep~.sodío. Org·amza··vai-se o. 
Espirlto: :San.to, pai~ o prim~iro prelio el~ltor~l. a.PÓS a. re.volu~ão. 
Era.mos d;:i. ·sit~o v~.ncl~a e.m 1930', nã.o formav~nms com_ os que> 
h~~ria:m co.nquistado o .podel.". 

O. SR. UBALDO R·Al\fAI_,H~· - V. Ex. e1•a·, en~Q, meu corr~li
gionariô. f 

Q SlL FR~N"Q1$'d0 Gô'N·Ç.ALVES· - Nµ.nca o· ;n~gu~i, .crnrrl'1·· 
nun.ca pratiquei actês que prejudi.cassem. m:inha soUWirled~e cem\ 
a pQlitica veuciâa -ein. ·30 •. Convoca.da Pa.ra partic_tpar &l, organi.-
7.ação eleitor~l pelQ~ ln~ illustres r~volucionarios .do sul, dedar•~ 
q.ue. desejava. a.ttenüer ao ai>pello. m~.s que isso não t'-0-s~~ ).'ecebi-

. ao coxno lnat>lif~atação de arrependimento aas at~titude-à an:tedorei-. 
noi·quê eu nãõ tinha. r azões pa.z-41 en.toar .fouvore-s no 1noJ."im.ent_l• 
l'evoiúclo:nario, mas Yla no ·n1.eito que se àvlsinhàva. uma. oocasiã:1.• 

· <lei. s.e pGI' á. J?rova n. mrúor \)roinessa:,. á meu ver, da re,,oiução . 
An1mara~e apentt.$ o lu·oposífo de a'Wdlmt- a. orga.nização ele.lb1-
1~'1Í.1 a~Ped;itando pQ4er servir .aos lnté1'e~ses do ESP,'irito Santo. 

O$~ . ASDRUBAL So.uws . .___V. EX:., <iec-farou, mais; que o.s cfoi~ 
o.o:no.s passados :f0wlli1 d~. co·í1tusúo. 

0 SR. .FR....\NCISCO GONÇ.AL VES - Não t: da 1>i-:.udencia cl.v 
~eu tempera.inentó dizer ~ éi>isâi~ ~etn medida. ·'.Nã.o tenhÓ t>m. 
m.el:noria 95 pon.tos e~s.ene~s do ·msclirsç> entii.l:J pr'on"µnciad9. Nfü.• 
i·ett;-o u.ma Pal.av.ru do qµe dis~e. 'Se fü! e.nez:gjço ?fá in;ár;ilfest:i:çik~ 
íle ll1~U.S :sentin;ien'fos,s poIJt,icos, não me atfr.arj~. e._ntre:~ntq._ de~·.,. 
~brídaihe.nte co11.tru aq~e1les qqe ][nvoc~m o au.xilio. de :todos os 
ve~.Cidos llela re,~oluçã.o, e .~vita.ria accµsar um estor<}o revoiueio .. 
n~io que pa:reçiâ concedér ao ·pijjz resultado.s "Ute-1s, nas el~iç~~ 
qu~ a.finai se '.realizuran1.1 e111 <luas occasi~s m,emora.y~is. 1elei~õ~ 
tão lQUV~da.$, Poi· todc:is. e e9m justiça, Animet~me a co1iatio.t-àr l);1 
obra. de reconstitu~1oJ41.iiZaçãó brasifoira. e· não fui dos que sl' 
oh ega:rair.u. supplices; a.o poder. M1nhaà .C'o.ndições politlcàS é im
P&l:'atlvos mora.és ·qlie a.nimam a nitriba vida. -interior, ajudarn-m& 
a estar sempre éil-1 attitucl~ vertical, deante os. .que ;·c:let~m o podE>r. 

t 

O ·sR. FRANCISCO· GONÇALVES - Nµn~ de-ixei de se:1· 
pa.lavi·a. fra.nc;i. n-0s eqn~U,ios J>Qlitic9s 4o E~irlto Santo e a:lnda o , 
.sou. hoje porque. tend9' anQa.49,, d~ extrém.o a ®t~mo, proéedendo 
com intran$f:ge·n.ci,a; opeclleilofa; ~o.s· co_m_promi8si:>s .Mvren:iente a.83µ
mldos, pó~o fel~ con1 ·a .cert• .de qüe minha. opinlã.o. ao m~np!"'· 
s.erã ouvi~ cQni attenéão. ' 

o m~u .il.lustre adversado. cla.ssifi~ de gôlp.e o de-sf~cho cl\ • 
caso eçlrlto~tense. .. . 

O Sn. JAIR To\'AR -:-- Foi esse gol~ que tne .~astóu. do .sítuH

cio1usmo espir'i-tosantense·. 

O SR.~ -PREsm~NTE .-Áttençã:o! A n.or:a.ao· expedient.e..est;A iut:da .• 
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O SRA F~CIS:êo Gô:JS'.Ç.AL:VES .Maio alguili,; instante!-< 
tiU& me- pe.rmitti~ a llb_erali<leide do Sr. :P:re.sidente e eu ainda: nãt• 
·t!?·rei dito 0 1 qu~ pretendia. Golpe polltico· teria sldó, ~ inulto 'ii:ifeliz', 
1-) que conse~isse- o prejulzo da caridiod.atura Bley., .d~'.{>ois <la. Iu_cb , 
eleitQra.l, ~eal.izada sõb a fê de cotripr.omlss.Os so~e-mnes, 1los qút
vGrtencfam aó partido $:oc1al Democratic9 como o ·m~u ill-a!"ltl"t 
.,-..ollega.. 

\ 
O SR. JAIR To:VAR - Pêrdão. PeGo Hcen~a. })rira Uiz.e1: qµi.' di:is

:-.~nti do Pax-tf<:lo Demoeratlco quando esse partido,. pelos Denuta
.;lo~ remane'.scentes, foi. buscar um ri.<eh-ersario parn: c~nditl<,t t(I :'t ;.;.v
xrernan~ do: Estado1. 

o s~ U~o\L'DO RAHALH~ - Com a collahurfü;fio 1111 l':tpftà1} 
Pgnaro Bley. 

o ·SR. Aso~ SQAJUi!S ·- Não diss~nti do ~n.rtWo ~l'll'Í<ll v(~
mocratico. Plesentj. da pe~soa. 40 í_nterven~er em virtucle (J~· l"' •·\._;f.i\o 
·inulto f.un.Q.~, q-y._e V. Ex. conhece. Y . E~ .. €- que u :mendo ~~ 

r:emp~de que ~e desencadeou,. $ .stou-se do~ <H•ont~c·iOJ r• n11'>!-' . 
Mas o Partf;do estava; no -bolso do. i-OterY-entor . 

. Q . SR. ;FR.ANCISÇO GONC4LYE$ - ·:Não tin• de fu:ct11 l'lltl,·n,.. 

tt'i.n-tentos para, aPó:s n ·cle-i~ão qu~ nos m~ml.ou n. .e.Sta. ·t;•tm1t1•n. 1no
,lificar a.. nitnba.. attituQ.e -em fa,.ce çlo problema da çlei~ã<! .d<.1 ·~c1-
·vernadol'.. Contmigo não .~e fà.Zem ta.es entendltnento~ . 

Cumpria-me ~onttnuar para um~ expíiCa.~o ce.ba,l .das cün.
~tiç;õea em que se processou a lig'açã.o dos Deputados re~w.nt.e:-; etü 
H>rno (1a. càndidatura tio Sr. JerónYino Monteiro ... cujo .apoio. ;Lfi
na,1, ·a,Q noon'é do Sr. Capitão ·Pu.n~ro ~leY à.penas restitui·l.l a.o ~~
J)irito San.to o. ca.ndic1ato que o eleitórado já. fndkâta. em <>J.tt)re~fÜV« 
\ºÍCt-Orta .• 

.Mas o Sr. P~~sident? nw •1.i:h·e,rti ·, ·m~iis· uma i·e·z. ik 11ut> nilü 
t·>()Rso proseguir. 

Estiín.o eVità1·, pelo encer1-anu:nto du debate, alg.umu ph1'.as~ 
um pouco. mais -a:ina.rga, um.· !louco mais preci~itada;, qUP Jws~:.t 
vstJ~eÍi1Cf~0t· .:unisaues _pesi:;Oâes f)Uf• nfüJ ·SUCrifico lJOt' iil.ü~1·p:-;~<?!-: flÓ• 

Utkó.l:i. 

o S1t • .TA-IR 'TóvA:R --:- E' m:mLei:i1 (} uosso desejo . 

ô SR .. FRANCISCO GONOALVES - Não e m~üs tl'm1w. ª'~
:-:·?. tt-iustarem oontas dessa natureza. Não pért1:11·ooniós a oi11;a qaP. 

:-:o. faz na Êsplr-it9 $ri.rito, de pa.ci!.fcaçao pol!tica l11te~L , . 

O Sk. MóA.cYR l3'ARBOSA - É de récODStrucção ec.onQmka. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - ... ·res:t4beiecic1u, E'I\l 

tot·n.o do. Gove:rnador, desde a cónstitllíhté·, u. maioria. dos repl'es~n
tanlêS dp povo, núma. Assembléa, onde_. devo I"ec_onhece.J.·. nunca: s t• 
1'e~ c>ppo$~~o ~ystemati:éa.--. dan.do á. adm1nlstl;'àgão possibilidaüe. pa.
ra, ~~<la c .oD;i(l) está na ópin'ião publiCá, continuar n ~tlnauzh· 

.~ .. l<~Sp-i_rito Sá.n..tQ. a, -seus ma.is altc;s deatinos'-. 
' . 

O Sli • .A!!DDB!W'· !S!OARES --- Sob a.. inspiraç:ão- do lem1)1n :o Lj'uen:i o 
inúnigQ poupa. ·~ mãos. lhe morre. · 

o .'SR. FRARCISCO GO~CAI.,,v;ES - E~.c:t _o que tillh;1 ;t a;,i,
ze·r. (Xuttó "bem; -muno · b~m. .. O ora40't é cumytlmentaã,o_..) 

IÓ~Y _.._ OIA. V'l..ii. .- Ha, ~oÕrê. a roes.ti, e -y:ou submelter: a . 
votós, o -séguin te 
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~UERI:M.ENTO 

No dia do quinto anniversario da victoria. da Re,·olução ü~ 
l 930, requeiro que se <:ons~igne em acta um voto de J;J.omenagen• a 
quantos, em noss:.t P.at1'ia. se ;o;;.u~nificaram pelas liberdades dem<:•
craticas. 

Sala das Ses_sõe~, 24 cfo Outuuro de. 1935. - J]O?nfrtuos 'Vellas
co. - Paiu1a. 'S<XJlres "':!veto. - AbP-iardo 4l{arinho. -· - Ama,ral. PPi

xoto. 
O Sr. Domingos VeUasco (.Pela ·ordem) - Sr. ·Presid~ntt" 

á .g:uiza d'e justificação; ao reque1~ii:néhto q.u .e acab'.t ·dé sei• lido, pa;~
so á Tachygtaphia, afim de que, publicado, delle tornem. côphect
mento ·a Camara dos De-putados e ~ Nação, o manifesto que llhr~
tres ·brasile·lros dirigiram ao Paiz, no sentido da forma,ção áa 
l<'rt-nte Popula..r pela Lfüet'ida~e Demoçratica. 

O documento a. q:ue 8e i·efere o Sr. De_pµt:aclo Do~iJ~,.. 
g'os Vella:Seo, foi remettido ã. CQlll!tnissão Executiva, n_o!' 
termos do paragrapho 1 n, do iHt. 143, do Regtme:nto tnte1;.no. 

O Sr. Octav.io .lla,ngabeira (Pela vrdem) ---- Sr. P1·esidentf'. 
tive a hon-ra de fazer p~rte do Goverrw q.ue, na d'ata de boja, h:;i 
<:inca ânnos, foi deposto nesta ci_dade. 

Assign~vam o manifesto, intimandó á renunçia o Presidept~ 
cinco ge?leraes; Tasso Frago!:lo, ·Leite de Ca.CJtro, Menna BartE'tl:i. 
P::i.n taleão T.ell es F.i..~rretr~ e Fi.rmin o Borba. 

Os clols ultimos. Pantaleão Telles e Firtnfüo '.Borba, já C'Sti
vera.m, dep9is. exjla.cl9s. Menn~ Batreto morr~'tl· transido de <le~

gostos. O ·filho, para coi;npar~ce.r-lhe a.os :tuneraes', t~ve de vfr do 
ex,llfo. Tasso Fragoso ~ Lê1te .de Castro entraram na p,erú1rhbra. 
ou no ostracismo. b Almirante Tua.ias de Noronha, qüe, ·insistente
mente convidado, fez parte, como se sabe, da Junta Militar Go-
vernativa, está reformado administrativamente·. · 

CllefiaYa o Governo deposta o S1·. Washl·ngtoµ Lu.is, no.me 
que, quando o profiro, ·it sempre com o respeito que· s·e deve. tl(ll;l 

grandes homens de :bem. (Apoiaãos ) . 

Teste.munha ocular da sua deposi<,;ão, já tive opportunid;.1.cJt-" 
de diZer: quaJJ.do os seus adversarios suppünham f.azel~o cà.fr. 
;foi que elle subiu mais alto n'O conceito dos seus compatriota~. 
(Muito' õem), tão certp 'ê que não cae queJn ca-e de pê. (Apoia
dos). Das si.tas ·mãos, a 24 de Outubro O.e 1930, como das mãos u1. 
V1scon4~ de Ouro Preto, a 15 de 'Novembro de 1889,. saiu digni
flcaaa a. m~gestad~ do poder civil; (M1ttto bem.) . 

Dos Ministros de S. 'Ex., .sô eu tenho assento nesta Cà.1St1. 
Se se pede, na minha. presença, "~ voto que lml.)orte ·em applaü:,;;(l. 

,áquelle acontecimento,_ j,ulgo-me n9 dever de apresentar a.o l'e- · 
querltn.~J\to um additivo. Não sei se o· Régimen~o ·m .'o permi;th._ 
Ol.l se V. Ex. p .ode accêital-o. 

O additivo ~ este: que, ás demo~tra-çõ·es pela ~ta de 24 a.e
-Outubro. se accrescen~em, fn. fin~. os votos que (az o ;Brasil por qu-=
cesse, quanto · antes, ~ .situa~ão ealami~osa, que. hoje se. coi:n1>Je
tatn ciiico annos, desabou sobre a nos~ Patrlá:. 
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Era o qu~ t.i.nha a. di.zer. (.~a~U'La.~ J).r OlOtt!J<Iclas.. O '>rrulrir ( ~ 
c.u.in..prim.e_ntad:o). 

Vem ã. M.e~ a seguir 

EMENDA 

Acc.·rescente-sc· :i o l·equerjm.ento: t:: nu c ümp t•imento tlu~ :-;f''u i-: 

dever es.. 

Rala elas Sessões, 24 de OutubPo í:le 1'93iL __, .João .Xc·t't:s. 

o $r. João carlos (Pela orde-ni) - .Sr . Pr~sidente. acHlH• 
de ou'\"ir as palavras aqui proferida,<s p:eh> nobre Dep-utado ha
h1ano Sr. Octavio Mangabei~a, propondo Q ;iccrescimo_. '.J :itlíl
tivo; que s. Ex. teve opportunida.de ·de ler. 

O voto d!'! congratulai;:õe·s· pela passa,gem da data <l:~ hoje, 111 ~ 
meu mód'o de ver. evidente.m-ente não se póde .conformar com " 
crite1~io que S . EJC ~ esposa, criterio :perfeitarrtent€ r~p;pelt:t Vf'l d t> 
ponto de vfsta pessoaI · ern. que S . Ex. estã... · 

O SR. OcTAvio MANGA:mi:IRA ,__ Milito beµi. Com.o f-U 1· .... ~1H~it1 1 ·o 
de V. Ex. 

O SR. JOÃO QARLOS - E' um deve·r. (Mwlta bem ) . 
Ctj.terio respeitavel. dizi~, mas qµe envo.Iveria. desde Io~o. ~·· 

o appr.ovasse·mo~. a cont-issã,o de que nos tocam pa,_rcellas de culP«
tendo-s-e em vista as diffümldades a que e.stão expostas a a.dm.i
h·istraçâo :publica- e. a ppliticçi. naciona,l. Vlriam·os n6~ propl;"ios, dt • 
publico, ,perante a Naçãq, declarar que fazemos votos pa·ra qur· 
cesse uma situação caiam:ito.sa - para empregar um termo qm: 
jâ. se fez lendario na politica naci·o·nal, (muito bem) - como ~~ 

não fosse dever 'prectpuo, como se ·não ·fosse aspiração gem:·1·:1-
lizada, como se não fosse ;ir.dente desejo de qualquer um d_o!"'. 
8rs. Deputados ver o .Paiz a salvo de qua:esquer preca.J,~os, de q_ua.I 
quer diffieuldades, afastados os o.!lstacu1os que possam, porventm·:1. 
impeair. o desdobram~nto persever.a:nte. te.naz do. se:tt trabalho rl~ 
reorganização econo:mJca .e financeira e de <;:onsolJC:aQã.o ~a n.r<le-rn . 
. de aperfeiç.oamento social e cultural~ 

Não encontró razão de ·ser no modo como encara u ·:~l-38UJnpt1 • 
o nobre Députado '.bahia.no .. O noss.o voto de con·gratula·~ões ju~ti
fica-Se plenamente. Nã.o vem, evidentemente, a pell~ d.Í;Scutir o 
que se tem feito e o que se tem deixado de fa.zer. Sabemos todog 
4µe há; immensidade dé coisas por ·tazer e que erros foram com
m-ettidos. Quem os não cómmette? Que QoverJJ.o não os coni
metteu ?· l::ie temos ou não direito de propor esse voto de congra
tula(}ões, a maioria da Casa que m'o ~·esponda. Se temoa ou não 
o direito de nos tegosijarmos com a si~uação que ah1 está, que no~ 
diga..m as situações estadoa.es on(le pre·:valeceu mais <le U?llA. c•,or-
1·e·nte .adverSarla; .da corrente governamental. 

o Sn. J'oÃo NEVJ!'S - Até agpra. uma. unica . 

O SR. J'OÃO CARLOS - E · q.ue !os.Se uma ti:nica . Vive.m.o:s:· 
largos períodos em que nenblimâ conseguiu esse be11eficio. (A,pQia .. -
tlos). Mas não· fi~are~os numa uníca., creio eu com. toda ;i.. sin
ceridade. 
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O SR. JoÃo :N.EVJ<Js -·Por is~o inesmo n.ns empenban1,os n:u11ü~. 

l"t. vohição. 

O SR. Lmo MACHADO - P~o li,eew;a par~ nssign_alar que ha 
n\àls um exemJ>ll:> - o do Maranhão - que derrubou a sitliac,.-ão 
\lominante, apoiada pelo ·C~ntro. Por a oppo~.i~ão c1ue ,.~llcf>~ nn 
rn c;u Esta.do. 

O SR. Jo.Ão N@v.1-~s - Oppoi:iiçii-0 amiga do GoYf'r no Feclerúl , 
~e~~~- . 

O SR. JOÃO CARLOS - E''id~nte-mente, nflo fo·i s(1 j>Or i$-'l.O 

•1u~ se fez a. revoluc:ão . Foi J>Ol' uma infinidsHle · d<> outros mo
tivos. 

o. SR. Hl:JNRIQUE Gocxo - A opposH;:w 'niarenhem:e YEmli<?u PºF 
um conchavo e não P.e1a.c:; urnas. 

O Sn. LI.No '.MACHADO --. Cond1a,-.u t(!t'Í~ havido S(:.'. d a. reu.i1Hi.o 
houvesse V. E~. feito parte .. 

Q SR. JOÃO CARLOS - De qualquer fórrutt, meus. i10L1tf1's 

<·oll\?:gas, não vadÍlo em declaia r que, apesar da ·~argum com 
<rue n.óss9s adver~arios criticam os quê for~m. hontem. o.o; r evo
lu~ionarios de 30 - se sé quoizer falar c.o;m ani~o sere>no l.le ju~

tic;-.i, se não J>revalecerem azedumes, que perturb'am o juizo 'C•'.1·i

tico e o ~enso do eqµilibrio - ainda. hayerá~ 'IIlesmo oos 01Jvosi~õe:-;. 
t1uem deva reconhecer qU:e, dada a situac;ão que se creou, <'lados ol:!· 
q uadros que ania.rgurar::µn a socleàaide br«.1.sileira, dada a neg~ç;ão 
ele díreftos J"Udlmen,tat-es, a cada; momento ês.i;>ezinbados ~la :r~ir.Qi.~ 
\los t><><krosos; e dadol': tambeni os protestoR que'~ irrr>mpi:u:n fü• 
nol"tt' ao sul do Paiiz ..• 

O S~t. SOUZA LIHÃo - Quando ·r 
O SR. .TO.ÃO CARLOS - . . . a unka ::;olu~~r~o imi>.ORta J)~ltJl-1 

:lC.·ontecimentos --- era a so}u~ão revolu<'ionarfa. 
Não venho faze),· historia, me~ nobre collega. ma~ l'ie V. Bx. 

:;i. tal me obriga$Se. se"rfa. então forc:ado, a c:o:meGar pela ·1wo;:u·üi. 
Est;1do dé V. Ex. · · 

O SR. So"CZA ~o - E' lUlT g r:mule prú~er ouvir V. Ex. De
~wju mesmo que V. Ex. o faf:a. 

. o. S~. J'?.Ãó Ç.A.Rt.OS - Nà,ó é. rnin~ i_t1.t.ep<;ão • .Aliás. ·essa. 
h1$ta<r1:). Ja foi largamente feita; ~ se \ . Ex.. tem prazer em relei· o 
qua eram os incidentés e ~ber como se escreveii a historia poli
ticu. 'laquelles tempos, basta folhear os ;~ Anna:e~ ., <}o Congre!'lgo .. 
_:\saim entrarí" \7'. Ex· .. detalhadamente, nessas ~ituaçõe:'t . 

O Sn. Sou.~ LE.Ão --: Espero qu.e Y. Ex. fHG<-t ei.;sa historía. 
:.tfim. ue poder cotejai-a com n de hoje. .• 

O SR. JOÃQ: CARLOS - Y. Ex. pode fazer os cote:jos ·que 
<1uize1·; não "\·ou eu, porêni, Escrever histo.t:"ia. JlOrque ella. j ,ú .. foi 
e~criptâ por pennas ou Yerbos infinitamente mai~ r-esponsaveis e 
.mai~ brl.lha.nt~~ do · que tn~.nha.~ proprt~s palavras. 

•O Sn. SouaA LEÃQ - Ainda }loz;i.tern., o S,r. Depu~·él.o Cinevoato 
Brn.~a fez a historia. dQ i·egime, ~ç,t:1;1al. 

O S~. úcrÃVIo 1\1AN~EIRk - Fez a autopsia da obra · revG1U
<·iona.rfa. Aguarâtl'mos, agqra, n de.!e~t do Governo. 
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O SR~ JO_{O CA .H.LOS - Gr:-i1:rcle$ phr~.ses !W.o e.s~a8, rt i.Jt--. 

aqui appareçem!' O que é incontestnn~.r. l)OJ;ém, o êJ.U~ E! nec.essarJo 
accen tuax :~ que .. ·. 

O SR. ~\.DELMAR Roc~A ,....... O 2'N1úe.1·jmcnto é ela. mincwía . 

O SR. JOxO CA R!...OS - ..• npeza,,- llüs ~lifficuÍd::l de~ l1e:':t~
mo111ento . • . 

O SR • .Al>ALBEHTo Com:~.:.. --. n :< t Qmpu :-; ç.::l..Íumit osu:s jú. t>n~
sarnm. 

O ~R • .lO.{O CARLOS - .• . o Governo ~Lctual \"E"ÍO n [T:.> na~ 
}lagar divida~ Gonstituio<l ~ J)Ol.' outrns GoYet"no:<. (.J(uito õe11i. r>n.7-
111a..~) ' 

Xão veio, s~s. Deputa<l08; COJltn;thh· ern1H"estim~, fü .. zer ('l lli.,,: 

~ões· ; mas, ap~nas, mesmo <'Pl face das. diffíçuldadcs do. m ô.m<i'ntl.1 
l,1h1torko que atra ves~amq~·r, pagar divjda:s feitas por 01.1,trQs ! 

O Sa. <X~AVIo .MANGABEIRA ..,....._ ~ão apoiado! 

O 8R. JsA.o NE\>"Es - Pa:;'a.1• ns ·velha:s e augtne11tur t\(.>\'it~. 

O ·:SR. Ocr4v10 M.A:-\OABEJRA. - Yeiu cJ.·ear nova$ Uivi-él:;i s-1 muli.i,.. 
Pl.ic~u- as despesas públl~~ tr.iplíca.1· a. ved>a. dos imtct;.iyo:;: 
(A.poiu.clos e -n.éio apoiados) • 

·o SR. JOÃO., CARLOS - lsso ven1 de longe. E a iie:speitui 
lla verha. de inactiYOS; meu nobre collega, aíndn. m-0.mentos unte~ 
dG assomar a.. esta tribuno. estivemos, .o Sr. -4-curcio To11re~. o· 
~r. .Ama.tal Peixoto e e.u, estudando, pred~a.mente, o -a~sumt1to, 

no bom desejo, a que não n.os furtamos, màiorla. e m.tnorin.. ~k 
4lliviar o mais po$~iYel n s ·dotações o·rça.mentarias <la ·sohree:1r~:.t 

uos inactlv-0s. 

O HR • .AMA.R.\Z..· PliÍl:XOTo - . .'\füls,_ esse <tugmento da; verba: d u-,:o; 
'ina.ctivos ·~6 ,pode Vil'. a. íav~or <la. 9r_ientação do Governo Revolucio
n~l.~·io, 1:.>orq_ue resolyeu elle um proble.ma que nenhum:l ndmini:l'
traçü.u fl~~~a. tev~ coragem de enfre.t;16-w - o d:t reno,·:t<tiifl ilo~ 

tl'Un.dro~ <lo Exercito e ela Marinha. · 

O SR • .AG'URCX<> TORRES - lleno\.::u.:ão qu<:> tPm eustaclo s11ni m a ,.
f:i;bulo~'\S ao :E'aiz. 

O SR. AMARAL PllllX<>To - Er_n h~ncficio ela defo~a nae.i1111;1L 
V. J~x •• q--µe ·se :desinteressa tlessa defe~,l. nac·iom1_l, é n. uni<-:1 \"o~ 
que se Ievaµta; no. ~ome·nto. 

O :41t. 01,i!TAV·!O MANGABEIRA -'- Não apoiado-. Em \'é ;.:: de s~·1Ti't· 
~i d~~~sa. nac~onalí ap.pareUra.ndo melhor a esquadra.. ·e o Exei·c•itr,,. 
sõ s~· tra. tou -de b .eneficiai" o ~ss'oal. 

o SR. AMARAL PEIXOTO - v. Ex. deve-.se gU,i~ pehl ~ grancl(»S 
})otencias ao mun.do; é por e.nas que o E.J:~rcito e a ~fal'inh:l ao 
B1~a.sil estão se orientando. 

O Sn: Jo.Ã.o CLl!io?HAS - Neste ponto ·de -lnactlvos, er;;i. bastarrte 
que o Go'Verno -e-x.ecutasse os seus decretos e não pr'eench.es~e u~ 
cargos lniclaes, evitando o mais póssivel as aposentador!~ que· nao 
por motiyo ·de rigorosa invalidez. Acontece, porém, que o Governo 
faz esses decretos. existindo jã. vetdadeir.a. colleecão, e c<>ntinua ·"
concede~ aposentadorias· e !l- augth.entar os cruadros · dos .inactivos. 
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O SR. JOÃO CARLOS - Sr. Presidente, dizia eu, quando os 
~partes que se entrecruzaram, que o Governo Revoluclonarlo, no 
-seu primeh"o a~.no de trabalha, projactou as suas actividade.s por 
·tai "forma que realizou eõrtes pela imJ>Ortancia de cerca de 40J) mil 
éontos. Jq'ão tosse o abalo po~terlor, logo no anno segUinte, doutra: 
forma se teria orientado a activldacle governamentatl. 

O SR. JoÃo MANGABEIRA. - Ab~lo P.1".0vocado por elle mesmo~ 
:numlihan(lo S. Paulo. 

O SR. AMARAL PErxOTo - E' uma tecla jâ. muito batida. 

' O SR. JOÃO CARLOS - O nobre Deputado sabe per!(!iW.-· 
mente que temos nos excusado, aqui -na Oamara, de tratar dess.e 
assumpt9'. 

o SR. ·óeTAVIO MANGABEIRA - ExpUêa-se . Convêm a vv . . EEx~ 
~'Ylta,1-0. 

b SR. JOÃÓ CARLOS -- Absml'.Utato.ente, não.! Nã<> o evitamos 
i>elas· meSm.as 1-ntenções inalevolas q_ue. VV. EEx. n~ attrlbueIIL 
E~~itamol,..o porque somos· patriotas·; evitamol-o por· entendennos 
<fue as lutas· que sacod~m as nacões mais clv.ili'tadas não devem 
ser po.rito de partida "para extremecimeritos inde!lrtidos na soéie
dade; evitamol-õ porque a nós nos parec~ que, pelo facto de em 
detérmrna4o momento formarem-se dlv!sões ae aguas que sep~ 
os ho~ens. que perturbam as sociedades, interrompendo o rythmo 
<lo seu t~balho fecundo, sao esses •. apenas, incidentes que devem 
despertar as energias dos cidadãos pa_ra ~ovas lutas e não consti
tJiir semeitefras de odios perma._nentes, conduzindo ã a narchia. go
ver.J10S e .sociedades. (Pcil?JUl-s) • 

. Não t"emós receio de CUscutk ~ Estamos segui:os de que o nosso 
)l(mto de Yistá foi sempre norteadp pÇ>r ~odos -O!'! princfpiof:' de· to
l~ranc1a. 

o s~. A~ltAL. ~Xb';O - E dt- leàldade. 

O SR. JOÃO CARLOS - Mas, a.éima da.s. preoccupaçÕ~s do~ 
ajustes de oon,tas, vémos esta nobI!e e gloriosa terra bramlaira, me 
altos µiteresses naclonaes, que VV. EEx., ma.Is de uma. feita-. di
z~ d'efender com todo o ardor, · ouvtndo; -entretanto as rriesm.á~ 
criticas que agora nos fazem. . • ·· · 

Digo isto para que vejam bém .. claro qt:ie a linguag~m d~ oppo-
~ição ~ -s~mpre .a mesma. 

O SR. J"o:Ã.o N:iml:S - Aliá.a, ·como 'ª do Governo. 'f 
O $&. JoÃo MANGABB:IffA - Como a 'do Governo ~ ·diz: be·t.n o 

:nobre Depu1;a:4o. · 

O ·$R. · JOÃO CARLOS - E VV. EEx . o 
<':nm mais autoridade que eu. 

1 

dec~a.ra:m tàlve:z 
í 

O $a. JO..io NEVES -... Pelo menós com mai~ observação. 

O SR. JOÃO CARLOS ·- Eniquanto estamos resolvendo g:-a
ve.s p:tobleinas. a braços com crise que não é. nossa, ma~ univ,e·raf'\!1. 
é facil haver pontos escuroS:, q,ue as opposições visem de prete
-renci_a, procura.n.ao afastar dos governantes as ~pathias po-. 
:pulare-~. -

O SR. -RoBERTo Mon'EiRA - o que V. Ex. nunca d'emonstrará 
110R a:nnaes dos · J)a ize.R· civ~iliza(los 'é um .(acto · ·como ·· a ~evoluç·ãfl de 
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s. Paulo, provocada pelo$ desmandos do Govern<> . Nos patzes 
êivilizados, os Governos respeitam os direitos e a~ liberdades pu
bUcã.s e ·não arrastam os povos á nece·ssidade extr~ma de defen-

. derexn•se de arqias na.s mãos. E' isso. exactame·rite o que ca.ra.-
eteriza a. clvilizaçffe.o de um paíz, · · 

O SR. BBLUíRo DE MEDEIROS - No caso, a R;evoluçao <Ie 1930 
· tol desencaderufa pelos desmandos do Sr. Wsahlngton Luis, .h'Umi• 

Jhancio Minas -e Parah·yba. 

O SR. .ADALBERTO Co~A - Foram arrastados pelos comprQ,.. 
:missos que já tinham passado da hora. Esta a ve1·dade relàtiva,
mente â. Rev.olu.~ão dê s. Pauie>. 

O ~sn . .JOÃO -CARLOS - Ou'V'í o aparte do nobre De-puta.do 
~1·. Roberto Moreira. 

ó SR. DEME'l'RIO XAVD:R - Vo~ do passa.do .. 

O Sa. RoBEia,O :M:oREitU. - Voz do _presente, 

O ·SR. AMARAf.. -Pmx<?'i'o - P6õe ser do futuro, U)_a,s. do presente. 
não. 

O SR. J'OAO CARLOS - Não vac1U<> em declarar u.o illustte 
collega que todo bras.ileiro que tiver perfeito conhecimento dos factoa 
e quizer Çlepôr com sinceridade, será ob_rigado a chegar á conclu~o 
de. q_u.e houve erros do Governo Revolucionario. Nuncà os .négarià, 
relativamente mesmo ao· Estado de $. Paµlo. 

O SR. Jo.Ã.o NEVES - Atê os combateu. 

O SR. J.OÃO CARLOS - Digo isso qom ~ta sinceridade quan
to é certo que no Rio Grande do Sul - porque nesse tempo tinhà o 
prazer infinito qe apenas viver naquelle longinquo recanto do Pa.iz. 
~em v~ri.ficar de perto, como me-e_stá. succeàeudo nes_te mo.menfo, .atê 
onde yae o espirito de a~imosi:dade dos .homens ã.:e tão grande cultura.. 
t.> de tão altas respons~bilid,ades. engalfinhando:-se numa. ~uta que 
não me ~rece .á altura das nossas .tradições de liberalidade, de Cln-. 
~;ur<l . de ~pirlto chr$itão e de concoràia . . . 

O ·SR. Ro~RTO Mom;IM - Ao çontra.l'~o; ella vei.u demQnstrat' 
que a aJmu bra,si'leira pulsa no coraçãt> dos paulistá..'1 e que os paulis
ta..ci de haje continuam a tradição do pa,ssado. 

O SR. l~·RO ~ACHE ·- Pulsa no e·orac:ão de to<lo8 iJ.- brasileiro~. 

~ii.o f! privilegio de ningttem. 

O SR. PRESIDre.N'TE -Attençfto.~ l~stá q.mu;i ffodo o tt"mpo <;le que
dispõ.e o orac,lor. 

O ·sR. JOÃO CARLOS - Diz~ eu, Sr. Presid~nte. a re~eito 

tfo assumpto, - :de que poss·o tratar apenas pela superficie, pois V . 
J~x. já -file avisa que o temvo ê exíguo - que quem quizesse del:lôr 
1·om sinceridade, conduiria que ao m_omento em quê -S!'! fez a Revolu
c;âo já. estava. prowulgado o Codigo Elei~or~l e já. -se achava. ma:rcada 
a ~pqca para as eJeiç9es que .se deveriam_ re;lliza.r. Preflro ver na 
t!eclosã:o ·revolucionaria de S. P.aulo apenas ~ .~ltuacã.o psychoto
glca.. que h~via sido cre;..<tda. e -q~e <:<?rtos elementos militares fiz~ram 
~xplodir. 

E~'!a. a Aítuaçãa rea:l, r-elativam-ente a .S. Pfrulo.-
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o SR •. Ro.BlilRTo MoREIRA -. Mas V. l~x., exi>licaoao p(\)r egim. fo1:
ma, deixá completam.ente inexplicave1 o facto. .A• Revoluc:ão de: .$. 

Pa.ülo teve c_ausas mais profundas. A circumst.ancL>t ele e.starem mar
cadas as eleições e ode. haver uma Co.mmissão nomen.da para elabora,1· - ~ 

1l projecto de Constitul.ção não tinha in-fi:lndido Çt ninguem. n. confia:n-
·~ <ie qué esses factes certam~nt.~ se. realizanam, porqm: estava-n1os 
.em pl~no regiinen de despistamento, c.omo aliás, aino;i; estamQ~ hoje. 

O SR. JOÃO CAR,LOS - Não se i~óde c haina1: ·ide regimen de 
clesptstamento aquelle .que tinha pq.ra oriental-<> eleitora.Imente um 
Codigo e marcadc,i uma .époc.-'l. de ~lei~õe.s. '.M~ts, não foi ei:;~a finafüfa .• 
ele. que ine trouxt> à tribuna. 

D~jo apenas, Sr. PréSidente:, trazer a nossü. palu:xTa ó.le pi:·o-. 
testo cóntra. o que !oi solÍcitado d~~m tribuna, ' ~omento~ nntes~ 'Te
mos a segurança perfeita de que s~ Justi!·it'n o pedido {\e c·o.ngJ·:rtu
la~~s. A elle damos· o nosso \'Oto. 

De uma certa forma, estamos com o. p·en!S~tntento élu D t•1>ut..all• · 
bahiano, que me: ;pr·ececle.u na tribuna.. Evldente·ínente., ~em qúe' 0 

.venham®, dizer .c:()mo t>roseguimento desse voto· de congratulaí:-õe:-i. 
todos os .i:1ossos desejos, os ma.18 sinceros, os mais vehemente-s, $W 

para que se esmaeçam tl.S nuvens qu~ toldam os horizontes de certa~ 
.situ~s estadoaes: são por que a Nw;;ã:.o possa marchar tranquill<J. 
resolvendo se1•namente QS seus mais -sérios problem~t5. Ol!l nos~s ma.h; 
ardentes desejos - e n'i,ngu~m. noti excede na sinceridade- curo q.ue o~ 
enunciamos - são pr~ciSa.mente p~rá que fl. tnU.l'g't.>.ltl. da." pai-xõe~·. ú 
margem dos odios, á margem dos r.é.~ntimento~ po~l'lamo~. todo~. 

utiliza.L• o melhor das noa~ t-ne-rglas em prol de um Bi-.tsil grandt-. . -

que V'enha, .emfirn, a. realisar os seus g1·a:ndes destino:;. < Prtlmr.t.<: 7l'rfi-

longadas. O oratlor é c1i-m,1Jri-m.en.taào .) 

O Sr,. D-omingos Vellasco <Pela orãem.) - sx. Pre~iUent(~ d.t"
seJa.r·ia que V. Ex. me .esclarecesse qmfntos req'uerlme-ntos existe1'n 
no sentido dsste ~m dlscus;'Jão. 

- · - . . 
o Sr. President_e - · aa apena.'i o de V. Ex . . HO qunl foi mnn

cla.d~J um adminiculo peJo Sr. Octavip Mang-c:1.beira. 

·O s ·R. DOMINGOS VELLASCO - ~este caso. ha. grancle- enn
fu.são, a. 're.-!Pelto éle: meu r~UerimeP,.tO, porque rüj.o pedi \'Otô de con
g,ratulàl;ôea com llessôa alguma, J>êlH.. üatú. de hoje, como 11)ensarn o~ 
<lois ultimos ora.dores", ina.OJ a.penas que se consikasse em act:.i. •· urh 
voto de homenagem a. quantos, no Brasil. se sa.crifk:trnm JH'la~ Ji.hPr-
dades democratlca~ .• , Sómente lato. i · 

E• -r,equerimento que \)Ode conter,. cc1m.o !contf.m, a~si~natur; 1;.. 
tanto de Deputàdos da ~na.iorla. ,coz:n0 da. mi.nor~t. 

O Sr. Pedro· Aleixo í Peta art/ie11t,) _I_ St·. Presid~l,lte. a 
questão de ordem suscitu.<hl pelo nob1.·e Deputado üomingos Velklsc·(,, . 
prim~iro si~atario do i:·equel'ime.nto q.ué nest~ ipstnnte passo n 
conunenta,i·, dispensaria, at.;, meu accéHSO a · esta '1:.r~b.una, i:;e nã.o fos~e 
o desejQ da. bancada. progressista de Mina.a Geraes. e, pos;10 mesmo 
df:z~r. de- todo povo mineirQ, de, neste· momel'.lto; :ma..i$ utna ye·z. decj
didMUen.te à.tfirmar que- .Minas inteira jáma.is falt:::nia Í'om RéU ·vót.ó 
â.s homenagens que devem ser priesta:das a quant1.,,1' se ~acrific.;rram 
pelas liberoades democ.raticas. 

Mihsa. Geraes, funda.mentalmente democra tica qüe é. em mo
m~to como ~e~ sente bem, voltàt:idq·-se para Q passado que, .evo.: 
cando os sac1'tl!iciol:! soffri<los , procu:1m. e_nergias aova.s para à.ffrontn.r 
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:-...<i <lifficuldades da. ho1·a pre-sente, E\ l:iObret~do, procla1.1.1~ aos olhos 
do Paiz :i sua .iiltt>iva, confiança. nos .glpriosos destinos do povo h~
.síleiro. 

Não ·~. po1· -cónse·guinte, quando :Se debate e quando se discut<.~ 
t1 requerimento do nobre Deputado Domingos Vella.seo, -d~l>la.m~nte 
insuspeito neE!~~ hora _.., ins~peito llOrque nl'.iJlta. com galhard~ e 
brilho, nas l;lostes da minor-1a. e i~suspelto pelo seu passado dê Iu
ctador · pugnaz em_ prol das liberdades democ,ta.t1cas (muito "bern) : 
não ê este <> mome-nto para qu.e se venham faze1· restricçãoes, ~o vQto 
J)roposto. voto .que, tenho~ ~erteza, ~o Bras1l inteiro. ,ne~t.e insta.1jt+-, 
toda gente secundar.A.. C()tnó affirmação de homenagem e.01:1 sacrlfi
üios p~sados, e, sobretudo. como affirma~ão de fé nos destinos do 
P4iZ. Más, sr. vresldente, como já. disse, não pod~ria o meu Estado 
i'altar, neste J)asS<>. ,principalmente porque, >Conforme e notadam-ente 
-~ccentuou o inustre leader da ·maioria, Sr. João Carlos, não <: está 
a opportuniüade de se apur-ct.rem as responsabilidades. i:iem u ensejo 
J?U.l'a que. os protagonJstas e participantes de luctas facciosa~ e i>a.tti
,<'larias sur.ta.m aos olhos da N~ão, feito Juizes dos actos q_ue :p.rati
c~aram, a. proféir c-ondem1'1a<i)õefi. ou. então, annun~hu· a~ t>ro,rn»i:.1:; 
:i h~olvi ~õeil. 

O Sn. 1~211~0 .RAc1n.: - Pe_rf~1tamente. 

O SR. PEDRO ALEiXó - A 've~clade é que. 81·. Pre::iitlente, 
"l-1inguem contestará, legitima, procedentemente, que nn. ar.çuncada de 
Outubr-0 de 1930, antes_ mesmo delia., ne.s c.o_nsplrac;ões que, im.me
diatainente, n. precederam, ou em outros va:r-ios episodios clvíc9s que 
.)>~desenrolaram ~m caãa um dos sectores e xecantos ao Brasil, havia 
homens de fê e de alma. "vlôrando e senUnd~ J>~lo tuturo iio Brasil. 
Hoffrendo, angustiosa.mente, O dolorOS() s<>nbp ~ reinteg1•ar a . l'a
tria ~m frn.nquf:as <1emocraticas que, uma a ~ ia.m. lhe sendo suh
trahidaS; pc>r a,quell~~ que, ~t_i1 da.dos instantes - -'l)âo füscuto, a.gora, 
a.s .ra:i:õe~ - acredita''ª~ que o melhor meio àe resgua1•da..rf.m o..s 
inte.re.sses naciona~~. ~tln~ era ·o de tudo fazer~m lH\l'a que ~e.· 1>u
des~em perpetuar no })OÜel:' , (Mwito b~,m) • 

Sr. Presid~nte: 'Não taça·mos, n.e;te ;mo,u1entu; um :.i,justt· lle "t·viv
tas, unw. investi~çao do,&· factos occcfrridos no Brasil neste ultimo 
quinque.nnio ern ~ot&jo coni: factos :1.nteriores. Al.>st~o-nos <le· r-.izt>l~ 
o nãó porque tem.emas nõs, os revolucfonarlos, n6s. o;'il qu~ vlbraftl.o::i 
de elil~âo' 1>a.triotica, quando. o. 24 de outubro., <1~rrubamoz; -µ~ E4í• 
tuaç-d:o que reputava:mos carcomida. o l>ronun9in.mento da Nação; 
não, Sr . P1·esiden~e, i>orq:ue estejamos a temer a mai.<i exactu,. a _ ma:i~ 
fiel, a r.n_a.is .i-ii;orosa t>r~ão de ·contas. l_lµl.S, -sim, Renhorei;, 11orque 
:linàu. ~tão l>em vivos n:,i nossa me-n-;ior1a. os acontecimentos que 
imme41~~mente p,reeéder-.tm e. que f'oram a; causa. i~1mediata., <lécisi ... 
ya. d..'} d~%'Ta<;ão rev-oluclonarSa. Lembre;mo-noi:; bem que ,;e esta,.. 
n1os aqui, representantes da maJoria, e mustres e nobl'eM ad\·erstu1.o!'.I 
dn. mi.nor~a, ínve~t-idos ele. tã.o nlto e <l1giúf1cador.a.. func.cão. f• l>Or.que 

.est~ direito nos (ot asseg:u:ràdo po1: unw: l~i revolucio1~t~1ia, lei que r. 
o cumprimento tle~ <le uma prome~sa. da ·· .Aillanc:a Liberal·~· . E_sta
mos neste plenari9 n <lebater, frente n. frente, unl'l ·ud.versár1uH .d()~ 
outros e,, n_fi.O sentjmm;, ~mo OUtr'<.>i•a, a à.Usencia cl€' \'bzes (l.Ue O ,~},. 
·tuacion·tsmo abafa'i\.·a. n.em i.·e.mos· vasia.s cadé1l'as da · re1.n-eaent+1(;üi) 
popular •. ·su1wrlmida po1· excusos processos de reconhecimen'tos uu..: 
citoa. Nestas condf~Ôel' e nesta conformidade, Srs. Deput~os, ta.do~ 
.o~ \•oto~ que. ~{:\' 1'ize.,~em de sebastianismo lnC'1·-lv€'1. rlé ·snudosismo 
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ilidesc.ul1)a.vel, i~eveI~iam .à!penas o desejo de que voltassetuos a.o r€'
gimeri das a.ctas falsas, de concha vos e cambalachos, de depurações 
facc:ios~s e par.Udárias. Peô.r do q·ue isso, se es~es v·otos se reali
~!:!s~n'l, i:ieria 9 retorno, o regresso a um estado de colsas q.U:e ó Bra
sil, h~ c_inco -a;nnos, éX?--etamen~. de· armas. nas m:ão~. .condemnou 
irremissivelment;e, caª5ªJdo que e_s.tav~ .de· profllga,r, p~cific_a.mente, 

mas in-gtilment~, pe~ pª1aV1"3$ de le<UJ,ers Uber~e~. erros -e qesacei-
tos q:u,e j'á constituíam systemai de gave.rne>.. Mas .a,pesa,r de. voto~ 
·~ud~sistas o Brasil. nã:o' pennitti~ que a ;situaçao antiga nov~m..ente 
·se ·{nstaúre, 'POllqq~ ~~i.I:P.a dos lnteres$es faccioSos e parti<la.rtos estií. 
<> grande ia.nseio, Q incontido anse-io de libet da.de da alrn~ br.aslleíl'a.. 
(J>a.lmM p.r;)ton(Jafkts • O· õt.ail'Or é cuina).rimentado. ) 

O Sr. '.Roberto l\1orelra - (Pa.imas) - senhor :eresiden.fo, nãQ 
hesitaria em dá:r o méu. vóto ao a.~equerimentt> formula.do I>éla 
ma.ic;iia. • .. 

O ~R. Dtmz _JtiNl!PR - Ao contrario:· por Deputados da minoria: 

.o SR.. RQBFJRTó M.OREíR.A. - Ignorava-o; cheg1.le1 ha.. pouco 
e tal cdêprehéndi das acaioradas !)álavras que foram àe(Ui :p_;:of~riàas.. 
após a n _:i:inha. presença no. recinto. 

ô Sn. Do Mm®~ VELL.ASCo ·- Peço· Ucénga pára. uni escla~~cilne11-
to ·: o requerimcentp ê de. minha aútorià. e nêll~ J>róponho U:in. voto de 
he~eµage-m da Ga.mara ~ qua:nro.s, no a~u. se sacrifiéâ.ram peol~t 
lj.ber4ad'e dem'Qcratl®,.. 

O SR. 'ROBERTO 'l\fOR~lRA - Esse voto eu o concedo de muito 
hom ·~do. . 

·o SR. Dol\rilNQ0$ VEI.I..ASCO - E d~V.é> di,z~r a V ' ~X . (lU~ é coisa 
qu·e a.ct-ualmeri~ não éxfste .. Ha, a.pen~, um· G9digo E_leitoral; liber
dade democ~tµca.. nij;o . exjs(~ no Bra:sii. 

O SR. ROBERTO' MOREIRA - Tem razão V . Ex.,. a liber.da.., 
ele. é:Ciipsnu-se. Obumbrou-a., ~ immiensidão· -da sua. treva, a ri0ite ~ 
sem estrellas dê regi,men .discric.ionario. Falh~, lamentav~lme.n
.te, .na ))raticá, to~- as lbeflas· proni~sas dos brilhan~s ~ valorosos 
o.rautos da Revolução tdumi:>~ante aos 24 de Outuotj'.>. daqliell~s qu~. 
tendo-a abra:,çado de bôa fé, por ena _pelejaram com o denodo que 
sô 9 ardor das cenvlec;:~R .sln~ras :~abe communicar aos q,~e com-

. 1 

batexn. t>Qr id~. .. 
. . . 1 . 

Não .o digo po1· d .es{leite o·u :mal_ cóntido azedum.e. Creiam-o •o 
ou não o creiam os meus a.dv-eráarios, 4dm:lttam-n'o .ou não o: ~
mitta.m aquell~ qu& dé mim. ,divergen:i, a. v.:er<J,~ ~ que n9 cora,. 
~ qtie bat~ nesté .Peito, P!ara ·faJa:i.· .. comoõ p~ta;j ;n~ ha ~sQ.Uic_iQ 
d~ o~o. Ií,l_~~~erença, ou rancor. _ _ . _ l _ _ _ _ . 

O .SR. CESAR 'hNO.C6 - 'V\r. EE;x:. nã9 "?stão çorresl'>o~dendt~ à 
gentileza que tivemos para C?o.m .. a m1nor1a1 quando appro1"amo8 o 
voto de co~tule.ção ao 9 de .Julho:. 

o SR.. ROB~RTO- ~oi:u::IR.A - A. :g~tueza.. ~ue}le CW:>O, 

fol1 ~t~s. do.a q~e-, como eu· •. fundamen~d.o <la trlbµ~ o ~µer~
ro:entO v:ot?-do, . ó fizemos com 1lal sobpdad,,e e_ ~crec~ qµe to

~ dós pudé-:azn. -a:poiar., ·~ .l)ro'Vid:ei:>.c~ pr<)PO!iiita sem saçri!Jc'o <>ii m~
)lnch-e ·das suàs· cpiniõ.~s divergentes. 

O S~, ~ Ju~roR - Eu, como me:mbró da maiiO~l~, as .. i$'héi 
o teqüerlmento. ' 
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O. SR. ROB~T.O ~ro.REIR..A -- Henra lhe seJi:i. pói· iSso ! 
.A.gora... porém, o caso ê :))êm, dl:vc-r.$0 .- · os ·~~r~gios ora.dor~~ 

que me preced~ra.m llà. tribumt. n.otad_atílente p inus~ré. represel:l,
~te de-~i~as Qeraes, foram tão· descom.passados na sun. crítica ~ 
tão ac~rbo.$ n9s. co~e~it(l.$ que em_Itt1'ram, qiue n&f: outros, os ~n~ 
~ldqs dé 30, S.01llO"S .forcados a, d~er--lhe·~. :- alto lá:! Sim, senho_rei-;~ 
·r.espeiteipo-nos routuáP?ei;ite, ~ se ,.q~er Testabelecer a tranq,µlli
d.:~d~ no Paiz; se se quer que a. câ:In::i:a:_ ven.ha ~· este J,Jl~nario~ 
se ~e quer que, ~· s~u alsv~o n,at~ral; regressem, amai,nadas,. as t-or,
reiitês én-fure<?ida~ .da opinião. Na. commemo.raçãq dos. factos da 
tiistoria. patrla, mesmo daquelles ·que évocam lutas fi:atricldas, to
dos os brasileiros -se -podem con~egar, dé.s.de que -se. respeitem °"'" 
justos melindres_ àos que ne$ee:s 1fréhos s·~ envolvera,m. i?r.etel\d~r .. 
,t>Qrêm gl<>rlfi~r 1 tae.s ev~nto:s, cobrindo de al)-Odos· um dos prota
gonista;s dó dra~-a,, P~- .sõ enalteeer o outJ;"o, - é co.isa.- na vet'.d.a
d~ :ínadl'nisslvel, q_.u:e jâ.mais se coa<11-un,a,rã com a;s nuTm,as do bôm 
to~. 

Os ~res andai:n cheios· de clamores dê paz. FWa-9e mU:it.O; por 
ahi, na. ·n~ees·s~dade d~ pacifiea.r os espir_itos, ·de aplacar as paix~s,. 
de re<?onc'iliar os indiviclll.os. A9 me:smo p8:$SQ porém. qU,e assim 
Se e:vangeliSa.,. .frrogam-sel em cllatrt'Qes tr~mendas,, trelnenda.s çelj
sura.s a elementos da oppotição. Com esse prooesso não. ~e chega
ra já.maia .a.o fim aesejado. N~q se te~ ~ 'páz. ~ a. .gu~ ;, 
nâo se verão inna-nados· 'Os hqmen~ e, apazigua<los os co~ções, pv .. 
r~:tn repassad~s, di! -exaltação~ e. de· ir,a.._ Qa. jus:ta .. ira que sus'Cltà.1.1i 
os mpvimentós de oppressão .. 

Qµerem, ·para () feito a~ 011tubro. !':lénão a glormc~ão fetve.nte 
de. todos. os patri9~a,s, pelo menoi;i o ~j.lencio disçreto <los que baquéa
ram. naquena,. épo.cu/? · CollQquem, então, .~m alto a. fupa~mentação 
dà. pTop.dsta pai?a qu.~ nJngu,em ·~e .si:Z'.lta ihumíl,harlo ou d.Jm.inu14<>1 
a.nte o ;prineipi'o alvitra.d(?. 

O SJ'.l. .ÃDALJBEnTo Conm:;,\ -..., A:<JSint (oi feito -ó t·~uerini~íitu. 

o ·SR .. RO:BE.RTO MORBl.R.A ~- Já. nãe> me atenho• ,neste ins.tau-· 
t~. ~- 2.1\l~lyse do reque.rime.nto. .Agpt'.Q, e.stQu apenas respo_nden.do 
aos dis~ursos, l:J.:üe o. ·pro~o.s·~to d_e}le, actu.i sé prpferi;i;-azn , -

Chega a sª_r, com. eff-eito, i.ncon1preh€n.siv:~l. Sr. ·Pre$i<lent-e, est.:1. 
continua. .lÍlálsin_açao. do pass;iqo., como sa o pa:s:sa~o fosse a.p.enas 
Um tecido ide ~gDO~iI:ll~ e ' (,! 0-br~ de U11). ~.Ô partidQ; OU :dt:: Ull·t 

~6 h(:)iilén:t. :E;·rro.s e defeitQs te-:\·e-os o· passado, como O;J bem l' 

prese.nte e os ·te'f.'â. o. f~tu1·0. vt>is o p.l"QPrlo da -0ontingencia hu,n.1.& ... 
na 'é: C41.r n9 d~certo e 1ncid·ir e~ eocllilos. -~er~Q. poré·m, o~ 
bpme~ei da aitu~~ij.o os tl).'!lis ~utoriz~Os p_ara irrogSl.r Qensurn.s 4 
qu~m quer que seja? Estarão, po:vve~tu:ra, .e.s~ hotl).~ps l,impos 
de .qulp~ e ·lªento~ de peccado? Vieram el~es. n.o. tu.ribil.hãg <le l.UIJ.a 
r~volta pal"a em~ndar as falha§ e çls deficiencias .d'n pa.c;s~do-. M'.~i:;;. 
~~ o terão, feJto,? 

O SR.. Sõ:tn;A 'LEÃo· - .A.g·gi ·áVat'am-:nas. 

o Sa. DINIZ Jwmon __, y , Ex. está f_ugindo ~.-::; suas 1)1"~. 

O ~R. ROBE.RTO ~OREIRA - -. Estaria, se o -meu .prepo$lt.9 ·no 
momento nâ.9 fossei ~como' é, o & revidar c~rto:s at.e.queg dirigidos 
a. uma situação que apoiei .. 

Attenda-se, entreta.Iito, ao que ha de llogico, 1nconV.enieiit-e e 
injusto illessa.á objwgafor~ ~em •medida .e atiradas para. traz. ~a .. 
lou .. :s~, aciu.i, co~ grand.e. entonor na ti:ecessiàade, em que· s~ viu o 
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:Paiz,. d.e r~t>r.r·~r' ~ a1:·ma .. s ~fim d~ ill').l)e_dir ·~ ~rpetu~o. de· um 
sõ. bC>mem no poder. Pergunto, JXl?'êm.: agor~: cabe· o rej}aro n~ ,. 
bocca. de quem sust~nta. um. .govern_<>· que ·no pod~r .se con.setvt~ 

Gomo successor de si mesmo? Quanto ~os dell,la.is .e~osi lm1n1ta.dcw 
ao passada, ê .,recise que .bêm discrimbiemo~ a.$ respól$abllidM.~ 
1~ea~tlva,,. ·Tornou-se tn<>da. lah.~ todos .esses erros â .conta ,:lo~ 
homens· q;u:e. cairam em 193'0 ~ Mas .~ n_ã:o ~ jüsjo. E' pr~eJ1;1ü 
ç411e ~ ineil'Uã.tn no ról dos culpados, se ·culpa hquve .. . 

O SR. $oU"ZA ' LEÃO. - 'l."al}:lben1 ::l(luelles que "Sé. ap1"oyei.t~n·am (h.i 
<?:-tla.~o nct~i .. · 

O SR. ROBERTO .:\ióREti1A ---. .... t4.mbem o-:3· Cine cqlla.1>0.ta
r <.r.m com a;quelies hom~ns a~ .p_o.ucos me~s antee <la l!nla Qué&t.. 
dailcfo-ihes coadjuvação, :solida.r.iedad~ e apolo. Norteada a. critica. por 
~S.se. rumo_, que ~ o. da justiça. yer-se-â que eiíá. vae. n:ttlngir en\ 
·cheio muitos outubri~-eas de po11.ra. a ooroeça.t .pelo maior de todOES. 
u Sr. Getülfo Ye:rgaa, cuja intima ·son~aà.e. com a. s.itu~ão dé
vosta. em 1930' so ~ queb'rou, i_nterease.irá.men.te, em ·mêiad4?s ide:; 
~9. Por.que. porla.nt<>, quan<l.o se .ela.ma. contra o pa.s:md.o, .se ·ol'Vidu 
~ss.."la clrcumêtanel.a essencial, que, ~·tt ·nãx;> .serve n.a.ra. innocenta:r of: 

})ôssivéis culpados, besta; todaVia, pat-a. desautorizar os julzes que. oi:! 
con<lemna:m? Os erroâ d.o passado! SLin, e.Ue os teve, inques_tfonavel· 
mente.. M~ não tã..q tunestos, indiSçulpav~ e ·Iilol:lstruesas c·omo 
o~ .que vão tendó ó presente Jnfortu.nado (.Muito bem·) . . 

. Já e disse e re-plto, Sr. Presi'dent~. q'ue não hesltarllt. em êsteu· 
der wna patm~ a{>$ vencedores q~ Out~br<>, se élles tivess~m .trám.:. 
D')U<lado ,Para melhor o pa-noramà. do Paiz .•. 

o ·se. ÃD~Q CoRnEA -- V. Ex. não p6de põi:- 1~rso ero n~vid;c-.. 

O SR. A~ PEIXOT.CJ - Ahi -éSt.&- ó cD·~o ·dv Ríl.). Grttnd.e êto Nor
tç-, e~empló u.nico i1a ·:Hi:storia do Brasil. 

ó SR; ;aoBE}tTQ. !\1.0REIJ;L<\. - Upicq, e1~'l \'e.r~l<Hle, })('lu ~~.i:io 
ll!'" {'rimes, tro~lia.s e Violenefas. que ali- s .e <l~nr~lan1. 

Ma:s, cc:mtinllo. Lou.,•aria à Revolução, Si-. Pr~ident~. ~'e :maiot· 
.fosse- a sua m~sse no que· concerne âs Uberdades pll'bllcá:s, :w zele• 
'<'idrnliiistrativo, a moralidade poilti~; se tisãe o Palz. :11.ão clesma.~
'telado1 cQ~o ;inda, pelas 'füfadas dá. fncotnpetencla, 111ns en\·c>iVitfo 
f}'UDla on4a; ~orenté de florente· vr0sp:er.U.lade; se. ,·is~e o nome (lH 

Pat:ria; eng,::a:~déc14o ~· 'l'~peit:aêJ.o :n.o e:x:feiior; se i\'iss,e. nci interit~r. 
M• bra.sUeh-os i:rma,.nados~ Teco.nQ.l;Uados, tranquiliz..'L<l<i.~ ~I M'as. em 'vQ·~i 
tlis..:io, .que é que nos de,pata o. sc.enarío ;m~ciOO)a:l ? f 

o sn. DJN~· .juNro~ - ·"- sua~ voz nesso. '·t~·i~·~n;i ~ u111 exemplo d,,.,, de que mu<lamos. 

() ·Sa. S(;.ru.z.?. t,m!o .,..__ A- tolei•a. neiu deve ·dr <ln (1!·ovc1·no e t'i~o 1\la 
ú!'l[lOSiçio. 

O $n. A~URAr, PEIXOTO - Nunca houv(. Gon.•rno r:n:ris tf>'lt>1·mit.c 
1:1 n .que este. 

O ·SR. ·:aoBEi:tTO'. MOREIRA - Qu.e vej~ e o:uco, :senhor: Pn~ .... 
.-iden_te:? A .nlJnha voz néstà. tt-lb.11.na. a,ponta~ como ~l (la:."' gran~ 
de:s ven~-µra,s que ~· espraiam sobre o PaJz{ Quando, pçh~m. sen!lo-,..· 
1·es, jã. .se or.l)hanou estn trib11nâ Cla. voz do.s o.ra<'.lorea alU.yos·? Q:uan
~1o .elnl;l).u~eceu, aqui, o rastro da. independ&nC'ia?· .Qu,a.1jd() d~b.ou d'c 
c·l:.itmEtr no ~.arla111ento brasileiro· a pn.l~vrn. · cn~dénte. itú~i~r::i:dà ~;e 
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l_o)lifro:xnte-. dos t~ibunos '4a opposir;fto'~ l~p.~arla:-~e muito l;)~Iil t:ng:i
nado o nobre lJepúta~o: à ttfü'lM <tu.e eü deslusti.!4 (1tcio iJ.poia·il~!; ,) 
ne~te· ~oroe:r:~fo l1ão é uma cw1quistfl. da. revt>h.tção tri:urup.l:r:\nte., uma 
outorga do -01J,tubrí.sm.o, 4h1à recente lniloyação nac~io.fu1l; &. aa· cn!l
t:rar-io, Ut:n.a. nobte t~«·ld.içaõ nionatQhica, ~· i'epublicana, - u1.;,.a so?u-e \·i
v~cia dó pas$ádQ, 'l)'i:ii legado dPs r~g-im~n~ trn11shc-to·:.:. 'l:ú:e :t pl)rH~ 
.tica actua1 n:ã<). I~gt~ou clesma.nte\àr, 

O Sn. A~ P.EIX.b'to - ~"". Ex. ·;;;e e.sti:Ue«e d e 11u~ aqui m\e.1 tt>\'t 
ln~i·esso a oppos1r,;ão éhL Pa1•àh ~;l>a. 

O- SR . .E.O~ERTO MOREI.RA :..._. Semp1:e houn:· c:asos ·tlu l''>:1l·;1-
. hyba. E 9 dêrradeko <l~l1es, j(l. ~un\·~_niente~wnte ex.:1llícad~. nãú ui-
r~ou ~este p~~nario. a ph~la ng~ ·® o_ppcisição. Mais g~Y(' é ~ ·ct~· · 
acontece· agora nelo :Paiz inteiro, onde• im~r;:i. ·sem peia~. ('01\l.l l.u.: 

suas ã1$p·osiçl5e~ draconiana.::J. a fa.rrws~ le_i de se::u·t·ançu.. {'.Hn1.l'-'"~!"

so11a ~s conseien.cias e <:O:llfis~qora. d~ l.ib~Nlade:->. ':l\í<l,is gra.ve .:': " 
e,9tido das fin~n.ça:;:; üo :P34z, 3,rra,zafürs, <l~'t-:t.St:i:d;:p:;, !otnln:i;.nH·. t~sj 111-

roadas. como o .desmont)_1;rou, runda h.01~teni. i\ pttl::tYt·a t>tn.n· tn•T:r,.; 
~uto.rlzadà. do illU;;>tre Senho1· qincinato Bra.~. 

o SR • .A.M:A.RAL. PIDXOTO - Contl~J. cssn. palaxrü E.':xl::ite vl.ltt·a • . 11i'n 
menos ~utorizaéla, a ffo .Ministró da Fazenda, que <t o Te:;pono!;fl•:r·1' 

.pela. gé;rtão elas finanças nati1ohaes. 

O ·Sn. Pm>nµ -a:.~cHE ---- O Si: ... 'Cl1n;irn~t11 Bí:<! l-'a é ·a . tt•Pt alti c.:b 
d<?'~graqn .. 

o $R., ~ARROS· r ~\.SSA.f, - 'E' l'~Se M il~·h;t~·o (fo Fnzéntlt Õ(' nncfo V~·m ·t 

O •Srt. Al\i:;~n.\L ('~IXo't'u .,,-- \·~01 ifa~ ten•it· fie V. Ex .• 

o SR, BARROS: CA.l:ÍSAI. -- Xn.\l tem tt·tr4.iGÕt'-s_.. o qUt> n:Íq (. o ca.i-:1 i dó 

fr . Cinêtnafo Brag::t . 

Q s~~ 4M.\iAAT .. P&iX!lTO - . 'l'ím1. n:,;; tratlit:<l'íí?g dit ~C:U t'rttlJialhõ. 

o: SR. DoM:u:uos YELL.1\.S@ - o orador çleve a:~ceu.tt1.ar <1ue tnmt•S 
1;etrQgradado em -materia de iíher.c.4üfos ~ g.ue :.tintlà J10je a irnpr~n::;a 
notipl~ n con~emn.aç:.ão de um. ni.edfo.o E>lll l?~H·to ~~lr1;l1e, e-xc·lu.sh·a1ne11-
te peio crime de ter m~s. 

,. · (Troc4m .. eç. apartes $hn.:uLt<rnros. (')Sr.. 1."'rf'.siflenf<' r ·(·c/aaH<J). 

O SR. ROBERTO ~OREIRA - Si ·1:m~c·ii::~$~~. Sr. Pt•esicl~ii.t,,., 
de· um exemplo que .retrat~ O(>tl.'l füleli9:ad.e a iuto!:eru:n~ .qu~ la ... 
v~a. hoj~,. ,n.~ Brasil,· ~u não põfü:1'ia, e_nco~trat melhor para.Q;igma. tj.-o 
qu~ o q.~adro que .se desdob,J.ia., neste instante, aos 11ci~os .1.iU10s. H:tt. 

um orador na tribuna.. U:m or.adQr- que pro.cura - e disso se-en~·•4'
deoo _;_ x;iã.~ .~r~ns§redk as rei;;ràs .da 'P.Qlldez, qa urp~tµdade· e di.i 
m~da. Entreiantu, nem. n:i.~mu <!Qm a. alta.-~ r;elter-a.t,la. i~tel"ve1H,;ão 
de V. ~x . ., Sr·. -Presidente, consegue, ellé um. a:n>.biente ~e calma 
para fazer o seu ,füScurso. E fã.Ja.~se ainda. em Uber-d~e de trlblf Ra ! 
El alardeia-se aind·a, qu~ ho~ sim, p_ode a opposi~ó exer~r os seus 
tUreit,os·! .rBetia maneira de i·espeltai• esses dfreif.os: pr.mitte-se .ctue a 
.orador chegue á tribuna; :mà:S., c.o.m. o alá;ridó qué se pro'\~Oea ·en.-i . 
torno~ nã:Q se pi?rrnitte :qu_e fale. Em t-udo. à lncPl'H;ruen~il\, s1n·ão ó. 

despistamento! 
.En.:qoetal_lt-Oi l)âo. vim., aq.u1, articula.1· r.e('-1•i1ninn(Jõe::: . 
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O sa~ PEDRo RACHE - .Não tem fel.to outra coisa. 

O SR. ROBERTO MOREIRA -- Em que pese ao n.obre Depu
tado, que acaba de honrar-me com o seu apa'Tte, não estã isso nas · 
minhas palavras, corno não o. estã. na minha 1n.dole, no meu feitio, no 
qreu proposito. Súbl ·bem a contra gosto â . tribuna J>ara rebater cri
ticas injustas e ferinas, e ·pa.ra reaffirmar uma attltud·e que,. si 
outros meritos n~o teni, ~presenta. pelo menos, o da eoh~~ncia .... 

O S~ , S.ouZA. LE:Ão - . E o da dignidade . 

O SR. ROBERTO MOREIRA ____, . . • o da bra'VUta e o da di,
gnjdade. Essa attitude. nós a temos mantido, e manteremos, atra
vez de todas as vicissitudes,- conservando uma ·directriz que não 
se desvia. do seu rumo, n~.m a:Q relampejar das baione.tàs d~nu
das, nem ao · estr-ondear iracundo da metralha.. (Multá bem,! ) Eis 
pnra o que vim á. tribuna.. 

O SR. SOUZA. ~o - Ve_iu dignificar a tribuna. parlamentar~ 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Pode a mlnha. palavra réV-es
tir. âS vezes, os acc~ntos 1nflammados da vehe:rriencla ora.torta; po
·de ella resoar aqui. :r;epa$Sada desse sopro ~cre e arrazador q,u~ 
tem o ·verbo dos que: ·falam de alma ~berta e com perfeita ~nçe
rldade. Não trará. numca no seu bojo um aggravo, um alelve~ que 
possa. melindrar aque11es que a escutam.. :Por que, pois, tanta bu
lha. e tamanho élamor? Respeite-se, ao menos, neste instante, o 
lnfortunfo politico que nã.o se dobrou, não se dobra. ~ não ae 
;lobl1U"â. 

o Sa. A.LVÊS PALM.A - Muito bem. 

O SR .. BELMIRO MEDB:IRO,s - Perfeitamente. Respeitemos o il'lfor
tunfo pólltico do orador •• . 

O SR. ROBERTO MOREIRA Esse tn!ortunio pol1tlco, en-
' treta.nto, ê bem tp.~nor que o daciuelles que. se vêm ne. tr~e éon

tingenc1~ Çle apo~ um governo· ne.fasto, que arruina. e infelJclts 
a nac:ão. Não o diria. ·neste Instante. si não fossem os conceito~ 
desprimorosos para os vencidos com que se pretendeu, aqui cele
b~r o 24 de outubro. Não o dfrta.- .Tá. tenho falá.do á. Camara. ma.it<1 
de ,uma vez; jã. aqui defin~ a attltude do me·u partido em face da 
actua,lldade politica. do Pa:lz. Abstive-me de proferir. sobre a revo
iução vfctoriosa o julgamento severo, mas exactoJ que Çjra. E:stit 
calndo dos ·meU$ ' lablO'S. Ante, porém, O modo COTn . ftUE' se pr~
tende glorificar, aqui, esse movimento Infeliz. .. / 

O SR. PoLYc.\RPo \IQT'l'I - Aliis. j~ ninguent l'linc-eramente , 
;.:~orifk.à a rev~tu~ão. 

O· SR. ROBERTO MOREIR...\. - • • . s9U forçadó a insurgir.
me para dizer, como digo: não posso gioriar 'Ulna -rebellião qu<.•,. 
trlumphante, ba: 5 annoà, no Brasil, mantem os bra,sileiros divi
d-idos, mantem os espiritê>s exacerbados, ma.ntem o eamb1o eni 
doellquib; m~ .. ntem o erario sem credite>, mantem o governo ~ na
<.;âQ nas mãos' infieis de quem deli~ se apoderou pel~ fo1·ç:a .. não 
para enITT"andecer e feiici4tr a patria. mas p~ al"ruinal•a ~ dee:
grac;al~a.! (Palmaa proZongadn.s. Apoiados e não· apóia4mt . Pro
tt'!srtos. O o.rodor é 'l~va1n.f7Tl.te. cumprimentado) 
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O Sr. João Neves (Pela or.4ém) - Sr. Presidente, nã.o 
venho tra.2er á fogueira nenhuµia acha de Ienl;la. 

Meti propos1to, subindo á tribuna· - ao se discutir o requ~ri
mento apresénta.do pelos no"Qres Dep-qtados que o subscrevem c
do qua.I s6 tive conheci~ento ao ent,rar nesta Casa - é deflni,r 
·min~a Posição e a .de quanto& 4.o.s m~us compatJ.~eb;os p.e~ejar~tn 
pelª' :revolu~ã:o de 19.30, em face do voto propo~to no re!erido ;i:e ,,. 
queri.m.ento. 

T~nho a impres_sãQ; Sr. Pr~i~ent,e, de que a discussão aqu.t 
travada. ~epresenta mais a contribu.i~ão pessoal de cada um .(le 
nós que fomas, deste ou do outro l.ado da fogueira, actot es dn 
grand~ .dran:ia que se. ·proces.sou e~ 1930. 

De v .erdade, Sr. Presidente. devo a V. Ex~ - e creio, peir· 
menú'S, falar em nome dos .meus companheiros qu~ serviram sot. 
as orQ.ens de V. Ex. na. campanha da .All'ianç;a Leifreral - qu:é 
todos daremos s~neenramente o nosso -voto ao requerimento em 
apreço potque nenhuin d.e nós con.sJdera que a .sua actua.Çaó no$ 
acop.tecimentos de 29 e 30 meteça. da sua. propria conscle.ncia '1.ltüa 
eonderpnação. ~M'uit.o ·bem •.• ) 

TodO"S nos batemos então ·pela. renovação da yida poHU.ca. ul> 
BrasU ·e faço aos. nobres companhefros, áquelles que se encon~ra
va.m do lá.do opposto, camo a quantos hoje do lado da maioria 
governamental. este-j~, a justiça de acreditar que tÇ>dos defen
diam. de coração o que lhes pa.rec~ mais beneflco á vida. da Na
cã.o Brasileira. (Muito bem.) 

Não haveria como contestar que a. longa caminhada do regi
me, atravez 40 annos, o tenha privado na pratica. das bellezas l n.s
tituidas na Cart;a Fundamental. 

Qqa:l).~o ·a n:iim, já d.is-se e o t"epito aqui e, espero repetil-p 
sen;ipre, .que não me arrependo de urna só das minhas· aitituães, 
nem me .retracto de uma só das .minhas palavras, não pop vã.o 
,orgulho, p.ois nada ·mais nobre ao coração humano· do que reco
nhecer ós: proprios e.rros e ·delles· sé pe_nitenciar, mas porq:ue àe
.vemos dizer, corajosamente. a verélade, deante da familia politica 
do Brasil, reunida nesta Camara; se os erros do presente. são im.
m~nsos e , a meu juizo, maiores que os. do passado, nenhµm qe 
nós, - e sei que leio isso na alma. .dos meus companheiros que a 
elle servíram honrada. e sincera.mente - quereria voltar ao Pl?-~-:5-

sado. ·porque desejamos marchar para diante. 
Te-n.bo por isso o duplo de:yer· de assignalar que dou o .meu 

voto ã commemo.ração desta d.fl.ta, como nenhum bome~ da mo-
na~ch~ se privaria conscienciosament.~ de dar o seu voto ao dia 
da. ina.ngur.a~ão do regime demoe:tatico, por isso que elle era um 
lacto a.ssentado, um marco na. '1'ida poUtica. d:o :Paiz. 

Suf!rago ta.mbe_m lnteiramenté as palavras do nobre compu-.. 
nheiro de niinoria Sr. Octavi.0 Mangabeira com o meu voto para 
que os erros e.os homens, praticados po.$t•revoluç:ão, sejam vasta
ment~ cor:rigidos, quer Jrela obra do Governo, quer pela CO"Q.s~n.t~ 
e dedlca.da. collaboração quê lhe deve a Camara do3 Deputados. 

O .SR. PEDRO ,RA.cl:lE - Erros lia sempre e todôs n~s procura
mos cOJ;']:'igil-os. 

O SR. JOÃO NEVES - Não me resta. eenão assignalar que 
o r.eq-uerimento de cujo teôr me inteirei ha pouco festeja a data de 
hoje, .comtnemorando tantos quantos se bateram pelas U~r4aci~~ 
democraticas .no Brasll. 
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O Sn. OCYI'AV'I<> MAN(;ABEIRA. Não )lossõ negar· ·meu voto e.m 
homena.g~m. aoo que mor,re;;am. irela.~ $lias convicçÔé$ re~·o'luciona-. 
~·iais. Mas houve, ·de outro iado_, :o.si que .tombaran~ ao lado da lei; 
o. Generàl Wan'derlêy, assassinado na. P~áhyba; em ?i:>1·to Ale
gre, um major que :m.or-reu herolcaroeilte; e. t-ª'nt9~ outros_. EI?.tâe> 

. ~sse militar~s que. tombaram -eumprindo o ·seu, d~ver não devem 
sei.• lemb~d~s? $~ hqüveSSei· u,m :requeri.l:llento que. .commemo
ra.ndo o dja. 24 ·de ~tubró,· propuzes$e um votp d~ i>esar por to
do.s os, que- p~recera.m, Q.e ~tnb0$ ~s }ade>$, daria o meu· voto . . Pro
Jtonha .. o V. Ex., ~- r.e·ti~arei Pl~U ttd.diHvo . 

ô SR. jQÃQ· ~"E"\TES - ;p~1-._t. mim u. falbi.l. pl·JI).di>al dó ~e
ciuetlmento ·consiste :Precisamente, se elle não visa. uma rS.Zâó 
íacciosa. -em ~ctuecer ·tamhem ll.Q.uellés· que. 110 cumprimento 
exacto doa seus dever.es, defendéram o re.gfme h.ru-xóleante. {Tto
c(:t»n-se ãíver,aos a.21arte~j 

Vou me servii•· ·-de. um simile 09Cl'tddo bcrh ha 1ioüco temno. 
nesta Casa. A unanimidade .Qa Ca:rhara. 'voto~ :riut;n rf;lçi.uer.tn.ien-· 
to a sua sym~~ clvi~ ·pelo moviment-0 de SI' de J"1lhó., em São 
Pá.'UJl), porque ·;nelle ~ eómpre:hen(l,ia. tanto os qu~ morreram :pe.
Ju. Revolução eQmo o:s que morreram com})i\.tendo-a . 

O .nosso dever ~ nos el_e·''.ª~P10S, .em. commémora,ec;ões <õlestu 
·i1:átur~za, acima. dos int-ére~~ de corrnntes poliUC3$. 

E' por ~s,so qu,e .ousq, pedindo perl'.JJJj3,sii_o ao eminente colle
g~ 0cta.v1Q Mangabei,1·a. e aos IJ.ôb.1•es a:ut.0r~s. do requer:jn:i,ento, Pe
dir a · V. Ex.. Si•. Pre"s!dente, ~e.Ja um unic.o com e~te acc1:escimo: 
"e majs. de q.UAnto~ !'lf! hat~1·am e ~u:e~umbfrun:i nQ cump.l'irr.iento· 
,1:os seüe de~veres" . 

O $R. Ô<YJ.'AVIo MA.:.'l'GA~RA. - Pód~ !:lzel-o ~m. :meu nl)~e •. 

O SB. JOÃO ~EVES -. · ~ui-to obri.gado ~ V. ~x:. 
E$pero, assim, . que ~~se r~qu~.\m~nto n:ierec;a 9 ·~pofo una• 

ui.ln.e da. Ca.rnara d<>S Deputadoª· retratun.do· o.s· .senti.men tos de 
sympa.tbia. Qµe em tod'as as nos$~~ ~lma!ll existem p·ol" aquelles 
qu~ ·lutaram e s<> ~~érific~n·atn ao ~ei:vi~Q dos s~·~s id~a.es. (Muito 
bêm_.) 

~ . 
O Sa. MAL~tt'l'o Con-~ - L~mbro a V. ~x. que .ó. :µiµendo 

ê. uéSneceésa.rió, POI'qlte e r;eq'.llet'i'Dl~nto· .do nobre có1lega. .a'Qre1n
ge a todos, tanto es· que. mor,rera,IJ;'l., quain.to os q~e so-I>revfveral?l. 

. . " 1 ' •,; 

O SR. JOÃO :NE""'ES -.. Enti·ctanto, cqm essas ·pua.vtas de 
~ccr.escjmo, o· .rec1_11erimento,, corn.o acab.o ge Yerip~ai:. satisfaz ao 
s-&ntimento geral da C~mara. · 

Não me resta mais, Sr .. Pre·sl~nte., ao t~rminar. sen:ã..o t:lize_r;;. 
lhe ~ aos SrtJ,. Deputados, que, a meu parecer, ~s rev-ol~cô~ têm 
a sua hora de "titctor41. _ mat~rial. Ess_a .hora. é 5fguiida; ~'I_D~c,Uata
inente de ·grandes ~umult0$ que agitam a. vid1 de um pa1z. A~ 
revoluçõe~. porém, não se ca:ra.eterlZa.I;n apenas pelo· emprego de 
a.rmas·: ·ma.is· protundas, 'mais ben~f.i~a:a • . mais dúfadouras .silo· as 
i·~volu~ões do $pir{,to ~· · d~ vol).'ta·de (!.e ~U.Pla nac;ã\l·. E pa;m nõ~. 
brasileiros •. o que cnm;p.re .agora. ê preci~mente prose·gulr na re
volução do· espJdto, na. ~~:voluçij;o l:ll:Ora:~. sen;i armas. para bene
:t;iô~ar 0 Bnurll, pará e:xtirl>~l" os erros e. de.S:tnand.os que c~1.,~am. 
na a.ctuali~e,, e pa~ que possamos ,toa.os. ça;~fa um na: ~:.ua. cor
rent_e 'J?Olitkà. servil- i'mparcialrne.nte- á Patria Brasll~ira. . .(Yutto 
bem.)' 
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Estou ce~:to <ile que é C'Sse o sentlm.en to un:.u1ime do Pü,i~ ~ 

que ê , prJ,ncipalmentt"- Q~se o ynto untvez·;Sal de to~Jos o~ reilr~en
t~n tes da Na.Qão. 

Es~ é ~ lembNm~t qae ~ci:x9~ co1~rn paluv1·m1 flrute$ : serv·ir 
ao :Sl'aSil. Ees~. o grand!! lemma, depois dos g:ra;;·es ·tran~:torn~i' 
ni!li allâ Vi4a civica e dos gra,nt}çs males spl:)re\~tndo8' na: ·s.ua.. viela 
acimin,i-stratlwt. (Paím,aa prolonuad(ll~~ () o.r<u:l:ot é cmn.prim~1l't..<1<1õ·i. 

Em sei;ilLda, é appFO'\~ádt) o 1·eq·u~dmento: cld' ::.>!' 
DomlngoH ·yenasen e 1.wtros 1::01u ·~~n~nch elo Si·. JoãH 

X~ve.:s. 

');', 197 - 103:) 

(1'1 legii;iln.turn) 

ReQ.Ueu·o qué ,:-;oja1n ~.oUcitaci~ info.:.·mni,;ões áti 'T'?·íbunu.1 1L,· 
Contaa füdagand·o_.se a. data em que, a!firma:tlva.n~efite .. fot: r.esl)on

, dld:á a. consulta. ao. Mln'.istê·ri0· <la Fazendâ, ·sabre a abertura elo 
e1~dit<? esp~ial d.es'tiila.do .ao pa:gamento dali gratifi.các~s at:Mi
qtp~aes, a. que se refere a; ·1~ n. 40:1 d~ an.no. 

Sala da.,s Sess~€s; 2.4 <l~ Out'Ubro ele l935.. - .-. Rorret11 Pm fo. 

Oi Sr. PreE;j,Cieµte - '\J'ã..e•="e pa.ss1H' ü 01·deni 'Cló dia:. (Pausa.) 

ConiI?a.r~ce.ràln mais:. duvante o l"X:I,>~att:nte , ''.s ~rR.: 

A~nor Ra.bell.o; Caldeira. ,Alv-a.renl:? .. Clar0 dt• Godey·. 'R:ih:li·p 
;Tµnfor, Ma.rio Chermont, Deodoro. de. Mertido·nça, Abguár Bastos. 
FeJJ:elon ·P.erdii;ão,• Lino Machatlil, "MagrRJhães de .;\:.lmeHln; Cá t' lm.; 
Reis, ~Ueze.r Mor~iF~. Agenp:I; Mo.n~e1 Adelm;lr Róc~a; Pi~es t'lt · 

.Cayoso, Freire de 4.ndr~d~, Democ.rito ~ha, Pedr9 Firnwzt~ . 

Monte .A.,qae~. Figueiredo 'Rodr~giles, .l~hoval:l Motta. Xa.viElr- <ll• 
,Ollv~b:a, Alberto .Rosellt. Ferreira. ·~ Souza, ·G.ratuije.no ;B1·ít1>1 , 
~l~ Freire, :aerect!a.no 'Zena.yde, ·Odon .aezetra, Sow:a; L.~ii i:> . 
Joã.o .creo:gha.S, ltego Barros, Arn~lüo BaJJtos, AdoipÀQ C~lso, -~1·
thur Ca.valcanti, Alde ~paj;o,, ltum})el,'to M:~ura, :Motta Lin\n~ 
Ot-~do Ara:.Ujo, SaniPalo Costa, B:arreto Filho, Ma.noel :No-vae:~. 
Pedro Lago, João Mangabeira • .â.Ífr~do· Mascar~nhe.'$í Arnoid SU
:va,, !rtaga.ihães N~tto, Francisco a:ocha, .Oe,ta.vio Manga.beit'.a. P c- 
'dr.O Calrnon, Raphael Cmcurá, Edga.rrcí Sanches, .Atina .A.mMi:ll. 
HAmero Pi.t~. Uõaldo Ramaihete, Nog-ueii.'a Penido, ·pereira qa:r
neil'o, J~o de No~es.. C3.ndtdo Fessôa, Henrl<(ue Lage, J"oã11 
Gul~r Le:vi' CaJ:'.n.e!ro, Ben.to Costa., Hermete Silva~ ·Qee:ar Ti
·nOCQ, AllpJo Co.suµl~~· ~ade> K~lly, ·L<>iltm Costa, ~â.rdUlo · Fi:lfü:>; 
Nilo AJva.ren,~, Lemgruber FJll:Io,. ~al;>io Spc4-é. Ca:i:l,o~. L_~, Bia1' 

· Fort~s. ·Clemente Med,:ad,o., José' Bra.z, Tp~orniro S4'ilt~go, ~de
:uo Maciel, Ar.thm· Bernal'des' Filho, P.olycarpo Viotti, Dan:iel úar-· 
valho, Christiano Machai,JQ, Vleir:~ M;~rqpes, Ne~o de , l;.iflla, .(:et
so Machado, João Pen!do, .fos,é ,~arna.rdino, $~11.j.o, di-i. Cnn~a. Re
:zende Tostes, Anthél."01 Botelho, :Bueno ar~dão. Bélmlro ,.,:Me~'f!i~. 
i:>e~il'a :r.~ma, "'Wrurlémar Ferreira, santos Fitho. Moraes An<lr;,t-
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de.. V~rgueiro· Cesar Cardo5o d·e Mé.Uó Nett;o, C:incinaio Braga, 
Casü-o Prado, Ma.cedo· Bittencourt. Laiérte Se.tut.>a11 Alves Palma, 
l'eix~i~a Pinto, Roberto . .Moreira, ·Miranda Junior, Hor.acio Lafer., 
Fabio ~a:nha, .La:udeUnó Gonies, 'Vicente•. Miguei, Corrêa da e.os,.. 
to ... \7~nd9_ni de Bar.r·os, Plini9 Tourinho, Octavio 4~ Silvei~a, .~be-

1a;rÇl.o fu~; João Carlos. Bórges (je Med~iros, .De·me~tj:o Xavie_r, 'Pe
dr:-0 V~r-gara, .João ~.implicl:o, Raul B1J;tencour1:, Barros Ca.ssal, 
;rpão N€ves, Aniz: Brada;, Eurico Riheir~J, :E:np:ando Gome$; Se~s
Uão Domingues, Abel dos Sa.pto_s, :Pedro Jorge," Ftancl_sco ~i Fio ... 
r.i, Abílio de· ASSis,. .A..n.iq.n,10 Carvalhal, Artb ur da Rocha, Aq.aiberto 
camargo, Vieira Macedo, :Martinho Prado, Ferreira. Lhna,, Oli
veira. Coutinfllor Alberto Alvares,. ·Gastão de Bdt<>, Vicente Gal- , 
tiez.. Leoncio A~a-gj9, Gastão Vidi$3.I, .França FUh<1, Moacy.r. Bar
bosa., Arlindo. Pinto, Aµtusto Corsin~, Sylvio Leitão~ Paulo Mar--. 
ti.ns •. Mora.ea P.aiva, Thpmpson. Flores. 

Dei.."'ta.r&m d~ çoropa.recer~ <~s Srs. : 

Arruda. Camaht, Cafê Filho,. Agostin,ho Monteiró. Gerson 
M;i.rquez. Plínia Pempeti, Olavo: Oli.1-"eira, J'os,é ele ·B.orba, M:attins 
Veras, Ruy. Carneiro, Ozor.io Borba, Barbosa Líma.. Seibnnp.o,, Ma.rio 
DOntii:\..Çtlés,, Domingos Vl~!ra:. Os~do Lima, :severino Mariz, 
EmiUo de Ml;liya, M~llo Mach~dp, ·Carlos de Gusmão, Deod~to Maia, 
J..relch.isedek Mon't~? Al~núrando Recfutã.o, êlement~ M~riani, I...uiz 
V~na :F,llho, .Rapliae,l Menezes, Arthur Lavtg:ne. Raul Ferna~
des, ArthlU' Betna,rdes, Levindt> Coelho, W.a,sh_ington: ·Pires, Car
neiro de Rezende, Matta Machado; Jôij.o ~enrique •. JQ.cques Mon
tandcm, Abreu Sodré,. Paulo N:og.u-e~, Oscar .stevensoli, .ca.riõta 
Queiroz, Barros Pe-ntéadó, Gama Cerq:ueira,, Joaqulin ··Sa3npaio Vi
dal, Bias Buéno, :aipolito do Rego,. Fellx Ribas, MeiTa .Tunior1 

Rlll?Ii Junior, Dorv.a~ .Melchi~de.s, Baptl$ta Luzal'd<>, Re~~o ~
'hosa., A.P~~s Di~, Victor R.ussomanõ, .As.canto Tlloblno, Dario 
Crespo, Fanfas Ribas,, Nicolàu' Vergu~iro, .A.µst:ta 4e OllveJra .. 
Ma..ttlns ~ Siívà. :P.aulõ_ .Assurnp~ãó, Robei1:o Slmonsen, Car.doso 
..,_4.~tres, Vicente Gomteiá. (60).. · -~ · - · 

ORDEM· :00 DL-\ 

O Sr. Presidente - A lista cJe Pres.e111ça accusa o compa-
t~c.lmen::.~ de 2as Srs. D~putaõ.os. '! 

.. 
1. 

,1 • 

óRÇAME~TO GERAL .DA, REPUBL,CA 

úontin~9ão à.a 3i àis~são ao pro:jecto num:i:e-· 
ro 101-c, de 1035 (1ª legtafat11,ra) , ·orçando a .Recetta 

e fi,za'riito a: àeppesa para a e~ercido de 1'936; ~cmz. 
pa~ce'(' da (torrvnti$séfo àe Finanças .e Of.~11,to -so
'bre a'S .eme;ndas apresentada~ em." 3' d.fsçu.s:sã;o. 

O Sr . Preij;idente - · EI1tra ~m discus~ão o próje~to . 

Tem a . pala vrà .o ·Sr. SaUes l"i)Jlo. 

O Sr·. Salles Fnhe ·M o seguinte diBc1t,r.'ia:· SrL Presl-
dent~; estava prevl.Sto -que· o ·Podêr Legislativo have.r:ia de vot4r _ â, 
ul.Uma hora. sem. tempo para o· amplo debate q. ue. s~ (levia esP-e
r.at". a'8 1eis' de méios nata o exercicfo de 1936. 

61 delll 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 111 

- - 351 

Q-q:and:o ail)dâ nos eneoJ_ltra;l:l)-Os no 2'' turno <la disçussão ()ll"

t;ªtnent:aria, êha·tnei a . attenção para. a caminho q~e ia t~tnandq. 
~ e~boraQá-9. da l,ei. que: devia assig;p.alar, de; :mod·o clarQ ~ in,iH.u
dJv-el, o p·r.ogramma do: governa, em relação (ls finança~ publicas 
• a. •ltuação ~on-om.ica do Pate. Conii>airecendo, desêl-e céd,o, M 
sessõe$ da éom.níi.sSã.Q de .Finail~as verifiqu0i que:, a não set- n 
-ri-Ot~ clissonan·te de> rara.S -eX;cepções, ÔS membros, daquella'.. .nl.Ustre 
<;omj)anhia se encontravam I>Ouco. inclinados a um deflaçãQ .eon -
v~~lente 4e despesa~, -· - . achando que ós eor.tes or~m.enta.rios de
'\'.~riam ~r dE~feridOR para a a~· discussão dós orçamentos . . Rehellei
l;l'le, desde. lógb1 c.o.ntra esse alvitrê e, ;:i.lli .m€smci 1di-sauti q as.Suril-. 
r>to, ~ostr~do que q~~quer ádia:mEnto :em có:rísideral-~.. córn 
-.1ni).:n~. de a:gi::ii iirnu:.· e · ine"'or_Q.vel:t;n~ntei e~. ul;na e:va:slva qu~ mal 
~qcabr1ª, 'lií in·s~g-ur~nça. da Go171_ntlSsão; n.o cu:zrip~~I::>t() d9 s~u 
lrn~rioso dever . 'l'i v~ a. satisfação de ver o ~eu .ponto de vistn. 
cancretizado :rias s-uggestõei;J l)o:; lllustres relatores do~ orça;n;ien,tos· 
da Ju~tiçu e E_xteríot. Srs. ,Deputados Orlando .:J,.rauj.o e HelJ,d
·q úe Dô.cisworth_, meu prezado amigo e. collega. de b~n{A;)..~"I.. qº':~ . 
·entretanto, ficaram sõs~ Vindo os or-ç~en{o~; a plenar.io, s~.r:n. n_, 
l?í·ím.ei.ra grande :põda que deviam tei- .soffriclo. .d.e:sge in:Jclo . 

O_cc.upando a tribuna f:lz a critica d~s.se grave -en-o e ~iiodli. 

füc ,Perh1ittl estranha.r que. pela :Primef:.ra. vez, na nossa ;vida par
lamentar, fosse ~tl~rta a 2• µiscl1ss.ão 4os orç:am.ento~ :sein q:ue o.~ 
mesniç>:; vies$elJ.l P.i-ececUd~os ~os :rnen;i,orav.~is par-.eçe-ros 1.fue. ~fÜ·· 
ma._vam, outr'o.ro., a ;llta ~un:ipetel'.lCfa d€ gr~n.def> espjritos: que 
illustraram os· .trab~llío:s <Íc§tá casa . ·· · · 

E · não me fl.:lrtei tn:esmo .. na: :ininha ·clesauto.rizalia :i.r>rec:iaç'âo 
a faze·r .um âPllello á é01;nmiS&ão ·de Finànçá.s parc1. que s?. estl'~gas
se r"esoll.tta.mente a obra por oerto, antip.ath!Ca, mas .aos·1>1u.tam.e.n
te lndlsbensavel qU'e sé esi?erava do seu pã.trlotismo.. 

ó resultado desse appello fcii bnpro!icuo -é os orç-amentos fo
i·am a.pprovâdas, em 2ª di·scussão, de accor.do aoni a proposta 9ffi,;, 
ciail, ficando para 3~ discussão ós cortes, julgàidps ~~pr~eindive~ 
e .tidos. com<.> certos. ·Satisraz:lam·..,se,. assim, a.S ap.pare:ncia:~. l'.l:w~ 
illudiam~sE!. ape_nas. o~ qµe. gostam de illudir•se ... 

A musão em t:o.do o ca·so não p:ódia durar muito e efs-nós. em 
face da rea.J:idade pre:v:iata. com tanta certeza e aggrav·ada c.om a. 
supervenien-eia de um ~pisodio que ·veh> crêai' uma, situa.Qâo de. 
GOmpleta cortfµsão, no l;tleio da. (lual vae a. Cama.ta. "deliberar· sobre 
Q assumpto mais trar.scendent~ '$ vida n~cional. 

Não ê i>reoisQ. :rem~or~r os: embargos créados .r>e:iu. nova 
o.i:i~n~ção ~m:pres~ ao trab@lho. prçamentarlo, justam~nte. na su.a 
ultinu!. pha-s~, que a. imP:~ev.idêneia ou o recelô. das responsab.ili
dades tra.ns:forll,la}'.'a .em unico -e décisivo tur.no dellber-atlve>. 

:Bas.ta obSe~var a maneira :por que f~am a.presentadas ~ti;; 
éiuenda.S, sem o previa oonhecirnent<;> da.s respectlv:a.s tabella.$. só
mente <fistribui<Jas depois do pmzo I'.egula.men·w Para à àprese~
tação· elas sttggéatõee do Plenatlo, S.egtÚido re.velou o illu.&tre Pre
:fülen te da cc>l:nm.1s-são· de Finánçás e do.nde resultou serem aéeejfas 
inultall franeàménte ín!Pingentes do ·re~ménto, Par'a. se . te_r i<Íéâ d.e . 
ambiente. ãe _prófuiliia. perturb~ão em .gúe se êstâ "te·solVe:nido ·o 
·delicado· P'l"Obtema !Lna;nceiro. 

Ess~ · es~cta~ulo lamentave1 desPe·rtõu-.me a . cur1osídàde de 
asslsti:r .a ultima re.união dá Commi~são de Finançns, a .que àe\•.ia. 
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com.parecer o Sr. Ministro da Fazendá, · afim de f.a.Zer· uma expo
sição m.inuci<>Sa. das nÓssas questões - financeira.a"- e .miggerJr a~ 
medidas cónstdetadas indispensavei,s, pelo Governo, para. o r~stá.., 

beleclmentõ. do equillbr1o orc;;am.entario. 
Não seria. :facil e nem me proponho ap're·sentru- um r.elatorio 

circumstanc~do dos débates que .Uv.e o prà.ze~ de a,sgistir e do!'j 
qua.es direi, apenas, que corre~ mµna atmosphera muito ama.vél 
e 9-e f:ranco entendill,lento, concor~ndo todos com. Q Sr. ·Mjnfstro 
nas qu.es'tões essenciaes, a saber: convenlencia. .i?JlprescJ.ndivel de 
serem prorogadas as sessões legis~tivas. impossibilidade absolu~ 
de reduzir ~a despesas -publicas; necessidade imperiosa. de a.ugmen
tax- todos os impostos e completa inutilidade de adqulrlr e d>n
SE>l".va.t o ouro, como se vem fazendo actualmente . 

.N'~o tenb'o duvidas de que às tres theses da Commlssâo de Fi-. 
nanca.s. a. saber: U:npossibllídade de reduzir as d~spesas. aos n_iveis 
convenientes. a necessidade de augmenta.r todos os lm.post-Os e· ~.~ 

inutilidade de adquirir e conservâ.D 9 nosso 9urt> serão Victort~~a.s 
neste .plenarto. 'Mas tambe,m o que sei e a,ff.lrmo; sem receio de con
te.stacão fundamentada, é ·que todas tr·es· e.stão erradas e são P.l'O
fundaménte c.ontra.rias ao inter~~ nacional e co.nduzirão fal:à.1-
mente o Paiz a. uma aitua~ão cada. vez mais critica. Ex~:mfnf>
mol-às, $da que -pertuncto.riame:i;it~ . 

Não ha. en;i principio, nenhum orçamento que não séja. susce
.\)tivel de red(Ic~ã.o no seu comp~to geral. Ha. sempre uma sêt1e df' 
iniciativas ~ de serviços que podem .se.r adJa.d0$ QU restringidos. 
~em m,S.íQ.r p .rejulzo para a adm1nis~o. desde que isso . .Bejg 
a.oonselha,do pelas clrcumstanclas, da mesma sorte que podem -i:' 

devem ser ~crementados em occaslã.o propicia.. · Qual -foi, per-: 
gunto eu. o serviço que se. supprimtu, , a -obra. que se adiou, à. de8'-
pesa·. d~ Vulto que .se reduziu 1 · 

O Sa. DINIZ· Jumon - Y. E~. é DartLdario da. par-J.Íyzatij.o d'e 
obras reproductl'Va.S? 

O SR. SALLES FILHO - E' ·:orecisa s.-iber o que V'. ;EX. . 
f"n.~ende por obras rer roductivas. 

O S.R. DINIZ J'U?."IOR - Eu as considero so.b tres asiwct~: t>ro
tl UCtiV3.i:J, fmprod)lCtivas e reproduat1vas. 

O SR. SALLES FILHO - Em prim~iro lagar-, quanto · ã~ 
obras reproductiva.s, pedir.ti que V. E~. as d,i~disse €m ~rgente1i 
e- adia.veis. Vou citar dois ca~os çoncretos. · ' 

O SR. DINIZ J'umo~ - Preoccupo-~e II1B.hl Jom. a mnior l'et>et·-
C'ussão economicu. que possam ter'. { 

o SR. SALLES FILHO - vo~ cita..i· a lv. Ex. dois casos 
c:.oncretos: .desaba um trecho de- estr~ de fedo, 1ntett0inpendo-se, 
em da.4o momento, o trafego entre o Uttoral e um centro de x>ro
duc~o de primeira ~rd.em - {' uma. obra urgente, cuja repe.rac;áo 
tem de ser fmmediata. 

O Ss. DINIZ JUNIOR - E-' out1:0 aspecto. 
O SE. SALLES FILliO - Mas, po_rque se gaste do que é b~

nito e mooenio e se pretenda, por exemplo, botar aba.h:o um edi
tf.cio do valor cie alguns milhares de contos, para. 'l!e erigir em -seu 
l~r um. 'outro, ta.ml)em,. cu'$t~so, con.cndero ta1 obra. nã.Q só im .. 
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lH'oclueth-n~ õom.o n.té a-diuvel €, mais do (\Ue aidü,1.\·el, em d:.t<Í<J mo
un::nto, cõmo este que atravessamos, criminosa. 

o SR. FIGUEIREDO RODRIGUES __... Que d1z y. Ex. a<:<ercâ de l!tn 
projec.to, publicado pelos j.ornaes, de construc~ão de um. su:rn-
1>tuoslssimo ;1,alacio para o Ministerio da. Educação e Saude Pu..:: 
blic.a, sem a:utod~ão legal para se pagai', mesmo, à ·re~pectiVt1, 

m.aquette, isso depois <lo Go..,reJ"no ter pramettido o. eqUilihrio orç~
inentati<>? 

o SR. É.ENRI<lU~ ])oDSW-ORTH - Aliás, todos ll:O: Ministl'o,::; €Sf.h0 
:;0~uinclo Q E-xernplo do Sr. Marques dos ·Rei~. 

O SR. F1GUEIRED0 Rot>RICUES - Qu<lJndo o ,Sr . l\Ia.rques dos R~is 
tnandou <!!)nstruir o edifício para o Min,isterio da "'\·riação, u,..<.; con
di~õ~~ finnncéiras do Paiz não ~ra.m tão ca.1amitosas. 

:ó ~~. FíENRIQUEl. DoDSWOft'nl 

O ~n. Frnt:1rr~ED0 ReDB!GUES 
•li?.ia. 

Já ~1·arn. 

Pelo i:neno8 o Go\•tH·no n&:u ó 

·O SR. SALLES FILHO - A n·ã:o sen:~:n as teuta.tiva.s isolacL.is 
pl'incipalme:l)te dos ·relatores; da Jtl$tiça e 40 Extér:ior cujos h9me~ 
j:l tjve a .. ;satisfação de r~!erlr, .Srs. Orlando Araujo t' Hénr.iq~e 

DNlsworth, o que se verifica ê que no seu conjuncto ::i: Commi::J~b 

nú.o só deixou de fazer indicação nesse- sentido como foi mestno 
.'.lO encontro do executi·1...o, consentili.io em a.ttendet: a :,1olicilat:;ões 
i>osteriol'es a reme~~ ela proposta o~·çamentaria.. ..\. prova disso 
114,.p estâ. por fa2e1· - consta do nroP.rio projecto de or~amento que 
se vae ,·otar e do qual se vci-lffoa que tendo sido à~ cere;i. -Oe 
~GO mil con,tos o deficit previsto na ·pr.oP-Ostã <lo ÔP"v<:rnn l'Stá real
mente -exc.édido, ele um muito, eml)ôrn, n~ apparem·!L~~ o d.h~si• 

utulem. 

Sei qu~ . .p~.wa. isso contribuiu. em ~>at'tf:, a. i·n-coL~J)l;>raç;i.o de Par
cellas .que haviam sido omittidas. naq'uell<L proposta, àlgu,mas i•e
ferentes a despesas inevitaveis; - isso, e'Tltretanto., não invalidá 
a. affirmação, antes vem. reforçai-a mostrando quão im{>e-l"ioso ei•a 
u dever da Commissão, de supprimir àlgUmas <Íe:;pesas, :na.ra atten.
der ·a esses verdadeiros ·orçamentos supplementar~ ou ad{litivos . 
.Mas. a vet·da.de ê que o que acaba de ser dito ainda não ~orl:'es
pqnde á realidade, pois o orçamento da. despesa i'>ara 1936 não 
aecusar.~. apenas o deficit de 270 mil contos declarado pela. Com
mi.Ssã.o de Flnanças, pois ainda terâ de crescer, bastando len1bra1: 
que ainda não estão .consignadas. as verbas inclispensuYeis llti.~ o 
reaJústa:tnento dos funcciona.rios .civis, cuja importancia se <liZ que 
:.tndar.á nuns 150 mil contos, mas que ·' effectív.amente ir.á rnuit<.l 
~1lêm, vi~to nã,o haver á re~~ctiva Commissão incluído nu se.u t.r-4-
balho os q.'Qntra.ctados e . todos· os ·demaJs fiinccionatios não tàbel
laido~, e neni t."'lmpouco a.s verbais necessatias para ]la.gatilento do 
abono dos militares cuja importan~ia -excede a 202 mil contoe. Só 
~ssas parcellas ~levam" de prompto, cio rT,eficit a 622 mil conto~. 

E a verdade a.inda não é rigorosamente essa. Para re{l11zü· ·o 
fleticit appare-nte a 270 mil cont~. a Commissão de· Finàn~'ls sub
t:rabiu das despesas orçamentaria:; ordinarias a~ Yerl>'as· destinadas 
(t.S obras que constavam d8JS rubric.á.S dos respe ctiYOS Ministerios. 
na imnortancia .de cerca de 250 mil contós, p:ira C'.onstituirew des
}l'esa.s E-xfraordinarit;s pnra ~uja execud'io ·aff~c-ta. t}n ·orc;amentt1 da 
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receita., a i:mportancfü ·coues~ondente, ~ ser realizada .P~r 9per'a
·ções de credito. Sem impugmar, em :Pr-lrtciplo, a . rnédida q~e ma 
parecê acertada, ·de serem r~tiradas çlo orçamento ta.~s .despesas, 
·considero ·que,, nu Il'.lOmertto, u.ma e.~issão de ti~ulos, col,l;}o ·se cos
t_uma ·fazer ent:r~ nós e que cai:responQ..e a U;ma verl,iadcira emissão. 
d~ dinhe_iro 0IJl que .o credor terá. de tran.s.forrn~r 'ta~ ti.tWoa. re
ceb~dbs do E~tado •. $e.r~ da tna:x;itn:a. inc.onvenienéia.. por vir', ainda. 
mais, .depreciar as· apolices. em circufaçã.o e portanto os: nossos üie_, 
trum~n,tos acquisitivos ·q_ue elles, de facto, hoje représentam a .o 
laâo ·do papel moeda em circulação. Para evitar essa estranha 
zn~neka ·de se fazer. entre :nós, app.ê1lo -ae credho. foi que a:pre
sentef. o projecto n. 130 até hoje sem andamento, asáim c<:>n~ebt_do. 
e justI!'icado: 

!'O POder t.egislativ:o gecr~ta;: 

.Art. l~º Sõ em subscripc:áo p~blici:i;, poqerã o Gov:€'rno emitth· 
.apelice.s, QU tit:ulos ode n~t~.reza serne.Iha~te . 

.Art. 2.0 Revog;:im-se: as· cHspo~igões em c,ontrarío . 

. Sala. das Sessões. 1\0 d .e Julho d,e· :t,9~5. - Salles Filho . 

· JUs:tificà-çãe· 

A emissão d~ tltulos da div ida interna ten:i ~id.o, no Br~H. o 
refugio de (odos os gove:rno.s . qu~ peçca.r;n ern materia. de finaneas 
pu'b'libas. éri~m despe~as adia:vejs, ou. mesmo, Pre$ç1ndivets. e _por 
c-arencia absoltità:. de melos pa;ra. eu$tea1-as,. emittem apolfce$ ou 
tituíos· semelhantes·. E vão além: entregam. em pagamento a:o-s 
credores; os proprfos UtulOs, para que c.om elles apurem dfoheJro. 

E' .facll prever o que succede.: ·- · ficam de um ia.d:o os cr.ew 
dores, que lançam, na ·BoJ.sa, gra:ndes massás ide obrlga.çõ.es ido 
Thesour,o~ forç.ando-lhes a baixa, com reflexo sobre .o credito dQ 
Estado, e~ ao o.Utro, os espéC:uiaãore.s, â. es'peta. da qlíéàa d~ cota'"' 
~õe.s, ·q.ue, sabefi'.1 vim côm certeza, afim de adqui_rir.em 'QS· tJ..tu) o..c: 
a preço r~u·zido. 

O qu~ aqui se proJect-a fag; ce~4t· .e~sa le:s,ão ao credito do: The
sour.Q e rti_ra ã a_dn;tin.l:stra..ção e á Carnara a faciUdade de. crear de~
:p~sa:s nova, para s·er cober.to c·om o p:rodueto d'.? 0péraçõe:s inter~s. 

O a·puso desse expediente nos tem: causª~º prejuizQ de vulto 
Q constitue, 'setn possível contestação; grave e inJusta. ,pratica, 
dam.no$a ao cr edito, pablico e á. fortu.1<1~ particular. 

l?arec~ não ser preciso in·àstir má.is na d.emofistração- ~e --µma,· 
ttV'jden9ia. Do ponto da vista em que se devlã ter ~,firz:n'ª-·.do á ca.;., 
paC'l'dade d_e ~-ssimilar a grav.e situacão finan.ceir.l:i.. ~ '.8.epUb:llc:a. 
'(>ártL ~c;u<}íl'.' com :as m~dldas des.ttnadas a coUocarem -a.. adminis
tra:çãQ pubU~a ao nivel ·das po~si'bil.füades do Pa_i~, . a attit~de: dª' 
Comrnlssão de F_in~nça.s 'foi üma penosa '.desill-µsij.o q~e será. lnf.a:i .. 
lJvebrtente consummada peto voto1 .da Camara Legi,sla·tiva q1Je .devia 
1ne. ugurar um regime,n dê order.n. e de· v:erdª-4~ na applleação d<>$. 
4giheiros ·PUblico~! 

O S.R. Dtmz J'U:moR - Párto 4.o prin.cipjo. de que,. ~nte& de :;mals 
nada, J)ré):~isat:nos ser sincerqs!. 

O SR~ ALD:m. S.AMPA.Io- Parec~ que não J,la sincer1d$.de quanto, 
ao equil1br.to ,õrçainentario. 
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o Sit. Di.x1z .TüNIOR - Pergunto se o ec1ufü"brio G reulmeuto 
passive! já: e !.Se hav~a conveniencia em ' que o -realizass'emos agor:L. 
pela: unica forma por que ~ria poS:Sivel~ Colloco a q~el'fio n~i:;~és 
- - . ' ~ " 

'termos. 

O. SR . . ALD~ SAMPKio - V. Ex. dé.ve concluir não :::icr pui;;siveJ .: 
• e 

O Sr.. DINI~ JU1'.-iOR - · A mim me arrepiou sempre ·esse vozerio~ 
"-ue· enche todos os q~to·s aa Nação, quere·ndo fa-zer acredtt<tr qu~~ . 
o equiUbl"io era possivei já.. Quer dizer: ntitn 8 \'.i exercicio i·ealizar 
o que n,-q.nca :-:.a realizou, rl:E\viclo a.os. ·erri>s a.cc]Jmutados d<:>i:: .n a i:;snilo:-: 
;;overnos • . 

O SR. SOUZA LE,.tlo - .Ha .cinc(i. ~nn:o~ estf• GovePno \"t • r11 111·11-

mettendo o equilíbrio orçamentario. 

O SR. SAGt.ES FILHO - - Exani.inemos, entretanto, a. s~gunú:-c. 
affi.r:ma,ção. E' possivel, i; mesmo provavel que a.J,gun~ sàctificios. 
~e ·posmm ainda exigir do :contribuinte para fazer face á.. politict!. d<· 
esbanjamentos e desordens administrativas que no$ levou a actunf 
situação de rufnn financeira. Mas em que pro.Porções pode set· 
feito este appello e. sobre tu!io, em que campo tributario poden 1 
ou elevem inddir' os novos impostos'! E$sa pergunto. _que constitut· 
o maior embaraçô para os estadfstp.s de todas as Nações e que tem 
de. S,ex: encarâda do tripile.e ponto d? vista da capacidade tributaria . 
em geral. d.os interesses industriaes ê eco·nomicos a serem re:;;
.gua_rdados· e das necessidade~ a serem attend~d·as, a no~na Ca::n.ara . ' 
vae resolver pelo ?1J.ethodo mais simples- e mais summario, au-
g'.menta.ndo ao mesmo tempo todos os imi;>C>s.tos· os ~frect9s •êOmi: 
Os in·directos, isto ~. o~ de consumo, os ·de renda, os de import.aÇ:üo ·! · 
E em que. p:-oporçao se dará e~se augmento? Outra p .ergun61.. q,ue· 
ninguem, d~ntro oti f6ra deste recinto, será capaz (:le responder. 
de prpmpto, a nã,o ser em relaGãó ao imposto de -renda. cuja ava.na
ção ~ mais .facil de se fazer, pois que nos demais a h:tcidencia da'!' 
majoraç.pes recâe sobre todos os artig0s :que ~onst•am do r egul:i
mento já. muitas vezes alterado do :imposto de consumo, bem com<• 
sobre todas as pautas das tafi.~as· alfandegarias. Sobre a impo~to 
de re·ndà ha uma ofüervac;:ão que cumpre fazer. desde logo, e •· 
que, de .1930 para cfl ell~ já foi augm~ntado de 50 %, visto e?tar 
sendo arrecadado· de ac(!.ôrào com as ta.'"'Cas ihtegr<.tes e não ma.i"" 
com aqueila reducção e que até entü.o estivera sujeito. 

O SR. DINiz JuNlOR - Coteje V . Ex. o conti.ng.ente daquelle~ 
que descontam em fólh_& com o do~ q:ue não descontam e. ver~., 
que-m paga imposto de r~nda no Brasil. b l"ico não paga esse Im
posto entre nõs. Não ha o regime de Justiça social_. 

O SR. PAULO MARTI:-<s - Chegariam os a um result:ado lrrisorio: 
sõ pequena 1,>arte do Palz: paga o impos·to· de tenda • . 

O SR. D'n..'IZ JUNIOR - · S6 P.agatnos. nós. q~e som.os descontados. 
em folha. 

O SR. SALt~S. FIL.HO - Sobre o imposto de r~n.da ha uma. 
observação. 

. ,. , . '• . 
Sei que es~e é hoje,.· em toda parte, ó impp_sto lJ •·eferldo, tu .. • 

qual os gov~r~os recorrem antes d.e qualquer outró. 
· Deverá ser' tamb~m assim, en.tre nGs? ·'se ttvermes em con.ta 

as co~dições pectiliares. da nessa · econo_mi~ depende~t~ do . caI>rtà.l 
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:alienigená para seu dese?ivõlvimenfo e tarnbem uu,."' f.rucu ..... pro
pórç.ões. da fortuna privada., €·Viden~emente teremos de éncarar o 
~sSumt>to com muita câutela ~ Ae Um. ponto de vista que nü.o pod<:: 
ser o mesmo aidoptado nos pa.izes detentores do Capital e· .pos~nildo

res àe eco.nomi~ propria e poder-se-ia dizer mesmo emancipada . 
Ha. realmente a. considerar ca.sos e circum~tanç1a$ em qüe a renda 
da profissão da. actividade commerçial oú industrial t?- de tal modo· 
insufficiertt~ que o individuo ou €II;1:1)resa êxploraclora se ve obrl 
gadó a ~bandogar o campo de t rabalho. 

Como taxar, pois, como :renda, o que muitas. \"llZE>~ nã() chega 
para cobrir deficits'! O profoctado a.u~el}to da lnipo~to cie reJ'lda, 
como os demais, foge cox_npletamente a quaesquer 1n·eôccUJ>:á:c;:ão, 
d.e natureza politica para limitar-s.e., singelamente .. . n.. simples OJ?e
ração inicial aa ari:thmetie(l. o.bedecendo ao postulatlo em virtude 
<lo qµal a sornm.a va.ri~ de- accôrdo ~om as parcellrui ... 

Vou dar á Camara demon.:itraÇao immedla.ta da manelr~ pela 
qual vae ser feito o ,àugmep.to do imposto de· r-endit. 

·Temo:;, por exemplo, o disposto no art . 4~~ § 2": 

" Salvo prova de verac.idade de declara~iio, n tutu 1 das 
deducções na :renda relativa á 4ª ~ate~ortn .n·iii:i f'X~f'd~. r(.a. 

de 30 %. da alludlda :r'enda'' ''. 

Imagine V. Ex., Sr. Presidente, o ~1.tladüo 1(1Ul' t~X•'l't,;µ 11uul
q~er prefissão1 liberal .e estabeleça seu escriptorlo.. Dt• u""nrcfo com 
com a legislacão, esse cavalheiro pode deduzir. leR'IJ.lrnttnte, tlM se
guintes pa.r<:ellas, num escriptori.o cuja. tnl'taUnr,l'\o th... cu~QU 
.50 eontos, somtna. modesta nqs nossos dias~ 

Telephone .. 

Depreciação .. 

Afüguel . . 

Seguro .. 

Material . ... 

Empregado .. 

. .. . .. . . . .. 
. .... ~ "" . . . . .. . . . 

• • • • • • • '! • .. • 4. •• 

. . . . .. . . . . .. . . 

6oosooo 
::: :c>oosooo 
4 :800$000 

lOOJOOO 
i:200$000 

:! :4.00$.000 

-ou seja, a~mualmente, um total de .... .... . , 1'i":600$000 

Súpponbamos que tenha elle tido a renda hrutff dA !f0·:0001000. 
Des·se quantia tem ctue deduzir 30 % J>&.ra o !mpo"to iif'I renda, ou 
sejam 9 :000$000, r~st~ndo 21:000$000, dos quneN ~umprf'. descontar 
a despesa legâl -O~ 17~ 600$000. 

