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ASSUNTO 

A 

2 Aprova os atos firmados pelo representante do Brasil, no g• Con-
gresso da União Postal Universal. 

4 Agentes do imposto de consumo. (Torna em classe unica os qua-
dros dos ... ). 

11 Agentes dos Correios do Amazonas e Acre. (Fixa em tres contos 
a fiança dos) . 

15 Aprova as convenções assinadas em Bruxélas. 
16 Altera os modelos dos titulas científicos. 
17 Atos jurídicos dos cégos. (Prescreve formalidades para a valida-

des dos ... ). 
18 Autoriza a construção de linhas telegraficas no Estado do Ceará. 
19 Autoriza a construção de pontes, pontilhões e boeiros nas estradas 

de rodagem do Ceará. 
21 Aumenta vencimentos de professores de patronatos e aprendizado;; 

agricolas. 
21 Aprendizados agrícolas (aumenta vencimento dos professores 

dos .. ). 
33 Afrodis io Coelho & Comp. (Credito de 5:112$, para pagar a ... ). 
3··· Aumenta vencimentos do pessoal da Escola 15 de Novembro. 
37 Autoriza o contrato para a navegação dos rios da Amazonia. 
38 Anais da Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. 
38 A-cademia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. (Manda impri-

mir os Anais da ... ) . · 
44 Aprova a Convençãà de Berna, com as modificações da conferencia 

de Roma. 
46 Aviadores militares e pessoal de sub-marinos. (Concede uma diaria} 
50 Autoriza um emprestimo á Prefeitura do Distrito :B'ederal. 
51 Aprova o Convenio Radio- telegrafico, firmado entre o Brasil e o Peru. 
53 Associação Beneficente dos Sargentos do Exercito. (Considera de 

· utilidade publica a ... ) . 
60 Auxilia com 50 contos o g• Congresso de Geografia a se reunir em 

Florianopolis. 
61 Aposentadorias e jubilação de funcionarias públicos. (Regula o pro-

cesso): . 
67 Autoriza a montagem de uma estação experimental de cacáo, no 

Pará. 
68 Association International d'Essais de Semences, de Copenhague. 

. (Crédito para pagar a ... ). 
73 Aumenta vencimentos dos auxiliares de escrita da escola 15 de 

Novembro. 
74 Autoriza a revalidar as concessões dos decretos ns. 12.362 e 12.273, 

de 1917. · 
7ô Aquisição dos direitos autorais da obra de Nina Rodrigues. (Cré-

dito de 60 contos para ... ) . 
86 Auxilia com 60:000$ a construção do edifício do Instituto Hi•stó-

rico e Geografico de Sergipe. 
91 Alvaro Augusto de Carvalho. · (Abre credito e~pecial para pagar á 

viuva do vice-almirante) . 
93 Amalia Mattos Wanderley. (Cnedito especial de 28:178$773, para pagar 

a D .... ) . · , ---· .: .. _ 

r 
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96 Astor de Lima Aversa. (Credito para pagar a ... ). 
99 Assistencia médica públic~ e privad9:. . . . 

102 Auxiliares extra-numerarws da Diretoria Geral de Estat1stica. 
(Efetiva. os ... ) . 

103 Auxiliares de farmacia do .(\mlmlatór.io Rivadavia Corrêa, et~, . 
108 :Abastecimento. dasua da Ilha d{)l Governadqr. (Abre créditO' ate 

5. 000:000$, para ... ) . . . 
110 Auxilia com 50:000$ a comemoração do centenar10 do Clnb de En~ 

ganharia. 
rt3 Algodã~. (Crêa um escritorio para propaganda do). 
114 Auxilia a construção de sanatórios para tuberculosos em Belo-Ho-

, rizonte e ·Campos do J ordão. . 
122 Artigo 511, do Regulamento que baixou com o decreto n. 17.096, 

de 1925. 
127 Aliena as terras da Fazenda de Santa Cruz. 

· ·130 Alcoolismo.:. (Ai.tforiz'<l a combate!' o ... e proteger o· alcool industrial). 
133 Antonio Gonçalves Periassú. (Credito para pagar ao Dr. . . e a Abel 

T. de Lacerda ... ) . 
- 133 Abel Tavares de Lacerda . (.Credito :Para pagai' ao Dr ... e a Antonio 

Gonçoalves Periassú ... ) . 
,;•1-38 Ari:dámento de d'ocumentos nas repartições publicas. (Regula o ... ) . 

139 Alimentação pública. (Considera crime a inutilização de ... ) . 
· · 't44 Artê' da tlansa ·. ( Cr~a a secção de. . . no Instituto Nacional de- Mu-

sicQ.). . 
153 ·Alistamento e processos eleitoraes. (Dispõe sobi~e os juizos de di-

reito com atribuições privativas . . . ) . 
154 Alistamento eleitoral e condições e processos das eleições para 

os cargos federaes. (Provê ao ... ). 
156 Ac-ôrdo com o g·overno da Baía para instituição de hospitaes nas 

cidades da Barra do Rio Grande e Joazeiro. (Autoriza o Governo 
Federal a entrar em ... ) . 

164 Acesso aos postos de oficiais na Policia Militar do Distrito Fe-
deral. (H.egula o ... ) .· 

168 Arrol:imento dos terrenos de marinha, mangue, etc. (Manda inten-
sificar o ... ) . 

169 Administração dos Correios de Santos .. (Crêa mais uma secção na). 
171 Abelardo de Queiroz. (Credito especial de 15.200$ para pagar ao 

General reformado . . . ) . 
172 Autorizaçã9 constante do d!'JCl'Elto n. 5. 308, de 1927, que a·bre o cre-

dito para pagar a Joaquim Bezerra de Líra . 
.. 175 Autoraes. (Regula . os direitos ... ) . 

lí6 Aposenta os condutores de mala da Diretoria Geral dos Correios 
_ como carteiros, . 

118 Antonio Teixeira da Costa. (Credito de 69:527$500 para pagar a) . 
184 Abano do montepio militar e de meio soldo ás netas solteiras e aos 

netos menores. · 
186 Aprova os prntocolos sobre a adesão dos E. U. A. na assinatura 

do Est. da Côrte Permanente de J ustiça Internacional. 
t9ô Autoriza a reformar os regulamentos do Minísterio do Exterior. 
197 Antonio Pinto da Silva. (Credito ·es-pecial de 2:475$ para restitui-

cão. a). 
199 Angelo Pinto de Vasconcellos. (Crédito· especia-l de 7 :036$841j para 

pagar a ... ). · 
203 Associações de caridade. (!Determina a inclusão de algumas nà dis-

tribuiçâo de quotas de loterias ... ) . 
209 Alcoolismo e prote-ge o alcool motor. (Conill>ate o ... ) , 
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209 Alcool motor. (Combate o alcoolismo e protege ao ... ) . 
215 Alistamento de eleitores no Districto Federal, (Maneja proceder a 

revisão no ... ) . 
227 Americo Pereira da Silva PinLo. (Crédito para pagar aos doutore:; 

Abelardo M. de A.. Andrade e ... ) .. : , . 
227 Abelardo Marinho de Albuquerque Andrade. (Credito para pagar 

aos Drs. Americo Pereira 4a Silva Pinto c ... ). 
231 Assistencia a Psicopatas. (Crêa comissão fiscalizadora da ... ). 
236 Artigo 1 . 009 da Tarifa das Alfandegas. (Modifica o ... ) . 
238 Armas proíbfdas. (Dispõe sobre o uso e fabrico de ... ) . 
241 Academias de letras em Minas, ,Rio, e São Paulo. (Considera de uti-

dade pública as ... ) . 
246 Anspeçadas e soldados da Polícia Militar. (Cl"édito especial para 

· pagar a. · .. ), 
247 Aspirantes a oficial da Polícia Militar (Eleva o numero de ... ). 
249 Auxiliar.es de laboratorio (Denomina ... os serventes do Laboratorio 

Bacteriologico). 
253 Antonio Coryntho da Costa. (Crédito de 2:052$500 para pagar a ... ) . 
254 A:lmoxarirfe da Diretoria de Meteorologia ao da Diretoria de Estatís-

tica. (Equipara o ... ) . . 
257 Atws dos trabalhos· do Instituto da Ordem dos Advogados (Autoriza 

publicar no Diario Ofician as ... ) . 
258 Anna Chaves de Araujo. (Concede pensão anual a D ... e outras). 
265 Agostinha de Almeida e Silva. (Crédito especial de 8:147$100, para 

pagar a D .... ). 
271 Altera os quadros de primeiros e segundos marinheiros do .t\.rsenal 

de Marinha. 
272 Abastecimento qagua do Distrito Federal. 
274 Apolices da dívida púbHca (Manda entregar 85 . . . á Ordem a• de 

São Francisco de Assis de São Joãó d'El-Rei. 
275 Asilo de Invalidas da Patri·a. (Estende ao pessoal da taifa da Ma-

rinha de Guerra o direito ao ... ) . 
278 Aprova as contas apresentadas pêlo ex-adido naval em Londres. 
279 Açude de Orós l.Crédito de 40.000:000$, para construção da bar-

ragem do ... ) . 
283 Arsenal do Ladario. (Concede vantagens aos operarias do ... ) . 
288 Artigo 127 das Tarifas das Alfandegas (Altera o ... ) . 

B 

34 Braulio & Comp. (Crédito de 3:893$, para pagar a ... ). 
114 Bragança (Transfere ao Estado do Pará a Estrada de Ferro de ... ) . 
226 Bernardo Savaget e outros (Crédito especial de 20:403$300, para 

pagar a ... ). · 
270 Bebidas alcoolicas. (Proíbe o uso de. . . nas festividades oficiais) . 
279 :Barragem do açúde de Orós (AmtOI"iza abrir o crédito de 40.000 :ooo• 

para a construção da ... ) . 

c 
1 Casa de diversões. (Regula as vistürias policiais das ... ) . 
2 Congresso da União Posta-l Univ-ersal. (Aprova os atos firmados 

pelo representante do Brasil no 9") . 
4 Classe unica. (Torna em. . . os quadros dos agentes do Imposto do 

Consumo e fiscais do sêlo adesivo) . 

- ~ 
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5 Credito de 40.000:000$ para pagar o aumento de vencimento dos 
funcionarios públicos. 

lO Compulsoria dos oficiais da Policia Militar. (Dispõe sobre re-
forma ... ). . 

13 Crédito especial de 3. 000 :000$, destmado ás obras na reg1ao das 
sêcas. . 

14 Credito especial de 2:383$, para pagar a José Augusto da Silva. 
15 Convenções assinadas em Bruxélas. (Aprova as ... ) . 
19 Construção de obras de arte nas estradas de rodagem do Ceará. 

(Autoriza a ... ) . 
20 Credito especial de 180:020$, para obras no Palacio da Justiça .. 
22 Crédito de 100:000$ para auxiliar o Estado de Alagôas na orgamza-

oão do mapa agrologico. o 
24 Crédito especial de 1 : 4&5$753,...JJara pagar ao Sr. Lmz Affonso Chagas. 
25 Credito especial de 125:000$ para saneamento rural do Piauí. 
26 Cr!éldito especial de 5:400$ paroa pagar a D. Olympia Al'ves. . 
27 Crédito especial de 10:849$860 para pagar ao Dr. Octavio Kel~y. 
28 Crédito especial de 4:129$032 para pagar ao Dr. Leon Roussouhére. 
29 Credito especial de 779$4-66, para pagar ao 2• tenente Milton Alber-

naz Lobato. 
30 Crédito especial de 3 :97 4$193, para pagar ao guarda civil Mathias 

Drouhins Andrade. 
31 Crédito especial de 27:712$200, para pagar a Thomaz da Silva Pa-

lhares. 
32 Crédito especial de 463$300, para pagar a Estephania Crispim dos 

Santos. -
33 Crédito especial de 5:112$ para pagar a .Aiphrodisio Coelho & Comp. 
34 Credito especial de 3:893$ para pagar a Braulio & Comp. 
35 Credito especial de 3 :"980$544, para pagar a mestres, maquínistas e 

motoristas da Polícia. 
37 Contrato para a navegação dos rios da Amazonia. (Autoriza o ... ) . 
39 Cadeira de clínica propedeutica. (Desdobra a. . . da Faculdade de 

Medicina). 
40 Credito de 500:000$ para remod.elar a Maternidade das Laranjeira-5 

(abre o .. . ). 
42 Credito aberto pelo decreto n. 18.328, de 1928, para pagar ser\tiços 

no edifício do Suprêmo Tribunal. o 
44 Convenção de Berna. (Aprova a. . . para proteção das obras !iterarias 

e artísticas) . 
45 Creditos especiaes de 78:168$595 e 24 :600$ para pagar a lentes da 

Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria) . 
46 Concede uma diaria aos aviadores militares e ao pessoal de sub-ma-

rinos) . 
49 Considera feriados os dias 24 de maio, 11 de junho e 2 de julho. 
51 Convenio Radio-Telegrafico. (Aprova o. . . firmado entre o Brasil 

e o Perú). 
52 Credito especial de 8 :7o63$384, para pagar ao capitão-tenente Fer-

nando Muniz Freire Junior. 
53 Considera de utilidade pública a Associação Beneficente dos Sar-

gentos do Exército. 
55 Credito especial de 4 :5"54$838, para pagar ao guarda civil Maximo 

Edmar P . da Cunha. 
56 Cnédito especial de 4:414$516, para pagar á menor Regina Purcer. 
57 Crédito especial de 79$466 para pagar a Francisco Pedro de 

Oliveira. 
60 Congresso de Geografia. (Auxilia com 50 :000$, o 9• ... ) . 
47 Crêa o Registo _de Interditos. 
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63 Crédito ' de 600:000$ para pagar a funccionarios da E. F. C. B. 
em 1929. · 

·e4 Cobertura das oficinas da E. F. C. B. em São Diogo. (Abre cré-
dito para ... ) : 

69 Capitanias dos ..Portos. (Dispõe sobre o provimento dos cargos de 
delegados fi~) . . . 

68 Credito especial de 1 :333$333, ouro, para pagar a AssoCiatwn Inter-
nacionwle d'Essais de Semence. 

70 Creditos necessarios para pagar pessoal da Comissão de Obras do 
Porto de Laguna. 

72 Credito especial de 59:486$449, para pagar ao tenente David de Ho-
. landa Cavalcanti. 

74 Concessões de que tratam os decretos ns. 12.362 e 12.27·3, de 1919, 
· (Autoriza revalidar as~ .. )·. 

75 dréd ito especial de 99:190$075 para pagar ao Dr. João Carlos 'Pe-
reira Pinto. · 

76 Credito· de 60:000$, para adquirir os dire.itos autoraes da oJ?ra de 
Nina Rodrigues. 

81 Centro Italiano di Educazioni e di Assistenza Sociale. (Cede um ter-
reno ao ... ). 

83 Créditos especiais de 18:806$666 e 4:774$193 para os Srs. Luiz Cae-· 
tano Ferraz e Eloy de O. Carneiro. 

84 CréiiiTo especial de 154 :292$597 para pagar a serventes do Colegio 
Pedro II. 

90 Crédito especial de 24 :984$, para pagar a Kobber & Comp. f3 Ser-
raria Moss S. A. · 

91 Credito especial de ·9 :981$264·, para pagar a D. Georgina Soutp Car-
vallho, viuva do vice almirante Alvaro A. de Carvalho. 

92 Credito especial de 21'5$·590, para pagar a Viação Ferrea do Rio 
Grande do Sul. · 

93 Crédito especial de 28' :178$773, para pagar a D. Amalia Mattos Wan-
derl~;Jy, viuva do capitão · de fragata Francisco M. Wandeçléy. 

94 Crédjto especial de 24:000$, ·para pagar aluguel <lo terreno ocupado 
pelo Estabelecimento de Combustíveis de Minérios. 

95 Credito até 150:000$, para construir um pavilhão para enfermaria 
do Colégio Militar do Ceará. 

96 Crédito especial de 700$000, para pagar a -Astor de Lima AverSa. 
97 Credito especial de 32: 9·58$690, para pagar a Francisco Andrade. 
98 Crédit(J especial de 23 :840$678, para pagar a firma Seigneuret & 

Masset. · · 
100 Crim~. (Determina que não é. . . revelar segredo profissional). 
106 ColegiO D. Pedro · II. (Aumenta os vencimentos dos inspetores df:l 

alunos do) . ' 
107 Cede ao Club de Regatas do Flamengo, um terreno existente na 

Avenida Ruv Barbosa) . 
108 Crédito ltté 5.ÕOO :000$ pa,ra melhora d.o ·abastecimento d~a 

da llha do Governador. 
110 Club de Engenharia do Rio de JaneirQ. (Auxilia com 50:000$ a co-

memoração do cincoentenario ... ) . ' 
111 Convenção R'adio-telegrafica Internacional. (Aprova a. . . e r~gula

ment.o). 
116 Credito especial de 42:000$, ouro, para pagar ao interdito Luciano 

' Arnaldo Teixeira Leite. 
118 Considera· fraudulenta a falencia quando o capital não ' for proprio 

· ou verdadeiro. 
120 Credito es'pecia:t de 72 :096$7'53, para pagar a Francisco Cabral d~ 

Oliveira. 
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, ___ 1------------------~------------------------------~----

121 C1'édito especi~l 4e 2 :.566$668, para pagar a D. Iz.abel Ferreira Bastos. 
123 Crédtto especial de 36 :000$ para pagar as despesa!! com o desdobra-

ml)pto dali turmas da E. N . Belas Artes . . 
124 Credito ispecial de 6 :972$580, para -pagar a Carlos Custodio de 

ueveoo . 
124 Carlos Custodio de Azevedo (Crédito especial para pagar a ... ). 
125 CJ.'éldito et\l)ooial pe 9 :.288$, para pagai' a servente$ da,s Jnspetorias 

de Higi~ne Infantil e Profilaxia · da Lepra, 
126 Crédito es~c~al de 6:090$, para pagar a D. Julia lglesias dll Fi-

gueiredo. 
128 Campo e'ltpellimantal no munàcipio de Lagarto, em SergipE). (Crêa 

um ... ). 
12J Cadeiras nos cursos superiores (Regula o proviliientQ de.,.). 
130 Combate ao alcoolismo e protege o alcool industrial (Autoriza o ... ). 
133 Crédito espacial de 39:763$373, para pagar ao Dr. A.ntonin Gonçalves 

Periassú e Abel Tavares de Lacerda. 
134 Crédito especial de 4 :993$5501 para pagar ao capitão tenente refor-

mado João de Matos AraUJO. 
136 Gafe com mais de 2 % de impureza (Proíbe a venda de .•. ). 
139 Considera crime a inutilização de produtos de alimentação pública. 
141 Corpo de Coonissal'ios da Armada. (Denomina Corpo de Ad, de Fa-

zenda da Armada. 
142 ·Conta tempo dos funcionarias que serviram nas juntas apuradoras. 
144 Crêa a s·ecção de arte da dansa do Instituto Nacional de Música. 
145 Crédito de 300 :~00$, para {lpnstruçã(l do edi{icio para Correios e 

Telegrafas em Diamantina. . 
148 Crédit.o para ocorrer ao pagameP.to de passagens aos desempegados 

(Au~(iltiza a abertura de . . . ) . 
149 Crédil,() especial de 54:000$, para pagar ao Dr, Hermenegildo Rodri-

gues de Barros. 
150 <::enb.-o Artístico Cea1·ense (Considera de utilidade · Wblica o . .. ) . 
15l Grédito especial de 5 :i07~290, para pagar a D. Maria Gomes Pinto, 
152 Gfed~to especial, de 1·5 :•53'1$3129, para pagar ao Dr. José Antonio de 

Magalhães Çastro. 
157 Credito especial de H6 :981$907, para pagar a professores do Cole-

gio Pedro II. . 
158 CrOOilo especia Ide 70:000$, ouro, e 850:000$, papel, para ocorrer ás 

despesas «;lOrn o serviço de f11onteiras). 
160 Crédito especial de 77:081$570, oor(}, e 1 .359:704$885, para pagar dí-

vidas de exercícios findos) . 
161 Cr~dito espec:iq.l de 4.552.659,33, f'i's., papel, e 2. 723:528$869, para 

pagar á Société de Construction du Port de P.ernambuco. 
162 Crédito especial de 11 : 162$250, para pagar ao Sr. José Buchler. 
163 Considera professores catedrátices os professores de desenho do 

Colegio Pedro 11. 
169 Cr!3a mais uma secção na Administração dos Correios de Santos. 
171 Crédito especial de 15:200$, para pagar aa general reformado Abe-

l~rdo de Queiroz. 
172 Credito especial de ·20 :000$, para pagar a Joaquim Bezerra de Líra. 

(Revigol;'~ ~ autru;ização coQStilnte do decreto n. 5. 308, de 1927). 
173 Credtto especial de 40 :·124$600, para pagamento de premio a que 

fez jus Miguel OU~,~-
174 Crédito especial de 4:433$418, ouro, para pagar a Carl Hrepeck & 

Comp. 
175 Carl Hrepeck & Comp. (Crédito de 4:443$418 para pagar a ... ). 
176 Condutor~s de m~ll\5 da Diretoria Geral dos Correios (A,posenta 

como. . . os carteiros) . 
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177 Crédito especial de 1 :440$, para pagar a D. Josefina Nunes Pacheco. 
178 Crédito especial de 6-9 :527$'500, para pagar a Antonio Teixeira da 

Costa. 
179 Crédito especial de 2:459$216, para pagar ao Dr. José da Mola 

Cordeiro. 
180 Crédito especial de 9 :77U193, para pagar a D. Clarice Pimenta dos 

Santos. 
181 Clarice Pimenta dos Santos. (Credito especial de 9 :77 4$193, para 

pagar a D .... ). 
182 Commissões Parlamentares de Inquerito (Dispõe sôbre a .constituição 

I das ... ). 
183 Concede pensão a D. Hermenegilda B. de Moura, viuva do guarda 

civil Alfredo Antonio de Moura. 
185 Capitania dos Portos do Maranhão (Eleva á 1• classe a . . . ) . 
186 Considera de utilidade pública. o Touring Club do Brasil. 
187 Côrte Permanente de Justiça Internacional. 
191 'Convenção rr'nternacional do Opio (Aprova a. . . assignada pêlo 

Brasil). 
192 Crêa no Estado do Amazonas, uma Estação Experimental de cacáu, 

guaraná, etc.). 
194 Crédito especial de 24 :000$, para pagar ao Dr. Ricardo de Almeida 

Rego. 
197 Credito especial de 200:000$, para ereção do monumento a San-

tos Dumont. 
198 Crédito especial de 2:475$ para restituição a Antonio Pinto da Silva. 
199 Credi.to especial de 98:237$257, para ocorrer ás despesas de mate-

rial do Colegio Pedro II. 
200 Credito especial de 7:036$841, para pagar a Angelo Pinto de Vas-

concelos. 
201 Crédito especial de 364 :891$6,50, para pagar á Sociedade Anonima 

Indústria de Seda Nacional. 
204 Credito especial de 10.158 :8"59$568, ouro, para pagameQ.to de juros 

vencidos e titul<Ml sorteados dos emprestimos contraídos na 
Franoa. 

209 Cadeira de Clínica Urologica da F. M. Rio (Emenda destacada do 
projéto n. 39, que dispõe sôbre o provimento da ... ) 

210 Comüate o alcoolismo e auxilia o alcool motor. 
218 Concessão de privilegio a quem crear s-pecimen novo em agricultura 

e horticultura (Autoriza a ... ) . 
219 Crédito especial de 2:146$666, para pagar ao Dr. Manoel Xavier Paes 

Barreto. 
222 Casa Ruy Barbooa. (Revigora a autorização contida no art. q• do 

decreto n. 4, 789 de 1924). · 
223 Conselho N acionai das Finanças (Crê a o ... ) . 
224 Crédito especial de 5 :577$6H, para pagar ao Dr. Fernando Caldeira 

de Andrade. 
225 Crédito ·especial de 2:798$096, para pagar a João Lourenço Milanez. 
226 Credito especial de 9:583$258, para pagar a D. Isabel de Freitas Ro-

drigues Neiva. 
227 Crédito especial de 20:403$300, para pagar a Bernardo Savaget e 

outros .. 
228 Crédito especial de 9 :805$445, para pagar aos Drs. Americo Pereira 

da Silva Pinto e Abelardo de Abuquerquel Andrade . 
229 Crédito especial de 27:980$335, para pagar a José Goulart e outro!'. 
230 Crédito de 1. 026:950$, para pagar a installação da Fazenda Modêlo de 

Campo Grande. 
231 Crê a uma Com missão Fiscalizadora da Assistencia a Psicopatas. 
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232 Contravenção denominada "Jogo do Bicho" (Dispõe sôbre a reinci-
dencia da ... ) . 

233 Crêa um fundo especial destinado a reforma e aquisição do material . 
naval. 

240 Crédito de 64:272$691, para atender a pagamento de diarias de ali-
mentação ao pessoal da Diretoria de Defesa Sanitaria Marítima. 

246 Créditos especiaes de 619:045$636 e 814:834$ para pagar a praças de 
Polícia Militar. 

248 Club dos Advogados do Distrito Federa:l. (Considera de utilidade 
pública). 

250 Crêa mais uma secção na Diretoria do Serviço de Inspeção e Fo-
mento Agricolas. 

252 Convenção Internacional de repressão da circulação e trafico de 
publicações obcenas. (Aprova a) . 

253 Crédito de 2:052$500, para pagar a Antonio Corinto da Costa. 
255 Crédito .especial de ·4:740$, para pagar ao Dr. Washington Osorio de 

Oliveira . , 
261 Crédito especial de 12:382$715, para pagar ao capitão- tenente, Cesar 

José Dias. 
261 Cesar José Dias. (Crédito especial de 12:382$716, para pagar ao 

capitão- tenente) . 
262 Crédito especial de 60:7'23$52-Q., para pagar a Francisco Henrique 

Stiben. · 
263 Creditas especiaes de 676$612 e 10:50.3$225, para pagar, respectiva-

mente a J osé Ludovico Maria Berna e D. Isabel Rodrigues Fer-
reira. 

264 Crédito especial de 1 :983$200 para pagar ao Dr. Silvio Gentil de 
Lima. 

265 Crédito especial de 8:147$100, para pagar a D. Agostinha de Al-
meida e ·Silva. 

266 Credito de 4:200$, ouro, para pagar premio de viagem devido ao 
Dr. Olavo Dantas Itapicurú Coelho. 

267 Codigo Civil• (.Regul'a dispositivos do. . .• referentes a invenção) . 
268 Crédito de 3.000:000$, para pagamento dos trabalhos do abasteci-

mento dagua do Distrito Federal. 
2159 Crédito especial de 9:228$128, para pagar a José Ferreira Pontes. 
276 Crédito especial de 11 :688$, para pagar a D. Camila Avila de Souza 

Soare.s. 
277 Camila A vila de Souza Soares. (Credito especial de 11 :688$, para 

lpagar a D ... ). 
281 Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. (;Reorganiza o ... ) '. 
282 Concede favores ao material destinado á aviação. 
28i Crêa logares no Gabinete de Identi.ficação. 
286 Crédito especial de 1.260:650$812, para pagar a Meireles, Zamith & 

Comp. 
29 Crédito especial de 100.000:000$, para manutenção da ordem. 

D 

3 Desastre do "Late 28". 
7 Dá vantagens aos vendedoves de sê lo. 
8 Denomina maquinistas navais os sub-officiais. 
9 Deposito. (Manda incorporar ,juros de ... ) . 

10 Dispõe sô'bre reforma compulsória dos officiais· da Policia Militar 
1 do Districto Federal. 
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39 Desdobra a cadeira de clínica médica propedeutica da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. 

43 Dispõe sôbre matriculas de professores de ensino secundário nas fa-
culdades superiores. 

46 Diaria aos aviadores militares e ao .pessoal de submarino. (Con-
cede uma). 

58 Dispõe sobre visitas da Alfandega e da Polícia a vapores de ca-
botagem. 

69 Dispõe sobre o provimento dos cargos de delegados das Capitanias 
dos Portos. 

72 Daniel de Holanda Cavalcante. (Crédito especial para i>l!-gar ao 
doutor ... ). 

76 Direitos autorais da obra de Nina Rodrigues. (Crédito de 60 contos 
para adquirir os ... ) . 

100 Determina que não é crime revelar segredo profissional. 
102 Diretoria Geral de Estatística. (Efetiva os auxiliares extranume-

rarios da ... ) . 
108 Descanço semanal dos empregados da Estrada de Ferro Central do 

Brasil. (Dispõe sôbre o ... ) . 
112 Demandar contra a Fazenda Nacional. (Véda aos congressistas e 

funcionarias públicos) . 
122 Desdobramento das turmas da Escola Nacional de Belas Artes. ( Cré-

dito especial de 36:000$ para ocorrer ás despes~s com o ... ) . 
131 Datilografas da Inspetoria Federal de Portos Rios e Canais. (Fixa 

os vencimentos dos ... ) . 
135 Dispõe sobre o tempo de praça dos sargentos do Exército. 
141 Denomina Corpo de Administração da Faz·enda da Armada o atual Corpo · 

de Comissarios da Armada. 
144 Dansa. (Crêa no Instituto Nacional de Mus'i(}a, a secção de arte da ... ). 
148 Desempregados. (Autoriza a abertura de crétito para ocorrer ao 

pagamento de passagens dos ... ) . · 
165 Decreto n. 5.628, de 31 de dezembro de 1928, sôbre transporte aereo 

(Revigora a autórisação constante do ... ). . 
172 Decreto n. 5.308, de 1927 (Revigora a autorização constante do ... ). 

que aJbr.e crédito para pag•ar a Joaquim Bezerra de Lira. 
175 Direitos autorais. (Regula os ... ). 
176 Diretoria Geral dos Correios. (Aproveitar os condutores de malas 

como carteiros da .... ) . 
181 Dispõe sobre a constituição de comissões parlamentares de inquerito 

das Camaras Legislativas. 
181 Dispõe sobre jasidas de petroleo. 
194 Decreto n. 5.386. (Revigora o ... ) que abre crédilo para auxiliar a 

construção do monumento a Santos Dumont 
195 Dispõe so·bre a nomeação de primeiros e segundos escriturarias do 

Cmwo Instrutivo do Tribunal de Contas. 
202 Denomina "manobreiros" os atuais serventes dos diques Santa Cruz 

e Guanabara. 
203 Distribuição de quótas de loterias. (Inclui algumas associaçõis de 

caridade na ... ) . 
238 Dispõe so'bre o uso e fabrico de armas proibidas. 
239 Decreto n. 5.526, de 1921, que reorganiza a Escola Naval. (Revi-

gora o ... ). 
210 Diarias de alimentação do pessoal da Diretoria de Defesa Sanitaria 

Marítima. 
245 Departamento Nacional de Saude Publica. (Equipara os serventes 

do) aos do Departamento Nacional do Ensino). 
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249 Denomina "Auxiliares de Laboratorio" os ser_ventes do Laboratorio 
Bacteriologico. 

266 Dispõe sobre a transferencia de officiais da Armada para a reserva 
de f• classe. 

268 Decreto n. 16.850. (Revigora os saldos do .. :.) destinados á conclusão 
do ramal de Itajubá a Soledade de Itajubá, ao de Lavras, e do 
trecho de T:res Corações a Carmo de ·Cachoeira, 

280 Decret() n. 5. 42(), de i 928 (>Rev·!&orando a autorização do ... ) . 

E 

12 Efetivar praticantes de telegrafistas da Estrada de Fe,r.ro Central do 
Brasil (Manda ... ). 

19 Estradas de rodagem no Estado do Ceará. Autoriza a oonstrucão de 
obras de ar te nas ... ) . 

23 Eleva os vencimentos de oficiais de Justiça. 
32 Estefanio Crispim dos Santos. (Crédito de 463$300 para pagar a ... ). 
36 Escola 15 de Novembro (Aumento de vencimentos do pessoal da ... ). 
45 Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinarin (A.bre cré-

dito especial para pagar a professores da ... ). 
50 Emp:restimo á Pref·eitura do Districto Federal (Autoriza um ... ) . 
54 Equipara os sargentos combatentes aos musicos, corneteiro'5, etc., do 

Exército. 
62 Empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil. (Manda dar 

gratificação a ... ) . 
65 Extinguir as "zonas de serviço" da Estrada de Ferro Central do 

Brasil (Manda ... ) . 
67 Estação experimental de Cacáu (Autoriza a montagem de uma ... no 

Pará. 
73 Escola 15 de Novembro (Aumenta vencimentos dos auxiliares do 

escrita da ... ) . 
83 Eloy de Oliveira Carneiro (Crédito especial para pagar ao Sr .... ). 
85 Elisa de Saldanha da Gama. Reverte a pensão que percebe, em favor 

de sua filha) . 
94 Estação de Combustíveis e Minere os. (Abre créditos para pagar 

aluguel do terreno ocupado pelo ... ) . 
102 Efetiva os auxiliares ·extranumerarios da Diretoria Geral de Esta-

tística. 
105 Estabelece um serviço de viagens fluviais entre Manáus e Manués, no 

Amazonas. 
109 Empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil. (Dispõe sôbre o 

descanso semanal dos ... ). 
113 Escritorio para propaganda do algodão (Crên um ... ) . 
114 Estrada de Ferro Bl"agança. (Transfere ao Estado do Pal'lá .. , ·) . 
115 Eleva ao dobro o auxilio para construção de sanatorios para tuber-

culosos em Belo Horizonte e Campos do Jordão. 
123 Escola Nacional de Belas Artes. (Crédito especial para ocorrer ás 

despesas com desdobramento de turmas da ... ). 
137 Estabelece formalidades sôbre sentenças definitivas de liquidação. 
143 Exames de preparatorios parcelados. (Prorrogando o prazo para 

prestação de ... ). 
145 Edifício para os Correios e Telegrafas, em Diamantina. (Crédito de 

300:000$ para construcção de um ... ) . 
146 Escola pratica de Agricultura e Veterinaria, em Monte Santo. (Au-

toriza a fundação de uma ... ). 
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154 Eleições para os cargos federais (Prf)Vê ao alistamento eleitoral e 
as condições e processo das ... ) . 

155 Exploração da radio-eletricidade no territorio nacional. (Regula a 
utilizacão da ... ). 

160 Exercícios findos (Crédito eStPecial de 77 :08'1$570, ouro, e ......... . 
i. 359 :70-i$885, papel, para .pagar dividas de ... ) . 