Assim, de toda a activiéfaãe, . de todo o trabalho, ro•tntn,. f)..O !im 
de um anno·, para e. sua subsistencia, ~ de- sup. fn.mlllu·, •e tiver. 
3:400~000. 

Es~e e.a valhe1ro, Sr. Presidente, trabalhou pnrn.' o \Jl1tpo e terá., 
torçosamente. que interromper a profissão f' r>rncurnr nutra. por
q~e a im.posto de rendaj eqi 'Ui.es condições, ni1o 1he- \l~rmttte ga· 
21 bar o necessa.rlo para a sua subsf,stencla.. 

Mas a sêde de renda é tal. em relação a e~f' 1mpo•tu. 11ue aqui 
-::-:q creatn vérdádeirás cedulas para a. Un.tão. contrru-la.mente a ex
p~essas à·ísposições da C<mstituição de 16 de Julho. 

O n:l."t. 28_ estabelece o seguinté! 
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.. O:;. 4 ui.: t>Ccuparem predío dé. su:a vropried.:-irh- v 1:uj:t. 
acq.ulsi<;ü.ó não eSteja ~ubo~dinada; ~ clausula de rescl;;ào colll 
per-da da::,i 1>restaçõe~ paga.s e os que cederem gratuit.:'l.'menh· 
u seu uso Incluirão o valor locativo dos mes_mos nv compute~ 
d(:>S rendl.m~I)toi:; da 5i. ~tegpr.la P.ara. effeito üo impost1 • 
complementar progressivo~- . 

u cicladão vae .i>agar 6 % sobre o valor locativo do seu predio. 
1sso cone:;pond~ oil não - pergunto á. Cama:r::i. - ao ver"dad~ir1 • 
. .iínposto predial que Já recolhe aos cofres da Pr~feit'µra'! Além. 
deste. ainda terá de pagar á. União 6 % em virtude de. habitar \\ 
predio de sua residencia., ou havei-o cedido a pessôa arnii;a. qut· 
não lhe dá n~nhuma retribúiçã.o por isso! Paga.xá, :sohr1' 1·1·'nd:L 
que n~o arrecada., um irilpo.sto lnconstitu~ional . 

o S~ DINIZ J'u~IOR .- Estar~a certa se servfsse Qf- hâ'..-;t" µ a l ·.i • • 

·~uc:ul9: da t'.enda do$ prQprietarios. 

o Si:. PAUi.O MAl:TI?lo"s ..., - E' o bis i~ idenz:. 

O Slt. SALLES FILHO _,_ O :iparte du uulm: D~·11i:rnuJ.t1. 
~r. Dlni;.!; J uninr, faz-m~ ~embr:ir o segui_nte: que a.qui o im:
posto de rend!t toJ estabelecido com 'ª-· p:reocc·upação de descobrir 
,ren~rn~ntoa por um meio que nã.o sei se será pe:t!e.itament:e mC>ra.l. 
pois que fie adoptn. o syste.ma dá del;:i..çâo, 

Está escrlpto. no n.rtigo 29: 

"Toda.!$ as pessoas physicàs ou jurídicas, sejam con
tribuintes ou não, ficam obrigadas a forne<!er, dentro do 
prazo que -lhes fõr marcado, quaesquer informaç9es ou ~~
clarecimentos que as repartfoões ou funccionarlos do impo~to 
de renda solicitarem, sob p.ena. de multa. de J OO~OC)n :t 

2:000$000" ~ 

O Sa. Souz.t LEÃ<> - E' un1 vertladel.rü .de.spoti.:nnu . 

Q SR. FIGUE!:~ R~DRlGUES - · E'· a . .delação legalizada . . . 

o 'SR. .ALDm iS.AMPMO - Pre_miaida • 

. ..O SR. DIN·iz JUl)lIOR - O dispositivo n:ão G s·yntpa.thjco, iüas 
~o deixa. de aer uin remedia contra a sµbtr;;i;cção. 

O SR. s ·ALLE$ Fl;~HO - Sr. .Presidente, a improprieõ'afü.~ 
do augmento de todo~ os impostos, conforme os projectos quê 
eom~tf.tuem a cn.uda: .oroamentarià, é de U::tna evipencia cr:vsta!linai
·}.{as não ê sõ do trnproprle<Jade technica e economica. que se- trata. 
~ tambe·rn ·de 'incoh~rencin. berrante ·e ·prófundamente injusta. que 
eUas represçnto..m. Ao mesmo temJ)o que' ~e augmenta.m impostos 
para ,fazer face ao deaeQu1Ubrio or~a~et:ttario, ~ncarecendo o cust~ 
da. vida que l;lestee ·utthnos m·ezes se ag:gravou de cerca de 40 %. 
conforme se verltlca de um ~nq_uerito tacilimo de: fazer,.,~e. p!'o
me~te-se augmentar vencimentos para dar a.o furicciona~ismo dc
Estado a illusª-o de que va~ ·goza,r de maior conforto e bem estar: 

. O Sa. FERNANDES TA'voRA .- E~ um circulo vicioso que se esta
belece. 3á.. protestei contra l.Sso. qu~ndo ~ cogitou aqu.i do au-
gmento dos mllltare$. · 
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. ,ú ~R. ::;~.\LL~::;~ ,11~'r:i,H:o. -~ . E . .. íi grapde l'U:u;!,m: da popula.ção, 
·que (! que se dft em t1·0c:iL. u:;i. ~ot·nücl~~sel sangria. a .. que vae ser 
submettida? .· " . 

A França offe.rece. o e.x e;mplo p:ia:is recente de u~ rigorosa 
ac~ão pn.ra rel)riml'r o desequilíbrio .orr.;amentarlo., A . medida ,a~o-

. Dt;t.da foi ü. cleflui.;à'Q impieclosn tle lo<la:s a~ 11e!-lpesa·~· do Estado,, 
m:eclia.n.te. :-i. i.·'f:<lucc;ã.0 de 10 %, N>m -a· qual f ('>?J cair p~ra -12 bilhões 
de frahcoi:. o orgamento que. já a~tingia a 51 bilhões, havendo. 
pois, e só ahl, uma 'economia de fi. bilhões de francos. M~1 parti
cufarmé-nte.. o Govern~ adoptava as· medirux.s indispênsaveis . ~o 
(l.bàixamento. na mesma propor~ão do ·custo da viela. a começar: 
pelo TJ.l'~!:o <la habitac;ã.-0, egualm~nr~ red.uzid-11 <lE' J O % . 

O SR. FrrmE1lU!IDo RóoRia'uEs -· - . Reduziu, atê, as p.ensões e apo-
sentadorias. ~ 

o BR. ~ALLES FlLHO __: Tudo. 

O SR. DtN1z, JU·NIOn - Attin.g:íu a to1fo~ por e<'onom!a .. 

O SR. SÀ.LLES FILHO - Aqui, faz-se o contl'3.riO: au
gn;ientant-se .as despesas publicas, . refor~ando de' pm milhar dP 
contos, verba.s .. de reparti~iies Jndustriaes que ;no~ tres ultimos: 
:i.nnos df'rani um s:lldo supe:r.ior a; sete mil ~ quinhentos contos;. 
ampliam-se verbas para novos co.nttitétados· e crêam-se logare~ 
novos, --- contrariando expressas dispo.sl~ões constitucionaes nas . . 
Secretat-füs da Carn.ara e do Se·na'd_o e augmentam•se desassomhi:a.
damente vencimentos de tunccionarios ! · 

O RR. SmJ:r.A LE.A.o - E o Ministro da Fazen.da vem declarar 
ã Camara que o reajustamento ê para equilibrar o Qr~a.mento. 

O SR. SALLÉS · FILHO - Ao me_smo tempo ·se enca,rece ~ 
custo da vida, pelo aug.ment<> de tod0$ os imi>ostos. em proporc;;âo 
de que sõ se terá notic(a depois da sua. lncidencia! .. Encaradas as 
coisas, por essa ~orma, ~ for~a concluir tj.ue não ha .nada ma.is 
fn.cil, do que fazer um orcamento ... 

Pass~mos, por ultlmo. a a.naiy~e da terceira these.: a inutili
dade de reter o ouro. 

Não ha mals padrão &U,ro, af!irmou na r.eunião dá Commissão 
• \ 1 ~ 

de F'inanças a Sr. Daniél dé Carva:lho, ~itando como exem"P.1-0. 
os Estados Unidos e a Inglaterra. Nem wm. p(l.iz ma.is pen.!O. em 
volta.r· a. et;se regimen, de~larQu s. ·É ·x. com a.pTa>Zlm.ento do · Ml
·nJstr() C:ia Fazenda e · franco apoio do ·sr. Din'iz Jumpr - para ,que~ 
já acab.ou o tempo do pé de mela. . . / 

O SR. Drmz JUNIOR - Mas ha que distinguir ./. J'ã. hontem fiz a 
distinci;ão aqui. : 

. . I 
O $R. SALLES· F1LHO - Fui autor do projecto restabele.;: 

<.:endo o fundo àe resgate e garantia dq papel. moeda, e. ser consti -: 
tui!lo co~ o o~to 1que vem sendo adqu~rtdo ;pelo Governo e que. já 
"atting~ a 260 mil contos (ouro) , ou sejam mais de 10 mil kilos d~ 
m~l- ' 

O SR. 'PAULO .MA~Ns - A. restl'l,:ura~ão , qeste fundo de, .,re~
gate· é' tão indispensavel â v ida da, Na~o q~nto o equilibrió orça• 
:menta·no. · 1

' 

O SR. SALLES FILHO - ))e pleno accôrdo com V. Ex. 
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O Sa. -D~. JUNioç.,. - Faço. 'q.uestão de salle·ntar o que aifir
m.eh n~o podemo.s ficar aPE.mas eip.. pala.v.ra.8. 

O s ·R. SALLES FILHO - () pr,ojecto está assim redigido-: 

;, A:rt. 1° Ficam restabeleÇ.i~os os fund'os de r~~gate· e 
garalltia do papet .. moeda· em clrculação, .i,nst,ituidos pela lej 
n. 581, de 20 de Julho de 18~9, para .servir de lastro do meio 
.cir:cula.nte e opportunamente á. sua. co.nversibllidaae, J;l~ fõr• 
ma. que fõr prescripta em lei. 

§ 1° Os referidôs ..!undos serão. constituido~. em pro
porção a. ser fixada pelo Pode~ E:x;eeutivo. do ouro já adqui
rido · e do que vier a. sel-o. de aecôrdo com o decre.to 23.535, 
de 4 de Dezembro de 1.933. ·e a. cujos deposítos fica. veda.ia 
qualquer outra appllca.Ç,âo, 

§ 2° Para. reforço dos fun-dos a que se refere a. presente 
le,i, '(icá o Poder Executivo autorizado a applicar:, na pr-o
po~ção ~ na fõrma que fôI." · mais ~onvenlente, recuri>.0s dós 
fundQs ~?-trtulrlos no.s a~ts. 2º e 3° dl'L lei n. 581, de 20 de 
.Julho. de 1899 • 

.A:rt. 2° A pl'esente lei entrarâ e~ v~gor logo apõs :l 

s·ün regulamentaçã.o, àen.tro <Je 30 (trinta) d'ias, contad,os Qa 
datn da respectiva. publicação. 

Art. 30 Ficam revogados o decreto n. 5.1(}8·, de 18. d(:
D~7.erilbro de 1926. e denials disposições em contrario. 

Sala da.s Sessões. 14 d~ :i\taio de 1935. ~ .~alles Filho". 

;rustiff'ca.,\•a esse projecto Iembrandó q,ue:· 
''.Nãó ha, h<>je, nenhum pa1z. que permitta a exportnção d_e ça .. 

pítaes. sém as· mais rigorosas .restncções, (lue v:ão (i. ptohíbição 
total ·dessa. .exporta.Çãp, em moeda me-taUlca. 

óntle não eriate, como no Brasil, moeda lastreada, a eJéporta
\:ã.o de" ca.pita.es constitue. do facto., exportação de ouro. na pr.o
por.ção .em: que esse m,et..'tl fi~rn. no va1or das dividas ·extran
;;e-iras . 

Por ífütro lado . . não é possivel se admittir a byp0tbese de 
t·•.,.ritinuar o Brasil, po1· muito tempo ainda, no r~gime n~!asto d9 
c-ur$o forçado, constituindo a -µnicçi. ex:cepção conhecida, de· u~.a 
Xação .;uja rtH>eClà t~m. apenas, o amparo da imposição iegal, · 

DltninJ.lir, por tO<lu..':i a-s fo1~mas po?">-siveis e hone·StU..."i., a. eva.sã(• 
(\i>s noR"soi:; haveres, em primeiro logu.r ~ evitar, em ·seguida, con
\·e1·.s0es mt.mêta;rias, que a,..vil4\m, cada vez mais, :1. l'ela~e>. e_ntre <• 
nqss.o mil réis e as moedas extré.ngélras,; e, por \l1tiroo, _prov~r ps 
1n~ios 'in.dispensavis a6 saneam.ento da nP.ssa mo.eida,, pelo e9tabele~ 
t·imentj) do . x:espectivo lastro metallico~ - els o triplice aspecto da 
·questão fíp.anceira, .cujo alfoer~· deve ser representado pelo e.qui-. 
'lil;>rlo dos orçamentos' internos, paz-a o (1ual são im1ispensaveis ás 
-~oluções Qa.quelles ~r~s postulados . ~· ·· 

E aqui conco·rc1o inteiramente com o nobre De1nitado Sr. Paulo 
~Iartins. que ainda b..a pouco affirmava. ser impossivel .o equi,librio 
01~a:menb.rio sem· o saneall1e.nto do cambio_ · · 

' Em complemento a ·e.~ proJecto. eu tJnba imaginado um ·pe
querrQ ihrp.osto. destinado ao pa~m.ento de m~rca.dorias, estabele
cemi_o: 
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o Poder Legi:slativo decreta; 
Art. 1." Toda.$ as remessas de eap1~es de particulares 

para o exte·riO::r e ' não destinadas a pagalJ}ento de importa
t.;ij.O de merêadoriás, ficam sujeitas· a wn imposto d~ 5 % 
sobre as mesmas <IUantias, calculad:os sobre a imi>ortancfa 
~ respectivas cambiaes. 

Art . 2. 0 A sonegação. sob qualquer disfá.rce, do impost{• 
d<=· que ti-.:tta o art. 1. ". importará, em se tratando .de em
p.resas ôU companhias_, na caducidade automatica dos res-

11ectivos ~ntractos ou -concessões par.a funcciona.m,ento no. 
territorio n~cional.. e, se de particulares,. a UJ.rta multa cor
respondent~ a: dez vezes o valor da: cambial. 

Art. ~. 0 o ·imposto 9e que trata. esta lei, cobrado veto 
B:inco do Brasil. ~e:rã t cçolhido a o 1Un.do de resgate e garan
t ia do papel-moeda, cujo r~tabelecim.ento está proposto nc· 
projecto n. 12, 'dê 1935. 

Art. 4.º :Revogam-se as disposjções e:m ~ontrario . 
. S~la idas ·Sessões, 18 de J"ulho de 'l.935. - SaZles Filhó. 
"O autor deste projé.rito considera-o como articulando

~"' ..:.o syst~ma de medidas q.ue t em tido :\. honra de lembrar. 
embora infructife-ramente até este insta,nte. á Ca~ra doR 
Deputaàos. 

Pelo projectci n . l.2, de T9l5, propôz o réstabe.lecimento de 
fundo ·de resgate e garantia do pápeI-moeda em circulação. 
affectando-lh.e o ouró. que está sen(fo adquirido pelo Banco 
~o .Brasil. Pelós projectos 130 e 129 indicou, respectivamen
te, meios de ev·itru- a d.e·pressão do credito do Pâ.:iz e a de
preciação da fortuna particuJa.J'.', pela emi~o. a jactos conti
nuos, de apolices e títulos semelhal)tes. e alvitrou regras d~ 
.contabil'ldade, indispen,saveis ao exacto conhecimento da 
.execução orça.meti taria. 

~m requ·emmentos · e em discursos teve, já.,. ensE}jo de 
impugnar contractos com .companhias extrangeiras, esti
~ulando clausulas ouro. Na su'ggéstão ' de hoje. "indica pro
Videncias, obedien te.s .f!. mesma ordem de idêas e destinadas 
ao mesmo objectivo:. o resguardo da tortunai publica e o 
reerguiment9 financeiro do Paiz." 

.1 

O Sn. DINIZ JuN;toit - As moedas da Suecta. da Noruega, da 
Dinamarca e da Afrlca do Sul estão perfeitaniente saneadas seµi 
lastro .ouro. Primeiro, é preciso saber o que ê moeda, o que é lastro 
ou.r"• o que é dinheiro. Por -isso fct. que eu disse Q.ue nã_o tinha a 
s:µpersUç~o ão ouro~ Agora; não· quero que sala :·d·Ó PalZ; q·uero 
que seja devida~ente empregado. , 

1 • 

Sob.re essa proposiçã:o jâ. se m~nifestou favor3ívelmente o lllus-
tre Presidente da Co~is~o de Fin~u:.icas, cuj_a orenta.ção~ manda 
a verdade consignar - nao se t~m afastado da!:f regras ~las~icas 
que re~em os phenomenos fiJlanceiros .e qu~. tà.Jve~. por isso mesmo 
vae. sendo vencldo, co?Po neste caso d'o. ou~o. pela ~rigi~ali~sima 
Ncp CíU.e hoje COJl.Stitue à nova car'tilha dos nos:si:>s :financistas e· 
;que. pode ser resúmida neste shnples postulado: aarecadar .múito 
JJara gas.tar cada vez mais. . . ·i 

Tenho, pois, o ciever de impugnar a extranha doutrina do 11-
.Justre Deputado por Minas, meu prezado amigo, . cuja attj.~ude 
~nda espero que se modif.ique em face ·de um e~tudo mais de~do 
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do ~swnpto. Em prJmeiro lagar .nãO é exacto q, ue 'todos os · paizes 
- EstadoS' Unidos ·e Inglaterra, inclusi;ve os ,iaja.1;0, aba:n
àonado o padrão ouro e a elle não ptetenda,m m.ais· voltar. 

O SR. PAULO ~Ns -- - Mas· s~pende:r não é quebrar. 

O. SR. SA LI.Es· FILHO - A verdade ~ q:u~ os paiZes estão 
hoje divididos em dois grupos :segundo pertencem: ou não ao bJoc.o 
ste1'lino, cuja simples designaçiio indica. desde logoi que Õ centro 
l1o systema. monetario. G ainda a. libra sterlina. cujo valor ouro roi 
:1.penas reduzido e cUifo troco foi t~mpo_~ariamente suspenso. 

O SR. ALD:a SAMPAIO - E a provia é que elles disput_am o ouro 
intern~cional, para. lastro de suas moedas. 

O SR. Dl.NIZ .JtrNIOR __, O nobre oradÇ>r penn.itte:, a e$Se res
peito, uma observação, desde que S. Ex. me citou nominalmen_te? 

O SR. SALLES Fll4:IO - Ttve essa hol!ra. 

O SR. DLNIZ JU:NIOR - A hon.ra foi _mihha. Devo diz~r a V. 
Ex. o seguinte: tanta razão teria. a: argumentar por argumentar, 
quem diSsesse que aquelles paizes que haviam quebrado a pari
dade não desejavam mais vo1.tar a ella, como quem at!irmas~ o 
·;,_·ontrario. 

O SR. SALLES ·Fn.HO - Per4ã.o: isso não. Ha Q.epolmento 
nesse terr_eno. 

O SR. Dz:Nlz JUNI<:m ·- Prendendo-me áes dépoirnento.s, devo 
fazer sentir o seguinte.: ·ainda ha ménos de tnez o·u,,. tálvez, ri~oro
samente ha. um mez, a imprensa europea, se agitava em torno desse 
probleuia; preciSa.ménte devido â. these da desvalorização, levantado 
no parlamento francez., sustentada, aliás~ p~o Sr. R~ynault. inuito 
conhecido, agora, no ·Brasil,, porqu~ lhe att.J;ibu6m uma declara.~; 
ma.is ou menos itriportante,, a reSi>eito de nossa. eXist~ncia. não 
direi de povo. mas territorial. Nessa opportunldade, tratou-se de 
~er nos E~tad.~ Uµi<los, quanto [í. volte. â. paridade., "se a. In~la.
t~rra estaria dlspo.st:a. a voltar a ella. Se a Inglaterra concord~e 
nisso. os E _stados Unidos fariam todos os esforços em tal sentido. 
~ o que se apurou foi que a Inglaterra não desejava voltar á. pa.
'J"idade· • . E$Se ~ um depoimento exacto. Poderia traze:r. amanhã, 
a ·qui, os jbrnâe$ extrangeiros em que Y . Ex·. o .enco.ntraria.. 

O SR. SAL~S Fil:..HO - A França está. lutando bravamente, 
· ' ·omo é sabido, :pora que a sua moeda n~o seja de modo algum in
fluencia~a. pelas 9S.USas que le,varam outros paizes a l.'eduzirem o 
v.-alor our.o da ~ua. moeda. E a campanha emprehendldà parece f()ra 
de duvtda que logrará o mesmo exit.o que ~ de 1926 para a re
valorização do franco. Na. Be.lgica, repetidas yezes, o Sr_ Van 
Zêelan:d têm reaffirmado que a queb:ra do padrão monetari<>, im
posta pelas. condições econom.icas do seu paJz., é um phenomeno 
transitorlo e céSSará desde que a entente geral, que não seu enten
der te~ loga.r em i:uturo pr.oxim.9, estab~leça a estabilidade àa 
moeda fnte:rnaclonal. 

('l'rocallTf,-ae apartes entre os Srs. Dmiz Junior e Férnâ.niles 
1;avora.). 

~r . Presidente-. e.! eurioso rE>petir :'-1:.s deGla.ra!;!ões dàquelle esta-
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1Us.ta; b'omos 1>brigauos pelo e5pitj.t9 de conservação a. tomar· me
didas móneta.rias claras e ·promptas no quadro da ~ossa. sabera.nia. 
e isso para evitar; nesse ·m.esmo domini9, n:ui.Íes niaio;-es •. . M:à:s. nõs 
..si'bemos 'e 'prpclaµiamos qÚe . u~a ver®deira e defi~itiva solução do 
problem~ economfoo. bs.se do problema· monetari'o, não se pôde achar . 
senão. no :t:ccõrd.o interl:).aClonal. A volta da estabilidade das. moedas. 
umas em relação á.s outras, nos parece uma eondiçâo fun~_zn,en
t.a.l das condições tnte.rn;lefonaes · norm::i.es, na . ordem ecoriol.Ilic~. 
Faremos, . pois_, tudo .que depender de nós, para a -apressar'. ~"° 
hesitando em· tom~r i'niciativas, no momen.to propicio. 

Na. Inglaterra e nos Estados Unidos, as decla.raçõe~ no senti
do da fixação - de UOJ. padrão 11niversal para as moedas são ca
thegoricas e frequentes. " 

Num gt-and~ discurso. ainda .ha pouco proferido em Genebra. 
Georges Bonnet; Ministro do Comm.ercio da FFanga, poz nitida,.. 
mente a questão e~onomica mundial em termos que· não devem ser 
esquecidos por esta ~a.sa: Legislativa. 

A estabilidade monetariq. é um obstacuio grave ao reergui
mento economico, disse o illustre estadista, . de quem reproduzo as 
seguinte~ palav!1ls: · '-'De$.de C'!UP,- s~ E'studa n. questão aos o.bstacu
los da,~ per:mUtas~ \rerídca-se que ella está estreitamet;1.te µgado a: 
de ·esta:bl:idàde das moedas. Como voltar ~- uma. protecção pel9~ 
direit.os alfandegarios, emquanto ps preços extrangeiros poqem 
ser bruscamente modificados, caida. dia, por. mudanç-a éle v:alor das 
unidades maneta.rias? O la:c:o entre- a prote·cçào aduap.~ira.. e. a esta
õilidad'e .das moed~ cons?tue um circulo vicioso que ê pteciso 
transpor de man~ira absoluta . 

.. '\ solução logica ::;eria a. de . voltarmo-nos para os paizes de 
moed~ fluetuantit e lhes dfzer, reI:lovando uma parabola .historica.: 
Attrae .. Prim~rQ, Sr-s. In~lezes . E logq que vôs tive.rdes estabili
sado, começaremos a diminuir os Qhstaculos ao commercio. ~ossos 
amigos ing:ez~s nos i:es.:p~:mderiam promp~:m..ente: Abaixa.e as bar
reir!iS e aceeita.!"e.mos e concorda.remos em, ·pes.qüizar as condições, 
a que estamos ·pro4l,mos de encarar, da .po'Ssíbilidade de uma ~sta
billsação eyent~ªl. ~ n(>s (icaremos no mesmo logar, ou melhor 
deixaremps su~sistir tod0,s o·s obstaoul.os e nossEl..S medidas ~e 9.e .. 
~esa c.o.ntinua.m opponõo·se a9 ·sonho economico ,que s~ esboça. 

B<mne1; conc}uiu seu discurso pela fõrma 1que se segue : Não ha 
solucão da crise no regimen onde reina a insta.bilida.de das moeda.S 
e o co.ntrole das tro~s .. Mas não ê o dele~ado da ·França quem· o 
aftí:p:n~; l'J'eville Chám.berllai, chanceller- do Thesouro da. Inglaterra, 
jã assim se pronunciou: "Para conseguir 9 incrfmentQ do eommer-: 
clo qe· al.êm .. mar G t>reciso obter a altà dos preços em grosso, o 
abaixamento das tarifas excessivas é a adopção/ de um pai/A"ã.o ouro. 
internaci.onal commum. A estabilidade monetarla é um dos obje-
tivos finaes. . .. i 
. Morgenthau, secretario do 'Thesouro Amer1cano. releJnbra Bon
net, a:ss"im · declarava: "O mundo deve saber que logo q'Ue estéja 
disposto a procU"r-ar as bases de uma estabilis~~ãC> monetaria i;la• 
-clona!, Washington não fará obstaculo: n!ís desvaloàsamos ·nossa. 
moeda. na medi~ necess~ria, e presentemente ':nos podemos dirigir 
para um ou para outro lado mas l'.lâo vemos nenhum obsfaculo a 
estabilisar". 
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Ess~ opiniões de< Chamberlain e Morgenthau contestam. •1>UU.1-. 

.r:izadal?-l~·nte ao q~e parece a aff.ir.m~o do n,obre Deputa.dv pur 
Mi.l'.las de que os Estados ·unidos e a Inglaterra hajam aban<1fm :1-.. 
•lo definitivamente o pádrão .ouro. · 

O qUe na realidade houye-. naquelles dois paizes, e ua. AJ.J.c-nm
uha se realisou amplamente, foi o ,._ dumping1" monetario t1e <tU~. 
tanto alli se teni abusado. 

O rélatorio recentemente ~stabelecido pelo Gomité dos techn~ 
0os da Sociedade da:s Nações ê sobremodo iÍlustra_tivo, deste assum
;pto. q:tie· vimos examiJ1arido. Nélle se encontram ~ 'seguintes affir
mações: "~ ihcontestq.vel que o. crise corre o risco de se prolon.g-<.1.r . 
airid.a .. se os :;oyernos nâQ e.oi:nprehe11Clerem a necessidad~ cie r es
tabelecer, entre os povos, a::; relac;ões monetario.-econonúco · u or
maes ·•. As conclusões do Comité àos Tech~icos da Sociedade 1d...'l...o;:;. 

~a~ões sã:o muito claras e estão formuladas ne!?tes termos: --- - o 
l ~omitéé pro.põe que $e restabeieGa., a estp.l>ilidacl~ dA.s moei.la$; e que. 
:-ie redu:z~ progressivame-n:te todos o!-;· entrave~ l'~ta.hr.Jec'.icln~ dep.o is 
d~: querra. PS!ra lJeter . ou reduzir as 11e1:mutas. 

Refer~-mé. $r. Presidente~ ao .. clumping ·• mo11~frtrj 11 n.ilemãu. 
E' cui·:ioso eonhece1'f"l11-se fü::; ionc~Jl~.ões econoníica..~ <' mt:met::llias. 
do Fueht-er. expo~ta~ rec~ntemente em. ~curemberg e, s~~Ul1do as 
•.1ua<{S, ~e verifica que o Reich .se pren.de de!inltivamento n.o marcn 
.-sta vel, revelando-se francam~nte ~ostil á. desvalorizaçao. Foram. 
t'.athegoricas a .s manifesta<:·ões contrarias. ao aügmento dos !=ln.ln.riof: 
\ ·! Ít. nlt.:1. dos preGO·S; amea<:ando · mesmo aquelle esttrdisfa.. t'om · o~ 
,·ampo$ de concentradio o.s que· sE> :tlH"ó\·~i~sem d u t>~eas.'"5!>7. 
irai?sâgeira d~ ge·neros aHmenticios pa:ra re_ãlizni· granües luc1·0~. 
Elle ma·nifestnu a.inda !':Ua c:J~terminadio lnquebra.ntá:vel d e c v itn1· 
umà .segund,a infrac(!ãn. Como v~ ~. camnra, r- muito diffei·entf' · ~" 
,·1ue- S"e está. passando, no campo cla8 CO;:?itac:ões finitnceira~ e n.~ 

affirmaGõe-R· de il.obre De:putadô 1101· :\Unas· Gerae~ . A ç-stabilÍll'"'}<;i'Í t> 
.ias moédas, o ~1ue que1• dizer. a ~un referen·cfri, :i. u,:x;n :r>adrão unl
\··ersal~ f. umo. que~~~º pacifica . hojP. no m~u·nav intefro : Tmlo ,;l_e
penderú apenas da opportunidM.ÍP <:> nada. autoi:iza a ~U.JJ]ll>r qúr· 
1-!lfa est-efa muito. longe . E~sn. i:., J)ülo ·menol';. o,, opinJfi.o · nuto1·i z :)<l:i.· 
1.le Samuel Evanf:. presidente <:la .. Cr1JW :Mine~ .. , par;,i, qut' !J1 : 1, v .ult: 1 

~w 11adtã.o our.o o.ccorrerá daqui ha. ·um ou dois annos .. no maxi-liw. 
De facto, - diz o Dr. Evans -. -. "as ·nacões rião abo.ndonar~m r. 
.vadrii.o ouro. mas .fize~am .uma. pad.r'ão drrigido, p~is n.~rmn o. 
pre~o do ouro sobre a. base das suas moodas particutare&·,. 

O Sr. , DA?l."!ÉL ·nE CA·~V.ALHO ~ Desejo que a n1afor homt>~n;;c •n1.. 
que eu possa , presUg< ao magrilfico. estudo ele V. Ex. ouviílc;i (·01n 
toda n. attenc,;:ão, seja, o. não interromper sua oração. 

. O SR . DINIZ JUNIOR - -- Ta,.mbe.rn ouço · com: toda n atten~;:io o " 
dilrcurso do nobre oradoi=;. e justamente., .como homena~-.e1.n a. 8 . 
~·· é que- dou meu, apa.r~e . . . . . . 

:O Sa •. DANIE~ .:ns ·CARVALHO - -· Opportuh..1.l'llente, tei:ei ocl·:isião 
1>le :fazer: a'.;lgutµ€l-S .observ~Ç~s á. . margem das trieses que 1Ji,o hri.
lhantement~ a.gora clefende. 

· O SR. SALLES -FILHO - Confio mU:ito que ·v ... Ex. , ao abor
·lar · o a:.ssui:npto leve em eonsideraçã9 a . esp~rança, que ío1'h1ulel 
r"qui çla.ram.ent;e, de vü· ~o en.c.ontro qos. que ~retend~~ eviti;l \' a 
'2-'Yasão do ·nosso ouro. 
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Noss:rs trofas <le .Paiz para pa.iz slo b~eada~ sob.1·.e o ouro e f 
provavel que dentro ele um ou dois ~nno~. os Esta,dQs Unidos. a 
Grã-Bretanha e es naÇões do continente chegat•ão a ent.ender-se. 
para est~})ilisar urn pre~o aurante um certo periodo., Ellas se collo,-· 
carão de accôrdo gobre n, qua.ntidade de ouro c_orresponde-rite a. ~dn 
unidade monetatla: fix:lndo-a sabre um~ bnse qu~ f;E'rfi. e~al para 
todos"·. · 

No que concern.f' á trocCL do$ valores expressos e1n ow·o. o Dr. 
Evans acéredita que, se o preço de 85 .. sh. por onça, fixado par~ 
J 84.2, persi,stiu sem difficuldad~. durante cincoenta annros segajdo~. 

é que elle rep·resentava o ''ator .do ou1~0. em rela.~&,o aos· outro~ 
produ·ctos: roas os pre<:os do meta,} deviam n.eéesaria1l}ent~ !:lUbir. 
cQm a encn.recimento do~ outrQ!'i vroduntos (" a procura m ;.;i.ior d0 
oµro. 

O SR. DiN'IZ .JtrmJ:>n ' .,........ E 1 preciso não fugir i'1. idêa de ·que. ~e 
o our,o t~m. o seu ~lor. "n,s outras, mercadoria.e; do rnesmo modo 
t~m. o seu propr.io. 

O SR. SALLES FILHO - Qual serrt. o mechan,ismo do novo 
padrão mon~ta_rio. é p que- ainda não se pode prevêr,. mas isso ;. 
um~ ques~o technica acce~soria. vamos dizer assim. que nada in
flue e- em nada :invalida a necessidade itnl)J,""esci'ndivel de w:un 
medida ce>mm~m d~ valores para o uso internacional. O Gold
Rxcha.nge -será, suhstituido f.>or novos proce.c;.sos adaptado~ :'1 nt>
cessidade.s creadas pela. int~ns$eaç:5.ó ·-do commer.cio. Sobre ess~ 
~ptQ, já ha mesmo suggestões autorizadas p~1·a uma esta;bili
zac;ão provisorla das moedas e uma cooperação internacional mnt.--= 
·perf.e·ita., e que acaba.z;n de ser: formuladas por. S~r .Joslah Stamp. 
9~fite dos Delega.dos de 18 ''Jlal.zes. que a.ss.istiram. ha pouco, o 5." 
Congresso ínternaçional da.e:; Sociedades de Construcc:ão e de Cre.
dito Immobil1ado. · em Salsbourg. Segundo .1os,iah Sta.ml>. será 
po$$ivel estab~lecer um tlO\·o padrão ouro lnteM')at'ional. São ns 
-~guintes a.s conrli~Õe~ essenciaei:: a o sP.u func!<•i11nnmerrte. se~unito 
n. sua ópinião: 

l." - E' preciRo que as mercadorias e os serviç.oi,; ~ejn.m p:.
gos em mercadorial'l ~ em serviços; ôs pag~mento.$ por meio d~ 
ouro não coni:ititufnào ' propriament(' um methodo· i;:-eral o.u 
<lefinith•<>: 

2. o - ~ão é preciso que O~ p·~_µzes Ct~itm·ei-: CUlmtm ~Ual' d'i
V:ida~ dum modo 1.:>red.ominanteo 'P-m metal .amarello: 

.. 
3." - Se o 9uro f01• utilizado erroneamente eom(i) melo de accú-

mular reservas tde rique?..as e de valor. Isso ~omprcmietter(t !'ma · qua
Jid;tdt> fü• i'nstrumento <lf! meõldtl5l dé va1o~: ' · 

4.<> - Convêm deixar os m.ovimentos do ou·ro ·exercer plena
mente os seus effe-ito~ sobre · o volµmP. do cre'3.lto. 1hem como sobre 
fl nivcl do r>l'ACO e dos salarios; 

5." - O fun<!Cfonamento da padrão ouro não /dever,á ser intei
ra.mentE' automati~o. Convêm que a~ja. admin.istrado péla colla
l:>oração clR!>( nn~õE>·~ ~om e.> intwto de atttngir urb ftrn cemmüm e 

I' 
Yaclonal ; · / 

6." - ·~' J>l'e<:~tso· fix~u· llnútes· q u~~nto a.."I proporçõe~ na qual o 
ou·ro pód~ 1:1er expedido de um ·1Q~tr ,para o.utro, com o fim pura-
.:in<-n·te mopetarlo ·ou especulath~o. '·' 
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ConheGoi 'Sr . . Presi(!énte. pe-rfeftám~nt.e ~ nova..:t dhutt.Ipa.:.: :'n

hre a n;toeda.. e os p:roblemas que se .prendem ao seu padrão . A 
frente dos principias uue se poderiam cb,amar revolucionario..~ tem 
~e collocado. na Allernanha. o Dr. Bang, ·antigo ci:>nselbetro. ~era.i 
·ae finanças <le Re1ch, cujas id·~ muito cu.riasas, sobre certos po.n
tos de vista. ainda 'não encontz:a.ra.m, todavia. .à, sancção da pra
tica e o apoio de outros auto_rlzados economii.:Jtas e, financeira\S, 
c·omo os que foram por mim .rerericíos. E' c.urioso observar. f~m 
todo o caso. que á sua concepção do ••padrãó nacional" muito se; 
a visinha das idéas que acabo Qe e~põr de. .losiah Stamp. 

O pa<il'-:i.o .naciqna,1 d~e Bang ~~ri>a, a~sim, um padrão mom~
~ari_o do quaJ não p.ude·ria haver neni iIJ,flac<:ão nem defla.cão . Um 
padrão monetario em que o dinheiro teria indiscutlYélmé-nte o seu 
valor fun~eiônàl. e no qual elle nunca mais s-e ·tornesse merêa-Oo
da de monop:olio. nem a.dquirlssE' o caracter de auto finalldade. 
B~i::e padrão ~e·na. est~béleeido em relação a u.rn con~uncto de mer-· 
1·adoria:s de primeira necessfdade. C'Ufa estahilidade pêrmanente d<=> 
1 •reços seJtt t:>ssencia l á vi.da. d()~ povos e de cuja estah ilida.de <l:f' -
Jl'f'rul;i, u ~~~ur.nnc:;H rl<.- quae~q·uer calculos economi~~'. 

C'orn'> ~e vê. trn tn-~~ dE'! '!nnn conc:epC::ão t;heorlca. na.tu1i:l.lmt.>11tP. 
foOüt~n<·iatfa. pPla~ c:ond.ic;ões peéuliares a situacao econom.lca e ifi-
1rnnceira da A llem~nha. ol:>rigada pelo plal.lo 1'."oung aos pa~mentf'\F: 
~· rn ouro, ,ma..~ QU(' a desp.e-ito de ~e destf.nar â. elimin~ desse me
t;il. com1.1 padriia. n~m p.or i!==SO deixa. de ter por fim a ~tahilid::i de. 
do µreG(> dai;; moedil~. 

O Su. PAULO M.ARTI?lõs -- V. Ex, ~he quantol-: camb.iCI:' tem a 
.\llemanha actualJrt(>nte '! Tem oito eamhio~ pªi·a poder ç·ontormu· 
1·sAAs diffieu.Jdades·. 

O 8H. SALL'ES F'lLHO - Diffi<; uldà.des a que o 1m.g~nl'eul:o 
·f'.Jll . ouro es~fr sujeito. 'rem PVii'ttmtf."mPn.tP. ri~ (·~·ear uma dour' i
n:.1 ·prtl"}l nef~ni'.er-se. 

{) fS1~- DJN·lz Jl!Nl<>R -. - l"<w fi-;s1-i ·(· qUf' 11tiu ·l-l~tíi p1·osp<~ranc111; 
i1r.:-- f· 1~ur> ~trimos prospe~ndo . . . 

O Sf!. sA.LI,,iES ,FILHO - Até 4ue !'lC' resolva .. :::;t· . l'1~1:"\sid .,; 11t~·. 
lle urma mar..1!!ira definitiva. pois, a. qu2stão fundame-nt.al dí1 estahi
lidade monetarla o que ha de ~valeeer ainda. po1· muito tempo 
t· a necessidade de um.1 medidQ comroum de valore~. E essa me
ilida, por etn.q,uanto e de nccordo e:oni o senso unf\Tersal, n.inch « 
u ouro que n~nca ·BerA tp~lmente êlimins.do, Sendo Mslni. o pr-u
liÍema b.ras11ciro terá de· ser condnziclo cies!'(E> ponto de vista .• fúr;L 
,llO qw4l quanto se f!ze1·- é aleatorio, 1nse;;uro e altamentf. prc·judi
<>'ii.Ll aci ·progre:1so eccnomico qo Paiz . . T~ndo como untca fon1(· de~ 

r;oro o producto dal'l nossas ex.porta~ões e sendo ellas insufflci••ute·s
T•ara çnbrirem. com os seus ·saldos, as neces~ldadeR da bala.nr;:L d e· 
pagamento. como s.e jU$tit'lca.r& abrirmos mão de~ preciosa fon
te ~ubsldta,rla quo ora f!UrgP tão imt>ortaut.e como a . que estr1 .i;cE'n
llo encontra.da. na r1cqufsi~ã-0 do metal umarél'ln'! .~" a-egimt•n tntt 
que t~mos ·\1n(lo. é que não podemos cogtin~r. Nenhum vu.?~ uo 
mun<Jo se a.presenta nas concllc~s cJo Brasil. r.om uruu. n1<>eda 
que nada indicn. sobre a orienta<:ã.o f.lnanceira do Esta.do. ~em la.~
tro ·de qualqu~r t:?specle, vivendo da imposição legal, sujeita, 1wr
hnto. como qualquer , outra mercadnrla exclu~Iva.rne11t~ 11 l•·i <.l:t 
vffert."'l '-' da procura, é clnro que a e.arfa pn!=l~ó t~rtõmQs o ~u ~-
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lor .restringido, todas as vezes qu~ :as necessidades imJ;>rescindiveis 
da vida. i:n.t.e.rnacio:nal obrigal"etn -governos ou os J?artiÇ!tµares u. 
ácquisiQãc:>. ;(1~ idiv,isa.s _jndispensavels . ao tJ;afego d~~- . .rela,çõe:s, 
ferindo ~e mor,te, oi;a ós creqQ:res,, ~r~ os --d.evedor~s;, conforme a~ 
variações·, do. v~or acq.uisitivo da moeda. fiduciaria. 

. . . ., ~.. , ,. 
O SR .Dimz .Ju:r-.'IoR -. - phamo a attenção. de V: Ex. p~a ó . se.-: 

guinte; a consequencia dp seu, rac.iocinio vem lo~icamente d~ s~ 
premissas.: Alguns_ ::peputaidos, ent1·efa.nto, ql,1.e ,conoorân,Ya.m com 
as p.reflnissa.s de V: 'Ex., con1-eç.am ~~.01·a a cli.~~or_d~:r <ia ,c:nm;e~ 
quencia. Isso ê ineY.ftavel~ 

O SR. SALLES FILHO - Qual a. co~1séque·ncia·r 

o SR. DIN:l?:. J'lJNIOR - Os sri;. Paulo :Marfins e Alde ~;.1.rn11~io 
com(::ça~, a. disco~·-dar. .. 

O SR, PAULO MA,,RTlNS - Disse _que nlio conco.rdáva com ;;i. s:us-
.Pen.são da. imJ>orta~ão de :machinarios e· materia5 primas •. Sou pelti. 
desénvqlviin.e11ta do ;Br.nsU ~o influxo tias corr~ntes naturaes. 

O SB... SAI-!LBS F CLHO - O n.obre Deputado Sr. _Diniz Juruor 
não me coi;npr~hendeu . . -\cÍmjttô-o. <lecfarei. J>Or abi::u_rilo .. N'ão sou 
1mrtidar:io disso. 

O Ra. Dixrz .J1;; l'no1: - Bom, _se .é l)ôl' uhsurtlo ~ .. 

O SR. SALLH~ ll~ILHO - · R~strinja:-se- o '.)agnJ11ento 11.Lt:-; Uí
vida$ como ja se est~ fazendo. Restrinja-se eguJµn-rente,, a.tG o i:m,... 

·crificío da. no·ssa. a1>purelhageni, e, portanto, com o comprometti
meuto inevitavel ilo progresso economico do Paiz, até as. jmpor
i.ações da maéhin11.ria. e elas materias ·primas indisnensaveis. C!>n
.i-;iga-se, mes·mo por hypoth_ese, o e quilíbrio orça,:rnen.tari-0 e o nosso 
p.robl~ma eco!'lomit:n. continuará. a apre~ntar u. mesmà. insul
v.abilidaae d.ea:nte ua impm;sibllldaâe de fazermos as nossas per
mutas por falta. tle <-orr~spondencia, üinda que lopg:inqu;:i.; e:t;ltre: 
u. mcecla :nacional e as ltlõe-das dos demais paizes,. com os quaes. 
<tuer quêii-<:1.m, ou não, os ~overnos, o ·nosso commercio terá d t' 
mantei• l~elaçüe$ soll pena <le suppr:imirem. a. p~rmuta. dos aossbl':' 
J~ro!luctos de expo1·tação. 

Na.cl.n., pois·, justifica, t1o ·c:irnpo econoir.iico o financeh-o', o pon
to de ' 'ista em quC' se eollocou a Commi~,são d·e Finanoas por ini
<:Iativn. elo nobre De:putado "por Minás .. suppr-imindti "a 'minguada 
:"Olllin.a ·de 'iOO mil conto!S; p<Ü;a: se transform;a_r em ouro pela s.'Ua 

r.l.cq'uisi~ao. No que diz resr>eito n:o 3.§ipecto politico da questão, pre
firo abster-me de conune_ntru."tos 'que enhmderiam :ité com a Se
gurança. nacional e ·a p~opr.ia sÔberainia <lo Brasil. A Camara ])n 
ue exarriinni· o a=--surnptq certa. de <iue. Cla decisão de~te caso, uma 
r;oio::>n. hn: ele resultar: ~-1 .a.ffirm~1ção 4.o· )?ocler Legislat~vo, <lo Gove»
no .Fe<letal', -Oe ,que1•er 'ert\'eredar l)Or "um caminho. seguro de re~
tauração· finanoei~a'.~ 'ou ·a: }.'.~vel~ão c.10Io1•osa de su~ · iTI,capacidaclc 
J>àl'il. encarár 0 . niÓ:gUQI aSSUmptO·. ' . i . . 

o áugin.ento de tódôs, os iíiipostos; a manuten~ão <le 'l..lin n{-çel 
de vlda. <lo E _stado, n.cim'1. das possibilidade cl~ Na,ção, - ou seja, ::i. 

continua<ffi,o do r-egime d~ ã,efícits orc;;amentariQ.s ~· e o abono ou 
a i>rósca.Stinação do .;lârtçam-ento ·das ba.Ses defini~tvas de · umri 
politi~' ~narrceii-a de, sáneamentó d~. m·oo..-:la e· éstabi'lidácle dos pre
Gos lias niercadôrias de exportação _ .- eis· ·srs. Deputados ·:tres
<:ã:inlnhus na. 'appàreticia disthfotós; ' mas con~ucéntes ao mesmo 
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<lesth10: o aniquiil:11i:1e11.to <:OTLtlliuo da economia acional, o e:m1.)o
brecimen1;o cada vez maior da Nação B11asileir.a com o saerlficio 
do -seu · ·progresso ·e· do beni- estar da populaçãQ. ' 

- ~ não foi certamente . pn:ra seguir taes rumos que o. Póvo nos 
-<iele~ou ;a· sua representação neste rama "do 11oder publico. · •: · 

·. b que ·a ' Commís~ã.o .de l"inan_ç_as deveria ter Í>.ropost:o · a ·" es·f:~ 
pJenario, desde ~ ségunda. discussão dos or~axnénto·s·1 já,. qu~ as
sim não o quiz fazer o. Diustre Sr. Mlnis~Ó. .aa,.'Fazenda, era a 
r.éme>4ela~ão, to1;~1 do nosso n.rch~!-ico regímen o.rçamé~ta.rio, ab;:i.ndo
na~qo os ·~olde.§l e .os. pi:~c~essus. conde~n~dos pela prati~a. ·e .. ~CJ..ui 
tão eloquentement~ combat~dos, para adoPtar firmeme,nte o.s ea
minhos abertos pila. r~voluc:;iio de· Outubro, alg-lúJs dos quaés estã:o 
ruesmo indicados na Constituição. de 16 de Jtill!o. E' opvio, ~ in
tui,tLvo que um paiz novo, que precisa de )ançar aincla os alicerce.~ 
do _seu progresso não pode condiei.onar. por mais t;e_mpo, o li.eu. des
e·nvolvimento ás migalhas ue um orçanl,ento~ que j~" <le.rnoru:tr€ii 
desta tribu.na. vale hoje, ~ru ouro, rigoros~m-ente o qu·e vâlia. b~ 
47 annos passado·s ·! N~o é .possível continuarmos indeifil1i<:l~rn1.l'l1)tf. 
na pratiea que ja constitue um. v~1·qadeíro cr.im~ de Ies·a-patl'i::t. 
constrangindo a vida da · Naçã.Q ao .sapato. de íeri.•o de uma. a-rre
ca.dação de impostos de . consumo e de direitos alfandega.rios~ 
Não ha de s·er com o producto de mais alguns nickeis accrescidos . 
aos impostos· que onerem os generos.alimenticios µe uma por>u_l(lçifo 
pobre• e que sbffre O$. males -<lecci~entes de ·u:m<J. nutr.ír;ão in.i:;uffi
ciente, que se ha de -construir a imniensa grande;>;a do Bt-asn. 

E1'.ros sobre erro·s, cujn. orig-em remontam ás ori;ens . da · ·nossa 
J,>ropria ex.istenciá, ·reduziram-nos á situ~ã.o de cofonia numa gle
ba fertfllissima,. banhada pelas doçuras de · um. clima sem e~q.l e 
onde a :natureza tudo dispoz para ahi s~ ed.ificar un;i. novo par;ai
so. No seu granae livi:o "A A ventura Politica do Brasil".. .,!!(. 

Am~aj. ~SClarece com a lucidez cd~ seu espiri.to priVil~gÃado O q ,UP. 

tem sido no Bra~il a. lucta constante entre o Estado ~ a i'faç~o. 
opprimi~ no .seu gJ1tnde anseio de viver, desuJuda~la. t:- túlhida no 
seu desenvolvimento e no seu dynamismo·.. .,. ·: 

"0· .Brasil é obra exc1usiv~ ão trabalho dos bra~i,lefros .~ ·· :fol 
~onstruido em lueta constante- e1üre ~ for.ç~s ' vi.vas 1fa: · ~eonollú~ 
callecti'Va ~ os elén'i~ntos paràsitarips ·que morlopol~1·iJ,m o ~sta
do. Ei:itr~. este e as energias ·productorà~ .. da Naçft,o vem s-e tr~
váfü:lo"' µm .. "cori'tlicto ~· vezes sedil;,tr, coi:nc-ciadô no:-:. priméirós 
tempos da minera~ão. · 

1 

Em um Paiz qu~r .pelos antecedentes cl::t. sua for1).1.n.çã.o ·hi$to .. 
, l'ic_a. pelo pschY.~mo 1fa raç;a que p .. coIQ.nizou .e pelas ,eo.:qdiçé;l,es 
gepA"rap11icas e tenu,ricas que a.i>resenta, tem deante dé S:i "f>~rs

:pectivas que o predes-tinam a. finalidades essertéial~ent.e ec.:onon1i
cas, um Estado exclusivamente .politico, adm:inistrativrurie:htt:! in
capaz de enfrentar os problemas da realidàde ecQnomica, é for
çosamente um grande pal'S-slta.. uma· especie .de formação ca.hcer.o
sa que su~a e. vlta.Uâa.de' da terra e da. Na~~Q; ·S"é.m i1a1fa dar -e111 

troco do que arranca voraz.mente. 

Os re·volu~lonarios de 19ó0·, fota:in os destruidores iuvol~ta
rios e dir ... se-ia providenciaes desse organburio monstruoso, ~ne 

entrara.' ·em dissolução· pelo· effeito irresistivel d~ ·suàs, coiittadic
~,ões ·com ·os 'tntetesses"vttaes · ·da. nacionalidade. Reconstruir o . :. 
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monstro. ~ felizmente coisa 8Uperior ft~ subtilezas da astúcia pofi-
, tica.. As tentativas de rea.li.7..ar esse emprehendimelito impossivel 
redundarão apená.S no prolon~mento penoso da. c-r1se, envolven
<lo porventúra os riscos da des;i.ggregacãó élas partes,, que o E~a
do politiço apenas tei;n mantido em contracto .. sôb a..~ apparencia1-; 
ae uma illusoria. unidade nacional. Sómente o retorno ao sentid1i 
natural do nosso ·desen,•olvh:nento historico pôde ga.J<antir-~os con
tra os perigos da ana.rchia e talvez -mesmo úm collap_so da perso
nalidade collecti,v;:t da Nação .. Mas esse sentido hlstorico s6 podé SE!'i· 

restituído á NaÇij.o por uma conquista do poder e uma ot·ganiza
;;:ãA d~ Estado. pelos elementos representativos do Brasil Teal c
'1ue são a..c;. forças activas do seu dyi:i~mismo economico". 

, "A aventura poUtica. do Brasil condu.ziu-nos afi.nª.l a uma l'li"' 
t-uação. e.m que o. cara.éter prement~ <la. organizat:ão da economia 

. ' 
publica.- por forma A. permittir-nos o n.provettamento do potencial 
õó Pa:iz -para. transforínal-o P.m riqueza actu~l. impõe-se aos oh
~ervadores de intelligencia ma.is · mediocre . A premencia. 4,e&::e 
probJema. lndU2hl o- legi~lado1· c-on-~tituinte d e 1934 a Inclui!· no no~ 
vo ·esta.tutô politieo u.m o_Lspo~itivo; ma.n<lanclo levanta.r um !>la.no 
ele or~nizaQão ~onomica nactonal~ A id~a 6 sem duvida exeel
lente . Mas para. realizai-a .. ~ prectlso preliminarmente consu-uir o 
Estado, cam: t:J~ ~entído dlfferente daq·uelle que at~ agora ::t.pr,•
sentou. SubstitUior o 'Estado p~litfco pelo Estado· economico, or'"ien
.ta.dó e âi.rb:rldo exclu!'!iV'ame-nte pelos or~ãos t•epresenta.fivo!'.i da~ !or
\;3.S da Na.çij,.o, ~. ·-prelimfmu· i.mprescinfüvel ;;io desenvolv.hnento o<'• 
qua.lq.uer plano ~ffl"caz. par-a ·eooraen~· as ~n,~rgias do Brasil e:m 
um.a utilização proveitosa dos seus rec.ursôs nat.ura~s" . 

Já tne alongbe! dé'mais. e ~ 'telíl:Po de delxa1· a tribuna. A -pri-· 
melra Camara <lo ·nº''º regim.en, Srs·. Deputados. ti-nba d~ abrir fr 
v;,d.a. nacional caminhos seguros para novo1:1 ·e ~osos ·rumo..~. 
pa.ra novos e grandiosos pr:ogresso.s.. para no:vo~ ·empreherrdime:n
toE:t é nova.S. con.quiSU:ts. Preferfu--se, entret?-nto. ··permanecer na 
mesma planície esteril e fechada: no -mesmo "campo limita.do e sem 
horizontes, em que arr.as.ta.mos a :ex:istencja. parecendo não: qut>
rermos desmenti}" 1t sentença aúdaciosa de um dos mais mustrt·:-: 
,~hefes revolucion~rlos, justament-e denoi:ninado ~' .animador: o Bnli
~.;;il ê um im.rnen~o deserto de 'homens e de idéa.s'~ ... - Perdoa;-m~. 
Srs. DeJ)uta;clos, ~ precisando profer.ir uma ·verda.:le, incorrer- etil. 
•lesagrado: o orçamento que vamos dar ao Paiz, está. f6ra da ino ... 
•1a - seria ~o~ pa.ra. um s·eculo atraz. mruf examinád~ d~ a~cor ~ 
·do eom as exlgen:cfa:s actuaes. não r(•·Riste ~i menor critjCa: o m~
nos que delle se podera dizer é que é egual a,()~ outros, a.t.~ mesmo 
no cump_r:i.m·~nto da ·cauda. cuja ponta jâ. esw de ·fora, sãCJ oi:: T>ro
jecto~ conc-l~lvos que ~ ~e~ir vii.o sei· \"OUl.rlol' . . . (Palma.~. o o·ra-
d fJ'F ,; rumprilmen.tadb) . . 

;Durante o. discu1-so do ~t·. ~~llc~ 1'~ilbo. n senh<)r 
Antonio Carlos. Presidente. deix<i it cadeit-.-l da pregi-· 
dençia, que f <K'c·upndn 1wlo Sr ~ Kuvahlo I,odi-. !!(I Vi-'' 
ce-prP:;-iide>11tf'. 

O .Sr. Presid~nte - T1:m n pal:H-i:a o ~i·. Pnulo :\'fartin~. 

() Sr. Paulo Martint; - . ~r. Prt!l'lident~: ·Srs. Deputados; 
t.i uem quci- 'l"Ut· 1:1 ueJrn (.•t1tuclur u u1·cainento ,cfu Republica com o 
YÍ\'1•1 1·m1wnh1:• 111· Y11t:11·: 1·011!-!Pinnt.-mentt• ;l' .110~.:;:1 l~i de ·meios. vafl 
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depa.~crr,, na u.Yul.so lll. Ye i;i Qs ~oi .. di~tribu.i.çio., com a falta dq l;).ar.ecRr 
1fo ·eminente relator da Receita. 

O. orGam~nto· p~ra: ·1936· é, nest~ i~stan,te, o· ·mais ii;np9'1";ta.J::ite 
;teto da Republica, porque nelle. vamos objecüv.ar a pa-rtj.Ih~ tri:
but:a;r:ia decretad.a pelq: Con..~tituiçãó Federal. :Poii:i bem : não cons
ta do avulso 'º ~ecet cío Ulu~tr.e relator- .da 'f,teceita, c:u,jo nom€ 
éfe,e1il).o com a. rna.ior sy:rnpa.thfa e. r'éverencia., n ·Sr. Cardoso Q.e 
M~l.o Netto. Da· autoria q'e s. EIC .• ~penas ~ncontl'atno~· iJnpt•essa 
tres ~tnendas. que m.odlficam a. r~ceil:à pubUca. A prin)~ira .ÇJ.~s~ l'= 

em-éndas - . ·a de n ·. 1 ~ declar.a o seguinte: 
' . 

~~'Rendas industrlaes - SuJ:>•.consig.nàç;ão 150. , . 
Torna-st?> :ne.c~a.tib um esclarecime~n.to. S. ~~ ~ ~quívooou-sc. 

l'>Q.r cert_o, ao decli:l;,râr "sub-.consignação.'' . tet:1:Il:O qu~ dfa respeitó 
4 _ despesa.~ assim. deverjtt; tér di.to, mais propJ:'.i;l mente.. •• proragra ... 
pho,• ou "rubrica"'. 

"Rendas hl,d~striaes - ·$uh-con~i,~l)a~ãü 1})11 .. , 

H ·I eve~se p:i;ra 27. 000: 000$000 " 

·· con!'.ortne c.onsta do Relatlo:rfo. da O•mt:.ulóri:.•· 
·Geral da Republica de 1:933-34, pag. 11·~. a r~ndn b1 -
dus.ttíal déS.ta ·Estm.da ·no exercicio., foi n. ~eg:ulnt<· : 
3,7. 967: 80.3$300. 

:ra:~1Jl. r~l~torio de l~:H. pa~. 14'1. r;. no~: ~Ot>$11111. 
Total, 54. 9 79: 009'$400'~ 

As§im, a r,nêdia ~nnual íoi de ::!i. 4~ :4)04.$700. .;\ 
emenda dá, portanto. i'r.n.porta.ncfa nin(l~ it::iferinr a ··l'; !-':..~ 
mGdl;i, a11nual. •• 

S. E:iç. tirou a. mêQ.io. ~l·f·ithmp.tl<~n ·Q 1tnc91n:trnu a paJ•<tf>lh1 :111-

nuà.l. d~ 27 .485:QOOS.OQO. 

R~l.mente~ s. Ex' teni razão· em e-11conti·a1· tlS~a.. 1úé.J h1 pút•n Ui;.• 
o exercido. de 1~;33 à -1934 for cotn.pos.te de 15 mezes ~ .. o de J9:)-t 
apen~· .d.e 9, d;:i:u:i,4e a ~%aqtidâ0 .ãá inOOia, pois. o laps<> de· temp" 
abrai:ige 24 ·mezes.. 'Tr~~-se, -4~vo ei:;elar~ce1· a oa.mata, da. Es ..... 
trad~ de Ferro Noi;9éste do B:rasiJ, cuJ~ ueáp~~ paga em rn-:~·3-~.t 

correspondeu exactame!lt~ ã: etfra de 2'i". 324: Q4.6$3.00 . 
Não temos no avulso a. 9rientaçã.o que foi seguida p~lai Com

rnissã:o de lrlna.nça,,g quanto â avalia.,Qão .da recei,~. Não sabemos. 
po~to, se se. ~optou a crlteriQ antigo, da. mé<lia n.rithmetit·a. 
ou o d~ ava.Uaçâo 4a rec~ita. com.o mat)d.'l.m Qs· clas.sí~os . 

Pediria. permissão á. ô~ara. par-a lêr palavras a,dmil'uxei:. dú 
saudoso· Age11or. de R()ur,e relativamente i!. a..v~liação (la recoiro . 

D.iZ:ia o grande escrfptor, no .se,u liv1·0 Dit·dtn Or-<.:~l'tle-nt:l.l'iu 

Br~-ileiro: 

n.Disse o Dr. ·Ci-1rios Peix:ôto F'ilhf>. t.~t.~ü1 ri1l1ita nl2Uo: 
·• Atra;vesS<Un.QS, .na verdade. umn situa<:âo vcrdâdeil'a:t.(ierit~' 
e:xcepêfonal ~ e. :no e.as:o do ·BrMÜ, a pro.p I'ió i)roce~so <lã 4-Y~~ -
liagâo direéta ..deve ser empregado com elmet1t.os· °\'a.r'iàdr:>i=: •.--; 
uúme:rosos~ para ·diminuir as tJrobabilida.des de ,e.rrr? . ·· 

E~t~dando esses elementos com ,g,i ·::i.nde corHn f-1<' dado:-i: 
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,, 
scientifi,cos ~ com algariiimos . de .r~ª' ·.eJoque:ncia., o ~elaf:or 
!.ez .9 C!l);cl,llo !la re-cei~~ para 191!?; pel9 nieth.odc;> :racional t: 
p:re.tfoo . dos l.r:lt;leze<::,, iD'd~ bu~c~r _bases 'para. a ~ua preV.lsão 
<'tir~ctn.mente na t>r()ducção do paiz e ·PO .çlesenyolvim,ent~~ 

... - dessa _p_roducção,- ae modQ ~ pt,>çi:er· ·com.parar ·a. expÓrtàl!:ão ~
a . impÓrtà<!âÔ, mesn1o com' abartàoíiô da. circ-:J.:mS~nc'ià. ;i:od,a 
tra-n_s Ítoria • . eltlbora ·d.e .te.triveis éffeit_os,_ da quá:$í pataIY~ã-~; 
do comtnet'cio inte.rna.éio:nal durante a:. contlagraÇao enrol>~n .. 
l'eflectindo .muito par:ticuiarmenfe tio exerciclo de 1915· •. 

Este .tiJ:ethodo "directo" 1 que 05 In;$Iezes. emprég_;iiíu 
com ~9andono -~ quaesq.ue1· calculos ou -estatist_icas :de ex~'"" 
cieios an.terior.e,s, con.sis.fe. exàctrup.ente 11~ a va.Uaç.ão Ela re,. 
·eei:ta pelo conjwncto ào~ .. indieios 01.J; dos fq,ctas: actua:es~ en
trando como elen;i.e.nto ç1e garantia a~ inf-Qrmaçõe·s dQ$. -cht:\
fes de serviços'. Essa !alta d~ Qbedienc!a aos ümethodôs .-. 
'ficou ténuo a dertomin.aç-âo ci.e ·'me:thoao dírecto'·, q,ue ;:.. , , 
seguido ta:rribem na Italia e na. Belgica, onde o ·e-àlculo &1 
rece1ta para o ·exe-rcicio futu.ro não f: feito j>ela médiã. EJ.p:
tres; u1timos ~x.erciclo~. nem peto~ t"esu:ltado.s do ult.imo exer
cício ap~rado·, riem pelo confronto destes coni .a;quj;!.lla;; ma:-: . 
s~m, pela ob8ervac;:~o d.f_r.ec'ta da l'.Jature~. €' d-as .conc1içõc~s 

actu-aes !Je cada 1flrOdtJc.to, de C<l,da fonte d~ ·ren<la. Par•! 
· á renda al;luaneirã. é que a l.3'elgica ~o;taib~l~óeu· um methe
·do novo -o da média dos ~faço '!ll.timos· ~xel"Cicios. Càtl:.• 
fonte -de receita ~ avre.clada e estudadâ. -sê~Umlo o_Il\ sy.Stf"
·ma diffe:rent~. en.t:rando .s_empre em iinh4 de conta os eJf·~ 
.r.nentos ·de ~'actuafüla.d.e" .. . Alguns "paizes entre os quaes ain -
da â Bélgica, redifica1n s.eus éafo.ulos ,de receita. já ~:rn 
meio do exer c!cfo, de. aecordo com Ob' no,z~ós facto.~ o~)fíerro
dos, com os 'nO'DóS ~le1nento;., c-i:ni1iBf;í.ido~. 

C:om qualqueir méthodo, ou nJestno .st>m 1uethQ90 algun·: 
tornado 00l'igat0ri0 por J~i, ü "'previ_SâO l~. SÓ e hôa QUatHiP 

é resultado '''c1e taçto. c:i:.p.cr i<.·ncia, 11erspt'~tip1t e 1>Tiinci~a-I

Tne11:te de s_in·ceriaade'" . c:ot;no diz Sto:ur:m. . 
Num .p~iz nove, cet;no o Bra,.ciil, 110 t.11ua~ as éondigões dt-~ 

p1•ocluc~ao. variam constderave1me-iíte. Q s.Ys:terriá. .empT,egac11) 
l)e1o D r . C~1·1o:? Peixoto ·Filho, na r~éifa })ar.a 1.915; ··é - li' 

unico racionaJ e ·· since.t;o. C:óm os .Jriéhtod-os · '"autatnatic<i:-: 
das, nos-~a~· :te.is d'o Itnr>erio e- ·da Rêt>ublieat nfto pode have1• 
'·sínceridaàe '', por ·iss0 mes-Ino q.ue sã·o '"autornaticos"; -e in
dependem ele observação," de 1)esquisaS, de estudo dos íact-0~· 
e dé áprêciaQão dos -elemento~ : c~zes , a~· .tn.flniT ~a ~ita 
elo "Pa3z. T.h."ar- a ·méê!ia · ·de tres ex.ercicios ~ -vii:i.a .Opel'n -
(}ão :ti-it.hínetlca qüe a: lei UnP.õe áo· ~rii.strQ .da •I'"âze:ncla Cfi 

l.110 poderá. 'im·p,01-a. ás .. escolas ~lica_s Primarias. · Comp_~l
r~u· ess~a médi-'l. ··~orr:i .ó alg.áriS!l).O úo -'ul(imo e;i:ercic1o <i'l)'Urr.r 
do é outra op~r~ç~Ó lJêl,r,"4' ·ix. · ,qu~l nã.o s-e e>.."igem ·:::;en{io .. co
nhecimentos {h . ta,b~d~ :· oQUaindo nus v.1:-evtsõe~ dá recH~ 
ta. os con)leG.tnwn.tos n~cessaii:os $ã.Q. es relatiy.o,s á s j61a,çã.i• 
economiea 4o Paiz no ~o-i;nep.,:to, ·;1. .~uà prpÇlucÇ~Q,· ·ÍI.. sua fu1 -

. 1.)0rt_aeão . . ao se-u c0i.nm~J:"clo. fu sua. 4i.d_u$t;ria-. : . .., ·, ._. 
N9 · Trn:per19. çomo 11·~ .R~r>ubiic:a,,. ó~ m~tlioae>S< le);aes d~ 

" .ti. vaJ.iação ~~- ou .. pr.evisã0'
1

~'' • .cm.. recei~á- fÔra.?n. ~e~~-ré p·osto.s 
i.l~ ·1uao'' Parti ser .. â.d~pt3:do ~quen~ : que ' -n\a_i:Ô~~;.. al~n°SlnOt" 
t roux<>.":si:' pnr~t a Il'ro11osta. Se nenhum. uétiê.$. dá.1.~_a som1m1. 
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désejada, a. •· nu.tjora~ão ., ah i es.ta. v~ 'l>àl'<l ·~on::;~g.uil-u . ~ ~J.l't 

tacto, nem oxperiencfa, nem pérspic.ac.:ia, nem sincerida.de !· 
'.I'omar as tt·es parcellas elos tres ultimos exércicios. alinhal
as, so~mal-a.s, dívidil-ai::· por lre~ e ia.7.f:·r <ln quociente a. "pre
\i;lsão da re(l'~ita ", aepoi~' cl<:• •·• rnnjoral-<) ·· ta nto ·qua.n.to bask 
para .!:>e obtcsrem alg,arismo:; ·~g-uaes ~H>s .da despesa, .-. -~ :i.1-!·~ 
tort1atícç> ':, l~ C'om.m0<lo, C! kg:ul. .. rrws nfh1 .-. ~inee1'.< 1. 1Jã i 
é hon.esto. ·A histo1·.in. fü\. ··1ü·cvi.~fü1 .. ·• que ovnha cil· .s1:;1"' f~i 

ta•·' } .. H"OV<L que o Dr. ca.dos Peixoto ~'ilho :tn<lou hlJtn t!m J1à1. 

~gufr •·methorlos .. . poi·qu~ ri dl~:rnrndo •·methodo (lii:e_ctu '' 
.eonsiste justamente na auseneia d e lnethocln~ p1·.~fix:.i,dos 01..:· 

de s~stem-.u~ legaes })reestahelecidu~. cstudanào-~e ç::ul:i. J)l'(J

d ucto .l' ~:l da fonte de r~n ela: éxdusiva.mE\'n t1 • 1 t•~ ,,.cJ:.orti1 . 
com uma 'Ciarividente obserwt<:;iio d08 fn('tQ:-; .. ;1<'tUn<?~ ··. 
<'nm ~s cil·cum.stancias do m.om.ento .. 

$e n::t.!' f:}JCK:.a.i; n or1nae!'; ei:;s;-• :.;:)·:-ste1~1:. 1 1lire~: t11 .~ • i IVE-
J bµ.r; c:om mui to mais r~ão rll've st-1' 1·1 e~colh ido nas époça::= 
unormaes c:mnv ·n .. ..i.etua.l, et11 q~~ (!. ed:,;e" fin;\;n<:..,;i.t<i .e.lo P~ií:r. 

velu .iunta.t··se a crüw rnun.d.iril p,I·íunda drL ~.ue:rn:t l':u'rnnf~J.. 

O Mjnist\r<J füt Faze11fü1. ele i~fJ 5. Dr. l::'an1lií1. Cn.lo~era~. 111 · 

11rot>õsta. que t-nviou fL Câma.ra ·p~u·••· . 1> or~;tmento dt: HlHi 
tc:• \·e <10 i:tha n<lcm:u· a lei de 190"ll n::i, avaliaç:ão ua re<:<.Hta _ ~ãr-• 

·da ~ua t~xpo~ic:ãn estas ]Ja1a\'1~n~· : ·•quanto ~i. estimativá do~ 
l'edditos. em situnçft.0 excepcional como a que a.tro.vessal).1.os. 
não· pensei podet' ateir-m~ }i.s regras clas~iC'a~ da r>rcviSão . 
Em alguns casos mesl?'lo, nãft há.Yeri::i, co~o empre.g-:-ü-à..">, ·pc.i· 
se tràtar ele ti·ibutos ·novos. Preferi bµ.s~a1·-m~ llf1. liG;-1n cl•• 
eX"ércicio corrPnte e na. :productivi<lad'e doi;,: impost11!'-l a ctun.J,
me-nte cobrad~~-~ . E e::;t~s uubas.: •·Certo. na phn.s<·: exc.t~

pc.h:mal que percorremos" <--. fàUivel qufilque-1• calcufo,; pc.lr:. 
fo~egutan.<;a- ·dos elementoR formado.res da p1·Ervisã.ô. Prova-= 
vel ~ que, no. dC-cur~o <lo exercido .. . mudific.·1,õ~g 1n·ofunõlá .... " 
se tornem n ecc:>ssarins'. .A propoR.tn., effectívame-ntr•. tr:Hlm.; 
a conclusão do ., aspecto actual" do phe11ome1w , ~· 

.A ohservacão. dos "factos ::ictuaes~' é justnmf'nit" ( l <·:p
-r~cteristica <lo systema in~le~ -- o directo . ·· 

A 1:mep.da sobre ~ Receita e :.i:-; re1.1das industriae~ llHUHln 
a.ugmen~1· a verba de 12. oo·o cot;rtó.5. A jtilstificaçü.o nofi i'!'1duz ;, 
a.cl:'~dltar. que era uma neces~ida.Qe o accrescimo, por-que ~Ssn 
imP-O.rt~)'ic~a de .12.000 contós pro~·én1 da t~a dt> seno aéreo quq .n..~ 

f.:ompa.nhias .arrecadam~. Essa q ua.ntia ~ <l~p'ositc:Lch no Thr:so.u:só <;·. 

-por ·e}'feito da annu1foi;:ão <la receita, se ·p_rocessa , ·o. 1)ai;a.1nent0. 
da. :despesa respectiva. 

Existf'. <"nt~~et.anto. ·1m Receita. :dnlkl, t l t~11i-t' t~11n i1'. .:;, ql,lt-· 

.:i e<"lnrn.: 

"Emprestimos inte.rno::; a · ju1•0~ Hl{L..Ximrj.::: fü: G-%·· 
· par::h os serviços de obras p.uhlica~. :1 pp:we-IhncnH'l1trí$, 
~q~si~ü:o, . 200. 0.00 :,000$000 . ·• 

De:ro. entenrle.r que ~s:-.~:-:; 2011 · n}il c ontos ~ão n <·:tt>iuil pr:n· 
e·• 1-nt:1 tio q ·uaJ ·:Sf.' 'va(:> faz~r :i. ops-na:ã.n d~ c·1 ·-1..:..:l'itt1. 

Brn wuc· l>€'l'W :1 ·c·1m·t!7.:t dü. inti\JH~·c·n<·i·.i th• ~.~u '~it-:'Wl·t::1-rio. 
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p1i{le-.~~ e-n u~n.di~.r o êirmtr~riõ.. por1.·fU~' ·:l forma. W;.;a,,1 i-red:1 i'.'ó11si
gnar Sótl'len_t'.e QS jl,lt'OS Ul.diS))Pl')~'m V<"Í'S· {L 1~cáU3''l.~5.p <JéS.sb, E'\1'Ulll'<:.'.~-
1 imo gu.:> ,sf'.' vaê f~zer. 

:Rfiti'f1, GO't'l:l.tud.o. e ír1 clU\'i.da ·!-'~ ~-;ta eme.nàa t'j ~onst:itucfonal. 

o sr. .r oÃo .C'L'f';óf'HAs - Es_s~ dúvi.da. não é só de V. Ex., m~o; 
(ife tô·qq::; qu~nto~ e~inarã:m ô assumptt>. J...\àmenta.vel é . que o 
nobre relator. da Receit.'t nãe est-eja pre·se-nte pax::i.. r:ios escJa.reeer 
soJ.'>re duvida.~ em assuihpto dessa ünpo.rtanéia . 

O SR. .PAULO MARTINS --... A Cons:tituiqil.o da Repuhlk:1 
traçou normas pa:r-.1 a ela.ho·i·à(;iio do. Or~atnento e . de<'la.r.a n ~r>

h-"iJ'inte . oo paragrapho 3,0 ao art. ·50: 

''A lei dt. Or<:arnenth não conteti°1 oh;ipasitiY.o !:'Strafnhn 
á Receita P,!'e.vJs'ta ~ it Despesa fixnda pa'ra o~, ser\' iq·us: ;1.u
teri.0-rmente creados. 

Nao sp 1inci:ue y;ie:;S<:t . pro'h.ibic:ão : 

a) a.ut.odz.:1~ao pará a ht1_rtura. de <~t·~d:i~o~ suppi~1n(;-n;t;,~

.n·~ e <;>.pemGQE'F: "1!:' crecJitos PQ.r ;;rnt.eclpaGõ.o cl.:t Reeett::i. •· 
.Çomr.n·~l)<n:tõ_n - e• :térE'di~o que ttsteja certo - que- sóm_t>n t<· 

~' l)ermitte n· abe1·n~·ra dt'. s-!•t."-tlítn~· pa:i·a eSsE' fim. }')•)r ant~q.i:p;tc:5:ü ~k
receita.. porq.ue é' el<'Lssleo. em todos ·o~ 10i·Qam.e1~tos. ef.-sa de::ter
miD~çgi.e, visto c:como Raberiios os im.~olc-\fos não enfrarn im·med'bl
tam_eo.te n9 ~ra:rio pu_bUN>. ,sobretµdo aque1lés itnpostos deo.om:i,.. 
na.dos (}e _sa,frú. .qu~ ::;ãp ~FrPr->.a:d:;µlo.s e.n;1 épocas proprias, deterrhi
na.i:las e ei;;~be-lecida~ n,o::; Regulacmeri~os. 

o Si-:. SA.MPAto C.oRiú=:A: - :m• D,1a:is· do q'l:1e UJ~-ia autorizaq{LQ tJt: 

Cl'édítQ; tra.t~1 -sc• ·dt• ·u má .~m:or.ti,..a~;i.o l)atq OPl'r:'1<:fl.o fll:' ~mT)l·t~i-5 .. 
d:mo .. 

P Sl:L P _A L"LQ .~L~TI:N~ --= J.~x.:t:cto.. T1·:1t"'M"''·' ,]<. umH aµ
torização par..;1 um: em·prest_Í:I;J;lo. 

M~s·, poder-~-Jli_ ilize1· que a Nne.nd;~ fit' .t->nqµe1d1·a ~111 1li_s1ws.i

~ã.o d;:i. letra . h:); ~ntrl."tanw. esta t:<~ta.l>ele~·e : 

·•• Applicação dó su-ldo. ou módo de c<J.hrl1· ·u d-<:fic'N: •• . . 
Nii.o se· <lecl::i:r a tj t1 e {>S8~ ·200 mil' ·contos ·se-rãó. pa.t-a e1..iln-ir ·u 

•' cleficit.'', uma ve~ qu~ este e supel'iOr a essa. importaticia~ 
Conse~uentemente, quer m~ 11arecer .na h .µmilàa.de do·. Jntm 

juízo (.nrl.o ·fip.oiad.().o:; .q_eramN QUce e..c;t;;a:_ enrnmla· (~ inc.u.nsfrtu·~~onal 

E ' he.B:i verct:~db q~~ ~tá. f.eita. de modo .ç11o.LS~ko, porque> o de
creto n . 2:~. i~t>· rnan<b proceder justal;'Uente nesse: sentido, ma$ 

' (íed~ndo apent1.s- 0s juros. pQ1:que est.es ft . qµe são. a tl~:-;;pe~ü ltl-1'.r
m:\nente. OrdimM,'.i;;t, Q''l,le '\'R_e flg'qr-ar no Orça:mento. 

_.\li~. Q art. 22 des.c;;~ e;icplea d'i:i'.ló decreto ~statue: 

·'Evitar-.se-ào. guantQ r1ossh·el, ns .de$pe~tf.; twi·. 1 · 1>nt.; ·~ 

de QJili~~o d~ A-J?9}ine~, 'oü outro tit_ufo di?' (1.tvida." 

S.e nào obstante fõr impre:sdndi·vel o _a11pello a:o cre<lilq .1m
hlico, a ope'taçã:p. respec'tjva não constara. ®. •lei oi·.çan1~ntariú, 1ra
l"'?l figurar na .espeajt:l-1• '11 UE> i:h·e1" aq.torizadó a. 11tovidenc_fr1,. 

O Qrç.a.in .. entn conterá ~1penàS" verbas ·pl'ti"a Hag~oüén.to. 
rJ9 serViQo de Jun:>~ ~ amorti?..a.Qão elo débito c;réa.Qo •. •• 

" 
Aliá.$, ,i]eve-se. entender que. na t~chnicn oréáméntãria. c->st:l. 

ê ::\ mnni'1r:1 l.•e1~t:1 ile p.i:"nc<'<'l<'r. p1 irqu<' o l"'·m.pres.Urü o Mpenn~ r~á-

83 de 111 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 111 

1~ l'e'<.!Ursor-: itUP yi}:u "to ineu1·por:u· ú r1•<,~iw. ~\ r-ii'" f" :"';' . \'1.itn·

ntnto,, qu~ (.• d e carâéter permanE:ntt~. que '~"'""'' .f,igur;,1 r nri p :,1.ut:1 

nJ·Gamnnt~:rin. t> a(fuel!n cles:itinafü1 ilº p~~tmE'n t.o <lol" lõP.~fW<'ti,·nl'\ 
juro·s .. 

Ba mais uma e:111enda 1w Rl~·c~it:t 

q ué n. renda llO~ ~f'1·v!r;<->i:; indu~tl'lnf'~ dn 
J ::!. ;-;t· cfü::;crimine : 

:l d1· ::1. 7 in:·1ndan.d" 
l º.ní?in 1·11n,..l·n ntf·· olt1 11 . 

·· Rencla •ln 11r1p;·p1'J:>;:1 X;,,~·irn1:.1. I p1>11\: t'11i1•t1t 1· dn.s s1•>1·\·i

i.;o~ offic·iae.i- . •· 

E seguem-R(' ai' qu~ntH1,-< v~LnhPlt>f·Üias p:1r:1 :.i.s· puhU<.~'H.:i'iP:-c 

1Í11:-: tr-db!l.lhú!" <la Camarn. d .o Senaclo .. r1;) SuprPm:1. Cfirtf'. ,,n Tr:i
ltut:ial ôt" ('oHta:-. rla .Justi<::a. Eleitora 1 f' elos Minis~erjo!:o;. 

OJ'•;t... a Despesa <'ontém ess~~ mesma:.-; impormncfas ·. ('on~P-

11 uentenw n t1>. (1].;ovnm'os v~r n q.ue t- is!-1n em eontabHifütdê. l<J' o qu.~~ 
sf." éhnn1a um:i "p:u·tida. de c>ompens:tc.,:fro··. r:i· p~rtlrl:t ~ymholi-

1 '1"1 • . C}U(.• na1ln v;ilf'. })Ol'CJU<" não augm~nt!'t ~' rP<'t~it:1. um;1 YP7. qu" 

,,~. :i:nnilllada 'p<>la dE>l'lpesa norrespondente. 
~~i'n'lia m:üf;: no orÇ:.tmênto cln .Tú~ti~. 1rn i'IP t-sta1· c11n~i~11:1-

da. no1· fo1·cn . , .,.t,·h.a pnrn J)_:igamf•ntn dn. Tmpren!-l:t :Nnr·ion:1I _,_. 1lo 
Sl;'tl Jll'S~~1::tl. d0: set-·Vi(!n q UC' vae ra·zer. Não hn. ~PrVi<!t.. nE>~S:I rf'

rinrtiGii.O. C'J w:• não ~jn precedido õ" um ore;~ mento. Pm (lU<• sf' <':1 !
rufa .• poln. r(•g-ra ela t~'l.Yl"ri7 ... °"~ii.o, qu:.inro ~e. ~a stai·i1 rlf· m:io <li · 51l"iri1 . 

tl i:· matt:1"ia.J. ete. 
Nestas ~·ondiçõ~. a. e-ritenda n. 1. nu m~u 11<>11s:i1·. ,-.. r><•1·f~~i:t:1-

menlt- .improductlvo.. porqu~ nada Y<l)P. Nem sequ~r p<.Kfomos cha
nlar no que f'lla mn.nà& f;i:i;n uma "pai·tWa rlo g..fro .. . r,on:iur ... nfto, 
tem ri:>Peitn nem despe~n .~orres11ondente. : seria. q,uandó muito. 
'•)):l rtidn. ne c•ompPnsac:ão .. , qUP nâó é .mal!' qU<' PXllr<·l"-~nn S)'mho
J..it:rt. R<>m qualquer E>ffejto ne contabilida{lc>. 

ó sr.. ..Aun·:: ~AMPAte - · E o que ad~ira f qu~ n ~mend·a se 
ha.ja cingido ri. Jmpr.en..~t :N'aciona 1. quando ha rUven;os ~rvfoo~ 
Í'ndustriaes· na~ mesma!'! col;ldiGõe};. :Eu J)OdPria <·itrfr :i r.n~n ila 
'.Moedti..- em fa<:e do 1\iinist-etjo da, 1',Hzenda-. 

1 

O SR. PAULO ~ARTINS - Sr. Ptesiderrtê. f;,r!'i. Deput.ulos, 
fiz 'e.sse introito, porque J-;6 ·hontem me foi d_a.do l~r o avulso· dtstri
.huido p.ela C~ara. 

O orçame!)to. ~ntretanto, paro. mim. para os cla.ssieos -- - po
bre d11 mim qufi sou humilde é·st;udio~o desses _ 71Ss1.llnptos (não 
apoiados) - é o acto de maior rel~vancla que discutem os par
Jamenta.re!":. E justamente o or'Ça.lnento que vae vigorar em 1936 
!'lerá. publicadq, crei9. desacompanhado ~tê do ·pa-receT' õo rGilatnr 
da Receita. 

Qua:g.do nos lem.bramos dos. tempos ·de .Homero Baptista. d~ 
~rlos .Peixoto F1lbo. d~ Sampaio Corrêa e tantos Qutros que .il
lustram óS "A;nnaes'" do Parlamento com ·votos magniffoos. c~m 
pareceres que eram verdadeiros tratados, lições de finani;:as e 
economJa, vamos ver e:ste. or<:aniento. de ve.lor :impor~ntissimo, 
ser publicado com todas ,essas deficiencias, sem attender, seq:ue1,·, 
aos desejos da. nação, naturalmente inclinada. n; conhecer, na ?"ea
lldade. os ,seus gastos or~entarios. 

Esc.ri;-vi.. ~obre o orQament~>, as cons.ider~çõe." que vou ·1êr. afim. 
ele Que n meu raciocínio· não seja perturbado e para deixar bem 
Pl:lr" tiµ:f' o meu àe~ejc:i. nos deba.t~!"; em que- tenho intetTincJo nel'.õ-
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ta Casa,, não e senão o de ç-ollaborar com a :iUustrada Conunissfü. 
d:e· Finanças, certo cómo estou do;:; . esforços do seu ·digno Presi
dente, qu~ ·a essa missão tem· cl~dO' · o· .melhor · da sua actividade. 
que) folgo em ··1•econhecer, embora eu. em alguns pont<>s .i;lh·l.rj;'ÍI tlr-

8. Ex. (Lê ·o seqn:mte di,scurso) : 

. .A ·questão ori;:ameritaria é sempre a rh-a.is rele:Vant1:· 1..la~ qti• ' 
se renovam, anuualménte, no seio dos parla-mentos. 'Se à. q~e$tã.Q 
~- de si mesma relevante, no con_ceito d9s tratadistas, para. o p;osso 
Paiz; neste momento, ella tem consideravel impo~ncia. Bastn. 
dizer ·qu~ o orçamento para. 1936 vae objecti·var, na relação _<le ·suas 
·rubricas· de receita e despesa, a partilha. tributaria t.rq.ç:acia _pela 
CoJ:)~tituição de 1934. Não se quiZ n,tte~der ás. observa-c;ões dos qu•· 
mais ~,v.i$;;tdos pela ex_periençja .d·em.oristrara.Jn os mal.es e os ·l>t"

rjgo::; dessa partilha. feita Sem nenhum preconceito suientifico. 
J!Jlla vae ser praticada assim meinno. Q'uando os seus . clesaçerto-~ 

tumultu-a.rem a ylda da União e. á dos· Estados; quando a. P..r:aticfl 
tlemónstrar , tooa :i sequencia dos erro~ da innovf.l.ção perfiUi,adn 
pel.o~ constituinte:-;; quando a maehina. administrativa falhar o o~ 
iriconve-nien't_es si;, entremostrRrem c:>m to<l:-i l'U!l ext.ens~o - :·1 
~ri~, a .. cel.eum~t. e u. necessidade im_pcrios_a hã.o de exigir a$ mo
ili'(.icaçõe.s indispensa'\·~is para que as coisa·s · ~miuhem acc6r<le::: 
~om os· bons prineipios tribut~riós. Então, o::; ma.les ser'fto .immen
:-;os e os prP.jui~os inéalculaveis. 

Nunca. poi~, pesou tã.o grande responsabiliurule. nos l:i~mt~ros 

<lnsta; C::imara... Sohre n. fü111ortancia do orçamcnt~. !'ie.tb: oppm·
t~n_o leinbrat· :i ~ :pn.!nvr:'L.<; d~ Alejarit1ro ~U?,:o,, nl"1 !':eu " Cu1'~" ilP 

F.inam;:a$~': 

•. ' 

.:Constitue o orc;a:me:n,to. em s~n. prc1)m'a1;ã.<1. ~1i<.:~ãl) 

e e,xécução, o acto' jur~'dieo de ca.ract<-:ii· gov.erna.tivo a~: 

- i.~afo1· tra-:r;tscc!~1dencfa. pa~~ a Nação, depois da adopqfro de 
· s-qa coni:1tituiçã.o política.. E' a. lei das leis, segundo a <>x·

pres5ão feliz ele Albe:rdi. Se-ndo un1a lei, ·ê de natureza. E:s
pecial ·e tém, com rela<.!ãõ iis- d.emais, que regem a víd~ cól
lec_tiva, um concejto· proprió e ç.oncreto~ porque sendo essen• 
c·htl para a ~ub$istencia (lo Estado, é de sancc;:ão obr~gato
ria. . (!· annunl, ou 'ê]entro de períodos <leterminadol", i.·csuí_tan
<lô., em c0:nsequeT1cia, ne·ces.sariainente fuPdament.::11, a o'tf!i ·
il::i.Giio p-quilihr-adn. da. receita e despesa.'' (VoI. ~-\.:.; pqf::. n) . 

E, pàrn. 111ais :.,rcce11tuar ·o télev.o 'que de't·e 
VúÍ,~ç}Ío ÇlO.· orc:n:meuto. 'a:GCr~~C~n ta ' <;1.'éleanite OS 
\;rq:s que . .s·~ se~em ·= · · ·· ·· · "· 

ter a di$cuss.'lo ~ 
memoray~is p1lJ::t.-. / ' .. . -

: ... .. 

> 

'~ El presupue1;;to nt.i es t!J medio m[.t,-s etidaz de:;. e;turu>lfr 
c_un el precepto, que es Çlogtna en las deníocradas, · da ia 

- ' ptibJ,ici.da<t .. de la inversion de los· dineros del ·pu:eblo: Su i>re
Pª-':raci6n: y fucmor~s· ihistraíivàs; de orig-en · :adinirustra.tivo; 

·' · · su <liscÜssión parlaroentarià. y · sú ejecuéi6n · ~,. éontrol á'fir~ 
lnan esá. g:.tr<:tntiá: r.ero, 'de ese. i'lroceso, lo 'qtie le· da r~f"ftie!'-

. zá al" ~í'.ecto' es la disétisión _.púb:lica en el Corigr~.8_.so qu~-. ém 
verdad, es el acto mã.S seriCi) y '. eficai de- f1scali.za:ci6ri -de ··1:1. 
inversión de los fondos .-públiêo~; ~obre todó -cuàndo 'los ·p~r-· 
famento::; ·se encue·ntran iIJ.tegrádo_s ' por hóm'tir.es· que ·uncn ~ 
su: :(•h.paCj.<fü·d(', 'b -~é'cessaría ·:p~ob'ida<l '.e iriµepend~nciá' na.t·a 
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<tl ejerci.:.:io de l;;i Ólnciô11 legislativas~ En. wn~es. ~l cumplido. 
eje.rci~io de esa f.acw<lad" re1;1Ulta ser,- felizmentê, el gran 
trehõ r .eg:ulador, por el Póder Í:.tégisfo.tivQ, de Ia 'tiénd'encfa. 
de fos· E~ecu·tivos en todos ' 1ós· paizes;, u. la ·exr>áilSión· J>Ositi
va. de sus potestades. 

Las' ,mH1f?d:µl opositoras,. cua-ndo ·goz:t.m .d~~ ·la~· ;~a·ra n-. 
. tia.~ que te~ ·SOn cop.cemientes y Obedece.o. à Sh_i;i. l_s .!Wrtna~ 
.aemecrâ:ti~. tie~e~. a e$s~· .~féct~.~, una.· 'twJ1sce11~en.tal ·nµ
sión q:qe. cumplir, como se cdtnprueba con el éxamen de .ló~ 
proc·ecllmientos imperantes en 'ios. Parlamentós· más puésti'
gj.os9s, ::r eri· nuestra prop:da. vida parlamenta.r'Iá"faeil e.s cles
ta'car êl .héCho de que las .fraécío:nes J>.oilticas advers·as. n, los. 
gôbiérnos i:fci'e ban 'imperado em cada· época, apr.ovec.ba.r.im. 
Siempre la ·opàriunldád de consÍderar.-se ~l :Í;>reE!UPt?-esto i1ar:.1-
ptacticar el ànálisís y cúmpiir 'con el elogiÔ o Ia eensur~1. del 

,~~~~.~rol.lo g~n~ai·· de 1,a admtn~tracl6~ du,rant<} el ano ~ . ~1 
·.c:"uP'.ipli-miento que el' pod~r ~dministrauor : ha d:n.üd ·al Pre-
sup'u_esto ~terior. Por otra ·parte, se dii:icute ami;>liamentt· 
la :necessid-ad de Im~ ·nuevo,s gastos que êl: gobjer'@o: Pitoy·étu 
llegadO el caso. · 

~1 ejemplo l>ritá.p,ico, de tau hondns _ense-n.anw..s cn €q 
e.jerclcio de esta funci6n d.e 1:9s n;i:i~ttibros ~e wn 1~~1a.rnen -
toJ n.os impone el principio S(fn-s~to de qüe no íiehe gra·'\Tit~ r 
.la politica .obsttucctonist;a ·de l~ opo~icioµe.~ •. P,i ,ol . irop~ria ~ 
Usmo ab'U$ivo de. las· má~"'Ol'ias, n ,J: que tarn~oeo .su , prútiC:.:~ 
se esterili'Ce,, relegâ:nd·Olo a los mfem·pros que c~veeelJ ,de Ia 
nr·eparad6n 1?8PE'éia1 .ciúe ::i.lc ef~ctó s e · re_c1 tüeiit•. ·•' L:1 ·· .;;e.::itif>.n 
:t;inanc1era P<;>r gobernantes p.fiCi:Onaiio~. '_h~ ~<iiéhÔ .vécieilte
mente ·él prof~sor Jeze, ·sin la colap.oi;a~iú1~ de t~c~:z;iicos -
que es fa .. ca.racteristiea dé la mayor . parte <le 1ôs ~ Estados. 
.moo.ernõs . -. -. ha dado. r .esu1ta4os nnaü.cei:rós .. c1~f!lota1Jles : 

despiJ!ár:ro, àef'iei.ts; ~J'I~.Prê~tito~ xl)usiy-os, ., J,)anca.:r:t>i')ta, im.-. 
pue~fo del1jl.agóglcos. ·Tal O$· f:"J e1:n:ph•·i!'lwó _fi nn.A~fr~·o. con 
t.od:-0s tos --coR!tn,so~ ~1·r0re_s qui:! snn ~u P~nser·1:Je~1'(:·i,:-i , .f-1'.rtril. ·• 
(Cól. cH .• pagos·.· 10-1:~.). . , 

V~rit:íca-se, as~, con;r o conceito fi-nâ:J cfr .. ' ,rexe, ç:b.mo ·o ;:;i.u
:-p!ici de · t'Efo~nico~ é "fodispen~ve1 l;le$Sa. m:ateriu.. g· .qtie ··as tee,iQ.
nicos; no trato diut"QJ:iíh dos' assumptps áe · .sui·. especiii)J~açãp., 
.a.prendem. a enx~~g1u~ .nó oon..iuncto', tl,!do p que. de 'iin<:oi1v~nienr ... 
e ina:cc·eita:vel ~e apresént~ .' l\.!Bí~. o orça.íneiito · qúé ~~tri.· · ên1 el~-:i

·bo~<;ão, aprese.n.ta-$e com"'fórm'as Clífferênte· dei 1qu:e. se ii:Ci.optr:iu att;· 
a.qtd. . c ·1.as:si-fi6ãn<Iô .a re-OE'i'ta em. tre-s categoiia~ - .; ordinar-ia:·. 
"·el:tradrdinaria ,, e. "' especial'lzada :1 - para que à ~ú. um'a cer
responda despesa ~ê .. egl.íal natl,Jl'"€·Za, O oroam~,ri·~O· sfu ti·ai;i~f~g".Ul:Ot; 
p~ra n.9s aprese:iÍtar saldos e. rlefici't~ nós corrii)a.r#t_y'O.S' . e·~,ii~ . . o:. re-
9_efta e a di:>spe~ dR me·~~ Ot'i!?'e.!P. · · ~"'·'. é ~lassi~ a ~~ffil~ :~~- Co
b~ij .os ~~tós ~t4~n~r_io§;. cpm .os I'.edditos . ordi!lari_o~ ~ :os .. .:e~t~o~
élina.ríos com a recéita tambem extra.ordina'ria~ não é. ,)?reefso mui-

• - - . . - - • . • • ' • • • . - • • f • ' - ' .. • ó 1 ~ 

ta àttencãn :pfJ;-ra se Vedt'iÇ~-!:" OHn. i•nfe1i7..m.er(te, A ~hnfUS~O s.e est~-:· 
hél~ce11 desµe a~nri.t.~.· cmjti:>óipland1J .co:mo e.xti~:l.ordina.'rins aespe.<;;P-.-!": 
tle ca.racter .ir,ulJseu.t.ivefuieljte ordinal'io. 

· O .que. se -e·ntende pQ1· .despesas ordi'na:ria ·C' extraordirn:u::ia ': 
- Ordfrw.rf.Q, é"·a,qri'ell}l. (1ue se repete pel'iod~carné-nt0; " <; c:ctr~o1·cU-
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·11aria a que Si:! affe~t;ua de uma. só vez ou elll periodos irrl>gulu• 
res. Aq'tli estão oi:i con~eitos d~ ],'ticca ~:falemo so"Qre re~eita ·e ·des-· 
pesa :-o-- orãhz;tirla e. eztracrdína~: 

'• ... a nota c~ra:oterll>t:ica:, coml)1UD'l a. ·todas as reI1das 
ord_ina~ é que e.nas formam uma parte da receita, uma. 
pa1·te da riqueza que se renova per.lodfc~ent0 e 5et."ve· aos 
va:rios ramos da vida humana. 

A. rlquez:.i qu•~ l"E' 1·enova a.nnuu.lm~nt~ ou 1>eriodicaIJJ.e:n
teo. presuppõe .uma somma. de esforÇos e de sac+ificiÔs, que 
~e devem rep~tfr .no· .mesmo perió4o. porque coordencldos á. 
~tisfa~ão de necessidades egualmente pedodicas . 

. Ma.s.. as t"endas. ordinarl.as do Estado, sendo uma quo
lli da receita ann..t:Ja1 da N~c;ão, são d'eVjdas a uma parte 

. corresportdentc da actlvi.dade economica que se renova de 
anno em anno para satisfazer .oecessidadea que passa.ln de 
um a outro perlodo, com uma continuidade indefinida: em
quanto que ás rendas extraordinar1as são devidas a uma 
activida.de economica propor.clonada. e gradativamente als.
trlbuida., qu~ se. desenvolve ~ esgot<'l. .em um laps9 de tempo 
mais ou menos longo P. i·e~peride a nc>cessida<les tempor.t
rtas. limftada,s. 

Em toda. ·a d~~pes;1 í>t dina:ri:.t i.;e t' ll<:.ontl':un esta....: -duns 
notas caractertsticas: ·u. necessidacie- de sua :renov~~ó pe
rfodJca nfirn dê se r,1bterem o.~ s~rvfços eorr~'}>ondf:"n-tes. e a 
utilid~qe, a ~f!jcacf~. c19s me~o~ s.ervi~os, limit_atlo:-; ",a-o~ <>x~r
ciclos. financeiros. 

A necessida.de dá.<> despesas cxtraordinarias "derlya rlP 
tres causas 'prfncipaes: 4n.. circumstancU,. f'ventual produ-
7Jda em um dado m _qm.erito, pelo facto do. augmP.nto de in
tensfdad~· da.q necess.ldades .collectlvas ,.Qu dos Rer.v:1:~os· para 
ellas requeridqs, como é, por exemplo. o c-.a.so cla,S, desp~saf1 

de guerra: d$ obra.$ de utilldade publí~. As quaes con.sti.
tuem um emp.:""ego productivo dri. rique"Za, .. ump. applica~ão 
do capital em f6rma collecfiva. é. ·nesse caso·,. eucaradª- co
mo a m?,·is eonsenta.noo. com o interes~ economico da colJe
ctivldade: e. émfirn, de causas fnherentes á propr:in. adml
r.Jstraç:ão publica. no seu .. curso normal, como ~ejaro ttabn..
Ihos. instrumentos. edificios, ter·r~nos ~ outra~ <:?Oisas R<~~ 
melhantes. pérmanentes €' necessaria.<; a.o · ex~1·c·h'!io da!-; 
funcqões a.dmin114tr."Ltivas ordlna.rias. ~ 

Ora, attente•se para as despe'l;U.S dadas c:ouro - i!_a:CraóràinQ:
rias ~ em e. nova elassificac:ão e ver-se-á que todá.8 ou quasi to
das escapam á · definicão de despesa extraordinariiL. . . 

'Somos os prbrieir~s á. reconhecer que a compara:ção e divi
são. da: receit~ e despesa pela sua origem e natureza 9á- ao Ol'<:a -. 
mento um relevo accentuado. porque espelha a sltua<:ão do .que. é . 
·normal, na pauta or(;amentad~, · sepa.rando nelln, a.~ "a~mai~· despe
sas que :thi figuram transitoriamente. Essa dffferenci.nc:ãQ é indis
pen.!-;a \'<'1. A t~~se respeíto. clisl'le Olivefra; Salaznr: 

·•E• for~QS() . es~b.elecer-$~ ·como regi:-~ que todos os or'
. ~ament~ tem ele apresentar os seus encargos or~na11~s . ni
vPla<to~ com o~ c~reilitos n•)rmaes,. i>oden!3o, ape1:m~. ser co-
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berto eom re·cur~G>s de e1:euitu o.s de. c;u.rac.:tt:1· exb·:.wnli11u.rio . <tUe 
exclusivamente repeitcm. íi. restaurw:ã<) ~ fomento d :·t rict~~~ ptJ
blicà. "' Olivelru S.al~w"t1 · - R e la to1·h1 111J tl P.<' r e tn n . 1;; . 4tir., .111-· 
14- de Maio ,)e 1928) ~ 

Conveniente é, pois, uma classüicaç:íio d~ dt:i>pe-~"ª qut· imja 
certa, rigôrosaniente ex~cm, de n:io.do a não c:ond'Ui;lf ~ • .e-rrnx ln-

. mentaveis o que ise possa crêi· como vArdad~~ on; nme t'l;tar'ia.. li'lJ.'l.f•r· 

corresponder á ~éceita or.dfnarfa a despesa Qrdinada.: {1. ~xtra.01'
dúlarria a despesa. ext1•aordinária.: it. espe<;ia lir-R<ln a .tr•xpm~a ~:-1p .. ·
.ci~liza.Çla - é de i nfüscutivel necessidadE}. 

Mas atkibuir às despesa~ e~traordinatüt ~ ;i11 uellri ~ ii « f •a r11 -

ter ~conhecidamente ordinari:n /,, <let'!virtuar o nr~t1.mento. 1w ~u: r 
r,bjectivação mnis relevante .. 

Veja-s~. por f>Xe mplo. a organ i7.a.G;1o do on:a m t.Hl tc.1 i11~·t1•:l: 

"En 'lH lc~islaciím pQ$~ti.va d~ lo:. J•;sta<.lo~ ~i:· 1·t,~i~tr11 1: 1 
influencia dP. todas está i:; dfverHas tenJ'.}encia.-.;, 1;oni e~11d1, 1 
por ·10 que l"I~ desprende de lás prácticn..-;. ing-lc-sa ... -;. En ·1:1 

G.ran Bret:u:ia , ~n efectó .. no c•xist\!' µn d<><Ju~rtto c1u~ c0n~
tituya, un J>resupuesto de la confoxtura ordln;:1ria de los d1 · 
su indole ·y. comQ lo recuerda .Ta.ze. ha~· uri:.i e :q10s iciún or:.i 1 
(hudJ;et...i Sfut~ment) que h n:Cf' cada :.1cn 11 i•I· Ca.ncllle1· 
ue1 Echíqúier. n.nte la Cámarn de- los Comun('~ (~Onstituirl~ • 

en cornitt'i. J'('!httivn. :11 total de los gasto~ y · ,]e lJ>s t~P.curi,;o)':. 

J .. as ~rti<lu.i:; permanentP.s c1ue ~1 Parian:lE>ntn. lia n't.ado púr 
u:n:i ve~ 1mr:1. ·~i<• 111:p1·f•. no 8f' .. Tcnuc\"-:l,.n y He. c uhren con 111 
íJU.E' s .P llama 1!'l fnm1o . t ~oni-:olicla1lo , o J' e.rm:·uwnt~ dPl Es
tado . Apnrtp <'ln eH.os. (>XÍSte11 lns c;~i.stos rle a.utori~;\ción 

n,nual (su.!)ply· service) . . que se inscribén ~n la:'õ lifanllltJ:'-: 
anue.les, denomina.da,g ·1cstlrnatesi' . Los i·ecut·~().<t nn P<'l'"' 
manentes S~ n.uto·rizan tamhión ·pn1· i~unl p0rioH11 :.· l.10va.h 
la. den.ominnción de ··fina.~<; ::i~t" . 

. 
Como se. v ê. as dcspesRs per1:n·antcr-; (pt"climl-rias). :-:tw immut:a-

vels, llâO sot'f:-em mais alteração e- ('drrém ú con~t <ln ,;·funclo c o1i.
.l'folfüaáo ou permanente'' . Aliás,. o or<:a mento elo B r<LRi.l r>~lerfa 
i:ier ··teito ·á. sem:elhan~ <Jo tl!~lez. ne:ssn: partP . .-\i:: despesa."< oçdi
narias .. ffgUrarla.m e:m _globo no or<;amento, dellaH t1•q.m nlln. d~t11-
Jhadamente. ·as · talbella.s .explicativas. 

O S:R. UBAJ;ó.o RAMALHm'.l"E' - P:w~ce.-m~ tarU.e i:>nt': l tl'1nmnuo.c: 

orie.n·bu~ão no sentido doa argil.mentos expendldQs po.t· V. Ex .. (>ll 1 

'Vlrtu.de de dispositivo eJrJJ.)tesso da ConstituiÇ<1o · l"edcr:1 l que. tra -
tan<lo llO 01'.GB,mento .. deela.r.a ÕOV<' St·1· ~Jlr~ ·umnn, h:t.Vl•·llil11 r01'!:1is:1 -

rn<>nt<- f"SpHC'iri }~c;;1c:fto 1lt> t nçl á,:-; ;1~ \'e1:bas d1> de~pe:;:::i .. 

O ·SR. 'J>A'T,'7°T ... O M.AHTINS - :.\ Clonstltui(:f1o ·niin i nt [W<l f• "'<' 

f:i,<:::i e.s~n. \;erh:i ~m g-loho por q U f' o t t'.'. m::i nda <Hlf' 'm1n l=lf' altere :i 

tlespesa ·jmmutnV<>I r-m rl '?'spt=oHn a' f'ix:n~. Cons.tíl , nli:'t~. elo Al<'erP.h• 
n. 23 . 1 fill . 

o Su. 1 :~ Bi\l .ho I·:.\ M At. 11 r:'.rN 

~ (~.rinl'iÍo1.lerRl-a un; 1. 

O SR. PAPI;O ' MARTI~S - :\Ia.nela. detalhn.r nãn H clt~~pes;i 

permanente .e ·fixn. , mf1.s n i·rfo1~nte <L contra~taclos e· putro:-;. 
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. · "º SR,, U:BALuo H..i\.:M:.U..HETE - · 4<\liás, não sou ~dversarie da dou
trina que V. Ex. está ·esposando. _Sõm~nte te~ho duvida.$ sob_re ~ 
podemos seguir essa orientação em virtude de dispositivo. expres~o· 
Ja Constituição. Parece-me que o objectivo dos ·Constituintes fo~ 
j.ust:;i:mente o de s-e !a.zer uma.. lei o~amen.t.aría una, no- .. Brasil, 
ligand.o Receita e Despesa. 

o SR. PAULO MARTINS - Isso não 'a.Itera. Continua. sendo 
!ei una. Apenas as dotaçiões permanentes, aquellas · invariáveiS, 
podetn· figurár nas -pauta.-<I. e~ globo. e as tabellas explicativas -(!ís-· 
<~riminarão. · 

o SR. UBAIIDO :6-AM.ALHETE -· - V. Ex.. perdo~á. a . i_nterrupt;ão . 
Estou ouvindo V. Ex. com a maior attenção pqssivel e repeb~ndo 
lições, parque, para mim G V. Ex~ , realm~üte, pi;ofessor, na~' ma
teria; nesse ·ponto de vista, porém, parece-me que a Constftuiçã,0 
õispõe ·em sentido contrario a ess.a orientação, 

O SR. PA"QLO MARTIN~ Agradecido ás bondosas re!E~-

1·encias de V. E~., ,. a quem não dol:i Uções; ao contrario, .r~cebo-at:: 

•!Omo humilde d1scipu1o, Volto, po!:êm . ao :fio das· minhas c.onsi
··lerações. 

o~. ~ei-viçm-: permanentes. indispensave~.s á. administra.;ão 'no·t'
mal .dó Estado,. deveriam ter sua verpa gloQ~l. ,immutavel. Ess}1 
erà, cie resto, a tenclericia. do clecreto n. 23. l50, de 15 de Nov€,mb_rc.i 
de 193:3, .'de notayet _concep~ão.. Perde-se., na. .elaboraçã0 orçaJ:Q.e-n~ 
taria., wn tempo immenso ~m relatar gastos ordinario::i,. de fi~d~z 
i nalteravel; com des''antagem para outros pontos. onde .se poderia 
, ·6.ncehtrar, com todo proveito a atte-nção dos legisla<.lores. 

;i\'Ias, as r.l~gras pertinentes á. elaboração orçamentaria devein 
··onstituir lei de cara.cter permanente. Desse nio40, a innov~ão 
•1u~ se deseja introduzir no or~.an;iento para 193t>, por mais louva:
\•eis q:Ué sejam os propositos nesse ~elltido, p:ão tem assento lega~; 
'!, quando o tivesse. não seria com os erros e confusões nota.do~ ' 
uos títulos .de receita e- despesa que ::se f1:'u:ia obra perfeita .. E .ntre-
mos n~ ·aµa.lyse ~esses' tltulos. ' · 

A -CQrn'n1is:são d:e·" Fi:n·anças ~tJ$i;ste poi• apr~sénta·1· n orça• 
Jnento• -para 19.36 en~ cle$accordo· <;om a.s prescr1pções do. Código êie 
Contabilidade e do. :decreto n . '12. de 28 de .,])ezem.br0 de 19'34, l>or
que alinhou em 29 titulas as ditterentes càtegorias .a.e despesa. 
dass~icando-as de :modo generico. Na: prinléír.a catejl{oria' se en
ltuadrain a;s "despesà.s ·effectivàS"; .11a segunda . ..:_ "o ' "movimente. 
Jé capUaes''. ·ne~dobram.:se' ás "'degpesas effectivà.S~ en1 ordina-r.ia. , 
c.:c.t.ra.nrríi-,,,_a_rür, e e.çpecf,al'-iza'da.. P~los 29 títulos· cr.~a.d-ós (eram 28 
quan-do na 2ã discussão) se classificpni as despesas publicas, con
siderando-as - ordinar.ias. êxtr~ordinar~ ou ~pec:ializada.s. 

O SP.. UBALDo .R.AMA~ErE - V. Ex. te~ toda ra.7.ão. :Nessf'· 
~enU(lo. ~ffe~~cí emenda, procurando COI.lCiliar ~ ~rienta<,:ào d :-;L 
c~ommissão de F inancas· CQDl as lei$ él · que V. :EJx. SC' Fefef'E', mn
tretanto. considerou-se Drejudicad:i. i=t. ~·roenda. 

o SR. PAULÓ iM.ARTINS - Mod.Íi'.i~am-st-, .a.ss~, sém . p~e
·t·e:ito legal que o autorize, velha:s pra..~es, SY$temas inveterados, 
que ·o tempo cón~·r\.:ou atê hóje. Não defendo- ~ "rutina; :nem a 
1>ropago. Muito ·ao , ·"éontrario. Mas, .conhecedo-r dos defeitos de. 
nossa cont~bilidade, n.iilda. longe ·de pos'suir organização racional, eu 
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receio qµe o novo syst~ma, introduzido nó orçam~nto que se ~la
b'o.r-a p~ra 1936, vá tumultuar, de .tal forma.. a es·cripturaQão dti; 
Fazenda Nacional, que os fructos esperados· se tra nsfornte):n numa 
babe!' i:n~~cifravel e· venhamos a cahir num duplo caho$ : o dn 
deficit e o da confusão na éontabilidade . 

Enteado t>tec:essaria a classificação da da:-pesa 'p-ublica J.?elos 
methodos· racionaes .. Grup·em-se os serviços de uma só e· mesma 
naturez.a e J?"ela simplícid~de desse methodo evita~·se as duali
dades de um mesmo serviço, ja realizado ;µqutro · dE~partamento . 
Mas, dese;i.o que tal se faça por fo.rma legal .e J'.lUnca pela transi
toriedafü! de uma. 1e1 ~tnnmi.;. quE: se execute um sy·stema qu~ e R=
tructure, a um tempo, a forma orçamental convenien.te, e :t con
·sequinte contabfüdade - clara. precisa e físcalízadora. · 

Que va1e, n.o tumulto de um orçumenti:> em que sê inicia um~r 

p3.t'tilha tributar~ desa8trada, traça:r nor.mas .àe classifica:ç~o. 
chela.-s de senões e desacertos? 

Baste~nos a tormenta àe um orçamento que s·e v~e votar ~om 
as vaci-!laQões proprias de um primei:ro ensaio. D~go ensaio porque· 
ninguem. poderá avaliar das complicaçõ~s d~ :toda · sortê que a 
competei;rcia de tributar, pertença á União ou caiba aos Estados~ 
ha de suscitar pelo paiz em -fõra. :Bastava essa cons ideração para 
aconselhar prud·~ncia e simplicidade num orçamento qi,\e traG_ará. 
pelo lmp.erntívo de di.sp0$ições ·cortstitucionaes,_ nóvos rU:!;l.Q.s no 
campo tributado,_ co,m os obstac.ulos creados pe:la proptia CoX?-st~ -' 
tuição, de'corre~tes ele restricções _intransponíveis. 

A distribuii::ão d.g~ verbas de clespe sa ·sob o ponto d.e •·fstii. 
uti'itar.io, isto ~1 segundo a natureza de cada: $erv.iço e o grá<:> .aê 
utilidade que eue, representa. par:J, a éommm:ihão social, é uma 
necessidade indiscút!vel. A Commissão de Finan~as, quando de·
c1aroú "Di.stribuam-se p.elos. 28 tituios abai~Q. a cada um corres~ 
pónde.ndo um?; ann.cxo proprio, os serV),cos· e . dotações, etc. ' ' , pa,rtiu 
da svnthese para a. analyse~ E' intuitivo aue o que ·se deve .:1,azei: 
ê preciSamente. o contrario; partir da analyse pa,._ra a: synthes·e. 
isto é, compulsar uma a uma. as tabel'as explicativas e grupar as 
verhas e consi,gna~ões Se$.un.ao o ponto de vista ,qu,e .se t~nha. 

adoptado. Pela distribu.ic:ã-a de verbas .. feita pela Comtn.is.sã.o de 
Fina,ncas, embora seu l.o.tlvavel Intuito de melhor esc,.arecer sua. 
applicacão nos difi'erentes serviÇos administrativos. cheg-a-sé a. 
c.onclu.sões verd~deiramente embar:aGosa~. porque não se sabe,, com 
.segurança;, O"nde.- ficaria z;nel·hOr a élass'i!.iCa!ZâO de certas d·esy.jesa:s . 

Veja~se, por exemplo, na actua.1 ·verba . do Minísterio .da Viáç:ão, 
a .E~trad3. · de Ferro Central do Brasi1. On:de s~ria ch-l-·sificad'l con~ 
venif>ntAmE'nte? No titulo. XYTIT - Servif"O$ lndustriaes? No XX 
- tndtJStrias? No XXI - '';I'r.a1'lsporte? No XXIII __.. Feno"vhs? 
Esc:i~ labvrf.ntho de p.P.rt:'llnt-::1s d·<1TT10«1~~trfl.. · a üm t 0 mp9; as di~fi .. 
culdade>s de uma c1a,ssi+'icaeão convnif~nte e. - mais .que isso 
a confusão que o.riginarã.· na contabilidade publica. 

Veja-se m~s: Titulo VI - .Tusti~a Federal;· Tit~lo III 
Cõrte .Suprema. Pergunt'a-set má~ a C0rte Suprema não faz parte 
da Justi~a Federal? Não .seria uina dissociação inconveniente e 
impropr.ia? •. • · •.• 

Ainda: Titufo· VII - . A-dministraçf\.o · · Geral: Titulo lX -
Ad_míni'strac:ão Fi_nanceira·~ Poàe~á alguem. tei' duvida que. o qua
lificativo gera'? não baste a abrf-l nger tambem a administra,.ão 
finance1ra? Ou o intuito t; desta,car a:iquella esta ultima admi-nis-

90 de 111 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 111 

- 380-

tração'? - .:Neste: caso, em vez <le atlminist1-açã.o i;.e~al, dev·er-se-ia; 
dizer •• Adlnini~tI:ação Cent.z-a:J, u, q úe ê, de facto, <i.. .denominação 
11ue melhor conYé:m ás Secr~tarias de Estado. 

;Verifica-se ain<là essa confusão: Titulo XV .- Saüde Publica; 
rntulo ~l - Amparo á Mate.midade e á. lnfanc~a,; Titulo XXVll 
- - Assist~·ncta. Social. MaS, a Saude ·Publica. e o amparo -~ r::nater
nidade e 6- inf8:,ncia. não Sã.o modalidades da .A.ss-ist~ncia .sac!al? 
Não . decon·em. aa suc:i. pr9pria natureza '! 

Vejamos tambem o Titulo XXVIII - 'Xez-ritorio <lo Acre. Por 
t1ue destacar o Terrítotio do Acré da Adrnmistração Geral, .no· que. 
se refere a Segurança Publica, A$SiStencia Social, e tc . ? E Por 
que pão d·estacar tambem o Dlstricto Federal? 

Veja.mos, agpra, o Titulo XX'V - Obras PubliC#-S- Por que 
duas classificações dlstinctas para '' obras contra as ::ieccas" e 
··obras pub'ucas"? Porventura, na$ segundas não se incluem a:s l>ti
meiras? 

Fixemos-nos, por fin.l" no Titulo XXlX -- Diversos. N'es.se 
titUlo, i:nfelipment~. irão figurar a:s dfffer:enite.s contas d.e que tanto 
se abusa: na or~nização dos balancos dos grandes estabelecimen-

• t0$ ban_carios1 industriaes e oomtne-rciaes . SerA . uma especie de 
"sa.cco sem fundo", dentr:o do <1.uaI se accemmoda.rãp todas as 
despe_sas QU:ia classificação não .seja. faéil distribuir p~los outros 
tltulos. S~rá uma mistura, desordenada e confµsa., ~gamando 
num s6 titulo de despesa aquellas da mais va.rfada procedencia. 
Lo~o, longe de se conseguir a de~ejacla Clªreza. que deve ser o 
apanagio da Ma co:ntabilid.ade, iremos ter um conglom~o de 
i'lgarlsmos, inexpressivo.s,; especle de hieroglypho, de de(:ifraÇão irn
possivel e mysteriosa. 

Os se:t"viÇO$ de "acqui.ISfção ouro" e "garantia papel moeda,. 
correm '4 conta." de '''movimento dé capitaes", novo titulo 'de re
ceita e despesa. (lUe constitue a categoria II. Não resta duvid~ que 
a acquisic;ã.o dé õuro para garantia do papel moeda não pode corr.~r 
á conta. de qualqµer receita ~.orque, na verdade., a cada despesa 
(passivo) ç:ot;"I'e®onde, auto.mati~~z;nente., uma recefta (activ.o). 
E' · um~ legitima. conver8ão de eQpecie. CQncordo, assim. 4ue .(.. 
desp~ que bem se classifica. á conta de "movimento de capi
taes". O que nij;o comprehendo E q'i,le· se desclassifique de "adrni
nistl~~fü~ financ.eira" - titulo que lhe ê improprio - para o ti
tulo "dlv~rsos". uma deEg:>esa q.ue tem intiTna ligação com o J>~l
meJro dos tJtulos cJtados. A .aequJsJcão do ouro se faz pa~ ga. 
rantír ó xnelo circulante: ·para prépe.rar sua. convet'.são; p~ sa
neai-o"; para, em consequencla, elevár o r:nn, réis, jâ. tãb depreciado.: 
Haverá. alguma ço.fsa de ta.ma.nJ:ia. Ugaç~o com a :9-dmln..l.stmçáó 
financeira?" O mesmo se deve· entender com as gratificações -adql
cionães que se integram nos vencimentos de certos funccionario·s. 
Convenho na necessiàe.de de sua ap·ura~ão. n1as em! suo-titulo e.la. 
receita: 011dlnarJa. e n0. titg)o qu~ lbe cor.responder. 

O qu~ são "serviços meca.nicos"? - Entendo como taes os de· 
"'lioilerith ·• e out;ros executados por macbina.s, como os da. Esta
tistica Ec.onoiillca. e Financeira. ,do M.lniste-do da Fa~enda. Mas, 
se ess.es se:-v.tço~ são ·~pádos para constitub .uma só despesa, 
come saber o custo de cada um, para oonh,~éer as vantagens ou 
d~svn.ntage.ns ae' sua execução? ·A conaequencia incliscutivel ·ê a . 
de. que n;,,o se poder[L conhecer, côm segura.pça, o custa de certos 
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~erv;i~ot-: .. \. t'i.::;.t;;.t.Hu~ü~· •tu·t:· :-'t; c:l.$,1ri1·ü • •ll:l•;· d•\ \' i- 1-'~·:· :1 1·:1..xfii'> p1·in-
1~ipa1 (],3 llU,•t ~~ inno\r.:t. muitó df!I:tarú :J, 1cl~Sir~Mr. 

Com e8sas classlfi.cacões· nio kemos ter r.hr:fz~1 tt•J cantal:)i_ll
<lade puJ:iliGa, rna:s as. c;o~fusõ·es. Q.u-e a.inda a.go1·a se notai11 tiós ti ~ 
tufos, trues. éomo '~agentes pa~ad'ores:~ e outros em que a .treva, {!Ili -

ba~Ça a. pesquiZa. dos que a .nceiam por luz, qu.t> e.!::ibal<.1 1.1!": dt3sv.fio~ 

onqe se· ~c9bert~n:i .9s gastos sem procedência legal. 

'.Nlngue·m pod.erá ter c!uvid::t. -r18 q.ue a. <lespe83' r.tl:t~:''iri1··atl;i: pu1· 
Ministeriós n:::i.-tla ~X.P.rimt::· para u. povo, que a-~ve .sal1e1· u ·q.ua:ntt• 
~~ Nà_ção (Jespende- com os. serv~·Ç;ns publfoos e nada. a.dinnt.a. do pqnto 
de vista de sµa utilifüüle. E~ muito ~1ai.s raci~oa.J \~ compre_ht"':nsiv~I 
qlile. a cla.•{.sificaç,~o s~ f<1<Ça $~gum1u µ. naturer.:t de é-url.,. ::;;~~rYi~tl . 
.Réalment~. pel.u. çlassµie;a~µo actwtl. q.uE:1n qU'iZPr ~;1l)r1· q ua.nto $(,

gasta. por e.~emplp. com a. ~egura.n<;n. 1;ui.c'ion:t'l.. te_t':i ~i(> ;;:9mh.f_~:i· <li
ve·N_:;a,~- verba~ \lo 1\1.inister~n da G<uerr.a, r-eunil-:_1s· a :cliv<~r!.:as' nutrt;l'í:i 
das· d:i Marinha. <! d_a. .1~stiçt1.. })ara conhecer. o ~i:'u montantf• t-xàatP. 
U,ma, 1Jla.s~ifi<;Jl;Gã~ i·ac,ionai ~-- UtíHt;.triit cónquziria. a ~··~·::iu lta-dQ.'-' E.'Vl
d.enten:i_ente mais p ra:ticó-8. Os contribuinte~ ·tjcari~m ~nhendf.>. dt>· 
ante-tn_ãõ. em que stto appllcàclas suas ccmtfibu,i~ões . .:vrns· uni 
trab:ilbo de. raciO.rialii.ação de tal nature?.â demanda. ei:;tudo e pr:u
.dencia. Neées.sario fôra. partir da. org:an-i*a(;ão das r.a.hel1i-t~ exp.11:.. 
cátiva_s., em c(mfronto com us· actuaes. de modo :ci. fac:llit::i.r o .~ru..,. 

pamento dos: diversas serviços pe!los titulo~· :fréraes mai~ !1.proprjª •
dos. Ser'ia ·caminhar .da analyse pf.Lra ~ ~ynth~e, que é o modn 
sêientif-ico de •Se chegar. ás fb,rm·ulas µ:éFJerica.$ e si1'lple.s. ·Sei:-fa . 

:·talv~?:,, melhor ·úma çrassi:(iç~~~o; que e!=ltructurn;sse a Administt.ll·
Qão Ger,â1 do Paiz,. füsçrln:,inand_o por t,itulos todo o seu Q·tW-n-jsrpr1 
qffe se repàrte n;a. cmnpetencia funecion.'tl,_ palas differe_ntes ';àm.o_~ 
dó Pode-r P.ublieo. 

A titUlo de estudo e ãt1reê1açU.q _iCÍQs ni-eus pti.rt,~. '(_5u.~ó a.pu~
s~nta;r o segiJ_inte st:!he-"ma pura uma clussü'ica~~iio d~ Lles.p'é:;a.i; pu
bli~as. que ~e me aíii;ura 'tonais :;;lmr.-1~- m'ai~ :r:1c:iQfprJ: '" m:'lii> ·1n.;icl-' . 
Eil-o: 

Titulo 'i ~ P9tler L~gisla.tivo ~ 
l - qH~ara. dos Deputados .. 
a.') $ubS1füo e a.tuda~ de .r.m1fo: 
i>') S~re.taria. 
2' - Sen~du FeQ.-eral: 
a. l SíJb,siiifo Õ'õ$ Senado~e~ : 
b) se-cretari~. 
Titulo TI - - Poder Judiciatio: 
a) l'VíÍ?:iistros; 
õ) Secr-etar.ia .• -
2 --- ·J"u.,.tiça F~.dern1 ""'' <lo, DistrTc;:t_1)· Federal.": 
a) Juizes: 
b) :Se~retarla; 
-a - 'Drfl?ünal de Contas: l - -

a) MinJstros; 
'li) Dir'ectoria.9·. 

o Tribunal de· Contas está, aqui. no "Póder "Jt.iÇlidario. _.\'cho
me d .eante de uma Catnara e· a.e \r::tlotes os ni~ts ãlt~s. Não ·pre
ciso~ p.ois. esclare.cer que es"'e T -ri'bu.?ial fa2: parte ·tampem do Ju:
dicia~io, E~ delej!a-Qao do Poder LE>gisÍativo· quando toma . ê aprecia 
~· contas da Republica. mas ttiblÍnal judiciarlo' · Q.,üanfü:> 'julgã ~ 
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tt:>.m.a<.1..:t.s ·1P,. cónt;i;$, pois .as suas :sehtenÇas ~t''m forc;:á de .1eí "'.~o· 

ex~uta.das pelá pro.pr.ia ~U.stiç:a .f-edera:I . .AsSiin, .q.uando uin mifiis
H·o do :Tribunal de Conta$ decide áobre a quitação d.e um.-'.:éi:>U~ctor1 
('<Stá: o:xercrmdu fune~a9 .togada, é juiz; 

O :0:{r: . JJrN'l~ .h'~'T~iµ - O qu.e ohi·.igâ' é o ·· pr_ineipa·l, não o a.Çcés• 
~orin. . 

o SR.. P ... \ÇJ .. o l\{ARTIN:s --- Es:sa tuncdi.o, de tQinnifa de 
C'<:>llt;:i.$. ~- t>. prlneí_pal. 

' ó 81-~. Al\f,~MT. PFJ.XQTo. - ~01• qu~ n·fio se segue, .e,nt~o.' e: d.i-
reetriz ·trac:ad·a. pefa. propria Con~tituiçã.o, creando--se o titulo '·<;>r .. 
:.tJ~os ·d.e coc;rrqena~ã<t"'? 'V. Ex. ~nh~ 1q:ue., inciuindo o $e11'ado c;omo 
.nodér l.~gjslativo., evide-:ntemente eStJi 1c.on.trarlando a Con$tltuiçã,o, 
f{'Ue ·não ó ·cons.iCiera 1como til. 

O 8R. PAtTLO ~RTINS - Não apoiado. o Senaqo, · mesmo 
.sendo. orgã:o c,oordenadõ.r... t-e.m !ul)c~ão· le~slaUvà. E' Vt"rda-Oe ti.Ue 
só cellahO:ra em certas · lei~ mas. de qualcfuer sor.te .. ê párte inte
~rante tlo I .. f?lgislativo. 

O SFJ., °11:Ar;AIJTi \ES N~Q ·- Co11abQra apena-$. 

O SR. PA.L1LO '.M_AR'I'INS ·- E que é col!aborar? Acaso naó 
estamos· 'Venf]o o. Senado. clisqut_ir e votar leis mandadas daqui? 

O SR. FERNANDES 'l'AVORA - Cbtno quer que s~j'a. flQ.~. o ~ri .. 
bunal de Contas bem collócadõ no ciu~dro qµe V. E.x. aJ')resent·a. . . .... 

O SR. PAULO :MARTINS - E' poder Iegl~la,tfro. Pode te?,; 
ô~tr~ func~ãó decorrente da Constltu!ção. mas ~ podE>r legislattvo. 

''l'lturo. I,II - · Poder Executivo; 

l - Prestdencfa da.- Republica. 
2' -- · Secretarfü.s de ~stàdo: 
~) I,nterlor·: 
õ) Exterior; 
e) Fa-~i;>rida: 

tl) Guerra; 
e) Marinha; 
f). Via~ão; 
O) Agrjcult-µra,; 
'k) E<lucaçtí,o:; 
O Tra..balho. 
Titulo lV - Segurança Nap1o:Pal: 
l - ·E:i(er.ctto . 
2 -- Mar!nha dé. --Guerra; 
3 -· 'PoJietas Civil e Mlllt~r .• 
~tulo V - Ass!sten·eta socJ:H: 
1 --- ·Educação. 
2 --.... Sâude Publica.. 
3 - Amparo â maternidàde e á JJ:)fancc.Ja . 
. 4 - Obras ;cc:>.n~. as secca.s . 
. Tjtulo :v'"I. - . Foipento: 
1 ..,- Agrieultµra. 
2 ::-- Co.mmerció. 
~· - . Transp~rte . 

4 - ·Trahalho. 
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~ .-·-" Via$ de ~ornmun'i~~qes. 
'i'itulo VII - Reta~õ.es Diplomatic~ e Consulares . .. 
T.ibll9 Y rn -:- -"-<:l;l'lJ.ini~ttar,a(I F.in~ncei:a. . . .. 
Titl;i.19 IX ....,,... D:ivi:da PúibUca. 

·· l'itulÓ x - Serv'iços -n:i_d:u$tti~és.: 
1 - E'Strad.as ·4e ferro. 
.2 - Casa .da Moeàa. 
'z -. i.i:~prensa Nacional. 

etc. 
Tifülo XI - In~•f·tiVo~ e pensionistas . 

. 1 ....,,... Appserit~ààs. 
2 ~ R~fórmados. 
3, -- -- .:fubilados. 
4 :-· P~soaJ erç. dl.spQn.i'biU@..9:~. 

ri ·- ·- Pe:nsú;mistas. 

'. . , 

.. .. 

•": 

Eu res·u.rlli a, ~Cmin.lstra.~o .f~Q;~i·al ·n~ste~ 11 titUlos. ·o no,.. .. 
l ire cotl~ga, D€'p·t;tadp · .A.mara.J '.l?e.ixÇ>tfl, podef;'á. a.gora ap~esenta.r 
:;t. su~ inte_res~nte su~gestão. 

O SR . .AMAMµ PEtxOTo - ·FQi µma sugge$tão de ·1'º-o~ento, 
Oiante do tacto de V. Ex. ~onsiqerar o Ttibun~J de Contas como 
i'>r,gão <li) Po.der .T.udi<'i::t.J.lj(). C_hame-i a ::.i.tten~ão pirt'â . .Q cà'!:!o do 
8enn.d0. 

O SR-. · ~,d..ULO SL\ R'.TlNS - ~qqi fica. e&s;:i cla:s~Jf)caçãq; 
t-m titulos geraes e suh-t.itu.toi:;, que . parece ~ais racional_. E' um. 
c"ontin·g1;nte que se o~(ei-ece ao ·e,studo. do assumpto, ql!.e deman.dà 
cui~dó e pr'qd~pcia, · 

Não s·e deve in'stituir normas de con:tabilidade. emb.ora pr~s 
.à. .znateria ·or~a.mentnrio., ~enão em lei é$I>êCial. Aeonseth.av·el setia.; 
talvez, uma i.·e:visão ao Coã.igo de Co·ntábilidade, que pre'cisa har~ 
moniz:.it os geus com os disp0$iti:vos da nova Co.n.Stitui~aor 

E$?a .a ópporfunidaiie qüe se apres:e•Iita. 

0~ i'lnlJIJ . .;to.r; ç:i:istentes ])as:tarãs) a cOb1ii:'F cLS ' d·es·rpesas orça.
m~tari~.f'· - ~:\Iit~S. ·que .o Gover.n.o demonstre, ,de moào ".irre'
cusaveI, .que arr.écada, c<>m fideli4ade, os ac.tuaes fmPo.st.os., nãó 
p6de n"l-m , (fé\~€ e~gir · novós encargos· dos contribumtes.' .Há, en
tre nós. umü. gra.nde inj.ustiça flscal q.ue tem or.igeín na impi.e-daãe 
enm tjUQ> o fisc-o grava 'Uns e isen.ta outros 'CC!ntrlbnintes. N_o · im:
pcstõ éle .rc~nda. es5a YeJ;:dáde se accen:tua de .m.od.o aia.miante~' 
Qú~m tiver 0 eúic;lâê1o de alinhar:, com o auxilio de uma. lista tel~
[>~_Q:n;içp,. pnr exemplo, ·o.$ 11qmes ife ·me<Ucps, advogados, dentis'tas. 
etc . ., e c0rrfront:.ir CQnl Ó~ da<l'Q._&11$ que d:eqlara:m suas r~nda~ terú 
a <>xnc-ta imp1~es!':ijq 11.essu' injusliçar .u:i.n~ minori~ pa~n. emQu:-1.ntn 
.gu.e ~- ma~rwia gosa de un:i~ isençãe feita. 'á. custa t;l;i, complacenci:l 
·dos. reg-u.larnentns ou do$ iJ.pj>á.r~ll:ios fiscaes. 

o 8R J:gaxAN·IJ1'~ TAVORA - ~oR p~qu~nos Estados esse h11-
posto· é c1•uelmente coo1-a.90: nos ,g-rande~ Wsfa .. dos f pe$sim<'tmentt~ 

cobradé. 

O S:R. PALTLO MARTINS' O Ja,n~atnent.o. eu;•ojfic.~o, não se. 
•práticá. ,. 

üu:tro .exemplo! as fab.ricas, .pela permissão. de. tere'l'.l;I .s~us 
stock.~ sem seno, c·on,se~ruem. n.um es.candaloso c9.mmercío, feito â 
§Ol.J1hrq, Ue guias <i.ue .~.e ct~i~am. nos vaes-vens da. ~ahr~ca. para o 
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.c:v:rHillt:r-ch..t.,r1t•: •'· ,·.iee•v~r.tia,. burlar a.. aé1;,à.o d'o ü:sco, UI.! n:1aill.'.lil'~' 
·'imnrMsionant~. As evasões. são brutaes, fântastlcas, clamorosas: 

Perguntar-se-á: e· o fi~o. qué faz? -..,.-. Na:da. porque (;! im
J">~sivel ter um fiscal, nojte e dia, numa. fabrica. 

O defeito ê da forma d~ ~obrahça; ·é do appà.relhQ flscai. qu,e, 
Junge de .simpllficar 's:Ua" ar:ção, torn.a-:a com-plicada, con,fusa, Çaho
tica ê inoperante. 

Ha certos índustriaes <J.Uf;: não pagam ímpostos: uns --- por 
dolo. má. f .f, mallcia i outros - pelas complicações que o Proprfo 
fisco crêa.. Entretaµ:to, o contribuinte d~veria t~r todas as -facili
ilil.des para. pagar e tod~s a.s penali.daàes quando tentasse !"raudal' 
o fisco·. Nesse caso. as penalidade~ deveriam ser cresce-ntes, ·nas 
reincidencial:!, até prohibiÍ-o de commerciar, quando ·a sua contu~ 
matja assim o exigisse. 

O celebre ugang,ster"· Al-éapone cumpre. pena nos ~stado~ 
1; nidos pela sonegação de impostos devfüos ãquelle paiz. Por que
co:roplacencia .Para os que, á. sombra ~e nossas lei.s, pro.sperarri. p.a~ 
industrias t:· Querem augn:?eJ:ltar a, :(()rtun.a a; custa. dos cofres da 
Nação? 

0 S~. BAND~R.'\ VAUGHAN 

g-'.J.t:gen t9 de ·impostqs. 
Industria, aliás, da traude no pa-

O SJt. PAUL.O MARTINS V. Ex. tem opinião insuspeita f.' 

autor~da, por conhecér muito bem que ba sonegação de impostoi:i 
~obre aguardente e n.lcool. 

O SR. B.ANDEI:RA 'V°AUGHAN - Er "(ormidavel a evasão qe _t'e~d;l.. 

-O · SR~ .ToÃo CLEóPH.As - O nobre orador ha de per-mittir uma 
<>bservação. A sonegação, na maioria das vezes, ê urna legitima 
<füfesa do· contríb:uinté })ara evita:r. justamente, ficar â. mercê dos 
agentes e das imposiGões flscaes. Se elle sonega. inteiramente o 
imposto, furta-se â com-plicação· decorrente de irregularidades qu~ 
:possam existir no pagá:qiento . 

. O SR. ,PAVLO ~AR~INS - V . Ex. viu que discriminei d.u~ 
qualidades P,e sQnegadore.s.: os que o fazem por má fé, e oo que 
sonegam em virtude de comp}:icaçõ·es creadas pelo apparelho. 

\ . 
O SR. ~a Jumoa - Permitta.-me V. Ex. um apa:rte. ·To-

do.s estamos ouvindo co~ o matar acatameµto o discurse de V. Ex. 
DeseJária é~. neste · i.rrstante, que V. Ex. esclarecesse o plenarlo 
sobre 0 seguinte: · attribue a eV!>s.ão ele rendas a que se está refe
rindo precipua'mente a difficulda:{le$ existentes n:t ap:parelfa;:igpm 
fi.scaliza.dora. ou aos proprios individuo.s que realizam essa fis
ealiZação? 

O .SR,. PAULO MA.RTJNS - Já o df~se na ·meu discurso an 
t:cdorménte. Dou como causa o mão apparelho tiscaI. 

o S1:.. ANTOIDQ GõES - Sómente? 

O SR. }H!Yf,INO DE LEÃ.o -- Ha tambem. e prli:icipahnen~e. o 

~lealise do ti$ca.l. 
ó SR . PAULO MARTINS --' Isso é outra cousa. Ne confitn· 

• •M ·- • ' •, · ; · 4 - " ,letur.._ 
• 1'' 
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O SR • .ACYLINIO Ji>Jo} LEÃO - A prinçipa1 causa. G <J ell).pr~gado 

J>Ublico que, nQ caso,. nem sempre e·xerce honestamente SU<!

runêçã.o. 

O ·SR. PAULO MARTINS - 1'ào ~ désl~S,é dos fiscaes. lia. em 
(_·ertos c~os, a ímpoS5ibil!4áde ·1naterial da. fiscalim.çao. 

O SR. RIEEIRO JUNIOR - Pe<liria eu ainda. um esclarecimento .. 
V. ·Ex. conhece o systema de fiscalização emprega.do no Rio de 
J~.neiro pela Ligh.t"! 1."' . Ex. tem riotie:ias de ~v}\Ráo ile renua.-; O--'!}:~a. 

*'mpresa? 

O SR. P,AULO ~L...\..R,TIN$ -:-' ~ã9 tenho. mas d~ve· +-.:,,,,."i8tir: . 

o :SR. BANDEIRA VAUGl:IAN - Cal~ula-Sf> e m 211 contos diarios a 
\.·ni~ão de rendas da L jght. 

o S'R .. PAJTLO ~f.A,RTINS· - .X t;>Yasf.w f- coisa que não se póde 
t·vitar. 

o .RR. RIBEitto .J1: ~1on - Es$il. é.mJJr~sa, ]JOr exemplo., no dia; 
:-:uguinte aCJS do.s fo.lguedos <:ar_na.valeS<.:Ó, pdderã. h~formar nãe> sõ o 
monta.nt~ da receita ai>urad~ n~~es dias. como o~ pre;iuizos ~qvin
clo.s do,s -proprios folg-uedos. 

O ~R. PAlTLO MARTINS - Ac-r.edltta V. Ex. que- esse!': pn•
.i lrizm; s~jam ri~o:ro~os ou puramente estjl;Ilados? São certament•~ 
e~timnd.oR. Xiio ha quem évite de modo absolu~o a evasão de gua.l
·r1ue.r r .e-nda , Dri me.smo h1oqo não se evita, por exemplo o ·contJ;u
han<lo. 

O SR, RmErno JUNIOR - O ;que pretendo ê separar o:::; dois pon
tos da qu_estão: tifil, ê O sYStêtna de fiscalização; óutró OS indivi• 
üuos que a ex~rcem, Sublinho a declairaçã:o do Sr. Acylina de ~eão. 
Quem conhece o Brasil, 'e a. sua administ'ra!:âO pU.bUça, sabe perfei
tamente - dolo.roso e dizei-o, - qti~ o maior eulpádo d·a evasão de 
reridas é o agente fiscal. 

O SR. PAULO MARTÍNS - vv·. EEx. não têm rµão. Estão 
fazendo ihjustiGn aos funccie>nanos publicos ao Brasil. 

·o SR.- ~A?.'DEIRA V.A.UGHAN--. Em meu Estado, que~ optimaroente 
fiscali.7..ado. a eYasão de rendas ~ enorme. 

O SR. ACYLI~o DE LE.h.o - A observação que. fii ~ absoluta.men
te v~rdadeira. 

O SR. PAULO l\:fA,RTlNS - \tV. EEx.. não têm razão. 
aa. Ul1)a .gran<le cla.ssé e apenas pequena minorla. poderá ser 

L"apuz de con1mett.e:r desuses. E' possivel 1que exista em dete_rmi.nacm 
• >rganizaGfü::i máoi;; (>lementos.. Qua:n to a .o futicclonal_ismo ·,pu1'lico, 
11or:-êm. f:>StP. ém g:eral, é probo. 

O ~~. RmEmo .Tt7NIOR - Nã.o hn.. C'm no~sti. af{irmn~ão . a:ccusa
•:fio a e$;tà ou aquella cl~13e._ 

ó $R. PAULO MA;RTINS - VV. REh:. ~ccusam. 

O SR_. Ac~INo DE LEÃO - Ninguem visa. deter.minados funcciQ
narios. 

'O RR . PAHLO l\ÍARTINS - Os nob1·es De:Putadôs disseram 
que ~ de~lis.~ ~a fiscalizaç,ã.o . . . Que ~ig.nifica isso? 

o s~ , UHAT,DO RAM~\f~l;lETE ~ S~rin. necessario educar- (j fiscÉil . .. 
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o S.fL PAULO ::.VL.\.;R-:J,'}N$ .--, J;>even10s eduQàL" Q ê.ci:b.ftíbuin.tl', 
11'o·r.que e·~t.~ p.r:ec® .saber · que. p,agar ilíÍposto· é devei' patrfotib.o. 

• . • ii • ••. ,· • . •. ·:· " • ~ ' \ 

.o Sa. ÀCYLr~o DE LEÃp ·- Q:t.:u1..ndo o c.ontribU:inte. peita" o:,"fiscal 
,~.nttâm ambq.~ em entendi:r;neb. to. 

.. ' 

O SR.. PAULO MARTINS ~ Y. Ex. :está 1'.~endo iniustiç;:i. . 
~\.dtnitte a e*cepÇão ~om<1. flenao regra s:eral. 0$ nopre~ Deputados 
J~~o · f~m ra.Z~o. . · 

O Sa~ RIBE.W.O .lufyroP. - Não visamos a. ·pers.onalidade de qual
~iue,r :tunccio~arlo. Apresento a V.. ÉX. um ca$_o in.teressante, .6:tra
'VéS o. eJCem.plo das· fichas do lmposto sobre a ReJlda. V, Ex. · é. alto 
tunccion~·lo da. Fazenda., sa.be· J)e-rteitarne.nte disso·: S.~ fesse feito 
um estudo !laquefü.tl'J ficha:$ com es.pirito de .analys~, com espírito 
:flscaliza.dor, quan:tos dei~ariam. - inciustve nõs. (e eu iné encontrá 
tam'bem nesse, mêi6) --- de paga'r im:posto .. .fraudand.o•o, claudiéantl.b! 
<?onscientemfilpte, ~i:n .fa.c~ da.S ex.igeneias que a lei ·fáz. d,e~ngo ae 
·pre~nchet" a~ cedulas alll e~p.eçifi_ç.a:~s? E' uma f-órma de traud"E> 
fie nosst:bilid~~ a evasã;o. de renqa ... 

'O SR. P~ ULO M...~R.Tl:N'·$ - V. Ex. sabe on.de o rnmusto de 
l:'é:Qda. .; mais per~eit"o? Nos .EstadQs Unidos. :Poi~ ·'b~m. funcciona
rio.s do irrt.post:o de :.reli.da, ~o tira.dos pata as ·g.ta:nde$ fabricas, àfiih 
de- pre-encher as decIÇ:t,taÇ'õeS éiçs ope-rari.ps_. tst\1) ~ um~ :esJ>ecie i:fo 
1.uta entre o canh~o e a cóuraça. Aliás., :não :me. devo hnmiscuir em 
seara atheia. flt?lnéipalmer.te na presen!!!a. do comman.dante Amaral 
Peixoto... · · · 

. o ·S'a. UB.\r:..Do 'R.&\MAt.Hm'E - o n{)bre ora_dor que é rdit~~c~or dª'".-: 
-Rendas Internàs· da lJ,ni~o. • • · 

O ·$R,. PAULO MARTINS· --~ Ali~<:i, eiX'.-dtrecfor... 

O S1t, UBA'LDo ·RA.MÁLHE'T.E - • , • fez, circu1ar ,da.ndor í:g.strueçõei; 
aos fi.scaes, indica.nd.o q_ual a suo; verdádei.ra · r;nissão-, •• 

O SR . . PAULO MA.RTINS - Mlssão eâtrcatrva. 

O ·$R. t r'J3ALD:O J{A':\{"ALHET'l;J. - . . • que ntt-o a d.e. e-séor<::h:ar o contri:
'µuintp:. 

O .SR. P..<'tÜt.b MAR'l'INS. - ,Se,mpte entendi que ·o fiscal dé:ve 
eon,venc:er o· con.trThu,inte sobre o· pagamento dos impostos e que .a.. 
rê.pressao deve ser 'deixadn. para ·u1tiin0 caso. (Pausa)·.. · · 

Retomando, porém, o ffo do tneu disc uI_"so., pego ~os tjcibres De
put,~<dos qµ.e ~e dão a, ho:r;ira d~ ~µa at~m~ão. p~m o ponto ql:le; a 
seguir, vou explanar. · 

;F'~lava ~a desegua.tdade de tributes .. .. -
.EI-ss-a d:esigl,l·aldnde: deve obrigar ~ uma revisã.o .dos ·impostos. 

i ' ! •ta IDs.sa. revisão hnp.õe-se ~ con:tr.ihu ntês e Jl,a p:ara;31 ~ s. 

Os tributoo grà vam, ·ás v~zes, d.e moi;lo e~corchapt~. certos ~r,fii
go.s· .e· me?'cadortàs ;, n·outros, a .ineià:e-neia se ta-~. à.e ~odo ;ràzoa v~l r 
a. na maioria, a tributa-çâo· nã.o os alcanca..-

Compare-se a. taxação. no 1rnposto de e.onsumo': ha U1lJ. cer:to 
numero de artigbs fo.rteme;nte ta:xa<lo; outros. 1fnPÇleradamente ,tri
bufa.dos_~ a :lgunst ·de .tributadlo ridi'cula e,. a grande maior.ia, is~nta 
dessa irilJ»(>sto. Por q.Ue ;.não s1mpliffoa.r esse systéma ? . Por que ,nfü:· 
un-iversaliza:Y' ó imr>osto de consumo'? 
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Toâa, e qualquer mercadoria que:· entra. no consumo do p::ii~ 

.Passa, obrigator'ia.me:nte, por u:m:i dés!m.s duas portas: alfa11rL.;pas ou.. 
ia.?Jricas. ·segue-se .dahi que a cobrança que :.se fizer .nelhs pode_t":í. 
ser absoluta,, assim os meios se~am apropr-i::utos. Dosse modo, n~--
nhuma mercooori:l. que st" de·sti:r.1e. ao cpnsum;o pod~rá -sair ~fl...":1 a.lfan
degas ou .fabri~ sem pagar o ímpqst-0 devido. 

UniYersalfaad.o o ·imposto de consu~o a toda <r~ c1uü.1qu~r merca.
doría, ter-se-iam evitado excep~õe-s. Qbrlgatori.o que fosse. o pa,ga
inente> do imposto de consumo, ::i,. co'Qrança, far-se-ia. nas propr-ias 
zmtas de imporfaçãp, por oc·ca~ião dê sa.tísfazer o impost0 adurúi.eirG
pura pt>rrírittir a saída do.s mercadofiarS das a.1fandegas, ou: p .or· 
guia, quando _produzidas n:i.s fa.bricas. Nestas, a fiscaliza~·ão far
se-ia. sobre a. producçãe, adopto.ndo-se, em alguns. casos. o rei;inlen 
â !oirfait, quando a preducçã:o fos!:'!e maior que ::i. do ~n.no anterior
sem que justos motivos co~provassem a dimi~uiç5.o. DesRe modo,. 
a. a.ttenção -dos fisc~e.s concentrar-se-\'Q. n:.LS fab.iic~'-'. os resultados· 
se_ríam m_ais ausp1Giosos. Extincto o sytema de sellagem, que con· 
.SQme <linhefro da Naçã_o e.· te.II)po do commerCiante: universalizadC>.' 
o imposto :i todas as. mercadorias. os resultados seriam, fàtãlmente .. 
apreciavefs pela. simplicidade da formula . De ·resto. são as solu
ções faceis q_ue resolvem os ~ndes problemas. 

Poder-se-ia. objeétar que ha gerie:r0s e "01ercadorias que· nã~ 
supportam maiores tributos~ Para e!3ses e para a maioria,, a tti-· 
butação seria tão DJ.Odica que n5.o a!!ectaria o prec:o de acquisiGão. 
Fracções de 5 e 10 I"éis poderjam gravar os kilos de grande massa. 
~e m~rçadodµ.s. E; a percepção. asslm universaliz..:'IJda permittiria se
dim,in·uisse_m as tçl.xas de outros pr.oductos jâ, s·obrecarre.gados. 

Tal forma eu adopte.rJâ sem hesltação. Bastaria coragem para 
enfrent~r a bastilha dos preconceitos, Os fructos dessa medida si.i:n
·ples· demomitra:r,iâm que o segredo das admlnlsfraQões pubU_cas esM. 
na hurrtan.iZacão dos tribut-0s. na egualdade fiscal e na .distribui<:ãt>
de justiça. Não SE>rá. jámais, com as complicações de ~m systema 
fiscal - verdadeira scie_ncía infusa -- que se ha de educar o c.on-
tr!buinte. . . 

O fisco brasileirq crêa uma legislação bahilontca; a$Susta, com 
esses codlgos de tÇ>rtur~, a copt?"ibufüte e deúra ao sonegador -
contumaz e audacioso - as portas âbe?.'tas á. jmpunidade, por que· 
e deda~ó .lnex:·tricavel dessa. legislação, dema.siadamei:ite cnsu.isti'cap 
perm!t_te á. ra:bulice dos interpretadores encot;ttrar desvões e õ.esvios 
·por onde se furtem â.s pe.nalidades fiscaes, assim frustres no seuS' 
l~gitimo_s designio.. A Pteoccupação de alcan_çar todas as bypothe
ses Pl'ep~ra camirth·o aos que se v~nglorial]l n;is façanhas dé sone
ga:dores habltuaes. 

As formulas. simples, facilmente comprehensíveis de todos, sãe> 
relegadas porque o pedantismo fiscal não as prefere: inclina-se pe
los· "cha:võe.s" de toda sorte; pelas ''tiradas" longas e cohfusa.s, com
tanto que a ~rudfção se mostre, inda. que inapplícavel e caolha. Pre ... 
domina, qua.si sempre, o desejo de applicar aos nossos casos fôrmu-· 
las ~:icb:anhas que se não a~ptam 'entre nós, porque procedem· de-· 
habitat dófferente. · 

·E' preciso que prevaleça. o racloéfnio nosso; que seja. a nossa.. 
lntelli~encia a creadora da.s fórmulas;. que com essas fõrmulas :resol
vamos os nossos problema~. Em poucas palavras: f6rmula11 b~a
slleira.s para; os casos brasileiro! 
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A evasão das i-en·da:s pu1>1ica.<;: fe.deraes de'·'e equivaler a 50 % . 
lia lo~ares, n·o paiZ, onde o fisco f<:::derai ·não recolh~ rendas. E' uma 
·verdade que câ.xéce ser dita. 

O SR. ALDE S~l\IPAio ·-. V. Ex. não igno1,a que a riqueza, do 
Brasil está muito cortcentradá. ·nas capitae~~· Qnae ·não vae o fisco, 
3, riqueza é insignjficante, coµio o~co~re em certas zona.-;" do interior, 
cuja arrecadação ê quasi nada. 

O ~]3.. PAULO MARTINS - ~as V. Ex. si:t.he· que c-om as mi
galhas é que se formam os grandes mealheiros. 

O SR • .JORGE GUEDES - Seria tam'bem neêf'~arfo. em nosSa. terra, 
que .se educasse o contribuinte ... 

O $R. PAULO MARTIN$ - ~1s não. estou me batendo por 
outra cou,sa! 

o SR • .JORGE GUEDES -- . ... inc.útindC>-lh~ no~ãú. J1eni <.:h'tr~t do 
cumprimento do dever. 

O &R. PAULO MARTINS - .:A.cabei de e·::i...-pUcar q_ue u legisla
ção é confusa; o proprio contribuinte não ~ entende. 

O SR. JORGE Gb:Eo:Es ·-Não digo •Só nesse· ;sentido. Soü pro.fessor 
e :não me consta que, e;In escola alguma, ·de ql.Ialquer dos grãos, em 
nossa terra - primaria, secundario e. superioi;- - se ensine a. crean
ça ou o mo.ço o dever ~e pagar imposto. 

ó SR. DlNIZ JUNIOR - Pelo menos no en~ino pril'!l'a.rio dp Dis; 
tricto Federal existe. 

O SR. PAULO MARTtNS - Peço aos nobres Deputados que 
o·uçam esse pedaço ·em que· vou tratar da evasã.o -das rendas. . . . . 

• : ; . 

O SR . .AI.DE SAMPAIO - Desej;:i.·, ainda dar um aparte a re~peitó 
da e,dücagão do contribuinte, e~té.ndo 'que ell~ deve. ser levada mais 
adeante, a ponto delle tambem se. interessar pela appJí:cagão do ·di
n.heir9 qµ.e forneecu~ E,. outro mal -do rn:asiléir.õ. ·O fisco arrecaQ.iJ.. 
não G bem applicada essa ai:recadação f' o,contribúinte não reclama·. 

O SIL PAULO MARTIN$.-. ·Yoú .1êr urna: pagin~ Yàliosa, P.ai·~ 

a qual peçe> a attenção da Casa. 
Numa interessante conferencia que o Dr, Mo1"8.es Junior, nota~ 

vel c.ontabilísta pa'tricio, realizou no lnstitu~o Brasileiro' de Con.tn;. 
lJilidade, ~ 24 de J"unho ultimo, conterencia gue , int~ttilou "C~mc1 
~vitar a evasão das rendas publieas", di7.ia o co~fer.enei~ta, q.ua~i 
de iajc~o: · ' . . 

''.A. evasão das rendàs publicas é. a terrivél v~rminose Ç9 
organismo ·<las nOSS::!..S finanças e s6 .a sua elimin_ação bas.ts.1!1 
para o tão sonba~o equilibrio or~amentario. E não pe'(lpeis 
que exagg~ro. J"â. o grande Mi'nlstro. Sampaio Vidal. quandp 
gesto:r da pasta da. F~enda, estimava de 30 a 40 % , a . evasã.,o 
da!! r.endaé. da União. Par&. sermos (.)ptimi.stas, fiquemos .mes• 
mo. nos 30 %. . 

Ora. segundo o ultimo bala11r:o publicado peU:!, Con~adoria 
· Central da Republica, a. rendá ordinal-ia,. arrecada-da importou 

em :2 . ~fifi.674 <'Onto~ em nl~airi'smo:;; · rêdonrl0s. R.f-' f!=l~<t ~eflda 
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n.ão estiv<esse de$lcada. de 30. % • .t:l.. qua.~tia .seria :{. Sôli. 680 
. contos. :E como· todas as d~~pesas .. so~z·a,m 3. 3l!~. ·7:50' ç:on:~os 
ae' réis, em yez do· <kfic~t de - 7'.l,5.~891 contos teria~Qf? ~~, $:i.Jq9.de 
2.3 .• 9.3Q cQnto~." 

· '· Cdmo se vê, admittida. qu.e a evasão não vá a lém ~e âO %, ·u 
<teficiit ·de.sa.pparéeeria para .dar logar a um saldo de cerca. de 241 mH 
centos. ço:ói.Prova-se, assim, quê· não precisamos, augment·ár .. impos-
tos, i:na.s a_rr~e~d~r f.ieimen.te as rendas existentes... . .... . 

·. E' ·be~ ge vêr que 3. Uriião irá p~rde:r cerca 4e. ·200 :mil. yOnt~s, 
•éOJil eff~.ito da par,til):la coµ_st;itucio~al., Ma~~ me:Smo, assim, , ín:àJ.s.,. 
pensavel. se faz que o .QovernO· p.romova o.s mei9s de iµ.elhprar o 
ap.parelho arrecácfa.dor ou tomar - outr~s niedtêlas_ 'que modi~iquem 
o actual systema fi:s.Cal. o que- o legislado~ deve ·t~r ml,tlto em 
vista ·ê a. retribtii<;ão· dos fu11ccfonarfos encar.regados <ln .. · al't'frcJl ~ 
dação. 

o SR. AeYLiN'o. D~ LEÃ~ ~ E a punlçã~" dos que não 'b~m 
cumprirem seu dever. ·Todo funccionano q.u~ fosse pilhad·o· aJu
dand9 ~ les~o . da x;enda devia se_r P.rb~essade e terminantemente' 
detnittic;lo. 

p SR. PAULO ~Tl'.NS - Mas V. Ex. tem düvifü1~ so
bJ;°~. qu·e algtiem estejà em ~esacco:rdo cozp. isso? 

. o SR-. ACYLIN·O OE- L"EÃO - Q tink~o m.~io seria es,se. 

O SR. PAULO MARTINS '-- E:.. pa b'ôa re~1,1neração · c:tue .re-~ 
side õ segredo ·Pal'a ob.t_er m~Uior re·ndiment.o .de trª-balbo. En.-. 
tr.e nós, _paga-se .maJ o funccionalism'o public.o, inclusive, com 

:, raras exc~pções, 0s 'funccionados arx:eéadaâores. 
' o $R. ,R,mEmp .Tu.Nron - V. ·Ex_. permit't& um aparte?' . 

·" 
.. 
' 

O $R . .PAU,i,O ~~l~S - Pois ;:ião . . , 

·· O SR. ·RmEmo .Jümo.R .,..._V. Ex:. acha que oS· :funccionàrios 'dá 
tiScaliza~ão ª'1n!la nãq são re.coinp~nsa4orarnente rêmuneradós·r. 

O SR. 'P.At7LO 1\tIARTÍNS - · .Ah! Não ~â:o; Se ·v. Ex. o 
ignora, per-g:un.te ao Sr. Deputàdo Acjliri9 de .Leão qua,nto ga:uh:a: 
~lll fi:sçal do imposto de consumo 110 fn_terior do. Pa:rã. •. Nós to,
n:ia~o.s por termo o ·que se ·pagá: Ii~ Oa,pital da .~epul!)Uca e nao 
n·os lem.brar.t.os que ~s$es homen:~; . no inte11iQr. ;U"riscam. a vidá 
Para ár.recada;p. meia duZia 'd'e conto~ rde réis. , 

H'a .pouco t~mp:ó) em -Nictheroy, um (i'seai, no· ctimp.rim~nto .de 
seJJ. de.ver; ·foi aggrediÃo ~ t1ros~ ficando: inhalí>illtado para,; ~ sua 
f11rncç&.9 p~~lic~. 

"° SR. RIBEIRO J'tr:N~OR 'd~ ~m aparte-. 

Q s·R. PAULO l\íÍ.~RTlNS - .E qúantos tu.i:iccl'o~rfo$ ~nsa 
Y. 'Ex.- que estejam neste caso? 

O SR. Rmsmo juNIOR - Um sõ. ·Na teiaçã.~, estava ·uQ:l func
ciona?'io" e ~ 'P.~rcella respeçtiva. 

O SR. P-t\ULO MARTINS .-. '. V. Ex. s·ab~ q"p:e aquillo. _não 
estava em lei alguma .. 'Era ~ a:rrecadaçij.o feita por conta. da 
a~ndega. ~ ,, - -

100 de 111 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 111 

'390 
•. 

O ·SR, .Rm~o ju;N~PR Mas nao deixa de. ser ·re~uner~Çãa 
:tormid~v-el:, 250 :QQ0$000 de gratificação em uip ~nnQ a um s6 
1Uncc.ionario .i 

O SR.. PACJLO l\L.\.1{;T1NS. - · .Não ·vií "V. ~x .. •sup:põ.r que; 
·p~r.filhó este €scán~_lo . Se fosse governo, n _à,Q ~on.se1rt:iri~ né~ 

1COisas~-

U,ecorra:-se ~o estatuto .dqs funccfonariol? da ·C!)nfeide:raçãô 
Sui,s~a (lei d.e ·30 de .Tunho. de 192T), e lá. se enconfratãP os 'car

:;gos J?.tibli.cos distrlbuigos por 26 c~ses d.e vencimentos.. com a.s 
remunérações mi'nima. e ~ma.,. 

" 
O SR:. AC.tI.IN-0 í>m Ll:!.io --- Lá, é o necessa.rio para a admi.nis

t-ra9ão j>ublíca. Aqüi, atripÍiàlnOs ó nuinero dos fum~cio·narlos, de_ 
·modo qµe o serviço que .po~ ser !e_ito. por dez, t~ cincµenta. 

·o SR . PAULO ~TINS - Neste ·po.nt9; estou de accõrdo 
<:mn V. Ex. Acho que <1 .n-umero de fµnccionario~ <teve corre~-
l)onder a,penAS ás ·né-c~sidaçl~~ do ·serviço. · 

Fois bem ..• O v-en..cjm..ento maximo' da. ultitna clª'8Se (26) c;:ot .. 
respónd<~ a . iL9tHI Q:-c1,nc.os ,suissos, e o llliÍnin:io a 2.700 ,,:Tancos. 
Se"'°.:Ue,...se que taes vencimentos, em moeda b.rasilei~..i. oorrespon dem 
~calculado. o fr~_~co suisso a 5$950), respecUvamente, á. 2·3·:z.05$ e
J.6:'965$, e.n_nua..e.s. Os de J...º classe ~ 79:0730$ ~ 10.1:15ÓJ (l-3'.40.0 e 
«l 7.. ooo· françQS suiS;Sos) . ~ ainda se diz que· QS venciin~ntos do 
'iuu.ceiona.íiS:mc> publico· <lo Brasil sã.o e;xagge"rados! 

;A fõrmUia legal· ê pagar '-bem 1e e:xigir muito. Mas. ·o inte·
r~ssan:te e indicar os · meios seguros á exacta a.rrecwdaGàci das 
renda~. Na: cqnf.erencia a q.ua all'.udim_os,. o Dr. )(o~e~ ."funiol'.' 
"J)ar~e tar enco:ntrado ~ ·fóri);tuhl. segura q~ f!Vitar a eva:são ;; das 
-re~d~. O intrinÇ.ado pr1Jblema ·é re$oluvel, se~do as conclusões 
-Oa_quen.e coçital>llista.. 

E~:hora. longa .seja a transcripc;ão,. ella ~e torna indispe.nsa
ve,1, seja pela magnitude do assumpto, ~seja pa,ra ~ co.mpleta elu .... 
. eid:·t(!fi,Q das ·conclus~es da. conferenc:ia. alludl(la. Piz,.._se nella : 

·~Refir_o ... nie aos gliarda-livros e contado:r.es. No munao, 
inteír9 -ha desses t>rofisstonaes. ~I)l no·sso Paiz, não obsta:i;ite 
a.inda o :nossa pequeno gr4o de eult~ h~ contadores ou 
guarda.-liYros em cada Estado, em cada ~1,lrucipto, E':'ll.. caà~ 
eidade. em e~da. vílla, em. ca.ga çasa commerçial. 

O contrabando atra-çessa a; ftont~ira., ou força ~ passa
~em nos postos e nh1guern. ·ve! Ninguem. Nem ó inspect<>r 
da alfandega, nem. os conferentes. nem. o$ guardas adua
.n.etros. 

Mas :h.a alguem. que vê e sabe, e por fiever de offiGio. ~ 
obrigado a calar., por.que assim 1he impõ~ o sigillo -profissio• 
nal·. Ess~ a!gqem é -0 g.Wtrda-livro~ Q.a fit:ní~ á; qua:l o· con:tra
bal;ldo ·~e des'tina. P-Q.rque, ao eal.lar a. f~ctura para de-teM11i
np.c;ão do ptj;!ço dp cU$to, ell~ ~be que a mercadoria. não pa
gou dir~itos de impo~ção. 

$e, - em v-ez do cqntra'ba.ndo puro e simpl~S, o· que. -se dâ. 
~ uma descl~sificação da :mercad9rüt ~ incid~neia em 
menor tua êla. tarifa, Q gUarda-li'n"Qs :sabe que determina
do artigo de seda pa~ou dii'eitos ·c.omo sé fosse de allodão. 
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Eguahnente, nos itn_postos de consumoa; ô gllà.l-da-ItvrQS 
,,;abe q_ue a e.Scripta. ·fiscal é mêra fantasia, apêna:s para ç1.a,r 
a Ulú.são de que a f:IScalizac;ãó ·existe~ de fa.cto •. 

E e_nqJ.iai)_t9· os ftscaes vão se trahipdo a examinar se os 
artigos expo$to,s · â. ·ven~ ·nas estabel~cJ.ment.o~ com.z:nerc~ 

es~o devi~ente selladt;!s, ou se-. S)~ sellos co~p~d(>s. roa.18 
o ~do anletior, -mimos o.s .seUoi;i appllcados. segµndo. QS li
vros fjscaes. co:g,terem com o qtoi;k exis.ten.t~, as fabricas 
ªl>Proveltam a opportun~~ PELfâ.· vend(õr .a gra,nel d_eterml
n.ados· artigos sem o éompetente sello do cen!!igin_ó. :F;· de
pQis as coisâ'S se ageita.m. de W maneira. . que, mesmo e.rn caso 
de confronto da escrlpta. fiseal com a éscri'pta cornmerclal. 
tlca perfeitairl'ente provada a con.cordartcia dê ámbas nos 
pontos nec"e.Ssàrlos a satisfaze!' a curlosidade do FJs.co. 

A son~gac;ão do imposto dp seno ·pas·sa, ta.mbem, desper
cebi_da a todo o mundo tisca1: - Director d~~ Rendas Inter
:r:iàs, Dlreet!:>r da ~ece'µ~doM~. Qffici;:.tes ma.ior~~ ~ m_e.npr~~ 

tisca.es 'e tutti quQ.nti,· -·- ma.s n.ª-º passa despercel;>J~ ~ 
gua.rda-11.\rr.os da e~ cotl)~erciaj oI)d_e· eH;i... se- pratiGa. J}or
que todo:;i cs <documeJJ.tos pos5ª-Ill. por sl.PX mão; p·otgue é ~ue 
q'i,lem faz tôdP.s· os lan_çª'1tt.entos .relativos . .a,o caso! 

De egual modo quanto ao lmpQsto de. renda . Nem a 
Secção dé Langamentos, nem .o Cadastro. ne.m a Secç_ão ke
visotas presentem a. sonegação que désliza: suavemente aóS 
olhp!! argutos. Todos sabem que' uma bõa J>arte: (la renda. 
fp_ge 4 tr.ibu~<;~.o, l?l.a.."' gingüem vê 'OS in:vios atalhos por on
de ena.. pa,s~a. em su4 ftJga segura e tranq·unla. Nin-gúem·! 
~xee}!)to <>· gu~-1.h_!'r~~ 4o -estabél~cimento ondE> a ev.asão 
s~ proces$8.. 

Mas. então - qlreí~ v6s, - o~ -guarda-lh•r.os e contado• 
~és· são connlventes no crime! Devem, portanto, ser p;unido~! 
E' pre'Cisp e~ernrlnar e.s$a. ~ d·e ;pro!issíonae8! 

Pur<> e.nganq! Como se, para eVftar os preiUizos' -da :na.ve
:;a<:ão. deve$::;em.os secca.r os mai;es e ós rias, ~ os lagos!· 

O ptofissiQilàl dá. contabilidade é . ·e.penas' ~ma victJIX.l.a. 
da côntlnge-ncia. humana! E' ~penas um jo~ete <l'o dcsru;n• 
:paro em. ·q:ue 0 1 ·deixam os podere~ pu'Qlicos ~ 

Sim. tto meio da Cé~eira, enorme. que obsc~rece os cér
be.ros dá administt:?.Cão· fiscal, ·- eUe é 0 uni~o q:i:ie v~ o. 
contrabe.ndo· passar; é o uni:Co. <i:àe identit.iea. a ·mercadoria 
·desclã.ssificada; qü~ conhece O$ casos 9e ' r ·etq1:.no .d~ se.J.los 4c:i 
consúmo para .nova. ã.p:plicação; qu·e. exaz:nina. os -documentos 
sem ~:1~110 adh~sivo o,;_ indevida~ente seii~9s ~. - '<l u~ :sabe 
onde se esÇ?qnq.et'!lm os l~ci;9s Para J;lão pagar impostos 'de 
re,n_da:, - :i:n.as é . ~ambe.~ o 1lllÍCQ que spffre mora.Ünente·, que 
so~re. elvi~ente. porqµe, assistindo a . todo.-s ease,s flágTant~s 
de dellcto, - não o~. póde de.nunc}ar ! E n.ão pdde :pot-qttt 
asslm o exige ~ ~,ubsistenc:la dos seus ;filhos. porque ásslm o 
exige :a. ~ua proprfa. vi~ porque. assim o exige· o sigillo pro
fisslonaí -a q~~ e.lle· se ac-ha al~emado e-sem. o qual nãó ·passa
~ de um. simples pâria, d·e um desbonesto, ·de um d~lat9.r·! 

Os guarda-llvtos e., contadores vêem .. se na. t,I:iste· conti:n
gencia dos mlserós camporü~ do nossp ~Qrdeste; que ~ 
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obngados. a hommar .os· bandos. de Lam'J>eã.o. i;>aTa não ~4e:t:n 
, massacrados por ellés ! . 

Por. .que ai .! · dó .profissional ·q,ue recuse escoad~r no ci· 
poal ·da escripturaç~o as f~udes· dos seus chefes! Será im· 
J;:t;J.ediatamel;lt~ desped,ido. e j(unais en~ont,rará. trabalh~. por 
querer· ser·· honesto ·demai~, .por q-UeI'.er S(3r l'.llelhor qQ,e os 

··outros. E, mesmo assim, despedido, ~scarnecido, hu·milha.do, 
elle-· não poderia denunciar · as fraudes, poi;que, s~rá. tido como 
um .des_peifado, um delator · e, mais do que tudo - ·co:.tno um 
cum·pnce l 

Ora. diante disto,· que fazem os .poderes p.ublicos?· Nada t 
M~. então, meus senho.res, um material dessa ordem, 

é ·para ser assim despr.esado? Se os nossôs governantes qui
.zess'em enxergar utn J?Oueo, :pão pro-cura.t'iam tirar. todo o 

·. partido ,possível .de tã«? excellente materia -pr~ma para a 
l'econstrue~ü..o do no.sso · velbo e carc:ornido organismo fiseal 1 

Nft.o vêm os nossos idifig-ehtes quão .facil e vantajoso lhes 
seria ter Ulll fiscal de sua contiança em cada casa .commér· 
cial. - sem 'que isso c·ustasse um celtit aos ·cofres publiéos? 

Não ·percebem 9~ home.ns do l~me. da ~ossa ad~inistra-
çã.o que para isso bast;lria f~er <> jogo dos adversarias, :pas
sando o factor.-co:n fiun~a - para o sf!U terr~.no .eni vez de. 
deixal~o no terr~n0. dos patrões? 

· O SR. ~a~~Es TAVORA - Então V .. Ex. chega qnasi á cPn
~ cltisât> - q:ue eu ·adltütte - de qw:~ o. Gove:mo deveria ôt!icializa.r a 
· .:Classe dos gua.rdti,. líVros. · 

O SR. PAULO ~IART'INS - A conclusãe> não é minha! Desejo 
mesmo a attençâo dós o.ollega,s pa.râ o assumptot afiril de apresen-
~mo~ U,rn projecto neste senti.do.. .. · ·· 

Presentemente os guarda-livros e co:ntad.01'és sã o func
ciono.rfos da. c.onfian~·a exélUslvá dos donos das casas com.
mercia.es e ~ isso que lhes garante a impu.nida:de quanto ã. 
·sonega!:ão dos impostos. 

Ora, se o. GoverA?-O fizesse dos .guarda-llV:J,"OS , ~ contadores 
verdadeiros ofici<i.es pt1blices., de sua exclusiva cpníiança, 
cow. r.esponsa,bilida~e dlreeta e in::nne(li~ta, claramente defi
nida. mas t ambem g,ozando de garantias e âir~ftos q~e ·os 
co1locassem acim:a .das viciss·itudes do desem1ltego, haveria 
um tr"ip.lo aproveitamento, de grande aícance ·.Social: 

1. 0 - lucrariam as finan~as nacion.aes .•. cCím uma fisca~ 
lização mais efficiente e sem onus algum para os c·ofres ;pu~ 
"{:lllcos; 

2. 0 ;:....;; 'lucraria o comm·~rclo hdnesto, que não soffreria 
.mals a ·concorr~nc1~ desl_eal que seJocupletam co~ os lucros 
illicitos das sonegações de ir:npos.to ; · · 

" 1.. ' 
3. 0 - lucrariam os guarda-livro.s e coritadóres. que: dei-

xa:da.:m de ~er simples . jogu_etes nàs mãos ''dós seus· j)atrõé~ 
~ara ~ssufilir, iio desempenho êie se:u cargo, ·par.allelamente 
com a funcção technica, a attitude nôbilita~te de fiscaes das 
rendas:· publicas: ' ' . . ' . 

· De~de que· ef~s~.s ser\renfüanos s~ achassem :1n:yestidos da. 
nece.ssària. atitori.dMe ·pára ' s.obtepor .. se· :{t.s ' ·ma..hre:rsações dos 
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d,QiiPS. 'das· casas ·,co.pun:etclaes, elJ'.es lJ·~s.a.uü.if;n a' <~gtr pe.Ja, 
~lmpJe$ prese.nça, se:m. IJ.~~essidade de· ,a:enunci~s. n~·m au
tuaç'ôes, escand~.los. :seria.m como esses esmantaJbds que s~ 
éo.Uoca:m .nas seménte}l'~. cuja presenç& é st.tffici~nte para 
afugentar os- ~ard~es marotos e ladra.Vazes. 

E não adiª-n.tada a.0 commerciant.e ~.l+bsti,tuít• um pt"o
:fissional ·por· outro, desde que. todO's tenham b me$TrtJ) dever 
-Oe· não1 l>ermlttír frau1d-es contra ó erarib publico. 

A p .rofisstto de· gúaroa-.livros e contador está já. -cla:ssifi
c~da e~tre as :profissões: Uberaes, como os medlcos~ engenbei
r0~. advogados, e.te. Portan tô, elles não deve:t:n ter mais pa
trõe~: ..-.... pres~o o~ :Seus !i!éI."Vi<4os profisslonaes ·ão com
merc~o. e a industria, cem.o os. ~d·vogados nos ;p.retorfo~ aa os 
medicos nas h ·ospitaes. 

E ª'ssi:m, ~orno os, medicos sah obri~ado:s o; notificar ao 
Dep~;rtam~n.to N~éi_o·nal d~ Sande Publica os ·casos de' moles
tra contagiosa q~e v~tjficant e-~ sua élínipa, os gua'rda~U:vl'os 
ei ço11tadores seria:rn 4tmb~·m obri~d~s á nptJíiç~r ás a:ütori
daqes con:tp.etente·s os c~.sos de so,ne-ga~µ,e de [11,'lpostos p·rati
ça,Q.os pelos oomm:erciapt~s ren~tent~·s, que nij.o qu~ir~m .su
.boI."dlrtar-'se ~s s~as ob'serva.qõ~s .4e caracter fiscal. !'\'ão se
ria. mais, comõ at_ê agora,. urna Qdi0$a (lenuneia~ - ·seria o 
eurnpriinen:to fie "mn dever lnher.ente ao exercl'.cio nrofis~io
nal.. Séria a p·roµh~la~ <la .fr~uid,e, Dtaticada por d~ver P:n
periêso da ~le1, cemo m.editla de s_alvação publi.ca . 

O si~iilo prifissional continua~ a. existir, integro E_j l"i
gi4o, mas rtã.o co'íno açobertador fü~. fraüàes çonfra os lnte
resses :naci:onaes .• q.ue devem estar seil).:l)ré aQima de ttldo . 

·E ·não s .e dif)'a que- os prófiss1onaes dà contábilida:àe po·
deriam vi:r a acómmodar....,se .. cem o$ donos dó~ estal;>eJeeln1en-. 
tos a que prestem sua assistenj:dá_ ~echni.ca e .ft~ca1, pcfrqu~ a 
mesma:. ·1e1 que ,lhe!:'! reccínne.cesse to~os os· d~vére$ e regalia$, 
és~_beleceria as ·penall_da_de~ par:;i, 10$ faltosos: - m~rda de 
tod;;i.s ~s· r.eg~lia~, com i~!J:a.bilita'Ção para exer~er ~ profissã(l 
e_m. todo o te:rritPri9 ~acio.nal. 

Ctiiar-se--í~m. para e~se tim,. as camaras de ·Perlt-ós Re
~·isores, ~u: .Qbnt:;i.dores .Tu_tirmen"Utilos, nos moldes da. ptopos
~ que, já tive_m.0$ opportunidad_e de aprese:ntar ào 2 .. Q Co,n.
gresso Brasileiro· de C:ontabUidadet ·e tal como Sé suggere á:go
ra para a Italia, segu·ndo acabo de lêr no .1i umer-0 de .l.\1a:;i11 

·ultimo da .. Rívista Italiana di Ragionetia" .. 
A esses per,itos -re.vis.ore's, ou eontad9r.es juramel;ltados. 

caberiam :funÇções dé .co:rreição e revi_sõel) qos ~l.an<;os apr~'
.sentados, como eoml)rovação ido ir,nj>osto de r~mda. a pagal;''. 

De tnodo C(~é nenhum p_r9(is~ipna1 se arrisca:r!a a t>-r.ati
c~r o.u, acóbert.ar fraudes, sa-be:I'}dO que, amanhã- ou ·de:pois. 
esssa irl,'egulàriq~(les se.r-i~:m descohezifa~ pel.Qs revisores ou 
f)Ç>r um ev~ntual :suac,~ssor. 

Di.spen,s;:1.m9-1)os de e9'nsig;na1' aqui' outros pormenore$ 
de re,guJ~qientaçãQ. 

·Q11~J"elJlos- aJ)<ena~ expôr, fran~ e d,esassombradamente. 
'ª· tHese 1que até hoj~ ning_uem . ousCfu defender. tão radieaj.-· 
mente como .. prete-ri<!iemo..;; fa,zer, , ésta.b~J-eC€,fid,o mêsmo um 
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dilemma fatal ; - ou o · Governo encara de frente o proble
ma. da regulamentac;.ão do exe.rcicio. da profissão de guu.r.00..
ljvros e .cpntador, c omo officlo publico. ou a sonegação dâs 
renda.S cqntinuará. a. coroer as entranhas das finanças pu
blicas. cQmo Un;t ca.ncer irretnec.liavelmênte letal. 

Pod.erã:.o ohjecta r·-nos que e!Il par:te·. alguma do mundo os 
guarda-lívro-s. e contadores têm esse caract~r de officia.es 
.P.ublícos, q·ue. para. os nosso$ reivindi"~mos. Não s~ria essa 
a primeira vez que· a Éuro·pa, ou. e.nt~s. o restp do tnunào; se 
curvaria a.nte o Brasil -

Ngtzm.ll!S das nossas leis sociaesr· promulgadas d@ois d.a. 
Revolução de 1930, sã.o já. tão avançadas pa.ra a nossa índole. 
que, em egual circumstancias, jã. ultrapassamos o.s · paizes 
maj._s socialistas do mundo. 

Ali~. o que importa não é espiar o que· se passa na 
câ.sa. dos outros, para arrumarmps a. nossa. O que iniporta. é 
res·o1vermos o nosso p_roblema. nacional~ tal. como elle se nos 
apresenta. E no estado actual ~ .nossa civllizá:çfi:o.: no· estado 
actual do nosso systema. de communicaç~s. da,s nossas fron
~iras. do nosso 1ittoval. e do. nossa organiza<::ã.o social e pol~
tica., - n~nhum, outro reme dío senã:o· esse d~.stino viofonto 
será capaz de attinglr o ~im alm,ejado. 

O fundn.me·nto de nossa these ê, pots. o seguinte: - se 
ha q,uem .conhece de perto todas as s ·onegações de imPOS.tos 
que se p~ticam ~o BJ:"asil inteiro,. - é indispensavel, é de 
absoluta. m~cessi.cfa.de publica aproveitar esse a:lguem. em be
neficio das fina.JJ<;as nacionaes.. Mas, para i-sso, é p?"eciso 
quebrar 0$ grilhões que. o prendem ao interesse pTivado: ---

.sJgillo pro!i$ion:.i.l, .i•nsta.b.µida.de.. falta éle garantias. E ~pbre:
J>.ôr' a -esse inter.esse pr.ivado o interes.~e nacional, em nome 
do qual sl~rao assegur-.J.da.5 aos contadores e gu.arda ... livros as 
.seguintes ·gar a.ntih.s materiaes e mor~es.: 

' a .) e~~J.bUidnde nos seus. empregos, e.niquan.to bem 
servirem: 

õ) autoridade para impedir a cons:umma.ç-ão dae fraudes 
v.ontra o ei:arío publico; 

e) garantia ide líonorario minimo fm c0;nfol"DtiP.aà~. 

com ai duração dp trabalho; 

à) certeza de .que não poderão ser substituipos ·no ca.:r
go, quando, no cumptimen:to d<> seu dever, tiver etn de notifi
car ·os ca·sos de sonegação de impostos; 

e) dír~ito de recurso á.s Ca:maras de Contadores Jura
mentados, sempre qU:e forem coinpellíidos a f;ize~ lanÇamentos 
contra sua consciencia techniea ou jurid~ca. 

Estes cinco ít~ns m .e parí:cem sufficientes para col1ocar 
os ~arda-livros e <:ontadores <J.O abrigo das malquerenças e 
lnjustiça,s qos don9s dos estabelecimentos :onde :servtrem e 
tornal-os aptos a prestar reaes serViçôs á administração pu• 
blica. sem maiores dispendios par.a esta. etn arregimentar 

fiseae.s que nada vêem, nada po-dem ~ nada querem vêr. · 
E não ê pedir mUito. Ao contrario,. creio que os pro-
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tissiona.es oda contabilidade, uma vez garantidos pela. 1l'i.. irã.O. 
dar mais do q_ue recebem. Darão ao ··Governo uma ~:·ri~t.):ncia 
e vigilancia continuas e gratuitas, -em troca de um 116u~o de 
liberdade. 

Liberdade de acçâô, liberdade. de consc:iencia, 11Ll.~:rd~dl:!I 
material e moral que lhes permit.ta; dí{;'Difica.r semrm· ,. t'.ada 
vez ma.is a profissão que. abraçá.raro .. ,; 

A sugge~tão mel"ece, Mm -0.uvi'da alguma. um conscl~'ndQ;:;o 
estuQ.o que a:tfente para a grandeza. dt sua finalidade. 

· .o · ~R. PP.E.~n>ENTE - Chamo n ~tf('ndio do nobr~ Clt:•d<>r pa.ra 
;i h.ora da ~t'-~sfi.o. que está a fínd·ar . 

o s~. João Neves 1,I'r.la ord.t :<;>i ). - So!icitP de \' . E~ . . S.r. 
P1·esfofonte, <:onsulte :t Cas:::. s9br~ ~<> ç021i:i~nt~. na }JrP1,óg:tt;Ü-t> dn. 
sessõ.:o por· ·vint-:- n1111.u10~. ;.lfiln d!.~ cH.l!· poss~t. 1) <•radt>r c1~~"1uir o 
seu di.scur;)('I . 

R!"!quei.1·•1 'ltlt..• ;1 ,:\It>::i"' l'nn~ultt" "' C':t~l :.lohn• ='>(' 1·lrn::;c11i.- n;J. 
r;>roroga~fü"> da. ~e.~são pol' 20 minutos . 

Sah elas Sc ssõeR. 2.4 df> Outuhrp dr 19.:~~. - - .roão N, .. , ;c'l. 
:\ lJP\'OVado. 

O Sr .. Pre·::.idente - C'oni!flu:1 vc>m :1 pl:.l.k1.v1·a ,, ·°''. . Pa.ulo 
~artiJlS. 

O Sr. P:::,t~lo. ·l\·l.:?rtin." ·- · A,g·i·:-Hlpc'irlo ao nobre D~l"'. \lq..(1,\ ~· tt 
Càsa_. Pro.sigo. 

A nova refü.rma -por quê passou ;1. admínistra·çãp dn .B'azenda 
NaciQné.l_, levada. a effeito pefa &Tattde intelligencia de Oswaldo A.ra
:nh;:i., então ã. testa dos negocios da Fa.ze.nda, deixou ao ·~stor da 
p-a,st,a ·tempo sufficiente ·pttr-:1 o.i-i-entar ~ guperintender a~ finan.t;a.s 
naci.onaes. 

Desviando do de·sp.acho minlsterJal a ma~n. c:o!ossal 1k llm 1•x
pediente d.eshumano. a reforma creou o a_pparelho-al1%illar do Mi
nistro, de :modo ~ lhe p.e1•mittir estar em dia com os elerrieiltnl' ne
cessarlos á sún. i;estão: ó seu ga.bi.nete tecnnico. 

P~lo wanu~io das estatisúca,s. --- de rendas, ímPOrtáç:ií.Q, (~x]Jor
tação, producçã:Ç>, cotnmercio ban~q.I:id e m:l,ritimo, roei(> circulante, 
diviP,as .-.... actl...,·a pa:ssiva e ílu.etu1ntc, etc.; pelo conhecjrxrento da' 
:Siturução dos 'mercados d.o mund-0; e pelD..s oscillações dec<ir.rentes 
'das theoriâs a.utarchicas1 que or.á alargam..; ora restringem. o .cai:n.
po das .Permufas internaclonaes - será. wssivel .dirigir 8'.S fina.n~, 
fugindo aos escolhos, na sequencia de um prograrama préviam~nte 
traçado. · Preparada a directriz a. seguir, póde o Ministro d-.-1. Fa
.z:enQ.a. acompanhar, nos seus deta.rhes, a. execu<;ão or~amQnta.ria, 
pt"evendo as deficiencias e provendo 0.s -meios de superal-as. 

Desse posto de c:omma.ndo, a -ohservação .em cenjuncto mostra 
o campó ~rn qu~ a. acçã.o p1inisterial se tem , de .. desenvolv~r. -

Dahi ver ... se-ã. toda ·a compiexidade do· -Problema· ooonurnico • 
Nã.o ~ .110.ssivel, na. actuaiidé.de. is<)lat os varios aspectos · da crise 
econom.ioo. mundial, para bu'S~ as· suas .ca.uSais. E:uas ·São' de ºt".-
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<tem teclp1iN}., de OI'.dem fma:nceira, de ~r~ePl. póll~i~a. e a~~ de or-
'\i~m ·moth.1 ; '- .: ·· .,, · · · · · · · · · ., 
:u .. . ~ei~; :éiamináciá;. do· .alto, n'uma visão -de conjuncto, a· 'si:tuaÇão 
· -~e -ttm · pafz~. -,.ê pos.sfve1 comp:rehende.r, pelo fu'êno:.:, óhde ·estão as 

f·aihas que perturbam. a. harmonia e· o· dthmo da vida nácional. 
, Côzn o · a..ppapélt)·~:fi:iéiito ~státistic.o per.fe.ito pôde o .gestor das 

· •finanças :nacian~es o:pet:ar .. ·Bro certos .cru?o&, com a segura:nça c;otn 
qu~ ~e resolve·m as· questões, .mat;.h'ema:t.icas.. Ba;;.t~ cPn~ecer, num 
prol;>Ien1a. çíe produc~ã.o, qua.e~ os mei:"c;ulos s·egµros e o con_swno 

'-" de certa· ~~r(!~do.rica. i:nqi&pensa.vel é ·qu~ a: vigilancia .tíao se 
perca. nos m.~d_iio~· da~ qi,xest~-q.ncula.s ~. detalhe3 que desviam -~ 

. visão e .eoinduzem fJ.· erros ~ataes.. Os phen_q.ro~nos .eG0~0mic.Qs são· 
p.eri~itarpent.e pre·visiV-eis., O es_tudo elo -seu co~p9etamento, . em 
t-0da:s as suas phà.::e.s, observaa·o. em ê_pacas anterí01·es, ' possibili4 
'che.g:ar ~ <ú:m<!lÚsões s.~z.u;1;a!:;, pe,I~ immut-abÚid4.cte de cer.tos ··phén.o-. 

'·menos e· ;faritórés q'U,~ ·sobree~istem, ainfüt quando se O$ ·:pro.cut•e 
evità.ru. ··. 

Uma, íii!lacçao -de ér,e.attos. ímmoderáda e cresicent'e, condu·z : fa
talmente. a uma c·ri.Se de credito; com totlo ~ ,c·ortej0 dé sua:.;· c:on· 
.i:;equ.e:Bci0.s malefieas. Logo.., presentid'a a ínftacçilo, ê ·poss'iVel ob~tar 
Q seu. cur.so pelo empregó· de· medidas c:onveíl1entes:. E' a 'the.r-a:peü
tica 4as tinàtnÇ"çJ;s. ·casos ha ern q'tie eX:iste a relll'edio esp.e~ifico í . . as
sim. tambem OU.tros· ~ verificam, dê causas ~ <=JH~itos· O.'dSC.ôD.bed-

. dos. o .rem.ed'io vb~á, .en.tãô, pela observ<;t.ção cfos p-henon:ien.os 'tii-
teriores:. -r 

.No mµnda, moderno e~tuda.·~-:-Sé as dil'.f.erE;_ntes cau,$0.s .da· cri.se' 
eeonom>ica: N'~ Fra11ç?,, ·ha. $e;r::n.a.nas ~ .sep:i.anas c.ons.~gradas '3, e~.es 
~...studos ... :r:tos anna~;; q;i, •• te_rce,ira se~1ana. da moeqa '', quando Sl: 

. estl!davam os p_h,enorn~nos da •·aeflacçii.,o e de:sva1o.t:i7.~ção"· e· as 
"perm.utas inter-naçi()na~s 1\ encontr~..:se es~as pala yras · dei l\41;. 
Jie_l'S,e.nt, a. p:rop0$i~o do Q.\.1.~ qen·omino:q "course .à 1<1; prgd.qction ", 
. t~ese~ca,qeada em çcsl1':s~,ue:pcia: _m~sll).o da guerr.ã mundial: 

;,• 

'•. 

.·' 

··• Qµând on regarde 1-a Cl'ise ~op.om.iqU'~ qµe il9lli" 
_ :suhisso~s aujom~'füli~ 'o.n ep._ voit. tp:utes les ca.µ;;es; ~11~ 
son;t nemb.reu_ses, eUes· sont tecti.~·iqu~. -~lies $On:t ~anciêr.e~, 
.el.l~. SOI;lt politÚ1ues et eÜes SO:~t. mora.les.·. Elle.S . so.~t~ clo~~
dré tr~s div.er$: et, q .u'é:l!P.'d on les .ana1yse, 011 v:qit . qu1une 
·~osse ~q.,se, quí. ia to,ut: déclenché - j~ fiei "dirai <u1'un ~ot 
Q.e. celle.-'Là - · d'e$t Ia êoül.'·se· ~ la Pl."Q<Íuction, qut a. êtê d~-

. cl:êtich~e pai ie.· taít même de Ia gue:rre rtiondiaI:e. :· . ·' 
. : . Cette ' CO!.i~~(:) à .. la _ prQdtlétlOll était ·norinJ.l'e au débu·~, 
pa,rce qqe les. pa.ys ~n guerte .n•avaient. ])3.S le moyen de 
:Prodlrtre-; ils · · ôrit a~h~té pe.rtou.t et t'<>us 1e$ aútÍ-e.s pays 

.. ie. sont or~nis~s · en .vue d'augm~ntet leur'· ·prol'.luction:, 
{!tant donpê: qu'U. y ~Y:ait ln$Uffisance de proçluits. Pendalit 

· 1a . gu_~rre, tous e~:; .1>a.Ys'. é'.b~ger~, qu.~ n 'ê~~pt p9mf. ep. 
gµ·erre, ont " beaucoup gai;rnê-, et 'Çft~_a:nd on· ~ i>.eaacollll ~~ 
'e'.Q· bient on coniJnU'e à g;a.g:~er. ' ç·e~t t>lus ~'Q. m-Oiri:t:i' mo~ 

. ~.$~ .êri~~. é·.e~t humajn .. On ·a donc' _ po~_s.::ê • cette ' pr9d:~:. 
. :·ctj_oiJ, .exe<~si.ve ~t~ q Ual'..l:<i est .arz::iv~e. ·1~ !l,n d.e la guerz:-e, com:_ 

ment' ~ soli.1;: fro~yês tous les1 pa,y~ ,e~ g~r.re? ,· 11~· se,_$Q.P;t 
dff: ''-'Nous avons des Ciettes énormés, comrfre1tt les payer": 
No4s " n~ p:pÓrron§ les ·p·q.y_er qu1en. exp-o~tapt ... . ;noke· tr~v:SJl 
~óµs µIW' :forme de lllarcJ::ia.n,~~$s, et. to;us 1€_S pey~ • . e~ daWJ 

1 ~ ·. ' t • ' • • "' ' 

.,., , ,, . C:ti~9.:U:~·,·~~~~~.J?~}e~ _ le:~' .i~du_~tJ~~es ,'.~e ~o~t montéé~ e91JlIB~ 
,_ ...... s~ :~~l~s n:av~~"'.1_~1 .Çle~~ ~qi$~~'; .... .: ..• ~ : .... , .: .,. -.i:·· '! -, ·;·i ~ ·- "'' . . «.:.:·;; 
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Nous· sommes ainsi arr.:vés á. ce cataclysme ~/' 1in.c 

aurproã·uction. de- tout le monàe. Pren~ns un exemple_: .. ~ 
1913, la surface ensemencée en blé .é~it de .. ~~ mlllloµi, 
d'hectares1 ; elle est, en 193'2, de 49 millions d'·h~ctares. i;. 
surrace ens.ernencée· adônc a~gmemté· de i>0 % •. Comm<l~t 

-vouiez-vous q.u'il y ait dans le m ·onde des estomacs .pot!r 
tnanger C'e surplus de bié'? C'1est impossible. . .·: ; 

M· ÂRCHER - :Il 1J en ·a q'Ui ont fai:m/ 

M. HE'RSENT - O'est un autre problême. ll y a. ~ ' lin 
côté. humanita.ire si l'o:i veut.; mais quels sont les prod:~
cteurs auxquels vou.s demanderez de donner leur bié pour 
?'len_i A:u B1·ésil, on jctte le café àan.s la 'mer pare.e qu'-i; v 
en a tJrop, Zes gé'rVs n'ont pa.-; su d.i1nin.ue.r la prod1tction . 

Voilà lc ca:taclz1s'llte" . 

Ucalme·nte, é um catacly,sma destruir .riq,t.ieza. ·para conseguir 
.tltu. dó ))r.eço, ·sem pensar. em diminuir a ·pt-oduci;:ão. 

São .. aspectos it\teres-santes d~ problema. da produ.c~ii.o. Ma&. 
a· nosso ver, esse ·problema tem intima cQnn~xã.o com o · de co.llo-
1 •1~-çüo n . ou .. dé consumo", por.que a. p:ro(lµcção <leve ,se orlentaz· 
pelu. neC<;?8s!,aade dos mercados. O p:·eço ê uma vario.nte é t1oo. 
·~m tµnci;_ii.o do volume. O lucro pequeno, cm grande volume, 
\•ale ma.is que maior ~ucro em volom~ menor. _Axiomas tr~vial1s-
~1nioe, mas nem por isso ind~pensavei"s ao exame dos prohlt!·· 
1nu.11, nó!\ seus multiplos aspectos. 

E' ·com a. assi:S.tencia, desvelad'a e continua, com .exagge~ 
•IÕ"'l" !lo e1$·p·lrlto publléo -que. $·e ha de conduzir as fina.m;as na
donnc-s. 

A dcch~i'lo" a firmeza e a cora~m de iniciativasf com dea
urotm péla-s .criticas e- .oi:: apC.uos. que. se transformai-ão .no§J ap
·~l<t ~O.f:I de ~manh~. devem ffer o âpanagio de um gestor dé ·f°l-' 
11u.ncas, tn~im'é no Brasil, onde os· g.i:ande$-problemas estão a..pena.t; 
:Ltloraçlos. ·c'.i. espera de quem os enfrente re$oluta.rn-ente; para çon
rluzlr o :p~z â. sua definitiva indepzndencla eco~omic;t;. 

En:iquanto não se. ~sta.beiecer um progran;ima de acç~, ~
J'lntdo e d#in·itivo, que ponha. po actual o esta.do de coisas, · as !ii
nn.nças n:ic1onae.s co·ntinuarão a viver .. au jour, ·le jour,.. ..~~ 

necessidades do dia .impõem i;nedidas de emergenci;:t.. Não ha. t'f'

ttel'vns de numera.rio. O que se arranca ·hoje, sa,e amanhf1. .. 
Qun.ndo não ha recursros para. as aperturas do momento, as Jet rul"' 
1!0 Thosouro, deixadas em carteira, servem ao .rea~sconto e á. en~i.t4-
"ÜO correélJondente. A Caixa Economica, num~ subvet".São ge sua 
Cl~ultdu.dc precipua, acceita t~tül~ de .n,.egoc~os duvidos~ e 1 pel4' 
..i".u redesconto, entrega nume:rarto e~ "):roca ae pàpefs do liquida· 
\:l\.U lmprovavel4 Concorre, assim, a, ~onom.Je.. d'o povo PQ.ra àg~ 
J:rav1a.r µ; lnflacç:ã.o de creditos. Os negocios acceleram-se, 11U1Jo1 
~ Uqulda:Ções •se transferem. dilatan.do a approxhnação ·do .. cr;ick" 
.1f&. presentfrló.' ~' . · (Muíto ·z>em). · · · : .... 

A lntiacÇão se distende : sãô as emissões, ' laStradas .Pelas· lJtliL~,. 
t'Oturtdas·; às apolices. do ;• i.·eajustaménto '' ; O.S 'recursos do "f~nd.'2~ 
fn&i", .que se uti1iza,m; os '•congelados'' qüe se "'applicam ~ tu~l;; 
debuxando a · íiriagem de novo .. ensilhàmento ", de. ' pavorós.•~::. ré
co rdaçiíO~ ·(.Muito · bem)' • .' · · .- " ··. · · · .: · 1 

;, !'! D.t 
' Todos . pTesent~in qtie a '. febre 'de negocios não .. tràduz· umif' 1~0fd t 

·tulfoao normal, -~ antes o amb~ente que antec'ede· aá'. . ··~nde'_'i~ . 
•rl11as ..• · · · · .. · ' · · ·: ~ · ·~ <:·"l''r 
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A. divida fiuctuante cresce. · Erempre; 'Sfilll que se lhe conh~ 
0 montante exacto. Os credores do Eswdo. baldos de recursos ~ 
ea;nsadps , de es·perar. ac~-eitam ~bat,imentos; mas. mesmo assim, 
:não 'S& lhes P8t.°<L-

O meio circúlante inflaccio;:;ado constantemente redama o seu 
sanetunento. Não se . pensa, porém, em restaibelec~r o ·~·:fundo 
de garantia;, e o de "'resgàte. do papel moeda"! . 

. Homero Baptista, qua.ndo relatava eín 19U u Receitar di;Zia no 
.se.u notavel 'pareeér; 

".Tá fizemos ve:- e rc-p0timqs aos que gov.ermun com. e. 
respon.sa.bilidade do pci;lel' ou ~pena.e; cum a respon.saJbilida
de politica, que ê neces:;;ario par~.rrnos no ca..minho por onde 
no.s temos conduzido. abusando do poder contribuitivo e do 
er~to e pretendendo, de vez,. tudo abarcarmos, esttadas, 
portos, pontes. edifieio:s. obras de to.da a. sorte, povoamento. 
catOOhese .. ar~a.mento ('te •. numa conet1São insana. $em' o eS
tudo m,inueios'o, sem Q devido orça.mentó, sem medir· as 
pQssibilldades do e1·àrfo, sem a .s mais e:lemen.tares prei.;:a.u
Ções administrativas é se ajuizar d·o encargo transn;:littido 

ao futuro em compromissos. de nonra. para o Paiz. 
Indubitavelmente, ~ pr~ciso fazer alguma cousa, fa.zer 

muita cousa meS'mo consoante ao período dG e.tpansão que 
a · Republica:a1:ti:Íigü:1, estimular as iniciativas merltorias, fo.r
menta.r o desenvolvimento ~rícola e industrial, pr2mover o 
progre.sso, emfim. 1\1'as, fazer trido <!Om peso e medida. ca~ 
cousa no seu tempo e no 5eu Jogar, conform~ as nec~si-
da.des verificada.e; e as JWS,Ses da. Na.Çâo. 

Sob tal criterio. a à.cção. ~overnam.'2nta1 seri'L fec·u.ndaàa 
e os commenttimentos· oo.rré.spcmder-J.o·'ao bem e ao iriteres-. 
se. eia. c.ommunhao. Ultl;'apa$.sanào. porém, ~ti; forças' na
tuares do Pa.iz,, aqu,ellà ·se tornarâ funesta. e ~ste~ · ~{
~~ormarã.G em insupJX>rtaveis gravam-e::;·•·· . S(lhte :t 
emi.$sào do papel-n:ioeda. assim se expressavà: 

"A emissão do papel-moeda. é a.cto de for~a Jo::: governai:-; 
sem· a:;>oio na moral, sem justifieati.va no interesse publico. 
O papel-moeda, dizfa o v}~conde d': Jequitinbonha. "~ o 
peor dos Imposto:;, porque oppõe-s·e ao desenvolvimento dE
todas as Industrias, é o m:tis vexatorio de todos 'os em
prestlmos força.dos, a maior P?:rte dos escriptore,.., o consideram 
ui:n verdadeiro roubo. ~' 

Certo; é crime emittlr pa;peI .. rnoeda, · pôr ~1:n circQ.la
~o dinh~irp que não é di·nheiro, dinheiro fa}so legai~do pekt' 
im.:PosiÇão do curso.·· : 

., 

I :; 
1 

E' nesse momento, de indísfarçavel delicadePi. que se pretende. 
aggTa.va.r impostos; que Se deseja, num fim d~. sess~ .J~la.ti.'vn.• 
~~ ·lei~ de emergencia. concernep.tes á. tl"ibutação e outros éL.49-
~P~ de .magrµtude, porque se prendem á nos~ situação , 
econ<>mJco-fina.Dceira. • 

.. N:ão devemos esquecer, por~m. q_ue o , p:.morama do ml.µlUr.:,.. 
jA se transmudou. A gu~rra, com seu cortéjo de desgraças, . -v# . 
~do.as cidad~, os campos e as montanhas da. ApySslnla. En_, 
~~nta.-~e. assúp, o isolo a.frlcan_µ. J:>.a1ra, 110 ambiente, o pa.-r ... 
"ri>r ,aa, pro~ã.0 d4i hecatombe ·J'.>élo ~óntinente ~uropêu. ~ . 

109 de 111 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 111 

39<J 

estadi.SW1 dó Velho :MUndo,., pr esos á. razão e aos sentlmentoS? 
humanos, busca:m solqç.õe~ n·o mar revólt'o dos interesses ~.
nort>,icos'. u~ imprudeticia. llJ'J'.l· incide.nte b~n~l e ô l'aStill\10 ~· 
accende~-. _ . 

'·O continente americai:io. <1 ~embra .de. q:outrina de Monroe;.
(Jescan~a co:nfiant-e. t;i~ for~a d~i$1va da. Norte Am.~rica •. 

No "Brasil. o ;mil rê.is, ita pouço d~çr~t,aao., corn.,~ou sua 
escalada pelas casas n'Q_mérieas das ta~ll~ de cambio. A. 4eis
cida; d;l. libi;a., do d'oll~r é do franco. -. ·- moedas imliápelisaveis 
·&$ oper~ões. e a.-r~itrage~ -~d.eu margem á. a.Scensãe do mil réis .. 
Essa~ e oµt,ras causas. im:Ponderaveis, pela peh!pectíva. ·de b()'fiS. 
negocios, Jilstificain a subida da nosãa. tnoéda. 

E' ch-ega.do o momento de ~pr~enta::rnios, nã.<> ím:porfa. a cµsf;a... 
de que sacri!ici0s, a. na:ss~ marinha n1er~te. Não é. POS$iVel es
quecer a:s lições dá. experiencia. 1quandp1 o Destiilo nós· offe.rece· 
nova hora de soerguimento eeonomicc>.. N-ã.o ha. por que ·hé$l
:iar. Pí!eciso se faz apj)S):elhar Q PaiZ (J.e modo a hâbiliPll-o e. 
abastecer .os celeiros europeu~. q:uando., vazios. .reeiama.rem pro-
Visõés .• • • 

ó SR. DINI.Z JUNIOR - Com que moeda V .. Ex.. realizaria. ~, 
plano? 

o SR. P.ÃIULO lliRTINS - Eu disse: á. cUSta. de quQ.lqouw· 
Sa.Cr,i.ficio. ·v. Ex. nãó ha de· querer que no fim de meu discursv
defenda. t'he8e tão CôJílplexa. .se eu ·tosse Governo, :fâ.I'ia iSSo. 

Os esta.diStas devem conhecer as. OriSes fa.t.aes pelos e.n
S.l;na.m:entos da Historiá .• . , Agir. agir sem tàtda.nça.. :Mas_ ós; 
nossos cilrigentes ·parecem detmir .- ·A ''inditterenc;a. oove .ser· a. 
~a.ia.vra. ·de órdem. AEf e adv:ertencias .. oeo:o:Unuam.. a.. não encontrar" 
echo .. •. 

E, ·no entretanto; nunca o B~il a~vessou phase mais "dif
t'icil, porque o D~tino nos con(luzi:i,t â encrqzilha..da de onde em:er.-· 
ge a d.uvida Q.ue na.soe da! escolha do c<fminbo 4 perC<?rrer. 

Indispensavel se faz'' (l.Ue despertemos; que ab~O$ 0$ ólhos. 
á$ r~alldad~· do mundo. E• na :em~c~pa.çãp econ-0pliea q.ue re
~d.~ a nossa; força. Não ma.is tome_i.;n~· de empres~os O.$ ele
~e'JiltOs _de nossa dçfesa mJlltar; n~o compremos 4e Qutros, p~· 
()$ nos_sos int.rumenios .agra,rios; e· :não mais-~ttfomos em nosso. 
s.olo tr~lhos .qJle não sejá,m ~· de no:Ssa pr:o4ueçã.-o-. FQrjemos o 
110..~o minerlo~ transfQ"nnando,.,Q. no â.ço . que sel;'Virâ ao prêp~ 
d~ nossos i:nstnimen.to~ de trabalho; e· pesquizemos o noSsQ ~solt> 
á custa d~ quaes«:fuer sa.crificio~; para descoberta do petroleo. 

Resolvamos. quanto antes-, eS"Ses probleliia'l!:I f.undamentaes. 
porque a paz ·do mundo j>erlcllta. ~ só vencerãQ os povo~ fórtes; ~ 
as5im ·considerados ·os que .tiverem element:os naturaes de def~ 
]iromovend-0, com os .s~us pI.-oprlo.s recursos, a. fabricação do· ma-
.tefiaJ. belli<;o nooesSa.rlG. . 

E · o Brasil- põde e êieve réaliZa.r essa aspitação, que é, so
bretudo, a de manter e. .paz, pelo·· empre~o. nãó da ·toi;ça q:Ue des- · 
troe, mas: dos inlpereciveis p0$tul3c10s Q.o Direito. e da. Justiça.'! 
CM-uít·o õem-. Pa'1117uu] . o or'ado1' é çu~taào.). · 

O Sr. Presid~nte - Esgo~d~ ?- prprogac;;ã.o~ :tica adiada &. 

di~cu~são do Qrgmn~nto. 

Vpu lévanw a; s~ssão, 1d~sigru:i.n~o para. a. de a;mª'nhã á. se·
guinte 

11Ode111 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 111 

'. 

-· 40ô·._,.. 

... .... . .... . .. .. ORDJllM DO DIA 
.·· .. 

·· .... · Continu'ª~ão ·a.a; · 3~ª discu.s:são d'o projecto n . 101-C~ de 1~35· · tl.1" 
legislatura), orçand-0 a Receita. e fixa11do a l;>espesa. para· o ·êX~~
cicto de 1936; com .parecer da· Cozµ.misSlã.o de Finanças .e Orçam0nto 
sobre as.· emen?,~s apresentadas ern·;. 3.~ discussão: 

, Votação do requerimento n. 193, de .1~35 (1.~. legiSlatura). do 
sr> Mo~te. 'Llma; e . .outros, ,de . informações sobre ~sPecçã.o e !üile
, · . .'.votação· .do -.requerimento n. 0 196, de 1935 (1." leglsla,tura.). 
cionaniento de um curso e.ecundario (!tisqussã.o unte~); 
do Sr~- .Agenor Monte, d~ iµclusão em Or.dem do dia ·do prpjeet~\ 
n. <> 88, de 1935 (ài8cu:ssdi; Ünlca) ; 

2.• ~ísc.ussão do proj~~to n. 333, de .1935 (1.• legisla~ura). 

in-Odificando .a composição do q ucµlro . do SerViço de enferniagem 
eia. ·saude Publica · da D.irectoria Geral de Saude e .A.ssiStenc.ia Me-:. 
dico-Social do · Wnisterio .dà · Educã<;ã.o e . sa:.ude Publica; tendo 
pal"ecer dà Commissão de Finanças favorave1 ao projécto da. Com..: 
mi~ão de Sa.ude; · · 

2.• discusão do project9 n. 26.5 .. A, d~ 1~35 (V' le~ts~atura), r~{
org~nizando o Conselho .Nacional de Eà.ué~çãó ;. te.litlo parecer 
com emenda.S da Commissão de Finanç:as ao substitutivo da Com
~i.~ão_.de. ~duc~o; 

.2.1t êliscussão dp proJecto n . º 306, de 1935 ·(1." . legislatura,), 
transferindo para a Directoria àa; Desp~a. os se1·viços de. que 
trata. ó d~creto n. ª 23 .298,. de 27 d~ Outubro de 1933. (D~vi~ Flu-
~.ttia~t~) ; · · ll4 

•. .;i..• discussão do projecto n." 340~. de 1935 (1.•· legislat~), 
mandando que a Directoria Nacional de. Educação receba e use 
os diplo.mas das Escolas d~ ·Ph~macla e Odontologia esta~oa.es; 
t~rido parecer c,om 1:1ubstit~tivo da. Co~ão de Educação, com 
declar~ de voto do $r. · Monte Arraes.; 

.. .. ~.ª él~c.ussão .. Çlo projecto n.º lO~-A1 d~ 1935 ('J..• legis1att1ra.) , 
tiuspen:d.endo, por dois an·nos, a- reforma compulsotía com pare-
ce~. é·~n~rario da Comm~ssão ~e Finanças e Orç;am~I)to; · · 

..... . ; l;>is,cus~ão uni~ do prQj.ecto n. 4.4-:S, de. 1935 ·(1.• legislatura): 
·~~pondo sobre a ·promoç~o por ~ei:ecimenio. dos tele'grapbistas ·de 
1:.•. e s.• classes .e praticantes 'diplomados da Repa:.rtiC;;ão Gel'ai 
_(io~ . ~eiegraphos; com parecer da Commis.são Es:peci<il de Estatu~p 
cios ~un.ccionarios . mantendo o. ptojecto· . vetado :Pelo Sr. ·Pl'e~ 
~fo~fote· da Republica.;. - .. ·. · · · · · ·· 

' . 
~ '· 1.ª· discusão· ·do projecto n .0

· 13.i-A, de 1935 (l:'- legi.slatura) . 
instituindo premios ~bre o convenio de ·ínter<::ambio· intellectua! 
~tr& ·a Repu.blica ,A.rgentina e o Brasil, 'as5ignado - pelos dois Go
'\"erno~· em Buenos Aire.s. em :Maio de 1SS5. · .. · 

Levanta-se a Sessão ás 19. horas e· 20 minutos . 
• ' • 1 • f' • ~ • • • • ~ 
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l47~ª Sessã~, em ZS .de Otitu.bro de 1935 

· PÊESIDENQlA. DOS SRS. A;NTONIO CARLOS, PRES.TDENTB; . . . .-
'. E EUV ALDO· . L().Dl, . ~·º VICE-.PRE$IDENTE . 

. ; 4's . 14 horas, co~pare~em os. Srs.: 

·.Antoniq Oâ.Plos, Pereira Lira, 'Generoso Ponce, Eâ.ma.r àarv~
lho, · Lauro ~op·es1 Ribeiro Junior. José Pirigarilho, Clementfuc. 
Lisboa, Genaro Ponte. Lino M'achado, Carlos Reis, Eliezer Mo'
reira, Hugo Napoleão, · José August;o, José Gomes, Mathias Frei
t"e, Samuel Duarte, Arnaldo Ba,stos,_ Antol)io Góes, A.rtl;lur Cava.l
tanti,, · Heitor Maia, Valente .9e Lima, ·Amando Fontes, Lauro ·~as
S'ls, · J'. "J. Seabrá, Prisco· Paraisa, · Pinto Dantas, Alfr.edo Masca.:.. 
renhas; Arnold Silva, Magalhães . N'etto, Fra11cisco E.acha, Leon:.. 
do Galrão, Já.ir 'l'o·var. Henrique ])Qdsworth • . Salles Filho, Sam:pa,iô. 
'Corrê·a. ~d1Jard.P Du·viviér, ·Alípio Costállat, Bandeira Vaughan, 
Bi'.as ·Fortes; Pedro Aleb:o, Augusto Viegas, Ar.thur Bernardes <Fi:. 
lho. Furtado .a.e Menezes, Daniel Carvalho, · ·Christiano' MachadÓ. 
Vieira :Marques, Simão da. Curih~, Delppim ~oreir;a, ~hep~QI)Ü.1 
Monteiro de. .Barros. Laerte Setub~l. Jorge . Guede~. Gomes .Fer
ra.z.-. Domiilgos '.Vellasco, Vicente Miguei, Corrêa da ·casta, Arthui· 
Santos. Paula Soares, José MulleJ". DipiZ .Junior, carlos . . G9m~ 
de Oliveir~ Borges de Medeiros, Vespucio de Abreu, Pedro Ver
gara, ·João Simplicio, Fr'edérico Wolfenbúttel. Adalberto CÓrrêa . 
EuriCÇ> Ri-beixot Francisco di Fiori, ~ Francisco Moura, Alberto SuL 
rek, José do '.Patrocínio, Riéardin o Prado., Ricar.do Machaido, Al
berto· Alvares, Lima 'Ii~~ei~. Lour~nÇo Baeta .. N:eves, Ab.e~ardr1 
Marinho, Pa:ulo .Martins. {79) . ·· 

O ·Sr. Presidente - A lista ' ª~ présenc~ accüsa o eompat·é
eimentq de 79 "Srs. Deputados . 

. ' · Estâ aberta a Sess?,o ;' 

O Sr. :Generoso Pon,..P. (:Sº Secrr.tar!o, .. .ser.vindo de 2ó), .pro• 
cede â leitura da Acta da Sessão antecedente, ft. qual é post~l cm 
dlscus.são. 

·o Sr. Ubaldo :Ramal!-Pte CSo"6re a Acta) Si·. P-res i .. 
·dente, quando; hontem, discursava sobre . 'ó· orc;;amento o nobrf' . 
De]>u,tà.do, Sr. Paulo Martins;. ti:v~ ·opportunidade de dar urn 'a.par
.te . qµe r;iãq . ·foi, i~elizmetite, registrád9 qom exactidão. · 
· ·· .. Na: actá: 8ahlu pubUca:do o meu aparte, .declarando que ·O orà~ 

dol1',· .~o ·exerc·!Çio das ~uncç:ões de Dire-Ot6r . das· Renda-s Inter~.~:-:: 

ftZera circular umas lnstrucçõe~ a ~sp.eito da · f!scalizaçii Ç> da 
arrecadação. das rendas.· ·, 
" .. ~ntreta.nto, Sr. Pr.esfdente, eu não dissera precisamente isto. 
O que a-ft!rme! foi que · o' Sr.. Paul.o Martins;· como Director. ·das 
Rendas 1·nternas • . havia expedido uma circula?" instrutn4o os tis

,.Cà~s·. da arreea'dação das rendas, sobre- ."ª . maneira por . 'que déviam 
·e!Jc.Jarecer os-- cbntrlbuintes, afim de facilitai:; àquella arrecadaç'ão: 

Dizer. Sr-. ·Presklente. que· ·um. chete.,.·dé repartição fiZérà ctr'
cu,lar instrucções, ê coisa .multo. differente de dizer-s e que esse. che -
ia : .~~"' r~partiÇ~~: hav~";~.~d!4Q ·~m~~ c~µ~i:· · .'., ' · .. .... ;· 
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. Toda a :;ente sa.be o que sig.nifica. na. ll·~~~l11llit~a. adm)ni~t-ra.

ti vu., na~ praxes da .idmínistra,çü.o, ·"1ID.a. cil'cula:r.: é u~1 acto dt) 
autoridade, contendo lnstru.~ções, reco~menda.ções so.\Jre é.l. marcb;q. 
de servic;:os djvc1;sus. o. cargo ide. determina.ão~ f uncc.iona;.·io;.. Nã.ç, 
·:se pode· -dizer.: fazer cir.cula,r insü·ucç~s. nw:~. ~itn. ç~'Pt1cfü· dn~lJ
fü.r, dando j.nstrucções . 

E' justamente o c.1ut1 eontém u apãrt~" qm· tívç. oppo1·tu11ioa
'.dt q.e c1ar a.o discµi,::;-o . dl» nobre bt~:putu;lo Sr . I~"Ulp .Martín$. ao 
l?fvt.s do q:ue iõra reglstr-~do na :i.ctã coíist:.uttl• d~ publi:'.a.<:un {\Q 

Di.ario d.o Poclc:r I.1cgi.<ttatipo. de hoje'" ,, 

E -ra a rect'i.!ica~ que dc$eja va fa.7.-0r . 

O Sr. Dominiros Vellas~o tSobrt.J a ..tlctcz.) - ~r. l'i·e:.-ticfonte, 
_hontem_. quando enl·amil)"fui.va. a votação de. um requeriruentr> méll, 
ti.ve opportunidade de l'er um documento. que não foi publica.do 
na,. acta <l()!-? nossQH trrt.b<li.hos, tendo víntdo, ap~·nas, e~ta nota.: .. O 
·(locuUlen.w a. qu~· ~.~ refei;-e 1.) Deputado· Domingos Vell~co foi 
r.emettido ii Commis~U:o Executiva, nos termo~ da pamh"T.:.>,pho :t·º 
~o art , 14!) do Regjmento .Interno.·· 

Po..rec~-me, Sr. , Presitlente, que não {!- este o ca..c;rO' de q uc trn• 
ta o nos~o Hegitue.nto. Urn doctlll'tefito lido cfa tribunn: poi:- um 
:Deputado r- publi~.do jndependente do parecE>r da Commi.ssã(,l 
..Exe-cutívà, 

Nestas condi~õe.):;. pec;o a V .Ex~ mandttr publicál" o manifesto 
J,>OI" mim lido. em se:..ruida ~is palavros qu~ ;1cu.bo de pt"ot'.erlr. 

O ·sR. PnP:SIDENTB -,-- Vou toma:r no dcvidn :1preç·o :t reclàma.
~ão do nobre Deputa.do. 

O Sr. L:ourenço Baeta Neves (8·obrc a .-lcta) - - Sr. P~
-~idente. consta- da. Act.a dos nossos tra.balh.os de hon.tem, sob ·O 

n. 34&, ~m \)l'OjectO aissignado pelo eminente Deputado .Strihor 
No1·alcl~n.v J .. ilna e outro9 Deput:~dos da. Bancada mineírn., assfm 
'(!omo das .ctP outro~ Estado~. 

E:;se J>J' n.k'<'tO -teJl) u. !iUO. justiffoatíva nv natriot-i5:nl.b que se. 
tra<luz no seu se-nti:õc1 l1.w:n.a.t1itario e pelo i:ie u ~4~te~· ~cil'ntifj
eo de uJcanc;e J>.raticv; iJütnda. elle soccorrer 'l· populac::ão de Bom
:succes.so. ~:navorad<t, itesro· momento, com os tremore~ <le tcrr.1. 
-qu'e lá se ve1·ificam. e que vêm, ultimá.mente, se reproduzindo, 
-eom ::ravé. i1rejui7.o pa.tá aqueua zona. E.-ttabeleee eg~almente o 
rwojC?-cto que a l} nião· enJ. coopero\;ll.o com o Es~do d~ Min:ut 
providenci~ -~oht<c· o -e~tuda, por t~h~icos d~~ . no~vt>l · Nai1er, daa 
'<;aU!'ia.c; ·(feg~l?-s phenomeODs, t.rrui:endo assim p.ara o domínio da 
:;rco-physica hn1.!'!Heirn. e do mais que iJ..1tere~e aos pbenomeno11 
.8lsrnicns em no~Ma. tert""J.. con?eciJJientos qu~. de i!uturo, po$.<m.m 
·orJentar .i vlcfa des88. ~opa.lação, liictima. <le tu.oo al>u.Jas. 

No morncmto ein que subiu ii Mesa ·essú proJecto, achil.\•a-ml! 
cem trabathos d1i Cornml~sü.o de Educ~o (! Cultura. presidindo 
~U4l ses~ or·dina.rin. ~ma.nal. a.uSénte. portanto, de. recinto. 

Quero declarar, com ta<los oa ~eus sentimento~. q uo, se ·pre.
~en te fos::m n.e.'i:1u. occe.sliJ..o, teria· dado a. mlr.hn.. tiiteira solidane'... 
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d.ad~· á meJdida, proposta.. teti.a ~Qlicitàdo do digno iniciador da.. 
ace-1·tA® .pr()posiçã.o leg:it=i.latíva:. ô favor· de ,J);ér.ril-ittir sftbs.crevel•a,,, 
a.p.oían_ao-~1. int~gra}.mente com tó:dn. n àbtindanda. do sentir de 
·brasileiro e com a. quaÜd.:'l:de . . que tenha. de engcnh-ei1.m; dlr~ctQ 
.representante da clãsse nestà Camara., ;pensando pela pro:fissão 
repr{lséntacla, q'ue são seinpr~· e.con-l'lelhav~is e Gpport.nnos 0$· es ... 
tudos da na.túrPl7.a füiq u i"Ileg. :! q tw s•-- •!'t~f:p·1·-:- o 1n·0jet · ro cn,n.qid~rado.. 
rre .seu art .. 2.º. 

Assi'ln. ,8-I·. :.P.re~idenr:~. jwc.:o a \". !'~x. q.m·· :n~~ cur.:"{Jde~ 

~l:J'Oi_m;i_dü e$:'!t' l;ll'Oje~to. ~ ·tan{t>, ro;'pito, .l"~ncjO i••V·Ldn fh':o~ meus· 
senti_m;entos de lp~neciro e. d.t·' hJ:·a$iÍt>iro. 

Era o que t-inha a -dizei· .. 

O Sr .. Dinii. Ju_nior (·Snbn a :(c.:t.n} ·- S-r . P.rcsiden.te. ctuaJl_
do d1sc:'uni:.-tva. honte-m1 o ~r . . Sa.lles Filho. ali:is, ~rilha:nt~metJ.te • 
. c<>mo •!-'t:'lHffl.'f'. ])ouve u.m i:i:rst~L·ntt- em que (Hl· aparte~ •St~ cruzaraní: 
ppin.lfh.1 rb orrt;dor . . opJtJ.i~O> êh· um n;p:i;~e..1._nt~~ CJ>i'tliiio de outro 
itpart~'~tnte. cif> t:16rt~ cttte nfi:o foi fn.cil.. na:tu1~tht1~nv~. à ta:chy~
Phii n.pânha r de mo·éio p r.ech;o :a.~ n~lntV.rn.-"' ri.~ <;t.H!:i. uqi. 

1\~~i!;l.1. pt1_1· E-X€m·ph\ ··~~J~·i Jv,jt•· que •\ Sr. I·'i;.;:-ii.·il'.\'"(lO [·trl<fri
'1;."\le;$ t('.tia dito: 

•· .E-.!<:"du_zir~t.m.. ttt'é, a~ v~n~õetl d e. A.pos:ehtad_orí'l.L . •• 

o S'r . S<•. n PS Fllb o :terfa. dito: •. Tu elo .. . }<; eu :1.«<:rescent:•.rá: 
·· Attingiu t.t. todos por economia.?' 

?\?i.n f-ni ex:!-ctall?·ente issr~ o que dÍ$Se, porftUê. r:'P' o disJ-tera.. 
n4:o t~ll'ia dtto' t,tad<J.. O q·m· ~llhlinhei. o <'ftle- accéntut:~i. ·~:. que. éf-· 
fectiVntn .. é:í'ltü,. ·todos· ·hn\•iz:i;tn siélo a,tre,ndido~. poi'qUli'. ~egundo .o 
Sr. La. va'l. u sa.cr.iffoh,. clevf;t ser· eguu.l para todos. 

lf~z. entõ.o, que.stão de ._snlientr\r q.u~ :i préoêq,,up:içâ.ü 11~1 polítl:
ti!l. . fiflªnceira dà. -Fra.n·~a. pei:;te n1ornento. 115.0 M atiT111a e:;cclu!3i"'.'~
ínetfte íll y.rr.eoc:c:ú,paGã.0 ted11!·i<'.a ·o·U ccm.tabiiistfoà., em fac~~ do orÇ?-
meitto. ·pul1Íi.co. mas· que o ~1v(:amento era. uin pretexto., ern. ·u~ 
<.:anünlio. nfferecin. u1ua: oppdrtunidâfü~ pn.i·a. qut~ ,ge fi~se ú1pa. 
otfienta·~:i.o :fina.nc:éi.nr~ t• t!COnomil:a. .. l'~. po1· f:-;'s.t• ffi{'Slno-. então. dis'
se; "A.ttf:1pu a todos. m_;:is vis1rnclt'l :t ccon.omkl." 

Qu~.r dizl'l', lHÚliu-~· um sn.c·rifici1' gcr1.1Wnlizq.do. !';~µalou--:se o 
~u:~i:i!it:i.n fü• tC)il:i., gcn t~.. m:n.; t,j;'!l~io e.m \·ista umn. pl1'1Ític:.t qu~, 

.aY.!im<~. Ui;.· tudu . . }n·ec(~ni~:wa. D -e5tin"iulo da econolb.iá .. <., incremento 
da, "CNHC..lttl'fa. (l sn.·níl~Ul~E\.nto Cl;J. c\CPilOX?liU.. -~làro f> <1U.O ctitmi.dem 
''('sReS ;rolitiCQl'i. ri'ue. $.f'm um:1. l 1õn .<>conofln'ia. ·nri..o _pod.~· h;) ver 1~oas 
fini1n•:<'t>'. 

Jú ;lg'°Q_ra. n':Pt•l1\'<'ito .a nl'.ít•ot'tt'?Oidade pn.i·,i. t~duzfr à~ na.lavras 
'{'Olll QU-t• 'O l.'11efc- \ÍO ~~1\·~nw í'rari.eez ni;tnif~.-;tOU (ó1Í'1:-l:.t o ·rfonta.çã.o 

novfl. na _fn~:' nele naÇãt • .. 

. O St. Pre~iêJ. ''-'HP ls.."':t> n;7w .di?. 1·P..~peitr; fl. ;-\.,·r,;1. V. Ex. 
~sb't. viola.nd(:> UA:l p0ucu t) 1Zeg·i.nJe~t<>. . 

O ~lt. D.1:N·1.~ JTJN!OR -~ E' ~,:; pa:_r·~~ mostrai• qut.~ rnnJ:w r~?.âo :
·• tl fauÇlí·a .. '·nou~ atacl}e1· ('n::t\-'.n1hlc< ::~ u r~tr~d1<~emPt1t 'th 1r-<'<>·h_t)mie 

-nátin.n~le: lá. e.st Je: v:O:ritabl~ . but. ·• ·· 
.A.pent;.S .i~sQ. Sr . Ptesi~tYnte. 
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~ 4'04 , ... '::: · 

. . :.: O 1.Sr. Barreto. Pi ;.1t.~ <.$<?bre. ~ Actó.). Sr. ::f>résid.ent6', 
.veriÂiCó~ t>el;i,, leitu·ra. da a:~tà. des· nossos t-Tabalhos de hontém, 

: ~{ie · ·o Sr. Mi:n!istro ela: Fa2i~;i:id;.i Pfkra aq,u,i r~µretteu .tres nien~
.. g~ns,;:. pedindo a abert·ura de .. creditas supptement.~s 'I.l.~ i:mPQ~tán
. çjoà_ . ·d~ .46 . :rnJl contos, pa,ra .o ·MbiJ,;teril) .da Guerr-~ para os Cor-: 
~los : ~-· T_e~eg~pl1Gs e . })ara;. o Ministe:-i;:io. da Fa.zen&a. 
; , lfãq. é neste ensejo, Sr. Presidente, .âe rectiricaçâ,o da acta, 

que me -proponho à.:t'ontar a maneira um tanto €·rradà .. e.om,- que 
estão sendo encaminhadas· as mensagens. solil?frando cre.ditós sup- .. 
plementares·. Reserv·o.-me. para fa'zoel•o ení ·outra oi;>portUnidade., 
'p~nté ·a Cómtnis:Sã9 de Finanças. · 

A ~inQ.a. recl~a<;!âo ~robre a Aetl:!- 'l'i.s~, preci~a;menie, o facto 
de oão ~e a(!'har cita:® a .data d,a lei. :g.... 40. qu,e auto1:i?..a a ~brir. 
pelo M;tpistet'.i.Q d.a Fa:zenda:. o creditl'> :n'ª- im,portar.i.cia de ,réis 
:fa:sis: 686$i89, "pat a 'CJcco.rrer a.P l}agaruepto ele. b"Tatificações :·.a .d-
·ai~16riae$ .. que deixairam de ser pagas. · 
.. : . v-.· Ex~ ·Sr. .Pr:esiãente', já dE!feriu requerünen!o de. min'ha 
ànt.orfa, nes$e sentl'do, e o ·mesmo está segu:indl'l ós· trrunites re-
gíifamen t:á.17es •. · · · 

i;>eQ.inqo seja rect,ificaod~ a Acta n.o · ptmto alluàiµo, isto ~. p4r~ 
<tUe ·se d:e~!a.re !l, <làta do. decreto, ~fim de q:ue não venham a:.. su.r
~ duv;\d:-i.s tutu~!l. de.seio, ao me$mo temP">• fazer um ~ppello~ 
deStA1 tribuna .. ao Sr . . :M:itif~tro dã Fazepcla. ~ $. E:iç., na:s ·s~as 
mensagen.c:i -alh:i'.dioda:s. cie~Iara que aà· êon.dh; õe·s do The.sQurb p.er
mittem a. abertura de cre.ditôs na importa.ncia de 4'()_.í>ou :.000$000.. 
é natural q.ue T>rovidencie S. E.:x., o ma.i3 depressa; possivel, para 
Q.l1e .. ~~ja;~ p:agas as gratificações ad~cionaes aos f~nccion-ãrio~ 
que deixaram de pe.rçebel-a~ .• o qu.e rião com1t.itue :f~vpr alg,u~. 

i5bis ê um d1~eito rece~J:i.eciqo pela Ct>~titufa"te e ellas. já sn acfl~m 
incluidas no Pa:'trimonip .dos ?erv.fdores d~ ~açij.o. 

Foi: V EJI.',. m~smti, Sr: · :ç>re~i>dent:e, nos: PGUcos cli~'t.s 1-;rn qUf: 

esteve ~ frente êÍo Governo, quem têvé oP,POl'.tun.idaQ.e de o.rde
.:nar esse pagamento, an1ígo qu~. se.mpre .fõi, e. estou eel'tb, conü
nuará -a. .$er, dns abnegados fúncciofia:rios publico~ . V. ·:a,.:., · en
·t_retanto, nã-o Jlritli~ m·andar abti1 ôs necessados· .credltos,: q'u~ só 
·póde;r:iª' f.à~el-o ,,,;i ~egund0 s.emest re . J á d.eqorreraz:t.., !,'!ntret~to. 

quatro · me7.es e, <lei:i tro 4e sessen~ clia:s, es~e ~u·e;c:J.Jtq ~·:;i:.dn. .m.ai~ 

valerá., per~~rr.1.. sua vigel)c)a.· 
'''E' Po.r is~o. S;r. Pr~sid.e~·te; l;l.ue .. rto e.nsejo re~lme:r:ital de l-E>

c~Sffoa~~o 1a; ·;ieta, dirijo ttm appéllo a ô sx. Mitristr'o dá Fazeni:ía. 
á~m ·de qu~ $. E~ . m-P:nde pa.gar a quem o T.h.esour o õeve ... 

~m :seguic1~ •. é a .pprovada a Acta da Sessão, :tri~ 
tetede-nj:.é . 

O .Sr . fr~_sidente 

.. O Sr. Pert>ita Li,ma 
seguin~e 

- Officjos: 

;: 
(1 º Sec,.et.a.rio):. Procede ·á leitura. U(• .. ' • 

EXPEDtENTE 

Do Tr!bunal SupertQ·t de .Jus(:iQàJ Eieit.ori.I·,, de ·2.4 do c.otren,~.'f? 
n:c;>s ·se~tes termos~ , . , .. . : ,. . 
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4(),§.~· -··· 

"' Exmo. S.~. ~residente da Cafnara dos '.Deputados: · 
·~~nho ~ l;lonra de comm;uni~t: a V. Ex:. que a consulta ;:or-· 

m.u~ad.a pefos Deputa.dos S.ts. HuJriberto Moura. Plinio Tdfuirihó. 
-<\.pe·ne.r .Monte, Li.no. ~p.cbàdo, 41delmár Rocha, Pàulo So4re~ N~t
r.~rtte, . tenilo o . Tril:>una.1 .Superi.or· resolvido unarumeiµente qu~. 
to e Domingos Vêllasco, foi. ·Juigàda em sessão do dia 21 <to. cor
podem Ol::l Deputados q.ue forem mi'1it~res gosat· do~ f~Vore:;i. coris
tan.tes. dos ·decretos· ti·s·. 21.5'4.1 ·~ 24 .. 256, de 16- d:e .junrto de l932 ·~· 
.Maio de 1'9'34, respectivá;m:e.i:ite, sem qu.e ,da.Il i d.ecdrr;:i a perda de 
~eus .mandªto<S·, 

.Reitero a \.7 ~ Ex. os m.etis prôtestos. d~ elr:ivaa:a <~~ÜJll:<t- -e l.'l.is
tcincta consíd.e.ragão. --- Hermen:egifdo· dr Ba-rreu~. ;, 

Do Minlsterlo da jú.$tic;:-a ~ NP~o~in~ lntt•ri.tit(>~. df!o ::!·:~ c-;o e.or-; 
nmte~ éin:iando. as ~e~uintes 

'. • 

• ' 

" :~ ;E)l'i'l_ reSj)OSUI. ao ó_fficio h. l. 2~8, dé 11 c.(lo 'COI'.!'.Cnté, ca.be,-mé .. 

de'Clarar .a ir. E~... q u .e os mestres:. motoristas e ~ch.ini~t~ ~. · 
embâtcações da IJ.'.\s:Pectorla d.~ ;f>ol'.icia M::árit;im_a e .Áeref_l,I ido D~~ 
tricto Federal pedlta'm ~ este l'.!l:inlst~rip, em requerimento ai 1~ 
d.e Fe.ver'efro de 193.2, o. pagà.m.ento. da:s .d:iar:ias de. al,imentacão., mi 
razão de 3$333, a que tinham direito ·efn face do disPO'stó no· art.i
gq 10 da lei n. 3.674, d.e 7 de .Janeiro de 1919,. que os equi,Par.õu .ao.s 
ez;np_regados de egüal cathe~oria das embarca~.ões .da , Sa~.de· dv 
Por~o. ,Solicita(la,s inforin.ações ;:i.O·. Ministetió da· Fazenda · qua.n:t•:~ 

.:tds l'ecurs<Y§ do r_rhespurq Nacjonal1 f>àra, abertura do rtéée·$Jario 
credito. n:io poude ser sati~feita esta f.orm.~liq~de ã. vis~ · ~a pro-.-· 
mu1ga~ç~fo da. Constituição Fede;tai, que subordina, o expe:diel)te.- dt! 
abertura ele. credi·fo.s á :prévia. aute>I'j.zação do -Poder. Executivo'. 