166 Escola de Comercio e Contabilidade de Muriaé. (Recort.hece de uti-
lidade pública o Curso e a ... ). 

167 Estabelece uma linha de navegação entre Manáus e Boa-Vista de Rio 
Branco, no Amazonas. 

170 Efetiva os medicas que tenham mais de dois anos como inspetores 
sanitarios marítimos. 

1E3 Eleva a 1• classe a categoria da Capitania dos Portos do Maranhão. 
186 Estatuto da Côrte Permanente de Justiça Internacional. 
189 Empresa de Melhoramentos de Ilhéos. (Subvenciona com 36 :000$ a) . 
190 Empresa Fluvial de Navegação a Vapor, de · Aracajú. (Subven-

ciona a ... ). · 
191 Estação Experimllntal de Cacáu, Guaraná (Crêa uma ... no Estado 

do Amazonas). 
193 Estampilhas do sêlo de papel e vendas mercantis (Autoriza a ven-

der ... etc .... para serem revendidas). 
19j Escriturarias do Trilbunal de Contas. (Dispõe sobre a nomeação 

de funccionarios do corpo instrutivo e ... ). 
106 Exteroir (Autoriza a reformar os regulamentos do Ministerio do ... ) . 
201 Emprestimos contraídos na Franca (Crédito especial de ........... . 

10.158:859$568, para pagar os ... ) . 
208 Escola Mixta de Agricultura (Crêa no município de Brejo uma ... ). 
213 Essencias puras importadas como fôt•ça motriz em veículo (Proíbe 

o emprêgo de ... ) . 
220 Estatística financeira (Crêa, no Ministerio da Fazenda, uma sec-

ção de ... ). 
239 Escola Naval (Reorganiza a . .. ). 
244 Estafetas da Repartição Geral dos Telegrafas. (Restabelece a a• 

classe de ... ) . 
254 Equipara o almoxarife da Diretoria de Metereologia ao da Esta-

tística. 
226 Esgostos da Capital Federal (Autoriza estudo e execução de obras 

para construccão de rede de ... ). 
258 Esmeralda Chaves de Araujo. (Concede pensão annual de 3:600$ a n•. e outras ... ). 
275 Estende ao pessoal da taifa da marinha de guerra o direito ao Asilo 

de Invalidas da Patria. 
285 Empregados no comércio. (Regula o trabalho dos ... ) . 
287 Efetiva no posto de segundos tenentes os oficiais comissionados. 
293 Estado de Sitio (Declara em ... varios pontos do territorio nacional) . 

F 

4 Fiscais do sê lo adesivo (Torna em classe unica os quadros dos ... ) . 
5 Funcionarias públicos. (Abre crédito de 40.000:0000$, para pagar 

os vencimentos de ... ) . 
11 Fixa em tres contos a fiança dos ~gentes embarcados dos Correios do 

Amazonas. 
1 I Fiança dos agentes embarcados dos Correios do Amazonas. 
17 Formalidades para a validade dos atos jurídicos dos cégos. (Pres-

creve ... ). 
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39 Faculdade de Medicina. (Desdobra a cadeira de clínica propedeu,-
tica da ... ). 

49 Feriados (Considera os dias 24 de maio, H de junho, e 2 de julho ... ) . 
52 Fernando Muniz Freire Junior. (Crédito especial de 8:763$384 para 

pagar ao capitão-tenente ... ) . 
57 Francisco Pedro de Oliveira. (Crédito especial de 79$466, para 

pagar a ... ). 
59 Fixa a despesa do Ministerio da Agricultura para 1931. 
61 Funcionarias públicos. (Regula o processo de aposentadoria e ju-

bilação dos ... ). 
71 Fixa a fôrça naval para 1931. 
77 Fixa a despesa do Minislerio da Justiça e Negocios Interiores para 

1931. . 
78 Fixa a despesa do Ministerio da Marinha para i 931 
79 Fixa a despesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas para 1931. 
82 Fixa a despesa do Ministerio da Guerra para o exercício de 1931. 
87 Fixa a despesa do Ministerio da Fazenda para o exercício de 1931. 
88 Fixa a despesa do Ministerio das Relações Exteriores para o exer-

cio de 1931. 
93 Francisco Mariani Wanderley. (Crédito de 28:178$773, para pagar 

a ... ). 
97 Francisco de Andrade (Crédito especial de 32:958$690 para pagar 

a ... ). 
117 Fixa em 9 % ao ano o juro maximo para qualquer especie de tran-

sação. 
138 Falencia fraudulenta. (Considera .. . quando o capital não for pro-

prio ou verdadeiro) . 
120 Francisco Cabral de Oliveira. (Crédito ·especial de 72:096$753 para 

pagar a ... ). 
126 Floriano Peixoto de Figueiredo. (Crédito especial de 6:090$ para a 

viuva do guarda civil. . . ) . 
127 Fazenda de Santa Cruz (Autoriza a alienar as terras componentes 

da antiga ... ) . 
131 Fixa em 7:200$ os vencimentos dos daLilografos da Inspetoria Fe-

deral de Portos, Rios e Canais. 
137 Formalidades sObre as sentenças definitivas e de liquidação (Es-

tabelece ... ). 
140 Funcionarias da Estrada de Fei'ro Central do Brasil. (Regula a .pro-

moção dos ... ) . 
142 Funcionarias civis que servirem nas juntas apuradoras. (Conta 

tempo.) 
146 Fundação de escola pratica de Agricultura e Veterinaria em Monte 

Santo. (Autoriza a ... ). 
147 Fundação de um posto de monta em Aracf, Minas (Autoriza ... ) . 
158 Fronteiras (Créditos de 70:000$, ouro, e 850:000$, papel, para ocor-

rer aos serviços de ... ) . 
159 Fixa as forcas de terra para o exercício de 1931. 
223 Fernando Caldeira de Andrade. ·(Crédito especial· de 5:577$844, para 

pagar a). 
229 Fazenda Modêlo de Campo Grande. (Autoriza a abrir crédito de 

1 . 026 :950$ para instalação da ... ) . 
233 Fundo especial destinado a reforma e aquisição do material naval. 
234 Fixa o vencimeto anual do zelador do Manicomio Judiciario e As-

sistencia de' Psicopatas. 
238 Fabrico de armas proibidas. (Dispõe sobre o uso e). 
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243 Fuzão de quadros de motoristas e maquinistas da Inspetoria de Pro-
. filaxia Marítima do Departamento · Nacional de Saude Pú-

.blica. 
262 Francisco Henrique Stil'ben. (·Crédito especial de 60:723$523, para 

pagar a). L 
292 Fixa os vencimentos dos diretores dos Hospitais de S. Segastião e 

Paula Candido. 
G 

62 Gratificação a empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil. 
(Manda pagar) . 

91 Georgina · Souto de Carvalho, viuva do vice-almirante Alvaro Au-
gusto de Carvalho. (Abre crédito de 9 :981$2641, tpar!ll pagar 

'l _ a D.). 
H 

149 Hermegildo Rodrigues de Barros. (Crédito especial de 54 :000* para 
pagar ao Dr. ) . 

156 Hospitais nas cidades de Barra do Rio Grande e Joazeiro. (Autoriza a 
instalação de) . 

182 Hermelinda B. de Moura. (Concede pensão a D.). 

I 

4 Imposto de consumo. (Torna em classe unica . os . quadros dos agen-
tes do ... ). 

9 Incorporar juros de deposilo. (Manda ... ) . 
47 Interdito (Crêa o Registro . .. ). 
86 Instituto Historico e Geografico de Sergipe. (Auxilia com 60 :000$ 

a construção do edifício). 
95 Instalação da enfermaria do Colegio Militar do Ceará. 

106 Inspetores de alumnqs do Internato do Colegio D. Pedro 11. (An-
menta os vencimentos dos ... ) . 

121 Isabel Ferreira Bastos (Crédito especial para pagar a D •.. ) .. 
125 Inspetorias de Higiene Infantil e Profilaxia da Lepra. (Crédito para 

pagar a serventes das). 
134 In util ização de produ c tos de alimentação pública. (Considera crimo 

a ... ). 
156 Instalação de hospitais nas cidades de Barra do Rio Grande e Joa-

zeiro. (Autoriza ... ) . 
168 Intensifica o serviço de arrolamento dos terrenos de marinha, man-

gues, etc. 
170 Inspectores sanitarios marítimos. (Manda efetivar os médicos que te-

nham mais dois anos de embarque co in o ... ) . 
181 Inquerito. (Dispõe sObre a constituição das comissões parlamenta-

res de . .. ). 
187 Internacional do opio. (Aprova a Convenção ... ). 
189 Ilhéos. (Subyenciona com 36:000$ a Empresa de Melhoramen-

tos de ... ). 
200 lndustria de Sêda Nacional. (Crédito especial de 364 :891$650 para 

pagar á Sociedade Anonima ... ) . 
203 Inclusão de associações de caridade na distribuição de quotas de lo· 

terias. · (Determina ... ) . 
21 3 Instituto de Sericicultura no município de Limeira. ( Crêa um .... ) . 
216 Instituto do Ceará. (Considera de utilidade pública o ... }. 
217 Importação de teares. (Prohibe a ... ). 
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2'25 Isabel de Freit.as Rodrigues. (Crédito especial para pagar a D .. ,), 
242 Investigação da paternidade natural. (Dispõe sõbre a ... ) . 
257 Instituto de Ordem dos Advogados. (Autorisa a publicação dos atos 

dos trll!balhos do. . . no Diario O(ie'ial) . 
259 Instituto Nacional de Musica. (Eleva o numero de professores de 

piano). 
263 Isabel Rodrigues Ferreira (Crédito especial" para pagar a ... ). 
268 Itajubá a Solidade de Itajubá, Lavras e do trecho Tres Corações a 

Carmo de Cachoeira. (Revigora os saldos que se verificaram nos 
_ cr-éditos abertos pelo decreto n. 16. 850) . 

269 Invenção. (Regula dispositivos do Codigo Civil referentes a ... ) . 
286 Identificadores ·do Gabinete de Identificação. (Crêa mais ldgares 

de . ,.). 
291 Inelegibilidade dos presidentes e vice-presidentes nos Estados. 

(Prêve sôbr-e ... ). 

J 

9 Juros de depositas (Manda incorporar ... ) . 
14 José Augusto da Silva. (Crédito especial de 2:383$ para pagar a ... ). 
76 João Carlos Pereira Pinto. (Crédito de 99:190$075 para pagar ao 

Dr ... ) . 
117 Juro maximo para qualquer especie de emprestimo. (Fixa em 9 o/o 

ao ano ... ). ' · . 
126 Julia Iglezias de Figueiredo. (Crédito de 6:090$, para pagar a D•.) . 
134 João de Mattos Araujo. (Crédito de 4 :993$550 para pagar ao capitão-

tenente reformado ... ) . 
15J José Antonio de Magalhães Castro. (Crédito especial de 15:531$329, 

para pagar ao Dr .... ) . 
153 Juizes de direito com atri'buições privativas no alistamento e pro-

cessos eleitorais. (Dispõe sõbre ... ) . 
162 José Buchler. (Crédito especial de 11 :162$25tl, para pagar ao Sr ... ). 
172 Joaquim Bezerra de Lyra. (Revendo a autorisação do decreto nu-

mero 5. 308, de 1927, que abre crédito para pagar a ... ) . 
177 Josephina Nunes Pacheco. (Crédito para pagar a D .... viuva do 

guarda civil J. N. · Pacheco). 
179 José da Matta Cordeiro. (Crédito especial de 2:459$216 para pagar 

ao Dr ... ) . 
188 Jasidas de petroleo. (Dispõe ~õbre ... ) . . 
205 Juizo privativo dás fálencias, concordatas e liquidação. (Crêa o ... ) . 
224 João Lourenço Milanez. (Crédito especial de 2:797$0-96, para pa-

gar a ... ). 
228 Jl,)sé Goulart e outros (Crédito especial de 27:980$335, para pa-

gar a ... ), · 
232 Jogo do Bicho. (Dispõe sobre a reincidencia da contravenção deno-

minada ... ). 
263 'João Ludovico Maria Berna . (Crédito especial para pagar a ... ), 
276 José Ferreira Pontes. (Crédito especial de 9 :228$128, para pa-

gar a ... ). · 

K 

90 'Kobler & Comp., e Serraria Moss S. A. (Crédito ·especial de réis 
24 :984$ para pagar .& ••• ) • 
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L 

18 Linhas telegraficas. (Manda construir no Estado do Ceará ... ) . 
24 Luiz Afonso Chagas. (Abre crédito especial de i :465$753, para pa-

gar a ... ). 
28 Léon Roussouliere. (Abre c~dito especial de 4 :129$(}32, para ga-

gar ao Dr .... ). 
45 Lentes da Escola Superior de Medicina Veterinaria e Agricultura. 

(Abre crédito especial de 78:168$595 e 24:600$ para pagar a ... ) . 
83 Luiz Caetano Ferraz (Crédito especial para pagar ao Dr.). 

116 Luciano Arnaldo Teixeira lieite. (Crédito especial de 42:000$ ouro, 
para pagar ao intendente ... ) . 

119 Limita o numero de pedidos de reconsideração no fOro adminis-
trativo. 

167 Linha de navegação entre Manáos e Boa-Vista do Rio Branco, no 
Amazonas. 

249 Laboratorio Bacteriologico. (Determina auxiliares de laboratorio os 
serventes do ... ). 

268 Lavras. (Revigora os saldos que se verificar nos créditos abertos 
pelo decreto n. 16.850, destinado a ramais de est.rada de ferro). 

M 

3 Manda premiar um cidadão uruguaio. 
8 Maquinistas Navais (Denomina ... os atuais sub-oficiais). 
9 Manda incorporar juros de deposito. 

12 Manda efetivar os telegrafistas praticantes da E. F. C do Brasil. 
16 Modêlo dos títulos scientfficos (Altera o ... ) 
18 Manda construir linhas telegraficas no Estado do Ceará. 
22 Ma.pa agrologioo (Subvenciona o E. de AlagOas com iOO contos, para 

organizar o .... ) 
2G Maria Olimpia Alves (Abre o crédito especial de 5:400$ para pagar 

a D ... ) 
29 Milton Albernaz Lobato (Abre credito especial para pagai' ao 2" te-

nente ... ) . 
30 ·Ma tias Drouhi·ns de Andrade. (Abre crédito especial para pagar a ... ). 
35 Maquinistas, mestres e motoristas da polfcia (Abre crédito de 

3 : 98()$544 para pagar a .. . ) 
38 Manda imprimir gratuitamente os Anais da Academia Nacional de 

Medicina. 
40 Maternidade das Laranjeiras (Abre crédito de 500 :OOG$i para re-

modelar a ... ) 
43 Matricula de professores de ensino secundaria nas faculdades su-

periores (Dispõe sobre ... ) 
55 Max imo Edmar Pereira da Cunha. (Crédito especial de 4:554$838, 

para pagar a ... ) 
62 Mandar pagar gratificação a funcionarias da E. F. C. do Brasil. 
65 Manda extinguir as "zonltl) de serviço" da E. F. C. do Brasil. 
õ7 ·Montagem de uma estação experimental de cacau, no Pará, na zona 

do Tocantins. 
85 Maria Joaquina de Saldanha da Gama (Reverte á. . . a. pensão de 
. sua mãe). 
00' Moss. S. A. (Crédito especial de 24:984$ para pagar a serraria ... 

e Koller & Comp .. ) . 
104 Modifica os vencimentos dos professores e auxiliares de ensino dos 

estabelecimentos militares. 
s. c. 2 
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147 M<>nta (Aut. a fundação rle"'um posto de ... em Arací, Minas). 
151 Mari~:~. Gomes Pinto. (Crédito especial de 5:107$290 para a D ... ) . 
170 Medicas oom mais de dois anos de embarque como inspetores sani-

tarios marítimos. 
173 Miguel Olivé (Abre crédito para pagar os premios a· que fez jús ... ) 
184 Montepio militar e de meio soldo ás netas solteiras e aos netos menores. 
184 Meio soldo ás nestas solteims e aos netos menor.es .... 
194 M{)numento a Santos Dumont (Revig. Decr. n. 5. 386, que abre 

crédito para auxiliar a construção do ... ) 
202 Manobreiros os serventes dos diques Santa Cruz e Guanabara (De-

nomina ... ) 
218 Manoel Xavier Paes Barreto (Crédito especial para pagar ao Dr .... ) 
233 Material naval (CI"êa um fundo especial destinado á reforma e 

aquisição de ... ) . . 
236 Modifica o art. 1. 009 da Tarifa das Alfandegas. 
251 M~elhoramento dOS portos (Substitue a taoca de 2 % ouxo para 

obras e ... ) · 
260 Maquinas de estampilhar (Autoriza uso pelo Ministerio da Fazenda 

das ... ) 
271 Marinheiros do Ar.senal de Marinha (Altera os quadros de primeiros 

e segundos ... ) 
284 M-aterial de aviação (Concede favores ao ... ) 
289 Meireles, Zamith & Comp. (Crédito de 1.260:650$812 para pagar a ... ) 

N 

37 Navegação dos rios da Amazonia. (Aut{)riza o contrato para a ... ). 
75 Nina Rodrigues. (Crédito de 60:000$ para adrquirir os direitos au-
. torat's da obra de ... ) 
177 Navegação entre Manaus e Boavista do Rio Branco, no Amazonas 

(Estabelece uma linha de ... ) · . 
184 Netas .solteiras e aos netos menores (Estabelece condições para abono 

do montepio militar e meio soldo). · 
190 Navegação a vapor (Subvenciona a Enipreza Fluvial de .... de Ara-

cajú). 
222 Normas para o preparo e exaoução dos orçamentos. (Dá ... ) 

o 
10 Oficíaes da Polícia Militar (Dispõe sobre reforma compulsoria dos .... 
13 Obras na região assolada pela seca (Autoriza abrir credito de réis 

3. 000 :000$, destinado ás ... ) 
19 Obras de arte nas estradas de .rodagem no Ceará (Autoriza a cons-

trução de ... ) 
20 Obras no Palacio da Justiça (Abre o credito especial de 180:020$ 

para ... ) 
23 Oficiais de J1,1stiça r Federal nos Estados. (Eleva vencimentos dos ... ) 
27 Octavio. Kelly "(Abre creditQ especial de 1(}:840$860 para pagar ao 

Dr ... ) 
44 Obras !iterarias artísticas (Apr~va a convenção de Bernil, para pro-

têção das ... ) 
64 Oficinas da E. F. C. B. em S. Diogo (Abre credito para a cober-

tura das ... ) 
70 Obras do porto da Laguna (Abre credito para pagar ~o pessoal d~~ ... ) 
89 Orca a Receita Geral da República para o exl}rcicio de 1931. 
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164 Oficiais na Polícia Militar do Districto Federal (Regula o acesso aos 
pos.tos de ... ) 

187 Opio (Aprova a convencão internacional do ... ) 
222 Orçamentos. (Dá normas para o preparo e execução dos ... ) 
230 Organiza a d~fesa do patrimonio historico e artístico nacional. 
251 Obras de melhoramentos dos portos (Substitui a taxa de 2% ouro 

por imposto especial) . 
266 Oficiais da Armada para o reserva de i • classe. (Dispõe sobre a 

transfer·encia de ... ) 
267 Olavo Dantas Itapicurú Coelho (Cr·edito de 4 :200$, ouro, para pagar 

· premio de viagem devido a ... ) 
274 Ordem Terceira de S Francisco de Assis, de S. João d'El-Rey. 
279 Oros. (·Grédito de 40.000 :000$ para construção da barrag(em do 

açude de ... ) 
283 Operarias do Arsenal do Ladario (Concede vantagens aos ... ) 
287 'Oficiais comissionados (Efetiva os ... ) 

p 

3 P.rêmio a um cidadão uruguaio (Manda dar um ... ) 
12 Praticantes de teleg.l'afistas da E. F. C. do Brasil. (Manda efetivar 

os ... ) 
20 Palacio da Justica (Abre crédito especial de 180:020$ para obras no ... ) 
21 ·Professores de a-prendizados agrícolas (Aumenta os vencimentos 

dos ... ) 
21 Patronatos agrícolas (Aumenta os vencimentos dos professares dos ... ) 

'43 Professor·es de ensino secundaria (Dispõe sobre a matricula dos . . . 
nas faculdades superiores). 

50 Prefeitura do Di-strito FedeTal (Autoriza um emprestimo a ... ) 
66 P-essoal jornaleiro da E. F. C. B., etc., etc. (Autoriza o govêrno a 

• titular o .. . ) 
69 Provimento dos cargos de delegados das cap·itanias dos postos. (Dis-

põe sobre o . .. ) 
7v Porto de Laguna (Abre crédito para pagar o pessoal das obras do . .. ) 
4R Prorroga por 12 anos o prazo da clausula to• do decreto n. 14.531, 

de 1920. 
95 Pavilhão para enfermaria do Colegio Militar do Ceará (Crédito até 

150:000$ para construir o ... ) 
104 Professores e auxiliares de ensino de estabelecimentos militares 
. (Modifica os vencimentos dos ... ) 
113 'Propaganda do algodão (·Crêa um escritorio para ... ) 
119 Pedidos de Teconsideracão no fôro administrativo (Limita o número 

de .. . ) 
129 P.rovimento de cadeiras nos cursos superiores (Regula o ... ) 
130 Proteçíj.o ao alcool industrial e combate ao alcoolismo. 
13l Pagamento de transporte aereo de cor r espondencia postal (Regula o ... ) 
135 Proíbe a venda de café com mais de 2 % de impurezas. 
140 Promoção dos funcionarias da E. F. C. do Brasil (Regula a . .. ) 
143 Prorroga o prazo para prestação de exames parcelados. 
147 Posto de monta (Autoriza a fundação de um ... em Arací, Minas) . 

. 148 Passagens aos desempregados (Autoriza abertura de crédito para 
pagamento de ... ) 

-·157 Professores do Colegio D. Pedro li (Crédito especial de 146:981$907, 
para pagar a ... ) 

161 Porto de Pernambuco (Crédito de 4. 552 . 659,33 frs., papel, e réis 
2. 723 :528$869 para pagar a SocietJé du C()nstruction du ... ) . 
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163 Professores catedraticos os professores de desenho do Colegio Dom 
Pedro II (Manda considerar ... ) 

164 Policia MHitar do pistrito Federal (Regula o acesso aos postos de 
oficiais na ... ) . 

173 Prêmio a que fez jus Miguel Olivé (Abre. crédito para pagar ... ) 
1&2 Pensão (Concede ... a D. Hermenegilda B. de Moura). 
183 Porto do Maranhão (Eleva á 1" classe a capitanía do ... ) 
188 Petroleo (Dispõe sobre jazidas de .... ) 
198 Pedro II. (Crédito especial de 98:237$237, para ocorrer a despesas 

no colegio ... ) 
207 Prorroga por mais 15 anos os prazos dos contratos resultantes do 

{]ecreto n. 162, § 1", n. 3 da lei n. 3.454, de 1918. 
210 Privileg-io a quem crear um specimen novo em agricultura e hor-

ticultura (autoriza a concessão de ... ) 
211 Posto de vice-almirante no Corpo de Engenheiros Navais (Crea o ... ) 
213 Proíbe o emprego de essencias puras, importadas, como forca motriz 

em veículos. 
214 Prorroga até 3 de novembro a atual sessão legislativa. 
217 Proíbe a importação de teares e dá outras providencias. 
<:22 Preparo e execução dos ocçamentos (Dá normas para o ... ) 
230 Patrimonio artistico e historico nacional (Organiza a defesa do ... ) 
235 Postos de expurgo (Autoriza a creação de ... ) 
242 Paternidade natural (Dispõe sobre a investigação da ... ) 
246 Políci•a Militar. (Créditos especiais de 619 :()45$636 e 814:834$ para 

pagar praças da ... ) 
247 Polícia Militar (Eleva o número de aspirantes a oficial da ... ) 
252 Publicações obscenas (Aprova a Convenção Internacional de repres-

são da circulação e do tráfico de ... ) 
258 Pensão anual de 3:600$ a DD. Rosa, Ana e Esmeraldina Chaves de 

Araujo. 
259 Professores de piano do Instituto Nacional de Música (Eleva o nú-

mero de ... ) 
2õl Prêmio de viagem devido ao Dr. Olavo Dantas lLapicurú Coelho 

(>Crédito de 4 :200$, ouro, para pagar o ... ) 
270 Proíbe o uso de bebidas alcoolicas nas festividades oficiais. 
273 Palironato de Menores Abandonados, no Estado do Rio (Subvenciona 

com 198:000$ o .... ) 

Q 
203 Quotas de loterias (Inclue algumas associações de caridade na dis-

tribuição de ... ) 
206 Quadro de .sub-oficiais aviadores no exército ( Orea o ... ) 
221 Quotas de caridade (Dispõe sobre ... ) 

R 

1 Regula as vistorias policiais das casas de diversões. 
6 Regula a situação do pessoal da Taifa Naval. 

10 Reforma compulsoria dos oficiais da Policia Militar (Dispõe sôbre ... ) 
13 Região assolada pela ·seca (Autoriza a abrir crédito espooial de réis 

3.000:000$, para obras na ... ) 
42 Revigora o saldo do crédito para obras no edifício do Supremo Tri-

bunal Federal. 
56 Regina Purcer. (Crédito especial de 4:414$516 para pagar a menor ... ) 
47 Registro de inter di tos ( Grêa o ... ) 
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61 Regula o processo de ·aposentadorias ou jubilação dos funcionarios 
públicos. 

48 Revigora o art. 1" do decreto n. 5. 457, que prorroga por 12 anos o 
prazo da clausula to• do decreto n. 14.531, de 1920. 

74 Revalida as concessões dos decretos ns. 12.362 e 12.273, de 1917. 
80 Reorganiza o quadro ativo dos oficiais do Corpo da Armada. 
85 Reverte á D. M'31I'ia Joaquina de Saldanha da Gama a pensão de sua 

mãe. 
89 Receita Geral da Repóblica para o exercício de 1931 (Orca a .. . ) 
99 Regula a situação dos servidores técnicos e administrativos dos es-

. tabelecimentos de assistencia médica póblica e privada. 
100 Revelar s·egredo no exercício de qualquer profissão (Determina que 

não é crime ... ) 
119 Reconsideração no fôro administrativo (Limita o nómero de pedidos 

de ... ). 
129 Regula o provimento de ·cadeiras no curso superior. 
132 Regula o pagamento de transporte aereo de corr·espondencia postal. 
138 Regula o andamento dos documentos nas repartições póblicas. 
140 Regula a prom{)ção dos funcionarios da Estrada de Fer•ro Central do 

Brasil. 
155 Radio-eletricidade no territorio nacional (Regula a utilizacão e ex-

ploracão da ... ) . 
164 Regula o acesso aos postos de oficiais na Polícia Militar do Distrito 

Federal. . 
165 Revigora a autorização do decreto n. 5. 628, de 31 de dezembro de 1928, 

sobre transporte aereo. 
175 Regula os direitos autorais. 
192 Ricardo de Almeida Rego (Crédito especial de 24 :000$ para pagar 

a ... ) 
196 Reforma os regulamentos d{) Ministerio do Exterior. 
215 Revisão do alistamento de eleitores no Distrito Federal (Manda pr{)-

ceder a ... ) 
237 Revigora {) saldo do credito aberto pelo decreto n. 18.328, para {)bras 

no Supremo Tribunal Federal. 
239 Reorganiza a Escola Naval. 
244 Restabelece a 3" cl3íSse de estafetas da Repartição Geral dos Tele·, 

grafos. 
256 Rêde de esgotos da Capital Federal. 
258 Rosa Chaves de Araujo(Pensão anual de 3:600$ a D ... e outras). 
268 Revigora os saldos d{)s credi tos abertos pelo decreto n. 16. 850, des~ 

tinados á conclusão do ramal de Itajubá e Soledade de Itajubá, 
do ele Lavr.as e o de Tres Corações a Carmo da Cach{)eira. 

280 Revigora a autol'izacão oonstante do decreto legislativo n. 5. 420, 
de 1928. , 

281 Reorganiza o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 
285 Regula {) trabalho dos emep:r;-egados no comércio. 

s 
8 Sub-oficiais (Denomina maquinistas navais os atuais .. . ) . 

22 Sllbvencão de 100:000$ ao Estado de Alagôas .para organizar o mapa 
agrologico. 

25 Saneamento rural do Estado do Piauí (Abre crédito especial de réis 
125:000$ para custear os serviços de ... ) . 

42 Saido de crédito para obras no edifício do Supremo Tribunal Federal 
(Revigora o ..• ) • 
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54 Sargentos combatentes (Equipara os ... aos musicas, corneteiros, etc., 
do Exército). 

84 Serventes do Colegio Pedro li (Abre crédito especial de 154:292$597, 
para pagar aos ... ) . · 

90 Serraria Moss S. A. e Kohler & Cornp. (Crédito especial de 24:984$ 
para pagar á ... ) . · 

98 Seígneuret & Masset (Crédito para pagar á firma ... ). 
100 Segrêdo no exercício de qualquer profissão (Declara que não é crime 

revelar o ... ) . 
101 Subvenção de 200:000$ á Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 

Janeiro. · 
101 Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (.Subvenção de 

200:000$ á ... ). 
105 Serviço de viagens fluviais entre Manáos e Maués (Estabelece um ... ) . 
115 Sanatorios para tuberculosos em Belo Horizonte e Campos do Jordão 

(Auxilia a construção de ... ) . 
122 Substitue o art. 511 do regulamento que baixou com o decreto nú-

mero 17.096, de 1925. 
125 Serventes de inspetorias de Higiene Infantil e Profilaxia de Lepra 

(Crédito para pagar aos ... ) . 
135 Sargentos do Exército (Dispõe sôbre o tempo de praça dos ... ). 
137 Sentenças definitivas e de liquidação (Estabelece formalidades sôbre ... ). 
161 Societé de Construction du Port de Pernambuco (Crédito especial de 

4.552.659,33 frs. papel, e 2.723:528$869 para pagar a ... ). 
189 Subvenciona com 36:000$ a Ern'presa de Melhoramentos de Ilhéus. 
190 Subvenciona a Empresa Fluvial de Navegação a Vapor de Aracajú. 
194 Santos Dumont (Crédito de 200:000$ para construcção do monumento 

a ... ). 
200 Seda Nacional (Crédito especial de 364:891$650, para pagar á Socie-

dade Anónima ... ). 
206 Sub-oficiais aviadores do ExérciLo (Crea o quadro de ... ). 
212 Sericicultura no município de Limeira (Crea um instituto de ... ). 
237 Saldo do crédito aberto pelo decreto n. 18.328. para obras no Supremo 

Tribunal Federal). 
237 Supremo Tribunal Federal (Rev. saldo do decreto n. 18.328, de 

1928). 
245 Serventes da Secretaria do Departam·ento Nacional de Saude Pública 

(Equipara os ... aos do Departamento Nacional do Ensino). 
246 Soldados da polícia militar (Crédito especial para pagar os. . . e ans-

pecadas da Polícia Militar) . 
250 Secção na Diretoria dos Serv.iços de Inspeção e Fomento Agrícolas 

(Crea mais uma ... ). 
250 Serviço de Inspeção e Fürnento Agrícolas. (Crea mais urna secção na 

Diretoria de). 
264 Sylvio Gentil de Lima (Crédito e-special de 1 :983$-200 parfl. pagar ao 

Dr .... ) . 
273 Subvenciona com i 98:000$ o Patronato de 'Menores Abandonados, no 

Estado do Rio. 
~82 Sub-inspetores sanitarios marítimos (Concede vantagens aos ... ) . 
290 São Paulo Railway (Autorisa acôrdo com a ... ). 
293 Sítio (Declara em estado de. . . varios .pontos do territorio nacional) . 

T 
4 Torna em classe unica os quadros dos agentes do imposto de consumo 

e fiscais do sêlo adesivo. 
6 Taifa Naval (Regula a admissão e distribuição do pessoal da ..• ). 
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· 12 Telegrafistas praticantes da Estrada de Ferro Central do Brasil (Manda 
efetivar os ... ) . 

16 Títulos científicos (Altera o modêlo dos ... ). 
31 Thomaz da Silva Falhares (Abre crédito especial de 27:712$200 para 

pagar á ... ). 
66 'l.'itúlar o pessoal jornaleiro da Estrada de Ferro Central do Brasil, 

etc. (Autoriza o Govêrno a ... ). 
94 Terreno ocupado ;pela Es~cão de Combustíveis de Minerios (Abre 

crédito para pagar aluguel do ... ) . 
114 Transfere, por venda, no Estado do Pará, a Estrada de Ferro de Bra-

gança. 
132 Transporte aéreo da correspondência postal (Regúla o .pagamQnto 

do ... ). 
135 Tempo de praca dos sargentos do Exército (Dispõe sôbre o ... ) . 
165 Transportes aéreos (Revoga autorização constante do decreto n. 5.628, 

~e · 31 de dezembro de 1928 sôbre ... ). 
168 Terrenos de marinha, mangues, etc. (Autoriza intensificar o serviço 

de arrolamentos dos ... ) . 
185 'l'ouring Club do Brasil (Considera de utilidade pública o ... ). 
195 Tribunal de Contas (Dispõe sôbre nomeação do pessoal do Corpo Ins-

trutivo do ... ) . 
236 Ta:rifa das Al.fandegas. (M<>difica o art. f . 009 da. . . relativo a ma-

quinas diversas) . 
251 Ta:x;a de 2 % ouro, para obras e melhoramentos dos Portos (Substitue 

a ... ). 
266 Transferencia de oficiais da Armada para a reserva de 1" classe (Dispõe 

sôbre a ... ) . 
275 'l'aifa da Marinha de Guerra (Estende ao pessoal da.. . o direito ao 

Asilo de Inválidos da Patria). 
288 Tarifas Aduaneiras (Altera o art. 127 das ... ). 

u 
2 União Postal Universal (Aprova os arts. firmados .pelo representante 

do Brasil no go Congresso da ... ) . 
53 utilidade Pública (Considera de ... a Associação Beneficente dos Sar-

gentos do Exército). 
155 utilidade pública (Considera de ... o Centro Artístico Cearense). 
155 Utilizacão e exploracão da radio-eletricidade no territorio nacional 

(Regula ... ). 
166 Utilidade pública (Reconhece de ... o Curso e Escola Comercial e de 

Contabilidade de Muriaé). 
185 utilidade pública o Touring Club do Brasil (Considera de ... ) . 
204 Urologica (da Faculdade de Medicina do Rio (Dispõe sôbre o preen-

chimento da cadeira de) . 
~168 utilidade pública o Instituto do Ceará (Considera de ... ). 
, Uso de armas proíbjdas (Dispõe sôbre o. . . e fabrico de ... ) . 
241 utilidade pública (Considera de .. , as academias de letras de Minas, 

São Paulo e Rio). 
248 Utilidade pública (Considera de ... o Club dos Advogados do Distrito 

Federal). 
v 

1 Vistorias policiais das casas de diversões (Regúla as ... ) . 
5 Vencimentos dos funcionarios publicos (Autoriza abrir crédito de 

40.000:000$ para pagar os ... ). 
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7 Vendedores de sêlo (Dá vantagens aos ... ) . 
17 Validade dos atos jurídicos dos cegas (Prescreve formalidades para 

a ... ). 
21 Vencimentos dos professores de patronatos e aprendizados agrícolas 

Aumenta os ... ) . 
23 Vencimentos dos aficiais de justiça federal nos Estados. (Eleva os ... ). 
36 Vencimentos do pessoal da Escola 15 de Novembro (Aumenta ... ). 
58 Visitas da Alfandega e da Polícia a vapores de cabotagem (Dispõe 

sôbre ... ). 
92 Viação ferrea do Rio Grande do Sul (Abre crédito de 215$590 para 

.pagar a ... ). 
103 Vencimentos dos auxiliares de farmacia do Ambulatorio Rivadavia 

Corrêa etc .... ) . 
104 Vencimentos dos professores e auxiliares de ensino de estabeleci-

mentos militares (Modifica os ... ) . 
105 Viagens fluviais entre Manáos e M.aués, no Amazonas (Estabelece um 

serviço de ... ) . 
106 Vencimentos dos inspetores de alunos do Internato do Colegio PedTo II 

(Aumenta os ... ) . 
112 Véda aos congressistas e funcionarias públicos demandar contra a 

Fazenda Nacional. 
131 Vencimentos dos datilografM da Inspetoria Federal de Portos, Rios e 

Canais (Fixa os •.. ) • 
136 Venda de café com mais de 2 % de impurezas (Proíbe a· venda de ... ) . 
193 Venda de estampilhas, do sêlo, de papel e vendas mercantis (Autoriza a 

funcionarias compra-los para revende-los). 
194 Revigora o decreto n. 5.386, de 1927, que autoriza a ·abrir crédito de 

200 contos para o monumento de Santos Dumont. 
211 Vice-almirante no corpo de engenheiros navais (Crea o posto de ... ). 
234 Vencimentos do zelador do Manicomio Judiciario e Assistencia a ~si

copatas. 
282 Vantagens aos sub-inspetores sanitarios marítimos (Concede ... ). 
292 Vencimentos dos diretores dos hospitais São Sebastião e Paula Candido 

Fixa os ... ). 