Recla.:mando. .mais UJD.a· véz pelos tn.tere§lsados o pagatll--ento 
daquellàs di~rias. Q.a:s q:uaes se enco.ntra;va,.m, desem:botsad'o·$ desd~ 
1932, este N!inists:I'io, por despacho de :13 de. ?.fat ço <:lo corréht11: 
anno, deterrnlnou quE.· ·os requerente·s aguardà$sem e.ppórtunidad~ . 

. ,. Reitero ~· V , Ex.. :rnêus p~õtestos ·de ~lta estima E>· <listincta 
e.onsíderaçã:o • .. 

, . ' • • - • -4 

o .l\.:U.nistr'õ da' Jtlsttça e Negoc-iô.s lTiterio1~~~~ Vf.c<f?1.t1· f!rl•1'. .. ';i 
. : \:·. 

-· A' quem fez a -~eq:ulsiÇão. 
-

Do ~!inistro · da Educação .e Saude P:U.bUca; de 22 do correntn. 
pr~ta.ndç:> iI)f.ormações sob-r.e pagamento ae ta~. de :~sgot~ J)or 
parte dos es·taõele~ilne~tos pu'Qllcos soUcitaclá rre-io Dr- .' Orla.n.df• 
.i\rªUjo_ 

.. ! .. : -::; ,4/' q~e.I?l ~;z ~ ?~quis~ção . .. 

. , ' ';:Do ' Mffii.st:erió . da ·Guerra, 'de 22"' (fõ corrente. t>re.st::mdo· !nftir.
n'lâOÕés · sohr~ "o projêétq·. n : ·102:, ;de úia4; · aispcfü.do sobi·~· •·• ·i:J~ati~n.·· 
de sargentos esc.revel\t~· e aju<Iantes do Exerçifo. ·· ·.. ' ··. ' · 
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- A' qu_em -tez a · requisi~ão. 

R~ciu~irnento: 

De .Ti;>sê de .,A..ss)s Brasil, general de hrigada. reformaq.o, ~t~.1i

citando r~levação de prescripção, i>ai"a pleiteRr um direíto .q·.ue· ~t' 
diz prejudicado·. 

- ~.. Çommissão de Co11st:ttuic;;ãa e Ju!'!ti<~H . 

'relegralllnias: 

.. De ~-aranhão: 

Exm.o. Presidentel Carnara. Deputaijos - Rlo. 

Levamos cc;>nhecimc:mto vossPncia terminou hoje prazo ma
.ximo quatro mez.es artigo tt·es Disposi(!õel-t Transitarias Con~ti
tuição Federal estabe.lec<:> pa'hl. elaboraçãG Const1tui.Gáo esté -Es
ta.do sern que fosse votada ·~ promu1~ada. nossa: Magna: Cartl':l .. 

AttenclQSas saudações. ·- Salvador de Oa.stro Barbosa.,. :Pre-' 
side-n:te Ass.emb1éa Constituinte - :Paulo de Araujo Lima. 1" 
Secretario. - AntC'n07" :Jfana.lhãcs Amaral, 20 Secretarlº· ·- 4..r
thur Santanutria V. Lim.a. - Hilclc11.e G'Usmáo Castcllo 1Jranco. 
- .Jo.<;é Filgueiras Ca:m.vos. · - .A.u.ritfo. Pen.lia~ - P. . Possldonio 
Montcira. ·- Jósé A rouuJu:. - Tcrcilio Cortes 3Iaci.c?. - Jfan.oé'7 
Ta-uares .Neves li'ilhCJ. - Mauriéio .Tan.se.n Pereira. . 

. - lnte1Ta.da.. 
Exn:io. Presidente Camara Deputad,os - Rio dL' .tane,fr(1. 

Levo conheeime·nto Yo~sen.cia aéabo r~c:eber. commu't.ii0a.ç:ão 
49sembléa Esta.doar Con!l:tfü1inte teI4minou hojP. JH:n.zd e-stabet~i,. 

do Constjtuiç~0 Federa.1 eln.boraçã.o ca,rta Politi<·~ , ::;em qu~, estn. 
fos~e votaAa.'. 

- inteira.da.. 

!>residente Ca.mara. Dtputadul-\ - Riu rle .Ja~n~il·o. 

Col?fmrmico V. Ex.. acabo se.J· eleito Presidente· AMse~~lén 
Constitu.int~ d~ste Esta.do · cargo j~ vinh·a exercendo nit. q_ualiQad~ 
Vice-Presidente; em virtu<le 1tiestituiçã.o primiti.vo Presidente DepU'- · 
ado Salvad1Jr Barbosa ·v.otad;~ ti:l~~.m~: A~se~bléa em 16 A.gostp 
cor.,..~nte a?Jno.. A.inda se~são hoje ·foi eJeitr.> '\iic~-Pne~iclentt::· .<\l'l
semblt~a Deputad.o Ta.rquinío. Lopes Filho . 

..Att~c;iQsa·s ·sa:uda.çõe~. - - .. ,t11to11•io Pir~,o; 1111 J:'fJtf.xf'-<~fl· . 

- In~eira~. / 

Presidente Camar.a Deputados Rl.o. de Ja.neító. 

TeJ;lho honra cotnmunica.t V. EX. installa~p hoje A~sembleG 
l..egisJ~tiva .Ê$ta.de> cuja pregideneia a~sumi v:'lrtude Pr.esldente 
eleito Antonio , Pires Fonseca estar exerciclo brgo Goverl)!µlor . 
termos C<>tt$tl~ulção Estado.a? . 
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Atwnoioª88 ·saudacões . 
eiden te exe;rc:foio. 

- Inteir.ada. 

407 

'J'arquinin b.ópes Filhó,. Vtce-P.re.-

Exmo. Presidente Ca1n~r:a Dt?l)Utados Rio de Janefro. 

1n:~ormado dezest-e De~utados a.bandónaTam Séde As13embléa 
1CÕnstitUinte para, r~u~\r-J:ie elaridestinil.inêntê .fündos casa re.sf- , 
dencla :Particular ciiiadª'o Mal)oel Vil~ Nova G.uimarãP,S, onde só 

.~rmittein. entra.dai $eus· afeiçoados pol:itieos mupidos cartt>~s in.-. 
gre~.Q só a el.les fornecidós, acabam eleg,er illegalm~nte Deputa.dó 
Pi~s Fqnsecà-, Preside·nte, cat'.go- es.tott in.vestldo accorda Consti
tuição Fedeml lançó nfou protesto co.n.tra esse acti::;, para taze.r 
valer m~u: direitp Q:ffe~'dido eleição procedi'Ãà reunião ~,Jan.des
.thÍà contta expre~sos· qi.sposilivos. legaes. 

$au~ões ~ttenclosas. - Sawa4Qr de Ca$tro B~rf!.oso., Pre
sidente Assem~lêa Constituinte. 

- Inteirada. 

EXIllO. Presidente Câ.nl'alia DeputadQs. Rio de Jan.ei~o. 

T€·nho honra comµIt:tni~r. vosseilc;ia acabQ dirigir Éxrno. Fre
·sidéntê Rep·ubllca seguinte tel,egram,ma " ·Levo .cQriheclmento vos
eencÍA" que. maioria Constituintes ~a promulgar prpje(}to Cb:fts'I"! .. . 
. tf.ttJ:lcã.o. ·vQ1,:a.da illegal c1andestiname·n.te interior predi_q resJàe~
cia; ·particular cidadão Manoel Viúanqva ·c;;uí,mar~s me~br9 Dire
çtorfo .CentraJ Part;lQ.ó Social Democratico. ;Mir4oria co_ntlnua re~
n,l~se e.dilicto · ·,AssembJê~ ·Constituinte onde comparece fumbem 
Mesa mesm:a: ,:Ass~mblêa,, .eleita aceordo ~rt. 3° Dfsposi<;ões Tra~-· 
sJtortas CQnstft:qiçã.o Fed,er.al e instrucçõ~s l:>ai:xa.das TribunaI s-u .. 
. perfor J .usttÇã Eleitoral. Deputa.doa QPPP$idonista.s ptetendePl. es
tabelecer dualidade .Governo, declarando e:~tlncto ·meu. tnártdato, 
contr~me ·m:emorlãl. ·vt?ll enVlâr vosse:ncia proxtmo . aviá.o. SoUcÚo 
vossencia. ênergicas immediatas providencias. sentido .s.er mantido 
toda. sµa. plén1tude '·meu man.dato. primeiro G.overnador Consti
tµicfanáJ este ~stado . 

. ~tie~pcios~. saudaç:ôe.s. ·- ..4.<:<hillçs Lj.~bôa.. Go"•unad•;1i; 
Esta.do." 

- In,teirada. 

Ex~o. Presidente catntlra DeJ>Uta.das Rio. 

In.forjl;l~ brllhant~ mati;Jtig.o ·~·can-eic,. da_ Matiha" publicou 
npt,icfa m,eus corr~l~gio-n_ariQs· p~db:ji;o. hoje cor.te SupreD:i!i }tQ.'beêf,Jl-., 
COf'J)UB U1.e·S ~ser.em -·pra,n,tidas posi<;;~S d~ que ~ôram d~poj~doe 
~ela. oppoi:,tcão, .que elegeu m~µ ~ub_stitut_o;. CU!llpre•me protes~· 

torm.~Imente cQ.ntra. essa notici~ :po~s contin~o exercici_o pleno" 
m~u ca.r~o e- tod~s au.toI'ida~eS' ~tadu.a.es permanecem seus pos
tos, t"einando· todo Estado absoluta ord~m. tran·quiiliWide. 

· A.ttencfosas .aall'da.Çaes. ,. - - À.ch.Q~.,. L!Bb.&i·. Governac:lo.r Está.do. 

~ntei~da. 

$' llão ~ vãe a imp-rimlr ··o 'seguinte 
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PROSmcro 

N. 290-B _,,. 1935 

E~põe .~obre o f.unccionamen'to fia Oa;mara.. -~funici11az do Dt8tri~ .. 
1.- · t.o ... F.e~r~.: tendo pwrece-r ccmi subs#tUti'llO .da Oornmissão· a,e· 

:: Jm1tjça a,o . projecto e a. emenda @i- s~gu'llà(z, .. àÚicussão . .. · .. · 
. ! • • "' . •_.:. 

.(Justiça, .181 · d~ 1935 - l" legislatur~) 

A:s suggestões do parecer que esta commissão· prola~ou, .sobr~ 
o projecto n. 290, estão quasi todas consl~a.da.s na emenda .sub-· 
~titµtiva, offerecida em plenario. I:ntroduzíndo ·na referida emen4ª. 
Ugeiras· m'Ôdifjcações· e reservanao-se p~ra· novo e:tame da· n:iate
ria, em. terceira ·dlscussão, à · CommisSão· de Constitu.1Çâo ·e· Justiça 
r-ecommendá a approva<;ão do seg:ulnte substitutl~o: 

"Art. 1.0 A sessão ordlnarl~ da can:iara. Municipal do Di.s.
triéto Federal poàerá .ser i>ror:o°gad~ por deliberação da maioria.. 
atê 31 de. D.ezembro, no c.orrente afino. 

~ .. ' 

· A,.rt. ~ :<> : Durante o J)eriodo ·de · proroga,ção posterior a 3. de 
Novembro, tpdas as reuniões serã.Q dedicadas, precipuamente, á. 
disc:ussão e 'votação do ox:çamento, não podendo .·ha.ver delibera~âo -' 
·sobre~ ass-um.pto de 01:Jtra natureza.~ · · 

' 
'! • •• 

: . § · l. 0 Se até.,, 31 dé .Dezembro o or~amento nã.o e~tiver · votado~ . 

considerar~se-á prorogado. º ' orçamento de 1935, com ás modittca.-· 
<.;ões. co~tjtudo.n.aes · refere.ntes â.· , d.iscr~na_çãO de renda . ... 

· .· § 2.0 Os governos da Uniã.o .e: da Prefeitura do District~ Fede-·,. 
~ pod·é~o celebrar accordo C'>nveníénte' r.elativo á. a~~càda~ · 
de imposto~, .para cuja percepção o .novo re~e de discrimiha.çâ.Q .. 

•1: • • • 

d~ .rendas ~t~rou a . competencia ~ 

Art. 3.o :Revogam-se as disposições em. contrario'. ·· 

Sala da Cornmissão de J"usttç~ 24 -4é Outubro de 1935. "T""" Waf-, 
d.em.ar Ferreira, Presidente. -· Pefl,_r.o Alei:r:o; Rela.tor .. , - <k>dQ-·· 
tredo 'Vlanr..a.. - Homero · Pires. - Levi Oarneiro • . ...._. daf'lOs. Go
mes de Olivei'ra . - Arthur Santos. - . Pedro Vef"ga'l'a:. . 

. Emendas substitutivas ao pr~Jecta in.~ 290-.A · àe 1935, n que se 
refere o parecer ·· 

.. ,· 1 

.. · ·Art~ 1·~<> A se-ssão-·ordinaria da .Camara Municipal ào· Distr.icto:·. 
Federai. .poderá. ser prorogaida até, 3.-1 · de: Dezembro, no corrente;·. 
anno. 

Art. 3. ~- . )?urante~ o ... per.iodo,. .. ~~ .. P-:ioorogaçã.o .posterior a· .3 de ~·
~~~tn~ . to~-~. --re~~es se~o .ded!~da.s7A._ .discussão e ·V~~ç,io 
do ~amento, não _podendo haver deliber~ção sobre· assumpto de , 
out.ra- natureza.. ' · 

§ 1.ª ·Se at~ . 3~ ae-·! DeZEfillbro. o,.· G~en1;o· : não,· es~v~r votai.lo. 
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409 ..___., 
• ! .. , .. 

con.s,i.de.i:a1;-:;se-á .. 1~ru1:ogado . o orça~ento de . 1935,. com as m~c;l~~~-
. ·~~~. '. ç,o~stitu.cion·~i,é$' . r'efergri tes .á d1sérim.i~1a.'.;âo de rendà

1
• • · ... ~ 

;~ :'r § ? 2;i- os· govern.os ~da: Uniã·o e da Pr.efeitura do Districto Fédé
.· ral, ... celebrarão · ·accorà•a conV.en.iente relativo ~ . arr.!=lcadação 4e 
.. impostos, para ·cuja .per:cepção· o · ~ovo regime de: mscrhnin!lção: ·de 
. :v.éndas altero-g · á · competenciá... . 
· ·-,·• !~t • . 3.0 .Revogam-se as· disposições ' em · contrario. 

Sala das Sessões, 1 'l . de Outubro de· 1935. - Pedro Aleül:o .• -' 
PROJ'ECTO A QUE fjE ~ O PARECF".R 

.• • • ,. 1 

:; . . Os . Srs. Nogueira Pénii:lo e ou.tros illus~res Deputados; . prç-
_ PP~.m _.que; no· .Prese~te anno, n~ prev~eça o disposto no p~
~pho . l.º do ~rt. 3.o da lel . n. 29,· de U de Janeiro de 19S5.-. lsto 
é, que e_m:bor'a não venha o orc;amento do Dístri~o ~ederal . a s~r 

votado, atê o proximo dia 3 de Novembro, pela Camara Munici
pal, não se dê a .PrOrQgação <lo i:)rçamento do corrente anno. Con
sideram, 'ºª -signataribs' do pro::iectó' que a ·reorganiia~µ.o dos ·Servi
ços mun:icipaes, em· .. ·vit:tude da oreacão d~ .cinco Secretarias Ge
raes, não perm.i_tte a apresentaGã;cr imJll.ediata de uma proposta 

· or.~amei:ita.rfa, sem ·os erros e .imperfeições que da: elaboraÇãO' pl"e
cip1tada. e · it;rlpro:visada dessa pra:posb. · c.ertamen te resultarão , · •· 
·. · O art. 3,0

· § 1:0
, da citada lei 29 t91era que seja prorogada 'a 

·s~ssão · ordin.ana · inaugurada em '3 de Maio deste anno atê 3 :de. 
Novembro·. ' ... 

. . 
' Pelo art. 2.0 · do projecto ficarú. a_mpliado o prazo da prorCl'-

gação até o dia 31 de Dezembro'. · · · .: .,' 
· .. _Durante a prqrogação, dispõe o art. 3,º perceberão os vere;.t.

·dores o subsidio . e a cedula ·de ·pres~nça de que trata o art. 7 . .'~. 
isto é, tres contos de réis _pOl" mez· e cincqenta mil réis ·por sessão . 

. , Comp~te a .o. )?.oãer. ·Legislativo (art. 39. 8,, letra a ·da Consti• 
. tW:Ção) legislar sabre- a organiza<::ão d.o Districto .. Federal. o pro
, ject.o visa_ alterar preceitos da lei ordinatia 29, · que vigorará elx\.
quanto não !õr promulgada a Lei Organica . P.ela. q,ual o Dist_ric.t,o 
Federal devera reg-er-se. · ·· 

Sób o aspecto· ·constitucional, "os· ·dispositivos do pro;iecto nãt1 
·pOdem ser impugnados. 'Entretãnto, corrigendas e modificaçõês 
devem se!' -0fferecidas, por occa~ião da, · segunda'· discussão da mà:
teri"'. Ret:Hmente revoga-O o o ôh::postn ~o parn,g1 t:rpho 1 o- dó · art . 
3.0 ~ lef, , se a Qamara Municipal, apesar W;t prorogaça0, não vô
tar o Qrçarn_e~to, crea.r-se-â para a Prefeitura, pela .falta de: itl
dicação, de ~emedJo adequádo, situação rnanitestaménte embata

' c;o:S~. ne·ve SP.l" i.ndiéada, D!l 1<.1. : ·à con.v('nfe.nte .solucãQ. · Sendo 
·motivó detérrninante .da p.roroga.(;ao a :Ptetend14a organização 'aó 
ôrça.:rriento, convêm que se prohiba a ' a.eiibé.raGã.o· s;obre •outro· .~·
sumpto que não o proprio orçamento, nas re·uniões· do pedodo da 
~~smf!. Prorogação . Esta.riamo~, assim, applicando ao caso ~ .,_pri:n.
ciJ:>.i:--; 011.P. TI<"~ t~ ... moi: do pq_r::ii!"llt>"°' ..... uni~n rlri a.rt. S; da Cons:qlid.3,• 
~o- · approvada .Pe10 :Decréto n. s.iso •. dé 1904,· regulava as co~vo
ca.ções ºe:xiraordinaHas do ant.\go Conselbó Múrucipal. 

·. no idlspósto· ·no árt.": 3 do ' pr.oj~cto poderia . inferir-se que se 
as se~.sões extraordinarias fossem co~vocadas com objectivo 4ii
:(eren,te. d!> .obj~ctivo . :da discussão .. :e votação . do orçamento, per
ceberiam os vere~dores · ~ubsi~o· e .ce<lula .de presença .. diversos ·dcris 

··,6s;tipul~~os no ~ . ... 7..0 . da.--lei ~n •.. -29. Para ·que -se evl.tem co.nfu
sões ou dive:rge,ncias de inte:i-pretações,.'. · eon;ve~· :dizer · explicitar-
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· mente que, durante a....; .reunfões dp perjodo da prorogaçã_o. os ve

readore·s perceb.étjio de.terminad.a. quantia ou nada pereeberão. 
Como suggestã.o, a ser àproveftada. ~m segunda. discus_::;ã.o. · fica 
lembrada. um:t. ememlll. modiffcatlvà do art. 3 do projeeto e :Pêla. 
q,ua:J se decfare que,~ durante .o pe:riodo de p'.l"orosu.~,ão, o~ Y(~reador.ee 
não perceberão subsidio, ma3 tãu sómente uma ceaula de pre~
~a de · Cinl~oent:i mil réis, .rnla..tiv:a a. cada sessão a qm• 1·nmparece,.. 
rem· e n a . qllàl participem de t0<1.a..s as vo.tuc;ões . 

Sala. <fa Commissão ·de Constituil;á.<l e .ru~ti<:a., 10 Ll P Outubro 
de 1~35. ·- WalàcmGT 11'crrcire, Presidente. - Pedro A u~ü101 Re,. 
la·tor . - A ·rt1Lu1' Santos . - Dom.inno.s V' icir.a. - Asca:n·i.1.J 'l'ttbin.o. 
- ;Hom.ero Pires. ·- Çarlos Gom.cs dr. Oli·11cir~ . - T&·ri ('f7;Ynciro • 
.- Deodoro Mmidonça. 

(Ju~ti~·n 18.1 !• l~gislatura) 

Conaid€r:wdo que :t lei n . .29', d<' l!l de Fever..,.iro cfr· 1 nm·,, que 
dbp.oz sQhrc o funccioua.mento da. <~:i.mara. Municip~ do Dl:-itrlcto 
Federal e deu outra.a proviilcncias .de c~racter prdvisodo. em
quanto não f()sse c:labor:ida a re~pectiva Lei Orgunic:1. cli•termi
nou, em seu art. :-: , ". § 1.. ", n proro~ção do orça.mE>nto, do :inno em 
curso no (:n~o de não ficar. âonclufda até 3 de Noven11wo tL vob!.
<;ão do orçamento pn.ra. o anno vlndotu-o~ 

Considera~do. entretanto, que tendo sido creudas a:s c:i11co· Se• 
cl'êtaria~ Gern.e~. no~ termos (la referida lel, o~ respectivt i.i-; s~cr~ 
t~1'ios sónitmte tomaram ,posse no dia 9 dq mez transa~to ~ 

·cc;msidc>rnrtdó. qu{', çom "' r~or~ni~açfio d .os servi~n~ .m~ni· 

cipacs, em eon8equencín. d.'l.. ínstallac;;âo das ·secreta.rins, mi<> ~$ 
posslve-l :i . . :1.p 1·ese.z:itn.ç5.o immecUa.tu. pelos r cspé.ct-lvos sc; ·r,•t:1 .r·io~ .c!o 
orçamento a.as despesfl.S'; 

Ccm.sider-..1.ndo que, nesse periodo lio tra.nsíçã.o ~ de rna.d:.ajHação., 
não seria.. m-e.snio aconselhavél a. áJ>rlisentaçáo precipita<l.a. 1)u im
proviim.r1n. úo o;rç,~l.m~'!nto, ~nate1-hl. de alta relevanda qu1· n"ce..ssi
ta de éstuóos e de exa:mes ; 

Cons1d~ra;ndo <I.'Ue n.inc:h. ofül foi t.·lnborada. H. ·i.ei <>1·~:1 ni<·~ do 
Dist~!cto Federal; 

Considerando, wstm. que, para . . o ,pre~nt~ '·:inno, <'Jll fiice ~ 
:x:áZões c:xpo.stas, ·não deverá. subsistir o. a1·t. 3.n § J". ila .dt..'1.da 1el 
n'. .2:9. <1,e ig d~ F~ve·r:eiro de 1935.: .. 

1 

O .Pod~r Legislativo decreta.: 

Art . l.~· Fica sus~nso, no presente anno, o dispt)~to 110 1>4-
tagrapho 1 º do !lrt. 3° da lei n. .29, de 19' ~~ Fevereiro dt·: 1935. 

Art. 2.n A sessão ordtnaria da. Can\arn. Municipal \lo T>i~tricto 
F('dero1. · 110 annn corl'entc, pod~~r.á. R9r proi:oga.da. até :n dô De
zembro . 

Art. 3.º Os Vereadores perceberão o subaldio e u c."~d_ula de 
presen~a a. ég1c ~e re!ere o ;u·t.. 7° <Ja. cita.da lei n. 29, naR sessões 
extraord.inarias, quando con voca.da.s com o obje:ctivo dll. díacus.ei.b 
e votação· dos oi-ça.mentos. 
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Art. 4:.º Revogam-se as disposições em contra.rio ... 

Sala. das. Sess'CSes, 2 de Ontubr.9 de· 1935. - .Nogueira l'enido 
Sa.l'les Fith.o. - Moraes Paiva. ·- Amâral Peixoto. - B. P.c-_ 

J"efra Cam.eiro. - Barreto Pinto~ - Fran~co Moura.. - Delfim" 
Mof"eira. - AbeJarao Ma.rinh,o. - Ammor .Mpnt~ . .....;.; .Arthur Oa
'i>alcan.t{. _ Demetrio Mercfo Xavier. - T'lie>mPBQn Flores '!Vetto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n . ~!l , de 1 d.e Pi;v:crciro àe rn:~!í 

.AJ:'t. J,.º A Cam.ar,a MuniciJlC.Ll "do Districto F~deral compúr-~e
â de vinte e qu~tro ver(>~tdort~s. represctri;,.t,ntcs do l?ovo, eleitos por 
su!fragio díre·cto e ·d~ n 1:i.is sds vere--idores rept·esenta.ntes das 
profissões, estes eletto.s nn. fõrmà. e <ie accôruo com as instruçções 
que forcem baixa.das pelo Tríbunal Superi.or de Justiça Eleitoral 
e logo depois de eleitos o Prefeito e os Seno.dotes Fedcr~es. 

· L 0 .os veren.dores ·i·epresenta.ntes ik.:S· proíl~stic~ se.rã.n : 

a.) um em.Prega.dor, da Industria.; 
b) um empr~gn.do, da. industria.; 

e) UIÍ) empregador, do commercio e transportes : 

d) 1,1m empregado, do col_Ilmercio e transportes; 
e) um, do !uncctonalismo publico municipal: 

/) um, ~ profissões llberaes .. 

2.º Emquanto uão íol'.'cm eleitos os vereadores re,presentan
tes das profissões. ::i. Ca mar.i. Municipal se constituira dos· repre
sentantes do Povo. 

Art. 2·.o A:J sessõ~s prepa.ratoria.s drt Cam:i:ru. Mimicipal, bem 
oQmo a elei,ção do Pl.'efeito do ·Districto F·ederal e dos Senà.do'res 
Federaes ... pelo mesmo Distdcto, s i.frlo regu_l:a dàs pela~ i.n~trücgõe:: 

ba.lxa.da.s pelo Tribunal Superior d~ Justiça Eleitoral . 

Art. 3 .. 0 Realiza.das as eleições do Prefeito e dos Sena.dores 
Federaes, a Camara MuniciI>al pass:irá. á -elaborar o Regimento' 
Interno, o regulamento da· sua Secretaria e :i <ielibe!'ar 'Sobre ~s 
eenrétarias geraes crea.das pelo art. 4° desta lei, suspendendo, em 
seguida. os seus trabalhos, ·voltando a funccionar em ses.silo or.:. 
dinaria, a 3 de Maio, prolonga?ldo··s~ atê 3 de Setembro. 

§ 1 . 0 A sess·iio ordinari.a poderá ser p),"Orogni!a at~ 3 d~ No
vembro; ~e até esta data não tiver votado o orçamento para o an
.no. se.gulnt~ •. ·cons\dera-se prorogadó para este. o orçamento ao 
anno em curso. ·· 

§ 2. 0 A Camara 'Municipal pqderá, ser convocada extra.ordi• 
nar.iamenfe, em virtude. de necessidade urgente; a convocaçao 
se.rã. feita pelô seu Presidente· ou Jiélo Prefeito, m~diante funda
mento e lndlcação das razões determinantes da convocacã9. 

' " I 

Art . 4. ° Ficam creadas ·cinco. sécretarias geraes, em que serâ. 
div!dlda a administração do ;Di~tr~cta Federal, cabendo a . sue. ot~· 
gan!~ção ao Poder L~gislatlvo Mµ~icipal, que .. resolverâ. tambem, 
so~re a o.pportunfdade da f m::tallac;ãp Çie cada uma deilas, de, ac
cOrdo com a .conven!encfa.· do servlço:. 
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. ;- '•. . 
Art. 5. •· ·Cad~ 1egis1atura ourará 

' 1 \ , • 

·11u:ati'1i' tmnoi. · senrlo d:e 
,._~gtu1J (luraçã_Q 9 nJan~ato d:o . Prefeito. . 

·§ · '.!.· .,. ,A primeil'à: fegisl~tU'ra a ( .. o.meçar an~· treK <lf' Maio .. cJo 
"'9t.rente anno, t:e;rminarã- em 193.8. · · .;. 

. . f 2 .. "' O "inandató do.· l:rr;imeiro .P1·~fc~itó t<:!r111inarii, t:"Ptn -.;, J)C'l.":ISl• 
,i9 se'g .:~mcc·essor . . . . ... . -. -

Art. 6. º o J>:rlmeiro J>refélto. d:o ,Dís tt·icto .Federal recebei·;:'.1.. 
'" tituio de sub.sidip ~- re·prese.ntaçâo. q :rne$IP.O subsidio e .q_uantt~
'tivo de :-epresenta~ão attribuiãas ,ao actual' Interv:entor Federal. 

Art. 7.J> ós vereador'es terão. •durante as sessÕeR, um subsidi'r.1 
J:nens~l de tres contos 4e réis (3 :000'~000.) e mais uma. ceàuJa:. dt· 
prese-nÇ~ (},e C.foCO~·DÍa fui} r.éf~ (50~00'a) .f'é.Jati'va .a CH:.da SeSsaO ~I 
que col)'lpª'1"eç.~.rem, perdendo o .(1ireito ú <"edula ::;~ nij.Q fom,al"em 
varte nas votações. · ·· 

:Paragraph,Q unte<>'. O Pr.esidentl' i~erceéerá mais, a titülp ele re-· 
presenfuçãÓ, a. iµlpo.rtn.n~l.a mensp.l de um ~oiltG de tê.is (1 .:000~0QO) .· 

Art. $.:0 Emquanto a Çamara ·dos ·neputados .não· votar a no
"lla L~~ Qrg~nl~ do Dlstrjcto -Feder.ai, ~oritinuarâo ~m vigor as ' 4fs
.pos1Ções cQ.n.sol,iqà~s pelo Decr~to D'.. 5 .160; de ~. d~ Março d·e 1_9.04, 
l'im tud.o quain_to não. contrar.~re~ a. li;:.glslação vigente ~ 

Ã.l't. 9. 0 N~ falta ou Imp~di.iµento ·tempora,rio do PrefeitÓ,· se
·?TA e]le s~bstit.uJd:o pelo Presi9ente da Cama:ra Mµnicipal . que,. en
tâo, passa;râ o exetcl!?io de $Uas func(!ões ~o $µ.bstitut-0 lega1, .,cada 
qual cotn dir,eito a.o subsidio e· :reJ>rf!lil~ntngP,o do $Ul)stituid9 • ·· 

§. :1. 0 S'e o Prestclente da Cama.r-a: Municipal $sumir as tunc
·\';Õe& de P.tef elto Mun:icipai, em .. ~irt:une d€1 vaga verificada. no d(>
eurso doa ultfmós seis mezes do qua.trien nio; não poderá elle ser 
eleito para. 9 c~g-0, ~é Prefeito 1.W período immediato.. 

·~ 2. º Em caso éle vacancia, f-affai:i,Q,o m~ de seis mez.es .e me· 
nos (le vinte e qµa\ ro mé?-es para: a. ·.te_rmi~.ação 1 do rnandat~. s~á: 
1.,leito novo · Preteito pela úamar.a Muni~lpa.J p,ara o e:x:~rofêio do 
c,a,rgo pelo te~po quE:- faJ.ta.v.a .a9 ante,dot. observadas nessa elei
çij.o. a~ fnstrucções q.:ae regerazn a,, primeira e.lei~ de Pre:fe!.fo 
pela meszna C3.,n\ara. 

·§ 3. 0 Nenhµm ~re~e!to j>o.derá s~r .novamente- eleito, se.nâo 
.quab."o ·a:~nos depois de. cess.~ as $uas tunc~ões, qualque.r quQ 
'ten~ sido a g~~ão destas. 

Art. 10 : A-$ resolu~;õe-s. aa Ca,mar.a serão sttbmettidas ao Pre
feito que •. dentfo do prét,zO 4e d .ez dk!,s, d~t·e·r~ ~ sàné~ión.a..l-a,$:, po-
l)Odendo vetà.l··as no tedo ou em .Parte. . 1 

§ La O silencio do Prefeitc)' por tna i8 d.e u91 decendio. i'mpo-r,.. 
ia.rá em Bánccão. · 

~ 2. º :Devolviôà. a resQlução vetada á camara Municipal,. estâ_. 
'"rn diséússão- :lillka, deliberará .dentro do prazo, de 'trinta dias, so,,. 
bre º' a.ssumpto;. con·siderando-se l'.ej~it.ad·o o projecto ·~ não fór 
elle mantido pela maioria. abs9lilta dos v~teado.res que c<>.mpõelD . 
.i Caman!, ~uniQi>pal. Ne$te caso ~e:rli. -a r~so1ueã:e> d~volvi'da ao . 
l''n~felto para a pro.mulgação. 

11 • • 
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. ,<tUárénta e oito .. (48) horas e ·na hypot:he·se:: do .. pa~ag.rapho1 J, .• º 
· d~~te .. artigo, ~ -Pr.~~~en,t~ :,ela. ~~ara. tar~ ·~ "i)roirt~i~~ã~· ~. · 

._, . .Art. 11. . Revogam-~·e as dlsposi9~es em c0.nt·tn.·J!io,, 

·~ Ii~a. e· ·v:ú:~ ~ imprimir a , se{;niint<! :. ~ 

llEl'.)ACÇÃo 

Projc>..cto n. '294.- A -.- 193·5' 

(l ": eigislatuta) . . .. : ~ . "- ·-

Reda'cção, para ea dise--µ,ssüo: d.o '°p·ro.Je.ctr:i · 1i:. 2~4. ,rJ(: ,.t:ri35' ·ó .. · lcai.<;
la.t'1tra) qu~· rcu11,fo. a.s :nç...1neaç<Íe.-J e JJro·m:oç.õe.~ da. 'J~t.'<itiÇa lo.cai 
iJ.o · Di#ric:to. Federai. · · · 
Project~ so. d~ 1934 - JuStic;:a :81 - (l.• Iesislafuiaf. 

O. Poder Legislativo decre.ta.: 

~rt. 1. 0 Se_rá .pi:"~ncihida: ··pór ad·VO~ado, · o~ .. r;nex:uln·(:) âo. Mi
~iterio . Publico, a vago~ de juiz .q.a Cõrte de Appell!].c:ft.o ·do. Dis
tl'icto Federal, .. sempre que em conseriue~ci~ da .. nu~&~a. .vªga de 
:fu:izes do trtburtai. provindos da. advoca:díà e d& l\{in.i$tério · Publico, 
-ticar· r:cduzldo· a menos ·de um quinto ·dõ total., , . :'-· 

.§ 1. o No .computo das lugares que .cabértl . a -~~iv~_gá.dO'S. e~ 'rnem.
. l>ros d.o ·Ministerio ;pübtico, se-rã.o incJuidas QS que 'actU:~ú!Pente ·\se 
· ÍloiÍam Í>reenchidQs por jutzes que · nro\·iera.ni .ae. ·arguma dessas 

éla.sses. ' · · ... · ., · · ... ' 

§ 2. 0 :Para o pr~e.nc:himento dai vaga, ·:nesses ca;:;.os, a COi·te de 
. ·· Appe'Uação org:n.n'izá.rii. por votaçao em· escrutinio; secrete, lista de 
· .·tres nomes;. .de advogados e membros do M.inis~~rfo· Publicó, de :r;e-
éo~fa;ci4o s;l.ber juri4ico :~ reput,ação illiJ:>ada.... · 

Art. 2 .. o· O· juiz no.me.ado, antes ele emposs;,u·-~e- po cargó farã. 
Pi"e>va dos r~q ui si tos· seguintes~ · 

a) tlroÇ?ínio. :fo.r~Jl..$e 4'e ·~âis de dez annos. eoi:n<:> *lvi;>g~do o·y 
membro .do Mini'sterfo P~blieo ~ 

b) ,~dacl~ ~níerior a 57 annos; ,•. 

e) alistamenj:o · COllJO eleitor; 

à) .quitação das' ·obrigaÇõés roilitar~s ;'. 

e) :Sànida.de· physica .e mental, ~ttestada ,p9r J1.µna. n1edicQ. d.o 
s.erviç.o federal de saude JiUbl.fo~. . 

Pa:rágtapho· UiliCO,. Çasô · algum do·s ind·icados nt.i:. ~istà Qrgani
' zada. não faça pr·ova. com,pleta 'd@~ re·quisítos 'exiglclos' neste arti

go a ,Côrt~ inàl~rá> ail'-!~ por .esctutinfo secret~. qu&n·-· o . .. ~líb-
~tituá.. . . 

.Ar~.. ~. º As demais vagas ·de Clesemba:rgadQr. e : ~s: 4.e ·ju1z :.:ae 
dlr.c~to, que co.mp~d.rão ' ao.s jufze,s de-.· clá'sSe · .imlnecliatamente ·in· 
!erior, serão preenchi~s. a!tern_a.d,a:ine.ntê, p'Ot meí:eé'im~nto ·e ... por 
antiguidade. . - ... . ,,,: ; .. :," ,·, , 

'§ 1. 0 A Côrte 'de . Appellaçâõ J)roô'eder,â,. étn. esaruftni\:l sede
'to, â: .. escolha· do jü!Z que dAva··ser in·cucaao· para ·preêrichier a· vlti;à. 
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pelo critério d(!: antignidade, Qbservando o disposto no para.gra.
pho 2. 0 do art. 104 dt1.. Confitltuiçã:Q .Jrederal , 

§ 2. 0 Quando a vaga; tenha de ser provida por meredmento, 
a Cúrte de. Appellação o.rga-niza.rá, p·or votação em escruUnlo se
·creto, a lista. ide tres j.utzes da cl~~se ímmedlatamerite 1.nfe.rior,, es
colhidos entre m>. ·que QCcupe'm os lôgares de maior antlguiclaéle, 
coi;responden te~ á met;;t.de do numero total de julzes dessa meSIJ:Ul, 
elass_e. 

Art, 4. ·· A.5; lista.S para nom~a~ã.o, ou ·promoção, serão .for
madas sornentt.! pelo voto dos desembargadores effeetivos em exer .. 
<:icio, contando tres n'O.riles cada. cedµJa.. 

§ J,. º .Se <>ccorrer empate, proceder-se'-~ a. novo escrutinio én
tte os concorrentes que tenha.ni. obtidQ egual numero de votos: se 
pe'rslstJr ó empat~, ·· ·pre!erir-~c~á. 1) que tenha mais .antiguidade 
de formatur..t . e. se ambos tiverem egu~ antiguidade·. o m~ 
edoso. 

§ 2.o Qrganizada a H.Sta. r> Presidente ·da Cõrte 'de Appella
cão a enviará ao Ministro <la .Justi<:a e- Negocios Interiores, a.(im 
de Que o Govel'l1<>· faça ~ nomeação no praz(> d~ 15 dias. 

Art. 5." Revqgam-sé 1!$ clispost~ões em contrario. 

Sala. da Cornmis~ó de .Tustlc;;a. 2 .. de Outubro de ·1.935. --. 
Waldem.a1- Ferreira, Presidente. - Levi Carnefr-0~ Relator. -
Goilofreilo Vicnna. - Pedro Ale.~. - Adolpho Celso. - Ho
.mero Pires. - ~'1.rtJu~r ~Q.11-to.<; . -- C<irlos G<nne.s ele Olweira. -
Pe6ro "V er-oarai. 

$• lldo é vn.e a. imprimir Par~ ser rem,ettido 48· 
·cornmissões de ·constituição e Justiç~ e de Flna.ncas, 
de accôrdo com o pa.ragrapho 3 .. • do art. 146 do Regi
mento, o- segu!ntê 

N . 350 - 1935 

( 1 ª .~egislatura) 

Deçl_aru fr,H1cd.011.arius ptlilJl.ic.r>is CJB c0ntract<idos. ã~ristc.s, j.onia

lei,ros ou mensa.1utaa 

(.Just~~a 201 e Fina.n_c;:as 326 - 1 ª I.e,p.slatura.) 

Artigo unico. São ~onsld.erados funccionarios· publicos, para 
todos os et(eitos, inciuslve quanto ao direito. á; aposentadoria, fé
rias e .ncenças de qúalquer especie:, os contraçtados, dio,ristas, 
ji:>rnalelroe ou mensalistas, mesmo quando recebam remunerac}ão 
J>_Or verba global,· rev9gadas as . disposic;:ões em contrario. 

Sala. das Se~ões. 24 de Outubro de 1935. - .Thompson Fkw~s 
Net'to. - Morae8 Paiva; - .Pa.-uio Martin.s . - ~loguei1"a. ,Penido. 
- Pedro Yeroani. - Adalbertó Camaruo • ._ PlintO· Tourinho. -
José M<U~Jer. - N&raldino Lima. - Abguar Bc.stos. - Pedro Ctil· 
m<m. - Dem.ocrito Bciéha.. - Dini.z !·u:nior. - - .d,cvf'cfo Torres. 
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Barreto :Pintp . - Henrique DotUrworth. ·- .ãdalberto corre:a. 
- Magiãhães Netto. - Okrl8tla.no Mp,c1J,aiJ,o . - Motta L,fma. 

Jwttifiooção 

O a.rt. 170 da Constituição est;ãbeleee que o quadro. dos t:unc
eíonarios .1;u1bllcos compréhendeJ:d. todos os que exercem cargos 

· publicos, ·seja qualquer a . fõrma de. pagamento. 
A_pesar da elareza crys~úna, dessa dhspósi~ão, duvidas t ê.Il.l 

surgido, na pratica, em varios MJnisterio.s, quanto aos direitas 
que cab~m aos servidores da Nação, cuja. remuneração se-ja paga 
a: titulo de diaria, em vfrtude de contracto, ajuste, ou simples ad
missão. 

E' assim que aos conductores de mala.e;, aos investigadores 
extra~ume~a.ri.os da Policia, aos a.gentes de Correio de 3ª -e 4ª clas
ses e a outros milhares de se~ve~t,'~arios que prestam ao Estado 
ser:viçQs· lndispensa:veis e.o funcc)o~a..men~o d'e seu app~elhQ ad• 
mínitt~Uvo a troco, em quasi todos· os caso~. d'e infima. remunera• 
~o. que baix:a, não r.aro.. á. diªrla d~· 2$,50(), se insiste em son~gar 
direitos q.u.e a óonstitui~ão outorgou. lncontestavelmen~e. 

Com o actuál projecto não se estabelece .direito no'\.·o; é elle 
ape·na,s, meno,s do que um acto lnterp.rete.tivo, antes uma dispo
sição dec~a.toria que fixa definitivamente no· seio do funccio
na.lismo publico todos os milha.rés de dedicados, obscuros e incUa
Pe!lsaveiS servidores da Natão que uma interpretação res.tricti
Va. e erronea. quer permane~m ~egregados da. grande farol~ do 
funccionaliamo brasileiro. - Thcmu>so~ Flores Netto. 

O Sr .. Presidente - . Está finda a leitura do Expediente. 
Tendo o Sr. Belmiro· de. Medei:tOfJ deçlal"adq que, por m.otiv01J 

Justos. não pôde acceitar o togar' para qué foi n.omea:do,. dê- mem
bro da Commissão incumbida. de rever o Cocligo de Mrnas - no
meio para. substitull .. o o St. Fra:n.ctsco Pereira.-

O Sr . Miranda Junior tPela· ·ordem) - Sr. Presidente,, a; 

illustre represen.tante de São Páuln, minha dii;na com,p~nheira 

de repre~entação, a Dra. Càrlota de Queftoz, lncumblu-;me de 
justl:fica.r per~tc Y . _Ex. e . a Ca.sa o seu· não compa recimento 
aos nossos tra,bftlhos parlarnentares. Impossibilitada. de- Ioc.omover
l:te, por estar ainda guardando o le ito, terá. que deixar de compare
cei- por mais alguns dias, e pede~me commun.ique tal facto· a V. Ex. 

O $r. Presidente - .,\ M~~•1 fica 111t(!irnda. 

O Sr. Gomes Jlerraz (Palu .or-dem) - Sr. Presidente, v«
nho fazer um requet·imento verbal nos term.0s de artigo 17~. pa
rag.rapbo 1 . ó, letra .Q do Regime_n_to . - Está pend~nte de parecer 
ou de estudos, no sef.o da Commissão de Co.nstituição e .Justiça, 
o substitutivo que ao projecto ~ . 97 apresentou .o notavel juris
consulto e membro daquella Com,missãQ, Sr. Deputado Levi C.a:r
neiro. A esse ;>roíecto, que establece ~ormas reguladora~ de p:ro
.fL'iSão do advogado e do solicitador, foram o!!erecldas emericia.s, 
por occasião da segunda discúiiSão, para se manifestar a respeito . 

Sue.cede, porém. Sr. Presfden te, que, ha. dias, foi apresêntado 
no Congresso -Legislativo do Estado ·de São Paulo., 'Pelo W,astré ~ 
pres'tigias·o Deputado Sr. Ala.rico ·Caiuby; um projecto de lei que t çi-
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_ .mou ·o •n ': 15 . .. equípara:ndo 'OS seticita,dores áQs adv:.o;gados p~ovt-
sionados e extin~uincio ~-classe. ààq;uenes.4 .o .:disposítivó;des~e pro·,.. 
je'Ct:o ê o· segliÍIÍlte: 

·-

' -. . .. , : . ' . . .. " . 
"Art. 1 . º· Os soli;_c-itadotes· c.o.mprehep.diçlos no CJ.ecretp 

~s_tadpal n 4 6. 7-6~,. de 9 d~ . Ol:ltubI'Q de .193~; . ficam ~q,uipara
dos aos advdgaidos· provisioná.dos,' exé.ite:Uio \as suas 'kctfvi
dades lla i9rma estabele.Cida íio 

0 

art~gó 22, paragràpho· 3. o 

âo Decreto· Federal D. .· 22.4.78, de 20· de FeV:ereire cie. 1_933,. 
mantida. a ~xtincção · ~ classe réferfd?- :no. ;oi'ªncionado de
eretq,, ArL ~ . ;. Esl;a ~·~i en:tra.t~ em vigor nE;L da~ oda. · s1;1a 
·pulfüca.cão. '' 

Sr. Presidente, co:nt°ra ~ constitucionaiidade 9u a l~gallq.~de 
., d~se de~r~to 1:evanUµ:~Jn P.l"otestos a Ordemt o In;:iütuto e o Çlub 
. ';.dos .;t\,dv0gados, de $ão Pau:l9,, . iso é, ;í,s ·tres entidades maximas 
, .. ;que sup·e~inten.dem Ol:l. ·.a:efend~m . os interesses .. ·~ os direit<ls :da.. 

• : • •• ~ ' • ::. i'!•,• • • • • ; 1 t 

. ~ ·Clà.$se, ~~ndo d~ no'ba_r que :a Or.&em Q.os Advog:ados a.cceitou e ap-
. ;provou, una:nitn:eme-nte, o parecer , sobr'e a inc~nst?-~uc~ónaUdade do 
.. ~esmo decreto, da lav,ra, <le seú iJ.Iu.s.tr:e membtO,, Sr. Bene~ficto 

da. ·C.os~ Nettc>.. T;d p~z.~cer mere.ce- f1gurar na ,;icta. de ne~~os 
, tra;ba~os CO!A:O -subsidio ·ao es~udo da Coi:pmiissã.o de Consf.itui
- ·Ç.~o e .Justíça . :E' o s~guinte: 

; . 

.. 
O ."Die,~·S.a Offi~ial" do Est_~~o, de 3'9· do mez· pro;Xlmo 

,pas§tadQ~ .publlGQU:. na lntegra,, Ul\1 discurso que foi ·profe
:ridot na Assemb1éa Legislativa do Es~dd, · pelô QperO'se 

Deputado, Dr. .A.lar'ieo Cài'µby,_ justificand.o o projecto de ~i. 
que tomou o nutnéro 15, ê que tem -por fim .equip_arar os so1i.
c1tadores, coni:Prehez;id.i~os iro âeereto estadual n. .6. 160, de 
9 d~ Outubro de 1934, aos· prov.isJonAdos (aàvpg~dós ,provi
slon~ôos)', d.i_~ 9 µr.ojecto, para o effeitp de poderem os -tílf~S
mqs ~ollcitadores, exercer :.\s suas açtívida;dei;, na forma. 
estabelecida. p,el'o art-. ~2· .parçigr-ap.ho ao. - do Re.gularnento 
da ·ordem. atê a sua !:?:XtinGÇüo.,. previstà n.o r eferído· decreto . 

Este ;projeeto deve entr.ar, h.oje, em ·discussão~ naqueUa. 
Assembléa.. 

Penso· que -p cen!:!e!ho não po.derá deixá?: qe· se !,nt,e
ressar :pot" a-ss:µmpfo de t.anta rél~v;a,~cla1 ~minando e; es
tu_dando com a -sua: ç:o_mpe·tencia -habi_túal . aq~elle projecto 
p~rqu~. se a, su.a, eonversão .em lei, ecoo.ol.llica:m:ente1 etn 
pouco Ji)rejuµ1ca a .noss·a clas~e. que ê invocaqa :mµitas ve
.ze.s, para con:-Igir, ou a_tten.uu Qledfante remuneraçÃo, os 
e7'ros dos Uceneiada:s,, não deixa d.e· -prefodi~ar., grandemente, 
.a 'Perfeita e. reglllar distribuição da frus-efça. que depe.r1dé.. 
substandaimente~ do estude .. seientillca da}· lei, do eons~lh'o 
aee~tado aos q,ue. p·reeisam de .. conhecel-.a e da maneira per
"fe1tá;, ou quasl j>erfel ta.l .d~ ºp!eltea·f,. ~erani~ os juizes e tr1-· 
búnae~ a a,pplica~ão do dJrei~o- qúe ella cpntém. · 

Os nos.so$. antepassadps ªP•Ji>ell.ida.ta.m· os pr.ovis_iona'.Qos 
'de "legulei,os" ou ''leguh~:ios''" .e a -pâla.vrn. ·"legulismo"~ hoje 
em desuso significava a qu:a1'idade do. j.urisconstilto; qu~ s6 
atte11de ãs· letras .a:as Jeis, ·de~eurà;n4o-1he-s o espirita e. ·o al
cance · (con:f.e.rir eandi<fo Mendes, ·Codigo PhiUppill-P. · pa
gina .87 e. Candido· ti.e FigUeil"edo. palavra "le~~mo''') ~ 
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'El" um etro. parece-~e. ~lvanizarem-se bs léguleio.S ·ou 
criarem-se npvos, no tempo da e,scola da l.ivre índagà:ção tlo 
direito. 

No. estado de civj,Iização em que nos encontramos, no 
Estado de são Paulo, a noss3i organização judiciaria não 
catece e não comporta senão duas figuras de po,s~ulantes, 
em juizo: - o advogado e o solicitador, isto ê~ o clibico e o 
enf~rmeiro àas molestif!.s sociaes de natureza juridica: 4 ~
gura do provisionado, çreada exclusivamente para os Jogares 
onde não existiam a.dvo.gados oü existiam em numero in
suffieiente, tem se mantido, em nossa legislação, menos . por 
uma necessidade real, do que em consequencia' do · ·1nnU:xo 
de phent::m~enQ~ misoneis.tas, na evolu~ão normal . das• CQfü"-
ctíVidades. · · 

.Se o consélho entender de estudar e-ste caso, passa.rei a 
dar, des.de jâ., o meu parecer. 

Sob o a.sp.ecto le.ga1 parecê-me que ·ó projecto ·ê incon$U
tucional. O a ·rt. 5° n. XIX, letra 'k, da Constituição Fede?"at 
determina g'Q.e compete "privativamente", â Únião legislar 
sobre: · 

··condições de capacidade para o exerclcfo de profissões 
libe.raes e technico-sciéntificas, assim COJiiO do jornalismo'·. 
(V. tarnbem art . 39. n. 8, letra e) . 

. E' certo que no art. 7 .n. III, a Constitu_i§ão FeQ.eral 
outorga aos Estados competenc'ia para ''Elaborar leis sup
pietlvas ou complementares àa 'legislação· federal" ; mas 
accrescenta: "'nos ternios do art. 5°, paJ"agrapho 3?" . 

E neste. paragrapbo 3°; do ai;-tigo 5°, estilo enumerados 
todos os casos· dessa cômpetencia suppletlva ou çompleme~
tar; mas está excluldo, de tal enumeração, o caso das con
dições de capàcidade para o exeI"cicio de _profi~sões liberaes. 

-E tanto assim ó ehtendeu o legislador constituinte es
~adoa.1 que. no a-rt. 18 n. 21.. eia Constituição do· ·Esta(i;) d.e 
São Paulo. r~-enumera os casos da .eompetencia estadoa: 
comple:i;nenta~ ou s~pp}etiva., l)a; mesma ordem e com a~ 

mesmas. pala-vra.s, em que se encontram na Constitui~ão F ·e
de1;'al. não rnenci.onanqo,. porém., as condições de ca_p~cldaéi~ 
para o exerci cio de prof-fssões l:lberaes. 

Pois bem!. O projecto do digno Deputado Alarico Caluby ,. 
consid~m. implicitamente, 'os· solicitadores, que . São as aú
xi.Ua.àotes dos advogados, em condições de . ex~rcer a pro
flssão liberal da advocacia co.m a. me~~n:r;1a amplitude que a 
lei confere aos provislanados. E isto, no meu frac() entender . 
. fere a legislação federa1, em especie, isto ê , o art .. 2~, § 4'' 
do Decreto n. 22.478 de. 20 de Fevereiro de 19-33, onde .as 
a.ttribuiÇões dos solicítadpres .se encontram. per.feitamente 
delimitadas. 

·sob o nsp.écto .social, que, apresentarei· illustrad,o pele. 
t'1.emento. historico. ··ao mésmo inhereni:e; não ~i).eontro, no 
:1.lludido r>roJecto. alêm do generoso intuito qUe· o ditou, 
q~alquet· vantag-em secial ponderavel, que possa 'contraba-
!an<;a.1· a.-.; desYantagens evidentes. · · 
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:o exercício da advo.caci;a é tuncção .elementar ~ propria 
.do homem que entende de leis., istp t!. ao advogado~. desde 
<Hl'e elle áppareceu. como e.ntidade indispe.nsavel. .no . !unccio-
nametJto d.o á.pparelllo judieíario. · 

E' 'o q .ue ·nos ensina. a: história. Vé~amos": 

A infhténcfa do ·direito romano e do direito canon,ic o al
:terou1 em meí::tdos do seculo .XIn., ~m -Portugal. o ~ 't)tig•) 
systema .da judicatura ; e a rnultipliçiÇia.de dos ne!;ociqs. he~ . 

- comq o intrin~ado das leis, motiv::i..ra_m o a.pparecim;ertto do$ 
a:dvogados, atê então inuteis, em face da .slmpllcldade do 
p~ocesso e - das proptins 1efa, 'no r:eg.imen hnmedfatamente ~r.
tetl<>r. Esta. é a explicação qe Coelho da. Rocha e Mellt:'· 
Freire, reproduZi\ia. receri.temente pelo Insigne jurista pa• 
trielo. José Carlos de Ma.ttos Pêf:ri::ot_o, em sua magnifica obra.: 
"Recurso E~traordlna.rlo" (eidição de 1935 - pags. 44 e 45) .. 

Os advogados, portanto, isto é, os letrados, os entendid·os 
(juristas) tornaram-se indi$pensaveis, como a-wdliaxe:s dil. 
.Justiç-a, "desde que o pre>cesso comeGou a se.r esc~ipto, in
trod:uzlndo-se. as formulas -con_iplicadas da jurisprudenc,la 
.rómanà·". (Conf. Matto.s Peixoto, Joc . clt.). 

As ordenações phflippinns s'órnente permlttiam a con
'éesBã.o das provisões: 

a;) depois de exame prestado perante os desembarga.d.o
res· ·do Paço; 

õ') depois d~· verificado o numero de provisões existen·
tes "de ma.n,eira que não sejam mais do que razoavetroente 
se p_()ssam manter" (V. Ór(jem, livro I. titulo XLVIlI, 
n. 4). 

Mas· .desde então até hoj·e, a tendencia manifestá da le ... 
gislação é pará o desappa:r~.cimento destas provisões, eh.de 
quer qµé o numero de advõgaidos fo.rmados seja suffici·ente. 

·No Er:tsil !rH'\<'pen<lente. a figura dó provisiona.do a.ppa!'ept'. 
a. prfmeira vez, no §" 7 do l;)êcreto de 22 de Setembro de 
1828.. o qual está assim redigido; 

"Aos Presidentes dn.s Reln.çõe!': <'Ompete concE>rler Ucen(!a 
para que advog-ue homem que nõ o he formado, ''dos !oga:res 
ónd:? bouver f Rlta. de bnch~reis formadqs", que exerçattl 
~ste offieio. prec.ed~ndo para ÍS$Q ~xa.me na sua preSe.n<;:a.~, 

Vê o ColJ,se.lho como a lei ~ cl~ra: "dos togares. onde 
.houve!' falta de bachareis formados". o que: quer evidente .. 
m:ente. significar : à.os· males o menor. isto ê, o· que .sabe .a 
letra dâ lei, embora lhe deSeonheÇa o senti~q · e ó alcan.ce, 
·é preferivel a.o que. ignora completátilénte o 'texto. 

O Decreto de a de .Janeiro ·de 1933 reproduziü,· no ar .. 
tlgo 7, n. 5, a disposição da lei anterior . .' Mas o aviso d~ 
25 de ;Agosto de· l,836, dirigido ao presidente da Relação ~ 
Côrte, ordenou-lhe o seguinte: 

. "Qtle a vista da relação que remeteu. e das pes~oa~ 
provlsl.onadas para advogarem na Côrte, deverá. .sobr'~star 
n&. concessão de taes licenças a pessoas não formadàs em. 
Direito, .e que, quando se findem as concedldas, nâo as man· 
de· :retormarn. 
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Quer dizer isto que, no Rio de .raneir.o. a:s Pl."Ovis.ões 'JJ~ra:. 
o ~xereicio <la. advocacía. estão éXitfüctas ha e.em annõs: ~ 
nin~uem cer.tamente se aven'turará. a atfi.rmar que ili cultutá. 
juridica da Côrte, em 1836, era ·maior do ·que ·a do Estado de
S-ão Paulo, em. 1935. 

Aqüelle regime permaneceu· assim jltê o fim ~ ~o_, 
naréh_ia. so·mertt~ a Assem'blêa Getaj Legísl~tiv~, e.m lei es-: 
peciª-_l, pqde.ri.Q. consJ_cierar .ba;bili.tad:o para o e:x:erciçi9 da. 
~llvóc~e~ o ci)iad}i9 que n _ão fo:~-e '"bacharel f-orrnado ou 
d_outor em scie~('ias juridica:s e socfaes". Foi o que oceor~eu 
com. o n_otavel provlsioria<!}o Antonio Pereira ·Rebouç;as, q'Qe 
obtev.e. Ueonça para a_dvogar, i;?rrt todo o Imperio, por uma 
resoluçâo especial e ·n:omlnal da. Assembl:~a, Geral Le~jsla
tiva, convertida no :beéreto :n. 466, de 4 ·de Setembro de 
1847. 

ProélamRda a ::R:epubrtca.. a nossa l'rim.eir.a lei de· Otga
·nlza(;5.o Juodicia-ria. no Estado de São Paulo, isto é •. 9 d.e
:cr~to n. 1_2:3 de 10 ã~ Novembro de 1S92, :deter$in.Qu o se:... 
gwnte, no art. 88: 

"Quem nã:o· fôr graduado ~ni '.Pi'telto. Q'µ não tiv~r aúto
riza:ção legal. só ped~:rá; ex~rc~r 4- ádvocáci~ · _nQs· logar~s· 
oz;rd~ houver falta de letrado~ que ad,vogue.m''. 

E pa:i-a e;ic.erccr a :;:idvoc_à:_cia, nes)>es· l9gare$, os leig0s ~~
tavar,n sujeitos a. concu~so per:ante 0 Trlounal à.e Jus.t-~a. 
(art. '89). 

O al't. 1'0 da lei estadoal n. l.520. de 1926 extinguiu as 
'p:rqvis()es qµ cartas. q_e ~a-vogados, .l"-~-$pe'ita.da.s as provisões 
co;ncedidas. Qu._er i.sto dl.zer qµé, h.a vtnte a:nnbs pasc;ados. 
já, se reco~l:tecid~ que o Esta~fo de São· ;P~uJ'o possJ,Ila o ·~U
m~ro (ie Jetra_do'S ·su.c-ficien:tes para o exercicio d--i !_tdvo~aci:l. 

Ora, d.e então J>~..ra câ o numer.o desse$. letrados _cresce:u 
acce_ntuadamente.. Actua1ro1:-nte existe.m, no Esta(lQ, n.a~ 
men.o-s .dé 2.27°7 ad.vógaidos inscriptos na Ordem. 

Enfão, isto G, em 19.16, e:ra consideracio um mal o ~.x<:t·
clcio da ~dvo~aci~ J,lelos sêlicitndores, motivo pelo qual ,a ·lei 
lhes vedav_a ta~a(ivame·nt:~ esta funcção, sob a cô.mmfüação 
4e µulUd'ade .dos ·actps prati~ádO$ e ca.ssa.c:&,o d~ ~'ij;D.9 .pro:vi_
.sões (a..rt.. ·f)p da le.1 -n . 1.'52'0, de 1916) . ~Qje, as razpes ~nda 
.são i;naf:ore.s para este ·rigor, por.gue. a~ leis d·e direi.to _pri
vag9, tn.flu~nciadas pelas tt"a:nsformações de direito p1ul>Jico, 
.fnher.entes tls êpocas de transição, neces!?itam.. 1cle maiQr es
tori;:o in.teilectual• 

Por cult.u~a fu~~ame-ntal o-u propedeut-icz~ maior somma:· 
de conhecimentos jurtdlcos p·ara que sejam com~r:~hendída$ 
,pelos prof.ts~lonaes,- exp:li_cadas ·a .os co:p~tituintes .. 1ntêrpre: ... 
ta:das no .Pr:'eto .. io • 

. E aqu·enes: qu·e não têm u.m cu.rso re~J~/t de c!Urelto 
não está.o, a m.eu vêr. ern condl~ees ·ae comprehender, açon.
s .e!l1ar e. ple-Jteàf' a a.ppUca~ao da lel e do direito. 

Proponho, peios· mottvó·s . que ficam eJÇpàStos: 

lº .. qJ;le Q 'Conselh,Q da Ordem do$ Advogados. na secção 
de- São Paulo. •tom~ a delibera!lão de e$tudar ó ass.umpto. 
c.onsi'deran.do-o sob os seus doJs a.s:;peetôs·: legal e sôcfat: ·& 
que, n'o ~so de Se' Pt!Onúnciár êontra o pi;oje:.ctô, em ·qual
quer dos dois sentidos: 
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2°, officie ao digno apresentante do mesnw. hem coT.o $'!. 
commlssão encarregada de dar parecPr sobre elle, no ~entjdo 
de lhe não s~r daido andamento; 

3º, tome-, por .sua .directoria, a·s ·outras providencias ne
<'cssarias, â solução .satisf'actoria deste caso" . 

Os officios do Club e QCl Instituto aos Advogados são 
os seguintes; 

"São Pa.nlo, 6 de Setemhro de 1935 - . Exmo. Sr. 
O Çlub dos Advogados .de. $'. Paulo, apreciando, com alto 
interesse, o ·vot_o de approvac;ão. ã proposta apresentada pelo 
Sr. Dr~ Benedicto Costa Nétto, relativamente ao exercício 
qa profJssão de solicitador, vem traze.r ·a V. Ex. e á Ordem 
a sua irrestrlcta solldariêdª-de. - A class"e dos advo~dos,. 
embora fornecendo o maior contingente dos ~ró-homens do 
Brasil, te:m sido sempre r.elegada par.a um planq itl:ferior, 
em razão da sua constante passividade . diante d.os l\Xl_ai."l i_n
justlficados accommettlmentos aos seus dir~itos e preroga
tivas. - As medidas .. ultimamente a_doptada.s pela Ordem, 
vão, no emta:ito, mostra.ndc:> que a elas~e dos advogados co
meça a ter uma entidade que propu~a., effec.Uvamente, em 
prol daquelles direitos e preroga;tJvas. de modo a . poder 
conq'Uistar o loga:r que. indÍscuttvelmerÚ:e, lhe cabe no meio 
~ocial e politict>, como cleme.nto de força. e ,de equ1librio . . -
_ute.n.ciosa.s saudações. ~ Ao Exmo. Sr. Dr. José- Manuel 
dé Azevedo Marques, DD. p_residente- da Ordem dos Advo
.gados do Brasil na Secção de São -Paulo,. 15 de . Ou~ubro de 
1935. --=- Exmo. Sr. Dr. j, M. de .A.zeved() ~arque~. DD. 
presidente da Ordem dos Advog~dés do J3rasil - - Secqão dl-' 
$. Pa-ulo. - Ten.ho ~· honra. de communica,r a V . Ex. que o 
Conselho do -Instituto dos Advogados de $. Paulo. em ses
são ~eallza.da no dia 4 do mez: de Setembro proximo passado, 
tomando conhecim_ento da ·prôp(>sta submettlda ft. apre.claçã.o 
da Ordem p~lo iUustre Dr. :é.enedicto Co.sta Netto, relativo 
ao. _projecto n . 15 ,apresentado pelo Deputado .Alarico. Câiupy 
á Assembléa Leg1slativ:a do Estado, i"efer~nte â. equiparação 
-dos ,sollcltadores aos provisionados,, adciptou a cone1~~o da 
dita proposta, :por entender q'ue o mesmo projecto, além de 
ser lnconstitucione.l, trata de materia que escapa á. com
pete-nela do Legislativo E~~dunl. - -Nesse sentido, este 
Instituto enviou u_m offlc!9 ao Exmo. Sr. p?'e~ldente daquella. 
Casa. _Legislativa. em data de 2 do corrente mez. Attén
closas ~audá.ç~. - O p;re:sldente, J . O. de Lim4 .Pef'eir:Q," . 

' 

O Sr. President~ - Lembro a.o nobre Deputa~<> que e~tâ. 
: 1'atànclo J<le mn.teri~ da. hora. do Expediei:ite. 

O .$R • GOMES :FERRAZ - Vou· terminar, Si•. Presidente·, .cha
mando a attençã.o da Commissão de Constituição e J'ustJça. tão só~ 
licta. e expedlcta nos aeús trabalhos, para. qQe, ·quanto antes, por 
uma formula que iresgua'rde· os interesses da cla,s~e. evite qua.Jquer 
atteutado, injustiça, illega.lidade ou ~sbulho, que porventura. encerre 
;l. proposição -~mbmettfõn A. considerA~ão dQ Legfslat;ivo estadual de 
Si_o Pau1o. 
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O Sr. Alberto Su.rek - Sr. Presidente, devo agradecei~, de 
inicio, a gentileza do meu J)lustre collega, Sr. Sebastião Domingues, 
·que me cede~ a inscripção, afim de poder fallar no dia de hoje. 

Desejó justificar um projecto que Visa corrigir falha.s da. I~i 

de- férlas dos empregados no coPJ,merci·o, lei que excluiu, tacitamente. 
os viajantes commerclàes, ,e, im:plicita.rnente. os vende.dores pra
cistas•. 

Antes de apresentar a justificativa do -ref.eridé» _projccto, ~ pot· 
ae en_contrar na; ordem do dia da Commissão de Legislação Soc'ial 
uma das materias de ma.xima relevancia ,que· se· prende á elabora
ção do futuro Codigo d9 Trabalho, q~ero, em rapidas palavt"a!'I, dizet· 
algo a respeito . 

Se analysarmos as :varias· Cons~itUi<:ões dos paizes latino-ame1·j
canos, chegaremos â conClusão de que. a nossa Carta Magna, i'.nsti
tuida em lô de Julho figura coino uma das mais adiantadas. Assim, 
o primeiro _paiz ·<las Americas que adoptou: uma nova orientaçao. 
inscrevendo pr.inciplos em favor das Classes trabalhadoras e deter
minando a intervençijo do Estado, dfrectamente, na -sua ordem. sc)
cial e econo~lca, foi o Me~ic9 em 1917, qüe possue, ~em duvid~. :uma. 
das constit:u!ções mais· avnnç;:tdas e a:ntigas, no ~ocante ft. reforma 
por que têm passa.do os. paizes a~erlca.nos. E' precisamente n:o 
Mexico, onde jâ exi~te um Codlgo do Trabalho, com o resp~ito ~"' 
todos os pri:nciplos. lnsc.rfptos n~ sua Constitu:ç~o. em favor d:i.s 
class·e~ trabalhadçiras: prectsrimente no Mexico se tem procura:<In 
adapta:- as )eis .do salado minimo, da jornada de oito horas, tias co.m
mlss.ões mixtas de conciliaçã0,, das juntas de julgamentos e arbi'.'" 
tragem, ~te. 

Outros J>aizes, nestes ultimos a!lnos, levados pela revoluc;:ii.o ou 
·pelas refQ.ri:p.as constitucionaes. procuráni tambetn adaptar preceitos 
capa.ze_s de salvaguardar os dUeitos. das massas desprotegidas, do~ 
trabalhadores em ~raI. 

A Repu"Qlica de Ilonduras; pela reforma de sua Constittiic;ão, em 
10 de Seteml;>ro de 1924, e~tabeleceu, em seu capitulo 20, a: coope
ração social do trabalho, visando as .reivlndica<;qes das massas t~R'" 
balhadoras. 

A Repubika Dominicana.. em 20 c'le Junho f.le 1929,, procurou 
abot.fr os rnonopolios e <lar a Uher.dade de organfaa.<:5.o e de re:união 
âs sociedades, o que de. CE>rto modo velo contribui~ para melhorar a 
situacão· dos ohreiros daquelle palz. 

Uma das 'ConstituiQões reform?das como a . do Equador_, qe 
1929, inscreveu prlnciplos bem adiantados. E' assim o que se en
contro.- .no art .. 4°: 

"O dir.eíto de proprledajie- co~ restticções exigidas pelas 
necessldàdes e o proS'l'."esso ••• 

Esta parte vem justamente ao encontro do art. 115 da nossa 
Constitui~ão, que assegura o direito 4e propriedade desde que sejam 
satisfeitas as condic:ões n,ormaes da vida dos traha:htldores. · 

Mala· adiante, aeclara essa ~esma Con.stit~lcão, que: 

uo Estado protegerâ espe_cialmente· ao Qperario e ao c~in
ponez e legislnrá aiim de assegurar-lhe a ap_plicação de p-rln
ctplos de justiça na vida economica, dando-lhes a todos, um 
min1mo de bem estar, tal como convém á dignidade hum~". 
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E assim. success!vamente, a leJ ·magna da.quelta ;Republica pro
curou, c~m acerto, ~ princfpl9s bem avançados. 

A. Constituição do .Perõ, p:r:omul~da em 9 de Abril de 1933, 
~ã.o fugh~ â regra de outros paizes que· tambem fizeram r:eforlíJ.a. 
·constitucional, e, a.sslm11 nó art. 48. :assegura: 

.- · "A lei estabelecerá, no regimen de 1>r.evisãc;>, as conse
quenclas economicas da d.esocc·upa,ção, idad~, enfermidade, 
invalidez e morte. Além disso, !omentat"â. as instituições de 
~oli~rtedade social, os estabelecimentos de amparo e de ~e·:

guros e as cooperativas·" . 

S~guwdo outras Constituições, o úruguas~ qu~ reformou. ulti
mamente a sua, em 24 de Mar~o de 1934, perfilhou, como tez o 
Me:rlco, tambem principios os mais avançados. aCÍoptando o direito 
de greve., que n6s, da. bancada traba.lhlsta defenaemo!'l, e, finalmente; 
não conseguimos ine·erir na Carta ·M~gna. 

Se ê v.er.daàe que, em certos. cases, a greve prejudica os ~nte
resses' ·naclonaes, não padece duvida qúe os trabalhaiàores. qnam1o 
se acham esgotadqs e não vem o cumpriment.o daquillo que. 'J)edem. 
são fol'.'ç:ados a. decla.~-se- em pared.e para que seja obseJ;'Vado o ~ue 
deterI)'l1na uma lei ou então logrem reivindicar direito nue julgam 
esta.r assegu~do na Constrtuf·ção. 

Pretendo, Sr . .Presi.dente, com esta :rapidn. exposição, demon·strar 
não sõ que a nossa lei :ru·nda.mental deu aos trabalhadores, de !acto, 
as minimas reivindica:c;ões pleitea.das, as quaes representam al~ruma. 
coisa, como tambem que estamos, nas .Americas, ao lado das- nações 
mais adeantadas em mate.ria social, bRstando que os prlnc1pios t~
criptos na Constituft;:âo sejam <;:Umpt".idus, i.<1to 6, se elaborem leis in
diâpensaveis, ampliadas pára todos o$ tra;balh:ador.es .no tocante a.o 
que dispõe o capitulo da ordem ,social e economica.. 

E como. neste momênto, dentro da. Commissão de Legislação 
Social, temos tido a pr~occupação de traçar rumos e normas para 
a orga:nlza~ão do futuro Codigo do Trabalho, sinto-mé no dever de. 
com a rnt.nba d~sautorlzada palavra (ndo apoiààô), dar alpmas 
suggesti!le's a respeito, afim de que essa o·bra possa, de facto, con-
cretizar. os ldeaes inscrtptos na Carta Magna. · 

O n()sso Codlgo do Trabalho têr.á de ser elaborado dentro e.m 
i>reve, e para lsso, ha algum tempo, o mustre e·x-Minl:stro do ·Tra
balho. Dr. salgado F'ifho, teve ôp:portunidade de nomear uma 
Commissão de. Techníco$ da:quelle Mlnlst~rio, c·om a, 'incumbencia de 
estudar o aesumpto ~ el~borar um ante-projecto. ·· 

Agora, po.r lemhra,~ça de illustres membros da Comml$são, {oi 
sURcitada novamente e. questã.o no selo da Commissão de Legislação 
Social, tendo havido uma reunião, em que toram: adoptados certos 
J>rlnctplps, fixando como de futuro deverâ ser o nosso CodJgo, para 
cuja ~Ia.:t>ora~ão vem trabalhando um grupo de technicos do Mi
nlsterlo do Trabalho, conjunctamente com ~· reterida Comrni$são . ·· 

A s'Uggestão apresentada pelo mustre proféssor .Joaqu_Im Pi
m~·nta divide em sete partes o Codigo.: a saber: · 

I - Princípios e normas geraes d~ direito soctai - Introciucção. 

. li - Organiza.c:ão social ·e ju.ridica. <àas classes proflsslonaes '
Sim.4.icàtos. 
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JII - Relações d.e ordem ju·rtdico,.profisslonal en~re ~~prega=
clores e em:PTêgados: Contractos individua~s e co'IJ.venç:ões çoZ'leqtiVCJ$ 
de t .ràb.alà&; .. bas.e legal dos r~guza·me.ntos àe trabalho nt;s empresq.a 
màustriaes~ aoricolás e commerc.iaes. .Sala.rios. Oo.nflíctos de· tr.ci
baiho. 

nt - A:.ss1stenci~ ~ocial: .E!'Jl!liene e 8~fl'Uraru;a -no trabalho 
(é.ctti:i ent:raro. acciqe.ntes, o trab~lbo d~ ~uJ:h~r:e~· e de me_nores, lío
rario, f~rfa.,s; d-eseanso sem~ne.l) ., conoc4.9ã_ó aos sem trabliZho; ki· 
d.os liof.s terçt?s; imm_igr~{j,p.; eãu.cação prlífisslanai (Escoias, patro-

' t:J.atos, etc···). 

V ·- ·:rrevidenci~ s·ocial :· OQ;f;:cas e .i'1Jlstit.utos de Apo.s.eTJ,tadori.a.8 
e Pensões; s_eouro ·social, 

VI - Inspecção du tra:balho. 

VII - .Tustiça dô t:robalh'o. 

E' es~a. preclsa,menfe:. a. divisão subme.t'tida ao exame da Com
'm!SSão d.e Le~isl'a-ção Social e em prihci~lo a,ppr.av:ada. Entretanto, 
a. mateda. é de grande reie-iancia.. e tu:ao· o· que se. fizer. em favor 
dess~: õbra será. proveitoso, afim ide que «:>:$ tr.abalha!!óre~ ·possam. 
de11µ-o 4e pouco t~mpo, ter, em. d.~.finitivo, o seu Código. do Tr~b~lho 
concr.et!µdo nos prin~plós ~ta.bel~c~dos na Con~tituic;;&,o no cani
tulo re!etente â Ordem :Economica e Social. 

:N éstas condlc;ões:. temhrada, como sug'.gestã.o, que os dofs pr.I~ 
meú."os it~ns tassem• observadõs tal. qual !o~ .P.ro·posto P,elo nrustre 
profe~or ·p1.me11~ • . ba,yen.Elo, poT.êm, u.i:na: .m.odif~cação quanto. ªºª" 
tl:t, l.V, V, VI .e Vl,I. 

A mJ,m ~e Pal".~ée que 1ser1.~. talv~zt ma,is con:venie.ci:ite e.~sa oti
entação.- que off:ere<;o como· lem:tirap.c;a aos illustres membros de~ 
commissão de têcbni:c.os que proctrram dar ~o traJ>alhador uma .obra, 
:tfim de servir por muito tempo. 

Na v-9n::l~de, o Coàlgo de;> ·~_ra:balhb, eqi Fran.ça, 11.~. Belg_ica eóu
};U.mtu annos· consecutivos ~tê qu~ fqs~e d~~o e~ deíi:r;Uflvo. có~.O 
pronipto·. O nO$SO t01 1niclado ~pena-s ha poucos dl;+s, e, como as 
dasses traba.lh~dor·as ainda 11ece$sltam que. ~eJa amp:iada a 1egis-. 
lação qu~ lhes· diz· respeito, ·pois, :raern: todas estão amparada.$ cotn 
as· garantias lnscrlptas r..a cimstltUi<:ão, es,sa ·obra deverá. demorar· 
meZ9s, pu mesmo annos, af1m de. q.tie seja tertniha:da. Certo ê, po
rém~ que o estudp do. Codlgo dev:e, ser enca::n:inltado, e.m primêlr:o 
!og::i.r., por capitulbs ·pa.ra se chegar a resultado l'O.P·liào .é -satisfact.wfo . 
RerH., n5.i;> ha duvld~, l,lõa opportunip~de para ·se corrigir as f:tll~~s 
nu d~f~it0s da nQssa legf!31~ção soc.ial e estes e~stem em crg~i todos 
QS d.ecretos, visango apo~r os p:roletarl<:>s·. E ê incilspensavel sf"jani 
teltàs e$.sas corrtgenda~. vtsfo como o éodigo do TrÇJ.balho não será 
.-,:l)ra. para durar um. ou dois meze~• mas terá vigencia prolon:gad·a. 

Sobre esse ponto já. temos 1nsisti.dQ pgr varia.a veZE>'f:S e ~tgUns 
~Ios ntustnes Deputados· têm encatiilnbado á. Mesa pr·ojectos visando -
cotrlglr .a legtsla<;cão social e1h v:lgo,r, r.eformas essas prôpostas exn 
parte- et aJgtimas, a_ttlngindo eõmpleta.mente decretos· baixados aõ 
tempo do Governo .Provlsorlõ·. A f)rô.J:>oslto, eu mestnf>. 'hoJe, apre
Hento qqi: projecto tjue v:lsa corrfg.fr a Le1 d~ Férlas dos Empre-. 
~dos no CQnTmerc!_ó q:ue, tacitamente, eX«!lülU os· viajantes com~ 
m~rciaes E} {mplfcfta~en~e os ven<te!lóres ptacista:.s • 

.;\.safm. te.moa notado ~m to~a a leg.islaçijo tro;balhl~ta pequena8' 
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fâ.lhas que poderão ser .emendadas eo~ .gr.ande$ resultados para aÊ . 

e.lasses product9r~. 

As J;untas· de Julgamei;tto e Arb.itragem resentem-se de falhas 
que deverão ~r sa,naàas por occasião da codificação das leis. · 

Inst;ituidas h-a cerca de. tres annos, as Commissões Mi:x:tas de 
Conciliação e as J"un.tas Çle .Julgamento· nã0 'lograram se installa:r 
nem nas grandes cidades do Paiz. quanto mais nos municipios, como 
e. lei prevê. E fsso se explica porque, na sua organizac;ão, ha nu
merosas °lacunas. EXiste difficuldade, atê. para um advogado, m~
dico ou outra pessôa q:ualguer acceitar o ca~go de P.residente da 
Jtmta., pois quem a isso se a:rrisca.r, em certas e determinadas ci
dades, de ~m di.a para o~tro perderá. toda. a clientela.. como· tem 
acontecido a muitos .dos illustres presidentes de Juntas de .Ju~ga-· 
mento. 

Cumpr~· ainda resaltar as falhas na execução, por parte do 
poder publico. das condemnações impostas aos emp~egadores <>~ 
empregado$. 

Tive opportunidade de a.preciar a primeira. decisão da .lunta 
de Julgamento e Arbitramento. de Juiz de ]fõra. Ias.o já vae para 
tres ann_os. Vi, cQm grand~ satisf~cção, que o operario reclamante 
conseguiu vencer a causa. Tratava-se de indemnização de salario 
110 vajor de .26SSOQO.. .Pois b.em: a empresa .acci0nada,, poder.osa 
companhia daquelfa ctdad.e, não pa~ou a indemnização. Foi muJta
da por duas ou tres vezes e, finalmente, o procurador coll;Seguiu 
i",ecPhPr as ·multas. O operariQ, entretanto, até hoje espera Of: 

266$000 . 
E .ti poderia. ctiár <>Utl'os casos identicos, occotrid·o~ em Juiz 

de F6ra, ém que .as pa-rtes vepcedoras da questão ainda aguarda-::n 
os ben~ficios pleiteados. 

Como os iPustres collegas se.bem perfeitamente, a j.ust1ça p~,ra 

o traball~ador deve ser c·ou~a barata e rapida. Não posso co.m-: 
prPP.nder que·, g-a:nhandO Uma causa, uln oper:ariO OU empregado 
nã" ~efa. reembolsado immediate.mente. 

Ha, portanto .. ·varios <Iefeitos que õevetn. ser c'Orrigldos ~ à 

,Opportuni1dade par~ is!';e será por ecca:sião da codifica~ão dat:i IeiP 
do Trabalho. 

sã.o estas as breves considerações que tinha a razer- em justi,
.tiooç~o do m€u proj'ect'>, gue visa amparar os em-pregados, v1aj~n
tes C'Omrne_roia~s e vendedo.res pracistas. 

O proiecto, aue visa da'"r, com jüstlc:-a. as féria$ aos viajantes 
commerciaes, excluidos tacitamente n.o decreto n. 23 .103, art~ 3. 0 , 

e ~os;; v 0 • .... õ 0 ifnrPs 11racistas, implicitamente excluidoe,, está. concebtdn 
nos segµtntes ~ermos: 

PROJ'~O 

(Ciiiicede ,o direito àe f~!as aos viaJa.nteB co.mmer~s) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.. 0 Ficá, assegur~clo aos viajantes commerctaes, vende
õo:res m"'ns9fü1ta.s .que tra:t>a1bam para uma sõ empreaa, firma 
commerci;:ll. ou industrial. o direito ·ao gozo de fêrin.s annuaes, re
num.eradas, de que trata o ·Decreto n. 23.103,. de "19 de Agosto de 
1933. 
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Paragrapho unico. A 'Partir da d~ta: da publlcagão da _presen
te ·le4 todos os vip.j_antes eommercia:es, que tiverem doze mezes de 
$rvf<;o effecttivo em u~~ tneszna empresa, firma commerclal ou 
indt\$tral, · tei:ão desde logo o dire\to a 15 dias utels de féria~ remu
·neraidas. observando-se Pàrn. a sua ·concessão as disposições Clo re
f~rido Decreto. 

A,rt. 2. o Revogam·:se as disposições em contr;:t.rio. 

Rio d.e .Ta:nelro, 25. dé Outubro de 1935. - Alberto Surek. 

O Decreto n . 23 .10'3, de ;I.9 êl~ Agosto de 1933, injustamelite 
t•xcluiu os viajantes commerciaes do ·direito ao gozo de férias remu• 
neradas, concedido aos demais ·empregados do commércio. Um dos 
luotlvos apresentados pàra essa exclusão, ê o de ·não estarem os· 
mesmos s~jeltos a ho-rario de tra:ball)o. Entretanto, s.e ê verdade 
1tue a lei ·qt1é e~tabelecen.fio o ti-~balho diario d~ 8 horas para os. em· 
pregados do commercio em geral rião attinge os viaJ,antes commer· 
cia.es, por outro lado, d~e o momento que partem para perc9rrer 
1leterminada zona a serviço da casa a que prestam os seus .serv]-
• :Ol'I, e"V~.s lev<tm lnstr"licÇõé~ e determinações que os obrigam, mui
tas v~s. 'ª traba.lha-re~ con.tinuam.e:nte, não 8 .horas, mas o dia 
todo e, ci_ue..si sempre, parte da. no~te, tae~ ~ condições d~ seus se-r
Viços, vlsitando aur~nte o dia os treguezes e CO'Q;l• elles trabalhan·
(Jo e aprovê.ltando p.arte da l}Oite pa,ra preparare_m e expedirez;n 
.n. correspondencla, que vae levar aos seus patrões o resultado do 
seu trabalho: A vida do viajante commercfal ê, pois, de trabalho 
(:ontinu.o, ~esmo quando e,m viagem, pois não o fazem expontanea
mente e ,por prazer, ~as. pelas neqé$Sidades e conventenc!as do~· 
serviços. J.ustitica-se portanto .a conçe.s~ão. de fêriá~ a táes emtJre• 
~dos, q-ue terão assim, ~mnualmente. 15 dias que póderão dispôr a 
"' ·~u bel prazer. 

Pa:ra justit\car melhor a ju~ pretensão dos viajantes com
in~rclaes, transcrevo a seguir os ófficfos da Unfiio d-Os :Victfantes 
<Jommerciaes do Brasil e. da A.s8oci.ação dos Representantes Com
m.erciaes de São J?a.u.lo. Pntida<lel' qu<> reunem em seu seio ma;i.~ flf• 

10. ooo a.ssoct~os. 

Eil·os: 

Rio de .Tanei)'.'9, L •· tle Outl,ll>ro d~ ·1935. 
IExm.o. Sr. 

Deputado Alberto Surek. 

Rio de J a.nefro. 

A directoria. da Unfii.o dos Vi4jq.ntes Cõmmerciàcs d-O 
BrasU vêm appellar para V. Ex., o.fim de. que seja na ca.
;mara dos Deputados o interprete da nossa classe e o· .pio
neiro das suas justas reivjndicações, e em especial ·no mo
mento, apresêntt..ndo um projecto de lel que ve$a corrigir 
a. lacuna. do Decreto n. 23 .103, de 19 de ,Agosto de 1933, pelo 
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<tuai nP C~_pitU!o I, artigo 3. 0 , V. Ex. encontrará. o ~egttln
ite di'sposição: 

••As· dispo·siçõê$ .àe_ste Decreto não se applfoam aos. in-· 
t~reS'sados dos estabeledme.ntos, quand:o õ fQ.tem.. por' do-
cumento habil nem ao::i 'résj)eétivos ·viajal)_'.l:es ...... " . 

o Decreto ~m refete:ncfa é o. que regµ.Ia a çenée.ss~o d~ 

férias aos em;p~egàdos de está~elecimei:itos co.mmercfaes, e 
que· excl.q.iu. a nessa. çlasse dQ :t>e·n.efiQio des~a.· regalia.. 

Não põde, nem deve sttbsisti.r o ctiterlo, de que o-s v!a
Ja:ntés, não 'têm fl~éalí.zac:;ão E? por isso não deve·m .t.er f~ias. 

·Quem se. deter a pensar uns momentos que sejam, quanto 
ê a,raua a ·:nossa profissão, ·chegarã rapidamente a ft>rinar o 
m~s·mo con:Ç.ei~Q de 13orsari. - · (Codiqe d~ C.ommercio, ·val. ;i;. 
à.pendic~ lI) , q·Uai:tdó diz: 

O vla;ja.nt~ ê tilbo da industri~ imme.nsa~e·nt~ desenvol
v.ida; a sua )?Qtti.a ê o ContmerGÍO, isto ê-; o Munqo,, que elle 
p~rcorre a passo~ anre_$Sados. e. "·sem rE>Pottso": reso.lve o 
pfc::fülcma <lo fi:iôtu-c·ontirtuó; na s·ua nessôa vlgila·.rtte, Síl:gaz, 
infatigável. anima-se a i-nodu~tria e mõstr.a:•se. por assim dlzer,, 
presente ~in todo .o logar. O caixeira via.jante é um. do.s o.:r
gãós. m.~is uteis aq eon;rmercio e t}!abalhq.., par~ ~ suª füftu
sã'.q, com a 1'.t:m~a qe uma ma:c.h!µ.a contin Uan:le·~Jte applicada· 
ª este uso". 

Nes:t~ pequeno concetto est~· toda a defesa: e ju~tJfícação 
da .r.a.zâo que. n.os ~~siste em pleit~arn10~ uma. med:.da por to· 
do.s os tituJos justa. 

É . certo de g,ue V . 'Ex., conhecedar como ~ dos precalços 
e sobretudo d:is. contantes vlgilias ·e h.orãs -de trnõáfüo d-o via
j~nte, qU:e reàlmente não sabe nunca ci·ua_l ·é · o s'e,u hO.I"a-r!o de 
traha~hO,- pO{S. QUe em t;er~} ÔPpHi~ (le Uili .dia de fra-bà1h(), 
va.e para o Hotel t~tar d<L corres.Ppndenciá com a ~.lrr,oa m:ie 
J!'~preseQta. sub~titu'ir aino~trl:J.,S ·de artigos novos~ O.u e~gota
dos, árruma.r-. Iir:o.pãr o mostr.ua.rio .. ~ o que se p6d.e dizer que. 
é serviço diario. àcceitará a .inctttnhe.ucln: que. vimos .. so1ki_tat~ 

.Saude e fraternidáode. 'Uniã.o dos Viajantes Co:mmerclaes 
do Brasil. ._ Jor.rie N-ozen AcJ1.icrme. presldent~. 

Em tempo$ passados1 · quando .fi:>i dec.retadh a lei de f~rJfl~t .õos 
emp:r;egad,os no cómmercjo, a Asso1!iaGã.o d·as :RE>Preseniant~s c·om.
rne:rciaes d~ São Pa:g_lo env~o.u ~ S . ;IDx., .o Mi..rli's~o 'dt;t 'J;'rabalho,. o 
seg)t!I\te znemot,'i~J: 

"São Pa'IJ,ló, ·1s. 4e. Pe~erQbr:o de 1933. 

Ex:cellentlssimo Senhor Ministro: , 

A "A.s~ociaç~o: .aos Repre~enta:n-tes. ComJ~r.é'laes· do Esta .. 
Cio de ~ã~ }>aulo'', legiÜm.a en~tdpd~ r~pre~e·1)ti~t-Iv~. hi:>.r :ef{,.. 
cente e defensara da c1asse dos· l~i~·íantrrs e r,1--p-res~nt:i1Jtes 

cornrnet.ciae:s d.este :E$tadõ e c}.:1~ Timitrr>n}les:. v~m te~p~ii:.a:s,'L
m.ente soUcltat a a:ttenGâó ele Vossa Exc:e:lencia para. n in
justíqa que representa PRra os. l)l'ime:i.ros o art. S. º (lp n~
cret.o n. 2~L.103 a·ssignad~· em 1!l d~ A~n~to pelo ·Exe>ellrntls!'ii
mo Séanhor Ql'lefe do Governo Prn'\•i~ririn, j)~1o cjun-1 sã!'l .enes 
lb.explleavelniente e.xcluido_s d.o direito do gozo ~e. .f~i .. íàS. 

O ars-urn~mto de que os viaja.n.te~ ~ominer'Claes não estão 
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subordin~dos a horario ou fiscalização, com o qual se prett::n• 
de .Justificar a sua exclusão a um itinerario que lhes ê im"" 
posto pelas firmas ou empresas a qu~ prestam serviços; ôU ã 
·Simple$ !ix:ação do prazo dentro do .qual deve ser percorriclo 
um det~rníinado numero de pra~s e visitado um certo nu
zn~ro de tregu.e~es, estabelece implic1t.am:ent.e um horario. va.
riaveJ .e irregular porque éitcede sempre de 48 horas. sema
naes, e compre.he:nde do mesmo modo a. fiscalização que ê. 
e.xerêiàa através da remessa díaria. ou periodica de pedidos. 
numeraria e relatorios a que todos .. eUe.s são obrigados. 

Mas, Excêllentissímo S~nhór Ministro, mesmo qu.e assim 
nao f.osse, a injustiça aipda, permaneceria de pê, se conside
rarmos o que . de sacrificios comp.rehende a vida dos viajantes 
comll}erc!a,.es . 

. semp'r.e longe do lar, viven4o permanen~emente em bo
teis 'qu.e quasi nµnca. lhes o:fferece~ soffrj.vel conforto, ver
gando ao peso de responsat)ilicmdes incessantes, cor.rendo os 
dscos de~ortentes da -sua constante locorno~ão, de uma ·para 
outta .J?l"a<;a e levando uma. vida irregular toda ella. subordi
nada ás conveniencias dos negócios que, lhes estão confiados 
e nos 'borarlos de estradas de ferro e outros meios de trans
porte, nada . rnais faltava aos viajantes commerciaes pai'$ 
complet~r as. agrur:l.S de sua profi.sstio do q~~ ~xclUil-o~ dC>. 
direito ao gozo de férias que o. Ie.i concede aos emprega.d& 
de menor categoria, co.m menos responsabilidades e que. por
tànto, exercem as suas funcções com menor somma de sa
crificios e menos refle~os pI'ej:udi~iaes á ~aude . 

Se estas eonsiderações ;:Linfut. não bastam para justifica..r 
o appello qµe àqui ~9!:! faze:r a. Vossa Excellencia no sen
tjdo de ser altera.ido o atrt. 3.<> do Decreto n. 23.103 de modo 
a cessa,r a 1njustic;la que e:x;clue os viaantes commerdaês do 
direito ao goza de férias, p~rmittitno-n~s a liberdade de lem
bràr a V. Ex·. que entre· as classes dos empregados, nenhuma 
é mais util â. co.llectlvidade do que aquella cujos interesses 
aqui estamos <iefendendo, pois o.s viajantes comrheréiâes. s:il,. .. 
sem favor, os verdadeiros p_loneirós dp intercambio interno e 
os el~mentos decisivas da pro_sperid~de do commercio atacá.-' 
dista. 

Confiando no· elevado espir-ito de justiça que vêm pautan
do os actos d.o Exceilentfssitno .Senhor Chefe do Governo · 
Privlsorio e egua'imente os de Vossa Excellenéia. nõs esta..: 
i:nos certos de ·q.ue as razões jústas que aqui temos a honra 
de apresentar, levarão V . Ex. a nâo manter· a exclusão de 
q·t1e trata o art. 3 . 0 e que. torna odi.oso ·o Decreto· ·n .• 2:L 1.1l!f 
1peránte a honrada e laboriosa classe dos viajantes eo:m• 
mercfaes. 

E, na espectat!va de uma resolução favoravel como· é de 
justiça, temos a subida honra de apresentar a Vossa Excel
lencia os protestos de- nossa mrus eleva.da. estima e distincte. 
çonsideração. " 

.Ao Excellentissimo Senhor Dqutor Joaquim Pedro Sa.1_
gado Filho, DD. Ministro do 'l;'rapalho. I~dustria e Commer
Cio. - J. M. Magalhães ..._ Secretario Geral" . · 
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Assim, Sr. Pr-esident~·, concluindo as minhas co·nsiideraç9e~, 
devo declarar que a pretensão dos viajantes commerciaes é justissi
ma e· nã() poder~ deixar de merecer o nosso apoio. 

Trrata-se de urna cl~sse numerosa., que aponta as falha-s da le-_ 
gislação ao Congresso, e, portanto. deve ·ser lev~o e~ conta o qU~· 
r:eclama. · 

Sinto-me bem e:m, po(ler dizer estas palavras em beneficio da.
CJ.Uelles. que agui represento,. isto é,. dos empregados· no commercio 
do Bra.s.n. <M:uito be.·ni; Palm<i.<;). 

O Sr. f?esidente - Hn. sobre a meSa. um requerimento que 
va.e ser lido . 

E' lido, ~poiado e posto em discussão o segui~te 

REQUERIMEN'I'O 

N. 198 - 1935 

(Primeh•a . legislatura} 

Requeiro, 0uvida n. Cama1•a, a. inclusão, em ordem 110 di:::i . .ri.-: 
projécto n . 2·ss. de 1935, que dispõe sobre a Organização Adminis
trativa do Territorio do Acre. 

Sala. idas Sessõe'S, 24 de Otitubró de 1935. - Gomes Ferf"a.z. 

Encerrada a discussão .G adia~ a. vo~cão. 

Q Sr. Preside-nt~ ~ Está finda a hora <le~tinada ao Ex
J>ftdiente. 

Va.e·-se passar á. Ord~m do dia. (Pa:u.'l:a.. ) 

Comr,iarec~m mais, durante a hora do E>.."Pediente, os Sr&.: 
Euvaldo Lodi, Agenor Ra.bello, . Caldeira Alvarenga, Claro d.E 

Godoy, ?i{ario· Cbel;lllont -Deodo:ro d~ ·Mend-0~ça, Acylino de Leãc·~ 
Abguar B?.stos, Fenelon Perdigão, Magalhães de Almeida, .Henrlqut
Couto, Godofredo Vianna, Ar;enor Monte, Adelm,ar Rocha, ·P.freé de 
G'ayoso, Democrito Rocha, Fernande~ Ta,vora, Pooro lfirmeza, Hum
oerto de Andrad~, Monte .Arra,es, Figueiredo Rodrigues, Jehovah 
· .M'otta, Xa vi.er de Oliveira, AlbErto R.oselli, Ferreira de Souza., Gra
tu1iano Brito, Hexectiano ~naide, Botto, de Menezes.., Odon Be
~f!!rra, RU,y Carneiro, Souza. Le~o; Jóâo Cleophas, Rego Barros, Adol
.P-ho Celso, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Hu~berto , Moura. SJmões 
Barbosa, Seve.:rino Mariz. Motta Lima, Orlanao · Araujo, Fernandes· 

1 -
1-'i!lla, ·sampa1o Costa., Barreto . Filho, Manoel Not:"aes, Pe(lro Lago, 
.J()ã.Q Mangabeira, Octavio. Mangabe.ira, Pedro Calm?n, Arthur Nei
va, Rat>hael Cincurá, Edgar.d Sanches; Attila Amaral, Homéro Pi
:L"es, Ardrubal Soares, Ubaldo Ramalhete .. Francisco· Gonçalves,. No
gueira Penido, Pereira Carneiro, Amaral Peixot-0;· .rulio Nóv~es, 
Candido ~Pessôa, Henrique Lage, João Gulma.rães, . Devi CarneirC1, 
Bento Costa, Hermete Silva, Acurcio ··Torres, CesaJ' Tinc~c<>, ~rado 
Kelly, Lontra Co$ta, CardlllÔ Filho. Nilo ,i\..lvarenga, Lemgruber Fi
lho, F~bio Sodl'é, Carlos Luz, Norâ.ldino Lima, Pinhe~ro · Chagas, 
M.art10$· Soares, Clemente Medrado; José. Braz, Theodomiro Sant1a- · 
go, Adelio Maciel, J'oão Betaldo, Juscelfno Kubitschek, Polycarp~ 
-Viotti~ Ma.cario ' ide Almeida, ·Negrão de · Lima:, Cel-so Ma..ch~o, JoeêS 
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Be.rnar.clino, Matta Machado, Antllero Botelho, Bueno Brandão, :Bel
miro :Medeiros, Pauto Nogueira, Pereir.a Lima, Watdemar Ferreira., 
_\1ora:es Andrade, Vergueiro Cesar, Cardoso de MeUo Netto, J~
•lUim Sampa:to Vidal, Cln.cinato Braga, Castro. Prado, Macedo 
Bitteneourt, Al-v:eà Palma, Teixeira Pinto, Aureliano· Leite,, Justo 
de Moráe~, Miranda Junior, Horacio La.~er; Fabio Aranha, .Tairo 
P 'ranco, Jósê Cassio, Laudelino Gome,si ~rigo de Loureiro, Van-donl 
.ae Barros, Plínio Tourinho, óctavio da Silveir~ Francisco Pet"eira. 
Abelard.o 'Lu,z, Durval 'Melch,iades, João C~Jos, Demetrio Xavier. 
E.aul Bittencourt, Barros Oi.ssa.l, João Neve~. Oscar Fontoura. . 
. ·\.niz Badra, Erma.ndo Gomes, Sebastião Doxningues.. ,.-Õ\..bel <10'!
Santos, Pedro .Jorge, Abilio de Assis, Antonio Carvalhal, Silva Cos
::a, Adalberto Camargo, Damag OrtiZ, Ceysostorno de Ollveirá, Vieira 
Macedo, ]4artinbo Pra.do. Fefreira Linia, Oliveira Coutinho. Pedro 
~che. Gastão de Br:itto, Vicente GaUiez, Leonclo Ara.ujo, Gastã() 
\iidigal, }4oacyl" Barbosa. Arlindo P~nto, Augusto Corsino, $yh'io 
LeitâQ .. :Moraes Paiva, .Barreto t'into. (· 'I'hom;psnn l<'lôres. f153) . 

D.ei'Xam de comparecei• os ·src.s. : 

.. Ari~uda: Camara, Caf-é Filho. -~gostinho Monteiró, Gtrsol'i M~1.r

•1ues, Freire de Andrade, Pllnio Pompeu, Olavo Oliveira, .Tosf de 
Borba, Martins Veras. Osocio Borba, B árbqsa. .Lima Sobrinho, Ma"tiCI 
Domingttes. Domingos Vieira, Oswalà:o Lima, Severino ~rb:. 

Emfüo de Ma~a. Meilo Machado, Carlos de Gusmão, Deodato Ma.ia. 
~elcbisedek Monte. Altami!ando Requião, elemente Ma.rtani, Luiz 
Vianna. Filho, Raphael Menezes, Atthur Lavigne, Raul Fernai:i~ 
·1es, A1:tlnir Bernat"des, Levíndo Coelho,, Washington. Pires, ~
.1ei.ro de Rezen,de, Macario éle -~.lmeida, Rezende Tostt::s, Joãõ Heu
:·ique, Jacqu~s Móntandon, Abreu $odr~. ~ntos Filho, Oscar 
::lte-venson, éátiota .de Que~roz, B<u:ros Penteado, Gama ~1.·cfueira . 
Bias. Bueno, Hypp<:>lito dQ Regu, '.E'eli~ J;tiba:S, l;lobertu Moreira, 
_\feil'n. JunJór, Rupp Jünior:, Bapqsta· Lusardo, Renato Barbó8a-. 
Annes Dias, Víctor Russomano, ASJXUlio Tubino,. .Dario Crespo, Fa-
:·ia Ribas. Nicolau Vergue.iro. Austro dP.· OUveira, Arthur da. ~ochH, 
_\Iartln!\ e Silva., Paulo Assumpç:ao, Roberto Sirnonseh. Fra..n~n. Pi
·:no. Cardoso" Ayres, Vfoente Gouvei~ e .Salgado Filbu . (t1:n . 

ORDE:M: DO DIA 

O St .· Presidente - .A list1:1. dE1 ~resen~ accust:l 9 cnrnp<1 t·e· ... 
:ime:nto. de 232. $rs. Depütados. 

Yae-se proceder· a votação da i:_nat~rm q~e se acha sobre ;;1 11 1e:-;.:i. 

"' da constante da Orde~ do .dia. 

· .Appl"ov'ada.s as redacções dos projectos: 

N. 292 B, de 1935, ·(l. 4 legis~atura), autorizando opera.gõt.':-' llt
·:~retlito p~ra e:x:ecuc;:ão do accôrdo financeiro entr~ o Brasil e. :t ln
~laterra.: 

N . :aia-E, de 1935, concedendo pensão vitalicia a proíessQre~ 

'1a _Faculdade de Direito da Univer~idaiie, do Rio de J"aneiro. afas
··ados do e~ercic·io de seus cargos e~ consequen9ia do dl.sl>ost1 • n e:> 

n .i:>cre.to n. 20. 902. qe· 31 de Dezembro de 1931. 
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· O Sr . Presidente Os projectos vão á .sa.nc~ao. 

Tenht> ~obre u ~l~S<.1 e vou submetter a. votos. o seguinte 

tfüQU J..;Hl .:-.; liNTO 

Requerêmos urgenéia. pu.ra o requerimento n . Hl:f, de 1936, 
constante da Ord~m do Dia. 

Sala. µas Sessões. 25 <le Outubro de 193.5 . - .A.cu.reio Torre1>. 
Jfotta Lima. - Gena.ro Pqnce Sou.:::a . - Vale1J,te 'ri.e .ltima.. -

Orlan<lu _;A;o:ufo. - .1.lipio Constallat . 

O Sr. Preside~~·~ - .N<"\. f6rmn. !}o. Regime~to, tern a palavr~ 
para ju~fifi!!:tr o . rf>Ql~Primento n ~r. Acurclo Torres. 

O Sr. Aeureio T~·~4>,.~ - Sr. ·Presi<le·nte o nobre ·Deputa.d() 
por Alagõ~s, Sr. :Mott;a Lima., formulou, jã. ha a.l&"üns <lias, um ré
qu.eriment_o n..o q~ar p~.cte. com butros collegas .• preferencla na dis
cnslfilo e vota.cão na ordem ào dia. de hoje. 

Por ~sse requel'inient0. <leseja o meu illustre ~nn~~ obter 
inr.orma~_ões sobre :;l. inspecc:ão e o :funccionamento de um cu;rsc:> 
~ecundario. 

Como. porêm, iniciada a ifü:;cussü.o do 01"çamento pelos ora<lo
·res in~cri1,tos. se. p~ol<:mga_râ úlla - . como tém acontecido rios ,diaJ:s. 
a:nterlores :....... até o ultimo momento. da. sessão; parece-me justo, 
~r. Presldentt~. guf :L Camaro, antes do inicio da ·discussão do 9r
•:amentu, Examln.e e· vot<• nJ<lf<lidas o:utras que são, _po1,• sua natu
r<~za, ta.mhem urb"é.ntcs . 

J.J~tam.us aqui,, X1· . .Presidtn.te, sem a p:-eoccupa<;á-0 de obs
t.~·1,1ir a lei de rúeios. 

O Srt. MACAÜ-fÃF;~ NET'ro ·- - - ~videnteme_nte. 

O $R. .o\CURCJó TORRES - Acreº-1!:&.mos mesmo. nó~ da, 
·minoria, que justiça hão de n-qs fazer os dignos collega.s da màio
rta parlame.ntar, porqu~ não é, 'ºem poderia ser, nosso intuito 
procrast:Lhar a votaG4o total da lei an·nua da Republica,, visto que 
todos n6s eomprehtmcleJ!lOS que não devemos deixar ao Sr. Presl-· 
d.ente <la Republica. a J:"e51po~:;abilidade da prorogação do 9rt;~~n
r o de 1935, de ve~ que todos nós da opposlção, j)ilgamos ser ne
r ~cl'lsarin cl~r ao Pabr. tli:n novo orça.menta no ex~rcicJo futuro .•. . 

O SR .• MAGALHÃJ.~ NE".r:o - Efi'ectlvamente·:! ·de a~ordo com 
a nos~a. rliscrlni.inac;fto orc,:am'en ta ria. 

O SR. ACUHCIO TORRES - • . . mesmo pqrque, como bem 
JiZ· ó nobre e brilhante Deputado bania.no, Sr. · Ma.ga:thães· Netto, 
o orçamento de 1936, na fónna. dos preceitos con.stitucionaes. já. 
ter{i. outra estructura e não seria. po.ssl:vel que nõ1:1; que na Crunara 
fí-sca.lizamos coro tànfa sevetidad~ ,e com tanto pa._triotismo oa 
actos do Podei· 1'J:i,,:ecutivo, fQssenws concorrer para que, rio. exeir
·~folo financeiro de 19;16, o t>alz não tivesse o or.çamento fe!tó na 
co-g!ormida.de do estabel.ecidó na Carta de 16 dé ·J'"ulho. 

Mas, sr.. Presidente, emb.ora· materie. preferencial pelo Reg1-
m~i:ito a ·proposta orçamentaria, necessa.rl0 se tqrna que a. camara 
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.de~~i?J.e em suas sessões, antes de lntciada a discussão do orÇamen
to, alguns instantes para que ella cuide, coma disse em princJplo. 
de outras rnaterlas que· .não tendo mesm-o rela~ão alguma com á. 
·pro.posta orçamentaria J?ara 1936, envolvem assumptos relev.án
te~ e dignos tambem do exame e do voto da. Ca·mara dos Srs. 
Deputá.dos~ 

Por isso, Sr. Presidente, é que no·s abalapçamos em mandar· 
o requerimento de preferencla, como outro de urgencia, para: o 
projecto n. 106. de vez que em na\la. f1Cárá. prejudicada a discu~ .. 
são do orçamento por dedicarmos alguns momentos da sessão ao 
debate e ao voto de mat-erlas. -repito~ que. nos parecem de grande 
,mportancia. 

;Em seguida, é approva_do o requerimento de 
urgencta.. 

O Sr. Presid.ente - Em oheiciI.encia ao voto da. Camar-:i vou 
o~vf.r .a, Casa sobre o requerimento. 

Votaç4o do requerimento 71. 19.·3, de 1935, O" 
legislatura), do sr. Mo.tta. Lima e outros, àe ln.for ... 
ma.ç·õcs soõrc inspecçcio e fu:ncdonamcnto de u!f,, 
curso secu.ndario (discussão unica). 

Ap_provado. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mei:m. o st.tgu,inte 

R:eqUêrémos urg~nda para immediatru;. discussõe~ f! vot:l.çáo 
:do lJrc.Jectó n·. 106-A. ·de 1935. 

Sara àa:~ Sessões, 25 de Outubro de· 1935, -- Acurei.o ;rorre.~ 

- Motta 1.A.r1uz,. - Valente ele Lima. - .A.lipio Costallq.t. - Or
lando A._rftuJo ~ 

ó ~r. Presidente -Na -~órm,a regiraental, tem a pal:.i.
n-a para fu·ndamentar o requerimento o Sr. Acurcio Torres. 

O S1 • Acurei o Torre~ - · Sr. T>re·stdente, o requerimento de 
urgen~~ <}e que V. Ex. acaba de dar noticia á Camara, se impifo. 
O projeeto n. 106-A, de 1935, rejeitado ou approvaQ.o Pela Cama:
ra, pôde attingir uma das verbas attrí'buida.s ao MJ.·ni.sterio da 
.Ha:rtn'ha. Se, e}ltr.e:tanto, esse pfojecto, soluciona.ao pela Camara.. 
não· viesse é:lf~ectar o orçamento: da Marinha, mesmo assim a Ca.
m.ara. devia. conhecer delle por via de urgencia, põis, do contrario. 
aõ seria discut1do, com a prefercncla regi-mental do orçà.mento, de
pois de 3 . de Novembro, quando, talvez, lá não pudessemas mal~ 
colUma.r os nossos objectlvos com a su~ ap_resentação e corn a su~ 
aetesa. · 

V. Ex .•• Sr. Presidente. sabe; como sare a Carnara, qile .;. mit 
a nossa e.itua~ão economtco-finance!l"à.. 

Por "º1ais que os doutores em finanças da Camara ·procuras
sem, na Commfssão ~e Fin,anças e. Orçamento, dimin ufr o àeficit, 
»ar.a o exer.clc1o de 1936, ell~ ahJ es~ em importancia elevadiasi-
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ma.. !>ara, de ceJ;to modó; não sacri!lcar ma.is o Tb~ouro, ft1l 
a11resentado o projecto n. 106-A) que manda ·l:!USta.r pelo periodo 
de dois annos a,s retormas. cornpulsorlas. Tal projecto adia,. tão 
sõ, a et!ectivação qos actos· .ae reforma .com:púlsorla .. 

Neste mome:gfo, ~m q~e todos clamamos pela diminuição dae 
despesas publicas, não é justo que mandemos para casa, com ve.n
dmentos. int·egraes, miHtares physicamente SâOf:l, capazes para O 

.serviço publico, augmentando assim, ~~· ;rxiuito, a <lespesa, «Oii4 
~1.quelles outros, de postos Immed.iatai;nent~ i_nferlores, que tiveti
~P.Ill de ser promovidos em virtude. dessas l"eformas. 

O SR. MAGALHÃES Nlln'To - O Deputado .Ainaral .Peixoto dell-
1.1·f)$, horitem. uma expl)~ção concludente sobre o assúm1>to. 

O SR. AM.\.JW. Pf;oçOTo - Aliás, está: no parecer. 

O SR. ACURCIO TORRES - Se, Sr. Presfd~~te, estamos a 
damar a todo o .instante contra o augmentQ. fodevidt;> m.uita ve:11 

qas despesás pubHc;as, não podemos afastar das· actlVidades das 
u"ssas· classes a,rmadas . offie-laes-gene-raes que· apenas attingi.~1 
:1. ~dade ide 60 annos. quan.do outros, com edade muito mais ava.n
<;auai, prestam serviços ao Palz, legislando, comó te.mos muitos nes
t a easa e no Senado •. e, ainda. outros, julgan4ó elos nossos direitn"' 
na mals alta Curte de J'ustica do Paiz. 

Um Contra-Almirante, attingindo GO a1;1nos de . éda.de, _ ~ re
ú>rmado compuhioriamente-. quando a:i'nda poderia. dar 'fD:3.ls de?. 
:t.llllos ae seus serviços á Atroada Nacional. 

Se, entretanto~ ~r. Presidente, esse projec.t1.> pudesS4:' ft:!rir. l:i"+' 

.,ue:r de Ipnge, o~ direitos d,àquelles outros officiaes que, em virtu

.·le das reformas, tivessem d!! ser pr:o.movi!f9-s, po.derlamo~. mult.o 
1,em, dar o remedio nesse mesmo projecto, m~ndanda que ag,ueJ
les q'Ue fossem promovidos decorridos os d.ois anno9, em con_sC'· 
1.~uencia das vagas que se deveriam ter veriºca.do peta.._ re!ormru; 
eoil'.lpµnfQriás. dtimute esse, ·~eriodo. o to~se'í;il com reE1~cime1)to 
'1.;;l. preterí~fio. 

O SR. VJCEN'rl!l GAr:.1.1KZ - A8sim. \ . Ex. não diminUt> a rlt;>:-1-

O ~·R .• \.CCRCIO TORRES ~ Yuu explica:· por qµe diminuo. 

:o SR. AMARAL PlqXOTO - E' uma expHce.c:ã.o diffjcil : ~m to
Jo o 1-;aso, vamos <>t.f:vil"".a •. "' 

O SR. ACtJRóto TORRES -- Vou explictu· a i V. Ex. , hri 
}hante- officlal da Marinha, e V. Ex. se convencerá. ' 

Allá;s, em lJOSSa a.rgumentac;ão precisamos ter erh v.ista., tani-· 
i>em, a fê que ~odos . depositamos .r;tQ 'Brasil e · a esp~ran~a que ali
menta.mos de qu~ .daqui a dois annos a situac;;ão do~ n_osso Tbes·ou-' 
n :1 não se. apr~sentarã como no ·momento actual. · 

O Sa. °MAOALHÃEs NE'I'To - Fé no Brasil e· (·on~nça no G•
·~·e.rno . 

O 8H. .H T RCIO TORRE~ - - l~xeinplffiquemos, ::;r. Presi
.i .~ ·nh·. 
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Um Co.ntra-Alrnlra.nte attíns:iu sêssênta annos ·de edade, ain
da apto· para o -servit;o. açtivo da Arr.oada, m~ tem ele s~r refor• 
mado eompulsortamente.. Qll'.~ faz o proJ~éto? AQ.ia .p·or dois ·~n
nos a e'ff ecti~a..~âó. dessà compu1sorj.a... .s·e· esse contra-a1mir~to 
t'osse agora. r .eforn;iá.do cam.puls9riamente~ ao pasto· de contra.~.al
m1rante $etÚ!. ·p_rQmovt~o u,m cap1~9 de n:iar ~· guerr:a. Pois bem, 
aurante e~sea doi;S ~nn.o.s· •mats pro::x:bnos, esse almka:nte - nã.O 
1Se t·rata. de medida d-ej'in!ti:v.a. _J':tljllS ae. em~rgencia. - não será ~e
formado eompµls~rrla.mente'; e., não senão reformado, aquile ca
pitão de mar e guerra a quem cà'be.r.ia promocão, pe'Ja.. reforma do 
cont~a-almfran•te .. continuµ.· nCí sé.:U J;>ostó .. 

O s~. PREsroENTE - A ttençâ,o.! Lemb.ro· ao nob~e Deymtudt• 
q-µe o tempo de que dispunha já 1e$tâ esgotado. 

O SR. ACURCIO TORRES __,.. $6 um minuto, Sr. Preside·nte. 
pô:ls e!'ltoú na ultima. pax-te do exem:Plo. ';re.nhQ- ~ impressão dt
que estou e-xemp}Jtican~o. ;· n_ãp ~e~ se a ca:mara o. ~~tentlr: 

assim ••. 

o SR. MAGALHÃ.ES NETro ...__ o ~xelriplo estA boni, ma~: . .. 

Ó SR. AdURCIO T .ORRES - Çomo se póde à.1legar que u 

capltâo1 po_r não ser pramovtdo. ~- prejudicado, ó pi'ojccto da'l'á v 
r~tnedio. Q.tjândo o ·c::i:p.t~ão de ·rn.at." ~ .inler.ra, passados· os _dQi!:l an.,.. 
noa. fôt" pron;ióV.1do. a9 pesto de contra·àl,mt.rar:ite, pela e.ffectiva·
çã.o da reforma: compul~oria., sei-cHi. coni resarc1m~nto da P.rete
ric:ã~: quer dizer: a ·SU<:l. a~tiguid.ade no novo po_sto s~r{i eont~ .. 
pata todos os e.tf eltos, da data em q_ue, dent~o desses dois an.nos .. 
. 4eve$Se ser Pi"O?noVldo. ou. melhor aitida, 'da data em que ó con
tra-alrnit"a·nt~. pará. cuja vaga elle toss~ pr.omovUlo., tives~.:· !'!ftlt, 
·refonnado compulsortame.nte~ 

O SR •. Vt'c::ENTE GALt.'mz ...,...,.. E on4e· a economia? 

.o SR. ACURClQ. TOR~S - E _slá.· étn· que durailtc· esse!" 
dois annos; ptinc~pa.!m~nte durant.e o e~erclcio de i936, e.i:Jl· que.· 
vamos ficar a bra<;;o.s com U.rn deficit enorme-, o Th~souro nij.o p0;
ga.ria, integralmente, a .dota àimb~ante - . um, na .acuva 0 outrç> 
em casa, quando, não rato, esse ptoprio almirante, que a Nação 
quer despedir de seus· serviços, atflnna ainda poder dar a.ó PaJz. 
pelo~ seus serv.tços actlvos, ;pela :Stia caJ:>é.cla.Dide i,jhys.1na. .. mais º'". 
dez ~nnos de bons s~!"vlcos. 

Sr. Presidente. q .uandó· '\1'. Ex. me dêr a .P'àla v.ra - - comt• 
e.relo que vae "!azel·o~ porque sou daqlielles que aci"ed.ltam 'Pia 4'· 

' siricer.aménte rio lfberaUsmo de V -. Ex. - vara· dlscu.tf.r o pro~ecto. 
terei opportunidade de, em outras consi.de!"aÇões, não pelo brilhe; 
d.ó ra~loc1n1o: ·(nãr:> apoiados), :ti~as . -pela r"epe.tlE;âo, dos argum~~t~-~·; . 
co_n_venc~?'- ae>s meu:s. êoll~gas,. 1.nclusiv~ ao lmpC:fnlte·JJte SI'.'. Pedro 
Rache- (riso). ~.eu qUél'.ido amigo de :j:fue o proj~cto n. 106 me-
11ece o inte·gral apoio da Qá.m.a~ . . (Mi#.to be.m; m1.1.~to õem). 

;E;:m seguida, é dado ~omo rejelta:do o· requeri
nien to Q.e u_rg~ncia. .. 

·o Sr. Acurcio TQrres ·(Pe'la orden~) i·equer verifieaç;ão fül 
Vofa.~o·~ -
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O Sr . Pr.esidente - Ante~ de se :procédér á verificaçáq da 
'?Qta~ã,0, coro:munieo aos Srs. Depti~:O:li! q:ue con'Vpc.arei uma ses-· 
são nocturna., para. á.s 20 hora;s. · · 

Proceden.do"'.ISe '4 ver.ifi'cação de votação, reconbe
c·e-se t erem v·otado ·a favor 5-0 .Srs .. D~p·utados e con,.., 

tra lff4; to.tal 154. 

O Sr " Pr.esjdent'e ._ O ·requerimento de· urgenCJa, !91 regei'"" 
ta do .. 

O Sr. Acurei.o Torres (Pela. 01"de'í,!1;) - .S.r. :Presidente, já 
dev:e esta.r sobre a m~sa· ~eguer!mento assignado p~lo í>eputa4o 
Motta. Lima. pedlníio qu,e, .ouvi.da a camara.. o: ·p:rojeeto n. lM·A. 
cuja .urgeficla acaba de Séi" negada, 'tâ ã éomroissâ'Q dê Segu
.rança 'Nacl't:>nal. 

O Sr. Presiden.te. - O requerimento $~rá tot_nado ~m con-
sideração por occaslã& de se ~.scutir o p.rQjecto. . 

Non:iefQ o Sr. I;>eJ#i;p :Moreira. para suJ;lstitufr, interinamente. 
na. Cotnmissij.o de Agricultura, tndus.trf.~ e Oo.m,:ner~lG o Sr.. lte
zende Toste_s. 

ORO~NTO 'GERAL DA ~PU~LIGA 

0&1J.timtaÇâõ à..a 3• cliscussão ao ·projecto nu~-
1"0 101-é, ife 1:935 (l.• le,uis?a.tu1"(1), OrÇ~nào ci Re.ceitG 

e .flzrin.do a :Despesa pára, o e:t.erc.icio de. 193$~ com 
pârecer ãa· Comm'issão de Finanças e Qrçam~nto .. ,,,.., 
br~ as .tfntenda8_ ti;pres~n·taàas em 2ª disC'U88áo. 

O Sr- Presidente. - Entra etn discusSão o proje·éto. 

Tem ·a palavra. o Sr·. Pedro Caimoii . 

O -sr. Pedro Calm.on - Sr. Presidente: Prétendo occü
·par•me, numa. critica breve e superfieial; do Otc;;:amenta Cla. Ec!ti
eaçâo, coildiGlofiâ,ndo esse estu.dp ~s possibílt;d~d~s de- quem, --
n (!ste passo, al.f4;s~ aocmpanhado de q ua,csl todos os c.ómpa·nhetrol'I 
~- c~:t;na'?"a dos '!>epu~do~ - n~o entende bem a technica orça·
rnentari4 eomo desta f~ita f!e nO:$ apres~n:ta, atrav:és d~ um tr;1.
balllo tumultua:tio, qu~ irppede· se ac~nntx:Lnhe o <leSdobr~r do pen
~mento do Jegi'slado:r, apurando-lhe os dêtalh.~, · auscultando-lhe 
á lógica até, lhe aka:n:çar as. conci:usõe'S. 

No ·capitulo . da Educação .Nacional, '!l. · const1tu1c;;ao de ·1934 
· muito· di!fere <i~ d'e 1:891. .A a'ntiga Qon~titulçã'? Feder~ es~u.,

ctUT.~v~ o re-gb:ne, asslgnala:v~ -as funcções attr~bulda-s a càd~ .. um 
dos orgáos dó. poder; por~x:n. a isso 'limitava; ~ f,~cÇão ·scben1a.tfca,, 
não de~mendo â determI_na~ão, .â enumera<:;ão, á. dlscriµiina~<? QOti 
pro.ble%Q.as, ~omo f~ o. com~tltuinte d:e 19if4 • .A. Coristltuiçâó act~i 
é ana.iytlca, ê :miiíU~iosa.. ê dêtalb.ada, é especulativa.; define, 1den-· 
t#ic.a, indi'ca. as· ,soll.lc;Ões, para. as granides questões nacionaes,, en-
t!e esta,s, sobre tõdas, a da EducaGão. · 

J:n!i!pkou-se o legislador· .. de 1934 na. mdôle das. Cartas p.oJiü,., 
vas do àpõs guerr:a; .eseaionou a. lntervénção <lo Estado nâ. e'olu-: 
~~~o dQ.!'t prdbl~:ma...'Í nacto,naes; prev~nl:u. a elaQoraçij.Q de ~lan~s ·de 
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cotüuncto, mediante os Q;~aes a . ncr;uo udrillnt~tra!;iva se. realiiasse 
numa ordem. numa seq:1iencia., ri1~ní e'~·stc:rna, ·nu:i:na clirecção, numa 
porr~nte, nwn i:-utno e nu,ll,'ia lntellJgt.•nc1n _quo. nilo fi~sem ao ar.; 
bitrio de .in~pira,!;;ões ~Pmenta:nea.R, e con·t:tgentes Q:.os ·Cov~rnos. 

Sebretudo, ciI,l-00 pla.nos estabeleceu a Oonstlt:uJc:ij.o de 1'9,34,. para.. tL 

r"'alizaç;ie da ta~e1i.a ingept~ do ~~tado. 

o .Plano educacional ê o mais lmpo.ftante; s.e&-:uem-se os da.a 
ob~s GOI:ltra as secca:s, 9 fe.rrovktrlo, o é co·r:i.otn,ico, :n~ma iniftà,.. 
ção~ !-lµe as ni~posiç:õé"~ Transitórh1s da Con;st,itui~ão aco}Ãe_ra~ 
!,lo pJJmO .q·uinquennal ~1.lssQ, cuja. interp.reta~ão, em brasi;leiro fi
gura .11um clqs artigos :finae~ dn noHMtl. M~~;na,. :Carta; cmno u.m::i. 
d.as· e.speral)ça:..ci éom que, cm 19-;J4, R.e accpou: A. a,,nsieda:cle pul,>lfoa,, 
pr~dizendô-S~· que, a 4êJiílinh~trn<;Ü.O, ?nnls ta.r.tl'e, a~J;"it;la á Q:es(jrien
taçao. dos ne.~ccios .pa.trips a largn, ·c~trnda Q:·e um ~y$temâ 'écopo
:miCo q.ue .asY.lasse, no seu e.m:bla.ntó prQpfoJQ,. as grandes. solu
c,;ões para ás difficuíclades qu.c, nos (.)hcrcm e afflige'in . 

Q· Plano· Nacio'nal de Edücài;:ão ú um plano nos. q,uaes con
·c~n-tr.9u; a ConstituiÇão. de 34 a gr-unuc func<:ão directiva dos no
·vos ten::i:Po~. Até })oje, e w_n pl_urio mutupJ:lys_i~o. Não c9_n:ti.eeemQ_s 
.se.:r;ião as constituclq~aes di!'cctlvm~ 11.. que nbed'eçerá ... 

O .SR MoN'!'.E; ,;ARMES - ~es~n pm·qu'• 11 pl'a:no nã.o estfL ·~qu~r· 
"'~bo.ça.dq. 

O $~- PElD.R,,O C..'\LMO~ _ _.._ l'.:otnu -•l·l:t. o rH>brí:i ª-partea;nt~ s~-
1ru~r ~sbo~ado nti:o está. 1.1 p'tano, uH1d:m ~i\c~·rt.n.d'c» e cat~gorizado. en
c.=e as !~éas: $em f(irma. pt.-nH1HtU.1.ntQ1C ff.PJ'iJJ conc.retizaçã.O, ,plãncll 
!-\C?tl élJJeetiv'idrt.de --- m~ro .pr.ümt•Nlfu. purUítito. qu~ a r.onstJtU:i
l;ã0 :-i.gttou ve~nte: o optlml~mo l:1rnadJclro . 

0 -Sr.. )1f'INT~ .\ m;;\t:~ 

·-~cJar.e,cinien to. 

o SR' J..iE-DRO .CALMO.!'\ ......... f•Am f odu o px:-n.ze.r:. 

O ~f{. .J.\l'QNTE A~&s - CnulHwc.n<l.o, como eonl:t.~ée, a. UopSU
~ui11âo - e acaba de· revelar c.onhoclmtmto pt0.tundo defla --- deve. 
·v'. Ex. ter em vista q:ue a Cilrtn. l~olltlén de 34 deíxõu a. mts&io 
preeipua de formil:lar o Plano ·Nuclonlll' de Edúcaçã:o a.o Con.sellw 
,.'\Ta~iqnal de -Edüca~ão, etn ~újo Jl-roJ~Çto V. ~x., ~én;rl5t3 q;ú!?. 
~ d.a ·Commis·sij.o <le E((uCá.çfio, ,fov" urip.r:irt;u.njdP,de, creiô, de ~ol
~ahor~. Ou, ·se não ·teve, eHt4 rm ·ordtmi do dia. pa"l:a cliscuss_ii:~--

O SE,. :i;:'ED}tO CA..l.!MON' - A t•rltlcm. tunda'-s~ na. verifica.-. 
,;ii;ó dt~st.a,_ desillusiio,. que ni\o ti, do ·h·u.mlJilr Q1'~or. r>orê-m, do P~
·,•o Brasileiro ...• 

º' SR. MoN'l'E AltR.\K:i ..... Corno org1J.o precipuo, ~spe~os o 
a:pparecimênto d0 novo Cotu.4ólh:o Uru•a o4tborax;ã:o do ,planQ. -~~fü..., 

forme a Cqns'titui<::ão Imoôo • 

. o SR. ~ÉDRO CALMON ·-" A tmo <' n:ieió àpós a . ela.boraçà-o 
da ,grande tarefa cons:tttucl'onnl - hom·n: do~ l~!:.risladores co.nsU
tuintes ide ·34. a cu.10 natrt9th1mo lndore110 rendq. ·sjil~era homena,.. 
gem _..,... ate hoj'e, o Planá NnclQ:n&ll d.o' ~4ucação cç>n~titu~· u:n;i~ ~~
perança ainda. não corpõrlClcn·4a., r\ vprdn.de qµe justiflC3ida. a ·pr.o
-;:elà~iio . da m~dia pela nii.n {•X1J1t t\nt.'111 110 um. C"O'n~elho m-a...~ e.dequa.,... 
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1fo pa.r~1. <::laboral-ô, quando me parece - e respondo ao aparte 
do Íllu..c:;tz-e Deputado -- que o Plano, tal como a Carta Politica ,, 
previu, p9dia ser elaborado pelo l)roprio Conse.lho de Eduçat;.Ci .. ú 

e°i1stente ao tempo em que a Con.stituição foi promulgadf.!. .. 

O SR. MONTE .4.Rl'tAES - Creio que, constitueiol:1-almente, V. Ex. 
póde te~ razão ·na exeges,e d<:> texto. Mas, não haveria convenien
cia para· o paiz em qu.~ fosse elaborado s~·nã.o depois de reuniào •» 
Conselho e in,tegradas novas corréntes ao mesmo~ que repre~en
tariam certas partes d.e nossa educação nacional', sem rt>~reset:

tantes. no motnent«:-:. ·no Conselho. 

O SR.. PEDRO CALMON - O illusti:e collega terá. .oara sec 
a.parte. resposta cabal nas conclusões orçamentarias que deduz<>, 
·do facto da rião exif!tencia de systema de educação elaboradf:\~ 
nos termos estriçtos· da Constltui_ção. 

Não quero antecipar os rumos do meu discurso. Vamos. :!t
t.ri.buir uma quo.ta qonstitucional adstrictâ aos systemas edu:ç~
cionaes da alçada feder;l.l, sem que haja o· serviç-o ·para o qual s(; 
4á verba. Veja V. Ex. as consequencias !lnanc~iras desse l'\:!tar
êJatnento indefinido. Q·Ue lamento~ cQmo a Naç~o toda, que ~spe
ra va grandes, aidmira.\·eis res-ultaélos. da ela.horac;ã.o .di.,? um Plan(/ 
Nacional de· Educação. 

o s~ M.ONTJ-! A1m.AES - ""V-. Ex., como parfe integrt1..nL~ v:.t 
Commissão de ·Educa~ã9. deverâ ter visto~ acompanhando os t~-rt

b.alhos <la mesmà.. que o Plano Nacional de Educação. r~ plan·l 
comple~o. de difficil delineamento. e q·ue na momento o S.r. Mi
rilstro dá Educnc:ão formuia inquerito nacional. c.onforme cembi'"' 
nação prévia êom a. Commissão de Educação, para estahe·; ·~ce~· 

dados e bases neçessarias á elaboraçào do plano, Aguarda ~'l. Oom
m.issão e~se mom~nto. 

O SR. PEDRO CALMON - Conheço, aliás. da. minha con ,. i -
vencia .com QS ;!Ilustres mempros da Commissão de Eâu.iQaq:fo . . . 

O SR. MoNn::; ARRAF.s - Y .· Ex .• c.omo parte .in·teg,rant0 füL 

suas lúzes. 

O SR. PEDRO CAL::.\101' - ... <j patriotismo com., Y.Ut! ues::i?u 
Denham a sua mi$são .. 
. Nada disso, porém, justifica não termos até b 'oje esboqa1.;t1.1. 

siquer-, como V. Ex. disse no começo de seus lucidos ápârteR, eS~l. 

{>lano, a.o qual, entretanto, , vamos dar imPQrtante verbil. 1J1·•,:a 
mentaria. 

O Sn.. Mox-TE Aruw-.:s ·- Não e:sboça.mos o plano no seu ·cl·?li
.neamento,. mas estamos colt:1endo m.ateriai para. '.esse· resultado, 

'O SR. :· PEDRO CALMON - Nem esboçado siquer-~ ·li.Ss e 
V. E:x:.; e me louvo na informação. 

O ·SR. MoNTE Alúti\Es -.. - V. Ex. sabe que ao trabalho do ph·~
no prece<Je um tr.abalh.o de organização. 

O S:a:; P~DRO CALMON - O traballio de -0r.gani~ão., ~\ 
Constit~<;ão pr~vl.u bem. ca'.bia ao Conselho Nacional de E<itvx1-
{;ão, que poderia, em pouco tempo ter realizado esta o~ra.. 
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A critiC!t4 aliá.$, nU.O pe11 ~e V. , ,Ex. que ,s6 se .1t~firü. ~10 Vi:l!l• • 
~acional de, Eiduca~ão. cuja au8·encia la:stlmamos, ~los efté:it.:.,~ 
urçamentari~ que passarei a adduzir. Provém ~ ill'listra a critica 
:11., incapaci:da.de, que se ·confírm:a ein nosso Paiz', para o pioneJa·
mento da ac~ão administrativa. ('m todos os s·eu:s DeJi>ar.ttlinento" , 

Onde está o plano fêi-roviârio'! O planó das obr~ ·contt-J. as. i-r,,;, 

C<.ttl, apénas h_ontem o aprec2a~os. ,E ' o. plb.~o ~con~micr.i? D~.L"-!r. '.' 

Y. J,<;:x;. ndtfoia~ do Iila,~o ecbnom:ico. que .:1 'C'o~stituiçãn. }n·1•·vf··r. 

o s~ -~~~ A .RRA:ES - - Não ,JilOSSO d~ ; ·.111eHnw porqut: nâl '• 
pertenço a qualq~cr Com.missão especializa.da D€SS(> senti_cl9_. 

O SR. PEDRO .CAI.,.MON - .a cr:itl~ t: g~ra;l e .ahdga., J;iUJiio 

determinação. O'S' :ruª'lei:;. íntimos tl'tL nos~a fo~-u::{i.r1 pcilit:i,·~1. '1:· 
t\(fssa ev:Qluç:ão ~dmini~tr~tjv~:· 

A ae$proporç5.~ qUé ~XiStl1 cntrt• lL içlêu. ~ ~I fn.ctv. ~.·nln· ;1 Íl! -

1 •-:-YH!ãiO 1~ a i·eaii?.;l~ão-. entre o f>la,i1t1 é a sua .;hje<~tivtil:ut.· . . . 

O SR • .Mó~"TE ..,.\RRAEs - -- V. Ex •. _saf)t:> qUf' :t. ''''"'crf'ti7 .. a(:i't11 ,f, 

-tP~lo o id~al sof_fre proí~dás re.du~~õ~. 

O . .SR. PEDRO GA,J:.MQN .- . Ni_s~t' 4-liás, conw \'. ~l: . ,·1~1·.i 

na. f"Htructur~ d~ mJnha bF~Ve oraç:ij.q, seguir~) o~ e1tt.J.~U10s " ' ;,~ 
orien t-a~ã:o. .q Uf." eon_si'del'a. pabíotica ~ co-n.veníen te:-, <la. Qo_miní~

:-oão ue .. Edueaeão. ri.a ãJlàl fá(!O pür.tE:'' <!QµJo r~pI'~~c·ntnntt· ifo, n:t1-
:no.ri~. 

Ora. Sr , ):>1~sid,ente, a ccm:stitl!lit;ãc:i d(! 91 nfü> dett!1:1u~uuiJ ,,,.. 
J•ro]Jlerna.s nacionªes, 'Para o!$ qu:;te~ s~ fazia Jltif'>tr·1· a It\·~itn. .:\d
: nJ:nístra tiva ~ unena~, estructuro:u o r~gitnên . 

O SR. '.i\'lo::-.-TE AlillÁ:Ês - E' d4-· natu_reza m~su_m da-; Cou~(itui
icões. não ((e~c,t!rel'I) uo qetr_LlhE-; apelU!S estructµ.r.am e deli~~ ~
;'u,nct;_õ':!s dos Qrgil,o:s sun1·e'mQ~ di> Gm·erno. Bs1':;:i :.1 fum·c:fio •tl> tn-' 
·rl:J._t-; ;1s C'on.stltu-içõe~ .. 

i(~ ,~R. t5E])R(') (7.,\LMOS - Dm• f~nf1!')tttuh:i'it•!" .;, . :wtf>~ .. 

;.:Ui:'rl'a. 

V. Ex . .. <.:OíJll?a:rautlo .:i..~ cun~tit~,h.;ões dé -!• 1. ,.. a-!-. v.Ei1i~Wu.r(l. ... 
na tia.i·te do e11slno à qua'l de_.qejo n d.éba:te, $f' r'estiinj_n, que a 
primek:t não fixou positivamen:t_e. linearn:ientt-·. :·t$ ftinÇ~ões fede-
1·aes e as estad.oaes quanto -ft 0omJ~etencia 1110 <.~nsino publfoo: (-. 
~ttUe ~ s.e~nda.., ·rpai~ a v1~da. mftii;; ·pertinéli t~ :h;. r&;zi.'Sás ::.oci.ae;:; 
.ql.J_e iz;t_sp±raram. o legjsla:dor . • . 

o SR. Mé>N'N! ARR.AEs -~ Mais detalha.da., ,ma,it; ·mínucjosa. Na() 
~stou cC>ncordand·o m-i.µto éI,n ·que· disso tenham resuitado -va:nta
;,(ens. Creio qu~ ~~· 'Co11stit:µições podem ·tei< ~u,n~ç:ão generica.. 

ó SR. PEDRO Cr..A...LMON - . . . • mais d~talllada. mais ê'sP,e
t;Ulativa; d~tln!io os. pr\)ble.mas,.. tra.Çotr ag nftida$· f.ronteifas en.tre 
ri ensjno na~ional e o ~I;ls'i:no pr.ovincial, âlaxgà·ndó sobremodo à 
compet~ncia, da Un,1ão e 4ançio-lhe funcç~es ciesconbeei(Jas, p~~ 
."$Ua amp.lit'Ud-. n(} :J;rtigo regÍr,n,en., qua.es ~ ~uncções orienta~o1·á$ d v 
ensinp, p'orêm, não nu sert:tido v-.:t.go ide determin~t· theor.ícamente. 
~· sttimos que, éievmm ser s~gUigos ·Qrientadora., no -seJ'l~do pro-: 
pUlsivo. aa. palavra, transfortnanao--se a União eni CIJJ'IUJlal)~Q do, 
.;~foo p~blfco em ·to.dos 1cr.s seus ramos,, qtíe ~:to o..utrü .fórmn. )Jâç 
,.;e ent.enµe f<> inciso constitucí.onaI. 

r~ito. a.Hás. a :prQT>ôsitb, ll-S:i~w1·a~ o-ppt>rtuna~ (fo. 111·o:fess~t· 'Ro-
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doipao Rivarola, no se·u livro ··~}:: .. ~unwersité Sociale".. éx::n ctue. 
analysando, com a aU:torià:ooe ciupía. de- conStitu'ciO.Iialistas e. pe
dagoga, a Carta Politica. da Argentina,, declarou que, onde~ a Cons
'titmção Federàl dá. a. úniâo p.oderes para órlentar ·o ~nsino,. lhe 
~ttr~bu~ e-gualmehte: uma 'funcçâp· sU:perier direÇltjva,. e· r-~álizadqra._. 
em v~ude 'da <t~a.1, <liz o me.Stre1 ~ .Pri_vatjvó de gever~o :fe4~:ral. 
fun.~r Un,iversicla:des, nã9 competindo aos .Esfa:Q.os concorrer. com 
elle na fun~ã,o <ki;;:i· escol'?i:;· ty.pici:i s. qµe d:evem ser as rl;loias ~
senciae$ ao systema.. e(lu~:tivQ, ~lonal. 

O Sn. ~o~~ .ARRAE.S . ..,_. Acompá~hando; com.o. e~tpu, a V... Ex. 
C'Onli o m~or acatamen.to, desejava 1'.a.zer uma i"es.tricçãQ: os mé$.
tr.$S a.Im?.rfCa..nos, que prec_edi?ram,, ali~ • . o mestr~ éitado por V·: 
Ex.. e_nsinani que, quznào s.e. trata de .attribuições fe:deraes, esta:s 
.são estriCta:~. ta:x<idas_, apenas se .submêtten.do os poderes conf-e
ridos â União, pôélerés implicitos. ·que servem de meio· â acçã.Q: d96 
·poderes e~pressamente delegados •. 

O SR . . PEDi;:.O CALMON - 'V. :ex. que:r r.eferir-s~ á e:rnend& 
1Q~, qu~. se or~gin.ou àA ,JuJ;'isp,rudencja de Marsh?).l, ~crimi~an
d.o õs pQdêres~ entr~ .u. a(l111ini_strai::ã.o Federa.! 1c o. Estad0aL Nã" 
nos interessa agor.;1 o tt.sstl'n:tpto •• . 

ó Sit. MONTE .AAAA.Es - Nã:o .se ci_eVe; inferir dahi q_u.e a ·união 
tenha. poder,es e:x:tensivos. Ella sô tem. os 1estricta.mente taxados_. 

O .SR. ·~Eí>SO :CALUON - Se V. Ex. seguisse meu ~enea
mento, veria que. isto mesmo (luiz. dizer. .A ConstitUiçãQ' de. 1891 
nã.9 discr-im'inou :funcçõ€l'S ft.. União .e. aos Estàdos, ao ~so qu._e. a 
de 193• as esaeci!ie.ou_. 

O SR. MoN'TE ARME$ ·- Pár.edi?- que V. Ex.. não· tinha ·expre
s,ó claramen~e i§to. 

o .SR. p,mnRo CALMON: - A:ttribui ~- phras~ do P:nof-essor 
ruvarola. um alto V'~lor in.terPre~Uvo, porque, onde ,sã.o dad!!--"" 
!unc.sõ'es_ á. Unúi~. eYidentemente se ·confere. o .mefo d~ desempe.~ 
nh~_-a.S>~ 

o ~R Mo:NTE Amu.~ - Os meil)S necesSa.rios a essa tealiza<]ã~L 

o SR. :PEJ)'Rú CA:._LMO~ - E ta:mbem se M uma, superiori
dade ~a fUp<!ÇiilJ !federal s~ln~ a e~tado(li. 

O SR. MONTE A~ - :O.entro, estrictamen:te, Q.o poder .con
ferido. E ·i' c:iaro ·que -a: ~sphe:ra tedeta.i ,e-st~ a.cima Q.~ esphem pr-0-
priam.entà estadoa'I. 

li 

O SR. PE:DR,ú 0-4.I~MON ---. E'' q. ·q~e·i,.~s~ou dizeild<>. 
-- 1 

Q, Sn. :Mol'."'l"E ..;.~_RaES - Então, neste ,; particular:-~ estamós dé 
)n!:eir() ~cco~do. 

O SR. :PEDRO CALMON - ora, .Sr. Presidente, a. ·cons'titui
~o de Fevereiro se elaborou <Sob_ .um signo. ind1Vi4ualista., lipe
rai e classice, q,u.e restringíu a<> mlnimo a func~ã.o do Estado. Abe
ber:ou--se- nas fontes Iibét:"aes ela Re"voluç;ão· Fran,ceza~ tihha est€ 
sentido tntervencioni'st;t. que ê a ça.raçter-isti~ a. pe<:;ullaridade, o 
~Unho pro-prio <la~ Constituiçtlés de ~põs-guer~. 
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ó SR. M:oN'rE ARR:AEs - A t_endencia :tn:esnia da orjen~(• 
moderna. em relac;:ãó ao Estado totalitario. do qual discol'.ldo se:b 
mUi:tos aispec'tos .• 

O SR. PEDRO CALMÓN - Viviamos, .rtaquella épo.ca1 debài
.:to das influe·nc~as libera~s. da escola de Manchestev,: dos "~mmor
.tàes prfncJpiós ••• '' 

0 S~ • .MONTE· ARRAES - Admltto a ln~e·rve_nç~Q ~tê Ce!!'to li
mlte, o E _stado in terve}lciontsta apepas par~ supprir d_etlciencfas 
da. 1ntctati:va. pr.ivaaa..-

0 sn. CARLQs RJ:::s. - Ali{!$ .• V. E~. em sua. ul'tima. obr~ declo:ra. 
não acceltair o Estado totalitatio. 

O ·SR. PEDRO CALMON - V'ivfamos dêba!xo ~ influenc~s 
liberaes, que tornavam a int,erve.ni;:ão do Éstado dl$_pens~ vel .. . 

O Sa. M9N"I'.E ARW.Es - E' t~cultativQ.. a.pe~s. 

O SR. J>EDRO êAl;i'MQN .....- . . . mc~~~m fff:l;'.pertin.enté_, no·s d9'-' 
mlnio_s d~ actividade social. 

;pi S&. M.<>~ ARR,AEs -- - M~s ampl~~;r,lte fª'euJta.tiva.. 

tO SR. P~D.RQ CALMON - I;>ep~is ~ grande g11erra. UP.l -si
gno c;Iíf.ferent~ subordinou. a 1·tt!luencfas ltnpre:vfsfas ha ;:ra, h,a. ~W, 
AA-IJ.Os, os .factos acírn:inistrativo:s nàs su~1:$ J:!ela~õi?s com a sociedade. 

Lembra-me uma pa:gtna que· Otto Kahn dedico\! à. lnte1ll~encia 
norte-atnerfcana, em dia~ de 19:17, 9uan:do ~dver.tia ?-OS Es:\tA(Jos 
U'hidos que havia de comparar .. se a.. Ohin~ a.o .Japão. p:µ-a . ~e,. 
rlr q:ue não são as v~1 fagens .geo.graJ>}l!cas, ~· condl,~õés· :tavora:
veis que fazerr.i ~ força, que dão opulencia, r.tque~ e cream ,a ven.
ttua. ~~ n~ções. Indfo;iva então, a China aquetle coJosso in:verte
b:rado, coµio ª' definiu um e~criptor. e o pequ:ep.ino e sobrió1 Ja]áã:o, 
4.ando. ao .:a:n1nd.o. lic;:ões ele pr,evldenCia à:dtnlrtistrattva. grac:as -aos 
recursos, não da terra ingt-ata:, porém, do homem !'or:te e· saga?>. 

O $J?·· CAzu.oa: R.Els -- .Seb:retudo. da. intensificação de idéas, o 
que eStá se d~ndp na Chtna, actualmente. 

O ·SR. PEDRO CALMON - O exemplo do <?cono:tnista. am~
i"icano aj.usta~se ás condtções braslléiras. Vivemos ma.is proxlmo 
dos cin.Co tran~uiilos ''Ytians·" de Nanldm, do que da prevlden
c!a adn:i:inistrativa do Ja:pão;. somos' tn:ais varentes da. irierG,la, 4á 
brandura fàtalista daqruelle erlente: desarficUlado do q.úe! do óiI
tro, onde â intemgencia: politic;i. e q:;; ruII1os do governo levam 1). 

povo ás clar~ .. e$pheras da h:radi.açãa dom.lnadora. 

O SR.. C~os ~ - O or$ente, a. que V. ~:X:. se rete.re teixt· 
~sado p9r grandes refQrmas~ ~ CP.i?l~ actua1mente, iê outra 
~isa, ten;i evolui.do. · -

o s~. Mo·:NTE ~~s '- ,cm:n uma constitiliQãO 4van~4a. '(Ir\ 

sentido republl.cm:io, no eeilti4o -democratieo. ·· 

O _SR. PE.DRO QA:LMON - Ai de. !,lós, ·Se o exémpló da 9hiI1:a 
nqs co~sola_~se r 

o ªR. ~9~ M~ - Devemo$ v ·er que 9 .Tapão mesmo 
não moc'µfieou suas directriz~s pQlitlca&. A. sua: e~~ co_n;:itit~ció

tial ainda declara q:pe ~ sua ~y~a~~a. re_inará na eter~ê4ide .d09 
tempos e que o seu imperador é divina e inv.folavel, o q"Qe mostra 
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c1ue a carta p.olittoo i:iã.o ~er:n forÇ-~ para trán~ormar a menta.
Jildade .do .DOVO. 

O ·SR. P;BDB.O CAL_MQN - Evidentem_e~te, ~ minha ·Critica 
ii demora lam~nta-vel de mn. plano de en~foo, que- <lê ao BraEiil o 
sent!d_o d.as suas rea,.Ildades culturae.s, soffre u~ restricc;ã.01. que 
fhe epponha com n. haõitua---i sinceridade das mlnha:s t>&lavr~. 

Não é. ·paradoxalmente, .Por falta de iel.S de. ~m:iino, que o· 
Brasil não of.ferece ao ·:mundo -<> e:x:emplô de luci!1ez 1eg1~laUva.,r 
moµélo .de prudenda polltiQã.. -. 

Leis de ensino temos tido a farta:r •.. 

O SR. MONTE· ARRAEs . ...,,.... Em gr-a.nde n.umero. e?l:! t odos os· _raimO.ih 

O 'Slt\ PEDRO CALMON .- .. .. contradltorlàís, Q.esconnexas, 
multip1ªs~ iµlsignalando1 ~qa qual, ~a. tentativa de geve;rn~. · 
frustni. e :irrequie.~J 

O SR. MONTE ARRAE8 - ,.\ t_ranstonnaçâo qUf ~se te.m a ft;izer 
·~ no hll)mern. 