.z 
65 Zonas de servi co (Manda extinguir as. . . da Estrada de Ferro Central 

do Brasil). 
234 Zelador do Manicomio Judiciario e Assistencia a Psicopatae (Fixa os 

vencimentos do ... ) . 

w 
255 Washington Osorio de Oliveira (Crédito especial de 4 :700$ para pagar 

ao Dr .... ) . 
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INDICE DAS MA"T'lUHAS PB.OT'OCOLADAS 

DATA ASSUNTO 

A 

6 maio ...... Aphrosidio, Coelho & Comp. Credito especial de 5:112$, 

15 

Ministerio da Guerra, para pagar a ... Projeto n. 33. 
Finanças, 3. 

Alfredo Leal de Sá Pereira e outros. Crédito especial de 
f :743$100, Ministerio da Fazenda, para pagar aos Drs ... 
Finanças, 20. . 

17 '" ...... Abel Tavares de Lacerda. Credito especial de 39:763$373, 
Ministerio da Justiça, para pagar aos Drs. Antonio Gon-
çalves Periassú e ... Projeto n. f33. Finanças, 21. 

17 " . · .... Aprendizados agricolas. Aumenta os vencimentos dos pro-
19 " 

22 

29 " 

fessores dos Patronatos e ... Projeto n. 2f.' Finanças, 23. 
Agentes do imposto de consumo e fiscais do sêlo adesivo. 

Torna em classe unica os quadros de. . . Projeto n. 4. 
Finanças, 26. 

Arbitramento inter-americano de Washington, de f 929. Men-
sagem do Exterior. Diplomacia, 4. 

Academia de Letras de Minas, . São Paulo, etc. Util.i!J.ad~ pú-
blica. Justiça, 9. 

2 junho . . . . . . Alvaro Teixeira dos Santos Imbassaf. Crédito especial para 
3 

4 

4 
5 

5 
9 

9 

9 

9 " 

pagar ao Dr. . . Finanças, 57 . · 
Agentes embarcados dos Correios do Amazonas e do Acre. 

Fiança dos. . . Projeto n. · H . Finanças, 59. 
Armada. Mensagem do Ministerio da Marinha pedindo modi-

ficação da lei de vencimentos na parte relativa ás van-
tagens do pessoal da ... quando embarcado viajando no 
estrangeiro. Marinha e Guerra, 1 O. Finança,s, 65. 

Animais . Caça de divers·os. Justiça, 20. 
Aspirantes. da Policia Militar do Distrit.o. Federal. Regula a 

promoção dos. . . Justiça, 23. 
Auxilia a Fundação Afonso Pena. Finanças, 70. 
Agencia da Capitania do Porto em Carutapéra, Maranhão. 

Crêa. . . Finanças, 90. 
Agencia da Capitania do Porto em Marabá; Pará. . . Fi-

nanças, 90. . 
Assistencia Ho.spitala-F. Subordina ao Departamento Nla-

cional de Saúde Pública a. . . Saúde, 2. Finanças, 86. 
Anais da Academia N'acional de Medicina do Rio de Janeiro. 

Impressão gratuita. Projeto n. 38. Finanças, 87. 
10 '" ..... · Aero-Clubs. Subvenciona os ... Finanças, f02. 
10 " Adjuntos. Determina que os docentes do Pedro II formem 
10 " 

10 " 

11 

11 " 

classe dos (emenda) ... Instrução, f2. Finanças, 103. 
Anatomia Humana. Transferencia da cadeira de ... da Fa-

culdade de Medicina do Rio (emenda) .. Instrucção, f2. 
Finanças, 103. 

Aluno dependente de um preparatorio para matricula em 
curso superior. Exame em i" época, etc. (emenda). 

. Ins~rução, f2. Finanças, i 03 . 
Ahenaçao das terras da Fazenda de Santa Cruz. Projeto 

n. 127 . Justiça, 70. Finanças, f06. 
Aviadores militares e pessoal dos submarinos. Concede 

diarias. Projeto n. 46. Marinha e Guerra, f3. Finan-
ças, f 07 . 
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12 
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Auxiliares apuradores da Diretoria Geral de Estatística. Ex-
tingue a classe de ... Agricultura, 5. Finanças, H2. 

11 "' ...... Aeroportos, aerodromos, etc. Construção de ... Projeto n. 1a2. 

16 "' 
16 "' 

Finanças, 105. 
Armada. Transferencias de oficiais da ... para a reserva de 

1" classe. Marinha e Guerra, 16. Finanças, 12a. 
Acidentes em operarias. Indica que a Comissão de Le 

gislação Social formule projeto para o· Estado pagar a 
pensão de. . . Industria, a. Legislação Social, 2. 

16 "' ...... Armada. Transferencias de oficiais medicos do Cor.po de 
Saúde da ... para a reserva de f• classe (emenda). Ma-
rinha e Guerra, 16. Finanças, 12a. 

17 "' . · . . . . Association d'Essais de Semences de Copenhague. Crédito 
especial de 1 :aaa$aaa, ouro, correspondente a t 150, 
para pagar á ... Projeto n. 68. 

18 " s. · · · · Auxiliares de escrita da Escola 15 de Novembro. Aumenta 
vencimentos dos. . . Projeto n. 7a. Finanças, 139. 

19 "' · · · · · • Arsenal do Ladario e Aero-porto de Corumbá. Reorganiza 

21 

23 
23 

o ... Marinha e Guerra, 19. 
Arsenal de Marinha do Rio. Incorpora á a• classe os operários 

de 4" e 5" classes do. . . Finanças, 148. 
Altera as pensões de montepio. Finanças, 151. 
Acórdãos do Supremo Tribunal Federal . Concorrencia para 

publicação dos. . . Finanças, 150. 
24 "' Aurora Bruzon. Pensão. Instrução, 18. Finanças, 155. 
26 " Acidentes no trabalho. Müdifica lei. . . Legislação Social, 5. 

I julho ...... Alvaro A. de Carvalho. Crédito especial de 9 :981$264, para 
pagar a D. Georgina Souto de Carvalho ... Projeto n. 91. 

"' 
"' 
"' 

"' 

Amalia Matos Wanderley. Crédito especial de 28:178$77a, 1para 
pagar a D ... Projelü n. 9a. 

Astor de Lima Aversa. Crédito especial de 700$, Ministerio da 
Guerra, para pagar a .. . Projeto n. 96. 

Assistencia médica pública e privada. Regula situação dos 
servidores tecnicos e administrativos dos estabelecimentos 
de ... Finanças, 17a. 

Auxiliares e:x:tranumerarios da Diretoria de Estatística. Efe-
tiva os. . . Projeto n. 102. Finanças, 175 . 

Auxiliares de farmacia do A.mbulatorio Rivadavia Correia e 
Pavilhão Epitacio Pessôa. Aumenta os vencimentos dos ... 
Projeto ·n. 1oa. Finanças, 176. 

" · ·. · .. Auxiliares de ensino e professores de estabelecimentos mili-
taroo nomeados de acôrdo com o art. 1 • da lei n. 5. 6a2, 
de 1928. Modifica vencimentos dos ... Projeto n. 104. 
Marinha e Guerra, 21. Finanças, 177. 

"' • · · · · · Abastecimento dagua. Abre o crédito de 500:000$ para ... da 
Ilha do Governador. Projeto n. 108. Obras, 7. Fi-
nanças, 181. 

4 "' .....• Advogar contra a Fazenda Nacional por terceirüs. Veda aos 
congressistas e funcionarios publicas. Projeto n. H2. 
Justiça, 45. 

4 

4 

Algodão. Crêa escritorio de propaganda do ... Projelü n. 11a. 
Agricultura, 7. Finanças, 192. 

Apolices da dívida pública á Ordem a• de S. Francisco de 
Assis, de S. João d'El-Rei. Entrega de ... Finanças, 193. 
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DATA ASSUNTO 

9 julho ....... Alexandre José Rodrigues. Crédito especial de 9 :832$258, 
para pagar a D. Izabel de Freitas Rodrigues, viuva de ... 

10 

11 

13 

16 

16 

16 » 

Finanças, 200. 
Alcool industrial. Autoriza combater o alcoolismo e proteger 

o. . . Projeto n. 130. Finanças, 202 
Alfredo Antonio de Moura. Pensão a D. Hermelinda B. de 

Moura, viuva de ... Projeto n. 182. Finanças, 211. 
Agnelo Pinto de Vasconcelos. Crédito especial de 7:036$841, 

Ministerio da Fazenda,. para pagar a ... Finanças, 214. 
Alimentaçã-o pública. Considera crime a· inutilização de pro-

dutos de. . . Projeto n. 139. Agricultura, 9. Justiça, 56. 
Finanças, 222 . 

Aeronaves brasileiras quando em trafego no territorio na-
cional e extrangeiras no trafego internacional. Dispensa 
de visitas da Alfândega e de Policia. Projeto n. 58 A. 
Finanças, 41. 

Aeroportos, aerodromos, campos de pouso, etc. Concessões 
para construções de. . . obedecerão ao disposto no Re-
gulamento n. 16.983, dé 1925. Projeto n. 132. Fi-
nanças, 105. 

16 » ••• • • , Academia N aciona! de Medicina. Subvenção de 40:000$. Fi-
·rianças, 227. · 

18 

18 " 
24 

24 " 

30 

30 

Agua para o Distrito Federal. Cr~dito de 3. 000:000$ para 
serviços do abastecimento e desapropriação de terrenos 
em Itaguaí (emenda n. 2). Obras, 10. Finanças, 229. 

Arquivo Nacional. Suprime a classe de auxiliares do ... Fi-
nanças, 230. 

Alistamento eleitoral e processo de eleições. Projeto n. 154. 
Justiça, 60. Finanças, 24.6. 

Alista!Ifento eleitoral e processo de eleições. Dispõe sobre 
juizes de direito nas comarcas dos Estados. Projeto nu-
mero 153. Justiça, 59. . 

Acesso aos postos de oficiaes da Policia Militar. Regula ... 
Projeto n. 164.. Marinha e Guerra, 26 

Abeylard de Qu~iroz. Crédito especial de 15:200$ para pagar 
ao general reformado. Projeto n. 171. 

1 a·::osto .. . .. Arsenal de Marinha do Rio. Diaria aos serventes e esca-
- fandristas de 1•, 2" e a• classes do. . . Finanças, 257. 

6 » Alcindo Brasil Guedes e outros sobre lotações das mesas de 
rendas e postos fiscais do Rio Grande do Sul. Represen-

8 

8 

18 

18 
21 

25 

» 

» 

» 

tação. Finanças, 260 . 
Arherico Pereira .da Silva Pinto e Abelardo Marinho de Al-

buquerque Andrade. Crédito especial de 9 :805$44.5, Mi-
nisterio da Faz-enda, para pagar a ... P-rojeto n. 227. Fi-
nanças, 262. · 

Acidentes do trabalho. Representação do Parti<io Traba-
lhista do Brasil sobre projeto n. 427/27, que modifica 
a lei de ... Legislação Social, 19. 

Agricultura e horticultura. Concessão de privilégio a quem 
crear um specimen novo em ... Projeto n. 210. Agri-
cultura, 17. Finanças, 292. 

Alexandre José Barbosa Lima, pedindo licença. Poderes, 1. 
Alistamento de eleitores no Distrito Federal. Revisão do ... 

Projeto n. 215. Justiça, 73. 
Arsenal de Marinha <ia Ilha das Cobras. Crédito especial de 

21.000:000$, para pagar despesas com o ... Finanças, 303. 
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DATA ASSUNTO 

28 agosto ..... AgosLinho d.e Almeida e Silva. Crédito especial de. 8:147$100, 
· · Ministerio da Fazenda, para pagar a d ... PrOJeto n. 265. 

Finanças, 308. _ 
29 " . . . . . . Adidos existentes em 1918. Aproveita para 3"" oficiais os ... 

(Revigor_a o art. 28, do decreto n. 4. 555, de 1922) . Fi-
nanças, 317. 

setemo ..... Assistencia a P~icopatas no Distrito Federal. Crêa com-
missão fiscalizadora da. . . Projeto n. 231. Saúde, 7. 
Finanças, 319. . 

.. . ..... Auditor da .Policia Militar do Distrito Federal e JUIZ priva-
tivo do fôr.o especial, etc. Organização de vencimentos 
(emenda n. 3). Finanças, 323. 

2 " .. · .. · Armas proíbidas. Uso e fabrico. Projeto n. 238. 
10 " .. · · · · Aspirantes a oficial da Policia Militar do Distrito F·ederal. 

Eleva o número de... Projeto n. 247. Marinha e 
Guerra, 34. Finanças, 340. 

5 " Americo Araujo Pimentel. Oficio do Tribunal de Contas 
sôbre adeantamento feito ao etc. Tomada de Contas, 5. 

10 " • •. • · · Auxiliares do laboratorio. Denomina. . . os atuais serventes 
do Laboratorio Bacterioiogico do Departamento Nacional 
de Saúde Pública. Projeto n. 249. Finanças, 341. 

11 .. Almoxarife da Diretoria de Metereologia. Equipara. . . Pro-
jeto n. 254. Finanças, 346. 

11 " ...... Aviões. Fabricação de ... Finanças, 437. 
15 " Administração pública. Consolida as leis sôbre ... e dispõe 

sôbre projeto de Co digo de Direito Administrativo. Fi-
nanças, 351. 

15 ~ .....• Advogados. Publíca no Dim·io Oficial trabalhos do Instituto 
da Ordem dos ... Projeto n. 257. Finanças, 352. 

17 , ...... Asilo de Invalidas da Patria, Direito ao pessoal da taifa 
do. . . Projeto n. 275. l!,in1;1nças, 358. 

22 .. . ..... Arsenal de Marinha. Altera, os quadroa de 1os e 2os mari-
nheiros do ... Projeto n. 271. Marinha e Guerra, 39. Fi-
nanças, 367 . 

25 .. . ..... Aguas do Distrito Federal. Crédito de 3. 000 :000$, Minis-
teria da Viação, para abastecimento de. . . Projeto nú-
mero 272. 'Finan'ças, 368. 

29 ,. ...... Açude de Orós. Abre crédito de 40.000:000$, Ministerio da 
Viação para construção da bàrragem . do. . . Projeto 

-n. 279. Obras, 13. Finanas, 371. 
30 " . . . . . . Arsenal de Ladario. Estende aos operarias do. . . as van-

t'igens dos operarias dos arsenaes de guerra. Projeto 
n. 283. Marinha e Guerra, 39. Finanças, 375. 

5 outuo ...... Ajud.a de custo e subsidio aos congressistas. Credito especial 
· de 975:000$ e 10:000$, para pagar ... Finanças, 383. 

10 julho. 

15 agosto ..... 

9-setem• ..... 

15 .. . ..... 

ALO OOL 

Alcool industrial. Autoriza combater o alcoolismo e proteger 
o. . . Projeto n. 130. Finanças, 202. 

Alcool motor. Combate ao alcoolismo e proteçã() do ... Projeto 
n. 209. Justiça, 71. Finanças, 285. 

Alcool. Representação da Associação Comercial do Paraná 
sôbre projeto de combate ao. . . Finanças, 336. 

Alcool. Representação do Centro Industrial do Brasil sôbre 
projeto do. . . Fina~ças, .353. 



DATA 

22 setembro .. . 

6 ou tu o •••••• 

28 maio ...... 

28 ,. 

- 31'-

ASSUNTO .. 

AlcooL Representação da Associação Comercial e Industrial 
de J oinville. Finanças, 365 . . 

Alooo.I. Me-morial de Bopp, Sassen, Rittev & Comp. · Ltda. 
sôl)re projeto de repressão ao ... Finança:s, 384. 

ALFANDEGA 

Alfandega . Dispõe ·sôbre visitas de. . . e Policia a vapores 
de cabotagem. PrOjeto n. 58. Finanças, 41. 

Alfandega. Dispensa da visita da... ás aeronaves mer-
. ·cantes brasileiras que trafegarem no territorio nacional 

e estrangeiras que executarem tráJfego internacional. 
Projeto n . . 58. Finanças, 4i. 
. ' 

ALTERAÇÕES EM LEIS" E REGULAMENTOS· 

15 maio ...... Altera. o art. 127 das Tarifas Aduanei·ras (Tanino). Projeto 
n, 288. Finanças, 18. 

4 junho ...... Alteração da lei de vencimentos na parte r~lativa _ás van-
tagens do pessoal da Armada quando embarcado, 'Via-
jando no extrangeiro .. Mensagem do Ministerio da Ma-
rinha pedindo ... Marinha e Guerra, 10. Finanças, 65. 

11 " Altera o Regimento Interno quanto á apresentação de pro-
jeto, indicação ou requerimento . . . Policia, 5. 

20 ,. Altera o § 1 • do art. 449, do .Regulamento Geral dos Correios . 
·Finanças, 144. . 

7 julho ...... Altera o art. 511, do Regulamentá das Capitanias dos Portos~ 
Véto (projeto n. 122). 'Marinha ' e Guerra, 25 . 

9 ~ Altera o§ 41, d<> art. _4• do decreto h·.· 17.464, de 1926. 
(Regulamento do imposto de consumo) . . Finanças, ' 201. 

10 · " ...... · Altera a lei -do montepio dos empregados civis . F inanças, 207. 
2 setembro .. Altera o art': 1. 009 daS tarifas das _Alfandegas relativas a 

' · machinas diversas . Projeto n. 236. 'F inanças; 326. 
17 maio. : .. ... Antonio G<>nealves Per"iassú .. Crédi~o . espl;lcial de 39:763.$373, 

· Ministerio da J!fstiça; paÍ'.a pagar aos Drs . Abel Tavares 
de Lacerda e .. . ,Prbjl;ltO n. 133, Fin!).nças, 21. 

9 julho ... : .. Anton·io Miguel de Aze,v_edo,' e Sil.va, pedindo concessão de um 
. por'to de mar .• em B,uzios. ~equerimento. Obras, 8. Fi-

nanças, 197 . 
1 agosto ..... Antóni-ó Teixeira- da Co~ta. Crédito especial de 69:527$500, 

Ministe.rio da ~tàzenda, .para pagar, a •.. Projeto n. 178. 
6 ,. Antonio Coelho da Silva e · outros sobre Codigo Adu aneirO. 

Representação de. . . J:ustiça, 66. 
11 ,. Antonio Felix de ·Almeida.i· Crédito especial de- 3:155$039, 

Ministerio da Fazenda. Finanças, 27-2.. 
12 ,. Antonio Pinto da Silva. Cr-édito especial de 2:475$, Minis-

terio da Gu,erra, para restituir a. . . excesso que pagou 
pela matricula de seu filho no Collegio Militar de Bar-
bacena. Projeto n. 197. 

29 , .... : Antçmi<> Pedroso No'Vaes' de Abreu. Pensão a D. Maria da 
Gloria de Abreu, mãe' do falecidQ .tenente. Finanças, 314. 

29 ,. Antonio Leitão Vieira de .Melo. · Requerimen.to de. . . pe-
. din'do pagamento. 1Parece;r ·n. · 44~ '. ,FíiJancas,· 316. 



DATA 

11 setembro .. 

16 ,. . 

22 

29 maio ..... 

11 junho ...... 

20 julho ...... 

21 agosto ..... 

4 setembro .. . 

6 junho ...... 

13 ,. 

17 , 

28 » 

28 » 

18 julho ...... 

6 agosto ..... 

9 setembro ... 

22 ,. 
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ASSUNTO 

Antonio Corinto da Costa. Dr.édito de 2:052$500. Projeto nú-
mero 253. Finanças, 345. 

Antonio Joaquim Fortes Bustamante. Requerimento de ... 
pedindo equiparação. Finanças, 355. 

Antonio Pereira de Barros e Antonio Bernardino da Silva 
.Junior. Crédito especial de 204 :067$Q12, Ministerio da 
Fazenda, para pagar aos Drs. . . F inanças, 363. 

APOSENTADORIA 

AposeJ?.tadoria dos guarda-mó'res e seus ajudantes. Justiça, t3. 
Fmanças, 51. 

Aposentadoria ou jubilação dos funcionarias públicos. Pro-
jeto n. 61. Justiça, 36. Finanças, 126. 

Aposentadoria aos motoristas e seus ajudantes da Polícia do 
Distrito Federal. Direito á ... Finanças, 233. · 

Aposentadoria aos guarda& de polícia do Ministerio da Ma-
rinha. Aplica .disposições da lei n. 5. 148, de 1927, etc., 
para. . . Finanças, 298. 

Aposentadoria dos diretores de secção das Secretarias de Es-
tado. Justiça, 89. · 

ASSüCIAÇÕES 

Associação Comercial do Rio, sôbre ar tigos da lei' de falencias. 
Representação da ... Justiça, 26. . 

.Associação Beneficente dos Sargentos do Exército. Utilidade 
pública. Projeto n. 53. 

Association' d'Essais de Semences de Copenhague. Crédito 
especial de 1 :533$333, ouro, correspondente a f. 150. 0.0, 
para pagar a. . . Proj.eto n. 68. 

Associações de caridade. Inclusão de. . . nu distribuição cte 
quotas loterieas. Projeto n. 203. Finanças, 171. 

Associação Protetora das Missões . Entrega á o beneficio das 
quotas lotericas, etc. Finanças, 172. 

Associação Comercial do Rio de Janeiro. remetendo indicação 
pedindo verba no Orçamento da Agricultura para Con-
gressos, Confêrencias, efJc. Finanças, 232. 

Associação dos Ferroviarios de São Paulo, sugerindo emendas 
ao ante ... projeto q.ue modifica a lei de aposentadoria e 
pensões aos ferroviarios. Legislação Socia·l, 18. 

Associação Comercial do Paraná. Representação, sôbre pro-
j,eto combate alcoolismo. Finanças, 336. 

Associação Comemial de J oinville sóbre projeto alcool. Fi-
nanças, 365 . 

A: VIAÇÃO 

11 junho...... Aviadores militares e pessoal dos submarinos. Concede di ar ia 
aos ... Projeto n. 46. Marinha e Guerra, 13. Finan-
ças, 107. 

Avia~ão , Construção de um aero-port.o em Corumbá, etc. 
· Marinha e Guerra, 19. 

19 



DATA 

14 agosto .... . 

30 setembro .. . 

19 » 

6 maio ...... . 

29 " 

4 junho ..... . 

1 julho ..... . 

2 " ' ••.. . 
4 agosto ..... 

18 " 
22 setembro .. . 

6 outubro ... . 

6 maio ....•. 

6 " 
6 " 
6 " 
6 " 

15 " 
27 " 

27 " 
27 .. 
?:1 " 
28 " 

S. C. 

-33-

ASSUNTO 

Aviação do Exército. Crêa o quadro de sub-oficiais da ... Pro-
. j~to n. 206 .. Marinha e Guerra, 29. Finanças, 282. 

Aviaç~~:o. Fornecimento de material para ... Projeto n. 284. 
Fmanças, 376. 

Aviador ou submarinista. Declara que o soldo de que trata 
o art. 4 • da lei n. 4. 206, de i920, é o da tabela em vigor 
na occasião da morLe do. . . Marinha e Guerra, 37. Fi-
nanças, 360. 

B 

Braulio & Comp. - Crédito especial de 3 :893$, Ministerio da 
_Gu~rra, par~ pagar a_. .. ?rojeto n. 34. Finanças, 2. 

BeOJamim Pereira de Figueiredo, pedindo recondução etc. 
Justiça, i5. Finanças, 52. 

Bot.afogo F. Club. Cessão de terreno, por àforamento, ao: .. 
Justiça, i8. Finanças, 64. 

Bernardino Barbosa. Crédito especial; de 24 :{100$, para pagar 
aluguel de terreno ocupado pêla Estação de Combustí-
veis e Minereos. Projeto n. 94. 

Bebidas alcoolicas. Eleva taxa sôbre. . . Finanças, i87. 
Bernardo Barbosa. Credito especial, de 24:000$, para pagar 

pêlo Ministerio da Guerra, ao ... Projecto n. 22ô. Finan-
ças, 259. 

Barbosa Lima. Alexandre José ... pedindo licença. Poderes, 1. 
Bebidas alcoolicas. Proíbe as. . . em festividades oficiais. 

Projeto n. 270. Justiça, 83. Saúde, 9. 
Bopp, Sassen, Ritter & Cia. Ltda., sôbre projeto represão ao 

alcoolismo. Finanças, 384. 

c 
Casas de diversões do Distrito Federal. Regula as vistorias 

!policiais das ... Projeto n. i. Justiça, i. Finanças, 1. 
Congresso Postal Universal em Londres. Mensagem Exterior 

· Sobre o 9" ... Projeto n. 2. Diplomacia, i. 
Conferência Internacional do Trabalho. Mensagem. Exterior 

sôbre ... Legislação Social, i7. Diplomacia, 2. 
Carmem Resende. Crédito especial de 2:400$ (vide Crédito 

especial de 30:000$, Ministerio da Justiça, para pagar 
diversas despesas) . Finanças, 9. 

Carolina Augusta Almeida. Crédito especial de 86 :629$i08, 
Ministerio da Fazenda, para pagar a D. . . ,herdeiros de 
Joaquim Almeida Barros) . Finanças i4. 

Carlos José das Neves. Crédito especiaÍ de i :743$100, do 
Ministerio da Fazenda, para pagar ao Dr. . . Finanças, 20. 

Cadeira de instrução moral e cívica do Instituto Benjamim 
Constant. Autoriza o restabelecimento da... Instrução, i. 
Finanças, 33. 

Catedratieos. Considera professores., os professores de desenho 
do Pedro II. Projeto n. i63. Instrução, 2. Finanças, 34. 

Conservadores da Faculdade de Medicina. Vantagens aos .•. 
Instrução, 5. Financ~~:s, 38. . . 

Cadeiras dos cursos superiores. Provimento de cadeiras nos ... 
Projeto n. i29. Instrução, 7. 

Cegos. Adiciona formalidades ás exigidas no Codigo Civil 
vara validade do testamento público, ato. dos cegos. 
Projeto n. i7. Justiça, 7. 

3 



DATA 

29 maio ......• 

29 " 
29 " 
29 » 

29 " 
4 jun:w ..•..• 

4 

4 
4 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

13 

13 

16 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

,. 

, ..... . 
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ASSUNTO 

Centro Italiano di Educazione e di Assisf.enza Social e. Men-
sagem da Fazenda sôbre cessão de terreno ao. . . Pro-
jeto n. 81. Justiça, 10. Finanças, 48. · 

tlrime de estelionato: vender, expor a consumo, etc. generos 
alimentícios adulterados. Justiça, 12. Finanças, 50. 

Custas pagas aos escrivães. Substitue .as ... por percentagem. 
Justiça, 16. 

Congresso Internacional das Aplicações, de Turim. Executa 
a resolução do. . . Finanças, 53. 

Clirii!Ca Médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
Desdobra a caldeira de. Projeto n. 39. Instituição, 8. 

Capitanias dos Portos do Maranhão. Eleva á f" categoria as ..• 
Proj,eto, 183. Finanças, 63. 

Eleva a de Mato Grosso- Emenda vide. Projeto n. 183. 
Categoria do juiz federal, juiz swbstituto, procurador da Re-

. publica e respectivos escrivães no Estado do Pará . 
Equipara aos de Minas (~enda). Finanças, 63. 

Caca de diversos animais. Justiça, 20. 
Certidões de titulas de divida não protestados. Veda aos ser-

ventuarios das justiças locais, estaduais, etc., o forneci-
mento de ... Justiça, 21. 

Constitucionalidade de creditas abertos sem autorização do 
Con~esso. Indica que a Comissão de Justiça se mani-
feste sôbre a ... Justiça, 25. 

Charutos de procedencia estrangeira. Eleva imposto sôbre ... 
Finanças, 71 . 

Construção de pontes, pontilhões nas estradas de rodagem do 
. Ceará. Projeto n. 19. Obras, 3. Finanças, 79. 

Congresso Brasileiro de Geografia (Florianopolis). Auxilia 
com 50 :000$ o 9°. . . Projeto n . 60. Finanças, 82. 

Conferência Inter-Americana de Neurologia Psiquiatria e 
Medicina Legal. Subvenção; 20 :000$ (emenda) . Projeto 
n . 60. Finanças, 82. · 

Comissão para fixação de territorio para defesa das frontei-
ras. Crêa a ... Justiça, 27. Obras, 3. Finanças, 83. 

Capitania do Porto em Carutapera, Estado do Maranhão. 
Crêa Agencia. Finanças, 90. 

Capitania do Porto em Marabá, Est!l!do do Pará. Crêa Agen-
eia. Finanças, 90. 

Cadeira de Obstetrícia. Nomeacão de um· livre docente para 
a ... (emenda). Instrução, 12. Finanças, 103. 

Curso de Obstetrícia. Restabelooe o ... nos termos do art. 190, 
do Decreto n. H .63(}, de 1926, (emen.da). Instrução; 12. 
Finanças, 103. 

Correspondencia .postal. Pagamento em selos ordinarios do 
transporte aereo da ... Projeto n. 132. Finanças, 105. 

Construção e exploracão de aeroportos, aeródromos, campos 
de pouso, etc. Projeto n. 132. Finanças, 105. 

Colegio Pedro II. Crédito especial de 154 :292$597, para pagar 
gratificação aos serventes do. . . Projeto n. 84. Finan-
ças, 12(}. 

Colegio Pedro li. ·Crédito especial de 63:601$272, para pagar 
gatificacão a empregados do. . . Emenda. Projeto n. 84. 
Finanças, 120. 

Contínuos e serventes· da Contadoria Central Ida Repúblca e 
da Rec&ledoria. Equipara aos contínuos da Camara os ... 
(emenda n. 2). Finanças, 122. 



DATA 

16 junho ...... 

17 ,. 

17 ,. 

19 ,. 

20 " 

23 " 
25 " 

26 " 

26 ,. 

30 " ······ 
1 julho •..... 

,. 
2 " 
2 " 
3 ,. 

7 ,. 
8 " 
9 " 
9 " 

16 " 
16 " 
16 ,. 

16 " 

-·3!S-

ASSUNTO 

Corpo de Saúde da Armada. Transferencia para a reserva 
de 1" classe dos medicas do. . . (vide emenda) . Marinha e 
Guerra, 16 . .Finanças, 123. 

Capit.anias dos "Portos, Provimento dos cargos de Delegado 
das ... Proletü n. 69. Marinha e Guerra, 17. Finanças, 134. 

Cadeira de clfniJca médica da Faculdade de Medicina do Rio 
Ide J aileiro. Proj,eto n. 39. Instrução, 8. Financas, 138. 

Concessão de que tratam os decretos ns. 12.362 e 12.273, de 
. 1917. Revalidam as ... (Companhias de porto da Estrada ,de 

Ferro Noroeste de õao Paulo). Projeto n. 74. Obras, 6. 
Finanças, 141. 

Concorrencias que, de acôrdo com art. 224 do Codigo de 
Contabilidade, devem preceder á assinatura dos contratos 

. com o Estado. Justiça, 34. Finanças, 142. 
Colegio Pedro li. Crédito especial de 98 :237$257, para pagar 

·despesas do ... Finanças, 153. 
Conclusão de curso· de alunos de escolas superiores de acôrdo 

com os regulamentos anteriores ao decreto n. 16. 782-A. 
Instrução, 19. · 

Casais nacionais. Direito á instrução primária gratis aos 
·filhos de. . . que tiverem mais de oito. Instrução, 23. 
Finanças, 160. 

Congresso Pan Americano de Arquitetos e Exposição Pan 
Americana de ArquiLetura. Credito de 150:000$. Vide 
.projeto n. 60 A. Finanças, 161. 

Corpo oonsular. Indicação pedindo projeto que altere o modo 
de seleção do ... Indicação, 10. Diplomacia, 8. 

Colegio Militar do Ceará. Crédito de 150:000$ para construção 
de um pavilhão para enfermaria do. . . Projeto n. 95. 

Club de Regatas do Flamengo. Cessão de terreno ao ... Pro-
jeto n. 107. Justiça, 41. Finanças, 180. 

Contágio das doenças transmissíveis. Delito de. . . Finan-
ças, 188. 

Conferências sôbre Higiene Indi;vidual e Sexual nos colegios 
oficiais. Obrigatoriedade. Legislação Social, 25. 

Club de Engenharia do Rio de Janeiro. Auxilia com 50.:000$, 
a comemoração do centenario do ... Projeto n. 110. 

Carlos Custodio Azevedo. Crédito especial de 6 :972$580. Pro-
jeto n. 124. 

Colegio Pedro II. Crédito especial de 63:601$272, para pagar 
a funcionarias do ... Finanças, 195. 

Campo Experimental do Município de Lagi-rtO, Sergipe. 
Crêa o ... Projeto n·. 128. Agricultura, 8. Finanças, 196. 

Concessão de privilegio para construção de uma estrada de 
ferro da Barra do Rio das Contas, na Baia, ao Sítio da 
Abadia. Obras, 9. Finanças, 199. 

Café. Proíbe venda .de ... com 2 % de impureza. Projeto 
n. 136. Agricultura, 10. Ju-stiça, 53. Finanças, 220. 

Crime a inutilização de proqutos de alimentação pública. 
Projeto n. 139. Agricultura, 9. Justica, 56. Fina.nças, 222. 

Corpo de Comissarios da Armada. Denomina o. . . Corpo de 
Ad.IIIlinistração da Fazenda. Projeto n. 141. Marinha e 

. Guerrà, 23. Finanças, 224 . 
Construção de aeroportos, aeródromos, campos de pouso, etc. 