Q SR. PED'SO- CAL~ON - f.te:cordo-r:ne fü: uma. pb:ra.s<; ol•·~ 
;;re, com que. o Dr . .Tóão Barbosa, pae do 'lnolvídavel Ruy, ·càra· 
, ~ter!zav~ as reformas do ensino ao ~eu tempo~ Dizié. o velho li
oerãl bahlano que leis do ensino são como toàll).ás d é- hotel: t:od_a 
~~~te ah i enxuza as mã9s ... 

O S_R. MQNTPJ' ARRA:E$. -- .A.li~r ~ leis ·fiséa.es, sanj~, p()li
r•_iaes e· :mesmo constitucicm3~~ e adm!n1$tra.tiva.s 'têm o ~·esmo ca• 
~·acter. 

'Nas q11,le.s,tõe~ mais espec.tailzados entram todas as inte1lígen
cias; penetram todos os espirlto cutiosos~ Toda. ge-nte ·quer ian
";;:t.t-se, com razão ou não, sobre. o domínio dos conhecimentos E' 

rn'lar dE.illes. 

O SR. PEDRO CAL~ION - - No campo da le;:.fs1~o pedago
;..:jca. t>refir.o· e:i::eni'Dlo· bem d}ve-reo . 

O SR. ltlo-lm!I ARRAE8 -- ·Nao ~con-selbo a ,in~da, a._J)en~ co:i:i
"'igpo e tacto. .Julgo ine'tf~veJ j)orqne o,s _in_cap~~ pe:oetranc. 
:1~sse-s dótllinJos. 

o SR-. PEDRO ÇALMON -- o padre .Laine~_ elogiando· sa.n~ 
lgnacio d~, I:.,oyola, o grQ:nQe'· reformad()r do ens_i;Q.o húmànjstico 
('la. Renascentµ.; disse q~e o fundá.dor .da ComP~lita de Jef{us e~ 
-:um homem de pouças verd:ades". Nesse p~rfil'~ nesse P@~gyrl~ 
t;o, .. nessa ãl$Cretá definição, -ct'lllz di?..e~ que o iesuita, ,g~e deu ao 
tmsino das humllnil:lades a. dire_ctriz que coinéidiii eom a da. Qi\Ti~ 
ll2a.ção oceiiiental n_os .seo.ulos que se- lhe seguiram, era homem de 
.:1.lgum.as normas- al)enas, não abusando dá ãrte, do gosto. e do 
~stylo da legislação. Mtiltipla~ 'lé_is, i?Ynónimo de d~dencle. dil 
·:Repubiica, já esti~a~i~va o veJlio i:>imro. )fµlUpHcldá(le. de 
ieis é doença mental_ bra$1)eir_a_; ·p~vém des~a. desor·f~n1;ada abun
--àancia ?e- ·1~1~ 4e en,slno,. _p_ándem,ia, .que. vae ae~J:>ra.ndo o ·o~ga.-
2lismo ~ i,nstnic~o · nacton_a:l, d~encantando OIJ q-g_e _a profes~a:m. 
u~ · nosso Paiz. e tornando o· Depar:ta:mento d.~ Edu.caçâo Nacional, 
um.a.' especle. de "adm,inls~raçio de Falkenberg :da. a.Jtecdota.. que · '~Q 
me prlvo. de ~o~~ .á Casa.. porque· ~ um_ retrato caricatural,· I>Orêm 
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sempré um retrato, uo que se passa COJl.l. as reformas do ensino 
no nosso Paiz. 

O caso da aàmini·stração de Fa.lkenbérg foi simples. O pt"eteito 
daquella pequenina cidade, visita,ndo ·'Q.m grande cen.tro, recolheu 
impressõe~ de ~ivllisa{;ão, de progresso que· 14 havia. Voltandq ~ 
sua terra, com as1 1a~as de progresso dansandõ-lhe, na. imagfna~ão 
e. boltndo-lhe com a vaidade reallzadora. convocou os habitantes, 
num do~ comiclos democratie"os peculiar~s aos patzes anglo-sa.xõeE'. 
e communicou.,.jhes o proposito (J.e ref9rmar Falkenberg, calçan
do_--a, com aspbalto, dando-lhe pávimentaçao reluzente, o luxo ·u~
bano, que vira nas bellas capltaes. O povo levantou uma duvida: 
ê qu~ Falk~nberg, antes do asphalto, era uma cidade bem caj~
da, pois a população tinha horror aos buracos. ó admh'tistrador 
.:;-ara_ntlu que faria: uma impeccav~l pavimentação, e mandou n~
phaltar as ruás da. clda<le. Poeira, :t>uracÇ$, cimento, depois rc·
gosljos. 

. uma semana .mais ta rde, entretan to, a~parllC!i.'~ o ::igent~1 .dJ1.:-. 

ligações· electríca.s. que precisf!,va dar a Fa~ep.berg o conforto dft. 

lllumil'lação, das communica<;õe~ telepno·nfca .. '3, que fazem - o en .. 
càilto das grandes capltaes. E o asphalto !oi Ievantaiao. e os bu
racos· novamcmte abertos. O povo e~p,a,ndiu-se em novas ma.nife:oi
tações, a principio de desa.grado, depois de ·regosijo. 

Voltou tudo a seus lugares. Um~ sema:na mais tard~; porêm .. 
veio o encarregado àa dlstrlbUi<,!ão d.~agu~, e, ·de novo, f'oi o ;i.s,. 

pha.lto, removido. cobriu a p l')voação os buracos a. horroríz_arnm . 
])ahi urna. cançoneta, <J ue correu a Europa toda. e ·cujo PQPU141' 
1~stribilho era: buracos, buracos, burapos! 

O .m.e~mo o~corre e m relo.c;:ão 49 noss11 ~~sino : exame;::; cxa,... 
me~, ·e~~es! 

ve, vo·ss<1. ~Xt:dlencia., Se·nhQl' 1'.>1~éS'i<le.nte, que ~ ~ yj.d,1. 
pedagogic'.,i no nosso Paiz. por não $C.g-uir a. propriêL orjen
ta<;ão q.ue se determinou., vae in.eidjndo nQ.. :perpetu::u;ão desse e:r
ro, que concide com os albo~es da. nossa for~ac;:ão politi,ca.. com a 
inidaçâp da. vida nacional: o er.ro da· 1egislac;:ão esparsa, das n:ie
'~idas de em~rgencia, d·1s le1 c; extravagantes. das rerormas <lf' f'n
aino feitas ·por todo novo Ministro que assume a pasta.. - . 

O: Su. FloUEIREDO RoDtUGUES - E·s~a o? a :mania. 

O SR .. PEDRO CALMOJ'.'I - . . . t·eformas Que se projeçfu.m 
.t~ àahi a opp·o~tuntdade da G1"itica - que se reflectem, <:OIJlO hl.Jll l 

ospelho, na proposta orçrunenta;ri::i, qu~ vamos apreciu. 

EvidenteJ'.Oente, a. Constitui~ãQ foi ~enerosa; ro1 P.r6vida; fOi 
::rensata; fol pa triotiCEl' e foi model'na - attrlbuindo li. educatâ:o 
nac:Iona!. nã.o s6me:Qte- a importanc!a que ena tem, no conjunto 
•los problemas brasileiros, como égualmente lhe COl\cedendQ o.!'.= 

!!ecul'sos orça.mentarlos, os elementos $Uffic1~ntes •. ~ 

o $R. MoNTE AnRAEs - S~m o g_ue na.da estaria. feito. 

O .SR. PEDRO CALMON ,..._ • .. p~ que a União cun;ipra. o 
seu dever en;i l~rga escala, não ~e lhe cifrando ma.is a acçij.o âs 
~nterv~m:ões meudas- e timid-as, a que se reduzia úlO regimen d~ 
C.on~titutc;ão de 1891. 

Ent;l'etanto. atê lloje, -esperamos que o plano na.cfona.l venha. 

41de133 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 133 

·' -- - 442-,-

dizer c<:i~o sera appl~cada a qúota .Q.e l.D% da Recei~ dos im.pos.,. 
tos, que a Co~stituíção deu á U::r:iião p::ú:_a. o cus~eio dos seus, sy~
temas .e(lucat1 vos. 

o s~. MdiN~ AR~ - lhdepeill<}e:nt_eme-nJe <lo pl_~no, a. que~
tã:o começa a. s.er ventila~ d~entro ,~ co-m~sões tech_nicas. 

o SR_. PEDRO GALMON -. ·v. Ex:. s~be que; ha cezn ªn®~ 
no BrasiJ, quando se pergu;n_tava pelos planos de educa.cão.- ~ re~
pos.ta não era. dj,(fe.rente, nem inli::nos .$incera. 

O SR. Mo~ A.RRAEs - A q;uestâo :J;t.ã.o e~a, entij.p, co:nstltu
dona:l; hóje, Q G. Naqu~lla ~póc~ cort'lcspol)dia á. ·Ca:.mara. '.DJll& 

~nicia_tiva livre; :Qpje çox:i:~tltue ~ deve.ir. 

o SR. PEDRO· CALMON - - Nem com e$Se car~te.t impera-. 
t1vo se çumpre. 

O SR. MON'.t'E ARRAEs. __ Jâ declaz:ei a V. Ex. que se colliem 
neste m_óm.ento todos os elementos' par~ 9 plano que. ,sen_4o umà 
1ei g·erâl, d~ conjunto, nit,o ,pode s~r fQrt:11á.l~da sem base segure., 
~<ib ~~n.a de -i.n.c~4ir nos \:'i~io~ qu·e V . Ex. ha pouco apon~v.a .. 

Ó· SR. PE_DRO CALMON _..,,,...._ O ,Brasil. depois de üm secul'ô d~ 
·evàlu~ii.o democratica. a.inda necessita de dois. tres ou cinco an.
nos, pará. saber q.uaes e.s directivas da sua éducaç.ão publica ••• 

o· SR. ~u~ Bl'l'TEl\lCQ'l.HtT - V. Ex. dá. li~enç~ para um apa;r,t~ '! 

O ·S~. PEDRO C.A,µMON ---... Com muito prazer. 

o SR. RAUL -BrrTE::-moun,- ;.....,- V .. ·Ex. -oond·era coro muito 
·~~t;,rt<> •.• ·•. 

o SR. P.EDR;o CAL_M'.ON - O.bdg:ad.o a v •. :E~. 

ó $a. RAUL. Bttni;NCOURT - •• • e com meu· apP,la.uso (l'Ue õ 
BrtJ:.síl ih te.iro re.cla.ma pelo piano ·nacional de ecluca<;ão. Tenho 
.':4a,tls(aç&;o em d.eclp.rar qu~ lhe d.QU· ~ l;nmha so)lda.riedad~ ..•. 

O S_R. PEDRO CALM()N - V, E.x~ ~e desy,anece muito. 

O SR~ RA:m. BrrrE~coutn' -- • . . visto que, n,o começo d~st,.e 

4nno; vot.el ~ela urgencia de um. projecto .que reorganiza:va o Qo.n
s_elh.o Nac.íona.I de Eduear;ão. prlnaeiró J)asso· para, a ·elabQi:ação dQ 
pfa.no nacional de educação: A ConstitUição, foi p:romuípda ha:: 
po'4-qo mai~i ~e ~m an·no; p~1a Constituic:ão~ o t>lano deve ~~r ela
hora4o, antes da a_precfa..çao d9 J.,,eg!~lativ.o, pelo ·Conselpo N~cfo
m;Ll de Edu_ca<Zão. 

O SR. PEDRO C~MÔN - Que existia. naquell~ ·epoca. 
" 

() SR. MONTE ÂRRAES -- Que a.inda. existe .• 

o SR. RAUL Bl'l'!TE!NCQURT -· .Q . Cohse-lho Naciona,J de Educs. ... 
ç;ão, porém, precisa. ser re9rga.nizado para o re·c_ebitne.nt() W:µ:f no
vas attr.ib'Ui~ões que lhe confere a Coústitulçãó. 'Impõe-se, :para. 
isso; antes. uma. ie1 q"a:e reor~ânize o Cónselbo. Esta -lel está.. sen
do disc'(ltida Pela ~niára ; foi a~proVt1dá em primeira disc.ussão. 
D~ í$ort_e q_u.e, se alguµt atrazo b.a:, é m.U:ito p.equenc:>. A Ça:mata,._ 
:o Poder Legislativo, está cump.t'.~:ndo passo a passo .o ~u· 1.dever 
t.-ssencial para a. p:roxima e e~pera:cla. pr.omulgaç~o a.o ·pla_tlQ nacio
nal no, an~o vindouro. 
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O SR. PEDRO CALM:ON - E ·aos exemplos desse. dever. q_ue 
o Poder Legislativo est~ cumprindo, somos nós ambos~ V. Ex .. 
que assim demonstra l)nver senttdo o espírito da Constituic:ão;· e 
eu, que proferi da tribuna:. este commentario ;:i.mar.g:o, inte·rpre
tandô o ruido publico que circu~a em toda <> P~iz. de commen
tario acerbo contra esse reta:ràame'nfo. 

O s~. R\UL BITTENCOURT - Mas o retardamel\to ê minim.o. 

o SR. MONTE ARRAES - Mínimo e justiti.cado . 

O SR. PEDRO CALMON - f"Ião cabe á Cotnmissão .de Edu_. 
ca~ão, cu_ja resalva já:. fiz ; ê, porém, ·devi.do a u:rn erro preliminar. 
na mlnlla: frac~ opinião·: o plano devia, em ob.ediencia á. Cunstl
tuição, ser for:mulado, ~ada a tµ"gehcia do assmnpto, 'pelo Conse
lho Nacional de Educação que funccionava na. fpoca dà sun :pro
mulgaQão. 

O SR. FERREIRA D~ SOUZA - P9ssq declararr ao no.bre côllega 
qué essa.. mesma op:lnião foi por mi:m su.stentad:i. poµco tem·Po de
pois d.e promu!ga4a. a Constituição, quando da. 9,iscussão do .11ro
jec~o sobre promo~ao por mê'dia. 

O Sn. MoNTE .A.RRAES - Pediria. licel)ça para escl:irecei· que· 
tiV-e opportunidade dê. sustentar, na Çommissão, que o Conselho 
Nacionàl de EducnGão, ~re-existente ~ promulgQ.di.o da Cartõ, de 
34, continuasse a .existir e a ser orgão visente.. mesmo depois da. 
decretação dessa Car ta .. Foi graças a este meu parecer: que s.e téve 
occa.siã0, e.ntão~ de prover ás varias f.unc.ções do Conselho, que 
estavam vagas. 

O SR. 'PEDRO C.ALMON 
co1'otinue. 

Permitta-me V. Ex. qúe 

Sr. Preside·nte, evidentemente, nua vim. á. tribun:t cobra.r um 
plano ·no.cJona.l àe ecluc-ação aos seus a .utores. Não viria aqtti. es
tranhar a <lc:mora do :plano de educa·ção, parn. cujo ·estudo s~tia o 
prim~lro a p edir toda a attenção, a: solicitude , o cl-iterio technico 
da Co.sa. se não estivess~n:ios com o orçamento· eri1 mãos, paro ser 
vot:iclo. e e.OJ.S-e orl~anumto não constlluissc, na p;irte allú ::-;iva .fi eclu
ca<iiio n~ci.onal e ao st.:t: plano, uµ1a antecípa<;ão perigosa, um~ dt~
turpac;:ã.o condemnavel cio esp'irito constitucional, um francQ ~.s
torno de verba, ÍllicHo em face do a;-t . 158, pnr::lg-rupho 3", da 
Cons tituiçãc:., como IY;l$sa-rei a demonstrar, - razü:<;> da opportu~i
dade e do senso constrüctivo deS:tas objec<;õe~. que visam a uma 
summaria, pertinaz d~m.nlidio, porém. q.u~ alca nçam o pro.posito 
de collaborarmos na feitura orc;:amentarfü com consciencia e. dl's
cerajmento, s em os· qüa-es a, que sairá das :nossa$' mão~ sérá obra. 
eiv:ada de erros fune!'tfos. 

A Cont1tuit:ão Federal previu, éril primeiro logar, o plano na
cional de educadio. Em s!"gundo logar, a manutenção, pela União 
Federal. de sistemas educativos. 

O Sn. ~(ONTE ARRAES - No Dtstricto Feder.a! ~ nos té.rritotios, 
porque (iUtros systemas estão reservados aos Estados. · 

O SR. PEDRO CALMON - Entretnnto. no art . 156, a Con
stftuic::üo .attrlbue 10% das ,.E>rbns. para a manuteni;:.~o e ~esenvol
:tnf'nto dos "systemas e-ducat!vosº. Que systemas educativos·? Os 
que a. ·união mant~m nos · terrltorios, o custeio do Plano Naci:onal 
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\'1e .E.<luc:a!Jãn, :-~ aeção sl)pj;>l~tiva '<la. Uni~'.<?.· isto G, -um .systert1~ .de 
irri~,Ção, ~paz dé Jevar o. calor ~~se Gulf-strea'f!b, que ~e dis
~mina por- todos· O'S climas da, P.atria, âs regiões :maia longinqu~ 
e .de$prot_e.gid;;1J~, E, ,q_yê velll.OS? E:s$a fêde àuviª'l,_ tret'!.sforrn~da; em 
N~ços 'tubulares, :num _syste.ma. de p!l)çds ar.tesianO's, onde qu~ni 

<1uer ou .quem qú.Jz - mette:u 'º' seu1 balde, JJ>Orque .a; quota esti
.puladamente, .tdet._érntinadàmenté, deelaradamente; innega velmen
::€•. att:l"ibu.ida á educação nacibnal ~ ao ~ysteina por ella moldad(), 
r,;OUbe ft. organizaçâ.Q 4é taijos OS _Se1'.v1Ç'Ç:)S, Q.1.iai)tos til_e!h()r~me_ntoá 

!'1.J~l,n P.roi>Ç>stos, fra:gtJl;ent~ri~e.nte. no d~curso d,a.,s di~cu.ss~és 
do 0rça,me_nto, ou no fin~l d'o trabalho das Com:missões· que- o ~s
:-udar~ . Qu_e de<'.orre dessa sit~açao,? ó :seguinte:- .(faço e$ta. sy:n
t~ese, para obstall ai que os collegas t~nbam de colnt>ulsar n.ov:a
mente o: avulso do orçatnento) - destac.ou"'.se do õt~amento da 
,•J;e.,c;pesa a grossa verba de 158.QOó conto's, percentagem dos im
~i.os.tos· ~-o:brndós~ e attrfbui-u•se essa quOti!. ã educa.~ã.o. Depois, .o. 
-~_tldo. qúe ·não tinha applicaçã·o. por .não est;:tr ~ind~ formtµa._do o 
-plano nacional de ed.uca~ao, !oi ·1ançadp sób 'u:m~ rubrlea. geral, 
!:ta.ra corl'.'esponder a '$ervié;Qs q·ue só _se~o creados no anno. de 1936. 

·o sn. R:~u:t.. BrrniNCPURT - Podem ser crea4os este a.nno 
n;i:Psmo. 

O SR. PEDRQ .CA.LMON - Ou podem nã.ç; $er ereados .• 

O $R. R,Am. ~mENci:>UR'l' - S!m; e -~e não forem erea4os, ~ 
ve{'.ba. ali pre~ente não p-0d~rà a utorlz~r despesas em outro sector 
dÇl. !l,âmini~traç-ão, em virtude do ~rt. 157,, da Constfttüção. 

o SR . :E>EDltO Q:Aµl\$QN ·- ,E$Se artigo, ~ritr~tarito, ~ª'" foi, 
:)bedecldo. rigor.osamenteJ como veremos. Os 20'% da q.uota, co11-
·::iignada ao custei.o ao ensino r·ur.al, ficaram, como õ restante, cõnio 
"" p.J:'iilcipal delle.s. - ·~r:es1 nulifüs_." - à e~pera que o Conselho 
:)f'aeiõna:I de, Educação qres,çà e a~parec;a ... 

Q SR. MONTE ARRAES - Esta~~ o Thesou:ro. 

o SR . . PEDRO CALMÓN - ... . á espera q.ue elle, eptimamen
-.io. lí,n~do pela:. Com_mlssâ:o de Educação - - vejam VV .• EEx. que 
:.vu 3'U?to, aliás µi~to potiéo modestÇJ, ·pqrqlie pe:rt~nçp a. Qãmmsisão 
- formule Qr pla.no, · que e~~ plano _e?>i'l'1Gi4a CQ'J'.il os. 'p1 ntog dE: 
,.ista do Poder ~-xecut!vQ (O qu_e .é Importa~~. porqu_e o Execu;.. 
:fvo, através largo inquer!to ~ gue p:J;,oeede. evidenteme~te ter~i. 
~l'Us imnt:os de vista.) . 

Q· sn. MoNTE .A:RRAES .-... Sérã.o ext:1resso~ Jlelo õon_selb<i> 'Nacio-
ll>tl d~ Educação~ aq propor o ante-projecto .. 

O SR . . PE.DRO CALMON - •. • : e. ain..da. que o Poder Le~.~ 
:;iüvo, na. Nua soberania, r.esolva, sebre a~· d.etermtnant .. es ou dl
:·ecttvae· dç pla,io. Quem n9s dirá. . ,~ue até 1936 tudo isso estará. 
!leito ~ pas~.r~mQs, entãq~ e. pata.ri e:s l_mportantes quà.ntias con
tertdas ao financiamento da ed~cacii9 im<:;l_onal pelo art. 156, d~f 
f ~ons;titul~~o? ! 

O S!t. RAUL l3rrrENee>UR'l' - Respo-ndQ. a v. Ex. Não poderão 
i!,(:r ga$tas em: outras flJHlll~des., que não as· ·da; éduc_ação, t>or isso 
•1ue. o art. 157 d12, em seu paragrapbo 1.º - as sob:~s, 4as dota
·~ões- 1orc;amentann.s, etc, constttuirão, na. União, n9~ .Esta!}Qs e 
:itruniéipios. fundos E!specfaes ~e educaçiio. 
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O SR. PEDRO CALMON· - CheS'ài:ei lá . l-~sse. à.lifü:i, ;. 1,lm dn.if 
argumentos ou coµclusões dÓ· meu discurso. 

0 S~ . .TOP.CE GUEDES --- V. Ex. <llsse, ha, pouco, que Satisfi

fizesse, tambem, ás pretensões do l?oder Executivo e ido Legis1a
tívo. ~eria int:eressu.ht~. àmda. q~e os E:!:itados .se rn.a>nifestassem 
I?eias suas deJ..egaç:õe-s~ que virão, como aI1;?umas já appareceram 
·aqui, para dizer qual é sua vontade. 

O SR. PEDRO CAL.M'ON - E oJ:rav-~s do Se11rulo Fe·d.eral, ·que 
é embaixada dos Esta.cios. Diz V. Ex. muito bem. 

Ora. Sr. -Presidente, em primeiro lO'gar, l~vro o meu prote&,to 
cqntt·a. o de-svio, ~m d~spesás miudas, da. quota de. educação na
cional, conf e.rida .. pela lei magna aos S.erv:iços planéjad.os ou sys,.. 
tc.matiZad0s para aqueHe t:irn, reeozi~~eendo, ÊHnhora, que to.dos 
os serviço·s attendldos desta maneira deveriam, de facto, ser am
parados pela tJniü.o. po.rctue. nisto de educação, sigo um conselho e 
obedeço ao ensinamento de Ruy Barbos~ que eonside_ra va parei"" 
monioso todo o gasto feJt_o C.ôm a mstruc~ão publico., ~rn face do 
m~uito que a ·cultura nacional req.ue.r- dos· pode't'es P,U'blicos. (Mui
to bem). 

O ~xtôrno de ve-rba que, €õm dete.rmtnados á.Spectos ê o dP.s
vio a qu_e me refiro, assume, entretanto; proporqões alarmantes, 
na parte ~m que separou 'do:s outros or~mentos da Republica. pa
~a. amesendar na quota ·da educaçã.q nac:::íonal. os servicos de Ar
cb.ivo Nacional. do en!:!ino militar e naval. 

O SR. ~oNTE ArntA:Es - Nesse põnto estou <le 'inteiro accor
do ~om V. Ex. 

O SR. PEDRO CALMON - Não seguiu a Conimissão de 
.Finanças o caminho aconselhado pela ·commissão de Educaç;ão .. : 

o SR. P..AuL Brr.r,ENcou:RT - E : de JU:sti~a. 

O SR:. PEDRO CA.L}tb~ - ... e de J'ustiça: . .Diz V. Ex., coin 
essa aggra vante, que, estabeleceram ambas as .eommissões que-, 
ta.nto o ensino milit~r e naval como o Archivo Nacional rui.o po
di~.m, senão diminuidos e deformado.s, entrar para uma quota. 
consignada i'1 e-duca~ão publica do Pa.iz . 

. o 'SR. MQNTE AruUES· - V. Ex. te.m tóàa. a ra.Zão. 

O SR~ <AMARAL; PEIXOTO ~ A Cornri;lissão de :b."inan,c;a.s ~egufü ~ 
orientação que lhe foi traçada tiela de Jusfü;a. 

O SR. RAUL B~NCOURT - .Respondere~ ~o a,pa·rte d.o S1·. 
Amaral Peixoto, e aJ)pelfo Jj;lra o mustre cone~a no s·enUdo de me 
·honrar com a sua presença quando eu usar da trihuna. aphs 0 Sr. 
Deputado Pedro Caltnon, afim de demonstrar o e.sserto do nobre 
orador. 

O S~. PEDRO CALMON - As· co_mmiss~es de Justiça e Edu~ 
cacão acha_r.am absurda, incónstJtuciol).al. e !llegi.tima. a id(>a de 
dar-s~ ~~h;t para o Archivo Nacionàl, seirvtco do Mini~terfo ,da. 
J'ustic,:a, tirando-a da .quota de edm~ac;:ão. Pode-se, ainda ·que por 
-estranha anaJogia, aJ!eg:;ir,-se que o Arcnivo Nacional ê Jnstrucc:ão 
cu1tu:ra1, o que é imperfeita definição. Entretanto., quanto ao en
sino mtllta:r, não ha justificativa de espeeie al~uma., porque Uü 
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instruc.çã.o pertence, com as suas graduações; na hierarchia <Qa.s 
al:1mas, ao. capitulo da. .segurança nac1onal e á administração .das 
io.rças armadas. 

1 .' 

·o Sa. Mpm'lll Ã..RRAES - V. E .x., p.est~ parti~ular. está inter
Qretando com grande fb:lelidaãe o e-spirito da ConStitujção. 

O SR. PE:!>RO ·cALMON. - Obrigado a V. Ex. 

ó Sn-. AllitARAL ~oro - O apt. 148. da Constituição diz: 

·"Cabe á União. aos Estados· e aos Municípios favorecer e 
animàr o dE:~envol'vimento d.as scienoias, das arte$, das letras 
.:: da cultura em geral, proteger 9s objectos de interesse his·.,, 
to rico . .• . " . 

O Sl,l . PEDRO CALMON - ~ão é. o 1:H1sino militar. 

O Sr.. A_l!4ARAL PE:rxoT<> - Estou tne :reterindo ao Ar"chivo Na
donal. 

., 
O SR. PEDRO CA.LMON. - .Resp·ondo litte1·aln)ente a V. E~. 

~e· considerar ó Archivo Togar onde· se proteg~.rn objectos de inte
resse historie.o~ está. atraza:do com o seu. díi'e~to administrativo. 

O $R. AMARAL PE:Jxaro - Estou e:_trazado com a Commíssão de 
l•'i~ç~. 

O SR. PEDRO CALMON - -A.rcP,ivo Nacional ê a reparti~o. 
(e com esse intuito foi creado no anno de 1838, por Bernardo de 
Vas.co11cenos, Ministro do .lmperio}, onde se guardam os velhos 
uapeis- do Es.tado; de maneira que Y. Ex. precisando, a.manhã, de 
uma p°Ublíca.-fórma, de um doemnen.t.o a4m!n~trat~vo que lhe l:nte
re8se; baterá_ â,s. portas daquelle ge~ular car·tulario da Nação. no qual 
se ~CPattl ~lassificadós todos os doeumen-tos q:ue intel;'essam á nossa. 
dda publica.. 

Considerar isso interésse historico é, évidentemente, desconhecei· 
a. ·funcção precipua do Archivo ·Nacional. 

O SR. AMAJµL PEn:oTO - Discordo de V. Ex. :Para pesquiza.s 
historicas· V . E.x . poderá ter necessidade de recórrer ao Archivo 
~a.ctonal. · · 

O SR .. PEDRO CA.LMON - Não importam os apa-ctes trecadas. 
P..astarla lermos o Regulamentl) dq Archivo Nacional. Lâ. V .. . Ex. 
ver.ia., .como em to.dos os archivos .a.o mundo, a sua definição," que 
~1esa~tor.1r..a. compl~tamente a assertiva .de V. Ex. . 

Ora, Sr. Pr.esidente, .danrdo1 .de b~rato que ao ,4.rchiVo :Nacional 
pudesse aéolhef-se. pelas p ·orta;s traves.sas do in~eresse culturai, á 
-'lombra .da verba da. equcação nacional, que :tustificat1va. daria.moo~ 
que en>lic.ação arranjar.Jamos -ao facto de estar o /ensino militar .su
liordinado â mesma quota? 

- O ensino militar pertence - e V. Ex., o nob~e aparteante, como 
elemento àas forças ar!Dadas tne dar~ razão, - pertence á; hierar
· ~hia das annas. E' o inicio da carreira militar. 

O SR. AMARAL PErxoTO' - · No ensine militar ha até ~ e.scóle.a 
elementares, de alphabetização. 

O SR. PEDRO CALMON - Os treze mil contos attrlbuidos aC\ 
·~nstno militar.- são para todos os gr~o:; ~ cadetes, aspirantes e sub
·•ffle;iac.>~. 
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O SR. AMARAL PEixbTo - E' preciso· fa.2er distincção. Ha o en
sino esp.ecihlízado e o gemi. 

O SR. RJBE!Ro JumoR - O orador nâo acha. que o ensino mllltar 
seja tamoem um systema. educativo? 

O SR. PEDRO CALMQN - Mas ~- sUperiol.". 

O SR. -R:mE.nto Jumoa - A Constituição não ~tabelece essa 
historia, ou catalogação. 

O SR. PEDRO CALMON - Veja V. Ex. o árt. 165, § 2°, de. 
Constituiç~9. e ahi encontrará respos~ ao seu &'Parte, que .recébi. 
ã.liãs com de.sv:anecimento .• 

O SR. R;reEmo · JU.NiOR - Elle se refere a ensino ge·r~. 

O SR. PEDRO CALMON - O art. 165 no seu§ 20, reza: 

"O access:o na hierarchía tlliUtar obedecerá. a condfc;~ 
estabelecidas eni iei, fixando-se o valor ·minimo a te.alizar para 
o e;x:evcici0 das funcções relativas a cada grá.o ou posto e ru;;· 
:preférencias de caracter profissional para promoção". 

O access.o, desde os postos inferiores, no Colleg!o e na E ,seola 
.\tltlita.r. obedecerá a condições estabeleqlda.s em lei, fixando-se o valor 
minimo a realizar, etc.: :isto ê, a lei;isla<;:ão do ensino militar, com• 
pete normàlmente ao Conselho da Defesa Na.cio~á.l e aos MfnJste.i:Ioe
:•~·nw. eclucá.tivo? 

O Sft. ~o1'l'Te AP.RAES - Exclusivá:mente. 

O SR. RmEmo JUN.IOR - O nobre ora!ior esta. p·:r:ovando ape-na.s 
que. é um extraordinario causista. O a,rtlgo qu.e s. Ex. aca.bou de 
l''t:r:: $e refe-re ào syste-n:ia que regula o accesso, .que· nada. t;em qµe 
, .. P..l" com o ni-oblema educativo. 

.; 

O SR. PEDRO CALMON - Como se a.iloende ao otf!clalato, se·m 
nl'I cursos? 

o SR. RcBEIRo Jv.mo.R - Não 6 isso o que estâ. em' causa. 

O SJ;t. PEDRO CAL~QN -- ·o en~ino· ·é -uma preliminar da 
~n-eira. 

O S~ R.mE:mto JuN,toR - O ens~o militar, então, não é um sys
:•·mR educativo? 

O ~R. PEDRO OALMON - V~ Ex~ me <tirá desde quando .lile 
t·t)nta o tem-po de ofticial, ·se é do e.x..ercicio ette~tlvo na tropa, ou 
se é dos bo.ncos escoia.re·s,. 

O SR. RmEIRo JUNIOR - Respondo a V. Ex. irnmediatamente. 
O tempo de serviço do offi~lal conta-se desde a expedição da prl,.. 
melra .patente. 

o SR. PEDRO CAL'MON - Não conta. o temPQ de Colfo~o? 

O SR. RIBEIRO JtrNIOR - O tempo de serviço ê dlfferente. 

O SR. PEDRO CALMON - Se não fôr computa.do esse te~po 
retiro a minha argumentac;ão. Que d1z o nobre Deputado, Sr. ~ ... 
ral PeJxoto? 
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-O s:&. -~ PE!xOTO - Na :Matinhe. conta-se o 'te'lllpo dà ,B!oi
cola. Naval. mas não dos collegios· ditos secundarios. 

O SR. :PEDRO CALMON - Logo, enquadra-se bem no ar
tigo 16~, § 2. 0 • 

Argu:r;nentare~, e~tret:µito, co:m os nobres ap~teantes; de duas 
uma, s·e .o· ensino -milita.t póde, com o systema educativo - .que, 
allá,s. não é - incluir-se •no capitulo da educação gerai, tem de su
allá.s, não é - incluir...,se no capitul9 tia educação g~ral, tem de sub
bordínar-se ~o Cons~lh9 Nacional de Educação. E pergunto, se o 
~nsino militar pode classificar-se ~omo ensino civil, como o d.e 
bumanidádes em. g~ral? 

o SR. MONTE ARHAEs- - De m,odQ algum. 

O , SR. AMARAL PEI.xOTo - Devo distinguir entre o ensino espt:
cializado e o ensino geral. o especializado, talvez, V. Ex. tenha 
razão. Isso porque o art. 159 da: Qo.Q.stit~<;ão estabelece que todas 
as qu.estões ~elatlvas ~ segurança ser~o coor9,enadas P,elo Consél_ho 
de Se~a~ça Nacional. 

O SR. PEDRO CALMON - Ahi' éstá o fundamento da minha 
.;i.rgumen tação. 

O Sa. Al'd.ARAL PE:rxo:-o - Isso sóme.nte quanto ao enisino espe
cia.liZ.ado ~ 

o s.~· PEDRO CALMON -:- q ensino militar é PO·!' def!nlção 
especia u zaào. 

o SR. MoN7.1:1 .Aruw:S - E:Spec.ial1zadisS1mo. 

O S . . PEDRO CALMON - o nobre collega, Sr. Amaral Peil:oto. 
com todas as .suas P!'L'la vz;as, não c9~metterá a injustiça â .sua 
J?l'OPria cla:sse de desconhecer que o en>sino mUita.r, des!ie o collegio. 
i; ensino especiali?.ado;, e, assim não 1:Õl-a, as escolas militares accel
tariam a matricula dos gymnasianos de t!)dOs os outros estabeleci.
~e n tos, sem exigir do candidato e~peciae.s condições pertinente á 
sua tincilldade . 

O SR. A:M.UW:. .PJi:IxOTó· - o nebre I:>eputado com cef!se a~gum~nto 
vae em mau caminho. As faculdades superiores não acce~ta.m ma
tricula ill_imitada.: tem-ha muito restringida, atê. 

·o SR. PEDRO CA:.LMON - E' cou.sa. differente. Limitada á 
capacic:lade didact!ca dos in~~ltutos. 

O SR. A;M:..ARAL PExxOTo - Na.s escola$ ·miU~es tamb~m. 
O· SR. RAUL Brrt'ENCOURT - o. nobre· Deputado Sr' .. Amaral 

Peixoto estabeleceu uma distincçãQ, bem fun,daroe~tada, d~ntro 9.o 
ensino mll.itar, entre os cursos do collegio militar e os demais de 
~racter especlaliza,do. 

O interessante ê que S. Ex. ~ndo .feito essa. distincção tão sa
bia, n~o a . reconb,eces~e quando votqu, no sejo da. Commissão de 
.Finanças . 

O $R. AMARAL PEIXdrO - Reattli'mo o que disse hé. pouco: se
gui a orientação traçada pela Comínis~o de. Justlca.. 

o SR. PEDRO C;AI:.MON - Vêem os nobres Deputados que. 
-isso é, «Jo contrario, não sei que valor tenham as: palavras! ~ 
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e~torno de verba, que a Constituição prohibe, no art. 1t s, ~ 3" .· 
Estorno de verba, ·Sim, porque a verba esj)ecializada, para a. ed~
ca.ção e os· systemas educativqs foi concedidá extenstvà.mente ao en
sino militar e ao Archivo !\faéional, ~ com um fundamento, para 
o qual desejo a atten:Qã.o r~px:-o\iatlva dos. pobres collegas: E' , , 
funodamentp que .encontro no avulso, e cuja exl)licação não co.ncebo., 

E' o seguinte, numa das verbas que foram â ultima hora obti
das. ~ á quota de Educação . A emend~ não traz augmentc • 
de def~cit e . a imoortanci~ que. se transfei:-e ê deduzida da.. qu.ot~ n<· 
15 mil contos destinada â Educacão. 

Com este raclocinio, a Commis$ão de Fina~ças concedeu cliverso::.: 
creditos, pqr conta da quota de Educação, insistindo semprt- u t::;:te 
ama·ve? ·~sfribilho: ti~o ha aUgJnento de. despesa! 

O Sr.. MoN"I'E ARRAES - E' interessante e de.stoante . 

O SR. PEDRO CALMON - Desejo saber .como não ha: augm~m.t< •· 
de despesa,. ·se se .desfalca ·o ~gr~do patr.Jm;onfo da Edücação Nn;
cional. 

Com1> não ha augmP.nto de deficit, se a despesa é feita p P.l.."t thE:-
sottrariá :nacional? 

Q~e iaéa de déficit~ que slngularldade contal)ilistâ.. q'llt> ca.kuli · 
subjecttvo é este, que tra.ns!~re a despesa., levada â conta da quotfl .. 
de Educa~ã.o Nacional, para o quadro daquellas que não augmentam 
o ãeflci~f 

Como s.e en~~nde que não haja aug:men,~o d'e deficit, se as novas 
despesas sã.o liberal:qiente a)ltorizadas .pelas emen.das ~- Com·missã.o 't 

··Como. pôr exemplo, ha de se eritender isto~ 

·""Em~n.da n. 46 da Çomm.!s~o .. $ub-consignac;:ão 18. 
Ao ínV'(;~ de '«;J.J~20 :000$000.'-', .diga""~é "l.854:000$000 1r? 

.Tu.stiricação: 

••con.vem assig"na.lar que essa oper~ão .será 'feita tie'lll 

au~ento de despesa, po-,quant.o a 1mportancia; a. que ·ascende 
~era deduzida do saldo permlttldo peJa quota. prôporcional 
attribuída á Educação pela ConstituiçãQ de 16 de Julho. 

'O ~n. T•EDRQ CAL'MON - Para quantos quizer me dar. . 

o S'R. OLIVEIRA ÇOUT.INHo - E' ponto de vista talv~.z novo . .. 

.Q S,R , :PEDRO CAL!d:QN - Sobretudo inêdito. 

ú .Sr!~ Ot.n"EIAA CouTr?m:o· - .. • mas não traduz ·a. in.tenc;_ã.o .de 
• iu~ não ~<~ c!edi.que.m quantias apreciaveis á Educacão. Quando a 
Constituii;ão manda reservar 10 % para determinado fitn - párn. 
a Educação, por ex~mp~o; - ella J?resume. ou .im:põem qu.e as de-
mais despesas não excedam de 90 % do total da receita. Mas, ,si 
essas despesas jã. abrangem 10.9 % qu mais, se de 100 tiramos 110, 
ahi vamos. ·necessariamente, creando deficit. -Parece-me, portanto. 
q.u~ .. . para .ti:rarmos 10 % da ~~uc~ção, ern. ü1<fü\pen$ver , .. ~,eduzir 
outras des1iesa.s. 

O SR . PEDRO CALMON - Nã.p t•ej_o comq. A. deduccão é feita 
do bruto da receita aos Impostos. D~ta, ê separada a quota. de 
10 % · 
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O :SR. 'OLIVEIRA. CoUTINlio - Masy ~e sepa_ram0.s 10, de 10'0, res·
tam.. a;penas 90 •. 

o· $R. P~DRO CA~MON - Muito ·bem. Os 10 r~l.>tantes per-
te.neem· ~,,,verba ~nsusce:Qtiv:el de desv.io.... · ·· 

6 SR. Mo:irn: .t\.RnAEs - . Cotn a,pplica~ão ~:~1iee1a1. 

o SR. PEDRO C.A;LMON ·- ·-· • • • porqy,e ê rl:ibxi~a prtvi!~"!gja.Ça.. 

O SR. OLIVEIRA Cou.TINRO ..-- Mas., se as· de~pe~a.s ~êm por }i-
·mite 100, isto é, a receita, ~ preciso ~scQ1.her: ou o res~nte t~m. . Q.e 
~er reduziqo, ,ou o.s 10 % n~o. se~ão ·ut!!tzados. Vae ·fi.car ª'º Go
verno o grave :arbitrio de collocªr, aqlJ.i ou ali,' o deficit.:.. 

O SH. PE.DRO CALMON - Per.gunto a V. Ex., como resppn-· 
dera.. a est.:e p.en~men_to, que con.stdero alarmante :nõvi:dade na .sci
encia dF(s finan)'as. Preste atteni;ão a Catnara. para a redacç:lo da 
Justi!ieatíva.: 

4'Con.vém assígna.larc que essa col"T'eeçi!.a será. fei'ta, ·se.m 
augmertto: de despesa1, porqtui.nto a: importa:ncJa a q·ue a'scenite 
será 4~.duzida do ~ldo pe!"mJttido peJa quota pro.porciç>.nal". 

O .SR. MAGALH.ÃE~ NETTo - -- Não· estã, p.reestabcl.ecid~ essa q·úata. 
0 d~ q~e a emce.nda C\li!ia, c:ama, uliá.s, todQ..S· as demais, ê da dis
trft:n~iE;â01 da quota. 

O SR. :PE.DR() CALMON - E• outra cutro: . ..A.IJ~w jâ dec~~rci, 
numª preUmi~ar, .que tcd.ls ~s àe:;;p~as educativas terão ·o no!')so 
perfeitl;> a:P..1.:Haus.o, porque consideramos todas ellas remunernti:vaa 
·e uteis. 

O que estranhó ê a logica da justificaç-5.o: lançandó-se,·a desjY"'Sa 
para â. q,uota. d~ Educ:tção a .rgue-se, êbm .simplic:·da:de optimista. 
q.ue ·n_Uo augn:i_2nla i;;so o deficit, p::rque á d~spesa sa:e a~ q~ota <l~ 
EQ:uçaçáo comQ se ~sta. fosse um:a. bolsa: rechei.ª-da de ouro que, por 
acaso. caisse a. no;;sos pé·s e: o:n:d~ :PJJde!;se.m tQdos fartar as :mi;los, 
não inci'.dlndo nas le'is ~ta economia que nos af!ligem e assoberbam. 
nest~ momento atigtitlioso .da viéla naclonal. 

o SR. P:t.ut.o MA'RTlNS - V. Ex. tem :ra?!f.io .. b que ~ fUIJêi·::ime:ntal 
é e segilinte: esses 10 % con'.5tituem Uma receita especlaJJznda., que. 
por for:~ ~e dispusiti vo constitucicnál, ~ó pode ser util~dà. -em 
de!;pesa tambem especi;il. 

o . ·SR. P.I~DRO CA_I;MON - Chegarei aht, e~c~rran~9 mel?-
discursô como quem ·tech~ ull'.1 .cl1·cu,lo-. · 

Sr. Presidente. succi°de com a quota d:! <1d.ucnc;:ão, em face do 
e~pirito GOnstitucio·n.al. qu~. não. e~tândo crendos os. servíc:os, o di
i:lheil'o attl'ibuJdo á .educ~çij.01 naclonul pn.s·s~rA ainda a ser,·tço de\,la, 
po;rêm. con:io: sobra a~çamPntarla. nii,o cç-mo dJsponibllid'l.a~ capaz ele 
att~11d'er a tod.'ls as ,~~l~enci_:1:: de eme.n~'hs esp!!.:rsa~~ a'.P.réS~I:lJ4d.a.,..~ 
na pha:$e fina) da e·Iaborac:.üo do o.rG~me.nto. 
· DesEijo fi.nâlizar chartumdó a attenção dá éa.sa .Par~ lUn~ u~'t'imª' 
eménda, éujo pittorei'rêo cftnsidE!ro .a1tegot:'ico. t>órqu~ mostra. mal~ 
que quan·tos exêmp~'os pud:~ss~ c,it:ir,, ·o tu.mult!1> que influenciou a 
distrihuf~:.i.o d!li quota de ed'µcaq5.o'.. ! · .. 

E' e~·endá d.a. autoria do Sr. Deputad~'. I3a~reto ~intó,. acceita, 
1 
1 
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·l-! iú.l.!'!uida pela <.:oim1'lib-são de ~...,i~nçp.s comp. su;a. ·nesUJ. phase .a .. ~ 
vota~ão. orçarilenl:árla. Mán.~ conf~rir-se, da quota ptivilegiadµ, 
~00-:0.00$0.00;, pq.r:o. a est@;tua. 49 nu1ir~cbal Deodoro! Q monumento 
.. la.. praça.. Paris, d.e-stil;tado g. çcn;nme::tnorar a. gloria d.o fundador dt.~ 
~~p1ublica. se.rã. tirado ela. verba: -~ eseolâ-.~·! 

lsst> ll'.le lembra. ·sr, Presidentei um· párallélo surprehendénte. 
Em J.873. o ·éQntmercio <19 Rio "de .Janeiro 'quotizou-se :P.a.r~ ·obter 
300 :000$000 -·- cuf,io.Sâ. coincidencia P:e mµne.ros !· - e .com e,s,se di
nheiro qu1z ~lev~r iima éstat'qa a D. P~dJ:o It e á mage·stade à~ 
trium;pho ~peri~, ll•L guerra r.ecetp.-1;ra.vada.. ReCU$Q.U-se liobre
m~nte o iIDPera:ijor a esse presente de ami,gos, mahdl:!indo conve:rter· 
<'> <linheir.o nu.ma. r•scoi~ pública> que· se chama ho)e - ivfisao d() 
de8tlno ! - ·"'BseóJa .To$é de Alenéari·, ê tem -gravado~ no n.lto. dn. 
!rontair!a, uni cUf'ltk.o .que' {· um hreviario: "Ao Povo, o r.overno·~ . 

Sr. Pt·esídenti!, ntitrúra, o dinheiro das m~t.'itu~s era tran~Qr,:. 

l.Dado PlJt i•sc~ol!:n;: -va_mos a;.,r.-:n·a: tl"a-nst<»rmar n di 11-heiro cl:ti:i escolas 
'i:.>m e.~tatu.t;.u;: d'ul'uias. J1-q;itu be1fi., ó ar.a<l<Jr é cum.1trím.e:111ia.(lo) • 

:purante o q.iscurso do $r. P~dro Calmpn, º' $r. Anto.i;i.io 
Carl;0s, ·Pt;esldel;lte) deix;l. a cad~ira da presid'e1:rcia, qu,e l: 

.occu:pa<la pelo ·Sr. Euval.do Lodf. 2° Vice-Presidente·. 

O Sr. Rãu.l Bi~t~neQurt - Sr. P1:esidente, pdnc'ipia.ndo, a 
fazer commentariós ao Orçamento em. ter.cetra discusSão e· artnJin
Ciando, desde logo1 que ·elles se )imitarão ~o. ambito ~lat}vo á Edu,.. 
caçã.9, -s.e-j~. as· mi.$~1.s paJavras de ategrla? .d~ epth~siaamo e de 
:i:pplauso, por vêr que. n.e~te a:nno de l,.935, eJabotan.do-se o Orça
mento pa,ra o ~ercicfü ·:rutQro. pela. pr:i:1neira ve~ o Podé,; Legislativo 
vae cumprír a.quella di~posiç8.o collStituciôna.l que manda que 10 % 
ll:'.l. ren<lli d.os impostos sejam ãppitcados á. educação. 

O sr. . .JQRGE GuEI>E5 ~ Mas, antes,. ~ti9 pod4l ser cliIIipri~, por
-O. ~e 59· :egora eXiste. 

o $R.· :RAÚL BIT·l'ENCOURT --- V. Ex .. com~~tte um equ.l-
1roeo. Quando se con1'ecc1onou o Orçamento pata 1935, no anno ae 
J9.:M:. p~onn~l~da já ·e~ a. Constituição actuâl e~ entretanto. o O.rça.~ 
.,mento foi feito em co}:ldiçôes anormá~s. porqú~ a. proposta. ,9rÇamep.
tariai não foi enviada ao ):.egi~la-tivo em Maio, p9r isso c(lie n~'a o 
poderià ser, uma vez qu.ei a Constit:u~i;:ão fôr~ promu:~ga~ em· Julh'9· 
De condições exc~pciol'Íaes,, deptessa. acc~esci&:ts , çom.. a ~ol.nc~denc~ 
talvez .jãmâis vieta. 'DO ·:Brasil d~ ,estaT· func,cionand.o 0 J?a:rlamentQ, 
emqu~nto. ~e proces.Sa.V:am eleições ·para õ Jlrovimento da nova. le
gí~Iatura. r~sultou qµe ~ •Orçamento . .t>rimeiro da Republica. dêpóis 
~ Const.itui(;ã(), fpi ln~nco e q:nti--constit.tieiona:11, porque não atten• 
àeu 4 .prescripção inipo~ no a.rt .. ,156 di Carf4 ·Magna dâ. Repu:i?lic~. 

E ri.este annó; ra:zão do meu entb.usiasmó, que ·deve ser o de 
todo_s nós, a. PtóJ>ria. Conimi.ssão de ·Finanças, antes mesmo de· quâJ ~ 
·quer provóca~o do plenari.o, t.o.i ~ í>r!meira a. te~ o. zelo de Qb~-

decer- aQ <iesti~o daq~~ll~ .quot.-i.~ de -lP %,· para .~ppllca~ na edu..;; 
. <>.áe;ão nací<>nal f 

M~. Sr. P.resi'dent_e, qepois 'ª~ rendé1~ esta bomenagem justa 
e impérafJvai, quero dizei· de minha disco~~nc~ qu~to a,o ~rit~i-io 
interoretn:~i.vo que a Commls.são de Finanças e· Or.çamentº da. ~
ma.ra elos Deputados teve na. segun:qa 'discuSS'ão, e -mantem ne.sta. 
1quanto ti. Çtpplieabi11c1aêle daqu~lla I_>ereent4gem co~~titucicma1, · .aQ 
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~nsmo publico. Forque; como · se '· verifica. da emenda numero 10, 
~t.i)provada ein se~unda di.scuss·ão,· e.inénda· originaria da Com·ini~o 
<le Fin_anÇas, e como se· V'élifica do parec~r da mesma. ·Commissão 'd~ 

Flne.nças, que recu3a. ·a,8· quatro··"en;i_enaas ap.resentadas·· pela Com.
mi.Ssij.o d,e Educação e Cultura; o ponto de '\'!$ta até este .instante 
.ma.nticlo pqr aqu.elle org~o teç:h:nico 'na. elabor~âo orçament.arfa. ~ 
.que o ensin.o militar do .Exercito e da. Armada devem. ser incluidos 
no computo,· na delímitaçâo gera,í dais despesas de eduCação, afbn 

· de correrem por conta. dos 10 °!~ que pela. Constituição devém ser 
~tppllca.dos na educação nacié>nal. . . ·.: . . . 

o~. já não ê millh~ .opinião pesso~ .. ape-nas. Creio ant~s de 
tudo que a immensa maioria da .Casa., · peio que tenho ouvido no 
trato Individual com · os nobres c<;>Ueg-8.s. em palestra, e nos co~ei:i.
tarios antecipados que os estuwo~os vão fazendo da. redacçã--o do 
orçamente) que ora se discu,te; creio que a J;naioria da Casa entende 
que o énsino militar ·não deve- ser computado na verba· dos 10 % . 
<Muito bem) . · ' · 

· E, par·ti~ularm.~te~ ~specificadameri.te. ·a.~ de ser ol)iniâa indi
vidual e- da maioria. · dâ camara.- com~ . digo. é tambem e3sa. a opi,... 
nião estudada da Commissã.o de E·duéàção . e Cultura," aliás, não 
chamada a sei; oúvida. quando da primei~ interpretação do art. 1,56 
<.la. ConstitulÇão, na reda.cção ou n-o parecer .. p~ segunda dise'Qssão 
do orçamento. 

Ma,s, ~ais do que- isso, porêrn, é · opinião da Commissão de Cons
tituição e JustiÇa. 

Em se tratan<Io de uma queatãQ consütucional;· ·evid.entemente 
.a. autoridad~ technica.. sobre~odo techni~ da ·commissão de Edu
cac;-ã.o e Cultura. fica em sitllaçáo de paridade da Commissâc>- ae Fi
nanças e Qrçà.mento,. pois que quatq-ger Commissão, como q·ua1q·u;er 
Deputado pode e deve, ántes de for~r qu,a.Jque~ . op.inião; escudar-se 
no exame preliminar id8. constitucid.na.}Jdade <Ia. materia de que trata. 

:Mas a Commissãó de ConsÜtuiçã.o e Justiça é, por motivo p.ro
prío do. Regiment.o da Casa, o org~q maxlmo· d<;> porito de vista. .. da 
mterpr~~ção constj~ucional, acima della estando ap~~as a. decisão 
d~ plenario. No emtanto, a despeito · do pa.rec·e~ da·- Commissio iie 
Constib.tição e .J-usÜ~a., que. se manifestou favoravelmente ás emen-
uas .ou ao ponto de vista da Coi;nnti:s~Ó de Educàçã.o e Cult~ra.; a. 
egi-egi.a Cô~mi.s~o .. de . . F.ln~·Ça.s · ·~ e .. Orça~~t~> .. e~te~deu jl?-s~o 
persistir n~ primeira. attitude.f cabendo apenas ao plena.ri<> resolve-r 
a pendencia, ma.nt~n9o ou éxcluindo o ensino militar da: rubrica ge-
ral d~ educação, titulo t4~ na redacção· do órcàmentô. . . 

Ora, me_us senhores, sabidas que $ão de t'oa.m~ pela· leitura ·"·ao 
Dla1'"io do P.oaer heui.8'tati1Jo; a.s d°iscp-ssões desenvolvidas rio seio ·daR 
Commiasõe·s, primeiro em uma. sessão eonj"Q.ncta entre a · Comn::dssão 
dé Educação e Cultura. 'e ·· a Commissão · (lê · Ffnan~s. depo~ · em. 
outra sessão · conjuncta. entre a Commissã.o de. ~Educa:ç-:i.o e C'1}tura 
·e a cornmissão de Constituição e Justiça: reconhecido e publicado 
o parecer de~ta. ultima, cabe-me a-pe~as trazer ao plenario o pensa-. 
mento da. Commsisão de ·Educação-_ e Cultura; ·a que me honro de 
pertenCel': e, n~ -_quallda~ . de .rela.to~ das·. Q:Ú~tl:O emehdas. que. ~S$a. 
c~nii;nis~~ . ~.Presel}t~~ 'poi:. oceas~o' do prazo fixado erri .. terc?,iro 
turnó .para o projeeto de or:çe.mento :ser ... emendado.; e, ·se o faço. é 
.. ~pe~as· fÓi·®.do- ·Pe~ cireumstanclas. ·.:preferer.ia q·ue. essa · ~1ateria 
tivesse nascido, Se desen.volviiio e morrido mtra••J>tU1'0S das . C01Íl.'-
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ml.ssões po1·qu~ o ~mliito jú. era basta.nte para u ciuestao 8e::r <i~
''!idida. 

Como, cmtreta.nto. a arbitragem da Commissão de Con.stituic;â.o ~ 
Justiça não valeu · para dezn9ver o pensamento da dQüta Comm.isaã.o 
de Finan<:;a_s e Or<;;amento,, e que, em. no~o entender, t perniciosa ao 
bem publ~co. por fa!13eai· a in.ierpret-;içiio do texto co~~tituciona;l. 
impõe-se-n:os ºa obtiga1,:.ã.o de appellar ú:ua a instanct.:t suprem.a do 
pienario, afim de lhe solicitar o a.mpa.I'.Ó que as nqssas emendas Çle
vem encontrar .no pensamento equitativo de cada. um. dos Srs. Depu
taiclos e na inspiração cívica. que se vae ,exteriorizar no& votos, dentro 

. ' . 
das poucas sessões . 

. Q orc;:a.mertto inch~e no titulo 14, dez mil e tantos contos _per-' 
1 ine.n te~ ao ensin..o iniltia.1·, de outro lado "inclüe q Archívo Nacional 
como fazendo, parte elo título ~eneri.co .de applicadio des 1 o %• p~e.
vistos Jiehl. Constituk:ão. O orç:une,nto. a.inda estabelece ... 

O S1:. DIN-IZ Jt:'?nor. - o Al'chivo .Naciona.1? P~>rque nfw tamben"l 
a. Bibllotheca Naéional? - . 

O SR. RAUL BITTENÇ()l'.JRT - A Bibliotheca :Nn,cton;Jl $im. 
eu a toleraria.. E' l;1m instituto -Oe cultura, assim como ó Museu 
Nacional, o Museu Historie(). 

O SR.· PRADO Km..l.Y - Dando-se, 3.liás, w:na ~xtetisao inconsti.
tucional a.o prop?"io texto 'da Constituicão. 

O SR. RA.UL BITTENCOURT -· Por isSQ, não digo ciue accéito: 
toleraria,, por es.PiritQ de hartnonia.. 

De outro faào,, o projecto .<le 01·~amcnto, ;;tpre8·en.tando a cifr~ 
total Çle 157. 000 :o'OQ$000 e Ifiail? uma fracção gesprezivel, de que· l ·l .O 

mome·nto não me -recordo, como resultado dos calculos da percen
tagem de. l,0 % da .r.enda dos irnposto:s; encontrou um ·saÍdQ, l)Ofs ·,.qu~ 
n,S" d~spe$as. relâti\ra!i'I á educa~ão do Palz_, ahi incluindo o ensino mi'-. 
litar, embora. - não a.ttín)am actuaim.ente a tão alta somma:. =-
Ha, portâilto, um .sobejo que .é de 80.000:000$000. 

A . Çommissão de Finanças, ·no louvavel desedo. aliá...o:i imperativo 
de obede~er ã. Constttui~ão. que manda. ·que :dos 10 % µma 11ercen• 
'tagem fixa seja appUcada ao ensino rural, de~tinou, dedU.zido o cal
culo, 30.000:000$ e uma fracÇão e.o ensino ru~. de sorte que· res
taram. do saldo de 80.000:000$.000, e~cluldos os 30.000:000$000 para 
o ~nsin.o rm·al1 50. 000 :000$000~ a. serep:i gastos conforme a. leglsl~o 
oràinaría íôr indicand9. E, se- e11ea ;rtão forem gastos, de accôrdQ 
com o. artigo 151 § lº. &i_ Çons.titui<:io., .Serão depositados para coJf::i
borar na or~anização do fundo educacional. 

A esses .cinco.enta m1il contos, ·de destinô não esp~cifiéaclo, ·n 
douta. Commis~o (le Finanças de·u desinen,cia:' para o ensino. 

A' vi.Sta. dessas tres particularidades, ou desses tres ,aspectos -
a designação "pa~ .o enslno1'; a -in~lusão dq en,sino .mmtar Pô Ti
tittilo XIV, ''Da: Educação";· e ·a; inclusão, no mesmo ·Título, do A'r
chivo· Nacional - a. Commissão de ·Educação e CUltur~, unanime
mente, apresen~ou quatro ~menda-s~ A primeira manda. excluir o en
sino militar de,ssa rubrica,; desse- -titulo, ....... por isso que entendétnos 
que :essa deve ser a inter:pr.eta:çã;ó da Constitui'}ão ,. A segunda manda 
repôr, no vasio <t..u~ ~~ria aberto pela transferencia do ensino militar 
para. outro titulo, , a. !mportancia eguã.1 - dez mil contos e uma fra
cção, - po:r:quantõ a cifra total - 157 mil contos. - · rião pode fler 
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<l,irninu:i4a. ~ma· vez: que resu1ta d'e UIJl calculo de .perce-nfagei:n rui. 
base· da r.end.a, total dos impQsto~~ .As ·o.utras <luas· emendas da com
missão ele Educação e Cultura se rE!.fe·rem. e.speciticaà,a.mente ao A·r

·,chívo Nacional e á. desesualôade ''p~rá o ensino". 
Parece ·que não· 1;,oderei syrtthetizai· melhor o pensamento que 

. 110S ()i"ien~ do que Já .procuramos fà.zel-o· na. propria justjfiCath·:1 
destas duas ~mendas~ em doiS per10d()$ é~ q~uá).. . 

R~·ferente ao .A,vchi,vo N~c{oi;lal, vejamos a r:n:an~estação <los. 
membros. da-.. 'Oom;.mi~~ã,o de Equcação. e C~ltu1•a., 

A .emenda .diz :-

"Tr.ánsfirazn-se a$: verbas para. o titulo 2$ - · Dive.1~.sos. 
Jistifroaçã/O • ...,;.. O Atchivo Naciona.1 não ~. estabelecimen

to de ensino, nem rê_parti.ção administr=ativa d~ ensinp, nem 
,~~(Ituto de-· iin:vest~gação 9~ de v'ul~ari.Za:ç:âo cultural. A~ ;.~e:r"' 
bas que. -o custeiazn não p01)e;m. pois, :ser ~c~uid.as no ti
tulo~ que~ ~l;ll .QbeQ.iencia ao art. 1?'6. da Constítajção, co.n
sign:); 10 % da renda de impostos aos ser-Vi§os dé e'd»uc~çfi:ó ··; 

Fi:>mós niwto s0brios, pois demos nóssa .!:!.Cq:uiesGehcia, {t; in
dusão da: )3ibliotl).ec~ N<:.!.çior;ial, do ~useu Naeional, .do" Museu His..., 
torico e atê do ·1.ns~tuto de -~ang11i.nh.cs no titulo XIV, por isso qn.t:. 
estabelecimentos 1d~· ensino .ou não, '· sã9~ <;omtudo,. -ol'.gão:S-" qe fove~
tiga.çâo o.u· de vttlgarizaç"ão do ~be.r e que. aprimoram e ~lev-n.m o 
nível' c·ult.urál' ·da .Pàiz. 

Não podemos, entretanto~ compreheiide~ que o Afcllivo ·ya
·~ional seja r .eputado estaQ.elecimento d,es_tjnado ~ fins .ech.1cativós. 
$e é ·certo q~e el.Ie pos~u~, em· seu 4eposito~ doct.µnentos, que possam 
~er rebuscado$ pelos in'\o~e~tigadores, nij,o ê .e.sse. o destino do AI·~ 
cllivo Na.cional. o~ se.·US 'funccil:)nartc;>s não· têm o proposito legal, de; 
e:sta.rem fazendo .investigações pa:ra fin.s cülturaeE!. Qualquer ei:i
tudioso, sim, .Pôde entrar no estabelecimento e valer-s.e d'e taes docu
:iu.entos para fins p·r.oprio.s.. Nã9 ~ essa, por6m a. finalidade. preclí»µ<l, 
ijitijnseca. j_mminente daquella reParti~o .• ·. 

Quanto á. .ultima emenda µ~ Commissão ode Educação e Gultu• 
ra,, pr.opuzemos que 'ª' -expr~ss~o de i>rojecto de orç~meiito ··p~ra. 

o .ens110o" fosse supi:itituida por e~t~ outra. "par.a. eduç:açãó ~ cultura 
em geral'', é a nossa justif·icação, tambe'li1 eurta. diz o s~guinte:. 

"A v-erba. em apreço e ~.tm saldo resultant~ ela pel"een
tagem sobre a Retett_a eoI)~:tituciQttalmente des.ti1)ac,la ~ 
educação. Sua appliéaç-.lo tlepéndé dé· fois futµrn.$ - 5'0 
mil c .ontos.' H~. pois, todo o· interesse .em não .se pre-esi:a
hêiecer .nQ ó1·Qa..in~nt'o unia; fl:nalidãde menos ·ampla. eom:o 
semo seja. a especifiCáçã.o: "eDsino". A fOr.mtila .. "e:duca.ção 
e ~ultji~a-~· gerar\ re®eitanQ.o· of airt. 516.., ãa OonstituiGâo. 
l)e·r:mitté, .à.o mesmo tempo,~ q"u~ as. ,pro-vid~nci~s legisl~~i.; 
vas~ a. sérem iilteriornieht~ tomadas . . enco11ttem na verba 
em qtiestão base Órçanlentaria. sem nenhurn·a limitação que: 
.n.ã.9 sej~ a imí>o.s~ ·por .ellas l)les.mas. Além •dõ< ensino pro
p1•Jamen:te dito, a importancia:' da v~rba poder~ ser 'útiliza& 
n.a.. fiscalizae"ã.o ao éumpE'11?lento 4cr :Plane NàcJo!J:â'L ele Edu,.. 

·· caçµ,o, ~m, Yiagens de est'udo, em eJi:ped.i~ões ·de investig~Çij.o 
cultur.al - o que ev.ide:nte"mente nifo ê ensinQ - )).O arpparo 
de ihiciatiYá:s 'P,artiawares a'l'tisticas, lit.etarias o"U sçienti,.. 
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J:iG<ls, i1 r 1. e.diçãô (le obras de •·u1garizaçã.o up, eultu1'.n ; e-rn 
r>r~mios de estimufo ~ em outros quaesqucr f~ns que o. ini
datfva do legislador iridicár: dent;ro ·da. larga, esphera da 
<-'Ultur~t. e dn. edtjcação. A pel-durar a denomina '"para. <1 
énsino i~ 'todns e.s.sas medidas es.tariam sem amparo orga.
·meu~ado C!lurante o exercicjo de 1936 ou, ao menos. expo~·
tas a. uma grnnéle· controversiu. quanto á. a.J)r>licabiliílade, em 
proveito da.<; ü1e.8mà~. da rübrica. consignada. n~L lei dt· 
meios.•• 

Estas as qua tro emenda8 da Con1nii::;süo de Ec.1ucut;üo e CuJ
lUrn.; os duas ·nrJmeiras correlatas, ê·n1'.l'ôsadas uma. n<J. ç:iutra, refe-
1·0:·ntes ambas ao ensino ?fllilitur g·u,~, segundo ~.osso ))Cn!':amen~'(1. 

·eleve. ser excluido do titulo 14 ; <!S out1·as duas attj.nentes1 c.l'l}Yecifi - • 
·eamente. ã. transferencia das despesas do ,Archivo N~t_cional pa.r:. 
outro titul9 e á substituição do termo. denu.1.siacl9 i·estrict.o, ""·p:;i.ta 
·o ensin,o", pela exr>ressf1.Q, 111~\is generica, '"para educação e cultutu 
em ·geral", referen1;emente á rubrica. dolo:\ 50 mil áonto~· ele 1·éí!' ilefl,
ünados ao. ~nsino nW> i·urà'l. 

caqe-me, agora, impellido por um imperativo infü\·idual. )"1el;i. 
pressão i~teriOr que· todos Of-1 hômens sentem de prn.clamnr <l. .. ~ SUa.s 
t'onvicções, m~\·R tn:n1b~m pelo encargo, ·mui l1onroso. de rela-to.r de.!->
'*'R emendas ·(la Commi$são de Eclucação e Cultura. - vir d.izer õ°L 
~ ·~1mart1. das razões que fundamenta.m a.5 mesmas, pa~tieularm(~11tf;' 

n•> que i·espeita ao en~iI;>.o militar . 

.As ou.trn.s sflO tão ~IngeJas, tão claras.. que a justificativa- qut· 
1J1,,cs é appensa, e cujà foitura acabo de fazer1 pare.ce, basta ;pan.t 
,~!'clàrecer ao plem.trio o intuito e o pensamento da Commissü.o. 

:P1·ccisamos, entretanto, sustentar c:om den·odo, visto como nã<1 
•tlcançamos parecer fa_,lora:vel da Coµupissão de Flnan.(:as e d.eVê
mos trava.r luta atf. a '\·i~to,ria das nossas emendas ~m plena:tio, no 
dia da vQt..'l.ção, que j;;t_ .se avi~inha:; d.eve·mos. com ·denodo su-stentat· 
;.LS razões. que não são .nem inferjore.s em numero, nem ~upel.'ficiae$ 
~m, qualidad~. do pensamento de quê o ensino militar deve. 'Ser ex
-cluido do titulo 14 do .projecto de orc;a.mento, porqu_e assim inclica .a 
fiel interpretação do art. 156 da nosSa. Carta Magna.. 

Em -primeiro 'Ioga!", arinunció. que vou expende-r razões <°!t" 
<tuat-ro ·ordens·: theotica.s ou a:bsfractas, umas·; .COJJStitucionaes, o~
.tl':J.S~ eminentemente- praticas as te·rçeiras;, e, poi- íitn, i·azõac; <le 
-~Lcatamento á tradição legisfativa brru;ileira. · 

Quapto ás razões theoricas, ou abstracta.s que fUnda.m~ntam 11 

u,osso porrto de :vista, queremo~ nos reterir ás finalidacles~ ao en~üw 
militar, que. ~vjde,ntemente, não sã..o as :mesmas do ensino popular. 

A res]'.>eito, não· me furto ao gosto, intelleetlial, ao mesmo tem
po que ao prozei; de render justi<;a e hom-enageni ao meu eminente 
~ompanheiro de Com:tnissão. o Sr. Deputado Monte Arraes - df' 
ler ·quatro periodos c'om que S. ·Ex. concluiu o hrilhiµIte. e, no meu· 
\•ntender, por si s6 decisivo, .parecer ~cerca da J11atería em. dis-
<-u.ssão·. _ 

Na: parte fimi.1 do parecer ql:le, em uol11e ela éommís~ãó fü .• 
1-Mucnc;iio e -Cultura, o $r4 Deputado M'on'tc :Arrae8 ·apr·esentol.i ú 
cnmmisi:::ão <fo Finan.ç;as, (1izia. s. Ex. : 

···E assim G. pr.in1.e.iro, p.ot·q:Uc o ensino .mmtar nfio {: iden
ti<:o, nas sua s fitmlidade,;, aq .e11sino CÍ\' il e, como este. nfto 
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se ·destina. a béneficiar, inc);l.st-inctarnenJe, a. toda a rua:ssa da. 
popul~ção ~acional e, sim, particularmente, a uma. da;s iru;

tituiç?ies c\.a. Republica. - .a das classes armadas; segundo, 
porque para prover ·ás necessidades do ensino clVH de or
de1n federal,: a font;~ bn.sica é ' a do art. 156, completada peloR 
fundos a que sê refere o art. 157, e·mquanto ó . ensino militar 
tfm fontes illimítaidas. em todas a.s det:,a.ções que se relacio
nam cem a ·orga.nizaçtio das forç~s arlll,adas, á. disposição do."
Ministerios .da Guerra e dq. Marinha; terceiro, porque ~cndo 
o ensino militar de caracter technico especializado, nã.o . . pôde 
ser regulado, ~.omo nã:o o <!, :pelos mesmos precei.tos inheren
te'$ · aQ systema ei~lt cujas hases, desde o regime disciprlnar, 
~rogrammatico. didactico e methodólog>ico. das· daqu.e~le :::e 
d1versi!icando '' · . ' 

O SR. . DI1'1o""IZ ju.Nidl~ - F-Og.e ao pla·no nac~OJ,lll.l de ecluGaçij.o; 
n_fi.o sera. co·ntido ne1le., ~rtence aos Estados. 

· O SR. )l.AUL BITTENCOUR.T - .Aliás, pQsso ass.~gnalar que 
!1õJ. st:.ssàú c~,nj uncta. ~um tt Comm1ssão de Fina.n~as, <> nobre De,.. 
·putado, Sr. Amaral P~ixoto, esteve cornnosco, quanto â não inclu
são do ensino militar no plano na'Cional de educa~âo . 

·Prosegue o parecer: 

'"quarto, po.rque, para. que pudesse ser· parte integrante dos 
sys.teinas ~ducativos commUJ;lS, deveria o ensino· militar. estar 
subordinado aa Ministerio da E ·duce:ção e ·não ao <la GUei·~a .e 
ao Mi1nisterio da Marhíha, é tai · nã.o .succede, '' 

In~istindo quanto âs .finalidade~ parallefas, rião eo:rwer~ent~::.., 
do ~nsino .~tar e do ensino popular, quero chamar· a. attençã.o d:i 
Casa que o ensino mílitar, pr.eparando as .classes armadas, o. que 
visa. evidente.mente, f a segurança nacional. 

O S!i!. PiU.Do :K:m.!.y - Permitta-me que, em apoio á sua thes~ 
- materia d.e ordem qonstitucional - possa adduz1r mais um ar
;;ilmeilto aos brilhantemente expendidos por v ._ ~x. ~ pelo nobre 
Deputado Sr. ·Monte Arraes. 'Pelo art. 159 ·da. Const.ttuição, "toda..,: 

·a.s questões r~lativas ·~ ·segurança. nacional se·i.·ão estudadas e coor
den,adas pelo Conselho Superior de Segurança. Naéion_al e pelos or
gã.os especiaes cr.e~os para attend~r ás necessidades da mobiliza
~º". Ei• artlg.o in!cla.l de 12m titulo da Oµ-ta ·Magria, que tem tanta 
extensão que. em outro dispc.sitivQ, no § 3. º do art . 16.6, declara. 
que: 

"O Poder Executívo, tendo em vista a.~ ne~ess-iélades de 
ordem. sanitarJa, aduaneira. e da defesa naeiona.l, regula:men
tarli a utiliza.Qão das -terras publléas, em r~gião de fronteira. 
pela União e pelos Estados, ficando auborllinada. á approv~-. - . 
~ão d<> Pod.er Legislativo a sua alienação . 'I 

E" uma séorie. um corijun,cto de proVidenéias que, evide~itemen
~~. <-!sca.pará a uma noçâ.G .mais restricta d'e seguranc:a,. nacional so 
'1<>,.: ativesi:J~mos tão só A letra do texto. 

o SR. RAUL BITTENCOURT - · .:M,uito bem. O a.parte de Y. 
Ex. é summamente e~clarecedor. 

o -ensino popular. a educa~o no seu sentido amplo visa outro 
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iim, de carac~er muito, mais.' generico. qual sej~ ~ :formac:fio de urn 
el~mento de cooperaGão no· ~ngrand~<'imf'nto rlo P~iz no sentido eeo
nomico e cultural. 

O Sn . . MoN'.l"E) j\I~IJ\:ES - Sentido get~al de :sua::; ac:tiVidadc=_;. 

O SR. RAUL BlTTENCOURT - · Ê' fint,t.iida.d~ outi-a. .q·ue ni'i.o 
u. de segurança nacional: Apenas uma a.pproxtma.ção 8UperfiCialissi
ma existe entre educação milltar e educação civil. E' que ·uma v 
outra~ ao mcRmo tempo que têm R finalidaide soci;:il de crear ele
mentos ute~s para a eo.operação economica e ctillturnl num ca.~c,,, 

\! para c'le!esa e segu-r~n~a. nacional em outro ... 

O SR. D1~1z ·J'umott - ~ornada n d~fesa nacional no sentido 
Htuis· te~trlcto. 

O SR. RAUL BITTEXCOURT - ... no sentido infüvidual 'têm. 
como consequencfa, ~t:!ntir meios e subsistencia. aq ·individuo <1li1:: 
~· po1·tadot de qualquer titulo advindo de uma ~!:!coh~ civil ou 
militar. 

O Sr.. Jor.GE Gu~Es - o ensi~o civU. a m.eu ver, .plasma. :P<' 
materlil que se constroe·. o e<llfi.ció .poilfü;o e social <.lo Paiz., a<i 
passo que o outro, o milhar, plasma homens ou org~nfaa<:fLO que d<-
rend9' esse edifício. 

O $R. RAUL BITTE.NCOURT .-. Sómente ha, dizia., Jlltt~entel:1 

:-<u~.er{ic~a.lissima quti.ndo se considern. que o estudante de curso mi
litar, comG o de curso civil. esta; se habilitando a um meio d t· 
·vida. 

O SR. Mol\-rE ARRAES - A acti.vi_dade· milita._i.· i! n::iah; um apostll
lado. Não padece duvicta. que a. questão du. subs·i.st~ncin. entra em 
tuclo,. mas, rto partkula1-, é Hccunaa.ria .. o militar têm a :fjnal.id.aclt· 
dn. defesa d:::i. patriá. 

O SR. RAUL BITTENCOU.RT - Ora. o ensino milita.r, ·ha
l>ilifan~o embora o estudante que- passa pelos seus cursos a prover 
sua subsistenci.a,. .nem de longe põde ser equiparado ao ensino qut 
con!-ei'e o diploma de u:rna profissão civil, por isse que· ser milltar 
não é .desemPenh.aL· urna. pi·o:ffssão.,, l)O :Se·ntido equiv:i.Iente n~ or-· 
dem civil. , . 

O SR. 'MONTE 1ARR.AES - V. Ex, ·está esclare('eJ'Jdo J)f:rfeitâl'Ilentc
.(.1 assumpto. 

O SR. UBALI>Q RAM.~Hh"'l'l!: :- E' um ~ncnrgo. 

0 SR .. RAUL BITTENCOURT - · E' encar·;;;o cr·ue cabe a: üma 
jnsUtuiçâo.. ás classes a.rma;(]a$~ :-Jii.9 . ~ .profissão eqµipa..ravel ~s 
pro~~ ciVi.s'. 

Ago.ra., vejamos a analyse pratica. das coii,;a.<;. Chama-se p,ro
f~8ão ci·vil por exe.mPlo a advocacJa, a medicina, u. ~ngenharia, a 
odontolos-ia, o <lesem·penho c:ie tarefa. man Ual elo ope1·ario. ~. o 
-exercicio da funcção do-· militar ê mult~plo. ·Não é comparave:l ª'' 
Je um.a 9essas ·outras car.re.fr.as. Abrange todas ·e nas, :Pai"'J; o !im 
<la defe·sa nacional, }'>O.is que as classes armadas. o Exercito e n. 
~farinha~, abraçam o combatente, o ·~dvogado, o Juristà - ha. os 
auditore,s <le guer1·a e at~ uma Justiça togada. e especializada 
n1ecUc:os_. e,ngenheh-o.~. · opcrario~ :i:n~nuaes ou · qu,'l.liflca;dos, os 
:1rtifices. 
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E' corpo.ra.Çã.o que abrange um co~ju_n~t9 ,tota.lif;!3.rio de :P.ro
fissões, não sendo., pois, comparav~l a nenhµ~ profissão civil 
!solada.. 

o Sn. DIN'Iz JUNIOR - E' organismo perfeito. 

o SR, Mo.Ni:rE :.A.R.RAES· .-. - _.\.liás, ~ conv~niente esclal'ecer q.ue o 
pont~ de \i.Sta que sustentá.m!)S na Comlllis.são de EO.ucação visa. a 
#evaçii.o, o respeito, o ~cátamento das ~lasses arm.ada;S. Não qu~
i·~mos desfalcai-as nos elementos economtcos, µ:i:as .. ao con,trarlo, 
coilocn.J,.as em condições. de desempeil:har a alta missã.o que o Pai2 
!hes de.u, e isso não será. com verbas supplementares ou transferi-. -
cias de outras dotações .. Queremos que os recursos que l,hes são Iie-
t.!essar:ios. a-0 desern.penho da. sUUi alta finaiida:de. venh~ pelos ca.mi-' 
!lhos competentes, pelas verbas quá ·especialmente lhes estii.o des
tinadas. E' um e-sclarecimento que ·devemos. âs for~as armadas. 

O SR. !O.tl":llZ' JuNIOJ!. - Recursos que ~.e.s devem $er da.d~ 
-sem~J;~ .l'.la. comp,rehensã.o e~ac~ das necessidades naci9naes. 'N'ãC' 
5erá. re.duzindo os effectiYos necessarios. 

O Sn. ABELARI>ó :M'.ARIN'Hó - E que ~sses re~ursçi~ lhes y-:i~h:\tn 
eomo direito e não como favor. 

O _SR. MONTE ARRAE.S -.D1z rnuito bem o Sr. Abelardo Marinho. 
Esses recursos lhes devem. ser concedidos como direito e não come . . . . . .. . 

f~vor. ';l'et~mos muito praz~r en;t voW-os aqui? mas !)ão ~omb ver
·bas supplementares destinada$ á educa:~ão geraJ do povo. 

O SR. AMARAL PEIXo'l"o - A que.stão q:ue no~ occupa .! sa~r ~0 
o ensino militar deve ou nao estar dentro do ensino geral , 

O SR. RAUI~ BITTENCOURT - .Ninguel'.Il cogitou, no ínstan
~e ou no passado, ném cogitará. nu. hora de votarmos, em questão 
-Je 'hierarchia. 'ªª:':' rnodalid_ades de· ensino. Tr.atamos de disseme-
-lhâ.nças ·qualüfoativas, de.sd~ que ~e. enquadre na obediencia á Cons.-
tituição, que não pôde ~r outra vez violada:1 como foi no n.nno 
va:ssado. 

b Sa. MONTE ~ES - · A Constiituiçã·o /~ um impexativo pa.rn. 
todos. Não fica dependendo de circunstancias". Os interpretadotes 
·levem avaliar os males pr(>fu;ndos que deco~e~m do seu desconhe
clm.énto precjso, para poder remediai-os, E, o; que se impõe, a todos. 

,, 
O SR. RAUL BITTENCOURT - As ráZões theoriç~, abstra

ctas, que annundei, são -estas que aca.bo de lexpôr. Se· as variante~ 
J.e finaJidad~s -- -se me perm~ttem os nobrEf s cóllegas -- de ens4to 
ç:ivil e militar-; se os propositos, os objecUvos, a5 métas são dltl'e .. 

.. ~·entes ~a um· e outro, 0 titulo relativo ~ educação geral não 
µ!Sde ter no seu bo!o nenhuina verba destinada. ao ensino militar. 

Mas querQ che_gar, ago~. ~segunda. ordém de argamentos, se
;;-unda etn raciocinJ.t;> ~qgf co, j~ que a. razão súpretnn cle~ta .discusSão 
.~ n. disposiç;ão constitUiGional, mas primeira na ordem de valor; ç., 
·> aspeotó éonstituc)onal do pr.o\>lema, a .meu vêr, p mais im·portan-

' ~~ para u. llOSSa c).ecisão no voto de hoje (4. noite OÚ de :;i,ma.nh5.. 
óra. 'Sr-.s .. Dtsputados, e.xaminemos, com a calma necessn:dtt, --
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pois· não t~mos out1·as rcazões de presSa. sin.âq a r>ass~e-m do Orç~-
Ifiettto pot e$ta Ca·sa. àtG 3 de Nove-mbro, em obediencl.a. ã Const_i
til:içU.o, em todo::; os seus dis.P:ositivos - .examínemos ~om ·a . ca.iiTt::... 
necessatia o art . 15 6 i:Ia Oa~ta :\1agna . 

Diz cue.:. 

"·-~ li'nião e os· · ~~ufüci,Pies applfoa1·ão nunca menõ8 eh; 
.io· % e os Est'1,dos e o D(strieto F(tderal nunc;i menos {te 
20 % da ren~a resulta.i:ite· d0$ impostos :na rrianút.en~~~o· <J· d!3~
envolvjmen·to ,4os ~ystêJí}as eil.ucativo.s. ·· 

Ora. meus Senhores, a primeh•a. afffrmativ~ qu\! c;lei;;:~jo "l'ixa.{ 
-~ q,u~ pão pocle-l"emos jnterp_r-t-tar este artl,gt). da Constitt.li<!.ão. litt<c:
r~ltnente. Se o fizessemos. chegatia..mos às éonclus.õe:-; mais 'absui"
das. aberro.ntes, é clamantes, ao :bom .senso .. éontra .. o esp1rito e. crJ.,. 
tédc:> geral da Con$Ütu'iqâo, po1· que e!:!te artigo está mwr redigidô. 
Dig-0-à com o mais àlto -l'es;pcito it. Assembléa Nacional Çori$tituin
te, visto como, pr:qf.erln~o essa <::ensüra,, 'fJro·-me o. m .i:i:n propi.•io~ pc11· 
~s"t:> qu~. em cbll~p.oraçã:_o com outros iUustres constitwntes. e.emf• 
por ex~pla, .o pobre Depu4tdo, Sr •. Pr:ado :({elly. !U'Í do!'l <lU.fe par
ticular.r,1;1~nte CODêO)T.eJno~ pn!\~1 :t. (>];t})Qra~~fl 1(ltl rr•>'i.T'IÍ t'Qlo ·:H ttn#pt~ 
~ m.at~ria e<Iucativa-. 

0 $R. P~o KP!LLY - A 4cção u·e "\.'. Ex. n C~í-l(>· r<-8pP.ÍT'1> fo'i 
brilhante, .effíc1ên te. altamente, valiosa-. 

O SI".. PlNIZ J't;:N!On ..__ fdêas. ~Ü-á$, jà, ti1a:rtif:e){tn.da~ 11a :; . " ·Ccm
f~ren<;:Já éle Educ::u;áp. 

o 'SR • . RAUL BITTENCOÜR.li' - Nuo S{.1 no, ;;." Conferenct-1 
tlt! Edtl~açâo. mas e.m· pro.po$i tos e~pressos antes da conferencia,:', 

.. a.trav~s um plalio preparado e· ap,reset:i,ta.do ao estudo do Governo 
.Provjsorio pelo meu emJnente companh.eiro d.e hai;i:cuda-. Si-._ D:~

puta,do Joãp. ::Si:mnlici~1 ·CJUP, pfi1:_1 nt"den1 cp..rnn.oíogfori. tevE>. nE'~~ .. 
Jlnrticuía.r.- .pr:ior:rdad,~. 

'O Sr.. Mô:?'frE ARkAEs - (~UJt t::. na vê~tcl~tfü., ú hi ;.:'raJ H.1€• edt.l
<·:1doi'. 

0 SR. PAULÓ l\!Al3'1Ni-; - O nohr~ DeJ>.Ut:l.do. l:-i1·. 1::~u!ll Bi.tt~'.fl
eou~•t, e-.0-J verdad~ .. est{L l:iu.bllita.do :.1.. prafo1:ir .i intc:nH"Btac::1o ' :liu; 
tberitica, "Q.e irez :ctue concor11E'u 1>a~t· a . 1·;>d:wi:;fto d11 11ispnl'i.ti'\"11. (Jht·i~ 
fo "hcn1,.) 

O ·SR. RAUI, BtT'rENÇOURT - Muito. g1'.at1.1 .• 
O a.rUgo está. ;rr.al redig'}llo. Vamo,s yt1· li>gq p·orq u~ • ·~squc·

·ii.<J;mp~·tioff da. fta$e relativa àQ!$ J~_sbtdr.>~. <ruc niin nn!' impnrta. no 
.momento e destaquemos a or:lç<~o : 

'"A UniâCI e os l\ltinioÍpioi-; applicarão· n UJ.H:a. menos ile 
lt) % (ia r~n(l4 :l~~:i:tante dos impo.s.te>S nn. m::inU'tl!n~ão e no 
dese~volvimento dos ·!l~rstem~~ cdúcativos. ·· 

Ora. a éstructura conátituc{onat a. re~Eeita· ido' ensino es~be_l~ee 
-que a: TJni~o faz· um ·plano llaçioi:i.~r <ie ~P.ucaç:_ão. s~i~ fót:I'Àã. - iíe_ 
<Ure<:trlze·s. e ca_da Pode~· Legi~lativo dos E,st~os c,rên. um~ systemn 
t!ducativo, em todo$ os· grão~ - pfimario,_ nol"mal ou complem~ntar. 
~eundarió, superfoI", alta euitura, _ou o ·qu~ fô1'. - d~ntto d.~ _·:c:iire
'(,.'trizes: generfoás im:postas "veto pT!f!io Nacfoxfaí de Ed~cação~ 
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.. O' Sn .. t>r.APo KELLY ··- Conimuns e especi~.lJ~Q.as. 

O St(" ÜBAí.IJo RA:t\'!A.I.:Hw.I'E· - 1'1'" uma, \'..elha :umil"a<!:ão cl~s é<l~
·cadores br-ásileiros. 

o SR .. H:AUL BlTTENCOtJRT -- E 'sta conqu"ista, füt . ifeàêl'.Uli;;;.. 
:.-.acão do cn('S-ino, ~st~ consi;rgrada ·na Constituição. 

T-amo;.;_ de obf.:crY::tr os, :faetos q µe t:lal:li ·i.·es~ltem._. Se· ~ con.se• 
q·uencia :íi:frí· pemieiostl, emenpercnos, '!dep·ois d~ ~x_peri~-in~:j.a:, a, Co11sti
tUiçcâo; mas cull;lp_ra;mól-:t it risca, p:u·a saber d'o grão . .(le fos.t>irnçãç. 
-dos cons-titwrtte.s de 34 e ter crítei;lo1 bhj~ctiYo aa realidade hra
sileirJ;. e êlu con:vÉmi~nc.i;L aas íir-ê!;!er'ip~ô.t:-s legI~lati\;-n~ êm ma.terfo. 
Je taniauh:n. monta.. 

O ~rt. 151 cort:ipleta de mànei;t:<.lr ·· p~remptorin. E> ·~lt-finJt.iY!i a· 
-~str~ct~d. teder~nte ou fe-4el;'ath~a; qigo f:ec.1<>·taJi7.ánte,-, norq.ue .. 
. ;i.nt~. o regimen eia quasi uni.tarjo;. pelo m~nos do ;ponto. de vist:.1. 
Jo. ·en~ino suJl~drrr é secundario -· -- violànão a proprift. ·Constitui<!ã:t• 
~1~ 91, m~ J).or 1-n·a:Xe Q'Ué se to1·no.ti vc,:$ei:r a na. v e:lhn Repullli<"-a. 

o m·t . 1 fi 1 d·iz : 

·· t:on1J>eté o:io~. !r;st:tflns e a o Distrieto .F'.ederal. <W~F:tniza1' 

e mantei· sys_temá~ e<:luc:ath:os ·nos territm·i-0s i:t~s 1 u;:,cth"o~, re.."'
peitàdas as ctire.d1'izei.; f's~ahC>leeitla~ ne:·b l" L'.liâ(1. •• 

~ã,o· cabe-. port.::"tnto .. ~rns B,.;;fad.o.~ e ü ,,15 bfstt•if-·tn ;t,J)<'fla~ 1111.int<-1 

!':~ria uma. obr;t df" s<>1·:t·h:o .1>ubl.i<•o r14.(;:;ltnf'ntal"io - . rn.;..ü::; HUt
m::u1te.r: orgµ:mt.ar. P.01· {;,onseguin te. c~da asSemb.l~a esta.doal tem 
CQ:i;n]>etenc:m _r>ái-a h•.!ti.~lur. -clesde 14 ae ~Julho tle 1934. -sobr~ e>nsi'no 
.prir:n~n·f!.;, i.;e~undario. superfor. ü:u qú;llq'Ucr o.uh·a cla:,;siHea<;:ii.tl d• · 
~ão· ou de ramo~ cumniµm oµ eni~i'l:dativo que Re q.u~imi .l'.Jl}.1·; 

O 8J( . PAt;1.o :\fotrr~s - Comtanrn ·ti.ue· sej!Q i,tentrn ela~ <·li
'!'ectrizes. 

O S,R . ~·~.J:.-:-L BITTENCOIJRT - Dfreêt_rizes tlU~ <)'evt-m set 
{}_~ ciU':a.cter generieo~ sob fúrma. <le pfanu. 

Ora, be:m •. s~ assim ê , .se o ;.;ysterna, educativi:1. de_V(' :-::e1;· eia.l.,t•
rado, legisla.do pelos Es4td.of.. c:ada qual dentt-o .êi.e ·sf'U 1;erritd:V;io_ 
~videntemente qp.e, se fossemos -interpretar o t~x'to do n.rt! 15t> 
litteralméiité, ahegai~i.a,mos a esta eonêlu5ãp ab.s-Urcla: qUe 1,0 % d:1 
rendã. da União devexn ser .entregues a_o·S. -E_stado~. :paL"a ti-ue e.ste~ 
os· applig_uem aõs systemas educativos pel,o_s· mesmos. mantido~ . e 
Qrga;ni2;ados •.. 

' o S:a. ·:MoN'l'Ê ; _"\ínii:..gs - Quandt1 é : ·i:;a:l.>~du (t UE.' o!-( ·e~t•Ldos- t~m 

~conótnla. própria.~ autonomia. · ./ ... 
O SR. RAUL BI.TTEN.COURT ·- . .. . CJ.l)ando jtl d~~t;i l;la:)JJ :!O <,.; 

a esse fim. . _ . . . J . . 
O Sn.. l\foNTÉ ARRAits - A União só entra,. suvplet1Vc:u'l.len~e: p~u:a 

-auxiliar~ ou quando. ein casos excepcion~s. o Esmdo .pede. .p~lo:-: 
-seus póderês, o ·ai;:ôio "ou ajud..<t. da. UniãO.. 

o SR. RAUL BITTENCOURT - · Nao· pQdemo.s, ·portamo. hi
te~ré-tal' litteriilmente, pelo absu·rdo dà.. consequ:enci'a • . o t.-exto na 
Con~titujçij.o, nó seu . at't, 15·6. 

". · 10 SR. :M:ómE·~ .. ·- E pelas regras d~ ori~ntaçil.9 · aa her
mén~~tiica, . Q,Ue m.an&:m désàr:ipro'\-ar tal inte-rpr.eta.ção . 
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O .Slt. RA!JL BI':V'Í'ÊN't!OUR'I" - . . $e o Elstta:dó já deve desti.
nur pela. Constituição, 20 o/O @s .suas .rel)cm.s t_ribut;l;das ao.s ~ste -
·mas ~ucafivos, evidezftemen;~~ que ~ Un,iã:o 'não {le:v.e acê.r~ce-ntá.f· 
ma.Is 10 % das proprias rend~~. senão O,.P.Plica,1-.~ ao:~Hmcaxgos ~dü'-' 
~ativos. ·qtte lhe ín~utnbem. 

Uma outra. inte_rpTetaç:ão d.e. c~r:act-E;t Jl'lais litter~I tioti~l"in. a:clvi: 
ao .leitor assiduo a·es_se. capitulo á.a Constitl;ij~·ão. 

Desd~ qu·e- ~e tala em sY&te:mas ec1ucai:iws que-n:i. ~t~ q,uizt:s::,;:1-' 
a~r ~ letra, i:-ecQrda_i·~se-la q üe um. sy,stema ba" que itJctnnbe r>reci-. 
puamen·te- ri.. União·: o -$YStem.a e:duc.a.ti'.Yo· do territorki 1d0 .:Acre " ou 
d_e .. outros ter..ritorie>s. previstve·is tH~la Con!-:tituiQão e que ~P' venti:11n1 
a. orga.n~~r.. por isso que,; nãõ ha.ve?ldo Iegislati:vo po1· nã-o existir 
autonomia do térritorfo elo Ac1•e- :p.ela. !;Ua. própriá qu-alidade. de t~r
ritorio. incumbe fi; Uniãó 1.égislar t:' nia;n-ter adrhinístra:tí:vaínent~ 

-c~_st~àr. t_od.!)s o~ s~rvic;os edµcati,:V.os naqu~11e· recanto do Paiz .. 

o · SR. :MoNn; ~ ·~ ênrno é pós J.;~a<los Uiíir1o~ E-m T'f\llu:fr,. 
-aos. ten:itot-ios·. 

O SR. RIA1JL Bl:r:t"-TENGOGR'l' - ~e". e'ntiio,, chegU;Ssemos <). ln 
te_·r·pr.et(JÇã_o Ut~rnl de que ·a. expressão .. -sy~tem~ educativo'· só ~r

·i:etere ~qu_:i. :'.I;~ systema eclu~üivo do tf:!i'l"ito.r'h.1 do .Acrt', t» u:ca:nha
men(;Q da n.o'Ssa. vi$âó inter,premtiv:a s~via. niafo:z~. o :ibs_urdo c:negaritL 
!'i-0· _apog.eu. ao pinàcúlo~ nor isso q .ue. e.ntão a. úniao .deveria dispen
d.tfr, já no an.nô d~ de 1935·. 157 .ooo·:-000~. 4penu.s nó ter-rito.rio dt• 
#.\:er,e,. desviar esta ren<la toda pa.i·a. ,lfl e abandona·r cornpletament~ 
o S(lr"\•i'ço cln. Uniij;ó e dos Estados. 

Pêlo ahsurclo <las ·conel µRõ.es He \'i!riíio~ lo~o q.~ê nem i.:p:.n:t 
-nem oufrtt <las interpr~tat.rve·.s Ji~enic>s \lo. te-xto rirHlE' conqulsta.r nP.s
ta Casa o nos:so voto. 

Bv·identemente. a maneirru peI<J; 1q11a.J t('l'tlôi-:· !'.l~ 0.ntel)cie1· o :..i.M: . 

1.5.6 ê que ·;t; int~nç.ii.c> do consútui,n_te - (> n{)i': podemoi,;, qd.:i.- Q test~
m.unbQ diss.o -- foi que a 1.'inião re~rva~s.e. 10 % da.~ suas renda,"' 
.\~ i-m.postoi:; aoi:;- ~·ncar~_os :1 e lh co11t.er-ídQ~ e·m mat_etin- educ~tiv-a . 

.E; cómo .à cxpr·e.ssão ·• systetna ecíu.cátivo"· m:J.rl.'<'.L. 1J .IU'omen.t(• 

final. n urtfrim etaf)a, .em ·(;IUe se :re:,;olve a. tarefa. d;rt. União, que co.

~eça no f>J:t no nacional de eduea:~:ão,, soinos levados, evidenteménte . 
. a c:oncluip que os. enca_rgos ·ql\fe ~J.- Vniã.o tém em mat~tfa. e!lu~ativ-a. 
attin~~te n:o art. 15~ .• . ~ãp aquell_e~ qu~ l'>T~l'la:mn:r, na pháse da coni.
~petenc.ia Ut\.· l:J.niij.o, ·aqu,illo que- na:s Sl:lUS consequenefas v.ae ~·i;su.li. .. '\"P 
·~ estt·uctura .do:s systemas e<1uc:ati:vos dos E.s.tad.os. 

Quet,. cliZel- que, ~ubstituindo - - p~ u::;ar de uma. Ungu..u.~~m 
nmthema.ticá que 8.er.rl grafa; ao mêu il'lustr:~ c9ileg;:i,. ·de banr~WL 
'Sr,. Ve~pucio de Abre.u, - .s·lthstit•1ii.nll.a ri. QUfl;Jtkii/,p,d'f' .pçJo .seu. 
víLL01r corres-pcnzdc11»tc, em ·v~z de aizermos· ·-.~ystema:: ~d~cativos·· 
nós µod.eriumo:; dizer: ' ".A. Un.i.ão {-' os' muhi<:iiJ'ioR - :mas des.pt,ei:,~
roos a exptesãó inunicipio •qu~ nn mo1nento nüo nQ:> i:nteres$á: --- :1 
União anpli.ca:rá n·unca menos <le líl. %. da. renda result.ántê dos im .. 
ppstos na m_a:nutenção e. «1ese1ivolvim.ento <ln~ xe.1·YiGO~. ·de educa~ãu 
'f!Ue l~e, incµ_mbe_m pe!ó art .. . 150. 

Este ;. qu_e õi~C'rimina :i i':·nmT)P.teneia füt. 1 "nião, :ttí~ 11 re!':ult.'"'tcl r:i .. . . . . .. 
fünal. 

Yejmt1os ·0 cttl.é tli~ o m-t, 'J.;)0. Decl~ elle .. qu(:l ,sfto ela t·Ol1JJY~' 

tencia. da Unlã:o éinc.Q ·or.dep.s de. ta,r~as. educa..t;ivas: 

1_, O). ~labora,r O plan.0 naci011al de êducação. :l. gUe se deve1:n 
,.:,jujeit~r todp_s os systemas eduea't h·JDs· estadon.es e· tl.o terdt-0rio ~ 
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2. Q) ti-a.car as nol.·mas de e{fl.:tiparução ·e 'l.'.e"conh;e.cime!lto .de esta-
"'b~lecjmen.to~ see.Úrtda:d.os e supe.rioi:es; · 

; - ' 

.3·. º) m~ter .o. systema ,educ.a.tiYi> .rio :té-rritor:i~, por í~~ que 1;itLO· 

tt.!n l'egísla~.ivq proprio; 

4. º) manter 0nsino ---- i1ií11 u en~iho - secunaariO e .su.pevior no
:Pisf.1.·içto Fe.dei~al. 

O Di~t:l'icto F:cd'.~ra.1 t:erü. :;eml)'.i·e o seu sy~t.ema própi,·io, e~bo-
1·t1!10 1>~lo f..,egisfatiwJ lqc~ .• . Ma:s, izj.Cl.epen~eonte dis_so, ~ 'Çj.nião, pelú 
~.ti-t. rn'U, t.~m ti. attrib\tição tle p~rallela.m-e-nte. mántét~ -~nsíllô ~e"r,Un-· 
clariu e :-;upedo:: no Distt'ict<) l<'edeta.l e,. finaunente. ,,. · . ~ 

üª) n União éxe.rcerá. onde qu.er que- :.>eja. em, n.ualquet .recán
t9 dq Paiz, àcção ·suppletivà. desde que haja. faJlencia de reeursos 
ou 4~ i)tie~tiva" . 

. se pqis o~ 1"0% cans:ig·ra>(j..08 'no ~n.sino idevé.n:i: se dedicar ,á 
~sph~r~ d'<:t · a,cQão aa; Uniâ<:>; prevista e cHsc1·~minada eofo lfilinueia 
no nrt. 150,. vamos ex~n1i:nar. ne~s~ :i.rt. 15,0. se, .em à)gum pontQ, est!'.i. 
ali preYisiYel e. cn.Siuo milfüÚ• .. ~-

O S.i!. ~fol'll'"T.E A.~.RAES - 1\ ~ rem,of?Xn~n.f;e. 

O SR, RArL EITTE~COURT. - .... ~ pu,i·a, s~r sy$t-eitJ,<,Ltico,. 

p9r um metíV-Q Que o:;;; nehrés colleg:as .,comprehenderão daq.u~ a 
ins~~es, p:rincipiarei essa analy~e· na. ordem in Yersa, exauiinan
<lo os .ite1~s (la eompet~mc;ia da. Li'nião. IH> a.r~. J;;u, 1lu n. ::; 'J>:.tr;;i. 

" ' 
' ' ·nuniero 1 . 

1'º) .foh·a. e ·--- E!x~1:cer ~ ncç'ft.o ·sup.pl<.>tiv1!. é?nd~ SE;> fa!-::t 
lJt!Ctssaria por 4~ficiencia 4e inlciativ~ QU llc l~Ur.~0$ (~ 
estimuiar a; ob~·ã, eQ"uca.tixa. e:n1 t.odo o Pa'Íz. pe r mefo fh: 

estµdJ,,s, f11querHos1 ·demon~trac:ões e subv·ençõe!L 
· .Çàbe. aqui o ensino :tn:ílitar? P~rece que ~Q o enu:nciado ·(41. 

perg,unta. afa~ta. qualqµ~i· idéa. "1ffirl'l}ativn. 

. o 'SR. 'Mo:NT}! An&.\.ES - .óenwnstra o a:b~Ul'tilJ U::t é:pn·1::ltl..-;i"to 
poSitiya. 

O SR. RAUL :8ITTENeoC'RT - :N'u minimo. l:":er·fü. monstr-u1.1•
s9 que o · ehsiru;> militar fosi;e ínántiao por aeqãó sup~leth·a, vis
to eome ·o ensino militar ~ essehc.iat à •7.ic'4i do Pal:t. 

··~ ~tra. iJ. - - ma~ter no Districto Federal. ,ensino S?.ç U.11-

uurfo e c:omple1mmta.r d~ste-. superior <• UpiYet·:sitario. '' 

Càbe aq:u~ o c.msino. mil.i.i:u· '? O ensinQ l).1ií it.:"l1: p~·~ ser cm 
1 " 

~ra1:i<le p:µ-te ind·uido no ensino sup(!'tfoi,'. M~. o ensino milfüii' 
!"ú noel.e se.r exerdclo no Df!i~rict9 Jred~ral? E não o faz:: 

0 .Sn,, ~I'O::-..."'J:e '.ATUM~.;; - Xã.o ~'<is.t~m , •arlos C:oll~gi~· mJlit.'l1"(;s 
l)•) P à.i'z? 

O Sr.:. D1N'~ J~:'l.")t>.1: - Não sú. p.o<.ie crea.1·, cqma Ja ós tem. 
·'Leti·a <; - C01;11,pet~ ú UnfüQ. org~,ni~l.r e t;1.,1._a:nter .n-os 

territ9rios. syst"emas · ecluca.ti"l/O~ ·~lll"'QPriado::: ao~ mesmos .. , 
Evldell.têment~ nih.g:Ucm ·pen.sai.·it qu.e o en~ir'lõ militar ?lev:t !5e1· 

drcumséripto .ao territ0:rio .• 

··Leb;a. 'b - Detei;91~nar n,..;;: cqwliçtíes 4·e reco11hecime:n
t9 .offlei.a-l ·do:'! estabeledn1e:üto~ tle ensino ·secum:L'tr.io e cpni.-- - - - - . . . 
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1'.'l.e1J1en:ta5· tl,~st~, ·e nos instJtutos ue. ci1~ino ~U'\)Niói·. ex'w<'c·r 
sobre e}Je$· a. nec~s$a.t'íit i'iscalizaçao. " 

'Justame_nte no ensirH.l ·nlilital." ·(!-onde não pp.cle·:, l1avet· e11sino 
Pª-rticular. O en.isino mtlit_nr é ·precipttamentê 4:.L :ii~atl::t· 110 j.;stn_ -
do, dos ·poclere·~ pupl:iéoi;;. G PUTá:mente eff'Ícia.I • 

' .. 
Chegõ f.t. Iet-ra <t --- .. Oompete ti. Onião f1x~H· 1) l)l;uio . .. úat•ional 

<le ê:Clt.1,~c;:-ã.o •.. " Ê ehei;o· ·:to· ilonto j_â a.n.tevísto '111:!10 noJ>n:.• aval"· 
~-e-n-nte de b.'a pouco. . 

~-. . .. . ~.omprehe:n.o;;ivo tlo eiris·irro tle todoH n:i ~-r(to:,; e i .·iLnw:-; 

commm1:-; e es:p.eeiaJ~dos; e ~Qordená,i· e t'iscn.ífa:n· i·t. sua. :ex_iJ• 
<:U<~ão em ~odo 0 te.rr~t:orio do Fzjz:." 

õ Sfü VEP..GUF.:IRO Cr:~_AI! 

ht-n<Udo n~ss~ ar.t~go?. 

ó SR_. '!L.\..U~ FJÍTTID~C'Ol5RT - :Nãu .se i ~o.:· \". 'J'~x. -~.st;<1Y1a 
no m.omento .em 'C).UO íui apartead1~)' vor um 1ios coUega;-; a. l'e~p,ei

to qesse ai•tigo. Annuncie-i que idelle t~ath-ria. no· momento a.zadó 
't l_~endo que- esse seria o ·uniêlo p'é eonst:itucional <ml .quo ·vv-. EEx. 
:U1tn:gonieos :40 ·no~o pGl),to de· \•ista: teriam para: ,se arr:hiiat·en'l. :-;·e 
{OS$~ i1~1·mittúia uma interm~etação qefln~tiv;,t .ge fl. _~1altj.uh a.1iU;.::11 

tla C.onsltUi~fü\, ç·on_sidr'1ncl<>-o 1·soln.àam~nte. l\fos. .C{}llJO i'sso .Hil.9 

é J)QRSÍV'el. 

O Sn. VE:RG'U.EIRó CES:..1: - Da Co·n~titui<;ào ou d<' quahlUfol ' le·i 
(.Tróea1n.-sc cUvcrso;,· apartfl$). 

o Sr. Presidente 
ten.coµr~. 

O SR. RAUL HIT-'l'hlNCOURT· - Vou p1•oseg"uir, senhoi· Pi·e· 
Riàenf~, f)orque V. Ex. deve estar a,tténto á ampJ;J1fi~fa reg-i~~n-url. 
'J~' este ·o art_l~o que pocI:e ·servir de ponto f!,e d_iscor~ parlá.m(»ri,tar. 

o Sit. Mo::-.'"T~ ál~nAEs ....- :N"uil1:1 'i;nte.rvretação não log,ir:a e l'à"" 
.z:uta.vel tlo t~xto em qúe Op varios dispositiivos e. o JH' Q}H'i.o ~~piritó 
11;i C'onl;ltituiÇã_o sejaJl'l toi:ru;:dO:S l'.lJL 9e:vida canfa . . 

Q SR . fu\.UL .BtTTENCóURT - Pó1·t1-.nto, JH"io .<,:abcntlN r> 

e:ü~li.o .mllitar na.s Ie.:tta.s e .. {l., e· e ,l> q_uc &ã_o tç)(füs, n1enos urnu .... 
O Su. VERCUflmo CESÂR -- - · CahP. na lt=>t'ra d. cont int~i-l)rêtar ~l,t• 

s~·st_arQ..ti.ti<ia. 

o· SR-. RAUL BlTTENC()URT - ... . c<nl(in t'fUI:' J'>nss:L p:r1•
se'!guil•- ij. éxpo.si(!ão. ,de m.ett pensamento l)Qrque apena~ ~.stou nl:
ca.nÇ:anclo o ponfo éuhninante . do ~~PtQ, a., nolpn: m~snw <fa, dís
cussiio. se. ao cheg;u· a egt:e ~onto, re<:e:Per ~L l>a~1m.gni do!-; 111t!_u:-> 
,1.-obres cont-cstà:ntes1 a. tntnba a:x-gu.mentaçâtJ S€'l'Ú i·ecl u:v.=ida. ~' z~n1:. 
p1>rque nii.o éhegarâ. a sei:~'.lenunci3.da.. 

'Ó ' SR_. VERGU.É~O CESAR - Estõü ntii\·iin-do -'\". g*· COlll Q 1)1;.l ínr 

pra.zet. com,,o s~-rnp_re·. 

O .::Sli_. ~01'."'l'~ ,,lR~~ - O ·vol.~-r~ ort~.dcw ,•:w eo.1-w!iü1· muito 
('.{)J1erentemen't_~, 

O S_R. :PITTE~Q.ô'{JRT l'~ n. barragem mi:<l (· feita .. u.i·1e-nn5' 
pelós mêu~ 1cont~~tantes, mas ta_mbem p~l0i-:: C;\Uü- ine. apoia-tn ..• 
(R.is.o), 
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.se, pois, o ·ens_in.o militar pão cabe na. iet-ra e~. nem d, ne-m e. 
7>. e. são todas, exeepto unia, do art. :tso que discrimfaa a GOIJl;...· 
pétencia :da União em materiçt.· ed.ucati:v.a~ n ·ã.o caber~. ~Jle n~ letra 

: ; 

a? Par.ece qu~ sim. J:>ojs não diz aq'~ .a letra q. do artigo 'q.ue 
compete á l Tnião fixar o pl;ano n,aci.onal. .de ~dl'lcaçao com11rehe·n
sivo do ensino de. todos os grãos e :ra.mq$. comtnUJlS e ·éSpecializa
<los? Fois não será a. ensino ·miíltar utn ensino especiaiiza.do? Niq. 
~e;.a, U~l . dos ra;ID0$' Çie ~dticaçãõ? Se nos insulassemos .. nesse. ~ti
go., uã.<:1 po(leriamqs senij;o eóllabo.~.r· -IJO po·ntq de vista da douta 
Uômmissâo a.e 'Fir1ança.s e Orç:,unentP. Eiltretatltq,. :Perigosa coisa 
.;_. 'ititêPreta.r u~ qualquer tuto constitucional iso~~illµnente .. 

• 4-ltlda ba pouco hoQ.ve- 'ttma. ltf'ande pendeneia quanto â. ca.
Jilnçidade· de ter, 'Ú.m terÇo Cios DelJ°uta.dQS,, de convocai~. , s~in jul
.;;,,"'3.m~nto cde quaiq·uer outt~ instancia.. a.· Carnara, dQS- Deputados 
na.ra sessões extr.aorâin~ri~ . 

l:I.a un:i artigo d.a. Constituição que Qiz: '"'Compete· à. Secq;io 
J:.Oe'.t:ni~nente do Senado cQn-vocar á Cama:;ra .Ç.os De~utados·~·. 

s.e ·atte;nta11'lllos a.penas pata. esse artigo isoladamente, enten
dereJnos que só .a Secção .. :Permanente do ·~nado tem competen
eia :para; convoêar a Ca-m~ra.. -dos .Dep·utad9s . ~ h ou:tro qµe 
<Ieclai'a ct.U~ ceinpet~'°eia egu~J tê:m cem Deputados. .M~ tia ou..;. 
·h·o que .. e~fipul que .eguaI eompetem~ia cabe ao J::>residente da Re-. 
pubHca. ~ 

Assim, só .tfm é.x:ame c9njuncto üos ar;tigos e que p~de ~zer 
t't exegese ela~ dfinitiva e logica do texto e-0.nstif.ycional ... 

Ha um .artigo. oonstituciqn~l que dec.lara: •'Qualque1· nepu.
w.çío t..e1ll info*a.tiva de leis" . Ev.iQ.entemente . . qualquer· :benu~do 
;ltJ.resenta. á 'Mesa. project:os dé 1€.i. 

Se ·me ntivesse· ap.enas a . es·se texto g.eiíerico fr4L a ·prêsentar 
fL M.e,sa -u,m p_rojecto crear.i.40 c.argos ptipUcos· em se1·viç:os jfl. eXis
t~ntes O'Q. nugmenta:n,do '\":enciinentos de ear.go$ que. tamp~m. já 
-:•xistem. 

. " . 
A .~esn. re1:rel.liria por ~DC<;l.r;l.Stitu.eionaJ. eJ1·ten4e;ndp :não .Per-

't(:ncer a . materia ~ a.Içada da Cama-ra, por faso que ou~o a:rt,ig~ 
'-la, Co.ns,titui(:ãO estabelece que ê pr-ivativa do SJ,". Fre~ident_e ~ 
~mtentes ·ou ·agmento áe '\~encix:rtentos em ®"t"g9s q-qe. já 
"-':dstem. 

Quanto, á. distl"ipuição qe renQ.~. quem. quexj que a_n~ys.e ·o 
r.J.rin1eiro titUlo da ConstitW.ção ve~â. cliScrJ.nllooda'..s as trlbutaç.~es 
1)1•optia.s dos Estados, ·municlpios e União. E. qu~m pen:sasse que 
nenhum outro tributo poderfa ·ser lançado erra.riJi. por não atten
den n. outro artigo que estàbeleêe q.úe novos tr1outós possam ae,r 
lançados .P~ló Estado. replµ'ti_ndo 5Q · po.r ~nto pata este e 50 por 
cen.to Pa.ia .os ·municipiÓs re$:Pécthtos o.nd~ fo.i::am , colhidos. Ein
fi,m , -nãQ .~ preciso ex~p_llfic.ar . ~odos' sabe~ · q11e. ·f! regra funlda
me,n.ta;l de hernJe.p_eut~ca que nenhum ·artigo de leJ pqde sl:!r · ana.
Iy~ado, interpr~·tado, jsoladamente; mas, .em com:qiunhão· com os 
<le_maii::, artjculacl.Os , ·no co.njuncto da -ca.tructuração· do texto in
tegral_. 

O SR.. MoNT-E A.RáâES ·- E'· o que QS a.mer'lcano·s cha;nlam in
tetpretação eonstruetiva. 
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O .~ll. UAVL Bl:TTENCOURT Prtncipiemos a .. u.naly.s;.1.r- . 
Bx:aminemos co.mo pt·im:eita. hypothei:;e como se ac~ita.Ss~os v. 
ponto ele vista cfa. íllustN c_o·mmissã.o de Finanças e. Or~ameritl) 

dt." que. <.> emtino militar deve estar incluido no destinQ dos 10 noi· 
i..~ento pre·1ti$tos .n(j art. 11>6 <la Constituição, at~ mesmo pelo am-

. paro do :~,rt. 150. létru, á. invocado p.or mim :Qropria alt!.m, de dois. 
lHustres :beputa.qo~ ~. no· u1titnQ instante, pelo nobre Deput::tilo 
~t- . \·.er~-uPü-o · Cesar. . . . 

.. O ~n~ino n1H.itu..r eo.rnpete ft- União em yfrtude do artigo 15ít. 
l<nt·a <t: •• fi.xat- d. plano nacional ele educac;::ã.o. comptehensiv·o do 
,:nsin.o i.lt: todo~ o.~ grão::; ~ ramos, . communs € · esP,eciali~do:--;. '~ 

O 81~. ,MoN~ .<\,.R[!.\.ES - Não é univer.sal. 

O SR. ~AUL. BITTENCOURT _, Se v'7V • . EEx. me per1ni.t
te.m . u~;u·ci <lo dirt-ito c1E> J'ei:;ponder a.o apai:teante: 1>0de-se· <li°Zet· 
a ti?- "toda. a terra" e ficar o resto do universo dE" fõra. 

O ~I!. :VfoNTE A1mAEs - S. Ex. Ya~ vet• que não o c·o111pt:wtaUl 

o::.· de.n;mi~ artjg:o~ que Sé v~.e soccorrer. 
O SH.. RAUL BlTTENCOURT --·- ôra, temo~ por acceito pro-· 

yisoriamente que o ~nsino militar está incluido no p1s.no · na
.c,ion:::i,l fü~ etluC!a~G.o. Q'u1:: é o nlano nacional ~e educação. Exa
~ninent<>.-: o pât~grapno unico àe·sse mesmo artigo, qu~ tdiz: 

"·o plano nacional de educaçãQ consbtrf.L ele lei fe<ler•af. 
nos termo!" dos ~rts, 5, n. XIV. e 39. n. VIII, letra.~ 1.t 

l' e; sú se pQderá tenovar eín lJl'f.LZOS dete1·minaclos t~ o i1ed,_•

cer{1 ás seguinti:'.S nórma.;) •.. ., 

Olvi,!'.iemos .o aJ•t. 3!1. ·que ·:não tem importane:iu. no 1.:a.::;o 110r

qu~ a.p~n:u:: explicitamente enuncin. que cqmpete ao Pocler J..egi~.

l::tth•ó legisü:u·· sob1·e miü-er'ia. .de educação. O importn.nt~. por~rn. 
G a retni$são a:o ~ut. 5 ~, n . XIV: · 

·•O pfatno naciozíal de· educação cóm:;W..t·á de lei .fetlt-.. m L 
nos termos do art. 5°. ,n. ~IV ... ·· 

Que f o art.. ·5°? Que diz· e art. 5o, ·n. XIV? Di~ q~e comnete ú 
União ".tra.car as rlirectrizes da educação nacio11al ·~. Não trit<:<:ir n 
éduca.ção nacional; trocar as di?!eetrizes, js=9 é o~ postulados ge
n'ericos, os funda.mentas bs.silares·.: nãó a e<lificaqão completn. rrtrrí-i 
a cstructura ~eto.1. 

o s~. :Mo~E .Aa..sW:s - ~ão m•ind:-L erc,?a.1· o 'w;.tãt1. lll:t!-: p1·•>

c.I::i.mur as dll'ecções supremas. 

O .SR. F..AOL BITTENCOURT - ·A' União só càhe da.1·· µ:-1 tH
ructrizes; comP.ete-lbe privativamente· tra~m· a orient~<;ão do en"
s.ino . 

.;\ Uniãp só pode traçar <lireetr~es? Sim; é o que diz a Ctr>n:-;-, 
titui~ü.o. E' n resta'.9-te .da ~egisfaçij.o ·do e:nsiI.io? A ix:nmensa. a.c<,:ão 
cclucit.ciono.l. e·m todas ns minucia.s, ~m todos os por.m<>norei::. qu~rn 
!'1óhre eila 'legisla? os Esta d oi;. Art . 151: 

·'CQmpete aos Estados oi;ganizar .e ma.nt&.r .-,...-.: :o;S-~ten'w~ 

edul!atÍv<>s... ~~ . · 
o sn. VBJ«;UEIRO CEsAR - Se. ::i União a.penas ti'a~a a.-:; <iirectri-

zes, que far.ú; do producto dos impostos Çle lO po.t· ee·n~o? 
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O SR. RA."UL BITTENC01JR'l," - Daqui a. ·11ouc-9 ~nuncia-
1·ei a V. Ex. 

O SR. VERGUEIP.o CESA& - Entendo· que es&L l.'"enda.. He <le~ti

nn. ~ ·cre_açã0 dos orgãos: fundação de escolas; etc. 

O SR. ·l\;1oNTE AnP .. tEs - Isso compete aos Estados. A' Uniil.Ct. 
cabe; ent,retahto, a acçãó suppletiva de que fâlà fl. Constitwção. 

O ~R-. BA.UL BITTENCOURT - 1'roto que alguns d<>S apar
teantes cbêgand.o eu ao centro da questão, estão U;S3..ndo de dois 
;>rocessos de resistencia. Um ê a abundancia dê apartes, retar;
<lanao cs eilünciado de m .eus argumentos. 

o S&. YERt~ · CEsAc - Al;>solutaµrente;· Dei ape~nas trê~ 

~.-.pai,-tes, :pois estou o-qvindo V. ·Ex. com grande Enthu~asmo . 

O $R. RAUJ .... BITTENCOURT' - Não citei nomihalme.rttl° 
V. Ex·. 

o $n. DXNIZ .Ju;N1ôn - s. Ex. está se referiudo a n6l' tod,.o~ .. 

O sa. RAU°L BITTENCOURT - Um dos pro·cessos .• dizia., 
co11site na o.bu.iidancia de· ap~tes, retardando o- enunciado, que 
po1• fiin ha de vir, das razões do nos~o ponto de vis.ta. O outro t: 
de, nest.e .anomento,, trazer ~ - baila. assumptos outros. que nada 
têm e ver com a questão do ensino militar. 

Estudar· a. questão do destinó dos 10 por cento, indagar onde 
serão applica.dos, é matel'ia fõra do' problema central que agita 
neste i:q_stante a nossa éliscusSão, que se cinge i"t. inclusão ou nâo 
do enS.ino militar no Titlllo .x:rv da lei de orçan;iento. 

Dizia eu; A União só pode fixai" cllrectivas, isto e, tí·açar um 
}}fano .g:cnerico, que sh·:va de base á .esttuctura do ensino. ToQ.h 
<l. :1egiis_laçiio ~estante sel'á, aóundante e copiosamente, ela:bQrada 
rielos poderes legislativos esta.doae.s. Se, :()Ois, o ensino militar es
tiver· e.ou tido lio plano nacional de edúcaçã.o, que resulta? 

O $-a •• ARTHUR SANTOS - Ess~ argumento é irr;espoudivel-. 

O SR. RAUL· BITTENCOORT-A Un)iio .só pode. legislai· <tua1:t
to !1. g~1_1eralida.de do ensin.o militar e cada Estado fará ·uma 'legisla,. 
~ão propd_a, c.:ômplem,_enta.r, indis_pensavel para a integração do 
eonjuneto ão ~ystemá educativo· e·m materin .. de ens•no nµIita.r. 

O Si:. .. A1~T.Hun SA::-.. ... ro~ - · Ent~ndo· · que -es~e ar~1nento de V. 
Ex. é irrespondivel. 

(_Ô S·R. Pr~ Kfi?LLY - Atte·nte V. ~x .. quê nayorosa. inc;<>pstt
tu-cio~~licla.de não seriâ. attribuir-se aos Estados, c~petencia paru 
legislar $óbre as forças militares, q.uê são instituições da União. 

O $R. l\'Io~TE .AniµEs --:- Com-0 poderiam legislar os Esta.Çlos ~o
bre instituições nacionaes:? 

o $R. RAUL BÍTTENCOORT - ·o absurdo monstruoso da 
~oncltisão a. que eu mesmo cheguei, por ter adniittido, pr.eliminar
n1ente, que o ensino i;nllitar estivesse c.ontido ·no Plàno Nacional 
<le Educação, demon..qtra que tal premissa, tal funda~ento é inad
missivel 'E ._que o , ei:i~ino militar nã,o :pode esta1; incluido naquelle 
Plano. .1j 
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t~om~ comprehexi.der-~e este· ~:u··en~un'Cnto. esta puh:e1~izaç.âci 
uo ~mstRo :milital"' ·em 21 typos {f.e le~"iSl~c;ão, quando -µma dq.s ex':.. 
-i•ressões mais penui.namente l;l;:LCionaes. <)o ~s·pil'"i't.o uajp-d.:rin: ROhre .~ 

l•"'o?.4e1·~gão 1)olitica, est-ã. l:'l•> E~erdt~l t;· 1%t .:A;rmada •t 

·ô S .R. Mb:r..""r~ Ll\P.i:t,\E{' - -- AJi<\s, está ex.pres,s_a,Q).e~te qecl_aL·ado na 
<-,-:ol;l.Sti_tµic;à;o que o $~erdfo e ~i _.\1· Q:l<:'l·~l4 :são iJl'Stituições-n~cíonat-s. 

O ~fi. l:L~lr:f., Bi~T&~COUR'P - l\{as p~rguntaremos: se ."1 

·ciJ.iiao n,ão tem cempete-n~fü;, u~io ~lxt,. 15ó. éfa CQnst-itui_ção, par:1i 
k·~..J.sla:t sorn~e- e11sl.no m.ilit:a..:r. {>ntão com.o vamo~ 1l6s·, ·as ·nep~tado~ 
IJrasileiro,::;. o~ J.).ep~tn;dQ$ FecH~rae._::; - e:ru.}:}or"'- a. expressão "'fc
\leral'' nãv estej<J.. cvns.tgJ.~<üla fi<.t. Censtituição, mas, é. uma realida
<1~ __, Tég.islàr sobre ens.1no mfütar, pais qu·e: tal e.Dsinl> e~ge. Prô
'lo·i'de-ncfüs leiislati-v~y se .:i. Cons titulção, .no capH:ulo attinent:é f1. 
t>.<1uca(:ão.. não co.nfer,e á - ·únião â corn__peten<:ia de rn.~ei-o? .E' qú~· 
(!SS~ competf'ncia nfr0 eRt<i nn ál"t. ;1°, ·no Y. <ln. Con~titu'içãr. · . 
. f.>~ssri :l ler~· . 

.. .t\l.1:. !i'. 1• Co~_pe-t.e p1•ii\tativame-rite ú l)nião: 

X. V - 01~ganiza.r t\. def~l>!a ~xter~rn, a. poli5':i:!L t,· :-;~·,. 
gura.n~a <las l:ronteirru;; e as força,s armadas.·· 

É · éll) n1··tig-ó .Pa~t~ri.or, como. t:odo}; .s;.1bet11. <1ecl~i.'4t 4Ut· ·é ~b 
t·r1f).1p·etenci::~ o<:lo I ... egislativo ie;,.'ish.·ü; :-;onre toda ~t ina.teriá. co.nti(~:·· 
~o à.rt. 5~ . 

_1;;x.trahi11do aS. e~p1-es.sõe$. 9'es11eeessarfa~ ~estf· m·ti-gq, ;sen-1 
111·ê}udic-ar, -eviCfotten:iente. <J sent_irlo déU<> •. ili~-se--'á: ~'<'oi:npet~· p .ri· 
\·:ttivame-nte tl União l'>r~aniz..>t1· U$. t:ót"ç,:il!':! :.,nm:mdu~ .· 

Nã.o hn for(; a. :·v~mafü, sem rjf(idn,Íà.to ; t>'\dden t<::l)J..e ntt· nâo ll'i• 
ofticialato sem :L· ·e~col:t inicial ·de JH·<:>p.à1·acão'. Att! mesrn<>, peh 
lttgisl~ic;Rn ~-rtJ ...-i~o1~. nfu:> ha proinor:üo :l' certa~ pa.tentef\ <lo E ·xêr
eito. l· d-::~ Arn1;.i.da. ·::f'JU que _aquelk• qúr já é ~J:fieia.i tl'an%1te pn;· 
'J)n,·n.;,: t.•s(:{)la~, c:omó a~ L!~ E~tado Maior e de Aperfeic;õa.me"h.tr!!. 

o s1~. D.t.NlZ' Ju~~o1: - · C:ursôs de pe\"isaó. ctç. 

ó. $r.. AM~ P.1-;1x9ir9 - ,.,'\qui está o 11-uadru <1u cu~foó 
milfüu·. 

O ~IL RAUL B.l"t'TENCOUR'r eon.~m.en~are_i (·~t:c t1uadro 
(! utt :está in:scripto ~a legish:i.ç;ão bi·u~ilei1•11.. 

o S.1~ ~ YE~OUEI'l':.!'.'i ér;sAr. - O e~1sino militar rc1;icionai-~ com:· .:i 

ddesl1. nuciQfütl, sem tiUe :::-e perm,.ittn, ne1ihum·a .relaqt~o <"Qtn !1. ~·u,.. 
i1.ara1~ . 

O SJL 'RAUL BJTTENCO.URT - ·- Rélac:õe~ ~xi...-item sempr(:) .. 

o 'SR~ VERGP-:C.'IRO CESAR - · Rel§ip~enar o enslno mJliuu· c_om a 
._t..,•íel::!a. nuCianal. .sem que -se perrnftt.:i- n:enhüina r'elao~ão com a ~du-. 
<;~ ~tLv <:!'o Pa:iz, é in.terpreta.~ilo íorça.4.a. V. Ex. .me .PerdÕe . 

. o SR . RAUL BITTENCOUl,=tT - F9r~acl'a.? Por<D1e Vossa ;Ei:l(. 

n:"'~ll . aPü~ttH)~ ne_s!_>E) ~entido q~a:nêlo fiz <:). disti.J;'IQ~fto da.c;,i finã.lidª-
{les·t .TA :.iru:1.1ysei Hs fi:n;:tlidades e, agora, e.stq.p no ponto de vlst\. 
e onstUuCi:onaL Se V. E~. ente-n<le que- o ensino ·:rn.iliUl-l" devê estar 
fncluido no 1Jlano nacjonal. ha. de· eonvir que :.t tT:~Hio s9 Pode le~is

·1t~:r em. generer,. ~ eu.dó., E!:)1*t§}o í~1ii .. Jegi~~i<:!~t.· íle enslno mílitat• -
~à.o hq. fu~"'il"' o (li]~m~~' ê i_rt"es1;io:nfü·•:el. 
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o SR. VEB.G;üEIRO Ce::~AR .- A união pode legislair, tle a.ccordo 
·~om. o ;:u~t. , l;SQ • 

O .SR. iU\.UL BITTENCOURT Quantó ao ~usino militar? 

O SR. VERGUEri:.o CES11.R - Quanto ã. educõ.ção. Lá tem a ex
pressão u~versal ·'.todas ... 

o · .S&. Mol'.""TE ARR..\E~ - Y.. Ex.. está ,·oltan.ao. a uma ar~u
ment.a~ão já vencida.. 

o SR. VERCU.EíRó CESAR - ~ão c-ontt·arjei enU."\o o ora.dor. par~ 
não perturbaL· suu brilhautissin1a: oi·;.tç~o. 

O SR. RAUL. BITTEXCOURT - Quantó ao art. 150. j{L o 
à,nab·sei letra po,i.· letr~.t. J:: i·e1;ífiquei que, á. primeiro. vista, só se
ria cabivel na. letra a. - plano ·nacicma.l de edu_pação - o enslno 
militar; depois, pel0 confronto com o·s demais artit;.c;i$. ficou ae
monstrad.q que se. in~1uirmos· o ensino millu:u,· nessa letr-.:i. . a -
plano nacionui de educa~ã·o, art. 150 - chegaria.mos . ao absur
do de que. o e11sino militu r ~e~ia. fragmentado num ensino g-eneri
~-º• de co.racter n;:i:ciona.l e em multiplos systemtis educativos mi
!itar.es, clivers'íficados confor111e os Estados. 

O Sn •• \.:lt.\RAL PELXOTo - De-sefa.ri:i. {)Ue Y., Ex. eschtt·ece~~ 
i:;e a URião pode •OU não n'lanter system~s e<lu<:a,tivos nos Estado.s. 

o SR. R~Ur ... BITTEN"COURT - Manter, não nôde. 

O SR. Al\t~L PEixOTo - Nem no Districto Federal? 

-O SR. RA.~TL BIT'l'EN:COURT - ~ãc p6de. 

·O S1~. AMAP.,..\r. PEIXOTO - · Entretanto, ella mant~m. 

O Su. P1w10 KET.LY - 1>óde manter ensino, não syste111a e<llJ
çutivo .. 

O SR. R...\t;L BITTENCOURT - Veja n. Camara o interEt~
sa.ntissimo a.rguroento do ~r . Deputado Amaral Pe-ixoto. 

O .SR~ >AMARAL PErxc:t r:o - ~ão ha prohihi(!ãn de que e.Ua 
manten.ha. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Çomo a t;pião tem direito 
de manter ensino seeuncfariú e s11p~.rior no Distri~to FedéraL sul,_ 
entende S. Ex. q~e ... 

O SR. AMARAL PE!XoTo - Entendo que não prohibe tamth~u.
mente. cQmo Y. :J.;:x:. quér ciu~gar pela conclusão n.h~urda. llo 
absurdo. 

O SR. RAU'J., B.ITTENCOURT - V. Ex. deu <'J a.parte: ~u 
o ouvi. Agora. ~abe-me respoudel-o. 

O SR. AMARAL PEtxoTo - V. Ex. {;hep;óu (1. conc·lusão ,pelo 
a.busurclo, de que .S.{! o ensino militar e.stá con-i-preheiidido no plano 
.mic~onal de educaçãt:>. ~bêria. aos· Estados manter ' esse ensino 
nas diversas regiões. Estou contesta.Ilido esse absurdo a que V . 
Ex. quiz chegar·, pela hypothese que tormulou. , 

, 
· · ... o SR~ RAUL BITTENCOU"RT - Com9 o cón~-es.ta o· n .oln·e 
Deputa.do? 

.O SR. AMARÃL! PEIXOTO ·- .Aff.ir·mo que a. Constituição nfi.o p1~0-
1libe que a União mantenha esse ensino nos Estados. 
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O Sri. PIW>o KEu..v - Suppletivan:iertte. 

O SR. RAGL EITTENCOUR'r - FaGo un\ _appcllo .ao;; no· 
hr!! eo)legas. Sú poss-o r.hegar a um t~ntendimé11to c!>m o nohr~· 
.anarteante. contestador~. se tiver tempQ de respomler fL .. .._ 01)lcc~-õ4~~ 
por s. Ex. sui;icita.das, 

. A União ·não pôde manter 110$ r~~ta.cius ~yst•·nm:-: Nhtc~ tJvó!->,.: 
n:le ha a,rtigo da Constituição ·<rue o ~l.utórize-. 

O SR. A M'..\ruu. PEIXÓTo -· - lVlclE' ma n tf'i· c·~t~thP.~r'<-ii'\H•n to:-; 1 li' 
<'nsino . 

.() SR. RAUL P.l'f'TENCOFR'T - Pôdf' m:.tTiter t:ni;_ino st._ 
e:unda.rio e supel'io1: no Distrieto Feder:'l.L V. E .x. quet-, póis, que 
:se diga q_ue as verbas de educ~ção de\.·em ab.ran;;cr o ensino mi:
litát':, l>Or i~l:\i.> que o ensil10 ntilitu.r f exercido s6 no Districto F~·
ueral? E• u ~·onclusão o. qu~ V. Ex·. quiz chegaT. Então só iw 

Districto Feáel'al ha ensino militar'! 
E se amanhã a c:u>itaJ da ~epubJica, com9 prescreve a. Co11-

:.;tituiçüo, ~êclir 9-<-:> :Rio ae Janeiro, os ~st;;tbeleei.mentos desta cifü1 • 
.<lt:: de:suppu.rçcerão ou terão tam,bem que ser itrànsf~ridos? 

O $e _ AMi\R.\h '.P.e1x0To - l"Não ch.eguei, a. e.~sa. conçl'usao. 

O. SR. l"t"i.4.:U:L BJTTENCOlfRT ~ Então. me ~n~:mei. P~<:o :. 
Y. Ex: l"eitertu· o seu aparte. 

O SR. A.MAr ... \L Pt:ttoTo - Deseja.va. <t.ue V. Ex .. tivesse a bon=
.Jade de infor.mar-me i-;c ~~ União pôde ou nfio manter no.s Est:-1 -
dos estAbeJecimentos .ae ensino superi<:>r? 

O S}?. RAUL BITTE!':OOURT - Póde, !:;Oh t'.6rn1{\. suppletivn .. 

ô Su. Ac~~~o DE LEÃo - EntJio n. União está mantendo -eg~
b~lecirne.nros de ~nsino na. 'Bnl).ia:, <'m Pernambuéo, no Rio G.~n

«1~ do' Sul e em outro·~ Esto,do~ exclui;~va:1llente .. p0r effeito .supplt·,.. 
tivo? Éntão .esse$ J 0% que a.. Naçf'w (téveria <l<1.r pm~~ n. e<luc,ação 
~e de.stfnam àpenaa á but·ocn:tcfo.? 

'o S_R. PRADO KELr.Y - Não é :1 <'vnf'Jus!io •• \ ;1cção suppletj"·~t 
<la União é i.llimitafül. 

O SR. RAUL BITTE~COURT -:--- Respondo ao nobt·e Depu
tado Sr. -~ cylino rle Leão. Se, }1U. realida.de, os 10% só pu~esse-m 
:.-1él· t,.'"al:itOs .i;>m çrg-<lo~ a'dt'lJ,inistrativos e· não nn. manutenção ·4~ 

ins.fftuto!'l de ert~dho, poderla V. Ex. chegai· á critica. ·~µm extre• 
.rno dé m:aJicià. de que· taes orgãos niio vaiessem senão un:ia bur()-
1.:.racia conuenuio.Vel. Seri:l' um extremo de malícia, porque. l>OSso 
i.magimn- ·um .Conselho Nacional de Educaçâ<> muito· prestant~, 
1JOS8u. i::magina1; uma. 1q>1>a·relhag:em ::1d111ini$trat.ica. technica, â.1~ 

tamente µtil ao Paíz. 

Entr~.tal)to, os 103. podem ser, clisti".ibuidos pa.i•a. manut~nção, 
._ie estabefocimentos ode ensino~ visto eQino compete á únmo exer~ 
~er acção suppletiva onde bo'uver falta de tecu1·sos ~. portanto. 
·Si} as ver"Qas administrativas dG Estaào não forem bru:>ta.ntes pa,ra 
~upprlr s l.J.as neces!=lida.des, a. União tirará. dos 10% s:ubvençã() 
µara aq·ue~le E$tado, · afin;i de ma.n,ter estabelecimentos de ensino. 
s;ujeitos á legislação esta9oal pu directamente- custear-:t estib~leci-• 
rnRnto's .. ,fédera~s. 

b SR • . AC"l-r...rno .PE LEÃo - Supponha.-,se qúe todos· os Estados 
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Jjossa1i1 mante:r s_eu.s ê~t~tl,lel~dn.ientor-:; .ele .eni:;;ino. Qµe a~stino se 
darà ~t es·se;3 1 o% '! 

O Sn.. :l\'!ONTE li~r..Ail:S - E' hypothe~e iri:~cceí-tavel .-

O $.R. P..AUL· BITTENCótJ:RT --= A h:VJ;fothé,$~ ,ao .n-Obre ,J:e
pr:es~ntantc elo Para sú tem. vnlor· !Qt;i<:o , lii as âcima: da lo~ica está. 
n. V~t'da.fif'> à<)S -!aetos. os· q~t>- fize1•am. a. Con_stitµi~o .. ·em ve~ d:e se 
mal;} terem, co;n0 V. E_~·· está. l)rete.i:idendo neste instante, no 
terreno da logjca ra.cionri.Hsta p•u.ra, àlstaptf!. da reálida~e brasilei • 
:ra. a:,J_>reciara-m a i,>bjectivic)~d~ palpav.el -Oa no~sa v:icia adminís-. 
t rati'Vil. a. pen:Uria. do· ell$füo, o abandofio, ~ füJtá. ele . i~ecur;;os de 
muitos .Estados da Federaçâo. fli.chlSivê .dos .ma:ts ricos . .. ~ 

O SR. FP..ADO l~Lr -- A desidfa. habituai e pérmane1'lte dá. 
União a re$1;eito. 

O SF(. filUL Bl'r'l'EN COIJJtT - ... . ·e consagr:.urt. a. u.c~fio 
s.upple;tiva .pâ.ra favorecer (t União ií. CQnces.sâ:o de subve?ções 
"- esses Estados, embol·a :Sujéita i't l.egisla~ão drcu1nscrii)f<t a o 
Esµ.do ou ~~vés -<le estabelecimet:ttos :f-ederães. 

o . .SR .• .AcYLIN'o 01-~ LE~\:õ - Devo dizer. a V. E~ . que, ttie:::imo no 
t~aso Drese-í'lte dós· orçamént«Js ·qüe discutimo::il_, }1a verbas excessf
v.as pura a . ·eà.u<ia~ão, mas, .cip.esar disso. to:das a~ emertd.~ :propos·,. 
tas pa:i;-a auxilias .n. i'l'lú.n-icipios e I~sta.do~ foram rejéitf!.(Ja_s. pel.a 
Coinmiss;1o. 

( 1.'ri><.:<Ull--sc n zl1ftr.rô80•~ 4)m.rte.s.) 

o SR. RAUL BITTr;~cot • RT· __._ S1:·. PN~si~ü.te. pe<:,O 1ne ·seja 
assegurada a. -paL.-iVl"a. 

( Tro·cr1lm, -,~c· novm.: (j . mt1n.eros.os.. atiarte'Sc. ) 
o · SR. ;i1,AUL BI~E:::-;copRT .,.-. ·Sr. Presini;-·n,te., contiuuo r e. .. 

ela.mando m_eu direito á p~.l~:\·ra. 

O Sr. Presidente __. AttenGiio! E~hí cQm a ºp:;tl{.t.yra 0 S'e .. 
nhm· Dep'ut:ad·o R;aul Bltt~nco'Qrt. 

O SR. MbN'TE ARRAES - ~~Go t.l.o nohre o\·ador ·me pern:iitta. ilJn. 
apar te. 

o S'lt. H.AlJL ElT.TENCOURT. -. óu:c;;o, Gôm a henessar i:.t a ,t-
tim<:ào, o :warte dó nobi·.e Députatlo Mo,nte -Armes. 

. -
O · ~~. :\.{o~-rn _A~RAES: - :Oeseja.va.. reíe.ri·+-me ao apa:r.t.e da<to 

_pelo emiqen~e {"epre·sel'_l~1üe i:le· São J?.;t.ulo; 1•ela:tivament~ á ~bser
vação que -formulei, de que o e:nsin~ m_ilital' nã'o yisava 'apenas ~ 
~gur·a11ça ·d~ l'atrja, mas tàmbcin· .tlins e.duêativos ~ • Ningu'em con .. 
·testa. isso. 1\'Ias. s. Ex~ deve ·Sa~r: e certa.mente o sab( bem, q_ue 
nessas. questões de .intei::pretação, q:uando se 1'.irma um') pri.néil'>í<i 
ou_ um fürei'to, torna-.se o principal. a que- o. ~cê~sorio n.compnnlrn . 
O pri)lcipal ~ a 4-efes~ da: P~tp_ia. ;A. in-el)a:raç:ão é· o acc.es.c;ol"io . 

ú , sr.. PRADO l,<ELLY :- E" ensinQ ;t'.in-a,U_sf;ico ~ 

·. O SR. RAUL BI:TTENCOURT - St•.. Presidente·; proHigo, mlõ 
sem u,1i'l.a i:>al~vra ;io i_~obre D~t)').ltád() Aj::y1ino·· àe Leãe. em reS;>os• 
tn' á suo; ~ltil_llU. pouderaçã:o. - se ~- sobF.as dq Q~çâ.mento, ,em 
materia edu~tiv~ d~ 50 mil contos, 4a,ria.m opportunidade a.:-; sub .. 
v:~n,c;ões ple~teadas, e· qu~. pelo parecer ~ Commi.i;~i,q de- Finn~1--
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~as n;µ,o. :fo~·am acc·~i..tas. ::;,e ~$S;1. ll 'ª Q"uvldn. (ie S. E.x: .•. _fl. ruateda G 
alta:m.ente (Í:igrta qe .cogit!:i~íl,o, m:a.s em ' outra. o.pportunidade~ 

Pe~ó licenç~. u.goraJ pài;~t c 'ontihtiàl· · mmh.1: ~XPO'Si{:ão.; PC>~ 
·i.tue a lninba hôra ~e U.J)p1•:r~ima. do :fím.. s.ustent:indo o p-Onto de 
vista da Ccimmissão de Educa(!ào e. C:nltura. 

O S~. PR.\.m> l)'.ELr;;y ·.:..._ ·-.·\.Uás,. brilhn:n_ti$aíma,me:Q.te . ( ... J,po:ui.~.) 
.. " 

o Sl? .. , RA1JL· Bí1''rÉ~COÜRT - · 01".<,1.. ni~fa eu que .a '(rniã:i. 
te)n. $!~,mpetencia~ sim. T>ará l~g-islfü· sobr., n ensino xnilitri.r não' 
p~lo ;;trt. 150. mas pelo ar:t;,. ·5. n. Y ('tUMÜO •di7. que llfo COlnpCfü 
priv~tivamente org::i.,Uí.za.1·. a.s l;er~as an~é\das. Xão h:i. l'>l'g:tinh:a~:fi·n 
de forc;::a~ ~rmadas s~m officialato.. Não h~ ·~ffiÇ!.iafato sem ~.co
l:,l.$ de pre!)arttdio.;- :ne~ mesmo ~ carreir:t. dentro do oftiei,àlate, 
sem n:oVüs escolas tle a_l'lei:feígoa,m.e_ri,;t~ .• de E~&:i..tlo ~1:a'io:1\ -de Re ..... 
viSãQ;. escola.s d~ i:nformtlGõ~s .Par.a. G~mera~s. qu~·. ~e.gui}füi ('reiõJ 
já. se co.gita. de crear. 

' 
0 SR. Dnn:z .fti?nOU - O C. P, O ·. R. 

o s.n. Do:\rt~(;O$ YEl;.LASéo - E'' ap.pru:elho _l)ál"a re<;1:u.tam1;;nt0 
Je effCiae5·. 

O SR. RAUL BIT'TE.N'CóU:IlT - Orá.. Sr. Prêsiõ,entê, unm 
c1~ interprtita.~õe!-1 ... apre.sentadas. Jlelos nossos contr:adictO'res. hn. 
pouco· 1e~b1·ad:i de ·novo· pelo. ?lObre, Deputado Amàtal Peixoto, é 

.q~e Q ~.n.sino .que se exeree ~través· das tiútorld@es mil.ita~s não. 

.~ sv o milita.r. 
o Sr.. AMARAL .PEfXOTO - Aqui está, se V. Ex. me ,permltte:• 

üm quadro ,ctue restim~ u e;nsino ministrado· :p.elas· autori:dad~ ml-· 
litar~s. desde o nrimarjo :-1:té o ~~·p,erior technico. 

o Stt. VERG:u.Etno CEs,u: ,,----, Xa Eseo:la de Mal"inh€it'q;> énsma-
.s~ a. .ler e escr~·v~r . 

• O ·~R. RAUL BITTE_NCOU:RT - O ,é{l.sino primado com~ 
n4)..s ~sernas, atG pela. alp.h:a~etizaçi!;o. PQis bem : interpeUou o nor
bre representante da CommJssã.o de l!.,lnanc:as: em qu~ ve~ba. 9.o 
Qrça,mento· est4 pl)~vista, .íSQIQ...d.-i.mente, ~i. m-anutet1ção dd ensino 

·prim~rio uas ~a.sert:ta~? 

o · SR;,. A~r.AL PE!xOTU - Rel:a.tor ~10 Orçamento dà. ~fàr:i"hha, 
:pos~o. mostrar ~ V. E').:, onde e-stã: ve1~ba. 11". 

ó SJ't ~ R4>U.L B!~TENCOU~T - :131111 p t illi{'.'iro Lu:g·a.1~. il.upo
nho u.ma <;-onclição: e1:11 vez <:1e V , E,ç. .rundamé,nfat a. sua ·rci:;
p.osta: n~ propost..'i do .Podei• Executivo. deve· fãzel-o <i:noiai1ào-~Q 
tia. · ;,,=eda(!~iio da J?rO.l)da Corr.mfssãCJ. que toi. ó.i>]Ji-O\'~da :pel:-t. Ça
m.ara. 

O' Sh. ,à.MARÂI, PE!Xot'.o ,_ Infelizm:_ente, não '!)osso funfuünê11Uu
:i tnirth::t. respóstct. nesse- ·tr.abalhó dá Collimissão, p.orquantú :a" C:i,
marn. orêlen..ôu qüe se Voltasse ao. S.ystema primitivo. Nã..0 tenbo 
aqui •. natura,Jrnerite·, ·o annex9 elaboraclo p~la C.ommü:isão TechniCn. . . ,, 

O SR. RAUL BI'.FTENCO'i]RT - -- P~sa a. ,V. Rx,. 
o SR. AMARAL PElxOTO - Muito obrigado. 

ó SR. VERGu'EIRo CES.Ar. - Emq-q.aJ;l;to ·o n:obre Deputado Ama
ral Peixoto proéura. a '\•-erlXl. n.o ;i.vuls9. quero lembrar: ao o-rador o 
c~o da. Es~ol_µ,. Centra-1 üe ·EnS:~I:lhatja e A ~ola -"::..ii1.~t!).r no tem~ 
po:· .do. · Im~rio. ' · 

.... . ~ ~ 
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o SR. .AM:AR.U. PEIXCY.nO - .<\.qui está.: e:xlstem 42 .t>rofes_sores 
normalistas para. o ensino prhnarió ... . 

O-- SR. RLA.UL BI'l'TENCOURT ~ -Nã._o contesto a eXistenCi:l. 
desses p~otessores normalistàs-' 