Serão dadas a oompanhias brasileiras, segundo o Re-
gulamento n. 16.983, de 1925. Projeto n. 132. Finan-
ças, 105. 



DATA 

16 julho ...... 

18 ,. 
21 " 

23 " 

23 " ······ 
24 " 
24 :0 

30 ,. 
31 " 

agosto ..... 

" 
6 " 
6 " 
6 " 

12 " 

12 ,. 

12 :0 

12 " 

14 ,. 

15 " 
19 " 
26 " 
26 " 
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·ASSUNTO 

Comissões parlamentares de inquerito das Camaras. Consti-
tuição das ... Projeto n. 18L Justiça, 64. Polícia, 8. 

Conselho Nacional de Assi~. Médica e Previdencia Social. 
'Crêa o. . . Legislação Soc;"al, 4. Finanças, 231. 

Côrte Permanente de Justiça nternacional e revisão do Es-
tatuto. Mensagem Exterior sôbre adesão dos E. U. da 
America á ... Projeto n. 186. Diplomacia, 11. 

Centro Industrial de Fiação e Tecelagem de Algodão sôbre 
aplicação do Regulamento do Impost'O sôbre operações 
a termo. Representação do .. : Finanças, 235. · 

Centro Ferroviario, enviando ante-projtE)to de lei que remo-
dela a lei n. 5 .109, de 1926, sôbre caixa de pensões e 
aposentadorias. Legislação Social, 1 O. 

Capitanias dos Portos. Véto. Altera o art. 511, do Regula-
mento das ... (vide projeto n. 122) . Marin,ha e Guerra, 25. 

Centro Artístico Cearense. utilidade Pública. Projeto n. 150. 
Curso Comercial e Escola' de Comércio e Contabilida:de de 

Muriaé . . utilidade pública. Projeto n. 166. Justiça, 63. 
Carl Hoepcke & Comp. Crédito especial de 4 :443$4!8, ouro, 

para pagar a ... pêlo Ministerio da Fazenda. Projeto nu-
mero 174. 

Clarioo Pimenta dos Santos, viuva de José Antonio dos Santos 
Neto. Crédito especial de 9:774$193. Ministerio de Jus-
tica para pagar a D ... Pr<>jeto n. 180. 

Condutores de malas com 10 anos de exercício. Aproveita 
como carteiros os. . . Projeto n. 176. Finanças, 253. 

Codigo Aduaneiro. Representação de Antonio Elliltaquio 
Coelho, sM>re o .. . Justiça, 66. 

Casas Comerciais. Crêa obrigações aos proprietarios de ... 
Legislacão Social, 13. . 

Co digo de Menores. Répresentaoão do Centro das Industrias 
do Estado de 8. Paulo, sôbre lei de férias e ... Legislação 
.Sacia!, 14 , . 

Cadeira de clínica urologica da Faculdade de M·edicina do Rio 
de Janeiro. Provimento da ... Projeto n. 204. Instru-
ção, 32. Finanças, 312, 

Cadeira de clínica urologica nas duas FaDuldades de !Medicina, 
rprovidas livremente (art. 288 do de·creto n. 16. 782-.A, 
de 1925). Creação de... (emenda). Projeto n. 204. 
Instrução, 32. FinanÇas, 3.12. 

Cadeira de clínica urologica nas Faculdades de Medicina do 
Rio e Baía. Provimento por con~urso da ... (emenda). 
Projeto n. 204. Instrução, 32. Finanças, 312. 

Clara Martins de Miranda Reis. Crédito especial de 10:708$140, 
rpara rpagar a D ... pelo Ministerio da Fazenda, revigo-
rando o decreto n. 5. 162, de 1927. Finanças, 27 5. 

Casa de Ruy Bimbosa. Mensagem. Justiça revigorando cré-
dito aberto art. 4• do decreto n. 4. 789, de 1924, para 
instalação Jia. . . Projeto n. 219. Finanças, 280. 

Construção de monumento á confraternidade sul-americana. 
Finanças, 288. 

C<>rpo de Engenheiros Navais. Crêa posto Vice-Almirante no ... 
Projeto n. 211. Marinha e Guerra, 30. F inanças, 293. 

Conselho das Finanoas Nacionais. Normas para o preparo e 
execução dos orçamentos. Projeto n. 222. Finanças, 305. 

Carteiros da Administração dos Correios do Estwo do Rio. 
Equiparação de vencimentos. Finanças, 306. 



DATA 

29 agosto ..... 

1 setembro .. 

,. 

,. 

,. 

,. 

9 " 

10 ,. 

10 " 
15 " 

15 ,. 

15 " 

19 " 
30 " 
10 outubro .... 

23 julho ..... . 

1 agosto ..... 

6 " 

6 ....... 
6 ,. 

-~-

ASSUNTO 

Casar José Dias. Crédito especial de f 2:328$7 f 5, para pagar 
a. . . Projeto n. 261. Financas, 313. 

Contadores-distribui,dores da Justica Federal. Férias aos soli-
~eitadores da Fazenda· Nacional e escrivães e ... Justica 76. 
Financas, 324 . 

Contadores-distribuidores em férias terão os vencimentos in-
tegraes do cargo ( emell!da) . J.ustica, 76. Financas, 324. 

·Contadores-distribuidor-es serão substituídos por pesôas ido-
neas nomeadas interinamente pelos juizes, ett~ (emenda). 
Justiça, 7{). Finanças, 324. 

Comissão Fiscalizadora da Assistencia a Psicopatas no D. 
Federal. Crêa a. . . Projeto n. 23f . Saúde, 7. Finan-
ças 319. 

Contravenção denominada "Jõgo do Bicho". Reincidenoia na ... 
Projeto n. 232. Justiça, 75. Financas, 320. 

Cobradores da dívida ativa da União. Aumento de JHlroen-
tagem. Requerimento de Leopoldo Leal de Oliveira Pi-
mentél. Finanças, 337. 

Crêa secção nã Direetoria do Serviço de Inspeção e Fomento 
· Agrícolas. Proj,eto n. 250. Agricultura, 23. Finanças, 342. 

Clu!b dos Advoga:dos. Utilidade pútblica. Projeto n. 248. Jus-
tiça, 78. 

Codigo de Direito Administrativo. Dispõe sOibre consolidação 
. de leis de administração pública e redige um. . . Finan-

ças, 350. 
Centro Industrial do Brasil. Rpresentação do ... sobre projeto 

de alcoolismo. Finanças, 353. 
Centro de aviação naval do Rio (Kobl-er & C ia.) Crédito esp!!-

cial de 389:475$400, l\linisterio da Marinha, para pagar 
a. . . Finanças, 3 54 . 

Codigo Civil. Regula dispositivos do. . . sobre invenção. Pro-
jeto n. 2{)9. Justiça, 82 .. 

Corpo de Bombeiros do D. Federal. Reorganiza o •. ·. Projeto 
n. 28f . Marinha e Guerra, 40. Finanças, 373 . 

Capitania dos P<lrtos do D. Federal e Estado do Rio. Repre-
sentação de patrões, maJquinistas e canoeiros da. . . pe-
dindo equiparação de vencimentos. Finanças, 385. 

CAIXA DE PENSÕES E APOSENTADORIAS 

Caixas de pensões e aposentadorias. R,epresentação do Centro 
Ferroviario, enviando ante-projeto de lei, que remodela 
a lei n. 5. 109, de f926, sôbre ... Legislacão Social, 10. 

Caixas de Assistencia e Seguro Social. Crê a as ... Justiça, H . 
Legislação Social, 11. Finanças, 49. 

Caixas de Aposentadorias e Pensões. Mensagem do Ministerio 
da Agricultura sôbre reforma da lei. . . Legislação So-
cial, 12. · 

Caixas de Pensões e Aposentadorias para os despachantes 
aduaneiros. Institue uma. . . Legislação Social, f6. Fi-
nanças, 261. 

Caixa de pensões dos ferroviarios. Representação da Asso-
ei ação . dos Ferrpviarios de S. Paulo, sugerindo emendas 
ao ante-projeto sôbre ... Legislação Sooial, f8. 



DATA 

6 agosto •..•• 

6 setembro .. 

-38-

ASSUNTO 

Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da Viacão 
Ferrea do Rio Grande do Sul. Representação da ... Le-
gislação Social, 22. 

Caixas de Pensões e Aposentadorias. Nova Mensagem Mi-
nisterio da Agricultura sôbre reforma de legislação da .•. 
Legislação ~ocial, 24. 

COMPANHIA 

6 junho ...... Companhia Edificadora. Crédito especial de 136.064,00 do-
. lares para pagar á. . . Finanças, 77 . 

23 . ,. ..••.. Companhia Navegação Costeira. Crédito especial de 521:200$, 
Ministerio da Fazenda, para pagar prémio pela constru-
ção do ltaguassú á ... Finanças, 152. . 

1 agosto ..... Companhia Comércio e Navegacão (Pereira Carneiro & Cia. 
Ltda.). Crédito especial de 232.750 f para indenisar 
á. . . Financas, 255. 

26 ,. . . . . . . Companhia Ferroviaria Este Brasileira, relativa á reforma 
da lei n. 5.109, de 1926. Representação dos funciona-
rios da.. . Legislação Social, 21. 

10 setembro ... Companhia São Paulo Railway. Mensagem do Ministro da 
Viacão pedindo autorisação para firmar acôrdo com a ... 
Finanças, 339. · 

CONCURSO 

10 junho ...... Concurso de habilitacão para docencia livre nos institutos 
de ensino superior. Autorisa a dar novo regulamento 
ao ... (em'enda). Instrucão, 8 e Finanças, 138. 

17 " Concurso para Jogares de escrivão de f• entrancia da Polícia 
do Distrito Federal. Abolição do. . . Finanças, 135. 

17 " .•..•. Concursos para professores nas escolas superiares. Dispõe 
sôbre o julgam'ento dos. . . Instrucão, 13. 

23 agosto ..... Concurso de fachadas. Autorisa a abrir crédito de 100:000$, 
Ministerio do Interior, para ... (emenda). Projeto n. 81. 
Finanças, .48. 

CONTAGEM DE TEMPO 

16 julho ..••.• Contagem de tempo a funcionarios que serviram nas Juntas 
de Alistamento. Projeto a 142. Finanças, 225. 

6 setembro .. Contagem de tempo de 5 de janeiro de 1904 a 31 de dezembro 
de 1908 em dôbro aos funcionarias do Departamento 
Nacional de Saúde Pu.blica. Saúde, 8; Finanças, 335. 

CONTRATOS 

28 maio . . . . . . Contrato de arrendamento da Great W estern. Incorporação 
dos depositas para serem aplicados em obras, etc. Pro-
jeto n. 9. Finanças, 40. 

4 junho ...... Contrata assinado com· a Madeira Mamoré Railway Co. apro-
vado pelo decreto n. 7 .344, de 1900. Modifica ... emen-
da). Projeto n. H4. Finanças, 66. 

9 ,. Contrato para navegação dos rios da Amazonia. Projeto n. 37. 
Finanças, 85 . 

16 " Contratos do serviço de navegação aérea do rio São .Fran-
cisco. Finanças, 105. 
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20 junho ...... Contratos com o· Estado. Regúla as concurrencias que de 
aoôrdo com o art. ..-224, do Código de Contabilidade, de-
vem preceder á assinatura de ... Justiça, 34. Finanças, 
142. 

27 agosto ..... Contratos resultantes do art. f62, § f, n. 3, da lei 3.454, de 
f!H8. Prorroga .prazos dos... (Prémio ás empresas 
construtoras de navios). Projeto n. 207. Marinha e 
Guerra, 3f. Finanças, 283. 

10 setembro . . Contrato com a São Paulo Railway. Mensagem do Ministro da 
Viação sôbre reforma, etc .... Projeto n. 290. Finanças, 
339. 

15 ,. 

22 ,. 

Contrato com a São Paulo Railway. Indica que as Comissões 
de Obras, etc., se pronunciem aôbre. . . Mensagem do 
Ministro da Viação relativa ao... e form"ulem projeto 
de reforma dos Serviços da Inspetoria de Estradas. 
Industria, f8, Obras, f2 e Finanças, 349. 

Contratos. Requerimento da Sociedade Pereira Carneiro & 
Cia. Ltda. pedindo prorrogação do seu. . . Finanças, 364. 

CONVENÇÕES E CONVENIOB 

6 maio . . . . . . Convenções adotadas na Conferência Internacional do Tra-
balho. Mensagem do Ministro do Exterior enviando; có-
pias das. . . Diplomacia, 2. 

22 ,. ...... Convenção Internacional do Opio. Mensagem do Ministro do 

22 ,. 

28 

28 

Exterior enviando a. . . Projeto n. f87. Diplomacia, 3. 
Convenção geral de conciliação interamericana e tratado geral 

de arbitramento interamericano de Washington, de f929 
. . . Diplomacia, 4. 

Conv~mrcão .Rdiotelegraf•ica Internaloiona.l tle Washington. 
!Mensagem do ministerio do Exterior enviando a ... Pro-
jeto n. HL Diplomacia, 5. 

Convenções e tratados. Indicação que a Commissão de Diplo-
m·acia se pronuncie sobre a necessidade de serem sub-
metidos á aprovação do Congresso atos executivos de 

. denuncias de. . . Diplomacia, 6. 
5 junho ....•. Convenção Internacional para unificação do sistema. metrico. 

Mensagem do Ministro do Exterior enviando cópia da .•. 
de f92f, modificand{) a de f875. Finanças, 263. Diplo-
macia, 7. 

5 ,. Convenções de Bruxelas. Aprova as. . . (Convenção Interna-
cional para unificação de regras concernentes á limita-
cão de responsabilidade dos armadores ou .proprietarios 
de embarcações marítimas e unificação de regras sôbre 
privilegias e hipotecas marítimas). Projeto n. f5. 

10 • . . . . . . Oonvencão de Berna sôbre proteção de obras !iterarias e ar-
tísticas. Aprova (com as modificações da Conferência de 
R{)ma) . Projeto n. 44. 

13 Convenio radio-telegrafico entre {) Brasil e o Perú. Aprova 
o ... Projeto n. 5f. 

7 jnlho •..... Convenção· para a repressão da circulação de publicações oh-
cenas. Mensagem do Ministro do Exterior. Diploma-
cia, 9. 

26 setembro •. Convenção Internacional de Genebra, para creac-ão de uma 
União Internacional de Socorros. Diplomacia, f3. 



DATA 

3 junho ....•. 

20 " 

24 " 

24 julho .....• 

30 » •••••• 

1 agosto .•.•. 

26 • . •.... 

17 setembro .. 
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ASSUNTO 

COil.REIOB 

Correios. Fiança dos agentes embarcados dos. . . do Amazonas 
e Acre. Projecto n. 11. Finanças, 59. 

Correios. Altera o § 1• do art.. 449 do Regulamento Geral 
dos. . . Finanças, i 44. 

Correios do Pará. Requerimento de José de Assumpção San-
tiago e outros funcionarios dos. . . pedindo pagamento. 
Finanças, 154. 

Correios e Telegrafos em Diamantina. Crédito de 300:000$ 
para construcção do edifício dos ... Projecto n. H5. Fi-
nanças, 241 . 

Correios de Santos. Crêa uma secção na Administração dos ... 
Projeto n. 169. Finanças, 251. 

Correios. Aproveita como carteiros os condutores de malas 
da Diretoria Geral dos. . . com dez anos de exer-
cício. Projeto n. 176. Finanças, 253. 

Correios do Estado do Rio. Equipara vencimentos dos car-
teiros da Administração dos. . . Finanças, 306. 

Correios. Autoriza o Ministro da Fazenda a usar máquinas 
de estampilhas usadas pelos ... Projeto n. 26Q. Finan-
ças, 359. 

' CREDITOB 

Ministerio da Agricultura: 
10 junho ...... Creditos especiais de 78:168$595 e 24:600$, para pagar a 

professores da Escola Superior de Agricultura e Medi-
cina Veterinaria. ProJeto n. 45. Finanças, 361. 

1 julho ...... Crédito especial de 24:000$, ,para pagar aluguel de terreno 
ocupado p~la Estação de Combustíveis e Minereos. Pro-
jeto n. 94. 

24 ,. Crédito de 600:000$, para pagar passagens aos desempre-
gados naturais dos Estados. Projeto n. 148. Finanças, 
2·44. 

1 agosto ..... Crédito especial de 364:981$650, para pagar á Sociedade Anó-
nima Indústrias de Sêda N acionai. Projeto n. 200. Fi-
nanças, 256. 

1 ,. Crédito de 63:660$, para pagar a inspetores de estabeleci-
mentos subvencionados pelo Ministério da Agricultura. 
Finanças, 226. 

26 ,. Crédito especial de 1. 026:950$, para instalação da Fazenda 
Modêlo de Campo Grande, em Mato Grosso. Projeto 
n. 229. Agricultura, 21 . Finanças, . 307. 

25 setembro .. Crédito especial de 198:000$, para o Patronato de Menores 
Abandonados do Estado do Rio (subvenção). Projeto 
n. 273. Finanças, 369. 

Ministerio da Fazenda: 
6 maio ..•... Crédito ~pecial de 86:629$108, para pagar a João Pinheiro 

Almeida e d. Carolina Augusta de Almeida, herdeiros de 
Joaquim A. Barros. Finanças, 14. 

29 ,. Crédito especial de 30:614$344, para pagar á "Hollandsche 
Zend America Handelma.ntaOhruprpy". Finanças, 46. 

4 junho ...... Crédito especial de 3:987$381, para pagar ao Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Dr. Geminiano Franca. Fi-
nanças, 62. 
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4 " ...... Crédito especial de 7 4:455$585, para pagar restituições a que 
têm direito Ministros do Supremo Tribunal Federal. Fi-
nanças, 62 . -

4 " ...... Crédito especial até 400:000$ para pagar restituições de im-
posto de sêlo e sObre a renda a juizes federais. Finan-
ças, 62. 

4 " ....•. Crédito especial de 77 :08f$500, ouro, e f .339:704$885, papel, 
.para pagar dívidas relacionadas. Projeto n. f 60. Fi-
nanças, 67. 

4 " . . . . . . Crédito especial de 252 :500$, para pagar subvenções á Escola 
Agrícola do Estado da Baía. Projeto n. f 60. Finanças, 
67. 

9 .. 
9 " 

10 .. 
16 

Crédito especial de 99 :f90$075, ·Para pagar a João Carlos Pe-
reira Pinto. Projeto n. 75. Finazwas, 88. 

Crédito especial de 7 :793$8(}5, para pagar ao coronel João 
Evangelista da Silva Gomes. Finanças, 93. 

Crédito especial de 42:000$, ouro, para pagar a Luciano Ar-
naldo Teixeira Leite. Projeto n. H6. Finanças, 98. 

Crédito especial de f4 :822$f86, para pagar a Maria Salomé 
da Silva. Finanças, f33. 

23 " ...• •• Crédito especial de 52 f :200$, para pagar á Companhia de Na-
vegação Costeira, pela construção do ltaguassú. Fi-
nanças, f52. 

2 julho ...... Crédito especial de 3.500:000$, para pagar a d. Maria Ju-
venil de Barros e Joanna Parente de Mello. Justiça, ·43. 
Finanças, f85. 

7 " .. ·. ·. Crédito especial de 72:096$753, para pagar a Francisco Cabral 
de Oliveira. Projeto n. f20. 

7 " ...... Crédito especial de 2:565$668, para pagar a d. Isabel Fer-
reira Bastos. Projeto n. f2f . 

7 

13 

24 

24 

24 

31 

31 

,. . . . . . • Crédito especial de 32 :958$690, para pagar a Francisco An-
drade. Projeto n. 97. .. 

" .. 
.. 
" 

" 

" 
" 

Crédito especial de · 23 :840$678, para pagar a Seigneuret & 
Masset. Projeto n. 98. 

Crédito especial de 6:972:580, para pagar a Carlos Gustodio 
de Azevedo. Projeto n. f24. · 

Crédito especial de 7 :036$84!, .para pagar a Agnello Pinto de 
Vasconcellos. Finanças, 2f4. 

Crédito especial de 54 :000$, para pagar ao Dr. Herm'enegildo 
R. de Barros. Projeto n. f49. 

Crédito especial de 5 :f07$290, para pagar a d. Maria Gomes 
Pinto. Projeto n. f5L 

Crédito de 300:000$, para construção de edifício para os Cor-
reios e Telegrafas em Diamantina. Projeto n. f45. Fi-
nanças, 24f . 

Orédito especial de 40: f24$600, para pagar prémio a que fez 
jus Miguel Olivé. Projeto n. f73. 

Crédito especial de 4 :443$4!8, ouro, para pagar a Gari Hoep-
cke & Gia. Projeto n. f74. 

1 agosto ..... Crédito especial de 69:527$500, para pagar a Antonio Tei-
xeira da Gosta. Projeto n. f78. 

1 " ..... Crédito especial de 2· :459$2f6, para pagar ao Dr. José da Mata 
Gardim. Projeto n. f79 . 

1 .. Crédito especial de f 232.750, pal'la pagar á Companhia Co-
mercio e Navegação (Pereira Carneiro & G. Ltd.) como 
indemnização, etc. Finanças, 255. 
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8 ,. .. .. . O r édito especial de 9 :805$445, para pagar aos Drs. Americo 
Pereira da Silva Pinto e Abelardo Marinho de Albuquer-
que Andrade . Projeto n. 227 . Finanças, 262 . 

11 ,. . . .. . Crédito especial de f O. f 58:859$568, ouro, para pagamento de 
juros e titulos sorteados dos emprestimos contraídos na 
França. Projeto n. 30L Finanças, 266. 

11 ,. Crédito especial de 3::155$039, para pagar a Antonio Felix de 
Almeida. Finanças, 272. . 

12 ,. Crédito especial de f O :708$:140, para pagar a D. Clara Mar-
tins Miranda Reis. Mensagem· do Ministro da Fazenda 
revigorando o decreto n. 5. f 62, de f 927, que abre ... 
Finanças, 275. 

16 ,. Credito especia•l de 89 :Of3$877, para pagar a José Monteiro 
Ferreira. Projecto n ... Finanças, 290. 

20 ,. Crédito eSJpecial de 9: 228$f28, para pagar a José Pereira 
Pontes. Finanças, 297. 

23 ,. Crédito especial de f. 260 :6ú8$8f2, para pagar a Meireles 
ZamitJh & Cia., !Leitão & R·ios, etc. ·Projeto n. 289. 
Fin-anças, 300. 

28 ~ Credito especial de 8::147$:100, para pagar a D. Agostinha 
Almeida e Silva. Projeto n. 265. Finanças, 308. 

2 setembro ... Crédito especial de 60:723$623, para pagar a Francisco Hen-
rique Btilben. Projeto n. 262. Finanças., 328. 

11 ,. ~édito especial de 2:002$500, para pagar a Antonio Corinto 
1Costa. Projeto n. 253. Finanças, 34'5, 

13 ,. Crédito especial de f26 :680$578, para pagar a Manuel Baio-
neta. Finanças, 348. 

22 ,. Crédito especial de 204 :067$6f2, para pagar ao Dr. Gui·lherme 
Barros da Roc,.ba Frota e capitães Antonio Bernardino 
da Silrva Junior e Antonio Pereira de Barros. . . Fi-
nanças, 363. 

30 ,. Crédito especial de f3.72f :407$Hf, ouro, e 334.76f :06f$67f, 
papel. Revigora a autorização (}Onstante do decreto 
n. 5.420, de f928. Projeto n. 280. Finanças, 372. 

4 outubro .... Crédito de :100. 000:000$, para despesas com a manutenção 
da ordem. Projeto n. 294. Finanças, 382. 

MINIBTERIO DA GUERRA 

6 maio ...... Crédito especjal de 3:893$, para pagar a BrauHo & Cia .. . 
Projeto n. 34. Finanças, 2. 

6 " Crédito eSipecial de 5: f f2$, pará pagar a Afrodisio, Coelho 
& Cia. Projeto, n. 33. Finanças, 3. 

6 .. Crédito eSipecial de 463$300, para pagar a Estefanio Cris-
-pim dos Santos. Projeto n. 3:2 •. Finanças, 4. 

6 ,. ....•• Crtédito especial de 27 :7f2$200, para pagar a Tomaz da 
SHva Palhares. Projeto n. 3f . Finanças,, 5. 

6 ,. Crédito especial de 779$466, para pagar ao 2" tenente Milton 
Aibernaz Loba to. Projeto n. 29. Finanças, 6. 

6 ,. Crédito especial de 79$466, para pagar a Francisoo Pedro de 
Oliveira Tozzi. Projeto n. 57. Finanças, 7. 

10 junho .. . . , Crtédito especial de 29:980$, para pagar a José Vieira Goulart. 
Finanças, 95. 

20 ,. .••••• Crédito especial de f60 :084$800, para pagar a Voluntarios da 
P atria . Finanças, :143 . 
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1 julho . . . . • . Crédito especial de 24 :984$, para pagar a Kobler & Cfa. e 
·Serraria Moas, S. A. Projeto n. 90. 

1 " Credito especial' de 700$, para [)agar a Aator de Lima Aversa. 
'Projeto n. 96. 

11 " ... •.. Crédito especial de H :162$250, para pa:g.ar a Joslé Buckler. 
Projeto n. 162. Finanças, 219. · 

30 " C~dito especial de 15 :200$, para pagar ao general reformado 
A!beylard de Queiroz. Projeto n. 171. 

12 agosto ..... Crédito especial de 2:475$, para restituir a Antonio Pinto da 
1Silva, excesso que pagou pêla matricula de seu filho no 
Colegio Mi!Jitar de Barbacena. Projeto n. 197. 

15 " ...•. Crédito especial de 500:000$, para pagar á Empresa de Me-

6 maio .•.•.. 

6 " ...... 

6 • ······ 
6 " ·····. 
6 " 
6 " 

17 " ...... 
17 " 
27 " 

27 " ...... 
29 " ...... 
6 junho ...... 

10 " ...... 
10 " .... 

lhoramentos da Baixada Fluminense. Finanças, 286. 

MINIBTERIO DA JUBTICA 

Crédito especial de 4 :554$8•38, para pagar ao Guarda Civil 
Maximo Edmar Pereira da Cunha. Projeto n. 55. Fi-
nanças; 8. 

Crédito espeoial de 30:000$, para pagar despesas não inclui-
das no art. 2• da lei n. 5. 753, de 1929 (Guiomar Peçanha, 
Julia Iglezias Figueiredo, Carmen Rezende e Dr. Oliveira 
Menezes ... Flinanças, 9, 

Crédito esp~Jcial de 3:974$193, para pagar ao Guarda Civil 
Matias Drouhins de Andr-a.lde. Projeto n. 30. Fi-
nanças, 10. 

Crédito especial de 4:129$03.2, para pagar ao Dr. Léon Rous-
·SOuliêres, Juiz Federal do Estado do Rio.. . Projeto 
n. 28. Finanças, H. 

Criédito especial de 10:840$860, para pagar ao Juiz Federal, 
Dr. Otavio Kelly. Projeto n. 27. Finanças, 12. 

Crédito eS[)ecial de 5 :400$, para pagar a D. Maria Olimpia 
Alrves, viuva do Guarda Civil José Maria Alves. Projeto 
n. 26. Financas, 13. 

Crédito especial de 39 :763$373, para pagar aos Drs. Antonio 
Gonça:lves Periassú e Abel Tavares de Lacerda. Projeto 
n. 133. Finanças, 21. 

Crédito especial de 125 :000$, para servioos de saneamento 
no Estado do Piauí. ProJeto n. 25. Finanças, 22. 

Crédito especial de 3:980$544, para pagar gratificações ao 
pessoal das e.rrill:Jarcacões da Policia Marítima desta Ca-
pital. Projeto n. 35. Finanças, 31. 

Crédito especial de f :465$4!53, para pagar ao Dr. Luiz A1'on-
seca Ohagas, juiz substituto de Alagoas. ·Projeto n. 24. Fi-
nanças 32. 

Crédito especial de 4:414$6.16, para pagar a Regina Purcer. 
Projeto n. 56. Finanças, 47. 

Crédito especial de 180:020$, para pagar despesas no Palacio 
da Justiça do Distrito Federal. Projeto n. 20. 

Crédito aberto pelo decreto n. 18,3-28, de 1928. Revigora 
saldo do. . . para pagar despesas no edifício do Supremo 
Tribunal Federal. Projeto n. 42. 

CrMit'O de 500:000$, para remodelação da Maternidade de 
Laranjeiras. Projeto n. 40. Finanças, 97. 



DATA 

12 junho •••••• 

13 " 
13 " 
13 " 
13 " 

13 ,. 

17 " ...... 
21 " ······ 
23 " 

I julho •..... 

7 " ...... 
7 " 
7 ,. ······ 
7 " ...... 
9 " ····.· · 

21 " 

24 ,. 

24 " 
24 " 
24 " 

I agosto ..... 

" ····· 

" 
11 " 
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Crédito especiaol de 5:577$844, para pagar ao Dr. Fernando 
Caldeira de Andrada. Finanças, f08. 

Crédito especial de f8:806$666, para pagar a Luiz Caetano 
Ferraz. Finanças, H 7. · 

C~dito . especial de 59:486$449, para pagar a Daniel de 
Holanda Cavalcanti. Projeto n. 7·2. Finanças f f8. 

Crédito especia.1 de 4 :774$f93, para pagar ao Dr. Eloi Oli-
veira Carneiro. Finanças, f f 9. 

Cvédito especial de f54 :292$597, para pagar gratificação a 
serventes do Colegio Pedro li. Projeto n. 84. Fi-
nanças, f20. 

Criédito de 63 :60f$272, ,para pagar a empregados do Oolegio 
Pedro II (emenda). Projeto n. 84. Finanças, f20. 

Crédito especial de 676$6f2, para pagar a JQão Ludovico 
Maria Berna. ;Finanças, f36. 

Crédito especial de f :983$200, ;para pagar ao Dr. Silvio 
Gentil de Lima. Finanças, f46. 

Credito e!U)ecia'l de ~8 :2871$21157, !(lara pag\ar deS!pesas do 
Oolegio Pedro II. Finauças,· f53. 

Crédito especial de 2f5$•590, para pagar á Viação Ferrea do 
Rio Grande do Sul. Pr()ljeto n. 92. 

Cl'1éldito especial de 36:000$, para ooorrer a despesas com o 
desdobramento de turmas da E. N. de Bellas Artes. Pro-
jeto n. f23. 

Crédito eS!pecial de 63 :60f$272, para pagar a funcionarias do 
Coleg.iQ Pedro li. Finanças n. f 95. 

C'réQito e.specillll de 9 :281&1!, para ,pa(gar a. fuspetoria de 
Higiene Infantil e Profilaxia da iLEq~ra. Projeto n. f 25. 

Crédito especial de 6:090$, para pagar a D. Julia Iglezias de 
Figueiredo, viuva do Guarda . Civ·il Floriano PeixQto de 
Figueiredo. Projeto n. f26. 

Créd'ito especial de 9 :83!2$258, para pagar a D. Izabel de 
Fveitas Rodrigues, viuva do Guavda Civil Alexandre 
José Rodrigues. !Finanças, 200. 

Crédito especial de 2f :600$, para pagar a d'Ois lentes da 
Faculdade de :Medicina da Baía (iDrs. Ma tias Biten-
court e Eduardo Sá Oliveira) . Finanças, 234. 

Crédito especial de 2: 4f3$333, para pagar ao Jocelino Rocha. 
Finanças, 23-8. 

C~dito especial de 2 :f43$333, para pagar a Tomlé Cardozo 
Marinho. Finanças, 239. 

Oré'dito de 600:000$, para reoonduzir aos Estados os desem-
pregádos, etc. Projeto n. f48. Finanças, 244. 

C~édito eSIPecial de f46 :98f$907, para pagar professores do 
Colegio Pedro II. Projeto n. f 57. 

Crédito especia•l de f :440$, para pagar a D. Josefina Nunes 
Pacheco, vi uva do Guar:da Civil José Nunes Pa01heco. 
Projeto n. f77. 

Crédito especial de 9 :774$f93, para pagar a D. Clarice Pi-
menta dos Santos, viuva de José Antonio dos Santos 
Neto. Projeto n. f80. 

C11édito 681Pecial de 7 :f24$43{i, para pQJgar o Dr. Hermilo 
Freitas Melro. Finanças, 254. 

Crédito es,pecial de 24:000$, para pagar ao Dr. Hicardo 
Almeida Rego. ProjetQ n. f92. Finooças, 268. 



DATA 

14 agosto ..... 

14 ,. ..... 

14 ,. 

20 ,. ..... 

23 ,. 

26 ,. 

28 " 
28 ,. 

29 ,. ····· 

2 setembro ... 

5 outubro .... 

5 junho ...... 

lO ,. 

10 ,. 

julho ...... 

,. 

2 ,. ...... 
. 24 ,. 

25 agosto ..... 
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Cvédito especial de 2 : 1.46$&66, para pagar ao Dr. Manoel 
Xavier Paes Barreto. Projeto n. 218. Finanças, 279. 

Criédito de 400:000$, para instalação da Casa de Ruy Barbosa. 
Mensa·gem revigorando saldo do crédito aberto pelo 
art. 4" do decreto n. 4.789, de 1924. PrQjeto n. 219. 
íFinanças, 280. 

Créditos especiais de 619:054$836 e 81.4:834$, para pagamento 
de despesas na Policia Militar do Distrito Federal. Pro-
jeto n. 246. Finanças, 281. 

Crédito especial de 7:374$730, para pagar a :0. Dilia Gon-
çahves M{)nteiro, viuva de Joaquim Lucas Monteiro. Fi-
nanças, 296. . 

Crédito de 100:000$, para o concurso de fachadas. Projeto 
n. Si . Finanças, 48. 

Crédito espec·ial de 4:740$, para pagar ao Dr. Washington 
Ozorio de Almeida. Projeto n. 2.55. Finanças, 304. 

Crédito especial de i2i :000$, para pagar a Gusmão DQurado 
e Baldassini. F'inanças, 309. 

Credito especial de iO :503$225, para pagar a D. Izabel Rodri-
gues Ferreira, viuva de João Alves Ferreira. Projeto 
n. 263. Finanças, 310. 

Crédito de 6·5 :508$, suplementar á sub-<Consignação "Revisão 
de Debates", da Secretaria do Senado. 

Crédito de 18 :MO$, suplementar á verba "Material" da Se-
cretaria do Senado. 

Crédito de 87 :9-56$606, para pagamento de despesas em 1927 
e 192·8 da vel'lba "Material" da Secretaria do Senado, 
(emendas). Projeto n. 20-<C. Finanças, 270. 

Cl'éditQ aiberto pelo decreto n. 18.328, de 1928, para obras no 
Supremo Tribunal Federal. Revig{)ra swldo do. . . Pro-
jeto n. 237. iF'inanças, 326-A. 

CI'Iéditos especi-ais de 975:000$ e i O :000$, para pagamento de 
subsidio a Congressistas. Finanças, 383. 

MINISTERIO D.A MARINHA 

CI'Iédito especial de 2:383$, para pagar a José Augusto da 
Silva. Projeto n. i4. 

Crédito especial de 8 :763$384, para pagar a Fernando Muniz 
Freire Junior. Projeto n. 52. 

Crédito especial de 210:000$, para pagar ·a of.ficiaes · refor-
mados em 1928. Vide requer-imento de Alvaro Teixeira 
dos Santos Imbassaí. Finanças, 57. 

Cl'édito especial de 9:981$264, para pagar a D. Georgina 
Souto Carvalho, viuva d{) Almirante Alvaro Augusto de 
Carvalho. Projeto n. 91. 

Crédito especial de 28:178$773, para pagar a D. Amalia 
Matos Wam.derley, viuva do Comandante Mariani .Wan-
derley. Projeto n. 93. 

Cl'lédito especial de 4:993$550, para pagar a João de Matos 
.;\raujo. Projeto n. 134. Finanças, 183 . 

Crédito especial de 15:531$329, para pagar ao Dr. Joslé Anto-
nio de ;}lagalhães Castro. Projeto n. 152. 

Crédito especial de 988$800, para pagar a Silvestre Carvalho. 
Finanças, 302. 
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25 agosto ..... Credito especial de 21.000:000$, para pagar despesas com o 
novo Arsenal de Marinha da Ilha das Cabras. Finan-

28 
ças, 303. 

Credito es.pecial de 11 :688$, para pagar a D. Camila A vila de 
Souza Soares, vi uva de José Joa,.quim Soares. Projeto 
n. 277. Finanças, 311. . 

Cvédito especial de 12:382$, para pagar a Casar José Dias. 
Projeto n. 261. Finanças, 315. · 

15 setembro .• Crédito especial de 369:475$400, para pagar despesas nos 
hangars do Centro de Aviação Naval (Kobler & Cia). Fi-
nanças, 354. 

1 outubro .... Crédito espooial de 15:521$329, para pa,.gar ao Dr. José An-
tonio Pedreira de Magalhães Castro. Véto. Finanças, 380 . 

.. .. Cvédito especial de 15:621$329, para pagar ao Dr. José An-
tonio Pedreira de Magal'hães Castro (documentos) ..• 
Finanças, 386 . 

13 

26 junho .....• 

10 julho ...... 

5 junho ...... 

6 " 
16 ,. 

16 " ······ 
16 ,. ...... 
17 ,. ...... 
17 ,. 

21 ,. 

1 julbo ...... 

17 ,. ...... 
30 " ······ 

MINISTERIO DO EXTERIOR 

Crédito especial de 150:000$, para auxiliar o 1" Congresso 
Pau-Americano de Arquitetura e a ~sição Pau-Ame-
ricana de Arquitetura. Vide projeto 60 A. Finanças, 161. 

Créditos especiais de 70:000$, ouro, e 850:000$, papel, para 
despesas do serviço de fronteiras. Projeto n. 158. Fi-
nanças, 210. 

MINISTERIO DA VIAOÃO 

Crédito especial de 3. 000:000$, para abras na região assolada 
pela sooa. Projeto n. 13. Finanças, 68. 

Crédito especial de $136.064,00, para pagar á Companhia 
Edificadora. Finanças, 77. 

Crédito necessario para cobertura das oficinas de São Diogo 
da Estrada de Ferro Central do Brasil. Projeto n. 64. 
lFinancas, 128. 

Crédito para pagar funcionarias da Estrada de F·erro Central 
do Brasil, relativamente ao periodo de 1929. Proj.eto 
n. 63. Finanças, 129. 

Credito especial de 4:552. 639,33 francos, papel, e réis 
2. 723:528$869, para pagar á Société de Construction du 
Port de Pernambuco. Projeto n. 161. Finanças, 132. 

Crédito especial de 1 :334$333, ouro, corespondente a libras 
150.0.0, para pagar á Association d'Essais Semences de 
Copenhague. Projeto n. 68. 

Crédito para pagar grati·ficação ao pessoal das obras do Porto 
da Laguna. Projeto n. 70. Finanças, 138. 

Crédito especial de 70:000$, para pagar a Salvador Risse. 
Finanças, 14 7 . 

Crédito de 500:000$, para serviços de abastecimento dagua 
na Ilha do Governador. iProjeto n. 108. Obras 7. Fi-
nanças, 181. 

Crédito de 3. 000 :000$, para abastecimento de agua do Dis-
trito Federal, desa,.propriando terras em Itaguai; (emen-
da n. 2) ... Obras 10. Finanças, 229. 

Cl'lé:dito especial de 6. 000:000$ para serviços de transportes 
aéreos. Revigora a autorização constante do decreto 
n. 5.628, de 1928. Projeto n. 165. Finanças, 248. 
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25 setembro ... Crédito de 3.000:000$, para proseguimento dos trabalhos de 
abastecimento de agua do Distrito F~deral. Projeto 
n. 272. Finanças, 36•8. 

29 " Cr-édito de f25 :822$, para pagar a funcionarias e condutores 
da Estrada de Ferro Central do Brasil. Finanças, 37(}. 

29 " Cl'édito de 40.000:000$, para construção da barragem do 
açude de Orós, no Ceal'á. Projeto n. 279. Obras f3. Fi-

. nanças, 37 f. 

29 maio ..... . 

29 " ........ 

10 junho •..... 

10 " 
10 , 

11 " 
13 " 

16 " 

17 " ...... 
23 " 
23 " 
26 " 
28 , 

1 julho ... • .. 

2 " 3 , 
9 " 

10 " 

10 , 
10 " 

D 

Desdobra a cadeira de clínica médica da Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro. Projeto n. 39. Instrução, 8. 

Denúncia de convenções e tratados. Indica que a Comissão 
de Diplomacia se pronuncie sObre a necessidade de ser~m · 
submetidos á aprovação do Congresso ativos executivos 
de. . . Diplomacia, 6. 

Desapropriação da E. F. de Santos a Jundiaí. Obras, 4. Fi-
nanças, 94. 

Docentes do Colegio Pedro 11. Incorpora á classe dos adjun-
tos, etc., os ... (Emenda). Instrução, f2. Finanças, f03. 

Docencia livre. Novo regulamento ao concurso de habilitação 
para.. . nos institutos de ensino superior (Emenda) . 
Instrução, 8. Finanças, f 38. 

Diarias do pessoal dos submarinos e aviadores militares. 
Projeto n. 46. Marinha e Guerra, f3. Finanças, f07. 

Dani,el de Holanda Cavalcanti. Crédito especial de 59:486$449, 
ao Ministerio da Justiça, para pagar a ... Projeto n. 72. 
Finanças, H8. 

Departamento Nacional do Trabalho. Indica qu~ a Comissão 
de Legislação Social reorganize o. . . Indicação n. 7. 
Legislação Social, 4 • 

Delegado das Capitanias dos Portos. Provimento do cargo 
de ... Projeto n. 69. · Marinha e Guerra, f7. Finan-
ças, f34. 

Datilógrafos para o Supremo Tribunal Federal. Creação de 
logares de . .. Finanças, f50. 

Distrito Federal. Indica que a <::omissão de Justiça formule 
projeto reorganizando o .. . Indicação n. 8. Justiça, 37. 

Direitos autorais. Adquire. . . da obra de Nina Rodrigues. 
Projeto n. 76. Finanças, f59. 

Diario Oficial. Aumenta o número de mesas efetivas do 
quadro de revisão do. . . Finanças, f 70. 

Descanso semanal dos empregados da E. F. C. do Brasil. 
P.rojeto n . f09. Legislação Social, 6. Finanças, f82. 

Delito de contágio de doenças transmissíveis. Finanças, f88. 
Diario Oficial. Aumenta o quadro de linotipistas do. . . Fi-

nanças, 190. 
Descontos feitos nos vencimentos d<Js docentes da Escola 

Naval. Suspende ... Finanças, f98. 
Dla.ctilógraf<Js -da Inspetoria Federal de Portos, Rios e Ca-

nais. Fixa em 7 :200$ os vencimentos dos.. . Projeto 
n. f31. Finanças, 203. 

Direitos autorais da obra de Euclides da Cunha Perú versús 
Bolívia. Instrução, 27. Finanças, 204 . 

Descoberta do Brasil. Monumento comemorativo da ..• Fi-
nanças, 209. 



DATA 

16 julho ...... 

2~ " 
26 " 29 " 
1 agosto .. , .. 

6 " 
28 " 
28 " 

28 " 
3 setembro •. 

9 " 
15 " 
15 " 
22 " 
3 outubro ..•. 

4 " 
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Discussão dos projetos que passem da legislatura. Regula 
abertura da ... Projeto . Resolução n. 4. Polícia, '7. 

Dansa. Crea no Instituto Nacional de Musica a · secção de 
arte da ... Projeto n. 144. Instrução, 30. Finanças, 240. 

Direitos autorais Regula os. . . Projeto n. f 75. Justiça, 61. 
Desempregad.os dos Estados. Crédito para pagar passagens 

aos. . . Pr{)jeto n. f48. Finanças, 244. 
Diarias aos serventes e escafandristas de f •, 2a e a• classes 

do Arsenal de Marinha do Rio. Finanças, 257. 
Despachantes aduàneiros. Caixa de pensões e aposentado-

rias para os ... Legislação Social, f6. Finanças, 26f. 
Defesa do Patrimonio Historico e Artístico Nacional. Or-

ganiza a ... Projeto n. 230. Justica, 74. Finanças, 3f3. 
Dilia Gonçalves Monteiro. Crédito especial de 7:374$730, 

para pagar a D ... , viuva de Joaquim Lucas Monteiro. 
Finanças, 296. 

Dias Tavares & Comp. Crédito especial de L 260. :&5·8$8f2, 
Ministerio da Fazenda, para pagar a Meireles Zamith, 
Leitão Rios e ... Projeto n. 288. Finanças, 300. 

Diarias ao pessoal da Di.retoria de Defesa Sanitaria Marí-
tima. Crédito especial de 64 :272l69f, para pagai" ... 
Projeto n. 240. Finanças, 329. 
Dívida ativa da União. Requerimento dos cobradores 
da .... , pedindo aumento de percentagens. Finanças, 337. 

Direito administrativo federal. Autoriza consolidar leis fe-
deraes .sõbre administração pública e a elaboração de 
um projeto de Codigo de ... Finanças, 351. 

Diario Oficial. Publicação no.. . dos traba,lhos do Instituto 
da Ordem dos Advogados. Projeto n. 257. Finanças, 352. 

Dívida flutuante. Revigora autoriza,ção constante do deereto 
legislativo n. 5 . 420, de f92S. Projleto n. ·230. Fi-
nanças, 372 . . 

Dliretores dos hospitais Paula Candido e S. Sebastião. Fixa 
vencimentos... Projeto n. 292. Financas, 381. 

Diretores de secção das secretarias de Estado. Aposentadll-
ria dos_. .. Justiça, 89. 

DECRETOS 

28 maio ....... Deeretos ns. i4.326 e i4.540, de i920. Incorpora aos de-

29 " 

positas de que tratam os. . . os juros dos mesmos de-
positas. Projeto n. 9. Finanças, 40. 

Decreto n. i6. 782 A, de f 925. Normas para a equiparação 
de que trata o art. 268 do. . . Instrução, 6. 

10 junho ...... Decreto n. f8. 328, de f 928. Revigora saldo do crédito aberto 
pelo. . . para ·pagar serviços feitos no edifioio · do Su-
pr-emo Tribunal Federal. Projeto n. 42. 

10 " ...... Decreto n. H.530, de f9f5. Permite aos estudantes maiores 
de i 7 anos iniciarem ou completarem os exames de pre-
paratorios pelo regimen do. . . (Emenda) . Instrução, 8. 
Finanças, f38. 

Decreto n. f6.782 A, de f925. P•ermite a inscrição em exa-
mes do curso .seeundario pelo regimen do. . . sem exi-
gencia de fr-equencia (Emenda) . Instrução, 8. Finan-
ças, f38. 
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10 junho ••••.. Docencia livre. Novo regulamento aQ concurso de habili-
tação para. . . nos institutos de ensino superior (Emen-

13 " 

17 

19 

25 :. 

. da) . !IJl.Strução, 8. Finanças, 138. 
Dlooreto n. 5. 457, de 1928, que autoriza prorrogar por mais 

12 anos o prazo fixado na clausula X, etc. (Porto de 
Recife). Projeto n. 48. Obras, 5. Finanças, 115. 

Decreto n. 6.440, de 1907. Abole o concurso a que se refere 
o art. 11 do. . . para l()gares de escrivão de primeira 
entrancia da polícia do Distrito )federal. Finanças, 135. 

Decretos ns. 12.362 e 12.273 ,de 1917. Revalída concessões 
de que tratam os. . . (Companhia P. E. F. Noroéste de 
B. Paulo) P.rojeto n·. 74. Obras, 6. Finanças, 141. 

Decreto n. 16.782 A. Conclusão de cuiiSo dos alunos das 
escolas superiores, de acôrd<> com o regulamento an-
terior ao. . . Instruçã<>, 19. · 

2 julho ...... Decreto n. 11.516, de 1915. Pagamento· em apolices das 
dívidas provenientes de sentenças judiciarias. Vide ... 

2 

2 " 

30 " 

31 " 

(Emenda). Justiça, 43. Finanças, 185. 
Decreto n. 7·.3-44, de 1900. Revisá() do contrato com a E. F. 

Madeira Mamoré, aprovado pelo. . . (Emenda) . Projeto 
n. 114. Finanças, 66. 

Decreto n. 11. 750; de 1915. Determina a data de que devem 
ser contados os prazos da concessão da E. F. Santarem 
a Cuiabá, constantes do ... (Emenda). Projeto n. 114. 
Finanças, 66. 

Decreto n. 5.628, de 1929. Revigora a autorização constante 
do ... , dispondo sôbre serviços de transportes aéreos 
(crédito de 600 :000$ ,Ministeri<> da Viação. Pr<>jeto nú-
mero 165. Finanças, 248 . . 

Decreto n. 5.308, de 1927 (abre crédito especial de 20:000$ 
para pagar a Joaquim Bezerra Lyra) . Revigora a auto-
rização do. . . Projeto n. 172. 

12 agosto ..... Decreto n. 5.162, de 1927, que abre crédito especial de 
10:708$140, para pagar a D. Clara Martins de Miranda 
Reis . Mensagem. Fazenda, revigorando. Finanças, 27 5. 

13 :. ..... Decreto n. 4. 789, de 1924. Revigora saldo do crédito aberto 

16 

pelo art. 4• do ... ,para instalação da Casa de Ruy Bar-
bosa. Projeto n. 219. Finanças, 280. · 

Decreto n. 5. 386, de 1927 (Abre crédito até 20:000$ para 
o monumento a Santos Dumont) . Revigora ó ... : Projeto 
n. 194. Finanças, 289. . 

29 :. ..... Decreto n. 4.555, de 1922. Revigora o art. 28 do ... (Apro-
veita addidos como terceiros oficiais). Finànças, 317. 

2 setembro ... Decreto n. 5.526, de 1928, que reorganiza a Escola NavaL 
Revigora. . . Projeto n. 239. Marinha e Gnerra, 33. In-

2 

2 

2 " 

S. c. 

strução, 33. Finanças, 3Z7. 
Decreto n. 18.328, de 1928, para obras do Supremo Tri-

bunal Federal. Revigora saldo do crédito aberto pelo ... 
Projeto n. 237. Finanças, 326 A .. 

Decreto n. 4. 909 A, de 1925 (Considera em comissão o pro-
fessor Vicente Chernicchiaro). Revigora vigencia d() ... 
(Emenda do . Senado) .. ProJeto n. 237. Finanças, 326 A. 

Decreto n,. 5. 526, de 1928. Revoga o ... , que reorganiza a 
Escola Naval. Projeto n. 239. Marinha e Guerra, 33. Ins-
trução, 33. F.inanças, 327 . 

4 
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22 setembro .•. Decreto legislativo n. 16.850, de 1925. Revigora saldo que 
for v~rificado nos créditos abertos pelo... . (Ramal Ita-
jubá e Lavras). Projeto n. 268. Finanças, 366. 

22 ,. ... Decreto legislativo n. 5. 420, de 1928. Revigora autorização 
oonstante do.. . (Divida flutuante) . P·rojeto n. 28(}. 
Finanças, 372. 

30 ,. Decreto n. 5. 420, de 1928. Revigora autorização do. . . (Abre 
crédito especial de 13.721 :407$411, ouro (Dívida flu-
tuante) . Projeto n. 280. Finanças, 37 2. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

9 junho .•...• Departamento Nacional de Saúde Pública. Subordina ao ... 
a Assistencia Hospitalar. Saude, 2. Finanç.as, 86. 

5 setembro ... Departamento Nacional de Saúde Pública. Profilaxia Marí-
tima. Revisão dos quadros de motoristas e maquinistas 
da ... Projeto n. 243. Finanças, 331. 

5 ,. •.• Departamento Nacional de Saúde Pública. Equiparação de 
serventes da secretaria do ... Projeto n. 245. Finanças, 
332. 

6 ,. •.• Departamento Nacional de Saúde Pública. Contagem de tempo 
de 5 de janeiro de 1904 a 31 de dezembro de 1908, em 
dôbro, aos funcionarios do. . . Saúde, S. Finanças, 335. 

10 ,. Departamento Nacional de Saúde Pública. "Auxiliares de la-
boratorio". Denomina ... os atuais serventes do Labora-
torio Bateriologico do ... Projeto n. 249. Finanças, 3U. 

DESPESAS 

6 maio ...... Despesas não incluídas no art. 2° da lei n. 5. 753, de 1929 
(Guiomar Peçanha, Julia I. Figueiredo, Carmen Rezende 
e Dr. Oliv~ira Menezes). Crédito especial de 30:000$, 
Ministerio da Justiça, para pagar . Finanç.as, 9. 

16 junho ..... · Despesa do Ministerio da Agricultura. Fixa ... Projeto n. 59. 
Finanças, 121. 

27 ,. • · • • • • Despesa do Ministerio do Interior. Projeto n. 77. Finanças, 
162. 

27 ,. • ...• · Despesa do Ministerio da Marinha. Projeto n. 78. Finanças, 
163. . 

27 ,. • . . . • • Despesa do Ministerio da Viação. Projeto n. 79. Finanças, 
164. 

27 ,. ...... Despesa do Ministerio da Guerra. Projeto n. 82. Finanças, 166. 
27 " .••••• Despesa do Ministerio da Fazenda. Projeto n. 87. Finanças, 

167. 
Z1 " • . • • • • Despesa do Ministerio do Exterior. Projeto n. 88. Finanças, 

168. 

12 junho .... .. 

1 julho .... .. 

3 setembro .. . 

DIRETORIAS 

Diretoria Geral de Estatística. Extingue a classe de auxi-
liares apuradores da.. Agricultura, 5. Finanças, 112 . 

Diretoria de Estatística. Efetiva os auxiliares extranume-
rarios da ... Projeto n. 102. Finanças, 1'75. 

Diretoria de Defesa Sanitaria Marítima. Crédito de 64 :272$691 
para pagar diarias ao pessoal da. . . Projeto n. 240. Fi-

. nanças, 329. 



DATA 

to setembro ... 

11 » 

4 junho ..... . 

25 setembro •.. 

6 maio .•...• 

17 » 

23 ,. 
28 ,. 
2Y " 

29 .. 
4 junho ...... 

4 ,. 

5 " 
6 ,. 

9 " 

10 

10 ~ 

13 ,. 

13 " 
17 

17 " 
18 ,. 

., .... 
······ 
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Diretoria do Serviço de Fomento e Inspeção Agrícola. Crêa 
uma secção na. . . Projeto n. 250. Agricultura n. 23. 
Finanças, 342. 

Diretoria. de Meteorologia. Equipara o almoxarife da ... Pro~ 
jeto n. 254. Finanças, 346. 

DÍVIDAS 

Dívidas relacionadas. Mensagem. Faz~nda . Crédito especial 
de 77 :088$500, ouro, e i. 399 :704$885, papel, para pa-
gar ... Projeto n. 160. Finanças, 67. 

Dívida. flutuante. Revigora autorização constante do decreto 
n. 5.420, de 1928. Projeto n. 280. Finanças, 372. 

E 

l!:stefanio Crispim dos Santos. Crédito especial de 463$300, 
Ministerio da Guerra, para pagar. . Projeto n. 32. Fi-
nanças, .f.. 

Estado do Piauí. Crédito especial de 125 :000$, Ministerio da 
Justiça, para serviços de saneamento no .... P.rojeto n. 25. 
Finanças, 22. 

Estado do Piauí. Autoriza transferencia ao. . . de fazendas 
de criação de gado. Finanças, 30. 

Estado de sítio. Regula o ..• Justiça, 5. 
Estelionato. Considera crime de ... fabricar, vender ou expor 

a consumo generos alimentícios deteriorados. Justiça, 12. 
Finanças, 50. 

Escrivães. Substitue as custas pagas aos. . . por uma por-
centagem. Justiça, 16. 

Escrivães· no Estado do Pará. Equipara em categoria aos 
nos Estados de Minas, Rio, etc. Finanças, 63. 

Estati.stica do Brasil. Regula a execução dos serviços de ... 
Justiça, 22. Finanças, 7 4. 

Estatuto dos ·funcionarias públicos civis da União. Dá ... 
Finanças, 76 . 

Eulalia. de Saldanha da Gama. Reversão da pensão de D .•. 
em favor de D. Maria J oaquina de Saldanha da Gama. 
Finanças, 80 . 

Eletricistas, operarios e maquinistas da Escola 15 de No-
vembro. AumeQ.ta vencimentos. Projeto n. 36. Finan-
ças, 84. 

Ensino primário federal, secundai'io e normal. Regula a 
organização do. .. . Instrução, 11 . Finanças, 96. 

Estatística. Extingue a classe de auxiliares apuradores da 
Diretoria Geral de. . . Agricultura, 5. Finanças, 112. 

Estações de aterragem no territorio nacional. Construção 
de ... Justiça, 31. Marinha e Guerra, 15. Finanças, 116. 

Eloi de Oliveira Carneiro. Crédito especial de 4:774$193, para 
pagar ·a ... Projeto n. 183 . Finanças, 119. 

Estação experimental de cacau. Montagem . no Pará de ... 
Projeto n. 67. 

Escrivão de primeira entrancia da polícia do Distrito Fe-
deral. Abole concurso para. ... Finanças, 135. 

Efetiva os segundos tenentes comissionados. Marinha e 
Guerra, 18. Finanças, 140. 
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23 ,. Emissão de títulos dos Estados e mummp1os. Indica que ã 
Comissão de Justiça restrinja faculdade de .... Indicação 
n. 9. Justiça, 39. 

25 " Estudos profissionais. Ida de brasileiros aos Estados Unidos 
para ... Instrução, 22. Finanças, 158. 

25 ,. Escrita comercial e profissão de guarda-livros. Regula ... 
Justiça, 35. Instrução, 16. 

1 julho ...... Efetiva os auxiliares extra-numerarias da Diretoria de Es-
tatística. Projeto n. 102. Finanças, 175. 

" Estabelooimentos militares. Modifica vencimentos de pro-
fessores e auxiliares de ensino de. ... nomeados de acôrdo 
com o art. 10 da lei n. 5.632, de 1928. Projeto n .104. 
Marinha e Guerra, 21. Finanças, 1 '1f7. 

4 " Escritorios para propaganda do algodão no estrangeiro. Pro-
jeto n. 113. Agricultura, 7. Finanças, 192. 

7 ,. Elmano Canabrava, pedindo reintegração no Jogar de guarda-
fios do Telegrafo. Finanças, 194. 

7 " Emprestimos até 9 % . Fixa o juro maximo de qualqueT. 
Projeto n. 117. Justiça, 4.7. 

9 ,. Eleições. Reforma o sistema de •.. Ofício do Conselho Mu-
nicipal (annexo ao projeto n. 54). Justiça, 50. 

10 " Euclides da Cunha. Adquire direitos autorais da obra Perú 
versus Bolívia, de. . . Instrução, 27. Finanças, 204.. 

10 " Empregados civis. Altera lei de montepio dos... . Finanças, 
207. 

10 " Estaé'ão de comJ:mstiveis e minereos. Crédito especial de réis 
24. :000$, para pagar aluguel de terreno ocupado pela ... 
Projeto n. 94. 

10 ,. Exército. Estende aos oficiais do. ... as vantagens, onus ou 
prerrogativas conferidas aos oficfais do Corpo da Ar-
mada (Emenda). Projeto n. 80. Marinha e Guerra, 28. 
Finanças, 69. · 

15 ,. Ensino público federal. Torna gratuito o. . . Instrução, 28. 
Finanças, 218. 

17 " Esgotos. Promove os estudos e a <~onstrução da rêde de ... 
no Distrito Federal. Projeto n. 256. Obras, 10. Finan-
ças, 229. · 

21 " ...... Eduardo Sá Oliveira e Ma tias M. Bittencourt. Crédito es-
pecial de 21 :600$. Ministerio da Justiça, para pagar aos 
Drs ... , lentes da Faculdade de Medicina da Bahia. Fi-
nanças, 234.. 

21 " ...... Estatutos da Côrte Permanente de Justiça Internacional e 
revisão do mesmo estatuto. Mensagem. Exterior sôbre 
adhesão dos Estados Unidos da America do Norte ao 
protocolo, etc. Projeto n. 186. Diplomacia, H. 

23 Emprezas ou administrações de estradas de ferro e linhas 
de bondes. Organiza serviços de contabilidade e esta-
tistica. Finanças, 237. 

24 " Exames preparatorios parcelados. Prorroga por tres anos o 
prazo para fazer. ... Projeto n. 14.3. Instrução, 29. 

25 ,. Eleições e alistamento eleitoral. Dispõe sôbre. . . Projeto 
n. 154. Justiça, 60. Finanças, 246. 

30 ,. Efetivação de médi<~os que tenham mais de dois anos de em-
barque como inspetores sanitarios marítimos. Projeto 
n. 170. Finanças, 252. 

30 " Emissão de títulos de crédito com efeito liberatorio. Véda 
aos Estados e municípios. Justiça, 62. 
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1 ~gosto. . . .• . Escafandristas e ~erventes ·do Arsenal de Marinha do Rio. 
Di ar ia aos. . . Finanças, 257. 

11 » ••••• Empreza de Melhoramentos de Ilhéos. Subvenção de 30:000$. 
Projeto n. 189. Finanças, 264. 

11 ,. Empreza Fluvial Navegação .a Vapor. de Aracajú. Subvenção 
de 4$250 por milha, etc. Projeto n. 190. Finanças, 265. 

11 » Estação experimental de cacau, guaraná, etc., no Estado do 
,Amazonas. Pr.ojeto n. 19f. Agricultura, f.i. Finanças, 
267. 

11 " Escriturarias do corpo instrutivo do Tribunal de Contas. 
Nomeação de... Projeto n. 195. Finanças, 271. 

13 » Escrev.entes dos cartorios federais. Aumenta vencimentos 
dos.-. . Finanças, 27 6 . . 

19 " .. . .• Engenheiros navais. Crêa posto· de vice-almirante no corp.o 
de. . . Projeto n. 2 H . Marinha e .Guerra, 30. Finanças, 
293. 

21 ., Eleitoral. Revisão do alistamento. . . do Distrito Federal. 
Projeto n. 215. Justiça, 73. 

21 .,. Empreza de Melhoramentos da Baixada Fluminense. Crédito 
especial de 500 :000$, Ministerio da Guerra, para pagar 
a. . . Finanças, 286 . 

21 » Essencias puras como fOrca motriz em veículos. Proíbe o 
emprego de ... Projeto n. 213. Agricultura, 19. Finan-
~as, 295. · 

25 ,. •••.• Estatística financeira. Crêa no Ministerio da Fazenda uma 
secção de ... Projeto n. 220. Finanças, 301. 

2 setembro.. Expurgo. Creação dos P<JStos de. . . Projeto n. 235. Agri-
cultura, 22. Finanças, 325. 

5 " Estafetas da Repartição Geral dos Telegrafos. Restabeleee a 
3• classe dos. . . J,lrojeto n. 244 .. Finanças, 330. 

15 » Estradas. Indicação sObre contrato da S. Paulo Railway Co. 
e redação do projeto dos serviços· da ·~nspetoria de ... In-
dicação n. 18. Obras, 12. ·Finanças, 349. 

16 Esmeralda, Ana e Rosa Chaves de · Araujo. Pensão a DD ... 
P·N>jeto n. 258. Marinha e Guerra, 35. ·Finanças, 356. 

17 " Estampilhas. A.utorização do Ministro da Fazenda para usar 
maquinas de, .. , empregadQs pelos Correios. Projeto nú-
mero 260. Finanças, 359 , 

30 " Empregados no comércio. Regula o trabalho dos, ·. . Projeto 
n. 285. Legislação Social, 23 . Finanças, W/7. 

2 outubro .... Estado de .sftio. Declara em. . . varios pontos do territorio 
até 31 ~e dezembro. Projeto n. · 293. Justi~a. 88. 

4 junho ...... 

6 .,. 

10 ,. 

19 .,. 

t7 » ······ 

ESTR~AS DE FERRO E DE RODAGE~ 

Estrada de Ferro de Bragança. Transfere ao Estado do Pará 
a . .. Projeto n. H4. Finanças, 66. 

Estradas de rodagem do Ceará. Construção de pontes, pos-
tilhões nas .... Projeto n. 19. Obras, 3. Finanças,, 79. 

Estrada de Ferro Santos a Juqdiaf. Desapropriação da ... 
Obras, 4. Finanças, 94. 

Estradas de Ferro Noroeste de S. P.aulo. R.evalidq. concessões 
de que tratam os decretos ns. 12.362 e-·12.273, de 1917. 
Projeto n. 74. Obras, 6. Finanças, f.ii. 

Estrada de Ferro Rio do Ouro. Incorpora á Estrada de Ferro 
Central do Brasil a ... Finanças, 16~. 



DATA 

9 julho ...... 

9 ,. 

10 junho, .. , .• 

10 ~ 

10 ,. ....... 

10 ~ ······ 
10 ,. 

10 » 

24 ,. ...... 

12 junho ..... . 

13 ,. ..... . 

11 agosto .... 

28 maio ..... . 

29 ,. 

4 junho ..... . 
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Estrada de Ferro da Barra do Rio das Contas ao Sítio de Aba-
dia. Construção da ... Obras, 9. Finanças, f99. 

Estrada de Ferro Madeira Mamo ré. Revisão do contrato da ... 
aprovado pelo decreto n. 7.3441 de f900 (Émenda). Pro::. 
jeto n. fU. Finanças, 66. 

Estrada de Ferro Santarem a Cuyabá.. Determina a data de 
que devem ser contados os prazos da concessão da .... , 
constantes do decretG n. H. 750, de 1915 (emenda). 
Projeto n. 114. Finánças, 66. · 

EXAMES 

Exames para · a Escola Naval. Regimen da lei n. 5. 303-A, de 
1927 (emenda). Instrução, f2; Finanças, f03. 

Exames. Limitações para inscripções para. . . aos estudante:> 
que iniciaram sob regimen da lei n. '5. 303-A, de 1927 -
serão as do decreto n. 5.57S, de 1928 (emenda). Instru-
ção, f2; Finanças, f03. 

Exames de preparatorios pelo regimen do decreto n. f f . 530. 
de 1015. Permite aos estudantes maiores de f7 anos 
iniciarem ou completarem (emenda). Dnstrucão, f2; Fi-
nanças, 103. 

Exames de 2" época, pela regimen do decreto n. f6. 782-A. 
de f925, sem exigenoia de frequencia (emenda). Instru-
ção, 12; Finanças, W3. 

Exame em 1• época de mataria para aluno que esteja depen-
dendo de um só prepatorio, etc. (emenda) . .Instrução, f2; 
Finanças, 103. 

Exames finaes do curso geral técnico comercial. Exige re-
validação dos. . . para matricula nos cursos superiores 
(emenda). Instrução, f2; Financas,fQ.3 

Exames para matrícula nos cursos superiores. . . Concede aos 
d~plomados pelas escolas de ensino comercial. Instru-
ção, f4 . 

EMPRESTIMOS 

Ernprestimo a Siriani Alves & Comp., de 300:000$, para as-
piorar o minério "Crômo". Finanças, fiO. 

Emprestimo á Prefeitura do Distrito Federal. Autoriza o ... 
Projecto n. '50. Finanças, 113. 

Emprestimos contraídos na Franca. Credito especial de réis 
10.158 :8·59$568, ouro, Ministerio da Fazenda, para amor-
titacão de juros vencidos e títulos dos. . . Projecto n. 301. 
Finanças, 266 . 

EQUIP ARAçOES 

Equipara os secretarias d~s Capitanias d~s Portos ~~;os ofi-
ciaes da ex-Contabilidade da Marmba. Marmha e 

Guerra, 5; Finanças, 42. 
Equiparação de que trata o art. 268, de decreto n:. f6. 782-A, 

de f 925. Estabelece normas para a. . . Instrucao, 6. 
Equipa'l'a a eategoria do Juiz Federal, Procurador da Repu-

blica. etc., no Pará á dos em Minas, Rio, etc. (emenda re-
tirada) Finanças, 63. 



DAT.\ 

13 junho ...•.• 

16 

26 agosto ....• 

1 setembro ... 

.. 

5 » 

11 » 

16 " 
10 outubro ... 
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Equipara os sargentos combatentes aos mus.icos para o efeito 
de serviços, etc. Projeto n. 154. Marinha e Guerra U; Fi-
nanças, 114. 

Equiparação dos contínuos e serventes da Contadoria Central 
da Republica e da Recebedoria do Distrito Fedaral aos de 
igual categoria da Camara (vide emenda n. 2). Finanças, 
122. 

Equiparação de vencimentos dos carteiros da Administra dos 
Correios do Estado do Rio. Finanças, 306. 

Equiparação de vencimentos do juiz federal, juiz substituto e 
iprocurador da Republica do Pará e escrivães. Finanças, 
323. 

Equiparação de vencimentos do juiz federal, juiz substituto e 
procurador da Republica e escrivães do Ceará (emenda 
n. f) • Finanças, 323. 

Equiparação de vencimentos do juiz federal, juiz substituto, 
procurador escrivão, etc. de Mato Grosso (emenda nu-
mero 2) . Finanças 323. 

Equiparação de vencimentos do auditor da Policia Militar do 
Distrito Federal, juiz privativo do foro especial, etc. 
(emenda n. '3). Finanças, 323·. 

Equiparação dos serventes da Secretaria do Departament-o 
Nacional de Saúde Pública. Projeto n 2·4'5. Finanças, 332. 

Equiparação do almoxarife da Dirootoria de Meteorologia. Pro-
jeto n. 254. Finanças, 346. 

Equiparação de Antonio Joaquim Fortes Bustamente. Reque-
rimento de. . . pedindo. Finanças, il55. 

Equiparação de vencimentos dos patrões, maquinistas, etc da 
CaJPitania do Porto do Distrito Federal. Finanças, 385. 

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 

17 m:~.io ...... Estrada de Ferro Central do Brasil. Oficializa o serviço sa-
nitario da. . . Finanças, 24. 