O Sn. AMAP.AL }>EpcOTo - . • . incluidQs na; ve~ba g:eral pa~a. 
as. forç~ navaes. Temos .ainda a. Escola. Baptista das Neves, de 
:.tecordo com o titulo 14 - Educação - 77 contos; Escola de 
Aprendi2es (el'lBino :primaria)' - 93 contos; Escola de Marinha 
Mercante - não t! ensino technico milita.r - 419 contos. Orga.-
nizei um qu~dro, onde- resumo, no ensino pr.i'.mario: Escolas regi
metaes· (Ex.erci'l;o), Escola de .A1)rendizes Marinheiros e Escola d~ 
Grumetes (Mari:r;ih_a), E~cola de Radio-telegraphistas. Escola-s d~ 
M~chat;iicos e de Enfermagem, que não mlnistrum <!n.si:r,o propria
mente milltar; ·Escola de Eílfer. lagem • .• 

O Sr:. MoNTE ARRAES - Para fins militares. Como a.ccessono. 
!'cgue o principal, como ha pouc . accentuei. 

O SR. AMARAL ·J>Ep{<>Tn ,.:,...Drangem todos os :fins da i~-
n·uc~ão. 

(Trocam.-se apcz,rtc.-; . u -Sr. P.1 .t8Klcntc recla·ma attçnção) 

O .SR. AllicARAL .PmxéTo - Estou respondendo ao orador de 
~éürdo com a. intimação que recebi. 

O SR. P..AUL BITTENCOUR'i' - Devo participar aos llObres 
collegas que não vou conceder ap~ tes :para não prolon,gar meu 
,tiscurso á.lt!m da hora da sêssão. 

Respondo ~ .aUegaçQes no nob-re. Deputado Sr. Amaral Pei
xot~>. 

Diz S.. Ex . qtte. ha - e mene_i_onvU êasos - ensinos mantidos 
~lil estabelecimentos militares., cuJa. finalidade- não é~. technica
merite, militar, mas correspande á. _e~Jcação primaria e - quem 
:;abe? - á educação teçhnico-profissional, e-mbora a. ~·espeito da 
!.CG~nic9-profi&i:;ional · sejn. Pl"ineifm.lm"eate téehni~ no s:entid'o 
militar . 

O Sr.. A:MAr..AL PEIXOTO ·- ::Nã.o me. eo-nsta que a E$Cola. de En
fermagem seja ensino ·:inilitilr. 

O SR .. RAUL BITTENCOURT - .ba. um môdo especial ·de en
ginar enfermeiro para a, guerra. (Troe<»n-sc ·nwmero.-ros a.partes) . 

O SR. ~UL B.lTTENCOURT - .. ;i:. Preside-nte1 rião esto.u 
ilanao licença para.. apartes. . ' 

Por is26, vo~ proseg:uir meu discurso, la:mendmdo q:ue os no"" 
t"lres collaboradores da .. easa, os tacbyg.rap-hos, se ·;véjá.m em aper
turâ.s. Para. apanhar, Simultaneamente, ap~rtes dados ao mesmQ 
tem:e>o q12e o discurso do 1oràdor. · i · 

Mas. por cQndições oexcepciónaes, nes1 J fim de exp.osição, te.11-
do ouVicJo cQm a . maxima atten(:ã,Q .~odas as ponderações dos illus
tres colle~s, serei parcimonioso-, nesta meià hora restante, em 
1::0.nc.-e<ler licença para apartes. 

Sr. ·Presidente:~ em PI'.im.eiro logar eu tne vàleria do cQntra.
aparte do eri:ll~~rite Deputado Sr. Prado .. A.êllY, que declarou que, 
si~ .~es ensihos ~tem, apon~dos pelo Sr. àm~al Peixoto, val€0m 
élles como assistencla educa.tiva ·feita deritl' ~ aa. organização ·mili
tar para. fin_s essencialmente .militares., d~ s.c·gura.nça nacional~ 
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Quero q~r. p9rén;i, n. àemonstr.µ.~ãQ,. ú. Ca~a. <i.9. :m~u p-onto <1<-" 
. vista.. b~p:·mdQicO e C011<:.Iljadelr; CI'.~ÍO (l~e nãu diset"epo.ndo do neu
samento d.a. commi.ss~o ele: .Educação e Cultu.r~i embora, " nes~e 
pa.rticúlàl:, não a t.e:nlitt euvido élll conjun "'°. 

D.e minh~L pai;te, .eu con.cor<la:ria,~ o '~oncord:o, q:ue. -se: .ínciúa, .J)b 
t ·itulo• 14, ·não :sõ ·ver.tias que tí'\"é~sein Q de~tinó. ~xc,lush'o. de ~uc.1..~ 
qâ.o p.rima.ria nos estabelecimentos mmta1•es.. como, atf. concordo 
~m.i;em, GOl.lt a. -inclusao de Yerba.s destiüadii..., •W c ustei-O >dos col-
te;;ios militafo~, t:oroo .exvr·essão en<iu:::\drada n<,1 ~entido secunda-. 
rio; ~, se~un,tfa 1~·enso. devP11dn ~~ r-;uhonlh1a~,. n..f'st l? caso, :.1;0 Pl:t
il Q· Naeiona.l de E!'.luçaçfio. 

o sn. A~~\RAJ:. PEtX:C>To - A 's {lirect.riZ~!; traçadas· I>efo Pfa.n.ü 

Naciona.i· Õ·é Educação . 

ó SR . V~~UEIR(). ÇESAI! - O 9t-adQ1' já estâ sendo menoe:;· i•a.dical , 

o. Sf!_. :Mo~:rE· .ARR:AEs - · l;)esde o co.:i;x:ieço. 

O SR. _RAUL Bl.T'l'.ENCTOtrRT· - A inda não .ti·nha. tempo rlf' 
~nunciar e!'~~ pensa.~ento. quP, aliás ~ o ·qu;e odoptei (f.esde .o inicio 
da. cont enda. Deckn~i i's!'1o me.s:mp. 'em sei:;sã<> conjunt~ eQm :1 

Comm..iS$ãQ de Finª'nças.· 

o 1m.portnnte .. poi-em. t"· qué a$ "'erl'lã.<; t'•Hl~; 1 ;.t1·nx.1a~ :'1 1"rlu1·a
~ã.o :mHitaP., no t'itufo 14. ·s:ob.e·m .~ JO mil .contos a. f:t::LcqàO·: ·e .. dên 
·~a q~sn. i.m.portl:!.nC.i:à-, ~· UnJ.µ. parce11~ <l..i.tnjnqtá aqut'lla.: CJ~H t"li:t.· 
respeito ao emüg.o. ·seCUJ::ldariQ, is.to é, aos .cQ.l,legip_s ::niJita,re,s, e 
ta.mb~m HCfU~llo, destina.d:l', .porVentu,ra, (L ech1ça~Ú.O p·rinuq·in. etn 
ea-tabeieciment~s· mUi~r~s •. 

:Na :reaJiÇla4e. n\lma yif~ao pr:rtunctorin.. ma..~ b~ru.nt.e r>a~a 
a.n·àlysa~· to.da a que·stao. lendo ~sses titttlc>s enc011tr~os. no dê: 
n. 14 do pi~ojecto de Qr~atnento, reia:ti.vam~ntC" a·o Mi1Usteo1~io <la 
Guerra.: 

~Despesa ordinn.tl:i. - El).$ítlo _militàr --- 'Pés~.oa·1 :~. ooo. co11-
tos; M:ateriá!l não :verm~ente, 1. ooo: tótal. 4. !lOO .• ' ' ~· " 

Mas, que "Pessoal·" ' 'é ·este? V-eJarnos o :tn·nexo q.ue. e.Sped'fi.,. 
ca a natureza das despesa!;:. 

"Minist.erio da. Gu:e·m·a ~ D«;$pesn. ·prfünariit - 1)p;trucc;5o 
Militar. 

"""~_scol.a de Estado Maior • . 174 col"(tos~· 

Não é~. -eviidenteg:ie_n t e , educa<:ão pd111ar14. ?<1€'m s~:undtti·in. 

V~rba segu~nte : 

i i J<.focal~ MU.i;Ul.r - Pe$soal · :fu.cQ, 534 çõntos. ·· 
Esc.ola Mi.litar ·- _note-se: nãp e collegio mjJilar , n-E-m educn • 

ção. primn,ria. 

"Escola de. Arm~ - . .:i.U-tilhariar~ lnfa.n·t~1ria, EngerthaMn . 
146 corifos; Escola ,de Càvaüari?.. 26 c~mtos·. ,. 

Eviden tement~. escolas teehni~a.s, especialisadàS. 

"Veterinari:ai do ExereitQ, 5-7 · contos'1 • 

"Saade ·do E.X€·rcito, lS. e:on:tos: Pes.s~l pe Tntendencia. 5l. 
,contQs. 

Ifistituto Geographico l\filttar, S~ c<mto.s·; $seola de ÃV;iá~.á~ 
~tar. 1'68 conto.à.'" 
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' 
. : Estou desprezando as fracções . 

"Esc.olâ TeChnica. do Exercito, .;39. contos: P~ssoal da.{;· offi
cinas. ~8 contos." 

Só agora vêm o Collegio Militar rle ~oi;·to -:Üegre, com .2·32 
eontos, .e ·o Oollegio Militar ao Ceará . . 22·5 cpntos. 

M'~terlal não pe1~manente, etc .. 1.'200;000$000. 
. " 

Despesas m1udas de protnpto pagalmento, 88 :000$.000. 

Quer dizer que em toda e.ssa longa exposição de verbas, num 
total de 3-400-:000$000, eu n,l_)ena,('; êon<:ordaria. com a inclusão, no 
titufo 14-. cl~ 400:0008; 200:0000$ pa,ra o Collegio Militar de Porto 
-·\legi~e e ·200 :000$ Para o ColleE;io :Militar dei Cea.:rã.. 

o SP.. AMAPw\L PEIXOTO - E o Collegio Militar do Rio de Ja-; 
neiro? 

O sa. RAUL 'BlTTENCOUR'l' - E' eJC?,cto. Por onde vae se-r 
pago o Çollegio MiJjta,. -do Rio de: Jan.ei.l'i:.'! .Não o encontro no PtP
.Jec.to. de otçamento , 

O S;n. :MoNTE ~ruc.A;-;s Devia ~Sta.\~ incluído, 

O SR. RAUL B 'lTTE-'1COC:RT - Onde esfü o rele.to.i:- da 
Gu~rra·~ 

'· o SR. P.iu:i.o MAP.Tixs - V. Ex. vae encontta.r no ti~ulo 
~'Av\llsosft verbas pertencen~es ao. Instituto GeogrHphieo, e ·ou- . 
fras despesas tambem de caracter militar. • 

O SR . .RAUL . lUTTENCO"ÇJRT - Só posso .commentar· o qàE:. 
~stá n~ or~amento . Nelle não fib'1lra o Collegío Militar do. Rio dE
J'a.n~iro ~ não possó julgar à rest>eito de ·verba que nü.o veja sQlJ 
os olho~. Vejo o de Porto Alegre com 232 :000$ e o do Ceará com 
~2-5:000S; parfanto .. 500~000~. nm;n ·total ap.p_roximadQ·. 

Na. ve.rba total de despesa, ordl.n~11a de ensino· militar~ .no: Mi
}1istei::io da. Guer-ra~ de 3.487:.000$. con~a1·daria, portanto, eoni a in
dusã~ de 5ÔO !000$000. Sobr-a1·ia.m rtti's :? .900 :000$000 . 

o SR. CARLOS GOME8 - Permitta V .. E". um aparw. 

O Sr... Moz..-re _.\ rmAES - O nobre ora dor cl{t. licen~n:. l)a1~a. tiri.1a 
i1'1 terrupção? 

O SR. CAPJ40.s GO:MEs - Entendçi qúe a:inda. conco1·daria n~al ... 

O SR. P..AüL BITTENCOu~T - . i'.t'alye-z; quero, entretanto7 dl'
monstrar o meu e~pirito eoneiliatorío na questão . 

O SI'.. c~iRLOs Go:Mzs - • . . p_orque, ou os coUegio~. m_il_itares 
têm. íi:oal~âade mmta:r, no sen~ido d~ preparar, desde a tenr~ ida:-
0Qé, -Os brasile.irôs para a def~a D:lilitai:', <>U têm apenas uiµ ,:fiii1 
&iucativo e nesse caso, deixariam de .ser coUegios ,militares pai·a 
serem {p7mnasíos, nbertos a todos. sem aquella Pt:.eoccupação de 
1-égirhen militar. · 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Sr. Presidente,. concedo 
agora. com agrado ouvir o ;lparte <l-0 nobre Deputado ·:M_on.te 
Arraes. 

O S_r... l\foNTE A.F'.RABs - Meu aparte era justamente ~~ra , af
firn'_lo.-r ~ V. E~. G mem:no que acaba de .ser dito p elo meµ {:' mi
~:ie,nfa~ co11ega :i:>eput~d<>' Carl.oJ:; Gomes. Escu~o-me, a~gim1 ele i:e.-
~~. . 
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O SR. RAUL BÍTTENCOURT - St·. Pre:side-nte, prosigo. 

O nobre Deputado Carlos Go_mei;; _pondera. que lta talvm~ exces
so de concessão, dentre do ponto de vista em q,ue se collocqu _i.t 

Commissã"o de Edu.caçúü e Cultura:, quando eu concordo incluir no 
titulo 14, que abriga ~ i~rcentagem prevista. ~ ·constitn.ic;:ão a!-1 
~espesas rêf e:rentes no_s collegios .mµi~res. 

Digo a S. Ex. o segulnte: acho niesmo que a. .. mate.ria é con-. 
t'ro-versa, atG porque nâ.o parece que os demais paízes tenhani 
cl:l.I'sos militares secund.arios indepei:identes, co~o o Brasil uo.ssüe . 

O Sn. YERGUEIRo CE.SAR - Fico satisfeito de ouvir ess~f 'üb~ei·

v-nção d~ V .. Ex. ; a. materia. não é tão pacifica. a$sfill. 

O S-R . RAUL BITTENCOURT - E' contro:vers;t 'l.Ua.nt9 aos 
co1legios militares. 

O SR. '\rERdti"'Elno QES.~R - Perfeitam.ente. Lou\·o a, sincei-iãade 
ue V. Ex. 

O SR. RAUL BITTENCÓURT -· Talvez até - não ú,i/Ü.nço .;.. 
uma affirmativa c~tegóricn. - - creio que eni poucos paizes haja 
qualquer coisa. semelh~nte ao que 9ccorre a. esse respeito no 
.Brasil ••• 

o SR, AMARAJ.; ~IXOTO - A Inglaten·a. te:m. :tanto o coilegio 
Militar como o NaYaJ, que, aliás, o Brasil já. ~ossµiu, no Imperio. 

O SR. RAUL BITTE~COURT - Não é con:i.mum. porém, ha
ver Iió.s ·aut:ros paize~ e.urso}:; de caracter militar e de gráQ sec:;un
dario." 

Gernlmente o que se 't·t! é o curso secundario tal como a. edu,.. 
ca~ão priniada, ser cJvil. como a gra.nde vida cornmum e:xpress~ 
em multiplas modaliqa.de~. da po_pula~ão do paiz, e sõ no -gríw 
superiov .. quando Gomeça o ensino a ser senú-es_pe.eializado, ,;. qu1· 
irrompem os estabelecimentos d(' cur,sos geil.~i_na:rnen:te militare~. 

Talvez alguem po~s_a sustentar que não deveiiamos contínua.r, 
:i manter collegi-Os tnfütat·es. Tah·ez possa atfírmar que o mais ac.er-
tado seria todo estudante que tivêsse o curso secqndarlo, por qlial
qüef escola. civil, a1les-u.r das I?rovas de .selecç~ô impostas P 'ela 
limitação de matriculª, ti'vesse ingresso nos cui·sos es~cializjldoi-': 
a Escola Militar ou a Escola Naval. 

o SR. AM.i\RAL PE!XOTO -... Como têm. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Cómo- têm, ma$ não com 
o privileglo da p,referéncia dos que cursam <;>s cqllegios milita:res. 
u que é contrario á Con·Stitui~ão. 

O $1l. AMAR.'\.J. PEix6'ro - - O· pírivUegfo · t.· · a,pE}n~ de uma. per-. 
c-éntagem. 

O SR. RAUL ~ITTENCOURT - Basta .. E' mna questão 
muito de_Iicada esta. 

O SR. MoNTE ~RRAES - E~ porque exigem "tanibem .uma dii:;
ciplina puramente militar., e. por . .is$o .ha. .esse. privilegio .. 

O ~R, RAUL BITTENC0URT - Foi uma- questão ú. ~arge:Dl . 
QuerQ proseguir na estra~ real dos llleus argumentos-. -· 

Refere?lte ao M:inisterio da Marinha, em materia educativa : 
Pri.ll).eira verba .-- Ditectoría .do Énsino, portanto não abrange · só 
€nsino secunctatio e educação. primar-ia, pessoa·I fixo, col).tinu9s e 
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aervcnt_cs - l il C'Onto,,.;: prorc~sores e · mestres 147 con~os i esco~o. 
em Bapt~ta. da8 Neve..'i· - 77 contos; escola çle aprendizes -. - . 11 :; 
conto.s·; excedentes. aorvcntcs de ení~rmarfa., ~erventes p~rn cop ... 
.servaçao de .terrenos - 9 c~u.nt_m~; ~scola de M~ha. Mercante d1 · 
Pará ,._ '15 contoH. 

Veja V .• Ex. que e1:4tou acompàntba:ndo pari "PMSU as. verba~ 
e.lo titulo XIV, 1:1egulndo o en~lpo primario ~ o ~nsino sectmdarh· 
!.).t€stailQ em estabelecimento~ ;militares ... 

o Sr:. AMARAL PEIXOTO. - O ensino ·ae enfermaria t tecl:lnict• 
militar. No hospital de sangue se carece de enferme_iros. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - P1·osigo, Sr . Presidente: 
77 conto~. mais 9=1. UU:.:s 9, mais 400. creio que. em co~ta redon-
da, approxímadamente 600 contos. · 

Ja tinha eu a.cceito uns 500 corttos ele ensino, como s·endo l)ri
mario e s·~cunclarío, embora rt>fetcrttes e.o Ministerlo da Guerra . 
~ã.o, portanto. 1.10.0 contoK. 

Con~inüo; .Mn.terlnl nfm pcrino.nente 39 cqntos; ~scQl.a de 
C}uerra. N·aval, 11iio e t!nt'~Uo Heeund~rio, nem prim~ió, ·90 con
tos.; material niicl i•t>t·munc;n.te. 2 çontos; Escola Naval -.. pessoa.i 
f i_x,1.,, L óoo (•on Loi<: mn toriul não permanente, 27 con toa. Estou 
,1t'~1>rczanclo a.~ tracçõcl4 'fo conto • 

.Pa...'isemo~. a~e1·u., ft..'i cfottpe~ils extraordiriaria.s, i>orqUe ~· sâna.
lys;tdU:..4 .foram de~pesnH ordinu.rlns de educação, respeotivame'nk 
no~ Mini~tc~rio~ da Guerra e da. Marinha.; passemos agora ás 
de:mesa:-i extraordinarlnl't, noi:i m~i:imos Mini'Sterios. 

No Ministerio C].a Guerra - instrucção .Militar-: :Pessoa,1 ~u
xilü.w d::t. E,sc~la de Enge.nharia. - evidentemente· não se ~ta. de 
t>nsino. .secun.dario nem pr'imario· -- ~.6:500.$000 . Para pagamento 
de pessoal necessario ao fun~cioname~to, asseio e. conservação. cfo. 
E~cola. Milita:r cie Educaç~o P~y.sica - r6is 10.: 000$0.00. · 

Ouça . .a Camarn,, . infel.izm~n.te, ~gora, representada aqu} po:· 
numero tão eXiguo de l>eputA.dos.. Justamente· quando ~e dlscut~
<1uestào palpi~ante de or~amento, a Camara dos Deputados terr: 
o 1' quorum" em deficlt. 

O SJ? . . D1mz· JuNtoa - E' ~cmpre aasim. 
O ~R. P...AUL BITTENCOURT ......... O <i:ue vale, Sr. Pre$i

dente. é que na hora da votn.c;:ü.o nifo estaremos a])enas .os prc·
:5~ut~s •. quem fa!a. a.gora e º" que me honram com :t sua ~tten~:ii.o , 
.A Camara. ·na su.'l. grande zµalQr!n, na hora das vota.çõesi compa
recerá~ espero, e triumpha;r4 n<> .sent1(1o da approYação ~as émen
das' da Com.missão de Eduoa<:iio e Culturó... 

•\ 

Ch~~o a atten~ão dog collegas para a. v~rb~ qu_e vou ler·: 

"Para execução do contracto da '.missão militar fran
ceza com outros inapcctor~~ ou profesáores ~acionaes· ,e , e!:l
tr~nge!ros e outra.s desPesas - 1.400.:000$000." 

·Â l'r,ljssão Militar Franceza. vem ao Brasil ensinar,. a alphab<:U
za.i· os brasileiros"? Vem. porventura, dar ensinamentos de hmna
nídades para a cultUra gerã.I. para ·a v-isão organica da vl9a,, pa
ra a comprehensão da .histor!ay .pará a elevação do ·niyel' cuJ~ural 
e .moral. dos b-rasileiros? Ou vem tão sómente ensinar a " arte tP.ch
nica. da .guerra. em nonie. da c~mpeten.cfa de seu.s ~ais ''altos · g.~
nera~s ?. 
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A é ·ommissã.o 'O.e li'in<l.n<,;~s. entre.tanto, jJ].clue o pa.ga.mento 
<la Miss~o Militar Francez..'l. na ver.ba de educac;ão. contra () cri
tel'iQ do nôbl<e. meml)ro da Coromissão de Finanças. $r. Amaral 
Peixoto. que a.ssignala como parte incontestavel do titulo 14 apt.-
na.s a educação refe:._·ente no ensfno primn.rio e ::i.o ensinó ·s(!
·cundario. 

O -SR . 4lli!AR.Al. ~I:XO'rü --. A ComnüssE,.o acce·i:tGu ó criterio tra• 
1;ado pela. -Co.mmis~~o de Constitui.são e Jusfü;a ~.ue estudou o as
sumpto,. em reunião ç:onjuncta, com :.L Comm-issão de Finanças. 
Está ahi o Presidente da.. Commissão. S:r. Joã-0 SimpJido. que po
derá; diz'er se é. ou não, '-t.· expressão da verdade. 

O SR. RAUL BITTENCO URT - Quero responder f!.O no
l>re apa-rteante. Tinha, propositadaz;nente... silenciado a que~tão da 
a.udienci.a da Co:Qlmi.ssão de J"ustiqa, ~pesar da a.ffirmativa feita 
por S. E.~ ... quando occupava a ttibuna. ó nobre Deputado Pedro 
Cn.lmon e t21· eu solicitado a s. E:X ~ viesse :provar a .sua assertiva-, 
quando me coubesse a. vez da palavra. 

o SR. 4~ARAL P;EpcOT<> - Quando a commissão de F1nanç::ls 
recebeu o pedido da Cômmtssão de Educação e Cultura, para '.(a-
2er uma reunião con~unta .com. aquella e a de .Justiça, as tres Ce>~
missõe.s reunidas achavam que a reµ'niãQ deveria sómente ser en
t r.e ~s Commissões de Educação e Cultura e a de .Tu.stiça, porquan
to a est~ çom_petia me.n,ter o DOnto ge vista que era o prjn).itivo. 
-Peço ao ~obre, Deputado João Simplicio, Presidente da CommiS
~o de Fi11anças, que diga ~~ é . ou. não, verdade o que acabei d~ 
af:firmar. 

O SR. Jo40 S1M1•r,1cio 

trib.un;i.. 
l'l' o qu" terei occà.sião de dizei:: ç.a. 

O S.R. RAUL BITTENCOURT - - A mim isto convl!m., pqrqu<· 
estou pfsa;ndo terreno solido. ma.R pónc não comrfr :w • .; nt>mais eo.1 -
legas _presentes. 

O Sr. Presidente - Devn lc>mbra1• :10 nohr<' Peputad(J qu1 · 
está. findando o tempo de que dispõ1~ . 

O ·sR. RAUL BITTENCOURT .- $r. Presidente;, tenho S.idc• 
acutilado por apartes de todos os !lancc;>s, Segundo _penso, se tenlio 
o ·direito de falar em um numero de minu.tos superior ãquelles que 
restam para a se8São, não poderei concluir o discurso n:e~t.a 

~~ssão.. ',rerei' qti~ proseguir na .segui'n.te·. 

o s~. Presidente - V' E~. iniciou o seu discurso ás 16 e 
50~ As duas horas de que disçõe e.stij;o n. esgot.nt·-se . V. Ex. p.oderã. 
aind~ fàl~r durante dez minuto~. que .~ o tempo que falta para ô 
ter1:ajn9 da sessão . 

O SR. VERGtJEIRo CESAR - O disc~rso do ill ustre orado~· é tão 
interessante, que 5eria razoavel lll:e fosse concedido o tempo ne~ 
cêssarfo pai-a co.nclull-:o, com o brilhantismo eom q~e o está- fa
zendo. 

O Sr. Presidente - Havérá. sessão nocturna ~ 20 hora.s . 
Faria um app~llo ao.s nobres Deputados, paro. que não fizessem 
a sessã:o ultr:apassa1· das dezenove horas . 
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O ,SR.. RAUL .BIT'i'ENCQtJRT' - Continuando, Sr. Pi'e.Si
d~nte, q~ero díz~r que tenho .silenciado a t:es.Peito da affirmaÇã:p 
d'O' nobre .pepútn<lo. Sr. Amar~! :Peíxoto, afim Q.~ ·qu~ o· ássumptu 
• .;.;ó, ' 7olta.sse á baila. prov.o.cttt'.lo por· S~ Ex. mesmó .. 

O Sn. A:M;Aru\J, Pmxo;i;o - -'\'Cabei <1e provocai-o·. 

O S:H. ... RA.UL. BITTE~COURT' _,_ S~ Ex. ln(tS11'lo acaba. d.& 
üe~lrlra-l"' que ·o provocou. Razões iSenthnenta~s muíto. caras ao meu 
~spirito, clamam paira que não an.atyse esta qJ).est,ã9 .... ~ppello p~<a 
o n _C1bre D~pµtad~ •. . afim df.> que nã9 ~~is4!. na . citação deste <tS

. .-uim.~'to, q_ue eu -des~j~ria Hãr> im;t'le t1~aUt.do, llà hora em Q.'Qe ap.r {}
do o .rn.ei-,ito ela QJ.Jestãe. ·Se. s. Ex. não in:si;stir ne~ .. a.speet<.i, 
• .. rúe t! pe1·teitamênte dfspensavel, .quo.nto á delib:e.ração final d~ 
p1éna:rfo, <1:é votar favoravelmente. ou contra as emendas ·da Cóm
mis~ão dé Educaçii.o e Cultura, .neste caso me seria gratis$imo, por 
uma áttitude moral que- rept:J.to précios_a, eVi(tar a investigação dtt. 
cón-du~ta das éÇ>mil:lissões t~ehnje~<i: da cam~a;. 

O SP.. AMARAL PtnêoTo - .... 1\.P,P:l'las clefeJJdo a orientacíio da 
0ommJs~ãq de- :Fil;lan~,.,'1.S, porqua,nto V. Ex. _!e~ sentir ít. Casa ql,lc; 
'.?J) me$Tl'.1Q COJ!lCOr(IU.Vá. Cln, que O ensjp.o 't~é.hD·iC.Q especi&liZaClô n'.í_.o 
fi~s~ ihc.luido na. verbn ela Educadio. 

O R,R. P...AUL EITT.ENCOURT - .sr. ·1•r.esid·ente.~ tudo que 
c'steu ilizenclo e o qU:e tivessc, de qizer .a. respei,tó, s~l'ia: p;I"ovad·o 
pelo · Dfa.Tlio <lo Podc.r .LcyislaUv.o. Embe.r.a traga. os ·documentos ri ;1: 

.r>rista, 'qu~ro .i:ne eximir <l~ssa di$cUssão à.esagr~davel, de~grà®
hili:ssima. do· pottto de vista :rnc;u~l. e· dcsnecessarla pà:ta. o es.clu.t-1:
dmen.to da questão éonstitucioria.;t. que estamos debate-ndo, e pni•" t 

~"' \~ota:ção do orçame-)jto. -
Per isso. Sl". Présid.ente. eE!Pero que. 0$ nob.res· De1mJ.ad9s chi 

Commi~a_o de· Fina.nçàs não insistam sóp esse aspecto, porqµe 
s6me.nte, aífirqi.~i ·que a .Connnissíío de Finan~s teve um parecer.· 
1t de f'act~ Ó' teve; que a C.ommissao de. EducaçãQ e .Cultura teye 
outro ~arece~. e e exacto; e que a Commissãõ de Con::itituieão •<;. 

Justiça, •eiíl reunião conjunct~ com a de Educação ·e Cultura. déu. 
11n.rece.i· íavora:vci :7'ls erne.mla;:i d esta Q9mmissã.o . Poi .1InicameJl.tr 
ú qu~ tl.ffi.rmei e O (l Ue disse .t; .:erdadei!'O. 

o si_,. DIJ{iz Jul\."IOR - A Camara t oçla. e $3.be. 

O sn.· RAUL ,BITTENCOtTRT. - S.e os nobres Dep.utadé>s Un 
Cõm:tnissâo ele Fin4nç~ me livrarem d.é examinar a att.itu4e éla'l 
Commi·S~êies, dar-m.e•e:i tnOraline-ilte por ãgrádecid.o. 

o ·Sn . C.A.RLos Gp)'4E~ --. Não quero insisti\'" no .assumpto1 em 
;;üten~ii .. o mesmo n,os me~nçlrés d.e V. Ex,. Membro .. porém, da. Coll1-
1nissão d.é .Jusifça, ·de.vo d:ize~ qu~ me pat.ec~ grave -.- <tonvoca:da 

·a i•ei.mifi.o conjUoet,.--i ~ se z:esolv:es~se depois iintei:ramente a<;> .c~m
·trari·o. Não .sei para que ent.ào have.r,ia duas,.' horas ·de debates, s~

. i~ii:.o- pi;i.l.•a CJU.e a, aeclsiio tosse· .segl.J.id:a. 1de áccôrqo· cam o véficião . 

O SJ_L l:"...AlJ'L 'BlTT~NÇOURT ,_.. Prosl.go, Sr. Pr-~si:<lerite nn 
Ít:.·ltüira das rlibricas. .re:fer~ntei:; a. e.nsinó no. :M:íni~terio cl~ Guerr(.L, 
·~m tiet:pesai~ extt~o1"'aJna:rias·: <Lê) · 

•; P~;ra pagt\,,mentQ âc gratificaç6es,. ete .. , ! . ;MO c·ontos; 

materiuJ· pei·~tmel'lte, 3 .. aoo contos" . 
J;J, 11<i1~~ <'Cinclufr, 11'0 ~l.ini~t~rio da. Ma.rU1hu: ('Lê) 
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'· Dit'N:loi-ía 110 l~118ino. ~;; {>Ontos: pai:·a. pnri"amentqs de 
~1,tt.tifi(w·:.õe~. l 11.1 <'IJn to~ : J::scQ1ít Xa vn.1. 94 c·on to~; rnut'erlal 
pC:1·ma.1wnte, :rn c·ontus: ~uf)vfmçõ-es á i•"':etlerac;iio Brasileira 
eles ~~~oteíro!':' d<i Mal', ~o i'.?01:i..tóS:; ú, J..f~n. cl<? De~portos ·d~t 
:\f;J.i·inha, so c'on:t.os 11

• 

~) 8K. ....\M.AnAL. PEI,l'COTO - · ti1.mnto ú pattt: J'élativ:1 á e:dU.c~ã0 
~li-'· ..-.scote!1·os, trata-se ,tJe iilStrucc:ão J1mpuhn· . 

"' o ~n. "RAUJ., BJT'J'E:"ÇC()t 'H.T - J\q·ui ~(.-> ;cli'l.: .. e":;;(•Ot,éii·o~ d1> 

niat·"' • 

O Si:. .AM.utAL PEIXOTO ~ São fil.Ílos <leo pescadQres . g quanto 
~l Lign. de Esportes da :\taririhn, granàes ~erviços tem ella prestadí) 
:1u Paiz e ii. !}Opulaçµ.o. 

C> ·s1L RAUL BITTgNCOUR'I' - Ora, 8r. Presid~nte., .com.o 
~l· ·vê. a.céeitando a inclusão no tituJo li do ensino primario, por 
\'t•ntura m.inistrndo e~ cstabeleeim.ento:s militares, e elo en~itlo st:
,,·undal:h, expresso nos t:olleglos milit.1.re~. o ~nontaut~ nü.o exec!-'
dt?rin. eh~ 1.100: cor:ítos. ~to ent~~t~tito, a verbu.· tofa.l ;:,.. ~1~ <lcz nü! 
\1 tu.ntos e::ontos; }Jal'a. ser e~acto, ler~í ó Cl.Uadro geral: 

··Ka. Guerra Bducação ..... , . . ... . ... . 
~a ~1a:ril)hn. ~ Educ:a.ção •........... , ... . 

$.2).9:5~8$000 
;! .,07';: 8;>08000 •. 

Qu1~1· 1l.i7..er que n. \'~l"l..m. total pu.r;.1. ensino 2nilitar, contida. no 
tiLulo H. pelo projecto de orçamento, é de 10.672~085~000. D~.ssa 
t1unntía. a1HmsiR 1.100 contos n6~ ceçierfamos, se. acquiessemos á..., 
ponder.a<:ões, 110 meu entender procedente~. do nobre Depu~do 
.\mar:il 'Pt>ixoto, no i;;entido de que a ensino :-ie.<::undal'io e· prima.rio 
rninístrH dt> nos e.stahelecim~ntos miJitares cabe· nn. percentu.gétn 
11·0~ 10 % 1n~evh1tos no art. 156 ela Constitui~~º·· Rasta.t'iarn, por
tante.>, nove ~nil conto$, do ensino mHit~,1.1·, :no orçamento )}-revisto 
1111ra Hl3'6. i1odendo subir' atê onue ·as Ctt.sas Legislativa~ eilt~n

desscm .• pe-los annos em f(>ru, visto como, aberto d m·cc~dcntc, nfw 
:-1.:· ve.ri~ inotivo. par~ e-stabelec~r front~iras ·1:- eonvont~ncias enh·t· 
l·cl ucação popular e educação militar. 

Ora, Sr. :r1·esJdente e· St·~. D eputados, esta. (: a ra7..:1o consti,
tucion.il mais i.mportante, dentre os ai-;;umentos que venho ex• 
}Jonto [t. C~sa. ])Ias, ainda ha um,a. outra; ta~bem de ordem ccm_sti.,. 
t ucionp.l.. accessoría embora, mas iil)portante, para. detl).onst~. 
lH~lo absui•.do das concl'usões, a imptocedencfa da exegese feita. peht 
Corrín.1issü·o de F inanças e Or<;:a:tnénto. 

Pela. Constitui(!ão,. o Senado sú p(><le col'laborar com. n Ca.txlara 
d• IH' ))éirnt~i:C}O!i en1 tnaieria de s.egut.ança, hll.Ciop.al • . quanàe> Se· trata!· 
\-10 <1eêlarRÇ5.o de guerra, de mobiU~ção g~rol. ·de accõ.rdQ pa,~ a. 
paz ou da tl!a.ssai;em de forças. extrangeiras l)elo tetritor1o nacional. 
1·'6ra dessas quàt.ro ~ossibilídades, o Sena;do não é ouviao a,. respeito 
1 fo segu~~.Ga nacional, a tliio ser quandó se fizer· o Plano d.e Se
~tu·anç~ .Nacional que, por ser plano, precisa ta.mbem da aud1-
euciti. (lo Senado Federal. Mas. f6r<t, de um Plano de , Segurani;;a 
:q'acionnl. que evidentemente i:ião póde ser superposto ao Pl?no 
~acional de EducaGã.o. porque é um~ coisa. independente., o S.enádo 
não pó<1e s~r ouvi<lo em mateda de legislação t·eferente á segu.,, 
ra.11co. naéional, senão :nos. quatro éªsos a ,que allu.di. 

~\.ssim. :t !)r-g~niiu.ção do ensino inilita.r, <tu~ tem Jl.ór finalidade 
a defesn .n·a('.ional, que tl·ata ela cJefesa m'lciohé\l em tempo de .Paz, 
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110 se:u preparo la.tente, no adex·trnmento tt!chnico tle :pa:i·tc <h. 
população brasileira incorporada.· ás classes a.rmada!'I, para umGt. 
fut-gra d~fesa, a legisfuç;io. referente á. segu~ança. nacional, durante 
esse perío~o pacifico, ~. portanto, a do ensino militar, 'i.ndepende 
~. aud1~mcia do Sen.ado. 

Ota, mesmo tru·e o ensino .rn.ilitl.111' <.:stives:'!;.C incluido no plann 
nacional de educação, por .c;er ensino "militar", não· deveria soffrei· 
o e;x;ame âo Senado, mas. por estar integraido 'no 'pfü.'no naéiónal 
de educaçao, deveria ser conduzido ao exame dos Srs. Senadores. 
crcandó-s~ o impasse de uma lei que não se sabe se deve ou não 
transit;::i:I,' Pelo Senado Federal. 

Parec·e nece~i;nrir'. Sr. Preiiident.e. ler o artigo da Cousiituição 
'tue dli. fundamento a.o argumento que acabo de deelaJ'a,r; embora. 
tel;lha <l.ito ~u }'>en~;tmPnt0 l'X:-tcto. quero tran::;mittir noi;; t>l·eRent<>s 
o seu texto: 

,t\!rt.. 91 : 

i. ° Collabor3.r t·orn. :.1 é~mfLr.a doH DPputa<lol'! na, •·l:J -
(1or;l.~ão da.s lei's sobre: 

a) e~Ui<lo" de sitio; 

b) sy:=item~L deitóral t• »epreJ:ie.ntQ1,;ãc1: 

d organiz::u;ão judiciaria federal : 

<l) tdbutos e tarifas; 

e) mobilização, decla.r:ação <le s-:uerra, celeb:l·ação de p~. 
i! passa$'e.m de forGas e·nrangeira.c; pelo territorio nac~ortal; 

f) fyatado!; ~ convenç<'Je,., ~om :lR na~õe!'i estrange,l
r~ etc." 

·~2uanto ã: or~<u:1iza~ão .füls rm·~~as armad~li. ein t~mno dü paz. 
nada. 

Sr~ Presidente, vou concluh-, nào o discurso, que esperp ter
minar- na proxitna sessão, mas meü penR:t.mento. para. :1ttender ao 
11hamamento de V. Ex. 

E" a propr.ia. Com1titui~ão quP é'"!tabelece que o Senaclo s~j: 1 
ouvido, toda. vez que· a legislação a,ssumir a. configurac;ã.o de. plano. 
~e o ensino mílitar eRtiver incluido tfo plano nacional de eciucação. 
t:hegaremus ao absurdo dE! não se ~abe.r se aquella parte . do p!anu 
cfove tmnsitar pelo S~nado ou nio; como ·parte de um plà.no;. 4.ev:~ 
~r ao $ena.do.. coi110 JegisJ~.c:ão <lo ensino mllitar dev(> tei:- com~c:;o 
ú fim na. Caínara, •sem coinpartictpação do Senado . 

Sl". Presidente, eRtou proximo da parte tinal do meu dis~urso .. 
mas não ,cheguei ao seu termo. Pol.". isso, suspendo aqui: as razôei;; 
lfU~ vinha expen.dendo, tencionando concluil-:L na proxi.ma ~essãp. 

O Sr. Presidente - ·v . E~. jfí.. eEJgotou o tempo de que 
disJ')ufiha •. que ~ ~ duas h.ora,s. em face- do art. 207 do Regimento . 
V. Ex. !alou durante duas horas e o. prazo terminoú fü~. 1R .'50. 
inclo, portã.l:l.to, l i> minutos al(,m par tôlerancfa da Mesa. 

O Sr. Raul Bittencourt (Pela ordem) - Sr. 'Presidente~ 
appeIJo pa-ra uma po.rttcularida4é·. E' certo CJUe não ~oµ .t:t~tator 
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do orçai;nento. mas sou signatar,io, n;L qualitlacJç de Refa tm·. (1e um~L 

~!menda .c4t Conut)issão. Parece-me que os relatores têm dir.~ít"' 
particula~· 110 tempo. Os autores e i·elat:o1•es tem o dobro elo t~mpq 
1:opcedido a.os demais Deputados·. Sou. neste pa:rtiaular. as fül.as. 
coisas... r.lrnboru.. nú.o tll'etenda usar o quadruplo fü, vnnta,ge-qi, 
usá-rei üpe.na!:I <lo duplo. porque sou u.-utor do.M em.cnclaii; 4~ f!._f'lator. 
, ·m nome éla. Coni mi.c;;:são ele Ec.1ucac:rw e Cultura, 

O Sr. fre~~dente - \". 1;-;·x. s:ú po<lcl"ft. 11;1 rwwcimu. ~essfLo. 
CJUC 8ei-:1. hoje <l n:oite: usar <la. pal~vra. ~·.:- com1e1;uir ce.s~o d:• 
mesma. 11úr parte de ali:~um Deputado Jn~cripto na hr•r:i elo J!:xr)~,
<liente. .Nu. Orclcm. elo Diu, V. Ex. nâQ poder.i falar qis-rmtüido !' 

rn·<;amento, uma vez qu{• já, <:sgotou é> pritZn ri~~imental. · 

O ·sr.. Ra.ul Bittencourt Q'r.ln fJrd.r.in.> - ~1·. l-"'l·e~ídent(;. 
«omu \". Ex. re:-;ul\·e :i. questão (]é. oi·dem que r>ro.po.nhn, ;_icer<'1a 
dE~ uma. quaifd:lrk t1\11· t·rn.1 .. ·!eP ~qt~u· em minha!-' mãos. 1Jesw mo
lllf>nto'! 

O Sr. Pres.identt- - Qi.1:1~ 11 1li!-;p11l-'íUvc1 r1ul' \". r•;,,; . invoi·: ~ 
.. •m séu ahoni.> •f 

< Pa 1t,~<i /J1'C.J[Qn!Ja<fa J . 

\~ .E?(. de\'e1·ia lnyoc:.i.1· o ::iri:. :!ll tlo J:.1!~inw1n11 lnt•·nw. 
l ·;sMt- urtígu e~tahe_Jeée qu<: .. os aut9rE!~ e 1·tlato1·t-i,; 1mclt!1·i'ü1 fola1· 
1luas vezes_,, c~da v<:'z t>P.lo mesmo espa~o de tempo qu(· ~s nutro:-; 
De\>Ut:u.do_s, em '1Uali1u1•t· <11ll'$ discussÕe:-i, salvo dhipo};i~~in t~m co1)

u·:1.río''. J<jHfa·ndo ~:-;~btada. porem~ a J10ru clu. sN1Afio 1· <ll·v1:r.iil• 
.jniciai~-:-;u outrit df.~ntro de 50 minutos, pt!dirfa a V. 1,;x. q Ul' sul'(· 

dtas~e. :_1 sua que!"t<in quam:lo inkiacla a Ordem do Dia- da pl'.OXinrn 

~(!~~10. 

O R}:-L ..RA UI~ RlT'.;rJ:.;N'C01J.l{T __,.. Gostaria mul'tl-1. t•l'ltn' ta.ntn. 
•l~f' fo~~~ il~eldiµa •l que~tão de qr<l~in n.;;ora. ;~!im d"' sab<·1· ço:n · 
(fUt· clir~.l.to '\'Oltai·e .í a C.Ht:.t ÇU..Su. na. ~e~">fi,o nocturna.. 

() Sr. ·Presidente - -· - o temf>o regim<>ntf1l <ksta sessão, nn 
1.·Jnt:i.nto. já. ~t~ e~~otou e. po1· is:->ü. nã0 })Odemo;.; m:lis disr·utit· 
~1ualquc1· matéria. 

o SR. RAL":'L BITTE~COURT - Obri~a.do a V. Ex. 

O Sr. Presidente - Vou lt!vant<llr u S~'i.Bao, d.e~ignand.ci 
1 i:.u·a a ~xt~·aordina.ria rioctu1·na, ás 21 hó'i-J.S, a segt.Unte 

ORúEM. Do DIA 

CrmU11U<l.C!f'L<> <la :~" cTiscussilo dn p1·oject.u n. 101-C', ilt'· 19:;r, 
\' l" ll:!gislatu.ra). oi«:an•do a. ·:aeae.tta e f.i-x::u1do a Deim~a. }1ara o 

<(·xercicio ele 1936; com parecer da Commlssã.o de Financ;aR e Orc::1• 
mento sobre as ~mendas apresentadas em 3" discussão. 

r.ev:tnta-~e n. Sessão ás 19 boms e 10 minutos. 
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148.~ Sessã(),. em 2·5 de Outubró de 1935 

l~uvaldo l..odi. Generoso Pt>nt;e, Cn;lcI.eira. de .A.lvttnni:~a. L;t\f1~' • 
.L;<ipe.$. Acylftro de Lêã,ô, .TQSé PilJgadlho. Henri·qu.e Cout.0. <~irl-0.s 
Rejs, Pedro Fir.rnézat JoSé A.uguste., Gratuliafto de Bri·to, .rm~t
Gome$, Mathias Freire. Botto de Menezes~ Arth'lir Ca.V.alcan~i. ·Hel 
tor Mà.ià, .A.Jde Sámp~io,, Orl~n<:fo ,Arau;jo; Fer.IJ.a:~des Lima, 4ma:J;L
U.q Font~s; Barr.(lt:o Filho, Prisco Pa-ral$o. . .Pinto ])a,.n~ Attjla 
Am~tal, Henriq~e Dodswortb:, Eduardo i:>uvivier, Ba;nçiefra Vau
;;:hán, Ma,rtins Soares, P~dro Aiebi:o~ Jos~ Bernardino, '.i:heotonfo 
Mónteiro de Ba1Tos, Gàrries. Ferraz, . .Ta.t:to Fra nco, Jbs.é Cassio, Do
mingos Vellasço, Trigo de Lo.ureiro, Carrêa.. da Cosl~; Arthu.r Sa1;1-
tos1 Octa\.-io ela Silvéira, DorV:tl :Mel~h~acJe.s, João Ca:d_qs, .Borges· ~lt; 
Medej,ros, -Frederic.o "\>Yol.fíenb~ttel, Raul l3itteneou.rt. A.,dal:herlo 
Çorr~a.-, Osc~ Foptoura,. .E.rma.nd_o Gemes • . Ft'ancisco di Jr1o:r1, An
tonio• .c:arvafüal,, Datnas Ortiz. Ricardo Machâ:do. Óliveir.a aou
t:iriho, Gastão de Brito, Abelardo M:arlfi.ho:. Thompson Flôres (55). 

O Sr. Presidenie - A lista de p1~í.'sen:~a · acc.us:L . u com_pa-
1·1~c-imento de· 5_5 S.rs, Dép-utadós. 

O Sr , Lauro lA:Jpes h'iltJ!1Jl.c·nL1 · .~e:r·vináo de 2° }{ecrr~tario) 
i·n .. ocede ú,. leítüra aa- ACt <\ í1a S.esSã,o al)t~cédente1. ·;.L CJ.U,i:!J 'ê. posta 
··m discu~ão. 

o . .Sr..; Dom~n.gos V ellasco {$obrr~ n, ,..1.cta) - s-r. PreSÍ"
Jente, na Sessão diurna Feclam~i contra. ~ não publicação de: um 
ipani(~to- q.ue U na de hontem .•. 

Disse-me o ·presidente ef!ê.ctivo ·da óa.maira que tomaria em 
~onsider:l.Ç!Ü.9 o meu P~clJçlo para. CJ.Ue se fi.Zesse essa !)Ublicaçâo no 
J)iario do Po'àcr Lcoistatfvo ªe a'°1anh:ã. 

E 'u . desejar.ia que V. Ex. :me informa:s!:Je ~e a Mes~· já l1ivo.u 
~nil ap_re(?o .:i. soli'citação .Póotr m}"""'tl forrnul~d~ na. Ses:sjio diµrllª· 

ó Sr. Presidente - Sou i11forma(lo de q-qe os orisinaes f.!_,.

?"am en.treg:Ues ~o Sr-. Prc.s·idente, o q\ia.l ainda não chfi!gé>u á ~lesa. 
ópportul:.1'4mente, ainda iiá S.essão de boje,, V. fl"'. dbte.rá o ês-
élareçiínento qtJ.e .~oiie~tou. ;· 

·J.::111 seguida. é approva.da a Acta d.a ~~sã.o· a:ntecedenli". 

() Sr. Pfési4eJite --- :Pa,ssa-"se ~ l~itu:L'a do ·É~pédiente . 
. . ~ l 1.'')' o s·r. Generoso Po:iu:e (3" Rec:reta.·rto, .'lÇr1;ij1-uO U; 

<l~clarn. que não ha Exµedtente . 
O Sr. Raul Bitten.c.ourt - Sr. Presidente.. embora f_àtiga<Jp 

e enr-Ou·quecído ... a,p).·eveito a ho~a go ~xpéq.i~nte para terminai· meu 
<liscur:s.o. encetado nà se~sâo anterior, de.pois d~ duas horas, gtil.ta.n

tidas r~gime·ntábnente ·para meu uso, expondo as razões al'.>:resen-
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tq<las lJela Co~un1i~.~ft()" tle EJd,u.cc.-ição, pai~L ju~tifié~1." as errténgà$ 
!'.fm~' !íi~m:o.s. m:-c$~nte~ e:m segurido turno; 'n,n; C!hbQrttcão do Orç:.o:
me,tJ:to· J)ara o ~xerd.êfo dê 19',36: 

A. mil:1~ n.i\.u nt_e ca:be 1·cpeti~· ; ~ a.i·;;u111~ht;:tt;U.Ô lu11g<.l; q .U!J LJ.e.s
~j1voh·i na t~\1~ae d~ hoj~~ 1;1iio .sO f>ol'que iss·ó não me- .seda liú~t~. 
c:~mo, tamJi.en:'h i>orq~uç·. o· tm11},Jo que. possuo· agoru. dév.e ser 0ccup:í.
<lo na ·a1>res@nt:'.).çã.o d9 no·..-:-as r:.i.z:õcs :que deixar am ·dé set> p1•ofe-_ 
ridas mi. -se~s5.o µ.n te-dor. ~as, e_n1 ·na..cla 'pelp q ~e possa- valer 9 nie.u 
Jfs~.!-urs:o '.(Jc hc:u:as atraz, e n:ntlto pelo. que v;;i.lp a Oomni:issão t'fo 
Bd1,rca~:tu <..: ÇúJtut'.U, ~om1J todas as d~ma}s nesta Cq:sa. _çl~~ q.Ual, 
n.~!-Stt::· iíi:,;tant,t-, !>OU· p~:n~tà-VO.%, le!nbto ,~gs nJustteR colleg~:s tiuo n.ãei 
tiverrün :.i.. ODtHn·tunidâ:dé e.lê .ouvir i.t ~XJ):Osição âe_sses mot ivos_. por 
~-ni·m f<-itu. -e que n!io tenham ai.nela ·e.amo oPiniã.o de.finitiví:!. que o 
(·.fiSÜ'lC> lTIHit-nr n~le de\' l! ·estai'' füClUidO il.O .titUlO J.4 elo p1•oj:ect0 
o:.rrç;an.1-en.turiq cnn:c.::;pondente á p.ei-centàgem de 10 % ão· art. 15.& 
(1.1, C~m-stit'!,1.Í<:::Í·N, qll~ $E cl.êm ttO t>enoso c·neal.':go Çle per11istrar, .em.
h')r~t . p·~rfunf:M!·i:tmen:t~. a~ a.)a,g.ina.$ ue .Dia.rio da 1'oder f;;.cuisla.t~rw 
q\lt~ .1·('prO'r1U11frü n .a sé's$.ão clrt: t..'lt c10 de·. hoje<, p~1·a que .$€Jam c.ompu.
:.ã.Gl~L"" .mL e;o,n·~c_i~n~in. del,ib~i..·ante <-1é <:~td;,t ·uni n.$ razões .e a 10$.ti-. 
~fr.:ac:;ão. <la m inha rmüun1ssãó, é1n .Pt·oveito cio "l'Otó c1 uc_ .ha, tle· set· 
v-ençe.dor a ind:t .hoje tle noite, ou amânhã, riú em.. que dfrt f<) r. sal
'~:+ndn- a feliz .e. ~1c-eJ·faüia interJ:)tetaç;ão da; Ca!'t:.L Magna, amparando 
·Ct i:mr~eer su1:>e_ri.ormente ~eito pel~ et7egia L'u :nrnissfro de Cons-ti
~uic:;ãp e Justfça, o. sn.~vaguardando os i·nte:r.es~,~~ da. eultur.~ tro-· 
pufar no· BrasH, qµti . ri~o póde, ver min~aclos < 1:;: seus recurse~. 

~ 1)roY~ito cíe. êrua1quer outrQ sector da vid:,1. adn:iitii.5tratiYa. por 
m«is U'ltb e- .Wg-no ·çfu~ seja_, J)OrQ.Ue. ca<1a !:>e<:!to-r élevé se nbust(!cé1• 
.:los i~ecursos que necessariamente lhe <lc"i.~em .sei· coüferirlos pn.rà. 
plenitude. el e seu~ ·p:11opo.srtos, sem :prejil~o dos de,in-ais, tan~ó· niais 
qua.p:tf1 a Consti_t_uição da ~er>ublJca está a('f_irma:n<Xo q_uç os 10 % 
d~vcm $9f app·iica<los an systeJl'.la .ei;Iucativo, ta::n t--a ''aje .ilizc1~, ~ 
Etfo-c<,1.ção popular. 

O Sr.._ ~AliLos REIS - :E,:ssai ~dueaç~o :p·opuJar nüq púde -t:on
:'.u·n~ir,-se co;i;i:~ i'.!- exclusivamente teçhniea. 

O $R .. ;RAUL BITTENCOURT - Dizia, :Si·. Presiidente, fiú~ 
3. mim nao éu.-he , -repetir. Antes; p.or~m. de enun~ia:r outras r~
.:,;Õés, quero, em não- mais d~· 4 minut·os s_Q'men~e., reJe~rnhr;a,r aos 
·~olleg-q,s. que tne hon~-a.ram com a sua attenç~_o ha pouco -.:dnc]a, e 
ei,1Uncia1· aó.s noivos Dep:utados q-µe· :Se nãp_ encontravam na. C&s/l. 
=la .sessã.o da tarde. os~ fundamento$ do raçipcinJo qésenvohrido .na 
na-rte· inicia.! (lo meu Qisc:ur~o. 

Declare! qu~ as razoe~ .que jl,lstifi~a:v-am ::rs emcndµs .do. éotn- ' 
mlssão de Educagãa, P.a.rtlculª11mente .a. emen<'.ln n. .2Q4, em cotr1-
bfoâc;i.o Ó'Otii. .a 1S6~B. ~ue: mantda,m, ·U-ina .. · rétirâr o ensino mn1fur 
do· titulo "euucação" para os titulbs re,feren.tes· á. .segu1•an~a mi. . .,. 
cional e, oUtNi., i>réenêbendo o vaslo· com ~ .. total dispend!.Çlo t)elá s 
ve:i;bt.s" úen,-~ino rhilita-r" pois. que a cif~ 1-57. 000:000~, prod·uct_o 
de percentas-em, não põde ser diminuida,, essas r~ões ·~ª-º d.e qun.
tro ordens.: razões .füeoric~, ou abst-r~Çtas·; ra:zões con~tltuc~onae$.; 

l'a.zõe~ praticas; razães de aca.~mento á ·tra.êliçu;o legisladva ao 
l3rasí~. ~m mª'te;rí~ de _. ensin~. 

ó .SR. ·EDUA!Wo D.uVIVIER - A Co.n·stitulção, s ·ob. o. titulo ''edu
.caiiã~· e bufru;~.,. cÚz é!Úe ·"·cab:e á UriJâo,. .'aos. Estàdos e aos -::\1-~ni-. 
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cipios r::worcce1• e an:iiúar o clesenVolvimento da,s scienc~. das· 
urt~s, ela."! let1~as ~ d.a cultura em ge:ral, protege_r os objectos de 
i:p.tcresse historico e o patrimonio artlstico do Paiz, bêm comp 
m·estai· assistencia ao trabalhader intellectual". 

Adiante, tratando ~ Constitui~o ainda da ,competencia, da 
União •. détermina. que ::t- esta cabê fí.xa:r· o plano naciona:l de edu·
ca ção, compre:bensivo d·o ensino de todos o~ grãos e ramo~. com
muns e ·especializad.os-; e coordenar e fiscaliZar a su3. exec.u~ão, êm 
to(lo o tetritorio d.o 'Paiz. 

-E ' o inciso a., do art. 150. 

Parece-me, portanto, que, sobre ·educa~ão e cultura,, deve-se 
entender o eruino como diz a Constituição - em fodos os gr.âos 
e· ramos, communs e esp9clalizados. Ora, o ensino militar ê um 
·ensüw es_I?éciaUzaido. E~tá. portanto, no eª'pitulo ele edticaçãQ. e 
cultura, ém titulo á parter o qual manda. reservar a ;pêl'.centagem· 
a. que V. Ex. se refere. . ; 

o sn. D1~1z Ju:-."lon. - Es$C n.ssumpto já foi devida.m~nte ex
planado hóje p~lo nobre orador. 

O SR. EDuAr.no DUVIVIEr: - Se este assumpto já· foi debatido, 
peço de.sctilpas d~ insistencia cio meu a.parte, porquanto· lJ:ão assisti. 
o discurso do et11inenfo collega. 

O ·SR. RA1:JL BIT'rENCOU.'RT - Embora resumjclnmen~e, 
da.qui a instantes ·responderei a.o iliustro aparte de V.~ Ex. 

O SR. CARLes RErs - V. Ex; . permitte um aparte? Do que se 
cogita · naqtrelle-·1dhi_p0Sitivcr t! do .. systema ed'qcativo popuJar, exclu
siva.mente .iss<.>. Essa a. inter.pretaÇãp que se põde cb.r, pois esse 
o :pe·nsamento, que tive na occasião em q~e apresentei _e. -emenda. 

O SR. P..AUL BITTENCOURT. - Dizia.· que quatro ordens de· 
razões fmui~me~ taram as émendas da Commissão de Educ~ção e 
Cultu,ra.. As· duas primeiras foram as expostas no meu discurso 
;na tarde de hoje: razões de ord.em theorica. dtffe~eneiação de ti
nalidades do ensino civil e do milita,r. Nilo ãevo insistir. 

Razões de o.rdem constituciona.l: analysei em primeiro logar 
a l·oda.cção 5;m.perfeifp. {lo. art. 15'6, donde· se deduz que a interpre
tação 1lropria Cia. tal artigo 1d~ve sei•; 10 % da renda dos imposto!!! 
a.pplicad<>s na manutenção ~ desenvolvimento dos serviços de ed~
.cação. indicados como séndo da compêténcia da União n.ó art. 150. 

No art. 150, analysei os differentes itens da competencia da 
Uniã0, -percebendo que em nehum <lelles ~abia o ensino milltar, 
excepto na. letra a_, em que a duvida é legitima. ~ve oppo:rtuni
da:de de examinar o :u~.tigo a que a.Iludiu o ; illustre Deputado Sr. 
Eduardo Duvivie1·. renresentante do Estado ; do Rio de Janeiro, ci
f;m<Jo precisa.:m~nte o art . . 150, letra a> quan'do diz que o plano na- .. 
c~On$.1 de educação deve· abranger todÓs ps orgãos e ;ramos dq 
ensino cotnmum e espe~izado. : 

E este .seria o unico "pê cqnst$tuc~onaj." - toi a. minha ~
·pressão - em que se t!loderlam. · amparar os contradlctores da 
nossa theSe. · · 

, ; PrOctirei, ,Por~. demonstrar ~ .. 

o SR. ARTBtm SA:N'l'os - E demonstrou brllhantemente. 

·o ·sR. RAUL BI~TENCOURT - - . ... e pelo applo.uso ae 
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guns clo;s Srs. Deputados 0;c1·euito havei' n,lcançado o fim iri.~do, 

que o plano· ·nücional de educaçãõ não J>óde abrangei· o énsíno 
militar, a despeito da extensão constitucional; "todos os grá0s e 
ramos do ensino commum ,e especia.IIZado". E não abrange :por
que ésse artigo:, como ·qualque17 outrç,,. sú põde ser ihtel'pretado 
t:m. ca:I:lfront,o com os demais •da Constituição. Desse confronto 
se ve.r.i_fica,: Se o ensino· militar estiver ~.cluido no plano· na.cional 
u-e' ef.lucação, este traçando apenas dU:ectriz:es~ a União não pode .. 
rie. lefil.slal"' integrallílente sobr~ -educação Jnilitar, ca.bep.do <:i.os 
Estadós,. pelos legislativos tcgionae.s, completarem a legislação ge
n~rica da Un.Íã;o, havendo tantaS ie~lações sobre ensino milita.t' 
quantas unidades federativas ... 

O SR. ARTHun. SA~""Tos - Esse,. o grande argumento de V. E ·x. 

O SR. RAPL BITTENCOURT =- ... apenas obrigadas n. ú!Jlà 
directriz c·ommttm, ~onclusão que, por absurda, pois, o -ensino mi
litar sú pôde. ser da alÇada da União, sú· p.Gide ser .unico, ti:ro de 
s~r do typo sin,gula.r. demonstra- ciu~ a acceitn.ç:ão pr.ovisoria de se. 
incluir o .en.sino militar no plano nacional c).e e.duca<;:ão era. o gera
<lor deS.$<-1. consequencia. insustentavel e que, portat;ito, ~rn u-cito 
permlttir.-se, riâ. interpretação coIJStitucional, que o ensino miJ,i
tar, qUé· tem uma fjnalidade outra de segurança. nacional, f)ca$Se 
excluído do plano nacional de educação (muito õem), <? qué. a 
União tem· co.rnpet~ncia para IegiSlar sobre ensino militar. não 
amparada. no art. 150, em que não cabe essa <:ompetencia, mti.s na 
base ão a:rt. 5. º, n. V, em ~ue ~ Constituição dis_põe que com1>~t-e 
:.1. União orga11Izar as classes armadas e-, .por co:n,sequencia, ·a.o or,,. 
ganizal-as, habilitar a5 mesmas· com a. equcação in_dispen~vel ~ 

sua instituição, ã. formação do e>fficW.lato, carreira ãos oftlcia.es e 
instrucção _global da ti'opâ. 

A~alysei mais, e por fim~ que, do ponto de -vista cootitucionai.. 
se a-dmlttisseJl]os o ensi_no mllita.r incluído nQ ]>la.no nacional de 
educação. chega.riamos a um con!licto, de competenci.a. <:ntre doiS 
orgãos: a Camara dos Deputados -e o Sena.do Federal, poiS qüe 
este nã.o têm competencia para collaborru-. na. legisla~o referente 
a. ensino. níilitar, visto como o Set:i.ado sú interfere em questões d~ 
segurança. nacional: .ou se se tratar de um plano de seg-tlrança 
naciona.l, ou se se tratar de deel~ração de guerra.. de mobilização 
geral, <:Ie ·t.ra.tado tle paz, ou de alft_ó~..,zação de passagem .de tro
pas e:xtrangeiras pelo territorio n~(!.ipnal -

F.õ.ra. 4J,sto, durante a pai; normal, e:m· que ~· ciasses artn:adas 
se- prepataJl'l para.. :a defesn. n11çional, a Senado Federal não c.Qlla-
bora. na legislação do ens.tno militar. ·E se elle· .estivesse illclUi~o 
no Pia.no Nácitina.i de Educação, tendo -este que passar pefo Se
nado Federal. <lepoiS de: approva.do pela. camara dos Deputajlos,, 
por isso que toda. legislação que a.ssUIUa. fôrma de plano é da. cam
petencia, da collabora.c;ão do Senado Federal, o resulta.do seria 
um projeéto ~e lei elaborado e votado, ,em ultima discussão, em 
·redacção ~al. pela Camara dos ;peputados ser remettido ao s~ ... 
nado F~deral, por se tratar de J)lano Çle conjuncta e, e.o m,e,IDls 
tempo, parte desse projecto .subir dJrectam~te â sancQão p-re
sldenciai~· pol.9 isso que a legislação reii:erente a ensino milttar não 
obriga a. collabora~ão <lo Senado. 
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Esse .:seg]Jnclo argu1neíito·- apreseutei como ~ccessorio, apQn.:. 
t~1~d9 como a~g11Iµe~to I>:c:incip~l, ·d~· ponto de ,Vista constit-uc·ioii:,3,.1; 
aquelle q11e in<lica que o J?Iano Nacional de Educação só ·t>Pd~ tra
ç;ar nâr.mas generica~. cabendo. aos Estados a le.gislação -cÓmple
.mentar elos systemas eduçãtivos ~ O~a, se i_ncluis·semos o ensino 
militar no· )?lanp ·N,acion.ai de Educação, c~b€ria a cada .Estado te
·f>'isl~ compleméntarmente· ·sobre tal assutnpto, o que seria um 
absurdo .. 

· Feito este breve retrospecto .daquillo <i.ue occupou a µQsSà. 
attenção.. n~ debate vivo, em que. tantos. illustres· collegas · nl~ 
h onraram. com seus apartes, durant'e duas horas da tarde d~ hoje; 
prosigo: na minha e:xpo~ligão, trazendo a baila novâs razões que,. 
embota fan'da.m.entadas no texto constituciona], não chego a de
clarar, aqui, serem questões propli.ame·nte de c~m;tituc·~o~dade, 
mas .. .questões praticas, de ordem 3Jdministrativa que. na base da .. ; . : . . ·• .. ... . 
Con.stituição, devem ser previstas, evitando-se o mais pos~ivei o 
co.nflict·o ' de eompetenck?. dos· orgãos execlitadores. E ., finalmente. 
as ultimas r .azões, as de tradição da legislagão de ensine em nossc 
~~iz. 

·Senhores, có.mo todos sabem, o ar.t. 152 da Constituição esta .. 
lJel'ece que o Cor~seiho .Nadonal de ·Educagão têm .a: c.orripetencia dê 
~laboral.' o .. l?lano ':Nacio:na1 de Educação, que, d~pois, será e1evado 
:.'.'i.· càte?'oria de lei pelo Poder Legislativo. Todos sabem taz;nbem_, 
(1ue após sanccionaõa u lei do Plano Nacional de EducaÇão, ca-: 
l'.}erti., ~ém duyi_da, ao Min-isterio da Educação, a attribuição exe~ 
cutiva d.e benr cumpril,-:fl. e, b.em assim,, como orgão tecnnico, 
collabora_dor do Executivo e, particularmel)te; do ·Mfnisterio da. 
Eduoo.ção, caberá, tarnbem por t€·xto. eonstitucional, ao Cons~lho 
:Xacioltal de Edu·cáção suygerir ao Govern.o as ·meàida:s que Julgar 
necessarias para melhoi> solução aos problemas educativos, a.Ssim 
como a · di$tribiiição adectttada . dos fundos · especiaes. 

:/ ' Quer ·· diz~r que, pelo syste~a da nossa Cohstituição. a IegiS-· 
l'a~ã:o do e·nsinot d'oravante será f.eita. interrnittentemente, por 
stfrtos, iTois que cá.da pla.no n~.cional de educação 'ê elaborá.do e 
r>~omü~gado a· .prazo fixo. O. proprio texto da lei fixará o pra;zo de' 
seu 'existencla, antes da q~al ·11ão p6de ser a:lterado·. Se o primeiro: 
pláno . t"iver. a duração pr~vista .i:le -seis annos, p..e,s.se perio!io á 
União _n~o pooerá refe_rma!-o. · · 

. : ~ . 
O Sn . .Tos:f: Au~uSTo .- . Dá um aparte. 

·- 1 • 

. . O SR'. RAUL. BITTENCôU~'l' - A Con$tituição pôde ser r.e·
f01..'.madljL, quando isso "não · attf:nja. os orgãcs· governam:entaes n.a. sua. 
eStr:uctur~. por. nin proc.esso má.is simpleS do que a revisão, qual, 
seja o da emenda. Se v: Ex: emendar a Coqstltuicã.o. permttti.D.
do que. o plano na.ci.onal . de ~uçac-a9 não ~enh*' prazo pre-determiM·. 
ri~do •. em _seu proprio texto, poder~ refçrma.r;, o · planp,. ante!}, · 4~;. 
tr.ánsco.rri<:lo o p·r.azo -fixado ná· lei. · .Mfi.s .se a. 'constit.ui~o t.ião fõ~. 
em~mla4a,. terp.~s. q\i_e acatar, . o disPosltivo que -decla,ra. que.· cadà: 
pta;no, na:~ion~l de ed~~r;:ij._o ~er,a:)>1a.zo determinado. ' . r. ,; ·,::: 

;· o :SR;· JasÊ•AuauS"r-0·---··na.··outro ·aparte. ·~ .. . - . '·' "'.1· ·:.: 

.... :b 's:~.· 'RAt)'t/ º'B!T~ENC,OURT. -. ( Sr. ~~sld~~te, ' ~?.ri~i.i-ar~f 
afauns' minutos, etri pàrentliesi~ <iia.)n.~~~~ e~p .. os~Çã~ •. p.a?.- ·r,e~Ç)n~ . 
.dér -ao apa1"k do nobre D~putado s1< · José A."ligusto, embora. S. Ex. 
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suSJ!i~ uma q:ues:tao. que não póde sei· p·or nõ.s resolvida. po1s qu_t 
nao somos constitui:ntéS. 

Dou esta resposta ~ S. Ex . ., para justificar o pen~a.mento tãr~ 
amad'QJ:"écido ná Assembléa. Constituinte 'de 19:N, sobre .. esse par
ticuiar . 

De. facl:O. ,:-;<:: a., Cohs'ti.tU:inte diss~~::;e ~ cad::L pla_:ilo ná._c1_6n_al de 
edl~ca:çllo. Çlurai·:a 5, 10 ()~ .29 ~~nos, qua~qu~r ci:fr~. em.fin.i-. que seu 
argitrio tivesse p:referrd:o - -~ Co11~titui_ção err·aria gra,vemente. ·Mas· 
ella dedn..r:a. át>en;as, que ca,Q.a, .P.lauo naci011a1 f~ará, ellé mestnQ; ~ 
.Juração dê sua propri:a exis:tencia. Que-r dizer ,qtte p.or um ·acto dE: 
pr't:ldencia.; o p.rin;iefro pla:ho poderá ser fiXádo ein 4 ou 5 .ailnos. Em 

.1:;,a1So de uma: re:fü;trtna; qu_e .deverá &e1~ f'~itá çoin ca.µteia; o plano p0.~ 

.1 te1·ã t~r .dura:~aú 1>.rf>--..fU;aÇia: d:e, dois annos,, .,A. 'Con?t.~tuição d~u e~,.. 

t:i:ci'dade. suf~tGi_ente, ciuand~ -rleclarou: o p,l~n,t>. naclon·a1 áe ,educa.
çii,o CóJ:)~tn.nt~ da i.é~ fege_ral, Só PQ'c'\étá. :S~r ren,D\·ado t:Hll Pi":l.(.OS pj;"e
detei"mií"niclQH. LWt. 150. ;pa_r.qgrapho unico) • 

. No· ·Qaso, qual o prazo determinado ·pelo pat-agr~pbo unicó d.o 
~rt. 150? o qü.é fôr estit?-Ulad_o em caÃa iei pàra ella me-sma~ É o 
escôp.o fôi e\-ita.t- a má tradjçâ;o õvaàileira ainda hoje aponta.da:. pelo 
nobre Deputado Pedro Calmon,. das reformas do ensino~ para att~n"'." 
der á velleidade ·d~:i:s Minist.ros, Ç.e ligarem seus ;n.om:es âs coi,sru, 
do ensino, o .que ~ão poderá occorrer ·~ai.s, vi.sto coroo ca:da. pla,tn 
de educa'<,;ão fix:irà. o. ~e·-u p.razo; .minim.o de dura.1:.:ão. 

O ·SR. A.L.:ô~. ~MPAio _,_- Ness.as ref0rm34) do en:sipp têtn sidõ 
.Remr;i::'e l,"éco.:p.h~ciá.o o ~reito dGs alumnQs ao ·~staclo anterior. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Sâo· mediqas q~ ·cari;u,~tet· 
::.daptativq. 

O St:. ~4.. I o.e S,\:M.1•A10 --'- O que. justtf.i:ca o p.razo .. 

O SR. RAU~ BlTTENCOURT -. - · Pr.osi.g~ a.gera, senhores De"." 
putadQs, na sustenta.c,;ij.o da.~ emendas ~ Commissã.o de Edücac;ã9 e 
Cultur~, que mand~m destac~· o. en~ino miJit,~r do titulo ~erà.l da 
~ducaçÜo ·publica. 

i• 
Dizia eu q:ue.. ~itt ~structura netu~l da Constit\Jií;}ão, a ·1egis1~-

ção do ensill;P se tol'na ·inte-rcad..cnte,, por surto.$. pe qu,ando e111 

·Vez, OCCOrrerá Ui:n plano ·nacional de edUCá.ÇãQ . Cbin prazo. minitt\O 
fixp. Dura:tlt~ esse J>.eriodo os ·Estâdos farão seus. systemas educa: 
ei.onaes ob·ediente.s á,s .d)rec;frizés gera.es -~º plano. Mas, isso diZ res
Pe-ito a.os .íntere·sses peculiares da. tTz.rião;. que sã.o ·~s trata_do~ .t.i~.Stà.. 
hora. 

Emc;t:uanto pêrsiste o ;pia.nó nacional de e.dlilcaçli.ô., quaes sãia, 
os ó.l"gaos deliberantes? Em -prim~ir:o lo.g'ar, dentro das ia.ttribuíç;ôé$ 
e(:>n$titu~lo.ilaes, 9 Mi-n.isterlo l'espec'Hvo., -ih ·E·duê!:açâo,_ baiiài'â. ins
trucções assim coz;no ó -Pr~$ldente da R~public~ r·e,gu.lamenfos. E, de 
o:utr@ lªdo, o Conselho Nacional de Ii!.àu~ação .del_ibe.rará; aPrei:ienta;n ... 
do- $ugge5tões ·aÇ) -Executívo, pat'a apr:Unora.r aqui'. € -p.lli. preencher 
t!Sta ou . aqu.ella I~un~.. no copjuncto do ·plSino naciona,1. 

., .. Dux-a.nte esse perlodo, o Pod-er t~egislativo,- quando muito, pQder-l, 
.créar ÔU preparar leis, collatera-es., que ifiteré$$em á Cülturé. .gêra:l' dO' 
·Paiz, .não, porém., cllr.ê.cta.m-ente ao ensino, que sõ pôde ~e.r nlterà.do 
por uro novq 'plan9 n~c;?i_onal. 

Ve"-s.e a i.i:nportat;1cl:a que tem. o Coruielho Nacioµal, de Eguca~~-º• 
;tl)ó~· :.:i; ptO'nu~Jgaç5.o ou a !$<tnc~ão elo plano nacipnal de educação. 
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Elle constituirá uma e$pecie - se· :me permittem .a 1ingl$gem., que 
nii.o tem :rigor juridico. mas apenas symbolico .- uma especie de or'
·~º legisla;tlvo meno1·, accessorio, que cuidará. da.$ minucfus e du.. 
a.Pp.licaçü.o do plano .r,ia.cional de edueação, em collaboraçãe> com o 
'l\finisterib da EducaçãQ., e.sse1:ic~almente .executivo· .. 

Cabe, pois, ao Ministro da E ·ducação e Saude :J?ublica; e ao Coii
:-.i~ul.o Naeiona:i de Educação, bem como ao appareJho administrativo 
'ao prü:neiro subordinado, fiscalizarem o cumPtiID:ento do pl~no na~io
i'lal, particularmente nos EStados, onde a le@,slação dos Sy$.tema edu
L'.<iti'\·os, áutonoma, de,·e comtudo obedecer, enquadrar-se ,amolga:r
sc ao plano naeional àe educação, que é a legislâÇão Hacional. 

Pois esta é a missão altíssima do Conselbo Nacionàl de. Eciuca.
í;ão. cufa reorganização já está sendo disc~tida nesta Casa, tendÓ 
.->i.do ha poucos Q.i8$ ap;provado em prime~to turno, e, portanto, jUl
;;aao qu~nto á ·sua constitucfünalidade e utilldade .. o :projecto, cujo 
11areccr, na Commissã.o de ;E:d'fl~ação e Cultura, tomou o n. 265, pas
sando de:poís a .265 A. com o adden~um do parecer da. Commissão de 
Finanças attinente â materia. 

Ora, eis o J>Onto a que eu queria .. chegar. O art. 159 ~a Consti
tuição Federal, ainda esta tatde lembrado pelo nohr.e Deputado Pt-a-: 
Uo .Kelly creou, in~tituiu com base eonstitucional o Con~lho. Supe
rior de Defesa Nacional. ;oecltµ"Q. esse artigo· 159 que todas as ques
tões -relativas á segurança nac~onal serão estudadas e coordenadas 
pelo Conselho Superitit de S'egurança. Na:cioz:ial e pelos orgãos espe
eiaes creaõos para. attender áS necessidad~ de lll9biU.saÇ~o. 

Como vimos, sendo a finalidade p-recip~ do ~nsino ll)ilit~ a st>
-~nça. na~ional, -a.o CÇmselho Superior de se·gurança Nacional ca
be. Essencialmente, o estudo d;i ma.teria, a sua coordenaçã,o, e , con-. 
seque·ntemente, a fiscaliZação da applicaçao da lei que a esse res
peito estiver em vigor. assim- como tambem ào Conselho Nacional de 
Edueac:ão "incumbe ekl.borar ó plano nacion~ de educação. e, depois 
de sa.necionada a lei, collaborar -com o Mini~tro da Educaçã9 e Saude 
Pub)J~a .na fiel execu<;ão delle. 

Como vamos comprehender. Sr. ·Presidente, que o ensino mili_. 
tar estejà incluido no Plano Na.çional dé :Educaç:ão? Qual se,r.ia· o 
i·esultado pratico desse raciocinio se nos tra:nsporta..ssernos das altu
ras da ·interpt-etaçiÍ.o constitucional p~ra o . terraterra da vida. quoti-
diana e administrativa do Paiz? , 

Acce.itemos. qtie a Constituição, pelo art. 150, tolerasse a -inclu
~o. Nã,o ~ exa:cto, mas acceitemos pàra argumentar. Qual seria, en
tão. o resultado? Sal).çclonado ·o Plano Nacional de Ec1ucaçã.oJ a quem 
caberia -executar e :tisca4z~ a obediencia dã. .lei em vigor, referente 

ao ensino ~ta.t? · _ • . / . _ 
.Ao M1rustro -Oa G-uerra e ao da Marinha, ev1dentem~nte - dirao . . . r . ~ . 

todos. · I · 
ObservaI'ei, entretanto, que tambem ao Minij;tro da Edt1ca~ó. 

"Porque ningu~m negará a esse ·titular o diÍ'eito e ó dever que lhe in
eumbem de cuidar da :fiel e~ecução do plano. O Ministro ãa Eduça.
~~ão, no mil1imo; deveria enviàr os seus o~gãos, os seus funcciohatio~ 
ministeriaes executantes até o amago Çtos qu.árteis, (Jos estabe1eciulen
tos militares e navaes·, para. saber da fiel applicação do Plano -Na
c!"ional d~ Ed.ucação ao ensin.o militar., e o Conselho Na
~ional Çle Eclucac:ão deYeria tambcm zelar ''por· esse cumprimento, 
~ mai:;; 'til~ is~. ap:i:esenta·r sugg~stões, sempre q.ue julgass~ utii. 
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~•9 Mi'n:isqo, :;i;o Presidente qa ::R;epubUca P:c'\t::t complet:Q.r a,s lacu
n~8 e. da.ir "Derfei,t.à exege..c;e ã .lei. 

Pçirg~nto ~gota: con:rn fai~á is~o o Çon.s.~1:ho Napional de Edu
uação, éte me-srno tempo qtlé o Consell1.o Superior j:le Seguran~t.. 
Naciolial clamará que é <le sua cc.mpetencía, deHe, tt·atar. de. tõ
tias a.s quéstões att.inentes · ú. seg·urança ·nacional, seg'Uí:r o J)rêpa·· 
1•0 -~ ·iegf~la~tio -t~Efere11-t~ ao àSsiµripto e zelar pelo. fie1 eumpri
mtü1to da~ dispo:?"i~õ.es san.cci<mn.da~? 

O .Su.. C'Hk.IST.IA:);1:. MACHADO - :No 11iin-i:nto. -csta!:>elecer-s.e-fü 
,.,untUctó .. 

·0 SR. RAJ;L J-JITTENCOl.i°i~T - ~o mlnlmo •. 1élfu .o nohr•; 
! h•r1.ofaao, ~erin. um eonflícto. E õ,igp ·eu. qu~ ·conflicto ! 

Não -conh~cessem<>S.~· .in'fo1-iztnente,, a~ tradições d:-i nossa ini-
1>ert"eita ('oUltUt-â polit.lca, :se~5o ini:erior á d~ muittlS paiz~s ffo m~n
<fo. c<i>tn.t.udo aincla n::io ãi n.Ibrr.à das 1lO$Sas esperJ.nças. 

~ã.o coajiccemo~ trzm'oem ·:xs cautela.13 q:ue ·os Ministe
J"ios· de E1Sta{fo costumn;m: oli>se·rv.ar. parn. nãQ rerir o c1uc cada q.ua.I 
•"!')fontte ·ser s-ua pr.~rogn,:Uva. sen dirdto e seu sectq1• ·d.e aeeão •. . 
g:ntüo, ve.z'iMnos cons~-:tnte.mente o Pa,!z s(5b o aba.lo àc um .ce>n
flicto de co1np.etencfa êntI'e o Ministro da Edu~cij,o e SaUcle .Pu
blicá, .de um lado, e os Ministros da Guerra. e . da Mar:inha de oü
tir~. . E taes sã.o es ~x~ini>los., infelizmente,. da historia br.asileirti. 
·.tu~ não. ~er~ de~a,busa-do a .f(iri,nar q·u:e a..t~ c.~~s :;c:>vername~t:H·:-. 

})tJdeli~ a.dvjr de sem~lha~tes confJ.ic.to~.· 

o s~. Me:N-,:"lt .ARIUES - M1J,ito heni. 

O $R. ~UL BI'i'TENCOtlR~ ~ De-~·cn(lo ~.ka1.1ç.:J:1' H te~:r"'
J;.t min.ha. ·exposição·, ~heg0 á qua1.-ta. ra.zão qu~ qm~1·0 t~pre:::;entu·! 
11:-m Ju$dfic.ativa ~s Címend~s· da donrn;rlssào ·de. Educação e Cul~u
rij., mzão que nrto· tem existência PrôPdá, l'.lltl.S. que, e:Pl ~oll~bor:u;ã<·• 
\"li;ín a·s t:i·es outras ·M"den$ -de e.rgun1en:fo~ já.. enunciados, <lÚa~ 
na sessãe. da tarde, e uma ae feição, t•tatica, q~e acabo de fodi
... :a..i: •. <:Jev~ s~r toJ;l'laaa em apréÇo; é <t. dâ tra.di~ão leí-!is°fativa, h,o 
J-~rasil. e~ ipateria educaciQn_àli. 

Se a tel m.agna, d.~ rn,~n.eii'a ciara. e l!:!l..""Ptlcitn., disses$e que· 
1.. Pltrno ·Na:eiona.l d·e Ed'!lcaçã.o à\:n-ti.ng.eri~ o (!naj'110 :militar, ~u 
w1à suscik-trla a questao que vou .agora. femb.rru·. Um~1 ,-~~. nà.rêm. 
qile, aiàda os q.ile nos são contradic.tores·· c.onfessa-rn que a mã~e" 

l"i~ ê con~ro·ver.s~ e m~s .o'ut:rós ternos a ee'rt~Zà de q-ue·. a. a_nalysE!
,:19s textos, a.rt.icu.l.~ndo os artigo~ da Constitui~ão) a.ss~gura, cons
titu.cina.hnen:te, que c:;s l.0% citados pelo a:rtig;o, 15.6, aa. ~ppHca~Si.<• 
da. rend.a tribufaria á édUc~çâ.o pul.)lica., nã.o abl;'ant;em, ~a .inten
<;ã.o., na. éxegcse perfeita, do pe:nsamento c6nstitue o eti.~:iinõ mUitar 
~ posso e devo recotXla.r q_ue des.ã.e ·os ultinii;>S te.mpos do Imnerie t

pór toda~ B.epublrea, jámaias h~uve exenip-lo de . .legislação de €~n

SÜ}O que, .englob~d~el'.lt~, abrangess~ a educaçãc;, mili.far e. a ci-
·yjJ. (m'1,tito' b·em). · 

O mel'_l'.1'01·av(!',l pa:l."ecer <}e Seté1'nbro êle 1882. da figúra -ilnpa~ 

"1_e Ruy Barbosa. term-~ava pot• ·un.i prqjeetp. de lei, projeeto ;isse 
qüe trqta,YU. H.ó"m<:=_nte de: eti,sino civil. àelle e.xclui<-h n .f'C:luc!!·c:~f, 
.militai". 
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A fo~ Cl~ ensino do p1iimeiro Governo Provisorio <ln.. velh,à ae
iJ>ul:>lica, t!m 91, a lei Be.njamín Ôc>nsta:htt, tratava do ensi:po civil. 
ó Codí~o de ensino <le Epitacio l;>essôa ·não v~rsava ma.teria de 
~du.caç:ão militar. A lei Qrg~_nica de Rivadavlà Corrêa, em 19.11, 
era exdusivamen1;e atttinente ~o énsino ciVil, nem se comprehen-: 
lilerfa. en.sü:.io ;militar livre. ~· reforma do ,ensino de 1915, de então 
.M'.inist:to Carfo~ Ma.Jõmllian.o, tambein tratava s6menté de mate... 
tia dé enslno civil. A iei Luiz .Alves, de 1925, identioo attitude 
m.antevc, atG tjue a lei Franci~co Campos, de 1931. jâ. no Goveni-c 
Provisorio da seguncla Republica.. reorganizando outra vei as ba. 
;ies legi.sla:tivas do ensino nacional, úma palavra rião dizia com re
ferenc~ ao ensino militar, a.bordando a questão toda elln. ni.r-
•:il1l1.!-'t!ripta á educação civil. 

Como digo, não lembraria. es::i.a .tradição legi~lativa se a. Con
:Jtituiç;ão ébrigusse ao c.ontrario. Uma vez, po-rêm, qu.e .a. Consti
tuição, SCh"'llndo entendemos, .cl.ec1à.ra, que a educµ,c,;ão popular per
teBcc· a. 9U:tra ~lçadf:L que ?Jã.o aquel_la elo <.1,;rt. 5°, n. !), que dá com
petencfa á Uniii.o pata Jagislur ~obre o ensino militar, e uma VeZ 
· túc aQu~lle,; lia:s1nufl y_u~ t:Stão ~ru campo adver-so (l, i:iossa in
terpret.a<Jão acccítam qu~ a ma.ter'ia ê corttrovertlélá, por isso 
·!ube, e perfeitamcn.t.e ~cccit~wel e util, indisp~nsavel até, iembral' 
11uc; ·a tr'!--àição legisla.tiva do Brasil, em materla de ensino, obe
cJ.ece sempre a duas direc~ões para.ll~las, mo.s totalmente 1ndepen
·1entes - 'm:nu tratando da legisla~o sobre o ensino civil e outra 
versando sobre! a lêgislação do ens1no militar. 

O Su.. PnESIDENTE - Advirto a:o nobre o:i.•ador tle que e.stú.· a 
findar n tempo. 

Vou terminar. ~l'. Pr~i-
-i!:inte . 

F~lizm~nte, o te11,1po me foi propi_clo para dl.zer tudo qü.Eµl_t<+ 
meu espirit_o tinha encontrado d~ justo,, soh as inspirações saluta
res da noh!'e Commtssã.o ele Educac:ão é Criltu·ra, para sustenta
-:5.o das émen!das que esta CommisSãó apresentou, em terceiro tur
no, e.o projecto de orc;:amento. cabendo-me agora, a.o concluir, for-. 
rnular u.m appello á Camara dos Srs. Deputados. · 

.As emendas da Commissão de Educação e Cultura, com.o de-.. 
l.:lal"ei, sâõ quatro. Dua:s dellas são de menor monta, embora ai:: 
t•eputemcs digrias de a pprõvação. Não· retornarei a ju~tlficaf-as, 
;>orque jâ o fiz na sessão da tarde,. i 

Digo. que são de menor monta apertas comparadas com as duas 
~11:Jtra.s, q,µe considero de altissim~ h:n}lortancia. ! 

· A·s de menot" realce - mas que, espero, alcam;ar'ij.o· ta.~b~m .o 
vo.to da grande maioria desta .ca.sa, senão qu~·i da unanimid~de 
- sfio as que dizem respeito - uma,. ft. exclus11,o das 'despesas do 

.. uchivo. Na~ional do titulo "Educaçãó". ·as qtiaes evidentemente, 
;;5.o cabem na educação populàr. A Commlssão· de Educa<;:v.o. co
mc:i sa.Ilentei, chega a concordar com a in_clusão do Instituto ós
waldo éruz, -da Escola. de Bellas A,rtes, do Museu Nacional, i:lo Mu-. 
~eu Historico, mas não vae ao ponto de se convencer que ê ade
·1uada. a inclusão do Archfvo Nacional na rubrica de "Educac:ão~' . 

. :-\. ou-tra. é referente á. substitu!ção da ex'pressão "pani. e~i
' '·'°~·. d :L vorha. _1·e.st'lhte, cujo destina á. l_egisláçã.o pouco a. l)O'UcP 
vã indicando, poi.• est'outra: ~'par_a. educação e ·cultu:rn. e.m . ,gerai·· 
- afim de (lU~ à legislação tenha f.olga na applic~çã0 de v:c>rbas. 
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~m ma.ter.ia c.u1turul ~ não sõn_iente do ensino preteccionadó em,. 
<e.Séolas. •· 

ôomquanto, pQrêm_, ·a ComJXlÍssão de :Educ~ç&.o e Cwtura em 
nome d.a qual fa:Jó.. appe:lle para. os l}Óbres Deputado's. 

Comqtlan-to ~ éommisSãq. dé Eµueação e Cultu11~, e:ru m~mé 
·da qual fàI<:>; appelle .p~1· os nobres Deput_ados na senti<fo -lfte ~'l!P

prova.>;em ,ess.as duas emenda$. ~ru-e F1âo a.$ de ni:>. ·203:. d:o .A.rchJ
vo ~acional é 205, 4a µlt~r~f::ij.o <1a <ienominaçâ.o da~ r.ubr1Ca cons
tantes' l.LS paginas I98 e. 199 do avulso que· serve de base para éssa 
tl~eussão, u1timame-nte distrfüuldo pela Mesa - cqrriqua:nto, dizia 
~ü, n.· Corn:gi_issão appelle aos ·Srs .. D~putn,dçi~ no se-ntldo .da .appro
\ .. U.<i:ão de_ssas duas. emendas, qµe .err:.bo-t'.ft, tenh.ª-m pa.,rec~r cont.ra,

.ri~, a.Hãs não ju$U!icadQ,. <la Commlseiãó d.e Financas. ~ órça,mento. 
parecé que de.vem merecer o voto e- C) apoio da Ca..s~. ....;;... comtudo 
a. nossa mais· alta at~en<:ão; -por.q;uc ag,~1 -a m:at-e_ria ( i, magna, estã 
para a ememlia, 204.. artlçµfa<)~ com n. e;mend~ l~~ :$, o.; primeira 
1'.l'l.àndal.l~ó. de~looo.r ;. ~erpa; de ensin.o. m~l~~r pal'!u. ~6ra dQ tit-µlo 
J.4 de ed_uc~~~o, tJ. se$'t(n4a ma~4ando preench~r a va~fo :Pela 
~ifrn. corre$pon.dente. pó.r ti;M ctuê a total d;.i. v~rl>:1 (I(' r<!ls. 
l57 .. 00ó 0:000$00b não põ.de aer aÍte_raão em ra7.ão ·do art. 156 .da 
Constlt:ui<:'fi:ó • 

Es1Jé.l"'4.rtJé.R1 0!-1 (fa Corxuni.Hs!i.o a·e -Eaucação 6 Cultura., que 'l 

c~~n1ara elo~ D.t.~püta.do8,, na bot>a. d~ svQtações. que Jâ se: appro
-xima, vofo em faVar tlas emendas c·Itadas.. par:'t:Iculartnente ·da 
emericla 204, .porque em no.me délla~ nú.o faia. apenas o· estuda 
mpdJfado d~ C'.o_mmi:ss~ib (}e Edúca<;ã_o, e Cult~ra, ol'gãó: até· régí· 
ll'!C:ntaimente comp~tentci· parn.: oJ>fn_ar ~rpbre- m~terla: educatiVa -e . 
. quA.ntõ tr. destin·ó de vethas <:"m mtttQrh de educ.a.çà.o, rrtas em aho-
1w. da quai tamh~m r~In. o .pn,reccr da Commi!?sao d.E- constitul
··:tlo- '.! .T'U~Ur::a. que ne-clar<m, ik mancfr;,, peremptoria rest><:mden~ 
poi· ºsçr!pto a que.<;iiti:>S: fqt•mu1adós nela. Commfssã.o. a ·que :per
ten<;o e n.té a que,sltós escdptos pot· úm dog r.<i'pl"ésentante::; do 
Com.ml'a$ijo de ·Fln.an~as, o ·$:r. -Peu.r p J,firx:neza; nobre ltefator na:quel
l.'l.· CômmJS$ão elo 0-rçn.meuto td.c Educa~ão, que o. en~!_no ~l}i;tar 
nao d.evln. fazer parte, t?sfar lnc!ujdô, nas. Ve?'OO~ r~s·Ult::t.nie"$ das 
po'rcônta~ens ·dq. 10% <lns rendti!'J -trtout~rlas p.a appiicadió á ed··u· 
"·y.c:ão nâ.éloná1 de accorü() com <J art. 156 da Co.nst!tüi~ãá. 

Niio pnr.ece .haver õrgào mais àb~llsado pctt;i i·nte:tpretar à 

OonstituiGão nesta Casa dõ que- a, Comm~f.l ~fi.o <lr· CoP'J;ttitui<:it11 " 
.lustJça. 

f.remos c:1 lntJ•eç~t' rla mesq-1a. c;.m aq9no e am·p~iro áii. nos1:m1<. 
i·me-ncla.,"> e, 'inai~ que i1fso,. poíl:I m~~. ~i~a'l de coºtas. o plenari.o de,-
1·iuü. 81)béranó a favor ou c_ontrn qualquer parecer das Comm~sõ~s. 
wmo~. <:reio nlio exaggerar, o intcre.sse supremo -da educartão na
~·ion~l .c1ue m~nos Rc preoccuparó. ~le perder. 110 exercld.o de 1~36, 
10.00ú :OôO~O.o-0, pois qu.e pqr cmquanto l'lav.erá um àaldo de· 60 
mil confô·:-; no e·n_sino -nüo rural .. e 30 m.n contos. no ensino rural, do 
1.lu que prfoc_ípa1mentc estará. prev.e.ndo t:1ue. C0?'.?1 9 t~·mpo, aber• 
ti> 0 })!'N.:eclente. ·tÜC'.m 9.c;>s. cQnfT!ctu~ udministratJvos •. _pouço a. pouco· 
uma 1nvb.são das vcl·bas. déstfnad::t:$ .a .scgut·~nçu, n~dona.t torn~~ 

1~ã.o :r1.~·og1·1·~siv;.núen t'e exig1lo' ott n.ullo o ;terrlterio ele ·~P1llfoaçãQ or-· 
<-;:unen tnrfa d~- YerbaS tln educ:ição i)Ol)U!~.. burlando, .nos s.eus re• 
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-~ultados. o ilituito do constituinte. inscripto' no ~;rt. 156, d~ Car
.ta .. .Magna (M1tito l>em). 

. . 
Em i:i.ome des interesses que são ·suprenios da educaçáo ·pu-

1nilar do$ brasileiros,. .em nome .dn,. Co.mmis!:!âo de Educação 'f: 

Cultm·a . • . 

O SI<, .ToaoE GUEDES. - ~m noiµe gos prof~ssores brasileiros. 

O SR-! CA.RLos GOMES. - Com a educac;:ão s€• justificam todo:s
(.•;o; deficits-. 

O SR. RAUL BIT'l'ENCOURT - · . . . e, mais, indicando o pa.
.::ect:.1: d~ douta Comm,lssão de . Constjiuição e Justi~ ... que deu 
~lpoio ao po.nto de vista. <le nossa Cotpinfasão, concitamos o Po~er 
JJeglsiativo a decidir-se, dentro em pouco, co.ni voto victorioso. 
··m fa vch· da. emenda. n. 204, l)ara. q_ue a ConstitUição da Repu
~Hca, na conquista ~ais- alta do Capit'ulo da Educac;ão, que foi 
~'".;:;segurai,· meios pai·a ~ c~ecução do p!ano na.çi9nal de educação. -
,..;(!ja,. rigorosamente· cumprida, numa interpretação que não falsei~ 
seus prói).dsitos, inas consolide Um4 realidade. ~a tanto álmeJe.da..: . 
~ cuja effectiva<;ão definitiva. depende agora de nossas· mãos,.,· · 
(J1u~o bem.: muito bern . Palmas. O ora4or é :Junip1'»n.entaào. ) 

O .Sr. Presidente 
pedlente. 

- Está -fin.aa a ho_ra destinai&. ao .Ex-

Va~.-se pass:u- á. or4em ao <lia. '(Pausa.) 
Compa1·eccra.m m~. durante a hora. do Expediente, os S-rs.: 

. ·Pereira Lira, . Agenor Rabello, Edrnar Carve._lho, Claro de Go
doy, Ribeir-o .Junior, Ma.rio Chermont, Abguar Bastos, Fenelon Per
iliçã.o, Clementlno Li$boã, Genaro . Põnée, Lino Machado, Maga:-
1hães de Almeida, Eliezer MoreiJ.:a. Godofreclo Vianna. ,A:gen<>r 
Monte, Rui;o Napoleão, Adelmar ~~ha, Fernandes Tavorá, :MOn
:e Arraes, FigUeiredQ1 Rodrigu.e:s, xaner de Ollyelra, Alberto Ro
selli, Fe:rreira de .Souza, Herectiano· Zenayde, . ·S~muel Duárte~ 
Oêlon Bezer1·a, Ruy Car-neiro, $()uza Leão, João Clcoph::is, Regb 
Barros. 4rnaldo Bastos, Barbosa Li-ma Sobl'inbo, Anto-pio de 'G.(le.c=. 
l'eixeira. Lelte_, l:IWI_lber'to Mour~. Simões Barbosa,. Motta. Lima, 
Valepte. de Lima_ Sampajo: Costa, Manoel Novae~, Lauro Passos .. 
Pedro Lago •. :r. J. Seabr.a, Alfredo ~ascarenhas, Ma~alhães Net.
to, Fra:ncfseo Rocha, Pedro Qalmon, Leoncio GDJrão, ... <U'thur _Nei
va , Raphael Ciricurá, ·Edgai:d Sanches. ·Homero Pk"e$, Ubaldo ~.a·
malhet~. Jair · Tovar, Fra,hcisco Gon·s.alv.es, Nogueira .Penido . 
. ·\..ma1·al Peix<lto, Ca.ndido ,Pessoa; Henrique Lage, Salles · Filho. 
Sampaio Corrêa, João Guimarã:ea, Bento Cosfa, Hermete Silva . 
. Aourcio Tot'.re!:!, Cesar $n.oço. Alipio. Costa:llat, ~rado Kelly, Lontr.a 
Costa. c ·ardiJio Filho, Nilo Alvar.enga, Carlos :~~z. Noraldino Li
ma. Bi~s Fortes, Pinheiro Chaga$, Pedro Al~tto, dlemente Me
drado, .Jo.sê Braz, Theodomiro Santiago, Adello .Maciel, Augusto 
Viegas, 3oii:o Beraldo, Juscelino Kubitschek, Pdlycarpo Viotti, Fu1·
tado '4.e ~~nezes, Carneiro de Rezende, Christiano Machac101 VÍE-i
!'2. _Marqu€s-, Ne·grão de Lima, Ce_lso Machador Jaãô· Penido, Del
fim :Moreira,' Pereirµ, Lii:na, Moraes Andrade, Vérgu.eiro Cesü:1·. 
Cardoso de Meno Nett0-. Joaquim Sa:mpa.!o Vi~l, Macedo Bi_tten -
court, Laert~ Setubâl, Alves Palma. .Jorge Guedes, Aureliano L E!i -
te, Justo cie Moraes, Miranda J).mior, Fabio Aranha, Laudelino 
-Oo_mes, Claro Godo~", Plinio ToÜrínho, Paula ·soares, Franci.sco 
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·l?e>:eJJ:á, J!osé' M.ullet, Diniz · Sumor .. Ca.1.·los Gomes de , Oliveiftt·. 
Ves1-1ucio ide Abreu?. ·nemetFió xavier, .Pedro V'ers-a.ta. ;roão 'S:in1-
pliCio, .Barros, Cassa.1 .João NeV:~J:!, EU.J;ico Ribeí~o, .,A.bel do.s SantQ.i-;-, 
:Pedro Jorge, Abi}io Q..e .A,ssiS, Silv-a Co~ta, ~~"I;Ic.:iscÇ> :M:.011.ra; _,\,dui
bert,o Oam~go, Al~tto $ure~, C:t,irysostomo de Oliveira, Jdsê. llQ 

Patrocinio; Vi.~il'2).- M:gi.cedo; ~berto A.lva:r~~, ·'.Li.nla iJ;eixeira, ):"e-· 
.ttto Rache, Vic.e.nte Gallie-z., Gastão Vidigal. Moa.cy.r l3arbosa. Lou
renço Baeta N"eves, :S;flvio Leitão. Paúlo :Ma..rti1n.~, .1\II9\·a~s P.ai\":.~~ 
rntrre·t:o Pinto (139) •. 

Dei~at'à:m. de comi:>ar-ec~-r, o~ .~,?:$.: 

P,..ntonio Carlos, .Arrud~ Ca.m;ar~. Café FUho, l)~Q401·0 d!3 Me:n.,., 
don~. Agostjnho .Mo.nte~ro, Gerson ~-<J.rqu_e~, J;>ire·s dE! Gayo·s1 < 
'.Fz:eir~ de .. Andraa.e. J;>,linio ·Pompeu, Pemc:1cri'tõ H.oéha, Olu:1r:o Ülí
veira. Hu?nberto dé Andrade, .to;ié de Bor.ba:, .Jehovali Motta, M~n·
tins Ve.ras, Osoriõ Borba, Adolpho CelsQ, ·Mario. DC>.mínsu~, D.o -
mi~ó~ Vieira, Oswa;ldo Lima,. Severino Mariz, Emillo . de Maya. 
1\!,eUQ M~h.ado, C~rlos de G.usmão, De<:>.dato .M'.aia:.1 Melchisédek 
~.onte, Alt.:vnirando Requi_ão, C.le-mente .~riani, :J:,'uiz: Vianna. Fi-· 
lho,_ João .Ma11ga.beira, Octavio. M~n~befro., Ra,phàel Me;ti_ezes,. 
Arthur La.v.igne, Ast:lrubal Soares, Pereira. Çarl)eµo, Julio õ,e. No
vaes, "Raul Fernandes,, Levi c11rn·eiro, Fabto Sodr,ê, ArtQ.Ul" E.e)'-' 
nal'ldes:, Levihdo 1CoeihQ., Wa-ªhing:tpn Pit.es •. .A.rth·ur :Ser-na.roes Fi.-· 
lho, Dàniel de Carvalho, C.arneiro ·de Rezend.e. Maéatio de Alniei~ 
da, Matta Machado, $imã.o da Cunha, ·Reze.nde Tostes, João Hcm
riqtj~t Antnero Bote\bo., ~ueno Bratidil.o, .Tacques 1\iont.an!lrn1. 
~elmiro Medeiros, Ab.I.'eu Sod.r~. Pawo Nogueir~, Wàldemar .Fer• 
r-~ira. Santo~· :F'llho: Oset:U" Stevé.nson, Carla~ Qu~iróz, Ba.rr9s 
Pentea.do, Gama CerqueiJ'4, Cincil'l!lto }3.raga; Castro Pr:ado~ 'Hfa:'; 
Hueno; IiYJ:?,Pdlito d.o Rego. 'reixe.ira Pinto. $-elix llibas. Rol:)e1·to 
Moreira, ·Meira Junim:, Hpracio La:t'er, Vfoente Miguel". Yandoni 
~1e· Barros, Rupp Junior, Abelardo Luz, Baptista Lusardo, B~nàtü 
Barba.Sa, Annes Dias_, Victor Russomano, .A.:s.canio 'Tubino. bari•t: 
Crespo. F.allfa .Ribas,, Nicolau Vergueir·a.. Aniz Badm, Se'ha~tlãf>
D<lit~j.ngu_es, A.u.st~o ne OJ!vei~, Arthur da ~oeh:i,, )!1'.a.r,ti:ns ~- Sil
va, Riearêlino Prádo, Ferr~a. Lim.a. Paulo Ass'lU!Jpc.,:i;io, Roberto 
$lmo:nsen, Leoncio Ara~jo, 1:4'-rança B'llbo, .Arli.nqo PlntQ; -~Ugll!iH~ 
éçn,·sin~; .. card~so _.\.;irr~$, Vicente ·Gouyê-0., .Salgad_o Filho (99).. 

ORDEM DO DIA 

O $r.. Presidente - A ·li~ta d.e pre$e.t11:.:a :tccu:i:1 Q 1:.:·i 1n·1-

11:t.~~im~n:to <de !94" Srs.. Deputados. 

ORCA.~NTO .OER,_<\J... l).A REl)t:BI .. TCA 

(/onUn·u.aç.ão da 3,a. <Z~c·t1-'$$ãp· à.o prQjecto ·1i:1t~iiçr;o. 101 f". 
de· 1935 (1"' icu..islaturaL .::Jrt;a.11.<"to a. ..Rcce:Lta f!: fi:cettdo e De-'~
pesa parâ o ea:ercici.O <le 1936: cO?n parecer d.ft ·CO'll'llm:t;s_s
são ik Fin;aru;as :e. Orça111t.e'1ito s.obrc <r.8 ,emendei.~ t;;pr.eaenta
das cm 3ª clíttcussão . 

O . .Sr . ·Presidente 
O Sr.. João Cleo·phas·. 

de~de l()go ·~ Camara, pois 
um .discur-So. . . :.. 

Entra em discu~ão o p1:9jecto. 

-. - .. St:" . PJ:-eside.nte.. t_rol)quiiíze-s.e 
que -nãQ. ve~ho1 pr,oprinm~nte ~ar..ez: 
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·nepoiS da palavra brllbante, imagmosa e convincentê do no.: 
bre Deputado Sr. Raul Bittencóurt, sri;ccedendo, aliâ.s~ a ou_tro ora.:. 
dor, não nienos· illu'stre, como é~ ~ealmente, o Sr. · Pe(J.ro Calmoh·; 
(lepois de haverem S.S. E.EX. verSa.do uln.â questão primordial pa.: 
ra a vida do ·paiz, como seja -3. questão educacional, e de_ terem: 
:propugnaçã~ pelo resta:beleclmehtõ. de priricfpios que estava:m 'sen
do subvertidos, ··confeS.so Sr. Presidente, qúe ·n·ão animaria a pro~ 
:ferir uin. discurso neste instante.. ó qúe· me anima, port:!IÍ1 . a 
:;;ubir Ít. tribuna ê,. tão, sómente, o de~ejo de · transmittir, ao co:.. 
nheciment'o dos Srs. ·nepütados que, por -suas difterentés espe
cializações, não J?Udemm diSpOr de tempo. para realizar uma obrà 
de analyse mais detld~ mé~.1.s terra a · terra, vamos assim dizer. , ~ · 
tra,nsniittir-lb:es algum.as informações a respeito· da eláboração 
orçamentaria; algumas apreciações 9tie, por certo, . i$Ó têm valia 
de focallsar p0:nto·s q,ue ficarem tUmultU:á.dos na organização do 
orçamen.tQ, como por egual, segundo .dem<:)nstraram os oradore,s 
precederttes e mal · orientada ia nelle fic~ndo n questão e.du-
<!adonaJ, · 

Ao .seI" delxiJ.ida. em 2~ discussão a l'ropos~'). de 01·çameut0, ti
ve opportun)da:de. de .cUzer que haviam os chegado a uma t>has~ 
em .que bem .- po.deriamos· promov~i· a. ·~ais ampla rehabilitaç·ão -do 
prestigio do Poder Legislativo perante a opinião nacional .. . 

Cabe-me, Sr. Presidente, ainda desta vez. reaffitma~ o que 
dissera naquelln occasião. Para n1:1uella integral rehabilitação na.
da mais· sêl'.ia t>reciso do gue aperfeiçoar e promover o real equi
lih?"io do nosso orçamento. 

Isto não seria dlffi_cil se fosse feito por etapas~ , far-se-'ia. a. 
prínc-iplo, til correcção immediata, visivel e- fac11 dos ·seus er:ros e 
<ioficiencia; a Segunda phase. sem, duvida alguma; mais diffi.Qil e, 
por isr;·Q mesmo, mais import,ante, conslst_iria em 'modificar a.a 
no~;~s praxes o~çamentar~-s e em · remodelar a propria estructu: 
m tia lei annua . 

.Meu appello, infelizmente, ao que parece, ficou1 em vão. Na
du. se fez em favor do equilíbrio orcamentarl.o. O ~ais la~enta
vel, porém, Sr. Pres~dente, o mais entristecedor ' para que 
J)Ü.O dieel.,o - e -~ue o representante do Poder Executivo, que deveri;1 
~t.:r o primeiro, :pela propria natµreza do seu cargo, ;a ÇÍar uma de
monstraç:ilo ·affit'mativa de interesse do goverx:.io pela tarefa orça
mentaria, foi antes de qualquer _;o~tro, .apesa:r dé ser io mais dh:~ect~
mente inc?U"inbido de reauza~ e~a. missão, f.oi o l>ritDi~iró a testé~u,
nhnr a !iUn. dispiicen_cia no que toca a urna tão culmlnante questão. . . / 

Quero. referir-me, Sr. Presi<iente.. ao Sr. Ministro da F~n~, 
<" assim o afflrino com a mais fundada convle~ão. ! AsSiin é que 
~LO ser envi~da a. esta. Casa a proposta de c>rQamento, S. Ex. fel-a 

• • .• - • . 11 • • 

a companhar de succinta mensagem., na. qual declarava que se pre-
- " • • J -

-0ccupára, antes ct.:e tu-elo, em êxecutat". a má.is rig.orosa. qe>mpressao 
dn.s despeza_s. . 

Q't:e es.ta asserção não se traduziu em actos, já ficou provado 
com acert~ e com autoridade indlscu .. tvel i;>eló propr1o Presidente 
da Commtssfo de Ftná~<:a$. o nobr~ Députado ' Sr. João.· Simplicío 
ua. sua minuciosa e:xp~l~o sobre a 111tua.ção ec9nomica é flnan-
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<\~ira '10 Brasil. Depóis, d~~sa e:i:posiç!i.o ttue ·4. Cam.ara o·uv;iu, e~ 
·unia, ·aas ulUni!l.s sessões nada seria, d~ certo, Pl.".eêiso accrescep.tar. 

De tacto, nada teJl.dó con_d~nsa-dc.· na pl;"oposta de orçamento 
•\i'ue iradUzi~e o $éU p~oposit,P de córopresSã.a, tde despesas e de re :-' 
gulatiza:ção financel1~a do Pal.z, compa'l:'eceu, depois de algum tem
JJ<J,. á Comroissão d.e ·Finánc;:as G honrado Sr. ?vli'nistro Wt. Fazen
ua ~ te\'.e opportu;nidade tle deelarar que entao e.t:i_viarla u~~ eon
Lribuiç_~o u~sse· sentido dir:ec~4'mte ãquella commissãq. 

Cooperaria nssim, n:iais uma "VeZ:, <iechira va o $r. }4,:ini.3-t1:0. 
11ara que s~ rea1izass-e essa tarefa que reputava l)rimotíd.ia;l ~.cfa 
i:11csi;n.<> .para ~ salv~çã.o do ·r~gimen, como seja. à ta:re1'"a do ~<tUíli
hrjo Qrçam.~11tario. · 

~\ 'st>::isã.o · füt Cómmissão de 'Finan~as, reali1.kLda a 1.0. dt> éor
re'!ite \! á. qu:il .S. Ex. co.tnpareccu foi se-ér~ta, o que, entretanto. 
n~b obstou a que,. no dia seguinte, todos 9s jornaes t:t.oticias~em as 
t'•c:coi·tcneins nlli ha-vid-a~. O "Jorn<il do Oomm.erciQ'~ teve'. OJ>PO't
t.un.id\.llc1~ de ~_!;!ct'ever UJtiá "va·da". resumi~a e in~islv~~ louvando 
aquell~ 'ProposJto, e.mbora tardio, do Sr. Min:ist,;o da Wazenda. A 
jH!éJiirfo. noticia publiênda no «Dia.rio do Poder ÍJ.C:oislatfvo" .a:a. 
1·eíe1'i:dll. reunião torna. va publico o comr>rotil.1$so .dó Sr. M1ni.stro 
11:.i. reme-Má. da súa. -valiosa. con.tribuição resultante, em uíthun. 
,:Ln.ary'se .. 'elo$ e1ement-0s que estavàm q_o ~eu .e.lc~aJ;l.ce,. pal.'~ que s(! 
l 11·01:n'ovo.f;!~~· p e:qµilib:rfo do. ori:amen to. 

I.ntelizm~nte, SI's. I?e1>utados, .en.q~rraµi-se os tr:iba1hos d:i 
{ ·mwnlssã-0· de Finanças Joor forc:.a q.es àlsposiU.vos -regimentae~; o 
l.1ri;:amento chégou a plenar1e, pa.rtt 31l discussão, mas nã.o ,Chegou: 
~'!tií n't>s a colla.bOr'âção jâ. a~ot"a !'n.dispen.savei sobnetudo para -AA

H.;;l'aÇiio. <lo eompromisso 1do Sr. Mirlistr'6 SOU$ Costa. 

Dias depofs, S. 1-~.x.. aqui comp:1reéeu e occupou à ttibU.na. 'P'Ot: 
1n:th: Q.e 2 hór n.!'I . Discorreu longamente s .0bre var.ios prob1enni.::::: 
disco ri-cu v~m os dizer, :l:cáden:i.lc:<nmente, mas. ainda desta \te.z, n'fio 
tt"oyx;r:. não à etx:ou _1;ormulaqa, não de~ou indi~da u.~a unic~ ~"Q.g
_:;<:~füel TIQ ~~1'ltidp 11J0 qc~i;:)\Jrig,ar-se do C011)prOlJ)ÍSSO que p.~.sum.ir::i 

n!t C'<~m·m~isüo ao, li'inança.s e, ~~Js ainda,. do comprom,í~sô qu:o.. 
tt1n .. f'ot'ç:a (lP .seu ca.rgo. t~m S. E.~. de certo. per~rnte ·o contribuin;fe 
'l•:tciumaJ é perante a J)ó-pulMão br~flei~a dura<tnente sulnn,et.
r:ifü1 a g-randes imposições. fiscaes. 

'xft(, :mt~ ot~C\HJ~t:ei em refutar ,ó discurso Elo sr·. ~Hnistr.o Sou~· 
,.:;t Cô~ta. 1\ t>ª1.av.ra auto1•,izadª do .emi~ente. Deput-.irlp pu,uJista 
sr . c'in<:ina.to Bra,ga j(t. re.duziu ás. sll~s j_ustas ·propo~(.:~s aq~~ll.f> 
-;üaiGnto~ido ·ele lnforma.Gões. tão 1evie.na;s comQ idistanct11d:as d:..l 
-1·~o:liclafl~ q:ue constituíram o '"olu.rrtO!'iO e soper-Qptmista d 1$Clll'SCi 

·.Jn ~r.. Ministro. 

DM~Pcnsa.ndo-~e. Sr·. Pres.ident~. por i~~o mesmo, <le r~pro
duzir essa tarefà., pérm1tto-me, tpdavla, a,borta.r ain:da. · aJguns pon-· 
t9s d'es·se t .::unli;era\clô di.seurso, jnvoca.nclo pá.ra ~lles a atten~o e~-
da.T.ecida desta da:.mara. 

Diz inicialmente o ·S1:. Ministl·o Souza Costa,, re.fcrindo-s~ r.a., 
:::ituaçij.ó ot"qamenta~ia•· 
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, '~ Con.side_ro pQt;i·to pac~ico, un~ement~ acÇE;?ito e quo;; 
dlspensa q~esquer a::rg.umentos par~ j11$tifical-o, a neces
sidade 4bsoluta e. i,nadia:vel do equiUbrjo Qr,ça,mentario. E .' 
,q12estão dé .salvação d.o re~Jllen. Para obt~l-o-, elhtendo que ~ãó 
ha sacrifidos que $e <levam evlta.r, põis que estes serii.ó. 
tanto maiores e penosos g.uanto mais ,t~mpo persistlr:tnos no. 
J:~cgüne.r;z def icita.ritJ .. , 

·:Ma~ adiante, .ailluide ainda o ~i·. ~i.nistro ~G'Q.ZêJ. Çes~. á 
questão orçamentaria, á neces~i~de de 'r.ealizar orçamentos. v~i;-: 

da(leir'.os. ne!les consignando toqas a.s de~pes~s e evi~ll.do o .qu~ 
·S. Ex. cbatttott ,.,,. as m:11stifica.ções do re:gi:mcn 'Jias8ado" ~ Repor
·ta-se, àbi,· o Miliistro. aos éreditos &upplem:enta:res ·e éxtraordina
·rios, que de.veriam sé1~. tan.tt> quanto possivel,. evitados:.. 

Mas, .Sr. Presidente, o que espantá_ e surJ;>reh.entie é ·~ue em
qu~nti.> 0 -M.ipj_stro Sou~a. Costa a.qúi se refere como .qu,estão de 
~~lvq,çã.o oo: 1'co·imcn, ao problem,a da requcÇão d~ despesâ,s, tr:e.s dias· 
antes era s. Ex. me!:imo q·qe.m. á Cam.a:po. remettia uma mensa
.gem, .. pi.'eponão. g~stoi:; "sumptu:irfos, pará ·a qual uma. ve.z aJ1uia,. . 
invoéo .a -especial attençâo· dos Srs. Deputados .. 

N~ssa.. mefisagetn, publicada no Dkz;rio~ do P.ÓcJ,et Leflillla:tito, 
d~ '12 do cõrren.te~ o Exmo. Sr:. P.re·Sldênte da .Republica transmít
~ um pedido d~ ~b~rtura. de ~m credito especial de tres .mil con
ios .de réis, p 11i:a ocçorrer, IJO pi·esertte. ·ex:erciciQ, ~ · despe~ás· da 
construcção do predio do :Ministerio do, Trabalho. Na e:itpqs.i~ão 
de metivl>s qti~. e_r\carninhol;l ~o honrado Sr. P~e·siden.te de. R.epu
búca, tendo, como ê de obrigaçii.o ·constltuelanal, de i11dica;r a fon
te de receita para o credito· especiãt ·o Sr. Ministro da Fazenda 
escreveu o $eplnte: 

. .. ·'Etfectiv~me.nte. t: p.recµ,da,, e e·sm .p~d.indo promp~ 
l>rovid~noias, a situação ém que, neste partlêular .. se enc.on
tra aquelle M.inisterio. ·" 

'· 'n·~r~:re'-se s . Ex. · aó · Mjni_ste.rio do ·Trabalho. 

~ . .Nú..<> se. póÇle d~r d-e con.side?'ar, 'de o.ut-ro láj:lo,. que 
'º '!'besouro · '.Nacional não dispõe de recµ:rsos para cust~r 
desv-esa-!:l vultosas ccmo a .dE} que se trata. .. Assim" - este é. o 
ponto mai$ tntere.ssante _,.. ·'·'proporia a. V. EX: .• que. nn au
torizaç:úo para abertüra. do credito .indicado, tosse· tamben-1 
ütcluida. :a de utilizár, para obtençã.o dos recursos ·neces·sa -
rio~. ~ sa.ldf> não app:ticGéto ~s apol,!ces : de- que trata. o Dé-

. eiteto n. lJ..9.64, de ·2$ 4e .A,gosto de. 1ª~5. o quaZ prodftZirçí. 
ú. .. cota,çüo qctua.1 _ . .som~ sutficle.,,,te p~ra; c.ob:rir à ~let:'fJr:1>ri 
qite prcsu"tiJ!o reali;:(]l.l)el ·<J.i-ndà neste e:c.er'cicio ... •• . 

I 
O SR. BIAS F.o~ .- .;-'\.,inda 

He:puJ:>Uca Ve~ã>. ·(Risos.) 
-e$tã:0 ª 'Pl'QV:1,eita,ndo a s ·· suhpa:'\ .. chi 

{ 

Ó· SR: JOÃO ct~Ç)PHAS ·- · Tratá-se. Srs. Dep11tu.dos, de um 
eréait'o abért9 ha · 20 ·~OS, eJ.ll· ;l.915, a9 quaJ ~e- ·p]:'etend+> re~ott~r 
no a,~n'Q dá gr~ de 1935. 

Dei,.;n.ie ~o trab.alho, s·r~-. DePU.ta;dos, de. v.erific~r qual em, .. e;:ise 
Decréto n. 11.964, de 1915·_ D1z elle· o se;nunte : 
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•·Fica autoriza.do o Governo a. emit~fr apolice~ d<J. JJ
vida publica do typo minimo 8(), e juros de 5%,até" - no~ 
t~ he1It a Ca.mam - '-'a quantia necessaria paro, l·iquidar_. 
nos termos do art. 1º ~a lei l). 2.986, desta data, os com .. 
promi,ssos em papel cio Tb.esoufo anteriores a 1915 e pai~u 
consolidar as· letras-J,>apêl creaà.as pelo a1·t. 4'' cfa lei nu
mero 2.919, de 31-12-1914 .. :1• 

O S'R. BIAS F ·oaTES - Provave1m~nte Q Sr. ..Minist1:u u41.. I<,a
zenda estava pilheriando com o Congresso. 

O SR. JOÃO CLEO~HAS - Realmente. Só 1>qde se~· pilhe
ria. .A em..iSsão de apolices é. feita., segundo reza o· decreto, par'~ 
w:n. fim determinado e até um limite certo e regulado pela. 11~1,).i
<..lação de compromís.sos expressamente indicados.. Como <! que, 
vinte anno~ de:pois, vem um Miwstro da Fazenda referir-se a 
uma ~missão d~ssa. Qrdem. t:eita em Q;l_ta tão remota, e qüe;reíido 
utili.zar um saldo que não pôde, de nenhum modo, existk? 

O $&. J'o.RCE GVEJDES - Perfeita e-xb.ui;mação de cada,ver~s~ 

O SJ:t,. JOÃO CLEOPHA.S - E' sem duvida mais do que umu: 
"'xh wn~çã.°' de cada.veres. 

Par~ce, Sr. Presidente, qu~ uã.o exa.ggero· em <Uzer que s.e 
trata de um caso unico, de um ca.so virgem, de ~m caso verdadei
ra.mente teratologico na J;>.istoria finançeira. da Repu,blica. 

O SR. Bus For(TES - V. Ex.. não se surprehend<t quand11 
qu.izeretn pôr em vigot· tnm'Qem alguns decretos do Primeir(} tro
JJerio. • . (Rfaos) • 

O Sn . J'oXo NEVEs - De resto o iUuStt·~ Sr. .l:finistt·o da Fa
~enda G useiro e veseiro .n-esses processos, pQ):quer no seu pri41e'i
ro discurso, já. poz· á conta do $r. Arthu:r B~r.Iiardes um emprcs
timo feito em 1921, qµándo s. Ex. só 3;ssµmlu :i I)resklen1:<ia da 
Republica .em 19~2. E' verdade, que S. Ex. tem as eo~tas la.l".ga~ .. , 

Q sa- JO.Ã.0 CLEOPHAS· -- Interessante o esclareci~ento d1:J 

nobre cóllega. 

PaTece, Sr. Presidente, que precisamente. nesse caso se ap.
plica, sem duVida alguma, aquel.la. phrase que o Sr. Ministro da 
Fazenda. retirou de um parecer d.o Sa.udoso parlamentar J.osino de 
.Araujo, quando, exaltando a si mesmo, exáltando a sua obra no 
Minis~erio· 4a: Fazenda, S. Ex. diz no seq. referido discutso estar 
!a.cilitandt> a tarefa da Cama,ra para. que ~lla não se transforme: 

';ao v:otà1· o.s orçamentos em uma formalid~dc:· inutil, e.n1 
uma. verda4f;}i.rá -comedia. ca~ qú.~ grav:ementc mudimos ;,t 

boa fé do povo q.ue nos (tefoga poderes p::rra fisc:alir.armó~ :l· 

aeçã;o do Governo. " 

Utilizava-se o Sr. Ministro da.· Fazenda <l.es::;a 11Im:1~ <.lo sau
lloso pai,·lam.entar Josino de Araujo, _para d~mo~st~ar q,ue elle es.
tava inte~ado, justam~nte, nesse p~nsamento de realizar 9bra 
de verdadeira .honestidade de propositos, para. não illuàir a búa 
fé ao povo. Vê-~; entretanto, pela clt;a.ção do Decreto. que aoabC'I 
de ~azer que,_ in~eI!zmente, desgraçadamente, o opposto G q_u.ê ' se 
,procu~ f~e.r. 
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o Sk. A.4DE SAMi>A.Io - Em com!)leto ciesrespeíto ao Legis
lativo. " 

o· SR. JOÃO CLEOPHAS - E", sem duvida, um verdadeiro 
desrespeito ao Poder Legislativo. 

iE era precisamente para isso que des-ejava, ·mais umá vez. 
chamar a atte1.1ção da Camara: para que nos. e.mpenhemos nl.1.rna 
~~bstina,e,ia tarefa d.e· .rehabilitação dcf Parlamento Brasil~íro .... 

o SR. PINHEIRO CHAGAR - o Ministro e~tii troçando com a 
ca.~a;ra .. 

o SR. JOÃO CLEóPHAS - . . . e do nosso mais amplo pres
tigio poUtico perante a opinião nacional • 

. · Diz ainda "O · Sr. J,\{inb:ttro da 'fá.zenda, no seu discurso, alf:u ... 
<lindo á. sua gestão nessa pasta tão ilnportante ~ 

·~Ninguem reconheceu ma.is a. gra.v1dade0 ela 'situação 
~o ·· creada ·pela RevoluÇã.ot mas pór elle. recebida e a. ne .. 
cessidade de uma politica. de economias rigorosas, sev~:ra.s. 
co.mo unico ea,mtnh() para ~alvação do ·regimen ... ,, 

Está a ph.-ase, que . e:ncont,]:'amos solta no discu~9 dn hon-
1-a.ào Sr. Ministro da. Fazenda. discurso ·de auto elogio ... 

() Sn. SAMPAIO CoRJmA - Com aspas .. . 

O SR. JOÃO CLEQPHA;S - A phras«~ € Ç.e S, Ex.. sem. 
a~pas: 

e de· alto e infinit9 élogJo. No entanto; jám~ se a.buaou 
tanto dos creditos s.upplen1entáres e Qa.s autor~ções éle d~spesas 

~em finalidade economica. 

o $p.._ BI.AS FORTES - Devo àccentual' que ;iámais sé abusou 
tanto do Poder Legislativo. Gasta-se antecipadamente., apesar d,o 
Congresso fu.nccíonando, cpm viagens ministêriaes e, depois. se 
reín~tte menSàgeín aó Legislativo so1icitando o .. pagamento. Quan
dÕ ·o pedido aqui chega é pa.'r~ pagar o que? já foi g~to-. E na 
hor~i. dó aperto ain·da appellam J)à.ra decretos 

1 
da Republic.-'l Ve- -

~ba·, tão 'conde·mnada. I>o~ todos. 
I~ 

o· SR. JOÃO CLEOPHAS - Emquanto ç> Minisj:ro 'fala em 
política de ecm;iomta.s· e GOmI;>ress.ão de de·spesas, encontramos. no 
nroprio mez de elabora<;ãó orçàmêntaria, me,nsagens ce>mo. essa 
~· que V~ Ex. acaba de alludir, t>e.ra pag&.inento · de viagens mi
nisteriaes. Tanto é assim, que- a sommà. de /;creditos cspeclaes e 
süpJ:ilemeJ}tares no exercicio · corrente, - já vae ·· excedendo de 
~00. 000 contos, isto ~. um terç:o . do orça.menta. 

O SR. BIAs FoR'.l:ÉS - V. Ex. poderia interpellar a. Co~mis
·:;;..;.o de F~nanç~s. afi~ çle. que filssesse em q_uanto importa o "de- , 
ficit ~ do or.çamento que e~os votando. 

o· SR. JOÃO ·cLEO'.PHAS - · E' ponto que dac1ui ~- pouco . 
u.bordare-i e para· ó qual, por ·certo~ precisarei do é.sclareélmentQ des
sei:: illu.stres Deputa<los. 
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: · O ~R:.. B'r,ãs· .Fó~s ··- . Poderiá ·~~d:µ. pérgun,tar se ..houv~ :pa
l:eoer do r~lator da Receita, ng ·projecto 1:i.-ue: Qra c'li.seuti;mps, .0 

q-qe .nunca. deixou de i1a.v~r: na '7eiba. re.p~blic~:. tão• maisüta<la pe
;ps h.-omens qu~ apoiam o .Q9vernQ. 

õ SR • .J04.0 CLEO-~l:tAS - kinda. hoje,. Sr. Pr~id~nte, ap-
par~cem no exve.diente da Camar:a. m.ais tres Ménsa~ens do Che
fe da Naçã.o solicitando tres credi.tos süppl,ementai:e:s, nas iín~.or
tancias, respectivamente. de 5.600 ·contos, ·56 C(i)n.tos e 40~·ooo ·con
~os. O proprio s·r. M'ilii.stro da Fazenda, que .se· refere ~q'u.i ;:l,:QS· 

seus pr.opósit<;)s deci.siv0:s de re4ucçã.ó da desj>-2~a. ~ o mesmo que 
sub~creve 'e· encaminb,a ex;po.si<-;õ.es de mqtiv9s pleiteanQ.o c~(iàH;os. 

como os transr.:ripto~ )'.lO ª vulso· e pu~licado~ no Diario ilQ Poder • 
LeOíslâtivo d~ hoje. 

O SP.-. ~DE SU1PA,Io -.- Pode-se co,ncJuif;-, porta~to, que ~ gu.
.bada. ·çompres$.~P das· de.sp~sas vem $Otn_e~_te jl,l.Stific~r os propc;,si
t os ele ~ugm;entar a Receita . 

o .$-R . JQÃO CLEOPHAS - Vo.u tocar Ilesse oontü. 

S!.". P-,re~ide:nte, a n:iino:ria. parlamentar ho11v~ ·por bem desí
gna.r-.me •. aiss_irn poti,ló ao noss0 ptc:zadó coll~ga Sr , .Afrie Sampaio. 
í>ai":a utudlial·rn.o.s a. tarefa ·dos seus dois illústres. r.e_ptesentantes 
.tia C.ommissao ele l•'inan(;as. ·srs.. !banit>l i'Íe: Ca.rvulh:o e Heniiq;ue 
Dodsworth. 

0 1 $n.. B~mu~tm Dooswü:RT:fí 
os t·ep.rese.nta:ntes da minoria. 

Ailxillat·,. 11ão: trabalhar com 

O ~R. ;JOÃO CLEQ'PHAS - -. Qlirigàd·o a.. Y . ~x. : :nias a u., 
.i:tZiar diz, com bcµ>tante p;ro_prieda:de, IJ que execufoi. 

'.P9~ fO(ça. ·dessa .qe.sig11ação1
, ,e' quanto a zni.m, p~l.á ~an.sciench! .. 

·qU.é tenho de que não podia. não podetfa. oU .rt~Q poderei jania.ts 
. .realizar .trabaíhó de fol.eiro· ou que su-.S-c.Ite à .a'ttenc;ão · da·. Camara 
·(Não azi.oiado) •• , 

"O 'SR. B~ FOR'.1'.Ji:S' - Acredito que V. Ex. ~'l.âo passâ t~aü,~i: 
porque n.ã.õ a aJ.u~ain. .. v. Ex. proJ:>oz na Coznmis!Sã.o de Orçame:n..., 
to um.a serie· de medidas tendêntes a redu~ir as despesas J;»úbH.c~. 
Umas não foram àcce-itast .por.que sã.o sem:prce incon~titucionaei 
quá.ndo lmportam e ·t.n. estapel~c~r ~qúilibl'io; ·<;nitras, não ,fora,m ~<" 
ceitas, por:que nãQ conviphai;n que o. ~óssem, e, a~lsim succ~va .... 
mente .. . A. verQ.ade é que sou Deputad'o. ha i;nu,itos ~nnos .e. affir
n1ó, n.uQC'â assisti a p:rojectG de orç~me·nto na~· condlçõe.s e.n1 qu_e foi 
~la.b.orad.o ~st.e " •• 

O :Sn.. À:Mll.P.,Al· PEI~trro - Y. Ex. df.'V:et·ia.. dizer que -riut1c~ u1 .• 1 

orçamento fO.i tão estudado q,uanto o actual. 

o :$~. Blt\$ FOEtTES - ~ • . ,!'!em, ·pa..reCê.l;' ~.ôbi•o â .ReMtt·1 . JUl!õ

tam,e.lite na hora em que se vae cumprir di&po~itivo const1tUélo'
na:f ·que manaa fazer a discriminação ãe . ·rendàs, a Calhara nã.9 
teve conhe·chnento do parecer do refator da. Receita. lll,Ue semprf! 
foi dad·o pelos vultos mais eminentes. do Parlamento, como o a.cllua! 
~.Siõente da Cam~ra, os sr~ . Homerp Bat>tlsta, .:.-\.ffQBSo '-?e~na. !.::: 

~ ~~ 
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tanto.R 0utros, demo.p.strango â evidencia ~ neces$fda® d.Os ;tribu
tos e a importancfa (ltte ~o(ler~am te.r. O q,ue .não ~ pode negar é 
qtte o °'rçamento actuail .~ um e.scarnêo atirado á face <la Nação! 

o SFL JOÃ-0 éLEOPHA,S - A~adec;:o o apa.rte, ou meíbor. 
<:J quàsi discut·so com que. m~ distingui'.u o nobre Deputado Sr• . . 
l:::iás Fórtes-. (}tiSQ:S). -

Cãbe-me .tamb:em dizer a minha extranheza. pel~ ausencla. de 
-i'J:Jfbrma.çõês e escUl,recimentos, ·sO.bre· a receita, por .parte do iU·U.S-
1-·re ·p1·ofessor S;r. CardQso de MelJo. Netta. S. -E;:~. porém estú 
p.r~sente e de cer:fo terei op.pprty:nfdade- de .:sollcJfa:r-lhe a.iguna ln.
formes .. Estou. c.01wen:cido de. g_ue S . Ex. nos pr~starâ de bom ~
do G.s inl'ol'ma.Ções .que torem p_edidas ·e não teve ensejo de dar 
po~ escripto por occasião de ser elano-rado ó orçamento <i..1le ora se 
msc~t~. 

O Sn. éARDOSó t>.E MELL.0 NE"rro - Nâo fiz·. nem podia fazer 11 

>·eJ~torio da Receita1 d~sá.e que o Presidente da Commfssãó de Fi
n.a:nç~. e~ nome .della, cumpriu, int~gtalm~nte, seu Q.ev~~; pro
nu.nei:a;ndo dis~ursQ. qu_e 4e h~l~o,, devet'ia ~er :p-"tot:er,ido peJo re
ratar da Receita. Quanto. a.os êlemais escla;recimep_tos, estou in-tei-
1,amente ás oriçlens de V. Ex. 

o SR. BIAs Fo.R'l'ES ·- Lembro '!,o nobre orador há. ver dispQ
~itiV'o 110 Re~imento d;a C~ gue decJara.- taxa.tJvaménte, não ser 
perrntttido stibm.etter-:sc. a discu~:W.o projec.to· algum se-m Q:ue tra -
~a. o parecer do Relator. 

Não sef si tal dispesitívo ~starii, re:vogad,o, po,Ls a.qut se revv" 
;,.:'u:m arti$"O,s ·ele um dia par.a outro, desde que iss-o ecmsulte-âs con
venlencias .... 

o -SR. jQÃO CLEOPHAS· - .Agitadeçd 0 aparte com ~ue me 
honr9u o _nobre Dej>uti:µlo por $ão Pa.lilo, $t. Cardoso· de Mello 
Netto, e, dentro ~:m pouc9 .. ter-~i. el)sejci de solicitar alguns escla:~ec1-
mentQs a. s. ;it:x., :no de.corre~ da ftrln1'i.a. palUda ~x,po$ic;:ã0'-. C;N ão 
u:poiados). 

As rni'nb:a-s <:en-&ideraq~s, Sr. Presii;J.ente. - -r.eeor<lo•me bem 
_,... reter.iam~se f1 questãõ do.s cred:ítt>s sup_plenumta.res; a.o abuso 
qps .me!:Jri'l.os, que correm parallelos às consignações orçamenta
rias,. abuSQ; ju~tamente . tâo con_li.emnado pelo :?fobre Ministro da. 
F'a.z.enda. I_nfe~en.te, PC?rêm, - $intô-me entristecii;lo em dlZel
o - S'. Ex. não põe em " pratica o.s seua· tão .. ale:vántados propo
~ltoir.. 

- ·~ 
No cui;npri.me:nto, vamos assim diz'er, do ! dever que nos lb-

curnbiu a . minoria, tanto o illüstre coUega Sr. · Alde Sampafo· com<-• 
eu. lev~nc\o em c9nta a.s. aUirmª'~õe~ dó S.r. ~Jnlstro da Fa7.end:.1. 
tiV.êtnOs opportunidade de re<Jigir a emendaj que- se n.ehà tran
=-l.<~rtpta,. na. pa~ina 9, dõ avul,so e tomou-. o i:i • 10 • 

Ess:l, emenda diZ ·o se~inte: 

"Fk:a defeso ao Poder E~éctltiv·o, no e.~~r~lcio. dP. 193Ji. 
solicí~ á Carnara CI"f.lditos supplementai-es ou adi;Ilciona,el-'. 
que não sej~ para ~pplica<:ão em. sei'Viços .tndU-Strlaes êla 
Uµ;ião, 0'\1 para ter:qiino de· obras já. tilJciadaR, e f1ca a mesm:1. 
taculdad'e linüta,d·a . á importaticia c;le ioo.ooo:ooogooo. ,n~) 
que ~ r.etere ri. soliêtia~iio ,do$· credites• extraordln_a:rlo8 ''. 
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O Sn . . FR:A.Nçi.Sco Pmn:IiM ,..-. Essa emenck\ ~beria hem na. 
\"tlT,l·StJ,'.t uiçjfo. -Não no Orçan:i>ento. 

' 
O 'S.R. .JOÃO CLEOPH AS'. - - Se c;.ü)e·ria na~ Cnnstitui~íi.o,. CF~l. 

, , 0n,.c;;o de, c o.m ·maior' f:rci'lklnde. a. C:-tm~r~ ap.proval-a. :.1go1·a. 

<) S1J. FRA.NCI:5Co l'.1::J:EIIM. ..,-- Agora não .. ~ po.A~h·e). 

O ~l'"L .l.OÃO OL'EOJ->HA8 - Po1· qµe diz V. gx. não set· pos
:-:i.vel em con<UçQes ab.soluJ<~JlJt:;iJw n1.>rma.es ]?U).'íi ~" vil.'la. dn 'f•iti'l.., 
: imitar :\ n l;>~rtu;ra. ele~· <'t~-t:d'ito~"t 

o S.1: .. F(?ANCTSCO l">E!W;'H:.\ ~ l*:iO S.~I:1a tnf'P·h!-(titl;l(•ion;.~1. 

O 81:. PL~.liElJ?'o CliActA~ - 1nqq>n~ti.tuc;íon4.l não :;~ r.ia .. 

o. SR .• JOÃ-0. ÇLEOPHAS - $erla. il'el·o roenr,i~ .adv·ei·1e11c-i; 1. n''' 
;,-icm:tido. da pôr te-rmo a !>!$s;,i. Vl~i.·ti~em de crcflitci~ CJUE?· -agora. .. 1:-i<.: 

\;erifiea. 

O Sn. ALDE!' BAMP.uo - E c1e minot·~w o deficit . A emf'nc~ :s1.: 

hai-feia llo § 3° d9 o.'l"t. 5o da CoTiostitul~ilo F~detal. 

ó SU . .TO.ÃO CLE:OPR.:A:S - .E'$~a medida não c.onstítú.é ne
llliuma. il'mO~'at;;ãlii-. Ella apenas reproduz <lispasitivos ·d1>· .Décr~to 

. ~~m vigor n. 2~ .1;:;-o,, cl~ Se~eJT)bro d~ 19;t3, que es:tabeleceu r:ior~ 
vn.i-a. ·clahoraçãe e ,~xcl'~-ção clo1 byç~tl)cnto. O ~rt. '11 lleR!"!e Dn
~ ·ret<;>, cog-Jt:a ~xac.t~mentc clé pro,·iç!ep.das vi~:1.n.clo ~·vttn.r os ·crc
· Uto~· ort_:an1~nto.rfos. 

O S.1~. Fn.AN'ctsco 1-'E:Kr.:írtA -. __ V. E'x. ci•earia <11'!1culdaue 11:1-0$ 

... r .êditos e••eh'túa~:s. ma~ t1:ai·ia. t~ necesi:fi<lad·e· de- creditos supµle.
,; néntârcs. 

O' SR, J.-0.ÂO C_LEO:P~AS -- V . ~"'· talvez n~o tenha ouvidc.\ 
:.l. leitura. .da emenda. N'ão vau rf;;~il:-a pa.ra não. fatiga.r a Ca
>nara. mas ])ediria para:. a m:esmu. a. .l;IU.a escla.reçida attêncãc~. 

)\cha:-se contida íi. ·paginti. 9 do avulso. ·e t_em o n. 10. 

O 8K. PA-ULó MA1.mNs - Com es:;á Umitac;ã.o ficá.riam nr9hi
hidbs os credltos ~up,plenipnht-i'es-. rr-utoriUJ;dos p<~lo. Codi;;o o€le ·co11-
tabilidade'? · 

O .SR. J .QÂO CLEOPHAS, - .Estes eompreJlénde.TI) pril).cina.l-· 
'mente os l.'eé:ursos p ·or lµ,ltecir::>ação 4e receita. A ~n;l.~i:ida Jir,nita a. 
100. 0.00 ~000$000 os c~tos extr~ordi-na.rl_os. 

Niíu ha duvida -alguma que o poder publico quê organiza un, 
,,J~c;nme·nto. e que nc•essita, Jogo cli:!pofs no decorrel' .de. alguns rne
ze.s. de abr'ir éredito!'! que vâo nortnn.Imente~ como tem acontecido 
nestes u°ltimos a-nnos, a. cerca de metade ou atê a mais de metade 
du. despesa. ger:il fiX:adâ para -12 mezes,. of1'ereçe, não ha negal-o. 
uma iriJP.~~~ãt> múlto pouco l".ecommend_av'el par.a ·a sua capàcic-
ilacle adrnin:lst~at1va e o seu interesse pelo bem pubUc:e. 

Agora, $ ·r. PrElsme·n.~e. ·é chega(lo o P.Ol).t,o para o qual i?;i,voeo 
'"' attenÇão dQ 1.Uustre R•tor 4à receita, o Ulu,stré Deputado Ca;:-
.Joso . .d~ Mello Netto. 

nando pare.<;er- spb_re essa. ~m~n·da, cUsse 9 J:rteu.~ nol.n~e C'ollesn. 
.(' a qUéttJ. consid~1·0. como m-estl'e qu.e :~lla não poderia ser acc'elta. 
l\Qt'CfiJ~. visava tntr'c:1duzir matem ·estrànhá á lel de orçamente., coin· 
jnfz;ifigenc:tu. dó e..rt, so, ~ 3° da Constitui~ãe Fede:ral. Trà.iiscreve 
·~. Ex. no "eu -parecer ~Se ãisposí'tivo ct>~stitucional. 
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12\gorai s. Ex.· ha de peJ.:•11:1-ittir que-, cÇ)l)l u. vevei•Bncia que mt-
rec.e de todos nós,. ~q est.c"l:hele.~Çt um para.llelo entre a emenda n. 1.0, 

.. por nós ~bscripta; Q a tia . . Ti. 6, dé. a,utor.iri de s. Ex . .. e q'l:Je diz 
·· textup.lrn:ente o se:;uitrte·: 

•:•Emp.l•e;stím<:Y~ i·n trer·no!:i, ai jm:o~ ma~moli ~le v '"í'c. p4,r.,i. 
ús servigos qe ohrzi,:; ·pu1:,Ji'<>a~. <1.ppar~lhamént.'). :\~~quísi<::ÕP~, 
efo. , 2.00 . 000: 0'00$0ÍJ •·. 

~ão :Qa. 4.UVÍU:l., Sr. i>nesictc.p De, ·e J)Or isso ~ que, Sollcita;ria. e~
<.;l_ar.ecin:>entOs do Sr. Depu•tadó Cardôso de M~llo Netto, .q~~ pu.ra 
esta emenda ·de iniciativa de S .. Ex.. cahe precis3'ménte. rig9r·o~a
men:te, o mesmo arg~menJo .de que · s . E~. se utfli_zou cm reJaçaó 
â de µ .. 10'. de nd~a ~utorla . S. Ex. ha de me per.rnlttlr que1 ('~um 
() aca~cmtú gue, :me m.e.rec.e - e· nao estou a(lUi senão para re
c.onh'ecel-cr como lltest rie .respeit~ttJo, -- eu declare que esta. emenda 
r.epr-eserttá. de ·certo modo, ürim '\"e'!'.dadei:ta. éauda. o_~c;;amen:taria .. 
E' a im~resAfio que t~nh,o ao uxánii'nal-~, po_is eot:ttêm, n~, reállõµ.de, 
um enunciado contrarío ªº' § 30 g:o mesmo a.rt . .SH da .donsti:-
tµic;:ão . q,u~ S. Ex., ô nobr~ p~putad·o ~el~t'lr da Re:c~itã, trans
creveu áo <lar seu narec:~t fulminando a emenda n. lÓ. A nosaa 
omenda visava, d.e certo mcrclo~ impe.dk a; .dissipação do governo 

" Jimi.tàntlo a mu1tlpli.Gidade d~· credito~. A ~me·nd.a 40 honrá.do 
Deputado i.r;itrocl.uz· ~.ma }nnovaçüo identfoa. maR em sentido inJe1rn
mente. c.ontra..rfó. 

Penso que a Ca·ma:1a. nü.o deveria, no ptitne:iro orçamento qu.e 
va;e Votar dep~is 4a Con~t,ft~fçã9, Í-P:tro.du.?.ir dl.SpO$jtj:{i Q C,omõ esú~. 
que. cor.r espon.clr'. realmente. a unia veréiadeiir:a citua·a orçame·nfa1·1a. 
porque e c:lispósttlvo estrµ:n·hci .á receita. E ; ~-m m.ero ~rtirJcio pttra, 
enco~·t;ir 011 âtt-enuar o defíc;it t;! ~~du.. ~aiS'. 

o .SR, PARDOSO DE }4~Lf,o ~E'i'TO - o se,rviç o dq •Jb;"a!t\ piJ.hlica.-.: 
const~tue, {i. ~vic}enc~, em todes o,s or~am,et)tos .do ·mun4o, rec,elta 
extr ª'ord,inarin, istp é, ohrn:s· p~Ucas que con.stit'J~.m patrhnanlo .da 

· NaGão e que ·não devém, p.,1~. ãer paga,s 'pél:li g~ra~ã.o p r esente, e. 
muitô menos, ficar sobreoorre~aida em um só e.xerc1ci'o. Muito bem . 
Para. coritrabala~ncã.r, ou, para -usar a ~xpressão tecb:iic:a. por-a 
OóllÍ})ens~r e3Sa'S Qhr~~ qt:Je ÇOÍl'S,tft~,em de~pesa extraordina:ria, SP 
~:bre no orça~en;to u, .rubriça; corr.esp.ondente· de ~·receita ~xtr11ot
d1µar1~''. A receita. eJÇt~ord1nari~ {!, techn.ica:.mente, cobertà po;· 
um ~p·ré$tlnii, ou .J?Qr qpe~i-a~õe'l'f de credit o .. 

9. SR • . JO~f:> ·CLEÇ)PF(AR _,... AgÓru,, pediria ~L \,.. ~~ . i.utr o 
<.~~élarecbnento . •. . . ; · -

" V. E:x:. .<:onsider-J.. como m~ i pai.·ece,.· .a:; ·despesas de con~r.-
va~ão e ~dapfa:cão ,,de; edifictos · e j~~ tle~tin~d<~F a.o .v.1:9~cg-ul.mE>r:i;tr;, 
ide ol:m:i.~ 001no Uespc~as . extrâor~·natlá.$? · 

. • • ' f· . 

O St~.- c ,;ru1oao ~E MEt..Lo NP:rr.o .:_ Esf.;'t é nuo·~ fa~e d.à QU!':!S'"" 

tão.· V, E:x. ctuer t).gorA ca,talosár e. e~t»ecifica:r a,s· despe.sa..~ e"h~i=r-"' 
Qtfüna.riai\. O . q:ue .sustent·o, no moment:o, é . Q.U0. o::; . serYi~O's· dE
obras constituem se1•viçGs de ria.turez::i extraorub1a.da. Não posso. 

: on~reµ..~t~. n~ ·~on_itmt;,), eapecl!lc;.ar q~o& .são a~ , obrà.s que. por 
, .:-;_~ ':n.a.tµN:Z;a'. <ltrvem constltuir tieRpea~ ·~xtra<?nlinal."fa ou ~e~p.M>n. 
orr11_n~r1a , 
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O SR. JOÃ,0 CLEOPHAS - Cl;legar~i a esse ponto. 
V. Ex:. vae me p.er(l9ar q:ue esteja a soli~ítar indagaçõei:i. 

7.n.as eu. humilde Dep.utado, quero ficar realmente esclarecido_. 