3 junho ...... Estrada de Ferro Central do Brasil. Efetiva os telegrafistas 
praticantes da. . . Projeto n. f2. Finanças, 60. 

16 ,. Estrada de Ferro Central do Brasil. .Indica que as Comis-
sões de Legislação Soci!ll, Justiça e Finanças, legislem 
sobre operarias e jornaleiros da. . . Industria, 5; Justiça, 

· 33; Legislação Social, 7; Finanças, f25. 
16 ,. Estrada de Ferro Central do Brasil. Gratificações a emprega-

dos da ... relativamente a 1{)27 e 1928. Projeto n. 62. Fi-
nanças, f27. 

16 ,. Estrada de Ferro Central do Brasil. Credito para cobertura 
das oficinas da ... em São Diogo. Projecto n. 64. Fi-
nanças, f2g. 

16 " . . . • . . Estrada de Ferro Central do Brasil. Abre credito para pagar 
a funcionarias da ... relativamentte ao anno de t929. 
Projeto n. 63. Finanças, f29. 

16 Estrada de Ferro Central do Brasil. Extengue "zonas de ser-
viço" da ... Projeto n. 65. Finanças, f30. 

15 ,. Estrada de Ferro Central do Brasil. Autoriza titular o pes-
soal jornaleiro da. . . bem como o dos Arsenaes, Casa 
da Moeda, etc. Projeto n. 66. Finanças, 13f. 

27 " Estrada de Ferro Central do Brasil. Incorpora á. . . a Estrada 
de Ferro do Rio Douro. Finanças, 165. 



DATA 

1 julho ...... 

16 » 

39 setembro ... 

27 maio .. .. . . 

27 » 

4 junho ...... 

10 » 

10 » 

lO » 

lO » 

17 » 

18 » 

24 

7 julho ...... 

9 

24 » 

30 , 
14 agosto ..... 

14 ,. 
2 setembro ... 
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Estrada de Ferro Central do Brosil. Descanço semanel dos 
e~pregados da ... Projeto n. f09. Legislação Social, 6; 
Fmanças, f82. 

Estrada de Ferro Central do Brasil. Promoção de funciona-
rios da. . . Projeto n. f40. Finanças, 223. · 

Estrada de Ferro Central do Brasil. Credito de f25 :822$ para 
pagar condutores da .. , Finanças, 370. ' 

ESCOLAS 

Escola Nacional de Belas Artes. Aumenta o numero de pre-
mi~s de viagem á Europa. Instrução, 4; Finanças, 37. 

Escola Nacional de Belas artes. Os professores das cadeiras 
praticas da. . . serão catedraticos desde a posse, etc. 
(emenda do Senado). Projeto n. f63. Instrução, 2: Fi-
nanças, 34. 

Escola Agrícola da Baía. Credito especial de 252:000$, para 
pagar subvenção (emenda). Projeto n. f60. Finanças, 67. 

Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria. Cre-
ditas especiaes de 78 :f68$595 e 24:600$, para pagar pro-
fessores da ... Projeto n. 45. Finanças, 36f. 

Escola f5 de Novembro. Aumenta os vencimentos dos opera-
rios, eletricistas, etc. da. . . Projeto n. 36. Finanças, 84. 

Escola Nacional de Belas Artes. Vencimentos dos professores 
da. . . Finanças, f 00. 

Escola Naval. Exames de preparatorios dos candidatos á ... 
sob re.gimen da lei n. 5.303-A, de f927. Instrução, f2; 
Finanças, f 03 . 

Escola de Medicina. Desdobra a cadeira de clinica medica 
da ... Projeto n. 39. Instrução, 8; Finanças, f38. 

Escola f5 de Novembro. Aumenta vencimentos dos auxilia-
res de escrita da. . . Projeto n. 73. Finanças, f39. 

Escola de Ensino Comercial . Concede aos diplomados pêlas ... 
os exames de preparatorios para matrrcula nos curso3 
superiores. Instrução U. . 

Escola Nacional do Belas Artes. Credito especial de 36:000$, 
para pagar turmas da. . . Projeto n.. f23. 

Escola Naval. Suspende os descontos feitos nos vencimentos 
dos docentes da ... Finanças, f98. 

·Escola Pratica de Agricultura e Veterinaria, em Monte 
Santo. Creacão de. . . Projeto n. f46. Agricultura, H: 
Finanças, 242 . · 

Escola de Comercio e Contabilidade de Muriaé. utilidade pú-
blica. Projeto n. f-66. Justiça, 63. 

Escola de Comercio "Presidente Washington Luis", pedindo ser 
considerada de utilidade publica. Agricultura, fr5; Jus-
tiça, 68. 

Escola Miita de Agricultura. Crêa no Maranhão. Projeto nu-
mero 208. Agricultura, f 6; Finanças, 284. 

Escola Naval. Revigora o decreto n. 5. 5.2-6, de· f 928, que re-
ganiza a. . . Projeto n. 239. Instrução, 33: Marinha e 
Guerra, 33; Finanças, 327 

EXERCICIOS FINDOS 

4 junho ...... Exercícios findos. Credito especial de 77 :OSf$500, ouro e 
f . 359 :704$88t5, ao Ministerio da Fazenda, para pagamen-
to de dividas relacionadas de ... Projeto n. f60. Finan-
ças, 67. 



DATA 

12 maio ..... . 

14 

19 

23 • 

27 

28 

28 " 

29 

3junho. 

5 • 
7 • 

10 • 

11 • 
11 • 
13 • 
16 

16 

16 • 
16 » 

17 

24 » 

26 , 

.... 

4 julho •••••• 

5 , 
7 " 
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F 

Fixa a Forca Naval para f9itf. Projeto n. 71. Marinha e 
Guerra, f; Finanças, f5. 

Fixa as forcas de Terra para f93L Projeto n. 159. Marinha 
,e Guerra 2; Finanças, f6. 

Fiscal do selo adesivo e agentes do imposto de consumo. 
Torna em classe unica os quadros de ... · Projeto n. 4. 
Finanças, 26. 

Fazendas de criação de gado. Transfere ao Estado do Piauf 
as. . . Finanças, 30. 

Faculdade de Medicina. Concede vantagens aos conservado-
res da. . . Instrução, 5; Finanças, 38. · 

Fundo especial para instalação de prisões e reformas penais. 
Justiça, 6. 

Formalidades prscritas pelo Codigo Civil para validade do 
testamento público dos cégos. J ustiça, 7. 

Faculdade de Medicina do ·Rio de Janeiro. Desdobra a cà-
deira de clínica medica da. . . Projeto n. 39. Instrução, 8. 

rFiancas dos agentes embarcados dos Correios do Amazonas e 
do Acre. Fixa. Projeto n. f f . Finanças, 59. 

Fundação Afonso Pena. Auxilia a ... Finanças, 70 . 
Fronteiras. Crêa comissão para fazer estudos destinados á 

fixação do territorio para defesa das ... Justiça, 27; Ma·-
rinha e Guerra, f2; Finanças, 83 . 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Transferencia da 
cadeira de anatomia humana (emenda ) . Instrução, 8; 
Finanças, f38. 

Fazenda de Santa Cruz. Alienação de terras da ... Projeto 
n. 127. Justiça, 70; Finanças, f06 . 

Fernando Caldeira de Andrade. Credito especial de 5:577$8-44, 
Ministerio da Justiça, para pagar a ... Finanças, 108. 

Fernando Muniz Freire .Junior. Credito especial de 8 :768$384, 
para pagar a ... · Projeto n. 52. · 

Fieis do tesoureiro geral do Tesouro Nacional. Aumenta o 
numero de. . . Finanças, f22. 

Fieis de tesoureiro denomii).am-se "ajudantes de tesoureiro" 
e regulam-!!e pelos dispositivos legais para os demais fun-
cionarias (vide emenda n. 1) . Finanças, f22. 

Fieis de tesoureiro. Prestação de fiança e promoção (vide 
emenda n. 2). Finanças, f22. 

Fieis de tesoureiro geral da Recebedoria do Districto Federal. 
Aumenta de dous (vide emenda n. 3). Finanças, 122. . 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Desdobra a cadeira 
de clinica medica da. . . Projeto n. 39. Instrução 8; Fi-
nanças, f38. 

Films cinematograficos. Adquire. Inªtrução, 20; Finança!, 
H6. 

Filhos de casais que tenham oito ou mais. Direito á instrução 
primaria. Instrução 23; Finanças, f60. 

Fazenda Nacional. Véda aos congressistas e funcionarias pú-
blicos demandar em nome de terceiros contra a. . . ~ro
jeto n. H2. Justiça, 45. 

Falencias. Indica que a Comissão de Justiça formule pro-
jeto para evitar. Industria, 1 f; Justiça, 46. 

Floriano Peixoto de Figueiredo. Credito especial de 6 :090$, 
para pagar a D Julia Iglezias de Figueiredo, vi uva. de ... 
Projeto n: f26. 



DATA 

7 julho ..... . 

7 

lO ,. 

13 

21 

12 agosto .. .•. 

12 ,. 

12 ,. 

13 " 
23 

26 ,. 

27 ,. 

1 setembro . 
,. 

5 ,. 

9 , 
10 ,. 

26 ,. 

6 maio .. . .. . 

1 julho ...... 

7 .,. 
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Falencia fraudulenta. Considera ... quando o capital não 
fõr verdadeiro. Projeto n. 118; Justiça, 48. 

Fõr administrativo. Limita pedidos de recoru;ideração do ... 
Projeto n. 119. Justiça, 49. 

Fronteiras. Mens. Exterior. Credito especial de 70:000$;-õuro, 
e 850 :000$, papel, para despesas com serviço de .. . 
Projeto n. f58; Finanças, 210. 

Feriados. Considera. . . os dias 24 de maio, H de Junho e 2 
de julho. Projeto n. 49 -Justiça. 30. 

Faculdade de Medicina da Baía. Credito especial de 2i :600$, 
Ministerio da Justiça, para pagar aos Srs. Matias M. Bi-
tencourt e Eduardo Sá Oliveira, assistentes da ... Finan-
ças 234. 

Faculdade de Medicina officiaes. Creação da cadeira de clí-
nica urologi-ca e provimento sem concurso (emenda). Pro-
jeto n. 204. Instrução, 32; Finanças, 3-f2. 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro Provimento da ca-
deira de clínica urologica (emenda) . Projeto n. 204. 
Instrução, 32; Finanças, ~f2. 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e Baía. Concurso 
para a cadeira de clínica urologica (emenda). Projet.o 
n. 204; I!nstrução, 32; Finanças, 3i2. 

Falencias, concordatas, etc. Crêa o Juizo Privativo de ... 
Projeto n. 205. Justiça, 69; Finanças 279. 

Fachadas. Autoriza abrir, pelo Ministerio da Justiça,. o 
credito de fOO:OOO$ para um concurso de ... (emenda). 
Projeto n. Si; Finanças, 48. 

"Finanças nacionais". Normas, preparara e execução dos or-
~amentos. Crêa o conselho das ... Projeto n. 222. Fi-
nanças, 305. 

Fazenda modelo em Campo Grande. Credito de !.026:950$, 
para instalacão da. . . Projeto n. 229. Agricultura, 21; 
Finanças, 307. 

Fundo especial para aquisição de navios de guerra. Projeto 
n. 233. Marinha e Guerra, 32; Finanças, 32i. 

Férias aos solicitadores da Fazenda Nacional e contadores-
distribuidor~ e escrivães da Justiça Federal. Justiça, 76; 
Financas, 324. 

Fusão dos quadros de maquinistas e motoristas da Saúde 
Publica e Inspectoria Sanitaria Marítima. Projeto nú-
mero 243. Finanças, 33f. 

Fernando Martins iJarneiro, pedindo contagem de tempo. 
Ri}Querimento de. . . Financas, 338. 

Fomento agrieola. Crêa secção na Diretoria do Serviço de 
Inspeccão e. . . Projecto n. 2'50. Agricultura, 23; Finan-
ças, 342. . 

Fa-Iencia. Indicação sobre alteração feita na redação da lei 
de. . . Industria, 20; Policia, 9; Justiça, &5. 

FRA'ICISCO 

Francisco Pedro de Oliveira Tozzi. Credito especial de 79$466, 
Ministerio da Guerra, para pagar a. . . Projeto n. 57. 
Finanças, 7. 

Francisco de Andrade. Credito especial de 32 :958$690, para 
pagar à. . . pêlo Ministerio da Fazenda. Projeto n. 97. 

Francisco Cabral de Oliveira. Credito especial de 72:096$753, 
Ministerio da Fazenda, para pagar a ... Projeto n. f20. 
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2 setembro ... Francisco Henrique Stilben. Credito especial de 60 :723$623, 
pelo Ministerio da Fazenda, para pagar a ... Projeto nú-
mero 262. Finanças, 328. 

FUNCIONARIOS CIVIS 

19 maio ....... Funcionarias públicos. Crédito até 40.000:000$, nara au-
. mento de vencimentos dos ... Projeto n. 5. Financas, 27. 

5 Junho.····· Funcionarios públicos. Gratificação aos ... Finanças, 72. 
5 " • · · • • • Funcionarios públicos civis da União. Dá Estatutos aos ... 

Finanças, 73. 
5 " · · • · · • Funcionarias públicos civis da União. Estatutos. Finanças, 

76. 
13 

16 

30 

· · • · · · Funcionarios públicos. Indicação para elaboração de pro-
jeto concedendo moratoria aos debitós dos. . . Indicação 
n. f. Justiça, 29. 

· · · · · • Funcionarias públicos. Regúla o processo de aposentadoria e 
jubilação dos ... Projeto n. 61. Justiça, 36. Finançao;, 
f2fi. 

Funcionarias consulares. Indica que a Commissão de Diplo-
macia formüle projeto reorganizando o corpo de ... In-

. di cação n. f O. Diplomacia, 8. 
8 JUlho ...... Funcionarias do Pedro 11. Crédito especial de ·63:6flf$277, 

Ministerio da Justiça, para pagar a ... Finanças, 1'95. 
15 

16 

Funcionarias públicos. Indica que as Commissões «:!e Jus-
tica e Financas elaborem projeto que reprima a nsura 
contra os ... Indicação n. f2. Justiça, 52. Finanças, 2f6. 

Funcionarias da Estrada de Ferro Central do Brasil. Regúla 
promoções dos. . . Projeto n. f 40. Finanças, 223. 

16 ~ • • • • • • Funcionarias que servirem na Junta de Alistamento. Pro-
jeto n. f42. Finanças, 225. 

24 · · · · · · Funcionarios do Instituto Osvaldo Cruz. Modifica denomi-
nação e vencimentos dos ... Finanças, 245. 

11 agosto.·· • Funcionarias civis e militares. Permite a venda de estam-
pilhas do sêlo papel e vendas m·ercantis aos .... Projeto 
n. f 93. Finanças, 269. 

12 " · · · · · Funcionarias diplomaticos e consulares. Dispõe sôbre apli-
cação da lei n. 2.657, de f929, aos herdeiros dos ... 

. Finanças, 27 4. 
6 se1embro. · • Funcionarias do Departamento Nacional de Saude Pública. 

29 
Contagem de tempo em dôbro de 5 de janeiro de f90' 
a 3f de dezembro de f 908. Saude, 8. Finanças, 335. 

Funcionarios da Estrada de Ferro Central do Brasil. Abre 
crédito de f25 :822$ para pagar a condutores e outros ... 
Finanças, 370. 

G 

6 mai9 . • • . . . Guiomar Peçanha. Vide crédito est~ecial de 30 :()00$, Minis-
teria da Justiça, para pagar despesas não incluidas no 
art. 2° da lei n. 5. 753, de f 929. Finanças, 9. 

27 ,. Gratificação ao pessoal das embarcações da Policia Marítima 
desta Capital. Crédito especial de 3 :980$544, Ministe-
rio da Justiça, para pagar... Projeto n. 35. Finanças, 
31. 

28 ,. Great Western. Incorpora aos depositos de que tratam os 
decretos ns. f4.326 e f4.530, de f920, os juros dos mes-
mos depositos. Projeto n. 9. Finanças, 40. 
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28 maio : . . . . . GrafJa do!! nom'es geograficos nacion~is e estrangeiros da 
Conferência de Geografia. Instruçao, 3. . 

29 Guarda-móres e seus ajudantes . . Regúla aposentadoria dos ... 
Justiça, 13. Finanças, 51. 

29 » •••••• Generos alimentícios adulterados. Crime de e&telionato ven-
der, expor a consumo, etc. Justiça, 12. Finanças, 50. 

4 junho ...... Geminiano da Franca. Crédito especial de 3:987$381-, Minis-
teria da Fazenda, para pagar. ao Ministro do .Supremo 

5 
13 

13 

16 

16 

24 

» 
» 

» 

» 

» 

. Tribunal Federal, Dr: ... Finanças, 62. · 
Gratificação · aos funcionarias .públicos civis. Finanças, 72. 
Gratificação a serventes do .Pedro ll. Crédito especial de 

'154 :292$597; parà pagar a ... Projeto : n. 84. Finanças, 
120. . 

Gratificação .a empregados .do PedroJI. Crtédito de 63:601$272 
·para pagar ..•. Projetou. 84·. Finanças, 120. Em. 

Gratificação a empregados da Estrada de Ferro Central do 
Brasil pelo período de 1927. a 1928. Projeto n. 62. Fi-

. · nanças, 127. . 
Grati ficação ao pessoal da Comissão de .Obras do Porto de 

Laguna. .Créditos pêlo Ministerio· da Viação para pagar ... 
Projeto n. 70. Finanças, 137. .. 

Guarda-livros. Regúla escrita comercial e profissão de ... 
Instrução, 16. Justiça, 35. 

1 julho . .. . . . Georgina Souto Carvalho, vi uva do almirante Alvaro A. de . 
Carvalho. Crédito especial de 9 :981$264,· para pagar 
a ... Projeto n. 91. 

3 " .•. , '·· Gerson de Faria Alvim. Oficial dú Tribunal de Contas, comu-
nicando registro sob' protesto para pagar a ... Tomada de 
Contas, 3. 

15 "· ...... Guarda civil e Inspetoria de Veícu los. Indica que a Comissão 
de Finanças elabore projeto revogando o decreto n. 5.753, 
de 1921, na parte relativa á verba .. . Finanças, ·2·17. 

12 agosto .... .. Guardas de polícia do Ministerio da Marinha. Aplica aos .. . 
as disposições da lei n. 5.148, de 1927, etc., que con-
cede . aposentadoria aos guardas de polí<lia do Distrito 

28 
Federal . Finanças, 298 _ 

Gusmão Dourado e Baldassini. Crédito especial de 121 :000$ 
. para .pagar a. . . Finanças, 3 09. . 

22 setembro • .. Guilherme Barros da Rocha Frota ·e capitães Antonio Ber-
nardino da Silva Junior e. Antonio Pereira d'e Barros. 
Crédito especial de 204 :067$612, para pagar aos drs ... 
Finanças, 363. 

30 . Gabinete de Identificação do · Distrito ·Federal. Creação de 
Jogares de identificadores. Projeto n. 286. Finanças, 
378. 

H 

29 miüo: . . ·~ .. Hollandsche Zeud America Handelmantachappy; Crédito es-
. pecial de 30:814$344, Ministerio da Fazenda, para pagar 

á· ... finanças, 46 .. ·' 
3 junho ...... Hermenegíldo de Albuquerque Porto- Carrero, pedindo melho-

ria · de reforma. Marinha e -Guerr a, -9 . Finanças, 61. 
5 " Hipotecas marítimas. Convencõés de · Bruxelas (unifi cação de 

regras sôbre ... ) . Projeto n . 15 .. 
11 julhQ ...... Hermelinda Bitencourt de Moura, viuva de Alfredo A. de 

· Moura. Conceqe pensão a que se refere o art. f• da lei 
n. 3.605, ·de 1918. Projeto' n. 182. Finanças, 211. 
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DATA 

24 julho . . · .... 

24 ,. 

1 agosto . .... 

12 ,. 

18 » 

6 setembro •.• 

3 outubro •••. 

6 junho •.•... 

13 ,. 

16 

16 , 

16 ,. 

16 

21 ,. 

23 , 

23 ,. 

30 ,. ... ~ .. 
30 ,. .... 

5 julho .•.... 

15 ,. 

ASSUNTO 

Hermenegildo R; de Barros. Crédito especial de 54:000$, pa-
ra pagar ao Dr. : .. Projeto n. 149. 

ijospitais nas cidades de Barra do Rio Grande e J oazeiro. 
Acôrdo para instalação de ... Projeto n. 156. Saude, 5. 
Finanças, 24 7 . 

Hermilo Freitas Melro, Crédito especial de 7:124$436, Mi-
nisterio da Justiça, para pagar a. . . Finanças, 254. 

Herdeiros dos funcionarias diplomaticos e consulares. Apli-
cação da lei n. 5.657, de i929, aos ... Finanças, 274. 

Horticultura e Agricultura. Orêa sp'ecimem novo em. ... (pri-
vilégio). Projeto n. 2i0. Agricultura, i7. Finanças, 292. 

Hospital de S. José do Porto Velho. Entrega subvénções não 
pagas ao. . . Finanças, 334. 

Hospitais de São Sebastião e Paula Candido. Vencimentos dos 
diretores do. . . Pmjeto n. 292. Finanças, 38i. 

INDICAÇÕES 

Indica que a Comissão d~ Justiça se manifeste sôbre a cons-
titucionalidade dos créditos abertos sem autorisação do 
Congresso. Justiça, 25. · 

Indica que as Comissões de Justiça e Finanças formulem 
projeto concedendo moratoria aos débitos dos funciona-
rios. IndicaÇão n. i. Justiça, 29. 

Indica que as Comissões de Legislação Social e Finan!)aJS le-
gislem sôbre a crise do trabalho e do desemprêgo. In-
dicação n. 2. Legislação Social, i. Justiça, 32. Finan-
ças, i24. · 

Indica que a üomissão de Legislaão Social formule projeto 
. sôbre pagamento de indenização ou pensões, pelo Es-

tado, em acidentes do trabalho. Indicação n. 3. Legis-
lação Social, 2. · 

Indica que a Conimissão de Legislação Social formule projeto 
sôbre trabalho de menores. Indicação n. 4. Legislação 
Social, 3. 

Indica que as Comissões de L~gislação Socia.l, Just iça ~ Fi-
nanças formulem projeto de lei sôbre operarios e jor-
naleiros da Estrada de Ferro Central do Brasil. Indi-
cação n. 5. Legislação Social, 7. Justiça, 33. Finan-
ças, i25. r 

Indica que seja alterado .o .Regimento Interno da Camara. In-
dicação n. 6. Polícia, 4. 

Indica que. a Comissão de Legislação Social reorganize o De-
partamento Nacional do Trabalho. Indicação n. 7. Le-
gislação Social, 4. 

Indica que a Comissão de Justiça reorganize o Distrito Fe-
deral. Indicação n. 8. Justiça, 37. 

Indica que a Comissão de Justiça formule projeto extin-
guindo facu ldade de em'itirem títulos os Estados e Mu-
nicípio. Indicação n. 9. Justiça, 39. . 

Indicação para elaboração de projeto alterando a selecão de 
funcionarias do Corpo Consular. Indicacão n. i O. Diplo-
macia, 8. 

Indica que a Comissão de Justiça formule projeto para evi-
tar falerwias. Indicação n. i i. Justiça, 46. 

Indica que as Comissões de Justiça e Finanças elaborem pro-
jeta que reprima usura contra os servidores do Es-
tado ... Indicação n. 12. Justiça, 52. Finanças, 2i6. 



DATA 

16 ,. .••••• 

15 ,. 

23 ,. 

14 aHosto ..... 

6setembro ... 

15 ,. 

17 ,. 

26 ,. 

7 outubro .... 
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Indica que a Comissão de Finanças revogue o d~spositivo do 
deereto n. 5. 753, de 1929, na parte relativa ás verbas 
"Fardamento da Guarda Civil e da Inspetoria de Vei-
culas". Indicação n. 13 . Finanças, 217. 

Indica que as Comissões de Justiça e Legislação Social for-
mulem projeto sôbre desemprêgo e casas operarias. In-
dicação n. 14. Justiça, 58. Legislação Social, 9. 

Indica que a Oomissão de Legislação Social formule projeto 
relativo á exploração de trabalhos nos portos, trapiches, 
e cais. Indicação n. i5. Legislação Social, 8. 

Indica que a Comissão de Justiça se manifeste sôbre a cons-
titucionalidade dos creditas abertos sem autorização 
plena do Congresso. Indicação n. 16. Justiça, 25. 

Indica que a Comissão de Justiça se pronuncie sôbre a exi-
gencia de expedição de decreto pelo Poder Executivo 
sempre que houver de agir ou de intervir, em qual-
quer parte do territorio nacional em defesa dos negocias 
peculiares da União ... Indicação n. i 7. Justiça, 77. 

Indica que as Comissões de Viação e Obras Públicas e de Fi-
nanças formule projeto preliminar de reforma dos Ser~ 
viços da Inspetoria Federal de Estradas. Indicação n. 18. 
Obras, i2. Finanças, 349. 

Indica que a Comissão de Justiça, tomando em consideração 
o caso do serviço policial e degrêdo dos quatro jorna-
listas cariocas, sem processo ou fórma legal, ocorrido eni 
São Paulo, proceda a um inquerito parlamentar e for-
mule .projeto de intervenção naquelle Estado. Indicação 
n. iO. Justiça, 80. · 

Indica que se proceda a rigorosa sindicancia no sentido de 
elucidar como foi suprimida uma parte do art. 122, 
§ 3" da nova lei de falencias e um trecho do art. 126. 
Indicação n. 120. Polfcia, 9. 

Indica que a Comissão de Justiça se manifeste sôbre o ca-
rater transitorio ou a natureza permanente do art. 3" 
do Decreto n. 3. 542, de 25 de setembro de i 918, rela-
tivo ao preenchimento de vagas na Camara e no Senado. 
Indicação n. 21. Justiça, 90. 

I 

19 maio ...... rm·posto de consumo. Unifica os quadros de agentes do .. . 
e fiscai$. do sê lo adesivo. Projeto n. 4 . Finanças, 26. 

'1:1 ,. Instrução moral e cívica. Restabelecimento da oadeira de ... 
no Instituto Benjamin Constant. Instrução, i. Finan-
ças, 33. 

28 • .. . ... Incorpora aos depositas de que tratam os decretos ns. i4.326 
e 14.530, de i920, os juros dos mesmos depositos (Great 
Western). Projeto n. 9. Finanças, 40. 

4 junho ...... Lmpostos de sêlo e de renda. Crédito especial até 400:000$ 
para atender a restituições de. . . aos juizes fedArais. 
Finanças, 62. 

5 ,. Impostos sôbre charutos de procedencia estrangeira. Eleva 
os . . . Finanças, 71 . 

5 ,. Instituto Comercial de Campos. Concede ao ... as vantagens 
concedidas á Academia de Comercio do Rio de Janeiro. 
Instrução, 10. 
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6 junho ...... Indica que a Comissão de Justiça se manifeste sôbre a cons-
titucionalidade dos creditos abertos sem autorização do 
Congresso. Justiça, 25. 

6 • . . . . . . Invalidez em serviço. Dispõe sôbre os oficiais aviadores, sub-
marinistas, medicas radiologistas da Armada e do Exér-
cito, etc. Justiça, 24. Marinha e GuerTa, f f. Financas, 75. 

9 ,. . . ... llllstituto Historico Geografico de Sergipe. Auxílio de réis 
60:000$ para construção do edifício para o. . . Projeto 
n. 86 . Finanças, 91. 

9 ,. . • . . . . Instituto Historico Geografico da Paraíba do Norte. Au-
xílio de 60 :000$ pra construção de edifício para o ... 
Projeto n. 86. Finanças, 91. 

11 Imposto de renda. Modifica a data para apresentação das de-
clarações dos contribuintes do ... Finanças, f04. 

12 ~ ••..•• Instituto Economico Nacional. Crea. . . Agricultura, 4. Fi-
nanças, fff. 

21 ,. • • • • . • Incorpora á a• classe os ·operarias das 4" e 5" classes do Ar-
senal de Marinha do Rio. Finanças, 148. 

21 ,. • . ••.• Inspetoria de Veículos. Fixa os vencimentos do pessoal da ... 
Finanças, f 49. 

25 ,. .. . .. . Instituto Brasileiro de Orientação Profissional. Finanças, 
f57. 

26 ,. .. . ... Instrução primaria gratis aos filhos de casais que tenham 

26 " 
mais de oito. Instrução, 23. Finanças, 160 . 

Investigação da paternidade. Prazo de preserição da ação 
sôbre ... Justiça, 38. Projeto n. 242. 

1 julho ...... Inspetores de alunos do 1Internato Pedr() IID. Aumenta os ven-
cimentos. Projeto n. f06. Finanças, f 79. 

1 ,. ...... Ilha do Governador. Crédito de f . 500:000$ para os serviços 

3 " 
de abastecimento de agua da ... Obras, 7. Finanças, f8f. 

Isaura Parente de Mello e Maria Juvenil de Barros. Crédito 
especial de 3.:500:000$ para p~ar a Dd ... Justiça, 43. 
Finanças f85. 

3 ,. .... .. Instituto da Ordem dos Advogados. Auxilia com 50:000$ o .. . 
Pr()jeto n. H O. 

7 ,. ...... Isabel Ferreira Bastos. Crédito especial de 2:565$668, Mi-
nisterio da Fazenda, para pagar a D ... Projeto n. f2f. 

7 " ...... Inspetorias de Higiene Infantil e Profilaxia da Lepra. Cré-
dito especial de 9:288$, para pagar ... Projeto n. 125. 

9 ,. ...... Isabel de Freitas Rodrigues. Crédito especial de 9 :832$25~, 
para pagar a D .... , viuva de Alexandre José Rodri-
gues. Finanças, 200. 

10 ,. . • . . . Inspetoria Federal de Pórtos, Rios e Canais. Fixa em' 7 :200$ 
os vencimentos dos datilografas da ... Projeto n. f31. 
Finanças, 203. 

15 ,. •....• Inspetoria de Veículos e fardamento da Guarda-qivil .. ~n-
dica que a Comissão de Finanças revogue o dispositivo 
do decreto n. 5. 753, de Hl29, na parte relativa á. . . In-
dicacão n. f3. Finanças, 2f7. 

16 ,. ••...• Inspetores da Inspetoria de Estabelecimentos subv~ncionad~s 
pelo Ministeri() da Agricultura. Crédito espeCial de réis 
63 :660$000. Finanças, 226. 

16 ,. ...... Instituto do Ceará, em Fortaleza. Utilidade pública. Pro-

24 " 
jeto n. 216. Justiça, 5i. 

.... Instituto Nacional de Música. Orea no ... a seç~o de arte da 
dansa ... Projeto n. f44. Instrução, 30 . Fmancas, 240. 
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29 julho ....•• Instituto Osvaldo Cruz. Modifica os vencimentos e denomi-
nação dos funcionarias do. . . Finanças, 245. 3o Inspetores Sanitarios Marítimos. Efetivação de medicas ... 
com dois anos de embarque. Projeto n. 170. Finan-
l)as; 252. 

15 agosto •.... Imposto sôbre a renda. Revisão do Regulamento do ... Fi-
nanças, 287 . . 

19 

22 

28 

Instituto de · Sericicultura em Limejra, São Paulo. Projeto 
n. 212. Agricultura, t8. Finanças, 294. 

Instituto Sul Mineiro de Varginha. Utilidade pública (em'en-
. · .da); Projeto n. 216. Justiça, 51. 
Importação de teares. J,lrofbe. Projeto n. 217. Agricultura, 

20. Legislação Social, ·2ü. Finanças, 199: 
Isabel Hoarigues Ferreira, viuva de João Alves Ferreira. 

Crédito especial de 10:503$225, para pagar a D. . .. 
Projeto n. 263. Finanças, 310. . 

5 setembro. Inspetoria de Profilaxia Marítima e Departamento Nacional de 
Saude Pública. Fusão dos quadróll de motoristas e ma-

5 

10 

15 

15 

16 

20 , 
30 

quinistas da ... Projeto n. 243. Finanças, '331. 
Instituto · Protetor dos Pobres e Creanças, pedindo auxílio. 

Finanças, 333; . 
fmposto especial. Institue taxa de 2 % .. ouro para melhora-

mentos de portos por um ... Projeto n.· 251. Finanças, 
343. 

Inspetoria de Estradas. Indicação sôbre contrato da São 
Paulo Railway Co. e· redação de projeto' de reforma dos 
serviços da. . . Indicação n. 18. Obras, 12. Finanças, 

. 349. . . 
Instituto da Ordem dos Advogados Publicação no lJtario Ofi-

cial' dos trabalhos do. . . Prój e to n. 257. Finanças, 353 . 
Instituto Nacional de Música. Eleva o número de professores 

de piano do ... Projeto n. 259 .. Instrução, 34. :Finanças, 
357. ' 

Inspetores Sanitarios Marítimos. Vantagens aos sub- ... Pro-
jeto n. 282. Finanças, 374. 

Identificadores. Crea lagares de. . . no Gabinete !le Iden-
tificação do Distrito Federal. Projeto n. 286. Finanças, 
378. . . 

2 outubro... . Inelegibilidade dos Presidentes e Governadores de Estados 
para presidente e. Vice-Presidente da República. Pro-
jeto n. 291. Justiça, 87. 

ISENÇÕES 

22 setembro .•• Isencão. Regúla o dispositivo do Co digo Civil referente á ... 
Projeto n. 269. Justiça, 82. 

J 

· 6 maio ...... Julia Iglesias Figueiredo. Crédito especial de 30 ;000$, Mi-
nisterio da Justiça, para pagar a D. . . . (Guiomar Pe-
çanha, Carmen Rezende, Oliveira Menezes). Finanças, 9. 

29 ~ ...... Jazidas de petroleo. Regúia a propriedade de. . . Justiça, 14. 
Obras, 1. Agricultura, 1 . 

2 junho .. ,{,. Juiz substituto de ·menores do Distrito Federal. .Institue. 
Justiça, 17. Finanças, 55. · 
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4 junho ..••.• Juiz federal e juiz substituto no Estado do Pará. Equipara 
em categoria aos em Minas, Rio, etc. (emerida retirada). 
Projeto n. 36-A. Finanças; 63. 

4 ,. ...... Juizes Federais. Crédito especial até 400 :000$, Mimsterio da 
Fazenda, para atender a restituições de imposto de· sêlo 
e sôbre a renda a ... Projeto n . . 377. Finanças, 62. 

16 julho ..... ,, Junta·s de alistamento. Contagem de tempo a funcionarias 
que servirem nas. . . Projeto n. f42. Finanças, 225. 

16 ,. Juizes em disponibilidade . (do tempo do Império) . Venci-
mentos minimo.s. Justiça, 57. Finanças, 228 . 

16 ,. Juro maximo de 9 o/o para qua!quer especie de emprestimo. 
Projeto n. fP. Justiça, 47. 

16 ,. Julia Iglesias de Figueiredo, viuva de Floriano Peixoto de 
Figueiredo. Crédito especial de 6 : 090f000. Projeto 
n. f26. 

24 » J ocelino Rocha. Crédito especial de 2: 4f3$333, Minis ter i o da 
'' Justiça, para pagar a. . . Finanças, 238. 

24 ,. Juizes de direito nas comarcas nos Estàdos. Competencia sô-
bre alistazpento e processo eleitoral. Projeto n . 153 . 
Justiça, 59. · 

13 agosto . . .. . Juizo Privativo de Falencias. Creã na Justiça do Distrito 
· Federal o. . . Projeto n. 205. Justiça, 69 . Finanças, 2'78. 

16 ,. •...• Jazidas de petroleo. Dispõe sôbre. . . Projeto n. f88 . Agri-
cultura, 13. Finança.,, 29f. 

1 setembro,',. "Jogo do bicho". Reincidencia da contravenção denominada ... 
Projeto n. 232. Justiça1 75. , Finanças, 320. 

" Juiz Federal, juiz substituto é procurador da República, e es-
crivãe& no Pará. Equiparação de vencimentos ... Finan-
ças, 323. 

" Juiz Federal, juiz substituto, procurador da República e es-
crivães no Ceará e em Mato Grosso. Equipâração de venci-
mez;ttos (emendas ns. f e 2) . Finanças, 323. 

1 " Juiz privativo do fôro especial da Polícia Militar do Distri-
to Fecleral e auditor da mesma corporação. Equiparação 
(eménda n. · 3). Finanças, 323. 

19 ,. Juizes substitutos federais. Considera vitalicios os ... Justiça, 
81. Finanças, 362. · ' 

6 maio ..... . 

31 julM ...... . 

20 agof>to ..... 

6 maio ....... 

S. C. 

JOAQUIM 

J.oj:lqui!ll. 4-1n_1eida Barros. 'dt'!éd~~o especial de~ 86 :6~9$·1,08, 
MmiSfieriQ da Fazenda1 R~t.ra pag~r a Joao. Pmhe1ro 
Almeida e Carolina Augusta Almeida, herdeiros de ... 
l!'inanças, f4. ' 

Joaquim Bezerh Lyra. Revigora a autori~ação do decreto 
n. 5.308, ' de 19.27, que abre crédito especial de 20:000$, 
P,ar~ pagar a ... Projecto n. f72. 

J oaqt.iim ' Lucas Monteir{). Crédito especial doe 7:37 4$73(), 
pa'ra pagar D. Dilia Gonçalves Monteiro, vi uva de ... 
Fin&nças, 296. · 

JOÃO 

João Pinheiro AI.rneida e Carolína Augusta Almeida. (Herdeiros 
de Joaquim de Almeida Barros)', Cr~dito especial de réis 
86 :629$108; Miniflterio da Fazenda, para pagar a .... 
Finanças, 14. ' 

5 
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15 maio ....• • :Toão Batista. Representação de. . . (Tesoureiro da Agencia 
do Correio de Baurú) pedindo a creação do cargo de 
Fiel-de Tesoureiro. Finanças, f 7. 

9 junho ..... . !fooão Carlos Pereira Pi:qto_.. Cr'édito especial de 99: i90$075, 
Ministerio da Fa~enda, para pagar a ... Projeto n. 75. 
Finanças, 88. 

9 " ...... João E~angelista da Silva Go-mes. Crédito especial de réis 
, 7 :793$805, para pagar a: . . Finanças, 93. 

17 " ...... João Ludovico Maria Berna. Crédito especial de 676$612, 
. Ministerio da Justiça, para pagar a. . . Finanças, f36. 

2 julho ..... .. João de Matos Araujo . Crédito especial de 4:993$550, Mi-
nisterio da Marinha, para pagar a... Projeto n. f34. 
Finanças, i83. 

15 " ....• Joã:o Lourenço da Silva Milanez. Oficio do Ministerio da Jus-
tiça retificando crédito pedido para ... Finanças, 2i5. 

28 agosto ..... João Alves Ferreira. Crédito especial de i O :503$325, Minis-
teria da Justiça, para pagar D. Izabel Rodrigues Fer-
reira, viuva de ... Projeto n. 263. Finanças, 3i0. 

24 setembro ... João Suassuna. Licença para processar o deputado ... Jus-
tiça, 84. 

.JOSÉ 

6 maio ...... José Maria Alves. Crédito especial de 5:400$, Ministerio da 
Justiça, para pagar a D. Maria Olimpia Alves, viuva de ... 
Projeto n. 26. Finanças, i3. . 

29 " ...... Jo'sé Rodrigues Vessadas. Crédito especial de 4 :414$5f6, Mi-
nisterio da Justiça, para pagar a Regina Purcer, filha 
de. . . Projeto n . 56. Finançás, 47. 

4 junho .....• !José Agostinho dos Reis. Dispõe sôbre os prazos do decreto 
' h. H. 750, de i915, relativo á Estrada de Ferro de San-

tavém a Cuiabá, de que era concessionario. . . Projeto 
n. i 14 . F inanças, 66. 

5 " ...... JoM Augusto da Silva. Crédito especial de 2:383$, Minis-
teria da Marinha, para pagar a ... Projeto n. 14. 

9 " José Rufino de Oliveira Filho, pedindo concessão de linha 
de navegação entre Manáos e rios Japurá e Il)á. Fi-
nanças, 92.. · 

10 " ...... José Vieira Goulart. Crédito especial de 29:980$, Ministerio 
da Guerra, para pagar a. . . Finanças, 95. 

24 " ••.••• Jo'S·é de Assumção Santiago e outros funcci,onarios dos Cor-
reios do Pará, , pedindo pagamento. Finanças, f 54. 

11 julho ...... José de Azeredo Bastos. Concede ao tenente o soldo da ta-
bella A, da lei n. 2.290, de f9i0. Finanças, 2f3. ·, 

16 .. • ..... José Buckler. Crédito especial de H :f62$250, Ministério da 
Guerra, para pagar a ... Projeto n. f62. Finanças, 2f9. 

24 " ...... José Antonio de Magalhães Castro. Crédito especial de reis . 
f5 :53i$329, Ministerio da 'Marinha, para pagar a ... · 
Projeto n. i52. 

31 " .....• Josefina Nunes Pacheco, vi uva do guarda civil José Nunes 
Pacheco. Crédito especial de f :440$, Ministerio da Jus-
tiça, para pagar a D. . . Projeto n. i 77. 

1 agosto ..... iJo,s.é da M·ata Cardim. Crédito especial de 2:459$2f6, Minis-
. te rio da Fazenda, para pagar ao Dr. . . Projeto n. i 79. 

1 " ..... Jo é :'}ntonio dos Santos Neto. Cl'lédito especial de 9:774$i93, 
para pagar a D. Clarice Pimenta dos 'Santos, vi uva de ... 
:Projeto n. 180, 
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16 agosto ..... José Monteiro Ferreira. Crédito ·especial de 89 :Of3$877, Mi-
nisterio da Fazenda, para pagar a. . . Finanças, 290. 

20 ,. •.... José Ferreira Pontes. Credito especial de 9 :228$f29, Minis-
teria da Fazenda, para pagar a ... Finanças, 297. 

28 • •..••. José Joaquim Soares. Crédito especial de H :688$, Ministerio 
da Marinha, para pagar a D. Camila Avila de Souza 
Soares, vi uva de. . . Projeto n. 277, Finanças; 3H. · 

1 outubro .... José Antonio Pedreira de Magalhães Castro. C~.édito especial 
de f5:53f$329, para pagar ao Dr. Véto ... Finanças, 380. 

13 » •••• José Antonio Pedreira de Magalhães Castro. Crédito especial 
de 15:521$329, para pagar ao Dr. (documentos). Fi-
nanças, 386. 

K 

julho ...... Kobler ~ Comp. e Serraria Moss: Crédito especial de réis 
24:984$, para pagar a ... ProJeto n. 90. 

15 setembro ••• Kobler & Comp. Crédito especial de 389:475$400, Ministerio 
da F.azenda, para pagar despesas do Centro de Aviação 

Naval. Finanças, 354. 
L 

6 maio ...... Léün Rouss.ouliéres. Crédito especial de 4 :f29$(}32, para 
pagar pelo Ministerio da Justiça, ao Dr ... Projeto n. 28. 

,. 

29 • 

Finanças, f 1 . 
Licença para pr-ocessar o Sr. Deputado Simões Lopes. . . Pa-

recer n. 43. Justiça, 2. 
Luiz Afonso Chagas. Crédito especial de f :465$453, Minis-

teria da Justiça, para pagar a-o Dr. . . Projeto n. 24. 
Finanças, 32. . 

29 ,. . • . . . Ladario Teixeira, pedindo auxilio para construção de um 
saxofone ·modelo. Requerimento. Finanças, 45. 

6 junho ...... Linhas telegraficas. Construção de ... no Ceará. Projeto nu-
mero f8. Obras, 2. Finanças, 78. 

10 ,. .•... Luciano Arnaldo Teixeira Leite. Crédito especial de 42:000$, 
para pagar a ... Projeto n. 116. Finanças, 98. 

1.i .. • .•••• Luiz Caetano Ferraz Crédito especial !;le f8 :806$666, para 
,. 

20 

pagar a ... Projeto n. 83. Finanças, H2. 
Linhas de serviço aéreo. Exploração de. . . Projeto n. 132 .. 

Finanças, f05.' 
Leoncio Fanucchi, pedindo reconsideração de despacho an-

terior. Finanças, 145. 
2 julho ....•. Leopoldina de Matos Porto, pedindo relevação de prescrição .. 

Requerimento. .'Justiça, 42. Finanças,. f84. 
3 ,. .....• Linotipistas do DiarúJ Oficial. Aumenta o quadro de ..• 

Finanças, f 90. 
30 ,. ...... Linha de navegação entre Manáos e Boa Vista (Amazonas) • 

Projeto n. f67. Finanças, 249. 
18 agosto ....• Licença ao Deputado Barbosa Lima. Poderes, f. . 
23 ,. ..... Leitão Rios, Dias Tavares, Meireles Zamith. Crédito espe-

cial de 1. 260 :650$8f2, Ministerio da Fazenda, para 
pagar a. . . Projeto n. 288. Finanças, 300. 

9 setembro ... Leopol{io Leal de Oliveira Coutinhü. Requerimento dos co-
bradores da dívida ativa da União pedindo aumento de 
percentagem. Finanças, 337. · 

Laboratorio Baoteriologico .do Departamento Nacional de 
Saúde Pública. Denomina auxiliares de laboratorios os 
serventes do. . . Projeto n. 249. Finanoas, 341 
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LEIS 

6 maio ....... Lei n. 5.753, de 1929. Crédito especial de 30:000$; Ministerio 
da Justiça, para p~gar despesas não incluídas no al't. 2" 
da. . . Fmanças, 9. 

· 6 • . ..... Lei n. 5.477, de 1928. Revigora a ... (Crédito especial de 
86:629$108, Ministerio da Fazenda, para pagar a João Pi-
nheiro Almeida e D. Carolina Augusta Almeida) . F'l-
nanças, 14. 

4 junho .....• Lei de vencimentos. Mensagem do Ministerio da Marinha 
pedindo modificações na ... parte relativa ás vantagens 
ao pessoal da Armada, quando embarcado, viajando no 
estrangeiro. Marinha e Guerra, 10. Finanças, 65. 

6 • ..•••. Lei de falencia. Representação qa Associaç,ão Comercial do 
Rio de Janeiro sobre artigos da .. . Justiça, 26. 

10 » ...... Lei n. 5.303 A, de 1927. Exames de preparatorios sob regimen 
da ... para candidatos á Escola Naval (emenda) Instru-
ção, 8. Finanças, 138. 

26 » ...... Lei de acidentes do trabalho. Modifica a ... Legislação So-
cial, 5. 

23 julho ...... Lei 'i'l. 5 .109, de 11)26, SQbre Caixa de Pensões e Aposenta:.. 
darias. Representação do Centro Ferroviario enviando 

. a.nte-projeto que remodela a... Le~islação Social, i(}. 
6 agosto ..... Le1s •ns. 5.109, tle i926 à decreto n. 4.682, de 1923. Meii..! 

sagem da Agricultura sôbre reforma das Caixas de 
Aposent.adorias e Pensões . Legislação Social, 1'2. 

6 • . .... Lei n. 5 . 109, de i 926. Representação de !saias Levi sobre 
modificação da ..• Legislacão Social, i5. 

R ,. .•••• Lei de acidentes do trabalho. Representação do Partido "Tra.: 
balhista do Brasil sobre projeto n. 427, de 1927. Le-
gislação Social, 11). 

12 ,. •••.• Lei n. 5.657, de i929. Aplicação da ... aos herdeiros dos_ 
funcionarias diP,lomaticos e consulares. Fínancas, · 275.' 

26 ,. .. , .. Lei n. · 5.109, de i926. Representação d~ fun.cionariQs da 
Companhia Ferro Viaria E'ste Brasileiro sobre .. ;· Le.: 

gislação Social, 21. 
27 ,. Lei n. 3. 454, de i 9i8. Prorroga prazos dos contratos resul-

tantes do art. i62, § i•, n. 3, da... (.Premias ás em-
prezas construtoras de navios). Projeto n: · 207. Ma-· 
rinha e Guerra, 3f. Finanças, 283. 

15 setembro ... Lols sôbre administração pública. Codigo de Direito Admi-
nistrativo e Consolidação das. . . Finanças, 351. 

19 ,. ... Lei n. 4.20,6, de 1920. Declara que o saldo de que trata o ar-
tigo 4" da ... é o da tabéla em vigor n.a ocasião da 
morte do aviador ou submarinista. Marinha e Guer.!.'· 
ra, 37. Finanças, 360. 

6 maio ...... Milton Albernaz Loba to. Crédito especial de 779$4(\6, Minis~ 
terio da Guerra, para pagar ao 2• tenente... Projeto 
n. 29. Finanças, 6. 

6 ,. ...... Maximo Edmar Pereira da Cunha. Crédito especial de réis 
4:554$838, Ministerio da Justiça, para pagar a ... Pro-

,jeto n . 55. Finanças, 8. 
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10 " 

11 
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Ma tias Drouhins de Andrade. Crédito especial de 3:97 4$193, 
Ministerio da Justiça, para pagar a... Projeto n. 30. 
Finanças, 10. 

Maria Olimpia Alves (viuva de José Maria Alves) . Crédito 
especial de 5:400$, Ministerio da JQstiça, para pagar a 
D ... Projeto n. 26. Finanças, 13. 

Medalha para o cidadão uruguáio que salvou um brasileiro 
no desastre do Late 28. Projeto n. 3. Justiça, 4. Fi-
nanças, 25 . 

Meio soldo ás viuvas, filhas, irmãs e netas dos militares que 
serviram no Uruguái e Paraguái pela tabela em vigor. 
Finanças, 28. 

Maquinistas navais. Denomina . . . os atuais sub-oficiais do 
quadro subalteruo do serviço de maquinas da Armada. 
Projeto n. 8. Marinha e Guerra, 4. Finanças, 36. 

Mapa agrologico. Subvenciona com 100:000$ o Estado de 
Alagoas, para organização do. . . Projeto n. 22. Fi-
nanças, 39 .. 

Medicos e veterinarios, nomeados em 1920. Colocação nos 
respetivos quadros de acôrdo com a classificação em 
concurso. Marinha e Guerr_a, 6 Finanças, 43 . 

Melhoria de montepio. Requerimento de D. Maria Elisa R. 
das Neves, pedindo. . . Marinha e Guerra, 7. Finan-
ças, 44~ 

MaMbreiros. Denomina ... os serventes dos diques de Santa 
Cruz, etc. Finanças, 56. 

Ministros do Sulpremo 'l'ribunal Federal. Crédito especial 
de 74:455$585, Ministerio da Fazenda, para atender a 
restituições a.. . Finanças, 62 . 

Maranhão e Mato-Grosso. Obras das Capitanias dos Portos, 
etc. Projeto n. 183. Finanças, 63. . . . 

Modêlo de títulos cientificas. Altera o. . . Projeto n. 16. 
Instrução, 9. 

Medicas radiologistas do Exercito e Armada. Dispõe sôbre 
os oficiaes aviadores, submarinístas e. . . quando inva-
lidados em serviço. Justiéa, 24. Marinha e Guerra, H. 
Finanças, 75. 

Maria Joaquina de Saldanha da Gama. Reversão de pensão 
em favor de. . . Projeto n. 85. Finanças, 80. 

Matricula de professores de enosino secundaria nas facul-
dades superiores. Projeto n. 43. 

Maternidade das Laranjeiras. Crédito de 500:000$, para remo-
delação da... Projeto n. 40. Finanças, 97. 

Matricula nos cursos de Farmacia e Odontologia. Prepara-
torios para. . . Instrução, 8. Finanças, 138. 

Minorias. Modifica. Regimento interno da Caro ara quanto 
á representação das. . . nas Comissões. Policia, 2. 

Meio soldo ás netas solteiras e netos menores. Condições 
para o abono de montepio militar e ... Finanças, i09. 

Morat.oria aos funcionarias publicas . Indica que as Comis-
sões de Justiça e Finanças formulem projeto concedendo ... 
Indicação, 1 . Justiça, 29. 

Medicas do Corpo de Saúde. Trans~erencias para a reser-ya de 
i" classe (vide emenda). Marmha e Guerra, 16. Fman-
ças, 123. 
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16 junho ...... Maria Salomé da Silva. Crédito especial de f4 :822$f86; Mi-
nisterio da Fazenda, para pagar a ... Finanças, f33. 

24 Matricula de professores de ensino . secundaria nas facul-
dades de ensino superior. Instrução, f 7. 

1 julho ...... Marian i Wanderley. Crédito especial de 28: f 78$773, para 
pagar a D. Amalia Matos Wanderley, viuva de ... Pro-

2 

2 

2 

10 ,. . 

22 

21 ,. 

jeto n. 93. 
Maria Juvenil de Barros e Isaura Parente de Mello. Crédito 

eslpec.ial de 3. 500 :000$, Ministerio da Far;enda, para 
pagar a DD. . . Justiça, 43. Finanças, f85. 

Maria Domingas dos Santos. Releval}ão de prescrição. Jus-
tiça, 44. Finanas, f86. 

Maria Isabel Guimarães Viegas e outros, pedindo paga-
mento. Requerimento de. . . Finanças, f89. 

Monumento em Porto Seguro, comemorativo do descobrimento 
do Brasil. Finanças, 20~. · 

M.otoristas e seus ajudantes da Policia do Distrito Federal. 
Direito de aposentadoria. . . Finanças, 233 . · 

Ma tias M. Bittencourt e Eduardo Sá Oliveira. Crédito es-
pecial de 2f :600·$ Ministerio da Justiça, para pagar aos 
Drs . . . assistentes da Faculdade de Medicina da Bahia. 
Financas, 234. 

24 ,. . • . . . . Maria Gomes Pinto. Crédito especial de 5: f0.7$290, para pagar 
a D ... Projeto n. f5f. 1 

30 " 
30 ,. 

Manaus e Boa . Vista (Amazonas). Linhas de nav.egal}ão 
entre ... Projeto n. f67. Finanças, 249. 

Marinha. Autoriza intensificação do servi~ de arrola-
lamento dos terrenos de ... Projeto n. f68. Obras, H. 
Marinha e Guerra, 27. Finanças, 2'50. 

30 , •..... Medicas, Inspetor·es Sanitarios Ma.ritimos. Efetival}ão dos ... 
com dois anos de embar.que. Projeto n. f 70. Finan-
ças, 252. 

31 ,. Miguel Oli·vé. Crédito es1pecial de Ml: f•2,4$600, Ministerio da 
Fazenda, para pagar o premio a que fez jús . . . Pro-
jeto n. f73, 

t. agosto ..... Maric Jorge M·ena Machado. Pensão á viuva e filhos do te-

4 

12 

13 
14 

15 

23 

29 

29 

,. 

,. 
c 

.. 

nente. . . Financas, 258. 
Mesas de Rendas e Postos Fiscais do Rio Grande do Sul. 

Representação de Alcindo Brasil Guedes e outros so-
bre lotação das ... ·Finanças, 260 . 

Ministerio do Exterior. Reforma dos Regulamentos do ... 
Projeto n. f96. Diplomacia, f2. Finanl}as, 273. 

Maria Gondim Brayner. Pensão a D .. . Finanças, 277. 
Maranhão. Crêa uma Escola Mixta de Agricultura no ... 

· Projeto n. 208. Agricultura, f6. Finanças, 284. 
Monumento á confraternidade sul-americana. Construção 

de. . . Finanças, 288. 
Meireles Zamith, Leitão e Rios e Dias Tavares. Crédito es-

pecial de L260.:658$8f2, para pagar a ... Projeto ·nu-
mero 289. Finanças, 300. 

Maria da Gloria de Abreu. Pensão a D. . . mãe do falecido 
tenente Antonio P. Moraes de Abreu. Finanças, 314. 

Maria Luiza Viana de Souza, pedindo pagamento. Reque-
rimento de. . . Finanças, 3f8 . 

1 setembro ... Material naval. Fundo para aquisição do. . . Projeto n. 233. 
Marinha e Gue-rra, 32. Finanças, 32f. 



DATA 

1 setembro ... 

2 " 

5 " 

17 " 

22 " 
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Manicomio judiciario da Assistencia a Psicopatas no Dis-
trito Federal. Fixa vencimentos do zelador dO ..• Pro-
jeto n. 234. Financas, 322. 

M.aquinas diversas. Modifica o art. f .009, das Tarifas das 
Alfandegas relativo a. . . Projeto n. 236. Finanças, 326. 

Maquinistas e motoristas da Inspectoria de Profilaxia Ma-
rítima e Departamento Nacional de Saú'de Pública. 
Fusão dos quadros de ... Projeto n. 243. Finanças, 33f. 

Maquinas de estampilhas usadas pelo Correio. Estende ao 
Ministerio da Fazenda o emprego de. . . Projeto n. 260. 
Finanças, 359. 

Marinheiros do Arsenal de Marinha. Altera o quadro dos 
i os e 2os ... Projeto n. 27f. Marinha e Guerra 38. 
fin~çM, 3M. ' 

MANOEL 

14 agosto ..... Manoel Xavier Paes BarretQ. Crédito especial de 2:f46$666, 
Ministerio da JustiÇa, para pagar ao Dr... Projeto nu-
mero 2f8. Finanças, 279. 

10 setembro ... Manoel Machado. Crédito especial de 4 :679$670, Ministerio 
da .Tustiça, para pagar a ... Finanças, 344. 

13 " ... Manoel Baioneta. Crédito especial de 126:680$578, Ministerio 

4 junho ..... . 

4 " 

16 " 

9 julho ...... 

11 " 

1 setembro ... 

15 " 

17 " 

20 maio ..... 

12 junho .••... 

da Fazenda, para pagar a. . . Finanças, 348. 

MARINHA 

Ministerio da Marinha. Mensagem do. . . pedindo modificação 
da lei de vencimentos na parte relativa ás vantagens 
do pessoal da Marinha quando embarcado viajando no 
extrangeiro. Marinha e Guerra, 1 O. Finanças 65. 

Marinha. Oficiais aviadores, submarinistas, medicas radio-
logistas da ... e do Exercito, quando invalidados em ser-
viço. Justiça, 24. Marinha e Guerra, f f. Finanças, 75. 

Marinha. Transferencia de oficiais da. . . para a reserva 
de f • classe. Marinha e Guerra, f6. Finanças, f23. 

Marinha Mercante. Determina aos oficiais e tripulantes da ... 
o uso de uniformes. Marinha e Guerra, 2(}. 

Marinha. Vantagens a sub-oficiais e sargentos reformados 
da ... Finanças, 2f2. 

Marinha de Guerra. Crêa fundo para reorganização da ... 
Projeto n. 233. Marinha e Guerra, 32. Finanças, 321. 

Marinha. Beneficios a inf-eriores da ... ! com serviços no 
Paraguái. Finanças, 350. 

Marinha. Direito do pessoal da taifa da. . . de Guerra ao 
Asilo de Invalidas da Patria. Projeto n. 275. Finan-
ças, 358. 

MILITARES 
• -··--· --r.~~1 

Militares que serviram no Paraguái e Uruguái. Concede ·á~ 
viuvas, filhas, irmãs e netas dos. . . o meio soldo da 
tabela em vigor. Finanças, 28. 

Militares. Condições para o abono do montepio militar e 
meio soldo ás netas solteiras e netos menores da •.. 
Finanças, f09. 



DATA 

11 junho •.... 

2setembro ... 

12 junho ..•••• 

23 » 
10 julho •••.•• 

10 " ..... . 

'J:l maio .••••. 

27 " •••••• 

9 junho .••.•• 

9 " •....• 

o " 
11 " 

26 " 

1 julho .••••. 

30 .. 

11 agosto ..•.. 

11 " ..... 

1 setembro ... 

6 maio ..... . 

6 " •···· 

15 " 

17 " 
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MODIFIOAÇÃO 

Modifica a data para apresentação das declarações do im-
posto sobre a renda. Finanças, 104. 

Modifica o art. f. 009 <las Tarifas das Alfant1egas relativas 
a maquinas diversas. Projeto n. 23&. Finanças, 326. 

Montepio militar e meio sol<lo ás netas solteiras e aos netos 
menores. Condições para o abono do... ;Finanças, 109. 

Montepio. Altera as pensões de ... Fina,nbas, 151. 
Montepio dos empregados civis. Altera a lei de. . . Finan-

ças, 207. 
Montepio. Regula o pagamento da pensão de. . . Finan-

ças, 208. 
N 

Nomes geograficos nacionais e estrangeiros da Conferência 
de Geografia. Adota a grâfia dos. . . Instrução, 3. 

Normas para a equiparação de que trata o art. 268, do 
decreto n. f6.782A, de 1925. Estabelece ... Instru-
ção, 6. 

Navegação dos rios da Amazonia. Autoriza contrato para ... 
Projeto n. 37. Finanças, 85. 

Navegação a vapor de Manáus aos rios Japurá e Içá.. Reque-
rimento de José Rufino de Oliveira pedindo concessão 
de linha de. . . Finanças, 92. 

Nomeação de um livre docente para a cadeira de clinica 
obstetrica (emenda) . Instrução, 12. Finanças, 103. 

Navegação aérea do ·rio S. Francisco, eto. (emenda). :Fi-
nanças, 105. 

Nina Rodrigues. Adquire por 60 :000$, os direitos autorais 
da obra de. . . Projeto n. 76. Finanças, 159. 

Navegação entre Manáus e Maués. Serviço de... Projeto 
n. ~05. Finanças, 178. 

l'favegação entre Manáus e BOa Vista do Rio Branco; Linha 
de navegação. Projeto n. 167. Finanças, 24.9. · 

Navios. Premi os ãs em prezas construtoras de. . . (prorroga 
prazos dos contratos resultantes do art. 162, § 1•, n. 3, 
da lei n. 3.454, de 1918. Projeto ·n. 207. Marinha e 
Guerra, 31. Finanças, 283.' 

Nomeação de 1•• e 2o• escriturarias do Corpo Instrutivo do 
Tribunal de Contas. Projeto n. 195. Finanças, 27i. 

Navios de guerra. Crêa fundo para aquisição de ... Projeto 
n. 233. Marinha e Guerra, 32. Finanr;.as, _321. 

o 
Oliveira Menezes. Crédito especial de· 30 :000$, Ministerio da 

Justiça, para pagar ao Dr: Antonio X. de.. . (Guiomar 
Peçanha, Carmen Rezende, e to.) Finanças, 9. 

Otavio Kelly. CI'éditü especial de 10:840$860, para pagar pelo 
Ministerio da Justiça, ao Dr... Projeto n. 27. Finan-
ças, i2. 

Oficiais da Justiça Federal das Secções dos Estados. Eleva 
vencimentos. Projeto n. 23. Finanças, 19. 

Oficializa o serviço sanitario da Estrada de Ferro Central do 
Brasil. Finanças, 24. 
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to junho ...... Obstetrícia. NomeaçãLI de um livre docente para a cadeira 
de... (f!mendà) . •Instrução, f2. Finanças, f03. 

tO ,. ••••. • Obstetrícia. Restabelece o curso de ... nos termos do de-
creto n. H. 5·30, de f895, e dispõe sôbre nomeação de 
professores (emenda) . .fnstrução, f2. Finanças, 103. 

7 julho.····· Ordem 3• de São Francisco de Assis, de São João d'El-Rei. 

10 

23 

Entrega de 45 apolices da Dívida Pública á ... Finan-
ças, f93. 

Olavo Dantas Itapicurú Coelho. Crédito esP,ecial de 4:000,, 
para pagar premio de viagem a. . . Finanças, 206. 

Operarias de trapiches e cáis, e to. Indiea que a Comissão 
de Legislação Social formule projeto relativo ao trabalho 

. de ... Indieação, f5. Legislação Social, 8. 
26 agosto· · · · • Orçamento. Normas para o preparo e execução dos. . . e 

crêa o "Conselho das Finanças Nacionais". Projeto nú-
mero 222. Finanças, 305. 

30 setembro .. · Operarias do Arsenal de Ladario. Vantagens aos... Pro-
. jeto n. 283. Marinha e Guerra, 39. Finanças, 375. 

3 junho ...... 

3 :> .... 

5 :> ...... 

5 :> 

16 :> 

20 :> 

. 9 julho ...... 

10 :> 

tO :> 

23 :> 

30 :> 

30 :> 

14 maio ...... 

OFICIAIS 

Oficiais reformados da Armada. Crédito especial de 2f0 :000$, 
. para pagar a ... (vide requerimento de Alvaro Teixeira dos 

Santos Imbassaf). Finanças, 57. 
Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Reforma 

compulsoria dos. . . Projeto n. f O. Marinha e Guerra, 8. 
Finanças, 58. 

Oficiais aviadores, submarinistas e medicas radiologistas do 
Exército, Armada, etc., quando invalidados em serviço. 
Dispõe sôbre. . . Justiça, 24. Marinha e Guerra, H. Fi-
nanças, 75. 

Oficiais da Armada. Reorganiza o quadro ativo dos ... Projeto 
n. 80. Finanças, 69. Marinha e Guerra, 28. . 

Oficiais da Armada para a reserva de f • classe. Transferenc1a 
de ... Marinha e Guerra, f6. Finanças, f23. 

Oficiais reformados veteranos do Paraguái. Perceberão ven-
cimentos pêla tabela vigente. Finanças, 144 . 

Oficiais e tripulantes dos navios da Marinha mercante. Uso 
de unifol'ffies. Marinha e Guerra, 20. 

Oficiais da administração e · contadores. Dispõe sôbre os 
quadros de. . . Finanças, 205. 

Oficiais do Ex;&rcito. Estende aos. . . aos vantagens, o nus ou 
prerrogativas confer-i-dos aos ofieiais do Corpo da Armada 
(emenda). Projeto n. 80. Marinha e Guerra, 28. Fi-
nanças, 69. 

Oficiais subalternos do Regimento Naval. Crea quadro ... 
Marinha e Guerra, 24. Finanças, 237. 

Oficiais da Polícia Militar do Districto Federal. Regula o 
acesso aos postos de. . . Projeto n. 164. Marinha e 
Guerra, 26. 

Oficiais eomissionados. Efetiva no posto de 2• tenente os ... 
Projeto n. 287. Marinha e Guerra, 4f. Finanças, 379. 

Oficio do Presidente do Tribunal do Jui'f, remetendo o pro-
cesso relativo ao Deputado Simões Lopes. Parecer n. 43. 
Justiça, 2. 



DATA 

. 27 junho ...... 

3 julho •...•• 

3 ,. 

7 " 
15 ,. 

18 ,. 

19 ,. .••.•. 

5 setembro .•• 

24 ,. 

1 outubro .... 

17 maio ...... 

19 ,. ...... 
20 ,. 

27 ,. 

28 ,. 
29 ,. 
29 ,. 
4 junho ...... 

5 ,. 
6 ,. 

10 ,. ...... 
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Oficio do Tribunal de Contas, comunicando registro sob pro-
testo de 400:000$ e L-a50:000$, para as delegacias fiscais 
da Bahia e Santa Catarina. Tomada de Contas, 2. 

Oficio do Tribunal de Contas, comunicando registro sob pro-
testo de 4:000$, para pagar ao Dr. Gerson de Faria 
Alvim .. Tomada de Contas, a. 

Oficio do Tribunal de Contas, comunicando registro sob pro-
testo para pagar á Delegacia Fiscal do Tesouro, no Es-
tado de Santa Catarina. Tomada de Contas, 4. 

Oficio do Ministerio do Exterior, pedindo andamento da Con-
venção sôbre sistema metrico. Diplomacia, i O. 

Oficio do Ministerio da Justiça, retificando crédito pedido 
. para João Lourenço da Silva Milanês. Finanças, 2i5. 
Oficio da Associação Comeroial do Rio de Janeiro, solicitando 

verba no Drçamento da Agricultura, ·para Congressos, 
Conferências, etc. Finanças, 2a2. 

Oficio do Conselho Municipal, enviando requerimento do In-
tendente Leitão da Cunha, pedindo re-fol'ma do regimen 
eleitoral (anexo). Projeto n. i54. Justiça, 50. 

Oficio do Tribunal de Contas, enviando ·processo sôbre ade-
antamento de E 4. 900 ao comandante Americo Araujo 
Pimentel. Tomada de Contas, 5. 

Oficio pedindo licença para processar o Deputado João 
Suassuna. Justiça, 84. 

Oficio do Tribunal de Contas, enviando balanços da República 
de diversos exercícios (informações) . Tomada de Con-
tas,· 6. 

p 

Patronatos e aprendizados agrícolas. Aumenta vencimentos 
dos funcionarios dos ... Projeto n. 2i. Finanças, 2a. 

Premio ao cidadão uruguáio que salvou um brasileiro no de-
sastre do "Late 28" (medalha) . Projeto n. a. Justiça, 4. 
Finanças, 25. 

Pessoal da taifa naval. Regula a admissão e distribuiçãD 
do. . . Projeto n. 6. Marinha e Guerra, a. Finanças, 29. 

Premios de viagem á Europa, concedidos pêla Escola Nacional 
de Belas Artes. Aumenta o número de. . . Instrução, 4. 
Finanças, a7 . 

Prisões e reformas penais. Fundo especial para instalação 
de ... Justiça, 6. 

Propriedade das jazidas de petroleo. Obras, i. Agricultura, i. 
Justiça, 14. . 

Provimento de cadeiras nos cursos superiores. Regula ... Pro-
jeto n. i29. Instrução 7. 

Procurador da República no Pará. Equipara o ... ew., ao 
em Minas, Rio, etc. (emenda retirada). Projeto n. a6 A. 
Finanças, 6a. 

Promoção dos aspirantes da Polícia Militar. Regula ... Jus-
tiça, 2a. 

Palacio da Justiça do Distrito Federal. Crédito especial de 
i80 :020$, Ministerio da Justiça, para pagar despesas 
do. . . Projeto n. 20. 