Qual toi o étiterfo QUE' Y. E:x;-. aido~tou i1ara introdmr.ir- PF.~a 

cifra <le 200 mil contos? 

o $r.. <'ARnaso oE M~tiLo XE'rl'l> - Eu P.x-nli<!o . 

O' SH. JOÃO CLEOPHA~ - Üm fostn.nte> . Vou eonduir m<.:u 
ra.ciocinfo. · 

Esse criterio d.e inclusão d<! tal quantfa comq receita. toi adú
ptado pa;ra. a:ttendet' a. um título aberto. na nova cJaasifica.ção d~ 
d~spesas qüe fe~ a Co:mmiss~o de F.ina~~a'.$. - - o titulo ··Obr~. 
Publicas". E' ., que se- comprehencle do aJ)arte cl~ V. J~x. Ess~ 
titulo te~ um hnporttl de 187 mil contos e nelle {~stü.o int:luidat>. 
ju~ta.menfo, ar-; <les1H··s.<ts iH>rma.N1, deJ'ipesas ore;:: mr•ntariax, 1ile- re-. 
l>nX-os ''~ ••<lifieio.i-:. 

O S1t. CAtmr: :·ft> :m ~1EL1.o ~ET'L'O - ::>em ínten·omv~1' " ;;~ · u clis
{!~rso, sobre esta 1Jart~. podéremos~ nós, da Commissãó de Finan
~as, re-sponâer {l. V. Ex. --- e acredita.mó~ q·ue ·responderemos sa.
tiafactoriamen-re -- - · que vamos estudar todas .[.Uj obras publictl.1-1, 
para. verll'.ical:' se se trn._tn. de receita extraor.dinaxi.a. ou ordinaria. . 
V. Ex. E".stá Jlrocut-ando se esclarecer no _momento sobr~ o moth·r, 
pelo qual a Comínissã.o de Finanças: lnclue, entre as rec~itn.s e~tri1, .. 
tlrdinarln~. umn 1l~terminaàa quantia, correspondendo :10 <>Ustn <lt.· 
producção, ao preço destas obras. 

O SR. JOÃO c~g<JP.HAS - .Perfeitu.rne.nte. Era. a lstu mcsn'lo 
•1ue eu queria chegar. A Comm:h~s&:o de FJnanGas- incluiu essa re
t:citu. chamáda cxtráordlna:ria para uttender a de~p~s com obras 
cujo prc,;::> ("1wrá.sponde approximnclam~nte ~'r' montnnt~ dn. reí~

ricla. receita . 

• l\fas V. l~x. me perdôl'. 

Em primelro los-ar, a emeft(l~ 11ã.o está redib'i<là crca.n(lo noya 
J'eccit<-1 e:xtraordinaria. Está. redigi<h com toda a. .sin~eleza sem "'-" 
menClr referencia a u:c_n ·.proj'ectq especía.l 'inteiramente lndlspe_nsa "'cl 
pa.ra .. ·au.torizar uma. operação desta natureza. 

Em segundo Iogar, a emendu. visou- atiend1.:r, como acabou 
de declãi.·a.r V. Ex .. ao mo;ntante das despe-sas consignadas no 
titulo "(ihte e clnco, referente a obras, lla divisão J'.elta pela Com-
1.nlssáo de Fin_a.l)~a.s. por inicia.tiva do nobre Depufudc> SI,". Joãc.> 
Simpllcio. 

N~ste titul9, grande parte dal:I despel:la!i - que está<:.> todai:s 
1.!·ncerra.das- - ê constltuld~ de. despesa,s nor.~es· de conserva~. 

Dessa sorte ·nuo se vae a.ttender. com essa enxertia d.e 2_00: m:il 
1.:ontos à obras extraordinarias, e sim, a4opta-se a condemnavel 
innevação de crear uma receita extraord.ínarla J)ara_ ctJsteàr cles
J>(::sas àbsoluta.~ente normaes .e ordfüarJa.<J .como o sã.o. sP.m n n1ajs 
!PY~ .duylda., os <lisiJendiC>fl coru reparos e conserva.c;:ão. 

Deve-se .. aJ~m disso, observar que essa emenda da autorJa clô 
nobre Relator da Receita ainda vae ferir os dlspo~ttivos clà~os e 
meridianos do Decreto n. 23. i5o que regula a.H :normª-8 de exccuc:ão 
e ela.boráç;ão ol."çamentar.ia. O art. 22 des$e ·D~reto dispCie: · 

"Evitar-se-ãcJ, quanto possivel. a.i;; de-spesaA po·r contn tle 
'"'mf-~siio de apoll<!e~ ou outro titul<l de dfvl<l.,'t . ·se não l)O~l:nrit<? fôr 
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i)-i1m·esc:indivel o · appello ~<> credito publicQ~· a operaçao :respect~va 
não. c.cmstarâ: 4<J, 1.ei ot,ça/numta.riO:; 11ara. figttrar na especiaZ que tj• 
·be;· a.1,ttorizaào a pfovide:neia. ·o orçamento .eoilte·r.a; apenas . :verba 
para pagamenlo lio .aervi.ço dr. juros e amort·ização <lo ãeõit.o 
<.í.read.o ''. , 

~~or.t, eu comprehenderiã - ·. d~~culpe-~e· V. ~x. estai insiS
l::en-cJ~. ~u ac:c~ita.riru -~ .cle:fenqeria. a creaç.ão dé reeeita extraor
<llnarJa. para attend~r :.l.'· d~-<;pesa~ realn'H!rt'te productivas e extra.,. 
<•rrlinari~ . 

a SR. ALDI,Ç SA::\iJ.>AIO: - E' é$.te. o co.nceho definitivo ~de.· todos 
q.s, tr.atàdis.t!as: renda -êxtraordÍf:tarh ;para. ol>ras reprod.uéthra:s; a.1:1 
d .ernais são- fe.itas corn rendas crdinar~as. 

o SR .• J0ÃO GLEOPJI4.S - V'. Ex. esclareceu. o1lde eu ia. 
~heg~r. 

·o $R. I?.il"I~~ Ju·N.iOR .- E~ que na des.pesa deveria .figurar ape ... 
~as· o custo ·~ opera.<:ão. .o $etv;iço da operação: ~uros e amort'i• 
*1.-ção, na<la ma.is. 

' o SR. P~ULõ ~Rl'l:Ns - E ·é e,s§ie o critedo certo. 

ô SR . .JOÃO CLEOP.l::lAS - P~Ç'Q .. ,a attenção ao .meu nobre 
luestre, Sr. Deputado ca:rdaso de Mello Nettof pata o seguint~: 
rvão houve nes~ ~ºmenda a preocç•upaçâo de á.ttríbuir ~ reeeit;a. 
para s~rv:içQs e~t~vt"dinarios.. p-rodµctj.vos ou iµl.proouctiv.os, va
mos assim dizer,: mas apenas a preoecupaçij.o de (azer o deffei.'t 
~_:;rç~tp~-p tario· í;l:pp~e!?él". menQS ~ vuJ~·<;fo. 

O SI;. CARDOSQ DE MELLo NE'l'Tq - Quero ~sÇlarec~r a V. EX. 
qae, no ~eu :fi-~eo modo. de entender, o fa:cto da despesa. ser pr.o
duetiva ou improdl:lctiva, te.chnica . aliâs condemnada hoje pelos 
1)1aio·re$ financistas, não iJn:porta na cla$Sifica.ção da rec,eita .· 

o .SR. JOÃO Ct.EOPHA.S - De~tro.ça,, e:ntão, e$le pri_ncip~o 
qu~ V. Éx. ~caba de enumerar. 

o Sn. c~so DE;-~ Nmo - ~ij.o ªªº obras qu_e .con,sti
t.uern .Patrtmonio.. Mas não ent!'à. na classificacij.o; na ditferen
ciaçã.o da desp~sai e r.êceltà ordinaria e extra.ordínana o tacto 
<lel.l:ás Sérem proàuct.ivas oü .unpróductivas porque, .na melhor 
tech;,_ica. filna~ceira. too_~ as d~sPesa.$' ~o pr'Q-~uctJvàs dlrectá. QU 

i1~dírectaln:ente. ,A despe&,1. impJ,"odpctjva é aquel.la. ,. que n.ã.o deve 
ser Jamais fef ta. ' 

$ 
. .:a~.:. j . .dn . o n. ALDE ·SAMi>,A~o. - Nesse caso to....,..,,· as .. o ... ra.s se, ...am e"-

·- í 
tt•aoridinar,ias . . / 

.ô SFL JOÃO CLEOPHAS - Tenh:o. deficie~ia de eXJ:)ôr o 
~ls$uroptQ. realxtient~. M-aiS d.eb:ei á ~vid~nci,a demohstrado que -não 
°'\.'ejo nesta emenda. ·consignada 'em tão pou~ · lipha.s,' ·senjio um 
Sill)ples expedierit~ para mal. diSfatçar a ·verdadeira Situaçã,o .o,rça
men tária e fi_z;iat;lpeira ·d()', ~z. ESte· , é. o , ponto princi}>al. Por 
-<esses ~OQ . OO!J t 00'0$, v~ cQrre~, . ~em: duvida. algü·ma1 tecia:s as d:es-
1>es.'l.$ iàe conserva<:ão de edificias e o~tr~ -Sem~lhaµtes ... 

o srt. .IdRGE·. G.UEIDEis - São :puro enxerto, . . 
o SR. iJOÃO CLEOPHAS - . . .• qu~ occorrerem aos capric?:ios-
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-e vaidaâe,s dos i·es·po.nsaV.eis· Pelo PQdér Execµtiv0. Nem ·aq me,.. 
nos se J;>roeui·ou enn~merar- algumas· das obras conside?;'ada.s. i:i.e
~e'~~a~~·-

A-0 eontrar,io: está tudo aqúj englobaçlo .. Te;mo_s :xgora mesr.q.o 
p~T~ o é:XerCiciÇ> d~ 3G:. p~_ree~ com.Q u11icas desp.esas· reprodu.ct,iv~ 
e extra'Orclinari~ .. à..5 ·d'a eleç~·ificaç,ão c;1a. .C~ntral dõ 13r~sil, que 
de.v-ern tr eol'ret por t'$Sl'J. verh~t. De c·erto ser.W. ·uma hõa OPi)Or

t:'tlni!daq~ ·para; a . CoIPmissõ.o de Finans;ás •·fazer bonito··, vamor.:; 
a.ssim âizet, têr pelo. mênos .Solicitado - dô Governo •uma: p2quena 
justificação com o re:lacio:namenfo dessas e ·aa.s demais obras ex"" 
traordinarias que se 1n•ojeêtã.- ·faz~-r. ao P~S~O que, com~ veJo, eomo 
.e,stâ aqú_i redigida, ~ emen_da é um ·sim_ptes despl~tâmen((') p:i~a 

nttender a um .ped.ido do Sr. Ministro ~ .Fazenda. e" par~" (~ar 'til 
1rnpressão de qu~ ·~~~taJnos elabot"an,do um, orçamento sP111 défidt. 
quandn. t.lft.. r:e:ilfüa<lé. nàó. est:'linós faz~ndo ·mM-i' qu~ .. . 

Q SR. AI..DEl1 JSAM':P.Uó - Diss}mulando o deficit . 

O· SR. .J'QÃÓ éLEiOPHAS -~ · • . . um.a dissimula~ão do deficit. 

O ·~lit. BARR?r.o P!mo - ãs. em~.ndaS da. ~ceita ·cQntêm at~\ 
4U'rQs de, :multil>licaçãó .• 

O SR. .<t:oEL~iAR RocH.Ai . 
. J)li~t'-.•. 

· O SR .. àAARS'l'ô P1N.To - A ·s emendãs da Receita .estão er:rcl.das 
nas multipíicaçõeR, mas· sao erros de cerébro, não fle ma.china • 

. o SR . .JOÃO CL}';OP~~ - Passo ~gora:' a UIµ out.I."e P'QJJ.

to. não me.no~ importa:nte. Não qu~ro, Sr. Prestde_nte, dentro 
i.le minha hu.n1ilÇ1ad~,. que sou o primelrp ~ re.co:nhecer. levan~ 
l.una qu~s:'Uto· de .ot-tl.em; :mas, in!eliZmenté, o qu'e se vetifiea. ê q.ue 
estamos v-Otando ou iremos, dentro em _poueo, votar um Or~a
znento .que .não sabemos, il:+ realidad~, qual seja nem. ·coriltl v:ae 
se·r exa:cta_tnei.lte redigido . 

Temo_!:; ~qui? Sr ~ Presidente, Lã:o sóm.en.te cqmo 'imlic::aç~o do 
Q~~ento Q:ue .iremos v-otar. a. approv~ção de \lfr4l. -em~nlla dn. 
áUtOría do illustre Del)UtadQ Sr. Ubal<ló P..ain.alhete, que .é ·~'l. 11c 
n, 3 das de plenarió e qué manda •dar n_ov-:x disposição :ã Rec·eita. 
Esta emenda mereceu par.ecer favora.vel ta:mb~m .do nobre reptc
sentante de São ·Paulo, Sr. Cardo~o de MellQ .Nett0 .. 

,A,gorA• se vQlta:rmos a a.:ce.mpéJ.nl:iap· e d_E::senvólvi1;neQto desta 
el~boração· orçame-ntarla., ªqui n:i. Can:nJ.ra:., havemo:s de verific~r 
o seguf'n:te: a Can;.a.ra, ~m segl,11tda 'dfseu:s.sã0, õeu nova for.rn:J; 1~ 
uma nova estructur.a ao Ott;~ment<>. di~t~ibUfndo .a Receita por 
Urna diverAA ~lís~osiç;ão. dis.tribllihdó t:;i:m"betn a tle!:!}1e~ rne<,lJanH• 
novà Classlffoaçã.o. Du-witias ~ui·~kam n ?"e,qp~itp da PraticabiU
dade, dá. e~é(.w,u~ã:o pl'iltica, deste Or4nmentó' .para o prQ::idmo exer
clclo. 

Não vale a 'i:~é~a.. Si-. PresidentP.., relemI:lra1' os deba:te·s. qm.· 
eiifâ.o se tr;i:Va;ram_. lD' mlsté1· s.6ment~- rél:erir a p~:i;rte fi.n_al, na 

qual int<'rve1Q o iUust:re tead,t:.r dA ba.ncad~ (},o Rfo Grru1Jl~ elo 
s·üi, Sr-. Jollo ·ca-tlos, apt~enta.l:ld(:) 1-equexlmento que foi ap_pr(i
Yado. .. Pela majoria, com:o peta. n:iino-I".ía, ,mandjl.n<l0 aeceita.r as e-men-. 
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(ias em te1·çefra t,'iis.cussão tanto n4;1. "1;drma, ·dada. pela Conunisaão 
(!e F'!nança~ ~!omt;> .8e~unQ.o ~ts antigas tabellas. ou .. as tabellas' 1ni
nister}àés ., e:nviàdas como lJrO!}oste.. do Pôd.er Executivco. 

Houve. em seguida. uma. reunião da Co,mmissão <l~ Finan
-ç;a.S, ein conjunto com a de Constituição e Justiça, e . ~hi t;:ilou u. 
j1alavra aütorizada do Deputald.o ~vi Ciwnelro. não v.endo in
e<>nstftueionalid~de 2.lgüma. ;r:ia. nova f9rma.. no novo :figurino -
v~o~ dl?€r ~s.i:m - dadp pela Commíssão de F'lnança.s .ao no~

·~o· Or.c;â.ll,l~nto. Fico-q, então. r-~olvl<ló que foss~ ·àprese.ntado 
um projecto regul~.J1do o assumpto, t.>tOje(}to que de.veria logica
l'!l~te .Sef elaboi<a.do -0u -ser ~pi·e3ehtado ccn1unuim.ente pelas ucia_:-; 
Çom.missõe$. · 

Não u.vanço uma atfirmaçiio ·menos ex:ietá, e. tanto assim é 
que,. a, pag41a _6'3 do 'à:Vulso qµe• tenh_o aqüi presente, aapdo ·pa~r~cer 
·sobf·e .à emenda l'.i." 321, que ~ um co:i:nplemento da sua ernertda. 
anterior, ainda du. ailltoi:ia do Deputado, Ubaldo Ramalh:ete0 emecn.:: 
da que diz~ 

"'Na p"a"rte referente á. Desp~sa... fa,ça-.se a d_istrthui,ÇÜ.o 
das cllv:ersá$ verpas e dot~çÇS·0;8 por Ministet'.i.Of!, na f<~rme. da 
legislação em vigQ:r, ete. ,; 

r'l'eda.r'c::1. o relato&1: 

·'Conforme .indicação .ã.pprova&t. pela ca:ma.ra, ás Com -
1ni'i;SÕe!';; de jusfü;a. e ·de· Finança~ ~~re~ntarao projecto df' 
lei ·l":e;:uia.ndo o ·asstimpto da. em.enda, q~.e· fica a;sslµi 
}"1rejud.icada" • 

Este }Jr(:)jeeto nãõ. foi apresentado, th~el'izruente, de modo ~ue· 
·(>stan1os, na realidade; idiscütindo um Orçamento, qti~ pod.e'remos 
d~ntro de ulgu_ns minutos i:?~~r ~ v.ota.t .. sem ~~rmos a.o certo 
qual s~~·ú sua !ó:rma verda~ei_ra, 

0 SR. ~a ·SAMPAIO - .Fórma e impnrta.n!"ia. 

o ·$~. CAnt>O~o DE M.ELW NEIT'l'e> - ~ Commlssõe,s de Fin;:i ... ~ -
c:;ais e d:C J'Ustiça f ·orlh1daram Uni pr:ojecto- '1e léi pa_ra. ~er a:p:resen
tado fi. consideração da cam:a-ra . ainda eme a:nno, afim de q u~ 'o 
Or~mento prorumo p9ssa ser discutido da maneira peÍá qual a 
(",a~rá eilJeJtd.e.r coiiV~l),i@.te •. N~4à tem ~ inÇlicaÇão com. e Or
ça;;neuto q~.ste anno, ~ni relaçij.o ao q.uaj est_á apj)rpv~da J>e~ Com-. 
ml~ão de Finanças e.men~ que manª3.. ehJ,borar. ô Orça;rn-ento _n:~ 
:t'õrma da. proposta. d_o Governo~ Não ha duViaa, ~1~ma. A Ca.$1:, ~ 
meno.s que queira votár ·contra o parecer da .comníi$9.ão de· Finan
<;Eis, sabe vertei.tatnent.e, ·hoj~. que o· Orçàmento vae ser baseáKlo. 
t:.·alcado e é-x~utado p~_lo &Ystema: antig9, vamos dize.r assim. 

: · 4 

' 
ó .sn. J(jÃo CLEÕPHAS. - Quer dizel.° que ~ .Commlssão de 

1'"'inan~. que tinha; p_roposto a nova div:isão ~ .{<l~s.~ a n~v.a 
cls.ssifica.c,;ão orçamentar.ia, o novo figurino orc;atiientano. vamo~ 

empregar o ~er.li;io '~ ~ui aàoptado, ella. "íneema,, em face da füdi
ca_ç,ao ap,re$ntada. ~o'bre es&J., neva .<}lsp<:>siCJ.:ii:o, ·resolveu põr. d~ 
,:Parte todo aquell~ trq.h0.lho .. e voltar a. f.azer o Qrc;a.m~ntó f>.ela. 
1>rop9sta do Executivo. 

' A Cor:nm~i:;sã.0 de Fifianc;as está. l>Qrtanto t'.esoh·endo as.~um1~to 
tãe imt>ortanté eomó seja o da fõrma elo orcamento ,n;iediante· 
~.Pe'na~. uma mera. a1>vesentação de e-mendas .• . - · Pela fü!ormnçã9 
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..lo Det:Jutado Caré1mw de I.lel1o Netto a. Illü~tracla. Commis~ão ·í·c·
·solveu na discussão finul annu~lar todo ~eu e8fo1~Ço d:i <lisc:tiS..:;ilv 
ant-erior. Mas n~m a. emenda a que se refere o nobre Deputa.d" 
toi apresentada. Ha.. tãá' $6ment~. "pa.ra reg·u1a1· ei-;sa que~tã.o 0.!-1 

cm-enda.s ns. 3 e 321 do D~putado ~malhete á qual o nobre rekt
tor d~ I;tecei't;e'l. cleu um sin~-elo parecer ~~pp1·0,,,•:.i.ti\·o ~J~ qu:'i.ti-o p:1-· 
lavras. E nafüi n1ais . · 

O SR; CARDOSO lJ~ Mbi..J.,o .Nl'l'l"'.r(• - 1'er111itta. um ~cl~u·ecim.e,n
to; não é qut:: q. t:omni~:;s~o <le lfinanças entenda <tue o- sy~te~n 
·~tntigo seja m€lhoi· elo qUE! o d~111otn.inac1o 8yStênµi Joü.o ~in1plicio ; 
nias, €Xclusivamente po1~que· <irít~1tdc· .set· ma.te1·ialmente impossível 
'('m 1. de Ja.ne'iru d<! J 936, estar '1. cõntab.1licia~e 'publica. .preparada 
para. ex<:cutar o Or~amento pela nova f6rma, foi que tomou a, de, 
\:•isã:o üe.. d.esta vez', ~eg~f1· o ruethodo antertor. 

O 81:. PAULO :\1A~r1.xi:; - D.e facto. !5érfa ah!;olutume1, t<\ im
pO~!-iiVe.J. V . l~x. tein toéb i·azão. 

:O SR. JOÃO ·CLEOPHAS ·- Agrade.t.;o u. contribuic,;ão de \T. 
l~Ex., mus o q.u0 é faeto é que a a·out..t C<>mmfasão de :F'inn.n~rt!'I . 
...:l~veria ü::i· pen~ado·. deveria. te1· preliminar.mente verificado e~s:! 

t1Jf!iculdac1e de applic..-aç!io pratica pela Contabílí<Iade Publicn. an
te:!i de çoma1· qualquer resolução afim de que ,niio ('h~~Nsemo8 ft 
~ltua.di.o ac.-tual confusa soh todos os· J)ontos éle '1Rta. 

O Sr: . :i\.MAl?AL PEIXOTO - Essa J•esolu§âo, n.liá..c;. fcJi to.ma<lil 
~m reunião con.:iunUi. das Co~i.ss~s de F!nai:iças e õe .Jui;ti<:a 
~ por pro.posta do eminente. Depu.ta~o Sr. Levi Carneiro. 

O S~·· JOAO C.LEOPHAS - J!i me re!~rí a isso. Quero u~ora 
a.1>recia1· a. parte' relath·n. ft..s estimativa~ ~ Receita. ·Não veja o 
mustre Derrnwao éarcloso ele M~llo N:atto u·~a impertinencfü cl,e 
minhà parte. senão o desejo de ficar· ~sclarecido e. tambe~ Q.e e:lu
-<:idar a maioria tla. C'ntnai·a a respeito da.s no1·ma.{;; e ·principioa· 
~1àoptados para a avaliação da. receita de 1.936. E' a.$im que co-
meGo .reportando-me á emenda n. 1 da Commissão de Fina.nc;as,. 
que eleva para 27 mil cmitos a -sub .. consfgnaQáo n. 15Ó, rela.tt:và. a 
Hen<las ln~ustriaes. 

De.!-iejam snber do illw::itre rela:t(::>r "2a Recei~ qual o me.Uio-· 
ll<) flO.i· S. Ex .. adoptaido para procede-r á estimativá. q\lanto á, 

:t ssa .:St.fü-consignação que é referente á Estrada de Ferro Noroet1-• . -

t~ do Brasil. O q_ue é extra:nhavel d~ m!nha :parte é que sendo;· 
num a..nno, . de 37 mil contos a renda de. unia estrada (le ferro, 
lia.ixe. no seguinte. ~ 17 mil. 

· O Sn. CAR'Doso m: MELLô NE'l'To - E; q-qe, se refere a esfün .. 'l.-. 
ilvai ao pedoido de nove mezes . Q nobre ~oilega Sr. P:;i.ulo · Mar
tins llOclerá. -expliear a V. Ex., conforme. aiiâs. esclareceu em seu · 
,1iscur.so, cfue ai11da ha po·uco acabe! dé lêr . 

.. o SR. JOÃO CLE0PI:L\S - Não que1·Q ser impe.1~tiuente· coou , 
, , n0b1·c Deputado. Mas. como leio: aq_ui '27 .485 conte>S·, par~ iné
'\lfa. doR dois annos. parece.-me q.ue· o a.rgumento de V. Ex. d~i-:;

aJ)pare<;e inteiramente cleant~ ela affirmatlva. .fü• qu'e essa foi a. 
mt-.di:t .. unl).1m.l du r~nda. da estrada .. · 

O SR. PAt~ i,.n :\1A~1~.s - V. Ex. ten1 . que· dividir a som ma. das : 
'lun.<:. pm·c:elfas nor 24 mezes. 
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O SR. SA·MPAJ:o Cofu:ul:A - Parece-me que essa. n«>tave~ difte
.J:enç;a. de l 7 para 37 mil .contos, em dois annos seguidos, decorrei de 
haver sido pago, ne exercicio de 33. o trete do. catê retiido dos ar
.rnazen.s ·re~uladores1 em annos alítecedentes. Explica-se assim, o 
accrescirne da r~ceita na Noroeste, como o saldo da Pa.uUsta, n.ô
tn.veJ, de cinc~nta mil contos dô. m.esmo anno . 

. Q SR. .JOÃO CL~OPHAS - Ch~ei a atten~~o para. t:~t:St: 
pónto por dois motivos:' prímelro porque, modesto eng€nheiro, sei 
o que e a questão das renda.s industriaes-; segundo, porque nã.t> 
se põde t'Omár avanac;ões de receita levando em conta apena.$ um 
período de dois annos. Accresêe, ainda mais, que a oscille.ção ve
rificada. de um ªIl:Dº para out:rQ fd_i .a; ma.is violenta posslvel tanto 
·q'lle de 37 mil contos em 1933 a receita c~b,J.u para. menos da me .. 
tadeo; 1.7 rnil, em 1.934. O Professor .Sampaio .co:rrêa a.caba de qar 
ilma infO<rmf.l.ção valiosisslma em apoio ás minhas duvidas .. 

O SR. CARDOSO DE MELLo NF.."l'To - Permitta-me V. Ex. 11m 
cscla.rf.)cimento :m.ais : em primeiro togar, '3.. emenda refere-se a. 
umn. renda tn.clu~~r.fal, portan~o. 'J modo de calcular o au_gmen'tr:> 
®. renda industrial nã.o põde seI" o mes~o da. renda public.a ou da 
renda g.er~ . Em segundo logar, trata-se <le uma estrada de ferro 
';!m zona próspera, como ~ a Ndroesfo. P-or esse motivo, o calculo 
foi !'E!ito nas' condiç:ões expostas. Acr~.dlta .. se mesnio que haverá 
ainda um saldo sobre o calculo. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Os meus votos são para qu~ 
f.\. Estrada de ;Ferro · Noroeste dê renda. muito maior do que n. esti
ma ·na eníenda, n. 1. Os meus receios, porém, sã.o, sob todÓs ON" 

pontos de vista. procedentes e razoavels, porque. se tal não acon
tecer, tep-se-ã .att; uma iml>ressã.o ~esprln:iorosa, a l·espelto des.c;a. 
estráJC:,la qe 1'erro. 'E ·está. fõra d~ ~uv1dá que. em nenhum !Um:l~-· 
mento logico ou. legal f'oi bas~·lado ó calcul9 da estimativa de ren
da dessa estr.acla. Ninguern · podéria acon~elha.r o computo apena~ 
dos dois annos ultimos, sobretudo depo!s· da inf orm~ão do S_r. De
putado Sam.paio Corrêa. 

Agora,. Sr. Presidente, Já que me referi a . um ce.so detalhado ... 
mas que- n_ão d€ixa ae ter grande iir_lPOrta~cia.; como seja e-sse rui: 
renda industrial de uma estraga de terro, quero a.Iludir á. questão
das ?'eceltas globaes ao '.Paiz. 

A re.ce.tta estimada par.a 1936 atttnge ao· total . . . .. . . . . . 
~ 

da 2 •. 337. 511: 000~000. 

Eu me permitto extranhar .--- e não vejá o nobre Deputa.d'()· 
por São Paulo, repito, ·néssa a.ttitude,. qualquer .Proposito meno..'f 
deltca,do -- eu me permuto e:içtranh~r a. falta d~ mais ligeiro es
c)ar:ecbnento sobre o methodo a;doptado l)or si ~- pâra o cal• 
•:ulo das e:sttmattvas da receita.. Perguntaria qr' àl o pr~sso por 
ventura ségu1do. , · 

Temos -- e sobre o assumpto nada. p~eo adeanta.r a. V. 
l~x. ·- temos os tres metbodos cJe;ssicos. de estima.tivas de re
c.ei~a. tão claramente expostos pQr .J\,ge_nor de Roure na . .seu DireitD' 
Or~ament;i.rlo Bre.slleiro. Não sei, ~],roente, " qun.I delles 'fof o
ntillz-1.dn nara a obten<;:ão ô.a estimativa. co~tlda. ná proposta . 

. o S1~. C..a.~r>ostl ne Mm.Lo NmTTo - Indagaria. àntes, de V . 
Hx . e ~ o qu() nos .importa verl~car - se. nchn. a <>~t!m:ttl~ 
~.lt.'1 nu 'bnJxa. 
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O .SR., ,JOÃO CLEOPHAS - ~cho"'"a baixa:. DE· reAto c~t~~ 
'ta.mbem ê o. opinião do Deputado João S~mplicio. 

o SR. CA?..DOSo DE Mm:.Lo NETTO - Entã<>, eu m<' felicito . Por ... 
que €rró crasso seria !azer estimativa alta. 

O SR. JOÃO CLEOPR.~1.S - A estimti.tiva f errada qua,nd" 
~e diàtancia; dos da~ós rea~s como no caso p1·esente. o ·Ministrei 
d.a ~azenda é que é o maioi· interessado e.m conse$:ulr uma esti· 
m.ativa baixa. Assin1 u taz ::iob:r:etudo para. dar a impressão & 
~~xcellencí~ <los seus metbodos a<hnin.istrativos, àfim de ter no.
vos -pretextos de ser louvado t: exaltado quando, nara o u..ri,no, in
._ucan<io !1 marcha. ela :-eceita. nos dlfferentes mezcs, quizer mostr:al
a ~levada cm i·rilnção ás v~cHli).ções. Tentará eQnvencer ao p.u
liHeo dQ que t~l occqrre devido .no ~rande· zelo e Interesse cía o.d
ministração fazenàar!a. O MinistrQ da Fa7Jenda alnâa deseja umn 
estimativa. baix.:'t aflm ele justificar ó pedido clf' Cl'e:1.<;fio rlf' novo~ 
:Imposto~ . 

O .SR, $ouzA LEÃo - E' m~is um dest>i!:itnm.ento. 

o sn . .roJto Ct..'.EO.PH~S - E' renli'!1~.ntc· il'm <1ei-;pf~1mento. 
·('. l>mo V. E:x. acaba d~ dize1· . 

Ve o nobre collcgu e me..~trc, S1· . C tuxl.oso de :i\IeUo. ~etto, ·ciut· 
tcnlio math:os para. foI"mular ind~gaç;õe!:> quanto qo pt·oces.so ~do;. 

ptado, para a..s cstimati:vas, principalmente POl:'que entendo qul~ 

:1. Camara.. eleve seguir .os pdncfplos que p Senhor Ministro Souza 
l :ostn.. -e.nunciou ~a trlbuna preci~a:nie~te cm ~Ja~ão . .u esse ponto. 
Infelizmente esses prl:nciplos sã.o énunciados ma.a nunca seg-uld.o~ 
<· pogtos em pratica. Continuam se.nd-0 m-erai-. thcorizaGõeH. sem " 
menor execução. 

Sem que elles sedam lcvado1:o1 na devida cont airernos permJt
tfr que se tenha uri1a avaliação d·e estimativas qµe está.o mult!> 
loni;e êlé eorrcspo11dér aos elementos reaes. 

is. Ex. o Sr. Minrafro i<.lia Fazenda, no seu volu~o8o discur,.. 
~o. no k]Jomctrico discurso que aqu.i J)roferlu. ~~cre\'eu num pe
-queno trec~o o S,egulnt~: ~·o a.ugmento ~<;· recéi~ arreca<!ádn. . cfo 
Janeiro a Junho do ~ttno c:orrente elevou-~e a J .217 .983 : :400$000. 
quando. no anno pass.ado. ne.sse m-esmo periodo, attlngiu, apenas. 
a 1. 056 r28.5 !500$000. ,.. Por (~OJlseguin.te, SÚ nesHe semestré - () 
1Jara. istó <:humo, espeelê;llme.nt<!, -a a.tten~ão do noiwe Deputado po1· 
!-ião Paulo -- o au:;nmil.to da Ree~itia attingJu U. ;1,61.596 contos d(: 
réiM . O nobre Deputado Sr .. João Si~pJicio. illustre Presideiite da 
'Commissão !de Finan~a~. no seu longo re·latorlo, tam9em transmit
i.ido daqueJla mesi:Qa tribuna pnr~ a Oarrla.r~ doa De'[>'Utados. te
ve <>pportunldade· d~ -se ref.erir e <le cQn<lemnar - permltta-me o 
i-;e,nho1· .João SimpllcJo Qt,Je empregue esta e"})ressão .. condemnar", 
i>ot"que o toi, na realidade - o c1•Jterio ntdoptado pelo Sr. MindH.~ 
tro Sou_za. Cpsta., porque o que o Sa·. MJ.nistro da. Fazenda v~s:avu 
eoin e88à.8 estimath•a:; baixas da Receita, o que s. Ex. vjsa. é. 
11abretudo.. meus se-nhore~. ·conseguk u. eleva~ü.o dos tributos ffs, 
t·ae8. em contrario á~ 1:1\las 1·citei·adn~ deélarações 4e que nfi.o pro.
mo.veria nenhum aü~ento de. trlbut.aQão . Lam~nt9 que o reUt
torlo-d!~cur.so do honrad~> Presidente ida Commissão ele :F'i'nan~~, . 

nilo tives.se ainda sido publicado . Os Jornu.t!s do ula seguinte pu
lJlicaram ~~"tensas noticíak:I e a Cu.mar a. se: !'CCorda ctue o Deputa
do João Simpl-icio recti1.'icu.\·a os dado~ da receita. ein quantia su
}H:1·ior n ::!00. 000 :0\10~000 - !:'() ri.ara os tituloio; (le lmr>ortnc:ão e de_. 
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~onsuino as estimativas cté.scera.m dé perto à:e cem mil .cóntos .. J'á. 
agóra ·vê l'llelhor o iliu:stre De~utado Çar.dosa de Mello Netto qu~· 
~u. tenb,q ~rta raz?.o em me tornar i~sist,ent~ .. 

o sn. CARI>as·o n~ M:~r.o ~ETTo --- V. ·Ex.. petinitt~ um <escla
~.écimén.to? Em primeiro lô~ar. não sei se e está --:;. .. mas, à evi,.
dencia, deve esta.r - ·computada n.essé augment:o d~ ~rr~~<'Ao 
uma s~rie 4~ impostos que; como se sabe, a União vae· p~rder pela. 
no"'a discriminação <1e ~·endas'. 

o SE?. Ayl>~. SA.M;:P-Aio - A Unlão; em .realidade, perd"er}a mUifo 
t1:ioenos·. pois teria o 1qire.ito d~ _reçupera.r de sua$ te:ndas ·ço . ooo 
dmtos d~ impostos de cc:msumo, em eo.mpensa,çao. ao que '.l:>-erde à~ 
rendias mercàntis, porque éSses 6Ó. ººº contos corresp-0nd~ftn á 
so.mma d.os impostos 1d~ cónsmno dos Estados. Nq e-tnta:ntp, o :Mi
rust:r(i>: .d~ç:laróü, da.q.uêlla t;'rjb.u:na, qtié a ~ugmento em n-ov:os· im.
p9stss ascen<lex:~ _a 1:50. 0'00 c_on.tos, .qua_n,do sa'bemos q11.e S. E.x. não 
~~m qad0$ suft1cientes em que ba:se:ie e:;sa affir.mação. 

O SR. CAlihoso DE --MJ;rLr.:o N'ETTo - - Augtnent'o .~roposto · por 
11uem.~ 

O Sk. AI:-;DE SAMP.U0· ·- Pelo ·s ·r. ~linistt-o ' ela Fnzenidã, nos pro.-. 
jectos que. ·env-ioti ã; Catnara. 

O ,. S&. C.~RDOSO DE MEU.O· NE'rro 
apàrt~ ~s longo , E' preciSo, de urtia vez Para sempre ...-- :e fafo 
em t;to~e da Comm~são l\!Iixta de. reforma; econoxnJ.ca e ftnaincei-
11à., a.a. ·qual f'a:zetn p~e os Si-s. Depu·taA.os José :Bernar4ino, Ar.
·t.httr .Neiva. Ado1pho Cel·s .o, RenriQUe Dodswo.tth e o humiíde· 
~pa:fteànte - ficar bem claro. que atê o presente .mom~nt-0 .o Sr. 
~.stro ·cl-~- Faze_nd~ nã:o erivio"U, á Gamara. dbs p .êp.uta'71·os, qualm.iei· 
vrojécto que «.~ontenha a~ginel)to de i ,mposti:>s • 

. O SR. J'OÃO CLEO-PHAS - V. Ex. n;z:e p-erdoará, más álgun.1; 
il~lles j~ e.s~o até impresso~ em ~vulsos ~guar(Ja?id_o Q°ppo:rtuníi
cJad·e pa.r~ serem discutid9s e. votad.o. 

o SR. CARI>Oso DE· )f ELLo .Nmo ~ Pe_rmitta-me conelulr. Nã«> 
~ ~xacto - e o a!firtt\Q, se-m quatquet- desconsígera,ção a V. Ebt ... • 

o ·SR. JOÃO éLEOPlL\.S- - Estou certo d.o que uffit'mo.: ·3!b
,:>olutam-ente certê, .porque a.lg'U~ desses projecto; ·!já est.iVeram 

• " . . 1 

"1.té -na . Or.dem Q.o Dia.. : . ·· 
1 

. Q Str,.. CARDOSO om ~ NBn"'l'o .-- Hótive o seguinte: no priíi;
.:-.ipio 1desta ;legislatura; fôi criada, por decret~ de lei, f a Cóinm.issão 
·mi:da de J;"eforma. -econ-0mieo-fiI1at;J,ce~. cg~posta. ·i!it cinco pepu
ta<los e dé !fuanci~tas n.ota.vêÜI· - .Srs • . Eug-e·nio Giu.clln, · MiJlfstr& 
Maurl~io Nabuco, Dr. Paulo Ramos ê D..r. Atfonso /.Penna Jlll)ior; 
!ihlla. por missão, além, do estudo dô cha.madô re~justamenfo ci
v.il é 'militar., a a~~esentação 4~- :um plano· gera] :~conomlco' ê fi·
aancetro do Brasil. ;Eis, en~re parenth~sis, ;uma d~ razões· i>el.e.~ 
quaes- o humlld.e rel~tor da. };l:eceità ~~-o apresen~ prpjeeta sobre. 
>.; recei~ publica.: pOl' entender qu~ .. ~plic.ifa!'Ile-11te, a C~zr,ia,ra, es~e 
anho; tinha _devolVido a uml:J. commissâ.o especial a inc.um~eucia de
•1làbCrar o quadrõ de augmento da receita publica. E~ eu ap.e·nas 
um dos membros, dessa. CommtS.!São ou o agente de li~o ·en.tre 
~llà. e. a. Com-missão d~ Flna.nças • .A. Comm!sSão· apresentou e en- · 
Yiou ~ o~. d_!.\,..et-s'os project0$ que estão · ~endo eStuêladÓS· ·na 

· Cotnmi$são d~. Fi.Mn<:as·. Nenh"tim prqiéc~o. porta11t9~ apres-ent~ni. 
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<i St·. MiniSfro <la. Fazen~la; á. Oan~a;r-<:l 1g-0s' De~-ucados; ·;Qa t6l'.mC:t.. 
~10 ,reg~Íamento él;;i. lei :q11e c:requ a Com~ssãQ M~ ·de RefoI'ln.à. 
.Ji:"Çop.o.micá-financeira, s~ :E~. se. lhnltou a pre.'sid'ir os trabàlh.os 
-:ctess~ Cómzxii;ssã.o. se!}'.l voto ne.:in delibe.ra.ção .. 

. O SR. .JQÃO CLEOPB4S .- P-ermit~-me, taml.>em. V'. ;Ex, 
.que d~a - . e nã-0 · v.ae nisso a menor d~consideraçâó ai V. E~ .. 
OlJ. ·a q~~quer dos . . mem.bros ·d.à. Cômmissão - que ella deveria, 
!t:nt~s. de mancJa1· pa.ra. a:(fUi projectos de ele·vàções desproporcio
nadas de, impostós - o que trie proponho a. demonstrar; de~tro ~. 
i>pucos. dias, a ainda hofitein ô . Sr, De'puJado. Sall~$ Filho~ de-

, passâgem, ~ocou nos augmei)t~ .desmedidos à:Q i.mposto de renda 
- ~atisfa.z~ndq, as~im. os. d,esej0$' do .S..t". .Mínistro da. .:F~enãá, . . ~a 
a~veria 4~ te1· tomado em.. ~uas mãos .a~ differentes rul;lrlcas ~ -re,.. 
c.~i~ os differ~ntes titulés á.e im'l)osto~ .. e fa~r q.vl:l.Uaç.ôes e ~$tí
mativa:S r:a,7..oa:veis, afim ide ver'ifioo.r se ós c{)..lculo.s da proposui . 
estavam óu não e-xu.ctos e lJei'féitos .. Ao lado dlSto ·deveria~ ter tn
dica<do ao Gov.erno q"ti~ não thé era licito solicitar do contribuint(' 
-t.•scc>:ch::u~p nov:i.s impo'siçqes f.i?~es ·.S~r:n qµe , ant('!S 4e q~lq.ue::

·~Jt.J.trra .coisa, en:veredasSf.! peJ:o caminl,i:o da mais escrupulosa e '&.-' 

v~r<.l- red,uçt,jã_o dos :;asto.s µublíco~. 

O SR. CH.rusTlANo :Nl.\.éI-µDo .,._,.. Aliás, i;>elai .qi~eira .. po1· as~im 
ill~er p;;tter~l com que o S:r . Mini.sti·o .da, !fazenda. ~e.fendeu ál
guns desses· nrojecto~ • . quanda da ~eun~~o da: Comwissãt> de Fi
hánc;;as. a que tivemos o }Jraze1• de .a:..c;si.stk. ~r:a d.e s~· ~ferh• o Q.Uft 
V. Ex. eatã. justamente dizende. isto ~ . i;füe tae5· P~ofoctos são 
<lo ·pat1·0cinio daquelle titular. 

·O SR. JOÃ.0 CLEOPit.4..S - 'Nâê va.é nis~0. e(lmó declarei . 
. a ineno1· :désconsíderaÇão pela .referjda Commissão mixt.a:,' ond~ 
l>tlntificam vú:Ito.s .. dos mais 1wtav.eis, ·mas: não ha. duvida alguma 
'leu ~ssa CoµllpJf?Sãt:> ~o devEiria ter si.do ~P doc11 ~os d~jos do 
-Govetn~. Pa~ que • ..,rea:Z.mente, er:tviar pre>j'eetp$ qtte el~vam: .déi:;
tnediela,rne_nte· i'mpo.$tos:. eomo QS <le ~on~umo, ~" :m~Js de 20%, al(.. 
guns até a 1003,, em contra.r.io aQS dispositivos çõn$tit:uCionae~Y 
Comi:>r·ometto-me a ~rir, dentro •de pouco.s dias. ·del)l'onstrar côlíl"' 
ha. .elevação de impostos d~ algumas ·ta:xas. t.fo· c0nsumo ·nessa pró
porçãa prohibi.tiva e ilh~gal. :Ha ·~.ais· ainda de clamoros01 e iniquo: 
·prepõe-se a ereaÇ~o de ta,"'Cµ de coz:isu.mo so.~i:e" gerieroI; de pri'·· 
meit:à )Wce.ssiõ~de. como JÇarque., assucai-, .,kerozer:,e.. bacaJha.u, ete,; 
eta. Nãó será se-m o nosso inai~ · viv..o prote~to .que :). Ça.J;l?.ar.:::t ho
molo~ari' iniqúi4ades tâ.õ revó.ita::nte~: ~ (ll.i€ dlo rE>r.>~t<-uth- tão <1~ 
-p(>rt~ ~obre. as. elas.ses pobres. 

· 0 Sr. .. ALDE SAMPAIO ;.,-- Sé Í'la1 àe. fa;:CtO, plano .écenomicO-f·i~. 
ii·na.ncei:i;o, n.ã~ se pôM cc>m;prehender qUf!· o finatrneiro sejá. man-
dru:JQ á 'Camara indepe.ndente élç> econom.ieõ, 

. ·. o SR. CHRISTIANO MAOHADC) - M~1m10 sóbre Q~ i'ttlPQ'~to:l d~· 

ret).~ ~;i. injus'ti~ ela.n:i.oto~as .. 

o SR. o~ooso DE ~ti::I.Lo NE'I'To ~ \tv. EEx. estao up.eirtui 
adia111tand,o .discussão ' a ·respeito. de projectos ,que a.inda não se 
a<ibam. no plena-rio. Estou , pr<>CU::ranqo.., C()In gra:.ncle esforço. de· 
fiUnha· Pa.I'te. :respond~r h~ Sab~tina (j.o r.i<>'l:lr~ " orador- e~ r~la~o 
â.S .em-endas 'da R~e:ita. Jã. -não p,oder~i ·esta:r sufflciente~ente- · 

Pre.l>3-ràdo 'Pata -debáter, à . ,esta h~ro;, 'todos· os· r>r9jé.ctos~ 
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O SR. JOÃO CLEOP-I;IAS - . "\.-" . E~. d~sculpe-n:i.e .• . E~tou dls
éutindo precisamente as. estima, tivas da Réeeita. Estou, de· ·rés
to; nessá parte '<l·entro da mesma. o.fiertta~ão 'd~ Si ... D~putado' ;'"J"ofü• 
$iilipli~i<:>. 

V . -Ex. teferiu-:se- à impostos que ~J Ui1ião perd~:U pot: ·fo~ç::r 

de idi!>positivo const,ituçion.~. E~seis i_inpostos sii,o mal!:; ou m~no~ 
~qtiívalentes aos que a. U~ão recebe , como prev~.. ~itou o $r. 
A!de $ampaIÓ. ~or;n: nreci·sa exa~tmi'iio_, ·ia: Uniã-0 reeupe_rà 6Q mj! 
.<iont:os do imposto .de eonsumo. Aqui está exactamente. no av:ul
:30 da Receita 60 mil conto.s de au~mento no imposto .de consumo. 
·<lUe pá.s$a de 43.6 inil pará 507 mil contos. Vê v ·. Ex .• , pois, q_US:' 
~stamos 4.iseutin~o direct;J;men te:, exehisivamén t;e -~ q ues.t_ii.o •· 

O SR. P.Aur..o· MARTINS - 'Só no tocante ao~ iD'ip<>stos de v.en
·<bls m~~caliti~. a, União perde. ceré~ de 1~0 mi.l conio~. 

O $R. JOÃO ~~OPHA.S - -M'.as· recupet-a-q~· ~111 nutr<;>s. 
Não estou àlnda como observa o n-0,bre De.putaido :sr .. Cardo

s.o de. M~llt> Netto• q'u~rendo submettel~ a sabbatina.. 

o ' SR. CARDOSO .J)E: ME:Lt.e NETI'()" ---= Diss~ sa;bbatina no l)om 
seJ:>.tido. 

O SR .• TQ-4-0 . CL~OPlI~S 
;;üllla coísa . 

. -.-. Estou procura,ndo ~pre_nder ai-

. conio se· v~. d~ u.cc-orgQ cQ11l ·os· :dados oftl~ia:~1 q_ue ã,qui. te~ 
nbo, à receitq. :poderia ser -es.Ur.oa.da, · sem qualquer riscq, é'l'Jl
ma.is 300 m.ii .contos . 

. o SR. CAIIDôso PE MELLo Nm-ro - D.onde, con:clué V. Ex.,. ha 
beneficio para o Bra.Si1. .E" o qú~ todos temos em ~ta. Q ãe-. 
/'ilci.t~ · p.ortaíl;to~ i;ião é ·es~é ~mbrp de quê ~ fala.. 

-O SR. .JOÃO CLEOPHAs· - .Não é esta á minha conclusão. - - ~- ~ V .. - . - . 

O defioit não seria. z:e:almente. ésse' assombro se. a iÍn}'.)rev.tldencia 
<lo ·ao-ver.no e o éla$tec1mento -das despesas não caminhassem com 
velocidade duplamente maiot" que. a.. do á.ugme·nto de· re~ceit,a., e
ai .de· nós, a.J tlo BI"~. se l;lâQ f'Ç>sse ~ capa;cida.de de resist~n

da ~· . de. cte!!c~me."lto e.x1>on~nep que faz .com qµe ., etle resi~ta a 
t~ a ·ir.np.tev'.ideq<?ia, a toda auseneia de $'ôv-erno <;Í:Jle temos tidt)
~ iesta.tnos .tendo. .Cogita~se ·mais :uma vez de. augtnentaz· impoi::
tos .e· nada se faz pela c.pmpr~são de d.es}lesas~ 

' 
.A.gorá, S·r. Presicientet p.as~efü-0s a . outro pout°,, ainda .. <l~nt1.·r .. 

de: reéeitá para .. 19?6 , , 

Eu me. pérmitto ainda unia vez. chàmar à áttenÇao da. Cama-
- . 1 

:ra' })à:~a umQ.. d~ tnult,a.s pilher-ias contf®.s ·no ,tjfü;!1tp <liscu.r,i:;o fü1 

"Sr. 'Ministro souza ·costa. i · ·· 

~lheria; real.nie~te. ide; ?i'lá:o gosto que S. Ex. Íveie ~q:u.i fazer,_ 
quan~o a;o. procurar .den.w~r <Hl~· é tll3,gni(~cá:. a · ·s1tuac;:ão do 
'rhesotµ"o Naci'c>nal tit-a suas conctusõ.e$ ·atravê.s da:$ comPAtac;:õe~ 
m.~~$ curfo.sas . 

.A:ssb;ll G que $:. Ex,. levan.4.o erii ~ontâi a .situação d·as· Divi
das consoli~E?· e. · ;Irluctuante conjunta:tne,nt~· com a do Patrl.tX>,Q
ni~ ~acional procura mostrar que houve· Ulh accreSéimo de. l'eS
P:Qnsabllfda.des apenas. de· 544. 082: 57"6$000 (pagina: 6 .103, & Dfarfr> 
ão Poder LegiSkttivo_, de· 1.6 de Outubro de 1930-"atê 1934) .· 
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Para ~b.egaí' a esse resultado o Ministro a.ffirmâ que o p~,.. 

tdmoniO Nacional q_ue era. em í>eze-mbro· d.e 1.930 de réis: 
tt.3;42.254:6S6$J(j:Q pass.ou; êm 30 de Dêzembro de, 1934.. a réts 
i>.898.4_&9-·:105500.0, 'iSto ê, hotiv~- augmerito d~ 56~ mil. cet:itos de.s-
p,re.z,a;i;idp-.s~ ~$ fracções-. 

O Sr. MiniStro fez ~ramle- cavallo de. batalha <l~sse açcrestj--= 
mo para. :mostrar n inegufa.ve-1 pros~·!"1·_id~de {las finança~ b~-

- " léiras , 

O Sn. ~L~_s Fom'ES - E _stã pareeenrlo n:Hl.trim-0)1ii'l :· <·~t(1. c1·t:r 
cend_o muitp •.. (Risos). 

·o S.R. JOÃO CLEOPHAS D~ á.h1áa () Sr. , Ministro da Fa-
zenda que~ em 30 de J'urihó de l.935· - e para is.SO mais Ull'là 

vez chamo a att~nção da ' Camafa. - ·esse :Pâtrbrion.io a.sce,m:Jeu a: 
6 .359. 82~: 544$800~ ete., is~o G, nos sei$ ·pfim~irQs mezes de 1935 o 
accrescilp.o foi 4e 4f>;t. .353!.439$700· q~e f a differença dos doi~ to· 
~es ~m De~em~hro de 1934 e Junl,lo c1e 1.935. 

Dit-se-ia q_ue para esse ~ug:mehto c::onsidera.ve_l: tive~e concor·
.l'ido, prin.ci~àl.~~n_te, a a,çquísiÇã~ do. ouro pelo :$anco do Brasil. 

'Fa'l entretanto não· àeoriteceu porcjue o p roprlo Ministro in
fo~ma. .qµe- no an~o. corrente- fon_tn adquiridas 6 . ·tj83 ~366 gràmma." 
de ouro valendo 1 02 . 81;1 :.550$0CO-. (Todo o ouro a·a prpptie_d~de d~ 

Nação é ~àqulrido pelo B~pç() d{). n1-a$1l Vl),le aven3.~ rei~ 
:!lt.L42·8 :772.$0:àQ). 

Deduz~ndo des~e au~m_ent.o. de ,pa~ri•!ftonio fJ valor de:s~ :sei'4 
wneladàs de ouro no total de 102 mil contos. ainda assim verÜl• 
ea-se pelos dadc:>s· do .Sr. ·Ministro ·que. o Patr.imonio Nacional, nas 
::;ei~ prim~Ú'OS ·mezes·, de 1935' cresceu rêís 358 . 541: 8.89$0-0Q. lstci 
:vale diz~1· que e P;itrimõ.ni-o éstâ augmentand:O quasi -O.ois tmJ 
C'Ont-os de rêls ,por g~a! 

Q ·sR • . J.oRGÉ GtJ.EDJl:s ·- - Crescendo çQmo r(lto . 

O SR. JOÃO CLE_OPHAS - Or~. 'Sr. PrêSldente, não se te:Qi 
.~li~i~o ~e vil· á tribtln:a da. Càinam perder duas lon~s horas df" 
.t-empo q~e dev~ ·s~r pr~~i_oso pára úm Ministro ~a.rs:i., âfina.i .• nos: da_r 
'i1utnero;J uessa orclem. o q:ue equivale. por t'ertr_. a '[>:ilh0-ria\·, com~ 

n<.isc.~ •. , 

Todo. gente saQe comq fi Q·~fici!?nte e falha a avaliáçâo do pa
tr1tn!ln_io nac~onal e co-mo nãó ha justificativa pµ,ra éxpi~car esse 
11.erti:ginoso eréscimet1·to princi~aJ:mente no an.no co~.re~t~ ._ Desej(• 
porêm, chaJmai· a. a.tte1iÇã.O tla.. Cãma.ra e· em e;;peciW do ne\)re Depu
tado C~rdoso .q~ M~llo :Netto ttara o. ses-uinté tactq·: ê <tUe, ~mqua11 -' 

tó C> patrirr,.tonio cresc~ti, nestes qúâtro atmo. Del'Os dados :minis,. 
teriaes, lnirrter.ruptamente de cerca. de· 20· J)or cento, ~t renda. desse
:mesmó patrünonio. balxou de 400 PQr cênto ! . Não hà àessa .mfona 
aif:irmação ·q:ualquei- exagget'o, pt>i~; ma'n u~ea.ndo a proposta geral 
4a Republica., encón1:ro aq11i. íi. pagina ~1, 

Em 1930, renda patrimonfa.l • . . . .- .. . ~ . . . , . . . 12. 925 contos 
:mm. 19-36 (consigna a proposta), . . . • . . . . . . • . 3 .. ~83 qonto::-: 

Vê 'S. Ex:., o .nobre colíega~ $1·.. . Ca-rdo~o d~ .M:el;Io N.~tto, qµe: 
tinh~ mujt~ .razij.o em me tórn.ar impertjnente: :lO fol.'m:Ul~t" inter.,,; 
rogaç;(j_es , 
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O Sn •. C,umosô DE MELLO ;::-.lETio -'- V. Ex. sabe qunl era ~t 
renda em 1934'? 

o SR. JOÃO cr,,1.;oPHAS - - .Diz aqui .na mesma pa,6-ina: 
5.817 contos. 

E~ inÇQIJJestavel por esses dados of!iciaes .que em.quanto º ' pa-· 
t~im.-0n)o vae augmeuta,ndo a renda correspendente ~a:e . . desnP,- . 
parecendo. 

O SR. :BAM,PAio Co1~.A - · Ser.ia o . ca$0 de reduzir o patrimo
.rti<> • • • · E, se com elle .aC<tbas.ser:nos, tt 1·c;md:t iria ~ro infinltô ... 
(R,!808). 

' o Sk. CAJtooso I>E l\'lELI~ NET'l'(>· - O nohre OL'R.ctor \'cm a~-· 
monstra.:ndo que o importe <la. renda. patrimonial vem deerescendo _ 
'A <>br~gação, Portanto, do relator dâ Receita!. é na proposta dimi-. 
nuil-o. já que a renda vem, gradatlvam.-ent-e, ~hninuindo. 

O Sn. JoÃo NFM:s - Desde q'Qe o Ministro diz que ' ere.scc.• •.• 
aa. um~ 1coisa. estran·ha . nisso. 

o sn.A J'OÃO CLEOPHAS - Peço u attenção (fü, Camara .. pai·a 

um ponto mais: O Sr. MinlstrQ ench.eu'""se -ele ufania porque estavrr 
-a.ugmentando em taes proporc;ões. o I?atriin().nio, que coin.p.en~v<a 
Mt'!stactorlàmente a.q divJdas consoli~das e fluctua.nte. ;is des
pesas pµblfoas, as -emissões, etc. Q nobre Deputado Sr. -cudo
~o de M.ello ~etto acabou de oostrutr, num at>arte s:iingelo. todn. 
aque11'1. argum-entaç-.lo do Sr. Ministro. E, o que se deduz do 
:\parte do nobre collega. quàin<lo diz q.ue o patrimonio não tem. ~t)
nuencia. :i.1u. renda e. por con~$'uinte> não põde servir para nephu
m:i compe~sã<>. 

O SR. CARDOso D& MEL!À> NETTo --. V. Ex. acha que o· pªtrí
mo.nio °nf.l(!ioµal está em funcção do. xend.'1. '?' V. 'Ex. cOmJ?at'à o pa
trfmon.ío nacfon·al oom o privado? 

.O SR. JOÃO' CLEOPHAS - O nobre collega leia o . di'Sc.ursv 
<fo Sr . .Ministro e, então, n~sse. ponto. V. Ex:. c.ontradictará. a 
S. ~x. E:· fiiio a mim. V. Ex. eHtá se collooa.ndo em antag0njSm.o
üom o Ministro da Fazenda. 

o SR. CARDOSO DE MELIA Nmrro - V. Ex. Mbf· que a renda 
•lo Patr:ímonio Nacional não está/ em :funcção do proprlo patrlmo
nio. A . re.nda. é funcção do patrl,m.o-nlo na vida privada. EViden
tement~. o nobre colle1;a sabe bem qual: a dlf!eren~a:.. formidà'\·er 
'lU~ .exis.te• e.ntre um e outro patrimon_i_o. · · 

o ~R. .JOÃO 1CLEOPHAS -- ee..aa. vez que ,,. . F~. rata. (.: ~R.l'"fl 
dE"struh· o discurso do Sr. Ministro. . . (Risos) . ; 

o SR. AMARAL PEIXOTO - O Sr. Ministro q u1k refe-rir-se ao 
:l.Ub;..roe-nt<c> do pa.trimonio'' pela a.equislção .de ouro ír>elo Ba11cu çlo 
Rrasil <?: -esst> our"o não produz r.enda. dlrecta. 

O SR. .JOÃO· CLEOl?.H'..A.S - -- Vae vêr o nobre Deputado, Sr·. 
Amaral Peixoto. que o seu aparte nãõ ~be absoluta.mente: e· não 
1o.<Q.be pot uma razão: S. Ex. sabe· quanto o monta,nt.e do ou.ro 
:tdquirido pelo .Mini-stro? 216 mil contos em quatro annos. O pa
trimonio augme-ntou como a.cabo de monstrar. pelo diacu1 .. âa do 
Kltt1st1~P. ·ma:is de 400 mil coi;1tos ~o no pri.meiro . semestre de 
l 935 ~ •.• 
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O SR. JoÃo °N.&VEs ~ O .a.ugmento não tlo qu1·0. 

O SR. ·,JOÃO CLEOP1iAS - São. ~·xnctam.ente. ~lfiA2S:7.7t~ 
·ó v;.lJor total Q.o ouro. 

O Sn . .JosE' B .ElRNARDINo - Dít. u .m u.pnr'W. 

O SR~ jóAO CLEOPElAS - J'ã respondi ao a:pe:rte dt:.1 V. Ji.lx. 
dizendo qµe lhe posso transmitti.I.· ó Diàrlo .do Poder Levislat in> 
para. V. Ex, examinar o ..filscurso do MiniStr<>. . . . . 

·o Sn. .TOSE'' BERNARDINO - o patr)monio indu8t1•i:.lil \~ ; ta.in
'bem patrimonio. 

10 SR. JOÃO CLEOP!IAS - O que V. Ex. está dizenclo (· 
m.ais um argumento de úm Dep~tado ~sclar-ecido, que \'E'tn 1:'111 

contrarfo á .oplDião· do Ministro. 

O S1:. Josl!:' BElCNARDINo - o augmento de· J)atrinwnio 1w1u 
.semp1·e implica em. augment-0 ele rece-fta. 

O SR. JOÃO CJ,...EOFliAS - Sr. Br~sidente, não -sel d<~ 'tut1nfü 
t.empn ain4"1. d·fsponbo. 

O SR. PRESIDEl\"TE - \.;.. Ex. dlsí>õe ainda de 15 minuto1' , 

O SR,. JOÃO CLEOPRAS - Sinto :ió iiispo1: de 15 minutu~. 
conforme a Mesa acaba de ~e u.v(~_r. o: que não me permitte 1f.r 
~ dlscurso do Min1str(> para assi~la:r os pol)t<>s· em que S. J<;x. 
inslnUü clarament~ conclusões contrarias. sobretudo porque Le1:i
w. de:mofi.strnr que a situai;ão do Thesouro melhorn com o au

·~"Tllento do Jl:l.trimonio. 

·Paru. o nobre collega. verificar, porêm, como estit. em ju~ttt 
contradlçãô com D Ministro eu lhe po~er.eí envlm· o dis<mI":-;11 rrm· 
tenho e·m mãos. 

O Stt , Jo8E' ;BEP.N'ARDINo ~ O que o Ministro a.tf_irma. ~ que o 

patrimonio cresce. E V. Ex. e~nha. qu.e tendo crescido o me..<!'
mo moVimento ·não se. verifique nh r~eita . Ma.~ não hn. rel:u:fio 
entre lima colsá. e outra. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - O que o ~in.isfro .afíi:r.m:.1. .:; qw· 
o patrhn.onio cre.5se de sorte a compe.nsar todoS' os accresc:inins <lt~ 

dividas. Mostr.el ha pouco. quê o augm~nto do pa.trimon.io. l.m~ 
,~ondiç~ e:xpostals P!=:lo :Ministro; põde se'r considerado como llll)a. 
pilheria. l'lcarim;n ~im, redµzid&s ás ·suas proporções os :irgl.t
me.ntos do Sr. Souza Cesta. Nada mais })'recisarfa nccr.esc~ntru." 

O ~ais ill}.portante, porêm, é que são os no~os illustres col
lega~ da. maior.lá; G~ prii:neir~ a. demonstrarem que. o augmentt> tlo 
:patr:fmo1;1io pode Iláio ter ~ ~enor influencia no augm~rtto ç1.a, r~nd:l . 

Sr. Presidente. ou~vo aspecto de. relevo que desejo enca:ra1· 
~ quo falta. autot-ida.de m<l'ral ao governo e a.o Sr. Mini~tro c\fl. Fa
zenda. para pleitear, de qu.alliuer man~b~a. a.ugmento de i.nwo~tns 

(muit:o bem), porque níio l\O'fi' t- a. me.nor· pr~cUJlat:fir.> d~ cotn
pressão daG despesa-s . 

o Sn. · PINHÉIRO ~M:A.C.\s - Ao .contrar~o. 

O SR. .JOÃO CLEO:PHAs· - Compare a Camai!'kl: e cspP-cln.1-
rnente o nobre Deputa® Sr. Card~o de Meno Netto, o qur: rcz o 
illustre Mn1istro José Mar.i.'l: Whitaker ei:n 1931 e veja. cómo ~ 
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:unesquinha e como se dis~cia do esforço da.quella dttW. a. obr'1. 
'" a. pratica do actual Ministro da ;FazenQa.. 

Em 1931, o Ministro da Fazenda de então x>edht, 6 vel'dade. 
uugmento de 'impostos, no valor de 376.570· contos, mas tez uma 
reducção de despesas~ conforme S. ·Ex. demonstrou em seu liyro, 
de 4'23.114 contós de rê~ ... 

Agorá, apparece um·a proposta ·do ExecutlvQ, gue JlÜ.o S€' ljJ:e
ucoupou siquer, em computar ~ quotas constituciono.es e ohd
gatoria.s de fundos eduoo.cionaes, das obra.S contr.a. -flS 8eccas~ de· am
).Jaro ã roaterniodade. 

O Sr.. ·FERREIRA DE SotrzA - Isso tudo é coisa que não se conta. 
para o Gove-rnô. 

O SR . .JOÃO CLEOPHAS - A _pparece uma propoSta para. 
dar m~o de m.enor despesa, 1>~ ®r falsa illuaão de pro~eri..., 
dade. 

o s~. C:A.RLos REts - Ná. opinião de V. Ex., tanto o Senl\or 
"Whitaker como o Sr. CarlQs Co.sta,. se bateram pelo augmento de-
1rrtpostos. Logo, não ee distanclaraJ.n tanto aaalm. A.tr.bôa JtUe~em 
augntento de irnpostos; apenas~ o pdmelro reduzl.u deBpemu~. 

O SJ,t.. JOÃO CLEOPáA;S _; V. Ex .. nio apprehe.ndeu bem 
meu rá.ciocinio. ou não· me tlz bastant.e claro. O M1nb•tro "Whita
ker. a.ügmentou impostos tna.S . dimintjlu despesas eql propor<;~ 
muito ~aiores do qu~ a .elevaÇão do tributo. O actual Ministro 
aug"?neJ;ifop çl.espesas e quer a.ugmenUµ- jmpost~s. Os ~.á.sos, ~°'IJ'lº 
,e~ vê. nã.o completamente diversos. 

F~ta portanto ao Governo autoridade moral para pleitear 
•1ualquer anoo-mento de impostos. 

A:.gora, Sr. ·Presidente', se se consid~ra,r o o,r.<;am~nto que te
m~ ~qui para v .ptação, vê-.se ·que áté as verbas elem~Dta.res,. nor
maes d~ conserv~~·ão e de ~paros vão figurai· num tittJ,lo novo &-! 
i·ecei.ta;. vão ser r.eaU2ada.S através de um.a n<>Va emissão de fi:POli
ces. 0 que se Óbse·rva. desgraç~da.mente, ê C,fUe O nosso orçamento 
f'.ica. réduzido apenas á cons.ignaçã,o pa.n o pagamento de peSsoal. 
de despesas miudas, -O.e eventuaes e para o paga.11'Jle>nto de alJ;Uma.~ 
dfvida.S internai'; nada. mais. 

··1 

Se o orçamento traduz um plano dê admtnist1•a<:io e uma po
Utica. de .gov.erno, tem-se de con~luli" que a poUtlca que elle ~raduz 
l.• a ausencia integral do · G.ove-rno. Não ba: o. menor aentl~ eeco
nomlca na ·appllcac;;.ão das :r-eoei™ J>Ubllc~. E. as. de11pesn~ Re dl11• 
tr1buél1il. .do modo m,a.is condem;na:vel poss:tvel. ' . 

ó Ministro da Fazenda decl.a.rou ~quJ., que lh~ fnlt.tL\'U. qµuJq·u·t!r 
autorlda.d~ 'e<>il:stitucional i>~ .P.romover re(JücQõe11 de despesas. 
Mas parece que S·. Ex. não leu o De~reto numéro 23. lõQ, de Se
tembro de 193:t, a que jâ me .refe.rl e i;>.elo qua~; se vê que o Mi-
11istro• pôd~ assumir r.eálmente o contrõle dos gastos publico.a. 

Basta ler-se. os arts. 3°, 10 e 11 :para ver qüe são organizada.~ 
sub-comnússões de- funccionamento ·perma.nente junto aos Mh:iis
terios, afim de acómpanhar a m~cha do 0rcaniento. Deve l~aver 
alêm disto e. Commissão de OrçaJ;D.ento junto ao Ministerio da 
Fà.zenda. • 

. Estabelece o art. 11 {reproduzo apenas .esse dispoSlti:vo cpw
q.u~ nji.9 ~e po~o alongai-, visto não .dispor de ~ais temp.o) : 
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"· Cemmissfi.o de Orc;~ento do !{.l:inistedo da Fazenda. 
doe posse do reswno de· todas as desp~sas empenhada$, da 
relação. ~o·s ga'St-Os pr.ovaveis durante o mez· e daS informa-
1,;ões. tele~·aph:icas mensaes, ·sobre as ·som.mas artecadacla~. 
e:xam:i.na.r.a ~·n$àlmente a marcha. que vae tendo a e.xecu• 
ção do orçamento, de. :rnocio que possa <> Ministro da Fa
zenda • . na hn>othese ·de expectátiv3. do deficit~ ievl ta·l-<> tt 

tempo, com o }>romover restricção d~ deªpesas, ou mesm1; 
suspensão de certos &erviços, ei;nbor~ autoriZados em leL ,. 

Bast;a a trsnscripção desse artigo para · íi1ostrar qµe o 'Mi
. nistro da Fazenda já possue }loje· ~alttJ.ente autoridade bast::inte 

para o co.ntrolé geral. das des.pesas publicas. 

Não tem, infelizmente, se preoccupado em exerce.1-o ~obr~tu
do, ao que pareee, porque confia sorridentemnte· na benevôlencia 
do Leg~lativo para atrtorÍZár a frequente aoertura de eredltos ou 
µté m-esmo o aügmento de nova sobrecarga. dê imposições !isca.es. 

Qu~ro aiora, Sr. PresiQ.ente ré.!edr-m.e a um ponto e o faÇ!o 
cQm cer.to, com evidente, com prófµndo. çons~ngime:nto . 

. Se- o Sr. Ministro da Fazenda em ~Ia.Ção a quem não me a.ni 
ma. n~nhum proposito pessoal mas apenas o d-êver de :me cingtl· 
á dura realidade dos !.actos a0 proferir estas -0bservp.ç:ões: s~ 1 • 

Sr . Ministro d:n. Fazenda deu repetidas idemonstrac<;:ões de àis.Pli
eencia, de desi·nteresse- pela solução das questões vita.es para 
ü Bra:sil ta.T,nbem cabe á Camara nesse: particular uma grandé ·re.!-l.-
1>onsabilidade - forç9so é co.nfessal-o e o faço com .eVidente tti-s
teza. Basta v-er duas emendas que estão aqui a paginas 75 e· 77 do 
nVl.tlso. Ella.s se referem n. despesas com novo:j; cpi:itractados na 
c:unara do.s Deputados e no Se.nado Fe<leral. Foram apre~.enta -
das -em tere~ira discu$são q.uando não é mais permiitído de manei
ra alguma. el~va.r dêspesas e confra:riando ainda a opinião <l<.> rt'
'lator' do Orça.me,nto do Ministeri<> da Just~ça o 1llustre Sr. Depu
tado Orlando Araujo que· aqui está presente pa,ra testemunlml-n. 

:A COmm.issão de Ftna.n~ éleva dotações .pa.l'a nqvus cortt:v•i
ctados na Camara e fio Senado Federal o qual pór sua. vez ta.mbem 
:.idopta a mesma. inic'iativa. em contrario a todos os iHspositfvo" 
eonsti~ucionae~. 

Este facto em relação, ·sobretudo. ao ~enado, pro-çocou uma 
carta que hoje o Sr. Co~ Rege> teve opportun!dade 4é faz<"r in
::1erir 11os A~naes. E' um protesto dé funccionarios que fl%erani c.6n
curso para serem a:p~yeitados. nas . vagas que· oce"Orrerem .; que. 
verifieam ·seus díreitos burlados por contractados que o S~nado 
estâ adftl.ittindo, em contrario ás prax~~· 't-0~ae~ par :L no\-as nrl
missões. 

Aqui mesmo na. Ca.:mara ·havia uma verba de 50 contos pa i·a. 
provimento de substitui~êlês. Accre~centou-se mais a. pala'\,'a ''e 
d:e co~wactados.. e elevou-se a. V<:!rba. pai'<t. 78: 800$000. 

· !A .Jeí que reorga,nizou <> Sepad@~ diz, no seu artigo 4"' ·q.u_e! aios 
·cax:gso i;niciaes que se :vaga;rem óu vi-er·em. a. ser cr~G>s na Se-
cretar~, até -dQ.is annos após a. approvaçã.o desta.. lei, serão apro
veitados obrigatoriamente, na ordem da i-espectiva clàssi!Ica.t;:ão, 
os ca.ndiaatos hal::liUtado,s no ultimá concurso realizado nn Oáma,
ra. Federal . 
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Não qlliz delxa.r de cba:~ ·a a.ttenção pa1'a este·· ponto, Sr. 
Preãidente, por<iue eu, que i:ne occupei tanto tempo da actua
çã;o do Ministro da· ·Fazenda n-esta. qu~stâo de elaboração orça
mentaria, achei do meu -dever contrariar ta.mbem impulsos a.ffe
ctivos e t:razer ao conhecim.~nto ·da C8.m.Çl.l"a um facto d~ta o:rdem, 
afim de que a Cà:ma.ra. mesma ·evite ·uma irregularidade que se vae 
_commetter. A!i,m de que apropria Camara diligencie para att~ 
,...nua1• ·o tumulto da elaboração orçaínentaF~ e a notoriá ausenéia 
de metbodo e de clareza. 

r!'.ud9 isto7 Sr. ~siÇlenté7 :serve para mostrar que o deficit 
re.al, o deficit do p;r9jecto de Orçamento p~a aqúi enviad-0 em 
segunda disc1:1ssã.o, n~o ·:f oí de maneira alguma :reduzido. E não 
o i:oi porque P.o final de contas atê de·spesas que pod-em ser lou
va.ve~. i:nas que d.eve_i;iam .ser adiadas, âespesa~, por xe-mplo, çom 
a renovação de -esqu.a.dra.s e constrúcção dos arsena.es, foram I~
vàdas· em grandea proporções ne~sa dlscu~o final .. 

E .mquanto obt~m o Ministerio da Marinha tão se~v.eis aug
mentos, <? ~verno · do Estado de· Pernambuco envia uma men~
gem á Ca.mara dos · D~putados Estaduaes, pedindo um. credito· es
pec.ial de If)O çontos de réis, para que n_ão sejam intertomplda'S. 
como or-denara o .Minist€·rio~ as ob~as ínicia..da.q na . Escola. de 
A1>rendizes Marinheiros local. 

Explicou o nobre Peputado ~maral Peixoto q~e o augmento de 
~6 -mil contos no :Mini!lterio da Marinha obedecia a um plane eco-· 
n()inic.o. Não duvida. que assim possa ser. Mas - cabe-me perg1,m:.. 
tfU" ~ .qua.ntas outras obras rep,roductivas, qliàntas ~ qu~nta...;, 
fica..ram ·por ahi ~ andalmentos, obras, que dizem respeito ao 
u.p-parelhamento economico do Pa.iz, que dependem de migalhas dfi' 
<.:ontos de- réis, ê qué não puderam ser contempiadà.s nem com ma:is 
ril_g1llllaS ~·nteliaS de· mil rfilJ:I? . . . 

O S~. AMARAL PE.I.Xi:>To - No relatorio q~e ,a.presento," vem au
uexada UDl,Çl. exposição de motivos offerecida pelo ''Almirante Jar
dim. d:irector das Obra,s do novo Arsenal', contendo um. plano dt.· 
trabalho para um período de quatro ann~. até' a conclusão do ser
vii:o. Por este estudo se v~r.i!ica. que. a. Uniã.9 f.::!,rá, com o augmeri
to dessá dotaç!ão nos .. quatro exetciclo.s, uma· economia de- réis 
30. ooo: 000$000, afinal. Além disso. baverá. µma dími?Juição ão 
J>~Z9 para a cqncl~o das obras, de 10 para. :quatt.o annos: Creio 
que, diant-e dessa expUe.akã,o, a. Cáina.ra. não ·pode titubear ent~e 
uma dot.a.Ção é outra.. 1 · 

i 
O SR" J"OÃO CLEOPHAS - Não contesto, meu nobi_•e colle-

t;a. Entendo, t>Ptêm, que a Camara deve teailizar trabalhos qe 
(.;onjuncto, att-endendo por egUa.l a. todos ~ cj.spectos da -e~onom.ia. 
hra.sileira. Vou citar um easo para o qual e.r.ca:eç9 a b0;a vonta
de dos si~s. Deputa.das. Ra, no Min1sterio da. Agricultu,ra, uma 
v.erba de lO:OOOtOOO ~a acquisição de seriilga e todos 'OS uten
~ili-0s de veterinaria ,para revenda ~s criadores do Brasil . O noss.o 
pa.iz possue a 'terc:eila pecuaria. do mundó. Sõ em gado bovino 
conta cerca de 50 milhões ~ cabeças. E~ verba, ridicUla e .:ultra-
1nesguinha que nãD ê absoluta.mente uma des.P~~a. m,~ a:penas 
unia movimentacão de capital, ,.___ porque a acciuisi~ã'O ê para re
venda; - não logrou senão um atigment.o insignificanti$simo. Pa .. 
ra a :missão militar na Europa.. despesa. CíUe cada um de n6s, em 
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sua. consci-encia. intima, julga. real:tn~~ te accintosa (muito lie?'n). 
diante da situação q·ue o Paiz a.fra,"essa. pa:ra isso foi concedido 
o augi;nento ~e mil contos. · ·. . 

tO SR. AMARAL Pé.;r.XOTo - Houve a teducçã.o de seis mil pa~a 
quatro .mil contqs, num total, nortanto, de -dois mil contos. Ainda 
:ma~s: no Exercito, essa verba. t!,, na 'ma.io1... par.te, \lésti;nada a. addi -
dos ·militares e offiéiaes ·e.tn estuao·s1 ficaild0 quantia minim.a. pa.:ra 
.a éommisSão q,ue se encontra na Europa. che.fiaida pelo GenerJ1l 
Leite de Cast,ro, a qual se acha incumbida.. de I"eceber- material coin
prado }X!lQ Ministerio· à.a Guerra. Trata-se d-e niissão neces!'!iaria 
e imprescind.i-vel. dlante doR contracto~ f-eito$. O que- tem. ·havi<Jo 

·· em. torno disso f': exploração, é <':ampru;iha polltica. (Apoi<ulos;:: :n.ão 
(lZJ<n"aoos) . 

O SR. JOÃO CLEQPHAS - ·protesto contr~ n. affirmação de 
V. Ex. Não estou aqlJ..i fazendo exploração. Trata-se, eff.ectiva
mente .. de despesa qµe a constjencia nacional revelle. E' impossi
vel d.efe:nder esse aug;mento de ,mil contos", em 3'" t.urno, para a. 
m_issão ~1.Uitar na Euro pá, para a. -missão f11t?i(!e2a ( ?>Mli:to bem. : 
pal.n~. T.rocam .. se nu:m.erosos ap<irtes). 

O Gove1·no nai proposta ele orçamento p~iú tres mil contos 
para iessa. faustosa mi~ão militar. A Camara não tem o direítn 
<l€'1 sacrifjca1~ o erario publico elevando para; quatro mil co'ntó$ um;;i. 
<l~spesa .que deveria ~1· inteira.~e~te supprimid~. 

- ' . ~ 
O n:Obr-e De.p'U.tado Amaral Peixoto def~·nd<> essf· :wersctmo 

tJ·nicamnte por espirito de class.e. 
O SR. AMARAL 'PEixóTo - P.r~testo, porqUB sei perfeitam€nf• o 

que tem sido. a missão do General Leite de Castro. O Major Ca.t·
neiro de . .Mendonça é uma figura jns~speita tante â m.aior1~· cot:nn 
il minoria e· s. s. veíu: á. Commi~<> de Financ;:a.s rno.st1:ar a . ne
{'essiâade Q.a. manutenção dessa verba porque sígnüicava ::i,. ce~t'~-
7.a da perfeita fiisealiZa.ção do material pelo Brasil encommenciado. 

{Ha., novàlmentc_, ire-péNdos a.parte-s. Sôa?11 àem<1-
raã.amentc qs t11mpanos. O ,•:;r . Prcsidc'Jltc ·rccla-ma 
atte,1içéio) . 

o. SR. PRESIDENTE - Faltam apen_as algun.~ ininut()s pàra ter
mínar (> prazo de qu·e dispunha o oraqor. 

O SR. RIBEIRO JtrmoR - Perguntaria ao nobre Deputado Si· . 
.Toão Cleophe.s se 21ão considera. egualmente urp~ a.ftron~ a-t:> eon
tribuint-e O din.àeirp que Se .gasta. CQ'tn à r~'pl"eS~il.t..'1.~ÚO Õ'iplomatjca 
do B~asil np eX;terior ~ ' 

O SR. ,Ã.R'l'HUR S~NTOS - -IS:So ~ aifforente-. 

o ·s.R. JOÃO C~EOPHAS - Se -0 nobre Denutado pelo .Am.u
zonas assim o entenld~. deveria vi.r para aqui prop6r a. reduéção 
dessas desp~sas . (Trocam-se i11numeros apartes. Sôct111. os t1.1m . .,. 

1Ja,nos). 

o SR. PREsIDÊNTE - Atle.t;icã-o ! 

O -SR. JOÃO CLEOPHAS - Vou terminar, Si'. Presjdenté'-. 
Dizia. ha pouco que o orçamento é ·uma obra política, úma. obfa de 
conjtincto, deve tr~9.uz-ir uma directriz governamental, um prôgram-
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mo. nacional, e, nessas ct>ndições, tem de attender por egual, ~qui
ta.tivamente, a todas as necessi<lades riaciona.es. 

Uma das. primeiras con.Qições, senão a concliçiLo esi;;enGiu.1. 
a atterider deve ser uma boa dis~buiçâo d~ despesas·. Esse '> 
po11to cu.Iminante á tiue se reterem todQs os tratad1s4.~ e qu~ 
·cumpre ser posto em execudi~ pelQs homen·s de 'bom senso da; ad
mirii~ão publica. 

!ndago dos nobres :i)eputado~1 $1's. Amm-dl Peixoto e Ribei
:ro Junior . . . 

O SR. RIBEIRO JumoR - ~·~ suas or<le.ns. 

O SR. JOÃO CLEOPHA.S - . . . solicitando me re.spoudani v 
seguin_t-e·; um· orçam.ento que não l>óde -elevat· uma ·verba. ddicuht. 
de. dez contos, para attender é:íS . necessidà.des da pecuar~ nacional 
- é este um exemplo isolador q:ue tomo de momento; um orça.,; 
m-ento que não põde augméntar um.a d«>ta.ção 1•idicUla para a.cqui
ção de machínas ~grieola~; um orçame:nto cúja receita ~ apesar 
,dísto form3Jda. por 9ó por centQ d.e. ccmtl'.'ibuiç:ões retiradas da pro
dU:cção e.gr~pecuà.ria brasileira - esse orçamento traduzfrá .rim.a. 
obra de justi~ q~ªndo augmenta de mil coritós a verba <los ml
litares e·ni pàsseio na E ·uropa ~ não ;eleva de mil t•é.is dó.taçõei; in
timamente ligadas ás pecessid".l.des mais vitae; da econornh.i. bru -
sileira? (Muito 'bem). 

O S.R. RIBEIRO JUNIOR - De .accordo com os ai·!:?umentos d€' 
V. Ex .• pai? ex.traordinario .seria aquelle q.ue nossuisse ~penas 

machinas agricola.s e pecuariu e não tivesse defesa. .segurança 
nacional. . ( Trocam.-.~e 0;1ttro.~ apartes . <:> $r. Pre.sid,e.n.tc rec{t;?n-a= 

attenção). 

O ·SR. JOÃO CLEO.PH-<\.S - A ::iegu~n<:;a. naç:ional depende 
sobretu~o do :f'ortal'eelmento economico do Paiz. O que se eviden.cia 
portanto, é que o or~amento em discussão ~ uma obra de- tumulto 
.,. de .auli>versão. 

Estou concluindo, Sr. P1~esideite, para attender ~.1. advertencia 
de V. Ex. Peço .perdão ao Sr. Cardoso de Mello Netto :pela Sab
batina. coi:no S. Ex. denominou.. que tive· >OP,Portu-~idade de fa
:ter. Tinha. carra.das d~ ra::C:."'io quando formulava as minhas duvi
das para que S. Ex .. com a sua autoridade dé relator da Recei
ta, m'as esclareces,..~e. :í?efo dEcorrer da .minha ~preciSa. exposi
G~ a. Camára dos Deputados )16de capacitar-se co.mo o µr9jecto 
de or<;:amento é uma obra.. ana·rchica e tumultuaria, tanto na pa,r• 
t.e .da despesa .comQ na da.- Receita. Nesta ultima ·parte posso citar 
L'<>ino exemplo final e caracter.istico da balburdia.' reinante o caso 
da verba relativa ao sello penitencia.rio, cre~do pelo .Decreto .n. 
24.197, i:lé 14 de .Junho, de 1'934. A estimativk. da Receita p1·ovt
·ni~nte (}.essa verba está com o ~.mporte totali de · 3 mil contoi;i de 
réis. No e..m1ianto, segundo as info~ações transmittidas ~lo si:·. 
Ministro da Fazenda ao mustre Rela~cr do 'orçamento do- Minis
ter.i-0 da Justiça, o Sr~ Deputado Orla~do Araujo, essa mesma 
verba: não vae :render, no presente exercício, sinão. no maximo 
apenas 100 co.ntos de réis. Este exemplo isolado dá uma idéri. 
é uma synthese perfeita do. confUZionismo que foi J:t re'iaboraçã~ 
do orpçamento, de re·sp<>nsabilidade da Càmara, ma~. prin.clpal
.:mente. de l'0SponsabiJi.dade do Poder .Executivo . 
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V- Ex. estú dizendo uma gran,de 

O sn.. Jol\o NEVES --- Resp~Q.Sabilidade aliás da maioria. dá. 
Camara. porque a min_oria 'Varreu a sua testada. 

o SR. JOÃO CLEOPHAS - Justam-erite . E' de notar) neste 
-ponto, que a minoria resalvou a sua respo:nsa,qilidâde, _pe'lo com-
bate decisivo a esses desarc-erto~ e potr fim pela cleclarac::ão feita 
àtravés da. palavra autorize.da de João Neves da Fontoura, ~te 
pioneiro do m.ovi~ento .de reiv1Il.dica<;fi.o da AlUança LiberaL, que 
~e-rviu _:pal.-a !a~r surgir e aP1m-~ecer tantos e .. tantos q.vent;i1•efrp~ 
politicós, ete1·•nizado:::; t\o poder-, emquanto nõs outros. que. embor~ 
lnodestamente, como o meu caso. tamhem c-oJlnboramos riarn ~lla. 
~sta.m.os -hoje no fado de cá . 

b SR~ FE.nREIRA DE S<n;z,\ 
;.n·ande brilhantismo. 

V. li::x. ,. 'alirts, t 'Ollíl b()r.f>ú c o.m 

O SR. JOÃO CLEOPHAS O Sr. Deputado Amar-a! ·Peixo-
to, e_ntre- 0$ s·uccessivos ~partes, falou na Republi~a Velha.. Eu 
tambem combati a -~epublica V~l)lµ. ~ não m~ 3..rl"ependo de e . ter· 
!eito. Entretanto; o propr~o Deputado A;tnaral Peixoto referi:ndo
se, ha poucos dias. á politica e a administração da Capital FenE>
ra.l, disse, mesmo, que ellas e.stavam muito peio1·es dô c(u<: n::i. Re 
publica Velha e prometteu tra:zer elementos comprob1-1.tor'.ios <1e~~1 

assertiva. 

Para a maioria do~ Esta.dos podemos tomar como i>ertéttu 
paradigma a mesma situação peioráda a que _se referiu ô nobru 
Depu,tado pelo District_o :freqe-ral. 

Tem-Os carninh~ ·1o para trás, principalmente no que•· ~e refün· 
a pa.rte propriamente da admini_stra1::ã.o. 

· :Já é tempo de entramos pa plena conscienci.a dos nossos de.ve
i~es constituciônaes, u!in:i, ·Õe cons~guirmos ma:fot"- respe~to ~ qpi
nlão publica. (Muito õc1n) e ·reali7.armos, assim, um decidtdo 
marcha no caminho do bom•senso. 

Já. é tempo do Poder _Legislativo -demonstrar ao Executivo, ct\l~~ 
~n.e não p6de continuar no e.squ~i-mcnto systematino do 'in.t.ere:S.st 
publico-.. 

Deve a Camara iniciar pelo actunl in·oje!!tO ele- orc.;am~ntn tun;1 

t•levada política da sua integral rehabilitação. 

J'á.- é tempo de ~ntra.rmos na plena con_sqíeticia dos nossos de
veres constitucionae~.-. afip"l de conseguifmos IQ.:iior respeito da opi
nião publica (ltiuito õe1n) e J;ealiza.rmos, assim, um decidido 
trabalho de reconquista do nosso prestigj.9, do prestigio do Legis~ 
lativo. como poder politico. (Muito -õem; -1n_uito,. õem. Palmas pro-
7onpadas~ O' orad·or é cwntprim.entaào.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra <.• Sr. Deputado Eduâr~ 
rlo Duvfvier. 

O ·Sr. Eduardo Duv'ivier- Sr. Pl'esidente, ha bei.n. poucos 
mas, occupei a _ n.ttençã.o. da Camara, pa~ t_ratar dos cõrt-es orça
roentai'ios sobr.e as -v-erbas c'lestl.naidas a obras . publicas de caracter 
re_próductivo. Se· lia. verbas que mereçam o maior respeito, .o ma~or 
cari!'?;ho. são, prec_isa.mertte. essas que se -Oe$~nâm ~ ·.Servic_:os de na
tureza. reproductiva., porqu·e. na 2-eálídade, nã.o representani despe
sa, rha.S, apenas, ~nversão de capital. Tiv~. entã.o, ensejo d~ me 
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yef~1·ir i1. eiJ)é-"lda apresentai.la l)ela banca.da do ·Estado do Ri(). 
visa;n(!Q a e~eeuçiio dos trabalhos de ~anea.mento da; Ea.ixatla.. Flu
inlnense .• InfeUzme~te <\. e-~c~~z .d.o t'2Jl1P.<> .nãó me l~~·mitj:iu .des
envolver esse aspe~to dà mlnha- orac:;ão. P.t;esentia eu que a v.erba. 
~ esse fim desttin::\.;dil. e.uj;a. justi<;a fõra.. reeoph~cidª" pela. Quna:.. 
ra, tanto assim que a app~ová;ra ern prímerr.o e segnndo tutnos. 
sof.f~~rla ;alguma redu:cç?.o. Grand~ (?ra. o n.umer9 .de emcnàas, já 
(,)ff~reci.da, que v_isavam distrahir as dotações «lestinadas .as .obra~ 

pUl:>lica~. ~m geral, i:>ara p~gamEtntu. de pes~aa:J, de ev~ntua~s e e>u
tras d~sp;esa~ d'P. caracter- não re.p;ro~uctivo. N€s.se meS:mo· ~; Q.. 

Cotnml'Ssâo ,ele Ffmu1c;;as eotendi-a diminwt .ele 15.00<J para ll.úf.Jtl 
cr>:1;1tos ~ ;referida verba. 

Assim jlr~edendo1 a (":cunmi:!-!são d.e Financ:;:~.:;· ~()nt'l·:LL'loú )lr<i
f.~ndái:nente a "mafo_v n.a<lpini:cd'i:o ela ban~da. do· pow~ !lumínen-st- .. 
(.Muito .be?>t).. 

O Estado <do Rio de .J.aneíro~ .aecen'.tuei entiLo, fóra ~, bttlu:n:te 
~conQ~ço. do. Me·sun~lo Jm:perto. .A abatiçã.g brusea da ~~c1'.aW.t.tur•L· 
a .desotg~1dzaç;ij,o do trabalho .rural, que se lhe seguiµ, fez com 
que cessa'Sse. o :servt~o de Jlmpe~'l.- e de desnbstrucçã.o. dos, rj.os € · 

c4naes e Se -deixasse, a.ssim. afogar uma áre~ de cerca de 17. :r:n.il 
kilpmefros qu~d~dos. que· se transformou n:um imrne.ns·o patt.táJ11.µ ·. 

Da l'>li"oducçã:o de que es~s te,rr«t·S são canazes, temos a pl"Qva 
no pa:ssa.qo, e iSfo é ~e evidencia. que nãu pó<ie ser· .conJettada, pôll::t 
são. to-rmadas pelai.~ !illu,vi~s que dcs_cer;n da, $é1,Ta do. Ma.ir. 

(Esse- ~õrte, feito pela Com?Rissâo de Fi,nanças, ·na e,m~ndu, 
sUbStitutiva. fi. Ji3, ínciso ·n-. 33 .. ê illtêi~en-té arbitrario é Yem 
inu_tua1· e crtca-rect~r- a execução ... de um plàno wnuciO'Sa~nente· es
t-uda4o, que obed~ceu -~ urim s:.v·Stematiea, que não ·póde ser· impu
nemente contr~-rfadê:t. 

As abra~ cQfi'.lp1~t_a.s est:io OJ'~ada.s ~n:t ·90 mil contQ~ ~- a. ~ma. 
•·x~u{;iiO di'vidiIL-1 .. em 6 exerci5"ios., o que j,rgp·orta uma. inversão ele 
15 mll é..int.os par::J. C'lda um . 

A seg'l.lir o criteri<;> da Con;:imi.~~ão, tf:!l:lamo8 1 ~ .m)l ~o.n.tu.."I :.u11.

n,t,iàO.~. o qu~ ex.i;:dt"ltt o t>l'l:\ZÓ éle S ra,.trnqs. ~ tanto pu.1•a <"!: u1timft<.;itl> 
(fos ·tra;balhoi:;. 

Q2·á, vejamos o em:u1·t:ctmentu. 44ue e.l\l~•J.. ni·ote'lar.:ão V!te :.w:a1·
T.E·ta1·. Ao cabo. de seis. ani1ois, ~b"'Undo o c1·Heriõ a<lôl)tiulô pela 
Ootntn.lssã,.o <l~. Finá,rlÇ!ti~.. eStd.r-~o conSúmidOJ'í. 66 mil éOJitós, m:n. 
vez de 90 mli. ·~ teremos. i>ortàiltó, mai's dois ~xerclclos e~ al1-."Ú.ns 

mezes pai-.l. o co:nplemeiit:o das obras.. lj;~ses ,sG· /.mil conto~, M. taxa 
(le 6 po1· ~~mto, r.ep·rese:ntam 3. 960 contos anmia~s de Juros. ~..el(:} 
J>t:olongamel} to por ~ts dols annos, ,terem.oa, /aõ, de. jur,os... 1. 9::W 
eont,os. Na. -reafüJa.cle, porém, C"áplta.l e coi:Uler-vaçi0 do màterial, cons
ta:nt~ ue escavadores, dragaJ;J. dra;f)-lirmes, etc •• lho valor ile lOeo

0

700 
contO:i, jurós ·este3 q.úe ~ 6 ·por c~n to ;tep;resertt~ 642 cQntQS a;nnúaes, 
e, em i;Jois µ.finos, 1 .. 28'1 conü:ls, o.s quaes,. sommados· a,o.s 7 •. 9_20 eont9s 
t1u~ii.o 9 • ·204 contqs. 

Ha, porém, ~i.- con~ide1~ai· ain.da. que, .p1~elo-ngados os serv1~·os1 p9r 
s~tt a·0is @nos ·e tanto E!:m virtude da ta:Jta de verba,. po1• maim.· 
tempo, -na. realldaclé, ten.1a de se r>rolóngar ·esses mesmQS :;ervlçoi;, 
em iria~ dn repara<;ãci ·e conscr\~ac;ão dos· que eth primé-Cro ~ hou
vérem feito. 
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'.rSso· importa.rã:. não <- e~g.gii!t'o. de c~l.lc~io, .i~el<l m~nQ.s~ nl.:,ci~ 
um anilo de trabaJho,. o. que. signifioo.rA o .a~nrei3.chpo dP,: J.l mil 
~ontos, e. dos jqros so}.>r~ os ·90: tnii., ~t(~ entü.Ô dláp~ndidol:it jui·o~ 
e.stes, qu~. a 6 por cento, itnportarão .rnat~ ~·n 1~is ~.400~~000$000. 

Tere'moa. a_sslm, como con:sequ·em~ia dr> c.ritf'1"io 4á. Cnbim:í~'iftv 
de FlnanÇas, .os #eguinteoa ac.c~s.cimos: 

• Juros nps 2 ,prim~íros annos de, U.éçi,+~S~inl<~,. 

eo.bre ó2 66 . ó<fó contos gS:$tos 
J .urds sobr.e o material. durante· ~sslh:i dois 

14Jlnos de acc~c.i,rno • • . • . . 
(Justo d~ g;i.~ls um, anno de servJço 
Juros, durante ess.e. anno. aqbt'(-". os · ~1.> 

õontos des~ndidas . . . - ... 
. Juros de màls um n.nno sot>r~ e) \!:a.:!01• 

materia:l . . . . . . . . . . . . 

Tot::il 

mi'l 

de.> 
. . 

1. 2_84 :óO.O~óOo 

i 1 . 000.:000$0!)1\ 

Ou . • rm.i~a. qut· i.;~. não n'Q~ iroput"' <ru1'tl_qu<.~l' ~·x:l~g~r·r1; 1·•1'11. rrn
.merQ~ redondo~·.. 25. 0.00 :ô00-$000. 

Haverá; pprt;ultQ, no inin_imo, eo~w'-lt:.tm.l'o-s(! a1>e1Jus· us j :µn>-"' 
tlo ~ap.ftal.. com. ~ ,d~mora d~ mai$ clo.:Í$ ou t-res a,rHi·c>-.~. un.1 ~!l°'
crescb:no de 25 .mil cont.ôS. pr.éjuizo .q_Ue, ~m i.lí;l)'hch,l'I; t.er::1 ~1 Nttf:ão. 

Não Sê,rá, pqré.m_. ~6me·nte <!sse· o pr~lulzu. Pn.1·a diVhJil' :':. .. ~li1.·
ba d~ 90 tniÍ cpntQá por. o'it? exérc1C.10á, cafo_tllá~l·~S. Ô!;> ~Oi~ ti.nrio:S. d~ 
a.c~t-eaet.mo! .em qu_antia. eq.uivale.tite •1 mal_s um exe1·cic:Iu, afini d(! 
re.pa:rar os trà,ba)hos tei~os ~gora, e qüe, cer't4.mc:nt.e, d;,11quí ~ oitt'> 
<.)ll·nos e~·ij;o inut,tlizaqos, ou ~xig~ndo reparoR, pula acçãµ ,(10 :J)t:'o
,prlo tem-po · decor.ricto. 

Preclsanto$, todavia. '-'ºn~iderar qu·e ,cJ material e.ontttiantH de::-;
sa.s dr~ga.S. escâvadareg e o:ütros mach i·nisíno~. ~offtc. <leprecla<;.ã.• • 
rapj~. e, portanto, se ha de computa~ ~n:ihem úma. amod_iza~rvj 
Oo seu val!)r. 

Este calculo. · ce1~ta1n.e.nte enfú.fül.nhd, 'i1ün pod.ê-. 11() ~1t..tan1~'· 

deixar 4.e mer:~~e·r consi<lerác;;õe~ porque, t_1ão só a. emenda. im
pugnada.· onera ·em pelo m~IJ.OS, ~5. 09Q conto~ e,. se:rvit;;e, cumo hn-
1'0rta a4far a producç:âo (fa exten$!a área qu~ .é :ci :Ba{xa:da ir1urµi:-. 
néde. No e.stade actual. com. a. 8Ua pop~I;:u;:U.o dtz,fll1adn. p~la. ·ma.
latia e pela anknostomy-ase. a. B~fxa~1. Flum{ne·nAA ~r9duz :u . 090 
.eQJ'.llt~. só de il'.ilpostos, fedê.raes· ~or ~uino. 

O SR. AOU.RCIO TGRREs - Querémo.-, ava11:c1.s que u t>ori,•1· }JU
l1lico• no~ dê. (lura,nte ~is ~nn<>~. men.os 4a- ·metadé .. 

O SR.. ..EDUARDQ l)l].VlV!ER '""= M~nog da. metadE! .. 
lm.a.ginem.ns, a:gora. p q:uP s~ríi essa bn,!.~ada de1loiH de tthla. 

eUQ. cultivada e aproveita.da. Nu.o ha .exaggc1~0 ~m 1~timiu· '1fü• 
~ sua prodtíc~a9 decupllcará. 

Ora, lsso aco.ntecP.ndo, iJ. 1·t·nél11 cl;Jt .(Jn_!ão c·1·es.ee1·f1 aut mei:;ú1a 
1n·opoJ,·Çito.. Se o Governo Central poje arrecad~ 3~ J>.oo -<ion~. 
a.rreca.datCÍt, Q.ua;n4o u. Bnix...1.tl::t t-Hdvei.• E"Ul t1lenR in·1>d'1:rnqil!.), 30il 
~ .U.,ntos m.tl .contos. 
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o SR. ACURCI<> TORRES - Mesmo que não fosse decisivo ~sse 
ru-gupiento de V~ ~ .• ainda que a ,:zona ~ Baixada, que qu~,r~..,. 

Jll.OS sanear, não désse. PO?'. a.n.no cer.ça de 31 mil contos. e de fu
tlu-o. pa.$sados seis annos, talv~, não J?roduzisse o dupio · -0u o tri
plo · de .renda, - mesmo ·a.saim o poder ~ubitco estava .no deirer d.e 
zela.r pela Baixada F<lumlnense e rea.Ilza.r as obra.S> para que pu..., 
dessemos, J:iós os .fluminenses,. -salvar nassoa co-eataduanos que. 
ali p~recem ·impaludados. ' · 

O $&. DI~IZ JuNTOR - Não é só isso. Ha tambem a repercuS;!3ão 
economica. -

O Sn. AcURCI<i> ºToRRES - Quando .não houvesse a repercussão· 
económica, ê. deve_r elo Governo Foder<1.l olhar para a Baixada Flu
mim~·nse. 

O ~R. EDUAR,DO DUVIVIER - .Já. accentuei, ha. diás, da. tri
buna esi:?e caracter humanital'.io ·<las obra~ do san~entó da Bai
xada FlUlil~nense.. QUiz, agora, (Uscutlndo o O~çamento, d~mio~s·
trar', a.penas., éomo ·~ emenda da Commissão de· F.inan~ à.Ca.t"reta. 
para a. Uiiião, um .Prejuízo de, pelo menos, 25. 000 contós, compu
tados, tão ~ô. Qs jur<>s .ao capital., que ficará fmproductlvo, porque. 
todos sa.be~os, o aproveita..n:ien_to ~ Baixa.da F1 um:inense :nao 
p6de- se_r ·feito 1>or partes. 

O SR. Acuooro Tonrms - O serviço de saneamento -da ~ixa
. t~dos saber;r;ios. -0 aproveitamento da. BaiXada não póde ser feito por 
part~. 

O SB. EDUARDO DUVIVIER - Emq\19.nto os !ocos ~~ ma
la.ria não forem extinctos, as zo11as já,. saneada·s ~ contiguas n~o 
poderão ser a)lrovejtadas. E·' pot:ta.nto, uma obra' que -tem de ser 
feita. integralme~~e. porqu(". sf' as.sim não se proceder. setâ. prati
camente inutll. 

0 SR- AcIDtoR MONTE - ÇOn.vH·ia V. Ex. ~Sclarecer quando 
r:ol}sta.v~ :na proposta. do orçamento .apresentada; .a Cama.ra e de 
q_uando a Col'Jlmlssão de Finanças a.i:nda augmentou es~ ver'Qa? . 

O SR. EDUARDO DUVlytE.R - Na propos~ pri'mitiva. ti
;::urava a. verba de 12.000 contos pa.ra varias obras. 

1 

o Sa. AciENOR 'MoNTE ""'7 Na próposta enviada. ~ Ca.n;iara? 
3 . 700 contos. ' . 

' 
ó SR. EDUARDO Du:y.JVIER ·- . Não havia discrimi.naçãõ, 

- - - ! 1 

Q SR. PRADo KELLY - l'jão l;la~ o pla.ho elaborado .peio ser
viç-o tech.nico do Ministerip da. Via~ão; era .Pro~.osta. qµe não. J!e"" 
pousàva em nenhum dado Fleguro para a ·proprl,a intelUgencla dn 
questão ·na Camara.. · j' . 

o SR. AGJDNOR MONTE - Qtier dizer que a Co~ssão . a.u-
~mentou essa verba.. " 

o s~. PRADo Km.li7 - .AUgmentou, c.om justo gaud.io ~ ba111-
çada fluminense, mas desviando; diminuis., áfim de attender a pe
tlidos de ótitras bancadas, esquecendô-se d'o appello vehemente qu~ 
P.-ni nome de sentimento~ huma:nitarlos lhe eram feitos pela ban
c:·adà.. do Estado do Rio. 

O S•~ A~o~ l\ION'l'lii - .Atten9eu à Commissão npentw a uma. 
emenõ,a para a Com.missão de Seç.ea.s . 
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•O. SR. E)).U~RPO ·-nuv1VIER -- A buneaCJ!l rtuminense •tt-
-tendeu com uma. em~da dimi.nu):ndo çt~. 15.0.l)O p~r-d. H,.6()0 0Q1'1-
tos, ·a verba destina.da â. exea1lt;âo· da::s ol)ras que obedecfam a · um 
_plan1:> i:JY·steinatieo, como dtsSé, o-r.ganiza.do t~ern. Commlssão' de sa.
neamentó da :Bà.i:tada. Fluminense,. Plano ~áte que eotnprehe.nd~ o 
ela.bo-rado pelo engenheiro Sattn:nino de Britt-0, ~e·vantaq.0 e~peG_iaj
mente pa~ -a bacia dos Goylâcazes Qu planicie c~mplsta. A ~men~;.i' 
da: l>ancada fl umin~~~e logrou ai>Ji>r.ovaç-~o -e. !oi· reduzj.qa. agora. pelt~ 
emenda 4.a. Commi8$ão de Finanças, e :i.~dU:Zid<'a. a .meu vet • . sem 
razão; nã.Q1 sõ pelo!! prejuiZ~ qu,e va~ a,cár·retar ap .Pafa, mas. ta-tn
bein. pelo softrtmento ct.ae. assim, p~olQnga. a toda uz;na.. populàc:ã11. 
cofupos~ ãe multos · m:llharês ·de bras;ileiros: .. . (Muit:C!> bem) -~ 

o Sit. Dmtz ~UNIÕlt - V. Ex. pod~ria. apontar, nos camp~ 
- de Santa. \'0-w;, e valor de .uµiá 9li>r~ de"SSl.l n~t.uréza· .. ~~gO_I'a,. o 
~b.8.llcJonq em que t~in si'!io d,e~ad~ e.s~ obra, jfL ~s~ d.etermi:l1fl.Jit
dp e volta da. ma1~:rta âque1Ia região. 

.-

O S~. EDU'A.RDO .DUV~V!~:R; - V. E;x. cnn.fi.rma o ,fUt

venbo dizendo. 
o sn. AdUHClO TORRES - Em.quti.ntQ 'isso, VéillOS ª"' C.Oll~:trui· 

rem -pàiac'io$. para os l\rii:listerio.~t na Càpitàl ela Républba. 

,Q , Sa. DfNIZ JUNIOR --. Apesar· de nâ() ser tlumlnên,sc ·es_puii_. 
tanea~e~te, !r~esisttveln:)ente, nun:i;i das sessõ~s n.oc~nas <la 
Commissão de Fl~ança.$y tive opportu~dade <lei dete~der ·o que ~· 
rtobre C)ta.4or e$tâ ·~efende.ndo. Po-r occasUio do ultinw dl.<=1c~j) 
que prón unctou. n. tespe1to. de.ste ij..SSU.ntpto.. s. ex• p-ermitti.u um 
àpa.rte. -..çr-erdade se-ja que, no .. dia seguinte, üm jornal flúmhíen
se noti~~:va; qJ,te eu tinha ·contrutlado a these que S-. R.x. 1defE!11-
dià. Pouc·o :importa; <;> equivoco. 

O SE?'. P.RADQ KELLY - V-. Ex. conhece a :gr~tíiliio dp~· flu.mi
;nense1;1· pela ~ju,da v~Ho~a.. que· tem. PréStad? í.t: m>ssü terra:. 

O SR .. D:INIZ J'.uNioR, - ·:J!>O'UGo imt>ó.r~ e juizo .qu~ possam .úl'
zer ~as .minhas attitudes nesta C:,J.·sa;. S.into ~ tra;nquillidad!?~ <f~e füí, 
:L ·con.scI-encia d·o de:ve:r curnin1d9. 

O SR~ EDUARPO DUVIVIE]it ...__ :J;'óde V. Ex. -estar certo d~ 
que o equivQCo dt!sse jor~g,1 não t~duz o ~Q.µlvoco do povo fhtmi
nense. Este ag·r.adec_e ? V'. Jnx. <) apoio que prestou tí ~tia. velha 
aspiraQâó. 

© $~. ACURÇI_O 'l'.'ORRES· ..,_ }<J que; ainda }Ja, d~ .i>re.stâ1· . 

o SR. D1Ntz .Ju-moa -- - T~~os aqµ_i uma uhlca f.fnàl~dàde .; ser·
vfr ao Brasil: acima:. del:!Se t:umultos e e:qµ!vocos .. 

O SR. C&sAn 't'moco - O no·bre repres_entante ~tb,~rtense 
a._i.nda. .prêstat~ outr:o scrvi~o ae> 'pOvo· fluminense v~tando ~ ~menda.. 

. .. - ;; 

· O Sa-. AC'TJRCio TORRES: ......... A ta:.vo·v da emenda votarâ a Cama..; 
.ro; toda. s. ~· por~m. ha rle p:reRtar outro~ senfiGos r-eleva.ntes ·fu 
lllÍ:nha. tert"a. • 

. O .SR. D1~ JtrNíon ·--- -Hô !<l.<!fl vt>tos para que ,~ossq_s e~fOrGos 

não se:ia.n; lnu~eis •-
.o ·SR-. EDUARDO DUV'lVlER -= ComQ cli,Ztu., nem mesm~ 

.sol> o J>Qnto. d.e -rlsta. or·c;.amentarit> iSe jU3tltiea. ~ e:z:nenda. da Coro." , 
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n'lissãt:> d~ F'inan~, POJ."Q:Ue ella prop~j.&, s~9 o Jl. 6, apresentou 
e:rne~da. á :He·j ela ~eceita ~uto~do 9 gov.~·~o . ~fazer .ézµpreJJti~ .. 
mo interno. ·n .o valo.J: ·de 200.ooo.:000$QO'O, ~ 3uroa rb.a.ximps· de · 6-
pon cento~ para o ·. seiryiQo de - obras publi~, , .. app~l'.e~e~tos, 
a,.cquiSições, etc. " · 

·o~;. o·. orçame·nto approvaão el!l ~gunda dlScusSãó, consignáva 
ap_ena:s _18:1 nrli' .e tantos· oo:PtQS para obras p.ubll~s. Com a. des
p~sa: l'esul~n_te· de mais algwnas emendas, q ·ue á Coz:r,imissão 

0

de 
Finanças adm:Íttiu; num tOtal de 8. 500 e. tan,tos ·contos.. não f!Xce(le 
ain~ ó totã.1, ~ som~ i(ié 20Q mil êantos prevista .no orçªmento 
da. ,reéei:ta, accreseendo que, cemo· dl~e. nos 187 m,il -e tantos .con
tos a.. obJ;'a.S· publicas, estava:m. incluld~. os 15 mil .Para a :Baixa.da. 
F,lumiJlense·. 

Sob o pónto de ViSta ·economico, sob o ponto de vi'sta finan
c~:fro, e.ob ó ponto de vista. mais ~tricta.~nte orçamentario," não 
~ jQ.Gtitica, por.tanto, a .emenda .da.. Co.tnmi~ de Finart~. de que 
-Ora Il0$ OCCUpanlQS. 

Mas be·~ ~ccentu3do foi aq,'Q.'i, pelos apartes com qu_~ m~ ... h .o.n;
r:ara.m ·os n·obres collêgas, ó lado htimanitarlo 4.a. q u~t;ã.o. ·' 

Não é posâ1ve1, não "condiZ C<>Jti os sentlmentq.s de um povo 
c1vilhado detxa:r qu~ uma .pqpul~ção de mul.i~ de· pessoas tenhá 
:L sua capacid,a.Qe productiv~ sua ~p~idade de· ·t~balbo dúnfnut
da e. muitas vezes, an'.niquillada.. 

, O SR. PRÃDO KELLY - - ~. ·m;µs d'd. que ..isso. um desmentldp 
·da Con~titui~p que prometteu · o Jl,em estar s0cia.1.· -

. ó SR. E:bu,4m)o DUV!VJER - E', CQDUa .os in.t~res~s na; 
ciouaes, ê contra a eugenia t>ermittir. que -sé crl~ o individuo num 
ambiente irihóspit0,, hostil. como é ac~ahnente o da Baixada. Flµ~ 
mineru3e. 

ó .SR. ~.\ND~ VoucH.A,..~ - E' uma,: verdadeira ameaça,; pe.r
ma.nente do i.mpaludisl:no á ca,pitai Federal. . . 

ó SR., :pw.rz J'u11o'"10R -
1 

- Que já tem SidQ. invaidida:. 
· O ·sa .. AeuRt?Io· Tomms - A Ba.Ixada es~ em tãe 'bõa:s condi

ç()es· . qué nij..o ac:r~<llto ~ja. .~om:em. do'· go·v~ijno ql,l~ queira .Passar 
uma. sõ noft~. 1;'.4 cO?Zl ~ da febre'. · 

• 11 • i· 

O S.R . EDVARDO DUVIVIER - E_~ctame~te~ 
Cresce ainda. a hl~ã:o (lo povo fl.ukinen$e cQntra. quaJ .... 

quer- medida .tendente a. protellar a. execugãJ, dessa. sua tjio jWJta 

asplràçã.o, quando se coÍístde.ra o vaibi' d~ obra. e.x~e~t:ada 'íloc 
hecta?!e · de · .terra- aproveitado. Esses se mili contos, div!dldos ipol" 

• • .. f 

17 mil kU~metros ·q~os, :tmw.rtam ap
1
enas· ."Ci?,1:1'1. :<l,~peSa. de· 

53$00Q por hec~~. - . , . · . 

E~ Claro que tertaa '.fertei$. de g;m.nde 1 f'!edimentai;:ão de )na.~ 
'te.rias .otganicas, darão uma.. produccíip capa.z de reverter, em :tri
butoo1 â União, d~ntrc:> . d~ mu,ttQ·· pquco ~mpo,. quantia muitas v~
ze8 superior â 1'in:i>ortà.ncle. que ella bouve'r ~o penefic:f,a.rii~ilta ~ 
m~ empregafio· .• 

!{3;, a!nd&, 'Qnl aspecto peló 1q·Ual. n@ podem~s 4~1~1," de· .en • 
caran a. questão .. E ,' que euà representa. uma relnVidlcação. Não é 
um pedido ~ue fazemos; é U·ma. reivindicação que lnt~ntamos neã
te tribunal ·dos grandes lnt~8se.s np.clo".®s que · é a CamB.ra. dós. . ~ 
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Dep'uta.d-0s·. E' lima reivindiéaçào par.a o Estado do Rio d~ Ja
n~h-O;· pelo que J:>l'Oduziu, ·pelo· que concor.reu para a l.Tnião; pnra as 
suas re·nda.s, para a ma•nutenção de todo & ~~to do segundo xm.~. 
perío pelo ql.ie ainda concorre, embora eir. situação de trabalho dif,.. 
ficil; ·tein o Est<Wo do IUo o <li.reito. de reivindicar, de reclamar, 

.como, ju'~ta. r .es:titujção aquillo que, · de· muito, deveria .. ter a. União 
gasto na conserva.Ção dessá gua inesgotave1 fqnte de .. riquezn. que 
é a Baixa.ela. Flumln~nse. · 

O SR. C~s REis - Essa c:oncfuista pela qual V. Ex.· .se 
bate em beneficto d~ -seu Estado eu, a .apJlláu~o. prihcipalmerrt;e 
cruanto a essas obras q.e ~néa.m~rito ql1e elle m-er.ece ;. e já. se vê 
que nã:o sõmente 9 :Estado qµ.e V. Ex. representa. Eu, que perten'
c;oo a uma iona. do Norte, do nordesie, do mes~o mod~ bastant-e· · 
sà.erfficada pelo ilnpalludismo~ zona 9,ue tatnbem disp·~ de· im
men~ pórção de terras aprove-itavél~l'. ent-en(lo que a. ella deve
se con~der egu~ favor. 

O SR. PRÂI>o KELLY - E• o nosso pen.Samento. e nunca. ihe tai~ 
taremos com o voto. No ·moment9, veJo q·Q~ o nobre Deputado está 
tomand'o 1im com.promisso .de vot-0 . 
, O SR. CARLOS REIS - Para solução de~sas quQstões já.ma.~ 

negarei méu apolo. 

O SR. ~DUARDÓ. DUVIV:fER. - Parece .. que a luta. dO" ho~e1n: 
contra a ~uva.são !ias aguas retempera as :tor~à.s e ~era um ~stof .. 
cfsmo exf.r!l.ordinario. A obServaçã.o não ~ rn'inha. · Vemos,. comQ 
na Holla.ndS.. o povo. luta.nd9 sempre contra a. invasão das· a~. 
alime,nta Um amór extraodinar1o áq1,le:lle a6.lo ~ 9 tem aprQveltadn 
em toda. sua. ~xtensão . 

Esta luta dos fluminense.s contra a. invasão das ar;µas pa.reef' 
que ~bem lhes retempera. o animo· -e Ut~s -exhorta a esperança, 
e sõ por uma grande esipera;nça se. P,óde comprehender ô trabalhQ 
gigantesco, que, contra. todos os obstaculos, vêm executando. 

ó SR. DINIZ· .J~i..""IoR - v. Ex. não fique apenas na imagem. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER ·- Vemos c:iue a,inda. · n~~ 
condições o Estado do Rio desenvolve sua agricultura. e sõ a ex~ . 
por~ de la.ra.nj~ j{f. representa .factor aJ>reciavel n;.i, bata.n~ 
commerclal do Bmsll. 

Vemos a industria. ass~ca~ira concori;~r; ~mbem,, gr.an.damen
te para nóssa eco.nomia. Se tato um po-vo assim doente e ~nfraque
cldo, despresa.do pela Naçâo· - porque tem ,sido despresa.do, ver• 
d.à.de qué é preciso qué .se diga - -tem produzido, lznaglnemos o ' 
que prQa-iµ;lrá a.manha, Etu~ndo áS suas terras· estiverem saneada.~,, 
quando as 'lavouras puderem· des~nvplver-se :Por toda ~ éxten-Sâú · 
dE' seu enorme terdtQrio. 

~ã.9 deâejo tomar mais tempo á Cam._3.i"a. ;fá· demonsttei que, eco
noin.icamente; financeiramente e huma.nltariam.en.te, nã.o ê posslvel 
manter-~e a. emen~ çia. Coonmissão de,. Finaw;:a.s·. o povo fluminen_se . 
é grato á. Cam~ra pelas manifestações de apoio que e'Ssa. cantpanhá 
~qUl ·tem éncont.rado·. 

D Sit. CABLos REIS - Allãs, V. 'E~ . , c9mo representante hrl
lhante · dó· Estado do Rio, -eStá liàeránd() um movimento em ht"tn·!" .. 
t.fuio de ·fodo o ·Braml; de toda a sua noputac;ão impaludada'. 
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0 SR. EDUARDO DUVI'VIER _ ,_Não _quere~os, '. pois, n6s o8 , 
~~· Bancada Fluminense, que a ca.mara fique sõ nessa sympa.trla, 
s;õ ·:n~e .apoio moral, mas que ~se apoio se trad~ n~ voto, 1m. 
rejeição da -emenda. da Commissão de ·· F~; mantendo~se.. as:.. 
sim, intégr~ a verba. destinada; aos serviços ··de· saneamente. da 
.Bai;.'ll;ada, tal como. fç>i ·a:PPI'.ov:a:d_a em 2ª élisc-ussão. (MU:ito õem; 
nuito bem,. Pcii11ms) • 

O Sr. lt(oacyr BarbosaJ.ê o seguinte discurso: - · Sr. P.res.i
cle·nte, Sx·s. Deputados~ faço a min~ estrêa-nesta tribuna pa,ra ci.µn- _ 
prir o i-ndeclinavel dever de t~afü.Jzü.- a palavra do commercio n•1 
discussão em ultimo ' turno da Lei -Orçamentaria. Sirv.a ella Ço.i;no 
modesta cQlÍ.tl'.ibUitâo na dis<?ussão da mais importante das attribui~ ' 
~ões do Le_gislativo ......... a votação da. Lei aH.s Leis. 

·Hontem. Sr. Presidente, tive o inolvidavel prazer de ·oUVir. nesta 
Casa, a palavra de Paulo Martiru:!" uma <las mais autorizadas vozes· 
q~e ;Se tem ouvido aqUi e resalto a áutorida.de de· s. Ex. para db
cuti:r ,~s assum.ptos que. :f o.ram objecto de stia o.J.".3,çâ;o, ,chru:nq:ndo. a 

·àtt~nção dos :nobres collega.s que, ~o tiveram .a venturé.· de- ouvll-o· 
para que lebµn o seu discµrso, _9nd~ estuda a. proposta orçamentaria, 
cóm absoluta isenção de a.nfmo e com a autoridade· de um mestre e 
ele um tra:taài;sta; onde apresenta suggestões para sua melhor .!ei
tura. e recommenda os remedios, p~ debelação do nosso maior fla
~êllo - a· evasão das rendas publi,ca,s. 

O diseurso de S. Ex. foi sob todos os ponto.s de vista constru
ctor e encerra uma collabgração valiosa para discussão e vo~o 
uo orçá.m.ento da ~publk:a. 

O SR. PAULO ~s - Agra.decido ~ generosas expressõ~ de 
'\". Ex. 

o SR. M:OA.Cpi BA.R.BOSA .- Sr .. Presidente, não ê minha :lrt.'." 
tenção criticar o traba:lho .orça.meµtarlQ. Não. O meu de.Seja ê aipe
nas trazer ao conhecimento da C8.IIíara dos Sra. Deputados, as a.SJ)i
rações minimas do Commerc:fo de que &>u humP,de representante 
~ al~ suggestões para melhor estudo e votação da. lei de . meios. 
A situa~ã.o que 'atravessa. o ,f ommetcJQ. de ver~eira angusti~ de 
completa asphyxia, exige mais acura.da exame da ·realidade econo
mica brasileira, para. que não:façamos como .o po~suidor da gaI.lliJ.~l 
dos ovo.s, de ouro. A Sua. cápàcidade tdbutaria ~ttingiu o extremo. 
limite do justo e do tolei:ave~ e tudo o que exced~r do que ahJ está 
cpnduzitá .fa~ente gre.n~ nU:piero de es~tepime!1tos á.. fallen- . 
eia. e à · t.uiila,. ·com fundas repercussões 'na. economia do ~ ~ O 

~ ~ ·I 
eommeroio brasileiro que tem· o 'seu Codfgo atrazado de 85 a.nnoe. 

- . - . • : - ' 1 ' • . .. 

recente-se aléln desse mal e profu~damente, do ~ve erro e:m que. 
temos Inci<lido de crear uma. legislação trlbuta.rii complexa. em de
tna.s"...a e que ê lim· 'verdadeiro ·Cipoal; em que Je debate ·o córltri
bwnte, em 40 % talvez dos casosp ' eonstitu1doÍ1por analpbabetos. 
Quem conhece o interior do pa.Jz i~ni que reconhecer os inconve
nientes da maior pa.rt~ das nos~ l~ls, 'feitas mais para as -cidades 
·do litoral e algumQ.s do interior, que para. serem cumpiida.s e .obser
vad.as , pela. maior parta dos contribuintes do nOSSo Pa.Jz;. Uma le
gislaçao, verdadeiramente . tumultua.ria, num Paiz_ nas condições do 
nosso .de vasta ~en,sã.o terr.1te$1, c'Ç)Jil difftcu1d:ades de c~m-mu~-: 
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~o de toda a sorte, tem fatàlmente que gerar a soneg~ão - do~ 
tri}?ut~ que o nobr~ D~putado Paulo Martins e~tímou ~ontem em 
50 % sobre a receita orça<Ja, mas que eu discordando de: s_ E:x-
juÍgo não ser con~udo illferior- a 30 % . · 

Ora, Sr, Presidente; á Camara dos .Srs. Deputados cumpre re
mediar esse situação· de; vez-,µadeiro cllâos em. que estàmos :viven
do e a elaboração de um óf'çarn:ento equllibtado serc1 a. pedm ::mgu
lar para nossa restauração. 

P~rman~eendo e "deficit·· annúnciado só tem um reew·so · d"e 
que lançar mão o Governo· n~ quaid.rà actual que .a.travessamos: ou· 
enrlttir 4inh.el?:O ou en;!i'ttir ~polices. Sabe.mos~ m~s não connece .... 
mos ainda em tod~ a sua. ext;ensâo o COt".tejo dos males qu.e provoca 
a. inflacção ·do papel m·oeda. Ella ab~la a econcmiia. a tal ponto qut
impo.S~b'ilita o calculo :do custo, dos valores. cr~os e torna o c·re-' 
dito pericll~nte, senão força de todo o seu desappareclmento. A 
emissão de apolíces pa~ cobtir o "qefici~·" ~ri;.i. egualmente de desas
trosas consequencia.s. Os abalos que PJ;O<fazfria no eredit-0 puollco. 
:trariam os peiores reflexos na. economia. particular. ·cumpre evitar 
que o Góverno seja força.do a nortear sua o:dentação _fínai:iceira 
nesse sentido. N~o -gozando o Brasil da'S vantagens üiconte-stavels 
que a estabilida(\e cambial offe·rece a~ capitaes imnUgra:.ntes ~ evi~ 
dente que não podemos esperar attrahil-1)::! àpenas com a miragem 
das n?sSa.s riquezas inexP~oradas. Devemo.s, no p_roprio interesse 
do nos.so desenvolvimento · e<iononiico, :restabelece~ ~Jgumas médi-· 
das de protecc;ão a:o capital, re·vog:idas -pela revolU~âO. ~ crear ou
trà.s que venham. atrahU• p mais. e que· nos possibilite auferir; os 
resultados benencos do seu emprego ~qui de,liJenvolvendo fontes de 
producçâo .geradoras da pi::osperidade· e. Q.o progresso . · 

~t~-hónterá, a. autoridade do Sr. Cinema.to Bi:agn. extr,anho:u 
que os caplta:es que actualmente immigram na E ·uropa. ou ,se. aco
bertam sob o manto neutral àa. $uissa. não . . se dirigissem para o 
nosso Pa.Iz. Deu S. Ex. ooi:no causa a desconfiança que inspira. o 
Gqverno do honrado Sr, Getülio Va.rgas. O factor co~an(;a. nesse. 
caso é tal.vez secunda.rio. Màis importante ê o q\le traduz ·a amea
c;a de instabillda.4~ .que pesa so"Qre a moeda. em cujo Pa.iZ ·se-2-bfi
ga o capital. Elle foge sempre do~ riscos de uma. menor segurança. 
e qual judeu errante caminha S'e.mpre á. proc~ de um· mais se.
guro empr.eg9 de µma melhor remuneração porque elle .nãG tem 
l?a.tria.. · 

.A:_ntes de entre.rmos ne:ssa. phase aguda da prova pot que passa 
Q eapita.llsµio,. tinhamos o recurso do appel!o a.o nosso credito e~- . 
terno,. com çu,;los emptestímos ccbriamos a dif!~ren:ça entre ~ceita 
e despesa e atê certo pQnto. nos valiaillos da influencia benefica ~ 
immigraçáo dos- oapitaes extrMigeíros. para su_pprir, em pai·te, ~ 
def'Íci~ncias da nos·sa balailça. de co.n.ia.s. - . E essa época. vae longe . 

o· restabelecimento do vale-ouro, eom a concomitante re.adopção 
de algumas 'das pautas da: no{;sa ·tanta .alfandegaria, pa.ra paga.:rnen.; 
to de parte dos- direitos de ímportàÇão sobre as -merca<loria$ qUE
~ompramos ·!6ra. talvez dêsse" uó:. Governo o necessa.rlo )>ara sua$ 
p.ece·ssidad~s <l~ cambiaes e pÚ;des~ ~Ile, a.s!im, ci-esobd~àr o com
n;>.ercio da entrega. d.e ;JO % do -valor cláS suas, ao cambio offiCin..l . · 
Seria. o untco meio do governo não concor-rer no tn-ercado do cam
bio, concurrên~ia q:~é produi de quando em vez verdadeiros ~altos 
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no ·e1mbio nvre ·de que se vale o cómmereia· para satisfação ~da;s 
suas obrigágões ·oexter.nas. Essas. p~êilações bruscas ~o ·· ~e·mpre 
:ma.r;;;em .a ·preJuizos ·vultoso~. o restab.elec_~nto do. · vaie ... our.o 
~e i.tnpqe por tooos ·ps ·mottvõs. .r~ ~º .. conb:0<:id~ ~ iµconvenie~te~ 
<.:l"Qe para a.s :finanças do. Pa,.iz. ·~ 'ferifi~ ~om a. .!?µ& s~PP;t".e$,Sã..o. 
- Nã.o se innov.a.. en;i.. m.atel'k;i. econamica sem graves 'risco~ de ~da 
sorte. 

O orÇamemto . .dà receita, que. cr~qe ele mnno pa.ra; awio, .e· cada. 
v.ez mais :i:l;lsu.Ujci_ente parq... atte?;ld,er as eorrespol1dent.e~ ~e$pe~e.: 

. do PaiZ e. isso demonstra q·ue- te,inos ínsjsUdo den,asia<lamente rw 
.systema majoritario, que. c<>nsiste no acérescim.o sempre c-on.stante 
n~ rµbrleas da receita do anno ant-erior das que .aprese-ntar.ain 
SUpera-z,-it DE!> àrre~~~O , já e~ a;lgun1:J ~S (ÍcOU d~m,Opst_rado 
o el'TP eln que inci~e·m 0$ que pen~. e aqui m~Q em rnllito!-: 
ca:sos temos obervado1 eS',Sà ?feªridade, ctue o a.ugme.11to con.stâ.nte do:.: 
ti',iõ,t:l.tÇS, esgpt.a. a capacidade do contr'ibui:nte e que ÍlO fim de eer·tu 
tempo coiIJ,eça.-s~ ~~~dar· menos qlie quando o imposto era me
nor • . Po.r esses f1:1·nd.3mez;ttos, ·Sr. Pres_ideint-e,_ !gomos cQnt;ra a crea:<;:ãn 
de novós imposiQS-. Tra.ieino.s antes >de melborar. o nosso appa.i;elho. 
fis~~. de íµcentlvá.r, outràs fontes de re:~da · que ve:nhax;i:i beneficiar 
e estimular ª' re~ei~; qlie ponha.mos termos cem µma. legislac;ãO 
me,nos ·compli~Qa. a uma evasãO mák>r ·de 10,. % nas ;i.enda.S publi
éa.$. j'á. que · a. sua arrecadação-Ínte~ ~ impossível, que ·distrlpua
J»ps ps :impostas àe -~áJleit'à. màiS e.q:uitaU~. q,ue ~c,eit-emoª n;}I 
e111endas suppresáiv.as de desPesa adlaveís e ~er-emos· só eQ.tll éssa,H 

med:í<la_s contribuido pa.r_a que votemos o !>r~~men~o· da Rel>ubli~. 
livre do ~:pavorante déficit com. que· se apresei_ita aln.da ne.sãa. al..tu
ra da sUa: diSc11ssão 1e. votação. 

~ . . . . ( ' ~ 

Q 'SR. UBW>o RA~ -· - Neste particula.r. V._ Ex... ha (!(> 

me peri,nittir ·qu~ Qbserv~ tJUe não· n<>S. fal'iaim lei's.~ Te1n:oi..~s éni 
dentas.ia. O que nos ~a.tta;., é éxeóUtal":'as. 

O SR. UO.ACYR BAR'BOSA ~ Precisamos de leis maj.s energi-
- . 1 • -

ca.s Dai repres$âo á sonegação tra.ud~ei:r~ de· :impostos. · San~emos-
o ~cnnmel!cl~ doá ma.os l)~~iros· que for~m rei;nCÍ4entes .na fraude, · 
.cassando-lhes o direito de commercla.r~m e . ~eporte~os 9'S ~:ittran
gé~o~ q.,ue á so~bra 4a. nossa h~italidá& apui :prQ~pe~ á · custa 
4,e sacr":tcfo ido erario ;publico.~ . . 

1
: ~ . _ . 

Sou. f~voravel á medi~ preconíZá.~ n? sa.bio df,scúrs? ~-0 
Deputãdo Martins. .a. que. já me referi rió ~rso dessas coo_sidera
ções. da. 9ffietaiizaçâo· aos ~·u~d~-livra~ e ·<;dntadores. --- ~ <tu.adro 
q:ue ·S. Ex,. qeséreveu ·é de uma rea,U(lad~ ch~te~ Negai~ •tja 
mentir á- prupria co~SÇ'i-eneia. ó comniercfo, l>;onesto; $Q:Uelle: que 
w da. pro~sâo um rn.E-to :d~ enriquecer., .não ~ cu.sta. de pro~os 
<l~honeâtOs,: · mas éOOpeJ;"ain(lo, 'Jeab;ne~te com ·()$· .poderes· pub.Peos; 
·na Sa.tfsf~ão da dever Civico. de pagar os seµs impostos, , da;ndo ... ijle 
a--possibilida4.e 4_e ~r.ir os negDclos <Í9 governo sem-., os. atrp~los 
dOs d&iii:CitJl~ es~e · apoiá.Tá, i~conàici'on;al:~~n~~. ~ ~e~~. _ .. . _ -.. 

Fica.rã a.ssi:cn a fis~ .acc.re6ci~ do 'CQ~tin,gente v~~S? . 
dessa classe ·Que · é a unica. .que. conhece por o:nde :se escõ,a ar.~*. 
qµE!! ~- 8Q~ega sem .os -1.jíco~"v-enie-nte$ _que hoje ·ire apresea;itam de 
parecer ~m actp de deI.aÇão.., ó ·taetô de ·copunup.icar P guárda.-JivrQs. 
a.o f~o.- Q clefrauda<lor ~ Ci'Q.e 8e~e. Na:· óf~~ialiZaçáG., ~em onu~ 
-~ª· a. União, - t.>&:rà os Est~·dos q.u_ para os: Mut;ijéipfo$-, · ficSJ,'ia ex;, 
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p-ressa a obrigação de ecimínun:ícar o guarda-Uvros1 os ~as~ de 
.son~g~ãq -que conheces~. para qu-e nij.o f.QSse egtialn'lente attingi-
40 pelos rigores.~ léi .quà.n~o elle fo_sse C01lhec.ido, 

Sr·. P~e~idente, ~sú.rt:ipto larga.IJ:lep.te d~hatigo · J;lo se,io ·qa 
Con;lmissã-o de '.Finanças e que :t:llereceu a maior· a·tten~ão da irn
Pt'ellsa. dô Pafa· e de: autoilda<ies na mat-erü"'. .a verba de 100 mil 
contos Clé$titlaêla a compra. de ouro nã.o podia, dada a.. suã impor.tan
<!ia; deixar ,de . merecer a defesa <lo com.merCio nesse; tu.rnG d<L ·dis· 
<:ussij,o ·orça~ilta:ria. Evitar solil9ã0 .ae continu.itlac;le na: ~bfo. ·po
litica.· G,e ~.nc~i;iJivo á ;i:ni:creração do o~.1~0, q:qe <'>'Pa· se· veri.ti~a en:i. to<lo 
o Pa:iz, ~ t+·aball)o qu~ representa o. ·~ttis ~o patriotismQ. 

Os resultá:P,os auf?ri40.s · c·om a.. ínterven(]fro CÍ() Govi:rno, po-1· in
t:e1~nie<li.o do ·'l3ru:ico do :Brasil, ·no mercado do ouro. ·de.l.l margem .:..i. 

1-naiS· Uttla; larga 11tO~.U\"a. dO pr,eciO"Sô fil.~fal,. l)'.Qr P~Wte CÍ.é_ milh--a:res 
tle. ·brasilelros que estão encontrando nesse. m~téir uma remunern.
~ão. compensadora para o seu trabního de m.i·neradin. embora pri
i:nitivo._ 

Q SR •. UBALDO RAMAL>liki'E - \ •• Ex:. ·11õde d:n· o exemp'ln do que 
~e pá.ssa 1).ó ;no~ Esta.ido. 

O -SR~ FRANCISC'o GPNÇAL~U __ Prbicipalmente em cnchooh•(,) 
d9 I·taJ>.&rilefim, onde ·o Ba:nco do Bl"'c\..<ii'l. é.omprou mais d~ 500 contos 
de oµro. 

O SR. ~OACYR BARBOSA - ~ .garantia que off.emce ·o eou
t..1:0.le dá ~ cert~. ao. ~in.e.ra'dor de que nã9 §e,.rá e~p1orauo no st: u, 
u-abâl.ho ~sta,~nt,~ ;II}-a p.í'Oeura do :p.redo.so m~tal. ,J;>~d.e .... :o;e .a:fíirm:u· 
que. em rar-o.s E'S~dos apenas •. não Se· etti)~r:~ga boje éól'.ll resu1faclos 
o trabalho <I.e ;pesquisar: o oura de ailuvifi.p • 

.A e'm-énda apresentada ~elo op.eroso Deputado -Ba.i•retó Pinto t

açcelta. ~~ 09~<.> de Finan~a.s, mandaindo suppdmit' a., vethu 
"le- 1.00 rnif contos de$tiµa:da- ·s, conipr_a do o~ro. co.u~ou !' mnJs j_usta 
-e-:xtranb,eZà âs çla,sses p.rod "!,lctotas à.o ·J;>ª-'iz. 

O ·SR.. FRANÇisqo GON<JALVES -. - 'ralv~z toss~ interessante i"nçen
ti\'-13.r Q. t,ies'luisa da ):>r:~a~ 

· Ó S~. MOAÇ'YE, BA'R;BOS.A. - 'Th rt:.o desse 1.>'UiHO adea,.ntt. 
vomo V. Ex. verti. o G.ov'ei~no comprando o ou1·0 i1or inter:tnedi-o do 
Banco: d.o Bta:sii e ·€:ste :recebend-c-0 des. milhâres de ag€·ntes autori
.zados. disseminados, pelo interior do Paiz., tr:o~:xe como resulta-do 
u.m . .enorme impulso a essa. lucrotiv:a industriá . Em Minas ·ella. re
surgi~ ~om um~ cre.sc~nte producÇão nas 'lav?1l~ d~ aÍl·u~1_ão e basta 
que attentemos. pai;:a. as. ~atistiC.aa pàta verificar~os q_ue o ouro. de 
n.Uuvião· naquelle Estado não tarda. a super.ar· e1t1 qua.ntidad~, ao 
q~~ é ext.~a,hido das :ininas. 

. J.i4llhares -de blfâ_silei~os vlyem. hoje e.m quas1- todos os Estatl:r,:; 
da F!:!(leraçij.c>. ~ re,sultados ida ~in~ç_ão ele o'Uro .• Não dà.r ao 
(loverno a vel,"ba de· 1M :rp.il contQS •. com .que con:ti?J.U~ no pz-o~p 
ex:erclçi.O a amparar essa. mdustr.ia que .ae (lese.nvolv.eu· a. som.l)X'a; 
<la: garnntia da. exiàtencfa de um e·~mprador que ~ dispunha "pa
gar· o 8eµ prod~to pelo justo valoi~ é f~el·a. :retroceder ·à.O. qtte. 
selllPl:.e fe>l entre nõs. ContinUaJ*ãp Q.penas .as s-i•âJn-des. empresas de 
~ner~gã.o. por .. bem .a;ppA-rel.ba.4ª3, a e~trap.ir dQ ·solo o m~j;al .que 
serv~ como :lle$$o· ~o mon~tario. 
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Paralizarão as s:Wll$ activi-d'ades esse.~;: milhâ:res .. ~e· brasileiros. 
fulpoS.sibilltados de com r-esUltados pr.~güirem; nesse pa,tr;ie>tico 
m.istér <ie ~rear uma .ríque~. Voltaremos ao tempo em que o seu 
t~~ba.füº . era ex-plorado por agentes: extrangeirÇ>s1 que ,viYiam. a 
maxg~ dos gar~.POS e barramcos na fain~ de c~a.liza,rem para fóra 
do Paiz o ouro que ,produzían;ios e que regressava mais tarde .â$ nos"."" 
sas pla~gas, convertid.o ei:n emprestj.Inos com que nos suga ainda a 
us~a da City ·e de Wall Street .. Desde que o Governo instituiu a po
litica de çompra do ouro, que se r.e!rE:iou a ganancia dos intirmedia
rios. Sabemos que na; mais longinqµa. mineraçãQ do Parâ, a differen
ça entre o preço da. gramma ~e oqro que decl~:pa pa_gar. o Banco do 
BI:asil e .aquelle por- que é adquirido pelo agente nos garante os 
benefiéios da officalisaçã.o da ~ompra do precioso metal·, Accresce 
$da que a verba .de 100 mil ·contos·· ·n:ão ·represénta. verdàdeh-a
mente uma àespea:_a, mas s im uma transformação de yal..ores, coin 
beneficas repercusi?ões no nosso .combajido gystema monetarlo e 
maiores a inda pelo acc+escll;no da. . r.fquesa publica é po-ssibii1dailt 
do trabalho eompensador á. milhares de ~asile.iras. Dado o incre
~ento que se tem verificado nas ·iavras e nas minas, é possível e.i.ue 
essa verba ain.dà seja: insufficiente para ô pagamento dó ·our o qu•.: 
-será. offerecidQ .a.o Governo no ~roXimo exercicio. Comtudo a sua 
simples presença na. 11:1bríea da d~pesa será, a J;arantia de· que 
continuaremos na sabia e sã pôlitica. de constituirmos a nossa. re~ 
serva. m-etallica. que nos servir.a. nps momentos diffic~ís que o ~aiz 
porvent1,1ra tiv~r que atravessar. 

Ainda vou mais longe, e sou egualmente partida.rio dos que 
peri:sarn que o Gove:r.no da Repupliea far~ obra,. patriotica e de sã. 
politica, se exteridesse egüalmente á. praUl, o regime~ do monopolio 
instituido para o õuro. e-nthesourando ambos esses metaes, em 
nossas arcas, para os: fins con?enientes. Os resultados que decqr-
1·eria.m. logo dessa providencia, s6 poderiam. ser· ·benefioos. No esti'
mu)"o â niineraçã.Q da prata, dando assim trap?.lho a mais· alguns 
milhares de brasileiros, evitar-se.-ia a. exportac;:ão. 4esse metal _pre
cioso e ·que ora · s~ verifica · em detrimento da ·.economia na~ionâl; 
evitar-.se-ia aindá. a r.eme$sa, de ouro para pa~ento .da prata que. 
de outra forma o Govet-no se verá ulteriormente na contihgencin. 
de importar para as suas , Pl'OPrials ·necessida-d1?s e tornecer-se-:fa 
com boa ~argem (Je lucro ".i indust:r.fa PJ;"iyada a;. pra.ta fina que -0ra 
ella importa do estrangeiro~ onerando sem necessidad~ o mercado 
c~b~. 

1 

: . ' . i 
O Sa. ,DD.'IZ JuN'zoa - .-, Vamos buscar usi.nas, arados, locomo-

tiyas, coi;n ouro ou com ~pel para incremen~o : eco(lo.mico 40 Bra
·sil. Deixemos sair o OUJ;O como sae caté, algoqão, etc, 

O MO~Cnt B~OSA - Sem control~?° 1 
o ,SR. D.n~Jz, JUNIOR - Com 'controle, par~ e'1ta:t a . ~vasão ou 

o contrabando. As.sim como .9 caf.é não sae ~m cQntrol~. o 0'1r9 
tambem não deve· sair. , . • 

O SR. MOACYR BARBOSA - Mas V. Ex. ha de c9nc~· 
que . se o Governo l!l.âio entrar no mercado, syst ema:tica.mente. para 
comprar ouro, este se escoará com gi'ande· facilidade. 

O SR. DINIZ jumóR --.. V. Ex. detende a · 1dêa de que devemos 
e.rnittfr para c~mp:rar OU?'.O e d~b:al-o inutil, para prazer <los ·olhos?' 
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O SR. MOAC.YR BARBOSA - Esta eompra do ouro é etn in
<.-enti~o á mineraçao, crea.ndo unia, industria lucrativa .. 

' 
O SR. Dm12 JUNIOR - Esse ~ ·outro aspecto da questã0.. Mas 

nem por isso o ouro perde a iua qualidade de mercadoria.. como 
qualquer. Ass~ como não devem<>s ·deixar .de 'la.do os IDe>ssos ca,-· 
í.eeiros, afim d~ que colh!i-IDOS caa é mantenhatnQS UQ trabalb<> aquel
lés que. o cultivam, devemos manter a lndustr;:~ da. mineraQão, ~i.n:t 
de- darmos trabalho a alg.uem e tornannos Util esse ouro ao Br.âS'il . 
. no enriquecimento economico. V.. Ex. deve ter notaci.o que, ràqul. 
o ouro tem sido adquirido para iiatrimonio .nacional. Não com
ilrehendo êSS'a sua fµn-cção. 

O SR. .MOACYR BARBOSA - Esta. verba. figura. na despesa., 
mas não é evidentemente, uma. -0.espesa.; é uma transform~ão in
t-elligenie de val.ores. 

Innur.n-eros llaizes seguem. actualmente ess.:i. poJ.tticn. de ret.en
~:ão da .Prata, dentre os qúaes o Me~ico que ê Um elos maiores p;ro
auctores ilesse metal. Os Estados ú.nido.s têm procurado ~nthesou
ral-o e sóme.n~e nós deixamos que ella saia., para mais tarde voltar
mos a .~dquiril-a cqm oure:>; qu~ndo po'der~mos pa:gal-~ coi;n papel. 

Façm;:i1os obra de l:\ÜO pafri9tismo, dotando o Paiz de· ~m or~
mento que attenda. ás suas reaes necessida,.des, que p<>ssfüilite a 
marcha gloriosa J;Jara os seus glorlQSôs destinos e que o faça sobt€
tudo respeitado pelos povC:>s cultos do planeta. (Pa'lma.s. O 01"aàor ê 
<~ttm1>rini.en·ta:a.o) . 

O Sr. Preside'nte - Devido o adcant.Rdo da. hora., fica a dia
:~ dlscussão do projecto de orçamento. 

" 
VC>u levantai:' a Sessão, pesign~ndo para ~" or<linaria de h.o~e 1.i 

:mesma 
• 

ORDEM. DO DfA. 

Continti~ão d~ 31\ discussãó elo projecto n. 101-C, ele de 19~f>. 
t..l ll· ~~g.i.sl.atura), orçando ia ;R.~eita e turn .. ndo -n. Despesa ~ o 
~xerclcfo de 19.36; com pairece.r da Com.missão de Fiina.nc::as e 0L'~a
mento .sobre a:s emellda·s apre.sentadas en1 3ª discu~sfü>. 

Levanfa-~e a Sessã.o a.os 45 min-utos. 

FIM DO 24" VOLUME 
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