Preparatorios para matrícula nos cursos de Farmacia e Odon-
tologia. Instrução, i2. Finanças, iOa. 



DATA 

10 junho •• ·:. 

FJ " 
11 " 
11 " 
13 , 

13 " 
13 " 
16 , 

17 " 
17 , 

17 " 
26 , 
2 julho ...... 

4 " 
7 " 
9 , 

16 " 

16 " 
16 " 
17 " 
18 " 
24 " 
24 , 
24 " 
25 ~ 
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Proteção de obras !iterarias e artísticas. Aprova Convenção 
de Berna para. . . Projeto n. 44. 

Patronato Agrícola em Joazeira. Finanças, iOi. 
Pagamento em sêlos ordinarios do transporte aéreo da cor-

respondencia postal. Projeto n. i32. Finanças, i05. 
P.rojetos não relatados. Inclusão em Ordem do dia de ... 

Policia, 3. · 
Prefeitura do Distrito. Federal. Autoriza emprestimo á ... 

Projeto n. 50. Finanças, 113. 
Porto de Recife. Revigora art. i" do decreto n. 5.457, de 

i928, etc. Projeto n. 48. Finanças, 115. 
Pedro 2". Crédito especial de i 54:292$597, para pagar a ser-

ventes do... Projeto n. 84. Finanças, i2(). 
Porto de Pernambuco. Autoriza liquidar, por acôrdo, o com-

promisso do Tesouro para cam a Société du Port de 
Pernambuco. Projeto n. i61. Finanças, i32. 

Provimento do cargo de delegado das capitanias dos Portos. 
Projeto n. 69. Marinha e Guerra, i 7. Finanças, i34. 

Porto de Laguna. Créditos para pagar gratificação ao pessoal 
das obras do. . . Projeto i:J.. 70. Finanças, i37. 

Publicação de acórdãos do Supremo Tribunal Federal. Con-
correncia para ... Finanças, i 50. 

Prazo, prescrição, ação de investigação da paternidade na-
tural. Projeto n. 242. Justiça, 38. 

Pagamento de dívidas provenientes de sentenças judiciarias. 
Autoriza emitir apolices da dívida pública para ... se-
gundo decreto n. 11.5i6, de 19i5 (emenda). Justiça, 43. 
Finanças, i85. 

Propaganda do algodão na estrangeiro. Crea escritorio de ... 
P·rojeto n. 113. Agricultura, 7. Finanças, i 92. 

Publicações obcenas. Mensagem do Exterior enviando Con-
venção sôbre ... Diplomacia, 9. 

Porto de mar em Buzios. Requerimento de Antonio Miguel de 
Azevedo e Silva, reiteirando pedido de concessão de ... 
Obras, 8. Finanças, i 97. 

Precatorios. Formalidades sôbre as sentenças definitivas e 
de liquidação, quando parte a União e expedição de ... 
Projeto n. i37. Justiça, 54. Finanças, 22i. 

Promoção dos funciona'l'ios da Estrada de Ferro Central do 
Brasil. Projeto n. 140. Finanças, 223. 

Projetos que passem da legislatura. Regula abertura da dil'l-
cussão dos. . . (projeto) . Resolução, 4. Polícia, 7. 

Prorrogação por tres anos do prazo para fazer exames par-
celados. Projeto n. 143. Instrução, 29. 

Previdencia social. Crea o Conselho Nacional de Assistencla 
Médica e ... Sa:úde, 4. Finanças, 23i. 

Processo e alistamento eleitoral. Juizes de direito nas co-
marcas dos Estados. Projeto n. i 53. Justiça, 59. 

Posto de monta em Ararí (Minas Gerais). Fundação de ... 
Projeto n. 147. Agricultura, i2. Finanças, 243. 

Passagens aos des.empregados dos Estados. Crédito para 
pagar. Projeto n. 148. Finanças, 244. 

Processo das eleições. Dispõe sôbre alistamento de eleitores 
e. • . Projeto n. i 54. Justiça, 60. Finanças, 246. 



DATA 

31 julho ••.... 

1 agosto ..... 

8 :0 

16 :0 

20 :0 

2J " 
27 :0 

23 :0 

1 setembro ... 

2 :0 

5 :0 

10 :0 

16 :0 

22 :0 

25 :0 

2 outubro .. -. . 

10 » 
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Premio a que fez jús Miguel Olivé. Credito -especial de réis 
40:124$600, Ministerio da Fazenda, para págar. . . Pro-
jeto n. 173. . 

Pereira Carneiro & Comp. Ltd. Crédito especial de i: 232.750, 
Miuisterio da Fazenda, ·para · indenizar á Companhia 
Comércio e Navegação. Finanças, 255. 

Partido Trabalhista do Brasil sôbre projeto n . . 427, de 1927, 
que modifica a lei de acidentes do trabalho. Legislação 
Social, ,f9. 

Petroleo. Dispõe sobre jazidas de ... Projeto n. 188. Agricul-
tura, 13. Finanças, 291. · 

Proí•be emprêgo de essencias puras como fôrça motriz em 
veículos. Projeto n. 213. Agr icultura, 19. Finanças, 295. 

Prorroga a atual sessão legislativa até 31 de dezembro. Pro-
jeto n. 214. Justiça, 72. · 

Premio ás emprezas construtoras de Pavios. Prorroga prasos 
dos contratos resultantes do art. 162, § i •, n. 3, da lei 
n. 3.454, de 1918 sôbre ... Projeto -n. 207. Marinha e 
Guerra, 31. Finanças, 283. 

Patrimonio Historico e Artístico Nacional. Organiza defesa 
do ... Projeto n. 230. Justiça, 74. Finanças, 313. 

Psicopatas. Crê a Comissão Fiscalizadora da Assistencia a ... 
no Distrito Federal. Projeto n. 231. Saúde, 7. Finan-
ças, 319. 

Procurador da República, juiz federal, substituto, escrivães, 
etc., do Pará. Equiparação de vencimentos. Finan-
ças, 323. 

Procurador da República, JUIZ federal, etc., no Ceará e em 
Mato Grosso (emendas ns. 1 e 2) . Finanças, 323. 

Postos de expurgo. Creação de. . . Projeto n. 235. Agricul-
tura, 22. Finanças, 325. 

Profil-axia. Inspetoria de ... Marítima e Departamento Na-
. cional de Saúde Pública. Fusão dos quadros de maqui-

nistas e motoristas da. . . Projeto n. 243. Finanças, 331. 
Portos. Institue a taxa de 2% ouro para obras e melhora-

mentos de. . . por imposto especial. 
Piano. Eleva o número de professores de ... no Instituto Na-

cional de Música. Projeto n. 259. 
Pereira Carneiro & Comp Ltd., pedindo prorrogação de con-

trato. Finanças, 364. 
Patronato de Menores Abandonados do Estado do Rio. Sub-

venciona com 198:000$000. Projeto n. 273. Finan-
ças, 369. 

Presidente e Vice-Presidente da República. Inelegibilidade 
dos Governadores e Presidentes de Estado para. . . Pro-
jeto n. 2Íli. Justiça, 87. . 

·PatrõeS., maquinistas, foguistas e carvoeiros da Capitania 
dos Portos do Distrito Federal, etc., pedindo equipa-
ração de vencimentos. Requerimento. Finanças, 385. 

PARAGUAI 

20 maio ...... Paraguai e Uruguai. Concede ás viuvas, filhas, irmãs e 
netas dos militares que serviram no ... o meiD soldo pela 
tabela em vigor. Finanças, 28. 

20 junho...... Paraguai. Oficiais reformados veteranos do. . . perceberão 
vencimentos pela tabela vigente. Finanças, 144. 



DATA 

4 julho .. . . :· 

15 setembro .. . 
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Paraguai. Reversão de pensões dos veteranos do. . . ás suas 
familias. Finanças, 191. 

Paraguai. Benefício a ,inferiores da Armada com serviços 
no. . . Finanças, 350. 

PENSÕES 

6 junho.. . . . . Pensão. Reversão de. . . em favor de D. Maria Joaquina de 
Saldanha da Gama. Projeto n. 85 . F inanças, 80. 

16 " . .-... • Pensão a operarios por acidentes do trabalho. Indica que a 

23 

Comissão de Legislação Social formule projeto de lei, 
obrigando o Estado a pagar. . . Indicação n. 3 . Legisla-
cão, 2. · 

Pensão á senhorita Aurora Bruzon. Instrução, 18. Finan-
ças, 155. 

24 " Pensões de montepio. Altera as ... Finanças, 151. 
4 julho ...... Pensões concedidas acis veteranos do Paraguai revertem ás 

lO 
11 

suas famílias. Finanças, 191. 
·Pensões de montepio. Regula pagamento de ... Finanças, 208.' 

...... Pensão a que se refere o art. 1" da li:il n. 3 ,605, de 191~. 
Concede á D. Hermefiegilda B. de Moura a ... · Projeto 
n J '182 ~ Finanças, 211. . · 

4 agosto.. . . Pensão á vitiva e filhas do tenente Mario Jorge Mena Ma-
chado. Finanças, 258. · · 

13 , ••••• 
29 » 
16 setembro ... 

6 maio ..... . 

27 " ...... 

2} » 

3 junho , ..... 

17 » 

21 julho ...... 
I 

30 " ...... 

13 agosto ..... 

10 setembro ... 

Pensão a D. Maria G. Lessa 'Branes. Finanças, 27'7 . . 
Pen&ão a D. Maria da Gloria de Abreu. Fina,riças, 314. . 
Pensão a DD; Ana, Rosa e Esmeralda Chaves de Araujo. 

Projeto n. 258. Marinha e Guerra, 35. Finanças, 356. 

POLÍCIA 

Polícia civil do Distrito Federa.!. V,ide crédito especial de 
30:000$, para pagar despesas não incluídas no art. 2• 
da ,lei n. 5. 753,_ de 1929. Finanças, 9 .. 

Polícia marítima da capital. Crédito especial de 3:980$544, 
Ministerio da Justiça, pará: pagar ao pesl?oal das embar-
cações da. . . Projeto n. 35. Finanças, 31. 

Polícia. Dispõe sÕ'bre visitas de Alfanega e de. . . aos va-
pores de cabotagem. Projeto' n. 58. Finanças, U . 

Polícia . Militar do Distrito Fédéral. Reforma compulsór ia de 
oficiais da ... Projeto n :~:w, Marinha e Guerra, 8. Fi-
nanças, 58 . ' 

Polícia do Distrito. F~deral. A;boií.;ão do concurso para os 
Jogares de tlscrivães de priineh·a entrancia da... :J!'i-
nanças, 135. · · 

Policia do Distrito Federal. Pir·eito· á apos·entadoria aos mo-
toristas ·e seus ajudantes da. . . Finanças, 233. 

Polícia Militar ·do Distrito Federal·. Regula o acesso nos pos-
tos de oficiais cta : .. Projeto ·n·.' -164. Marinha e Guer~ 
ra, 26. 1 

Polícia Militar do Distrito Federal : Créditos especiais de 
619:045$836 e 814:834$, para pagar despes~s na ... Pro· 
jeto n. 246. Finanças, 281. · · , . 

Polícia Militar do Distrito Federal. Eleva o número de aspi-
rantes a oficial :da.· ..• Projeto n. 247 .. Mar;i:pha e Guerra, 
34 ~ Fiilan~as, a40 •- · · . 
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PROFESSORES 

17 maio •...•. Professores de patronatos agrícolas, etc. Vencimentos dos ... 

·27 " 

27 " 

10 junho .••••• 

10 " 

10 " 
17. " 
24 ,. ....... 
24 .. 
1 julho .••.•• 

16 &Cltembro •. . 

Projeto n. 21 . Finanças, 23. 
Professores de desenho do Pedro 11. Considera catedraticos 

os. . . Proj-eto n. 163. Instrucão 2. Finanças, 34. 
Professores de cadeiras praticas da E. E. de Belas Artes 

.serão catedraticos d·esde a posse (emenda do Senado). 
Projeto n. 163. Instrução, 2. Finanças, 34. 

Profe-ssores d-e ensino secundaria. Matrícula de. . . nas fa-
culdades superiores. Projeto n. 4a:--

Professores da Escola Superior de Agricultura e Medicina 
Yeterinaria. Creditas especiais de 78:168$595 e 24:600$, 
para pagar a ... Projeto n. 45. Finanças, 36:1.. 

ProfessoreS da Escola Nacional de Belas Artes. Aumenta os 
vencimentos dos... . Finanças, 100. 

PJrof.essores dlliS escolas superiores. Julgamento das con-
cursos para ... Instrução, :1.3. 

Professores de ensino sooundario. Dispensa de provas ves-
tibulares os... . Instrução, 15. 

Professores de ensino secundaria nas faculdades d-e ensino 
superior. Matrícula. Instrução, 17. 

Professores .e auxiliares de estabelecimentos militares, no-
meados de acórdo com o art. 10, do decreto n. 5.637, 
de :1.928. Modifica vencimentos dos. . . Pr<>j~to n. :1.04. 
Marinha e Guerra, 21. Finanças, 177. 

Professores de piano do Instituto Nacional de Música. Eleva 
o número de. . . Projeto n. 259. Instrução, 34. Finanças 
357. 

QUOTAS 

28 junho ...... Quotas de caridade. Inclusão de associações na distribuição 
das ... 

Asilo do Bom Pastor, de Maceió, ~stado de Alagoas. 
Hospital de Caridade, mantido pêla .Santa Casa de Miseri-

cordia de S. Miguel de Campos, Estado de · Alagoas. 
Esc~la mantida pela Socieda,de Montepio düs Artistas, de 

Penedo, Estado de Alagoas. 
Escola Manoel Lourenço, em Maceió .. 
Escola Miguel Omena, mantida pêla Liga dos Republicanos 

Combatentes, em Maceió. 
Abrigo do Marinhe·iro, do Rio. 
Centro Pernambucano, do Rio. 
Hospital de Caridade de Petrolina. 
Escola Marconi de Radiotelegrafia. 
Santa Casa de Caridade da cidade da Barra, na Baía. 
Casa de Caridade de Conquista. 
Casa de Misericordia Morro do Chapéu. 
Casa de Caridade de Joazéiro, Baía. 
Santa Casa de Misericordia de Caetité. 
Bolsa de Caridade de Minas do Rio das Contas. 
Casa de ·Caridade de Barreiras, Baía. · 
Casa de Caridade de Andaraí, Baía. 
Escola Feminina Patrocínio de S. José,. de Lorena. 
Casa da Divina Providência da capital de S. Paulo. 
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28 junho ...... Associação das Damas S. Vicente de Paulo do Distrito Fe-
deral. 

Patronato da casa Luiza de MarHlac, desta capital. 
Casa de M·isericordia, de Botucatú, S. Paulo. 
Instituto de Assistencia á Infancia, Estado do Maranhão. 
M1aternidade Benedito Leite, Estado do Maranhão. 
Escola de Enfermagem, Estado do Maranhão. 
Asilo de Mendicidade, Estado do Maranhão. 
Santa ·Casa de Misericordia, Estado do Maranhão. 

(Emendas ). Projeto n. 203. Finanças, 171. 
28 junho .•.... Quotas lotericas para a Associação Protetora das Missões: 

Santa Casa de Itatiba. S. Paulo. 
Santa Casa de Misericordia de Para ti. 
Abrigo Filhos do Povo. Baía. 
Sociedade S. V•icente de P·aulo. Baía. 
Liceu Salesian{) S. Salvador. Baía. 
Colegio Santa Eufrasia. Baía. 

(Emendas) . Finanças, 172. 
25 agosto ••.•. ,Quotas de caridade. Dispõe sôbre ... Projeto n. 321. Finan-

cas, 208. 

Q 

7 junho •...•. Quinina oficial. Regimem da ... Saúde, 1. Finanças, 81. 

19 maio ...... 

27 :> 

28 :> 

5 junho ...... 

28 :> 

3 iulho ...... 

10 :> 

23 :> 

14 agosto ..... 

5 setembro 

QUADRO 

Quadros de agentes do imposto do consumo e fiscais de sêlo 
adesivo. Torna em classe unica os ... Projeto n. 4. Fi-
nanças, 26. · 

Quadro subalterno do serviço de maquinas da Armada. De-
nomina maquinistas navais os atuais sub-oficiais 'do ... 
Proj.eto n. 8. Marinha e Guerra, 4; Finanças, 36. 

Quadros. Determina que os medicos e veterinarios nomeados 
em 1920 deverão ser colocados nos nespetivos ... , de 
aqôrdo com a cla)ssificação em concurso. Marinha e 
Guerra, 6. Finanças, 43. · 

Quadros dos of.iciais do Corpo da Armada. Reorganização 
do ... Projeto n. 80. Finanças, 69. Marinha e Guerra, 28. 

Quadro de revisão do Diario Oficial. Aumenta o número de 
mesas efetivas do. . . Finanoas, f 70. 

Quadro de linotipistas do Diario Oficial. Aumenta o ... Fi-
nanças, 190 . · 

Quadros de oficiais da administração e contadores. Finan-
ças, 205. 

Quadro de oficiais suba! ternos do Regimento Naval. Crê a ..• 
Marinha e Guerra, 24. Finanças, 237. 

Quadro de sub-oficais aviadores na arma de aviação do exér-
cito. Crêa ... Projeto n. 206. Marinha e Guerra, 29. 
Finanças, 282. 

Quadro de motoristas e maquinistas da Inspetoria de Profi-
laxia Marítima e Departamento Nacional de Saúdé P.ú-
blica. Fusão dos. . . Projeto n. 243. Finanças, 331 . 

Quai:lro de primeiros e segundos marinheiros do Arsenal de 
Marinha Altera. . . Projeto n. 271. Marinha e Guerra, 
38. Flinanças, 367. 



DATA 

6 maio ...... 

14 ,. ....... 
27 ,. 

2~ » 
29 

29 ,. 

29 ,. 

4 junho ..... . 

4 ,. ...... 

4 ,. 

4 ,. 

5 ,. 

5 , 

10 ,. 

lO ,. 

11 ,. 

13 , 
11 ,. , ... . 
19 " 
21 ,. 

julho .. . ... 

,. 

16 ,. 

16 ,. 
17 ,. 
23 ~ io •••• • 

25 ,. 
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R 

Regula as vistorias policiais das casas de diversões do Dis-
trito Federal. Projeto n. 1. Justiça, L Finanças, 1. 

Regula as sociedades anonimas. Justiça, 3. 
.Restabelecimento da cad~ira de ·inst rução moral e cívica do 

Instituto Benjamim Constant. Instrução, 1. Finanças, 33. 
Regula o es~ado d.e sítio. Justiça, 5. 
Regula a aposentadoria dos guarda..;mores e seus ajudantes . 
. Justiça, 13. Finanças, 41. r., · 
J'l,~gula a pl,'opriedade das jazidas de petroleo. J usti'ça, 1. 

Obras, 1. Agricultura, 1. · 
Regina Purcer. Crédito especial de 4:414.$316, Ministerio da 

Justiça, para pagar a ... Projeto n. 56. F inanças, 47. 
Restituição a .que têm qireito ministros do Supremo Tri-

bunal Fe.deral. Crédito especial de 74:455$585, para 
atender á .. . · Finanças, 62. 

Restituição de imposto de sêlo e sôbre a renda a juizes fe-
derais. Crédito especiaL até 400:000$ para atender á ... 
Finanças, 62 . 

Registro de interditos. Véto ao art. 8• e paragrafo da resolu-
ção legislativa que crêa o ... ·:Projeto n. 4'7. Justiça, 19. 

Regula os serviços de estatística no Brasil. Justiça, 22. Fi-
nanças, 74 . 

Regula promoção dos aspirantes da Polícia Militar do Dis-
trito Federal. Justiça, 23. 

Reorganiza o quadro ativo dos oficiais do corpo da Armada. 
Projeto n. 80 . Marinha e Guerra, 28. Finanças, 69. 

I,tegula organização do ensino prill,lario fed~ral1 secundaria 
e normal. Instrução, 11. Finanças, 96 . 

Revalidação de exames finanis do curso geral técnico co-
mercial (emenda) . InstruÇão, 8. Fi~anc.as, 138. 

Regimento inlern'o. · Altera o. . . quan~o á apresentação de 
,. projeto, indicação ou requerimento. Polícia, 1. 

Radio-te}egràfi.co.. Cop.venio. . . entre o Brasil e o ferú. 
Aprova , . , Proje.to n . 44. · 

Regimento internq. ·; .~9d.ifica o. . . quanto á r epresentação 
· das minorias pá. ~ôliiitituição de comissões. Polícia, 2. 

Revalida concessãq:_ d~ =.IÍÜe tratam os dooretÇJs ns. 12 . 362 e 
1;2.273, c;ie 1~p: (,ç.pmpanhia Porto E. F. Noroeste de 
S. PauLo) .. Pr6je.tp .J}. 74. Obras, 6. F inanças, 141. 

Regime~~o ~ntern9~ ~a Ca~_ara. Indica que seja 'alterado o .. . 
. . IndLCaçao· n .p, . . Pohc1a, 4. . 
Regula situação dos sérvidores técnicos e administrativos dos 

esta~eleciment.o~ . dj:l assistencia médica, pública e pr~
vada : Projeto 'n ·~ 9:9. Finanças, 173. 

~egill}.e~to in. terno. Al~r:a qi~posições do . . . Projetç-rt~sOl1J.r-
c!í,o n. ~ . Polícia, 5, _ . _ . 

Requerimentos d~ in,for~açoe.s . , D1spoe sôbre. . . P~e~~to-re.,. 
so~ucão n. 3. Polítna, 6. 

Regula andamento de documentos nas .r~partíções públicas. 
Projeto n . . -138 . Justiça, 55. , 

R,êde O.~ esgotos. Promove estudos e construção da. • . no 
Distrito Federal. Obrí!-S, to~ Finanças, 22~. 

Regimento Naval. Crêa quadrf? de oficiais suba]t~rnos do ... 
. . Marinha e Guerra, _24. Fmancas, 237 . · 

Radio-eletricidade. Regul~ eX!ploracão da; .. Projeto n. 155. 



DATA 

11 agosto ..... 

21 " 
16 setembro ... 

22 " 

28 maio ...... 

3 junho ...... 

3 " 

12 agosto ..••. 

1 setembro ... 

10 junho ...... 

20 " 

7 julho ...... 

g " 

g " 

23 " 

12 agosto ..... 

15 » 
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Ricardo. Almsida ~ego. Crédito especial de 24 :000$, Minis-
terJO da Justiça. Projeto n. 192. Finanças, 268. 

Revisão de alistamento de eleitores no Distrito FederaL Pro-
jeto n. 215. JustiÇa, 73. . 

Rosa, Ama e Esmeralda Chaves de Araujo. Pensão a DD ... 
Projeto n. 258. Marinha e Guerra, 35. Finanças, 356. 

Ramal de Lavras e Ita.jubá. Revigora autorização constante 
do decreto legislativo n. 5. 420, de Hl28. Projeto n. 280. 
Finanças, 372. 

REFORMA 

Reformas penais. Crêa um fundo especial para a instalação 
de prisões e. . . Justiça, 6. 

Reforma compulsoria dos oficiais da Polícia Militar do Dis-
trito Federal. Projeto n. 1. O. Marinha e ·Guerra, 8. Fi-
nanças, 58. 

Reforma. Requerimento de Hermenegildo de Albuquerque 
Porto C~rrero; pedindo melhoria de.' .. Marinha ··e 
Guerra, 9. Finanças, 61. . 

Reforma dos regulamentos do Ministerio do ·Exterior. Pro-
jeto n. 196. Diplomacia, 12. Finanças, 293. 

Reforma do material naval. Crêa fundo para aquisição e ... 
Projeto n, 233. Marinha e Guerra. 32. Finanças, 321.. 

REGULAMENTO 

Regulamento ao concurso de habilitação para docencia livre 
nos institutos de ensino superior (emenda) . Instrução, 8. 
Finanças, 1.38. 

Regulamento Geral dos Correios. Altera o § 1. • do art. 41.'9, 
do. . . Finanças, 144. 

Regulamento que baixou com o decreto n. 17.096, de 1925. 
Substitue o art. 511 do ... Projeto n. 122. 

Regulamento para uso de uniformes de oifciais e tripulantes 
da marinha mercante. Autoriza expedir (emenda). Ma-
rinha e Guerra, 20. 

Regulamento do imposto de consumo. Altera o § 41. do 
art. 4" do decreto n. 17.464, de 1.926. Finanças, 201.. 

Regulamento do imposto sõbre operações a termo. Represen-
tação do Centro Industrial de Fiação e Tooelagem de Al-
godãD sõbre o. . . Finanças, 235 .. 

Regulamento do Ministerio do Exterior. Reforma do.,. Pro-
jeto n. 1.96. Diplomacia, 12. Finanças, 273. 

Regulamento do imposto sõbre a renda. Revisão do ... Fi-
nanças, 287. 

REPARTIÇÃO GERAL DOS TELEGRAFOS 

5 setemhro ..• Repartição Geral dos Telegrafas. Restabelece 3" classe de es-
tafetas da ... Projeto n. 244. Finanç-as, 330. 

15 maio ...... 

6 junho ...... 

S. C. 

REPRESENTACÕES 

Representação de João Batista, pedindo a creação do cargo 
de fiel de tesoureiro. Finanças, f 7. · . 

Representação da Associação Comercial do Rio de Janeiro 
sObre artigos da lei de faLencias. Justiça, 26. 

6 
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i 7 julho .... .•.. Representação de Elmano Canabrava, pedindo reintegração 
no cargo de guarda-fios do ·Telégrafo. Finanças, i 94. 

23 " Repr.esentação do Centro Industrial de Fiação ; e Tecelagem 
de Algodão, referente á aplicação do regulamento de im-
posto .sôbre operações a termó. Finanças, 235: · 

23 " Representação de Alcindo Brasil Gued.es e outros sôbre es-
tações das mesas de rendas; etc., do Rio Graride do Sul. 
Finanças, 260. · 

1 agosto ..... Representação do Centro Ferroviario, envianqo projeto re-
modelando o decreto n. 5. 109, referente ás caixas de 
pensões e aposentadorias. Legislação Social, i O. 

6 " Representação de Antonio Eustaquio Coelho e outros sôbre 
codigo aduaneiro. Justiça, 66. · 

6 " Representação da AssMiação dos Ferroviarios de S. ·Paulo. 
'sôbre lei de férías é Codigo de Menores. J:,.egislação So-
cial, :1.4. · • 

6 " .... · Representação de Isaie Levy .sôbre modificação' . da leÍ nu-
mero 5 .109, de 1926·. LegislaCão Social, :1.5. : 

6 " Representação da Assocüição dos Ferroviarios· de S , Paulo, 
sugerindo emendas ao ante-projeto que modifica a lei de 
aposentadorias e pensões dos ferroviarios. Legisll!-cão ·Sq-
cial, i8. . . 

8 # Representação do Partido Trabalhista do Brasil, enviao® 
sugestões ao proj~to n. 427, de :1.927, que modifica a lei 
de acidentes do 'trabalho. Legislação Sociitl, 19. 

26 ,. .••• , Representação dos funcionarias da· Companhia Ferroviari~ 
Este Brasileiro sôbre reforma da lei n. 5 d09, de {926. 
Legislação Social, 2:1.. 

27 " Representação da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Em-
pregados de Viação Ferrea do Rio Grande do Sul. Legis-
lação Social, 22. . , 

9 setembro... Representação da Associação Comercial do Paraná, sôhre 'pro-
jeto de alcoolismo. Finanças, 336. , 

15 " Representação do Centro Industrial do Brasil sôbre proj-eto 
de alcoolismo. F(nanças, 353. 

22 ,. Representação da Associação Comercial e Industrial de Join-
ville sôbre pr-ojeto do alcool. Finanças, · 365: 

9 jtinhó •. 

12 .. 

20 " 

24 .. 

2 julho ...... 
I . 

2' " 

REQUERIMENTOS 

Requerimento de Rufino de Oliveira Filho, pedindo concessão 
de linha de n~vegação de Manaus aos rios ;Japurá e Içá. 
Finanças, 92. · . 

Requerimento de Sirianni Alves & Comp., pedindo emprés-
tim-o para .explorar o "Chro~o". Finanças,. HO. 

Requerimento de Leoncio Fanucchi, pedindo reconsideração 
. de despacho anterior, etc. · Finanças, :1.45. 

Requerimento de José AssunÇão Santjago· -e outros ·funcio-
narios do Correió do ·Pará, 'pedindo pagamento. Finan-
ças, ;:1.54. 

Requerimento de D. Leopoldina de Matos Port~, pedindo re-
levação de prescrição. Justiça, 42. Finanças, :1.84. 

Reqt!.erimento ' de D . Maria Isabel Guimarães Viegas, viuva 
. de Tomaz Gomes Viegas, pedindo pagamento. Finan-

ças, :1.89. · · 
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9 jtdho . . . . . . Requerimento de Antonio Miguel de Azeredo fl· Silva,· rléite-
rando pedido de concessão de porto de mar em Buzios. 
Obras, 8. Finanças, 197. · 

11 agosto ••.•. Requerimento da Escola de Comercio "P·residenf..e Washin-
gton Luis", pedindo ser considerada de ·utili-dade pú-

29 ,. 

29 .,. 
9 setembro . .. 

9 ,. 

16 " 
22 " . ... 
10 outubro . ... 

6 junho ..... . 

2l " 

6 julhoJ . . .... 

6 maio ...... 

10 junho ..... . 

13 " 

30 julho ..... . 

31 ,. •••••. 

12 agosto ...•. 

13. " 

blica. Agricultura, 15. Justiça, . 68. 
Requerimento de Antonio Leitão Vieira de Mello, pedindo pa-

gamento. Parecer n. 4.4. Finanças, 316. · 
Requerimento de D. Maria Luiza Viana de ~ouza, pedindo 

pagamento. Finanças, 318. 
Requerimento de cobradores da dívida ativa da União, pe-

dindo aumento de percentagem. Finanças, 337. 
Requerimento de Fernando Martins Carneiro, pedindo con-

. tagem de tempo. Finaneas, 338. 
Requerimento de Antonio Joaquim Fortes Bustamante, pe-

dindo equiparação. Finanças, 355. 
Requerimento de Pereira Carneiro & Comp., Limitada, pe-

dindo prorrogação de contrato. Finanças, 364. 
Requerimento dos patrões, maquinistas, foguistas e carvoei-

ros da capitania dos portos do Distrito Fed,eral, etc., pe-
dindo equiparação de vencimentos. Finanças, 385. 

REVERSÕES 

Reversão de pensão em favor de D. Maria Joaquina de Sal-
danha da Gama .Projeto n. 85. Finanças, 80 . 

Reversão de quotas lotericas em favor das instituições ben~ 
ficentes com séde no Est~do do Maranhão (emenda). 
Projeto n .203. Finanças, 171. 

R·eversão de pensões dos veteranos do Paraguai ás suas fa-
mílias. Finanças, i91. 

REVIGORAÇÃo DE LEIS E CREDlTOS 

Revigora a lei n. 5.477, de i928, que abre crédito especial 
de 86:629$108, para pagar a João Pinheiro Almeida e 
Maria Augusta Almeida, herdeiros. de Joaquim Ah;neida 
Barros. Finanças, 14. · 

Revigora saldo do crédito especial aberto pêlo decreto nú-
mero i8.328, de i928, para pagar serviços executados 
no edifício do Supremo Tribunal Federal. Projeto n. 42. 

Revigora o art. 1• do decreto n. 5. 457, de i 928, que auto-
riza prorrogar por mais i2 anos o prazQ fi:x:ado, etc. 
(Porto de Recife) . Projeto n. 48. Finanças, 115. 

Revigora a autorização de crédito constante do decreta nú-
mero 5. 628, de i 928, dispondo sõbre serviços de trans-
portes aéreos (Crédito de 600:000$, Minisf..erio da Via-
ção. Projeto, i65. F·inanças, 248. 

Revigora autorização constante do décreto n. 5. 308, de 19ZI, 
(crédito especial de 20:000$ para pagar a Joaquim Be-
zerra Lira) . Projeto n. 172. 

Revigora decreto n. 5. i 62, de 1927. Mensagem. Fazenda, 
pedindo crédito especial de i O :708$140, para pagar a 
D. Clara· Martins de Miranda Reis. Finanças, 275. 

Revigora saldo do crédito aberto pêlo art .. 4" do decreto nú-
mero 4. 789, de 1 9>24, para ineta.Jação da Casa Ruy Bar-
bosa. Pr oJeto n. 219. Fina·uç_as, 280. 
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16 agosto .... 

29 " 
2 setembro .•. 

2 " 

22 " 

25 " 

-84-

ASSUNTO 

Revigora decreto n. 5.386, de i927 (monumento a Santos 
. Dumont). Projeto n . i94. Finanças, 289. 

Revigora art. 28 do decreto n . . 4. 555, de 1922 (Aproveita 
adidos desde i918 como terceiros oficiais) Finanças, 317. 

Revigora .saldo do credito aberto pêlo decreto n. i8.328, de 
i 008, para obras no edüicio do Supremo Tr ibunal Fe-
deral. Projeto n. 237. Finanças, 326 A. 

Revigora paragrafo unico do art. i • do decreto · n. 4. 909 A 
(.Considera em comissão o professor Vicente Cernic-
ehiaro) . Emenda do Senado. Projeto n. 23T. Finanças, 
326 A. ' 

Revigora saldo que for verificado nos creditas abertos pêlo 
d<eereto n. i6.850, de 1925 (·pagamento de obras no 
ramal de Lavras e Itajubá). Projeto n. 268. Finan-
ças, 366. 

Revigol'a autorização constante do decreto legislativo nú-
mero 5. 420, de i 928 (dívida flutuante) . Projeto n. 280. 
Finanças, 372. 

REVISÃO 

15 agosto •. ·.· Revisão do regulamento do imposto sôbre a renda. Finan-
ças, 287. 

15 julho ...... 

2 setembro •.• 

REVOGAÇÕES 

Revoga o dispositivo ·do decreto n. 6. 7'53~ de i929, na parte 
relativa á verba "Fardamento da Guarda Civil e da Ins-
petoria de Veículos". Indica que a Comissão de Fi-
nanças. Ind. i3. Finanças, 217. 

Revoga o decreto n: 5. 526, de 1928, que reorganizou a Es-
cola Naval. Projeto n. 239. Marinha e Guerra, 33. Ins-
trução, 33. Finanças, 327. 

REVELAÇÃO DE PRESCRIÇÕES 

2 julho •••••. Revelação de prescrição . Requerimento de D. LeGpoldina de 
Matos Porto, pedindo. . . Justiça, 42. Finanças, 184. 

2 " Revelação de prescrição. D. !\f ar ia Domingas dos Santos. 
Justiça, H. Finanças, 186. 

s 
14 maio . , .. , . Sociedades anonimas. Regula. . . Justiça, 3. 
17 ,. Serviços de saneamento do Estado do Piauí. Credito especial 

de 125 :000$, Ministerio da Justiça, para pagar ... Pro-
jeto n. 25. Finanças, 22. 

17 ,. Serviços sanitarios da Estrada de Ferro Oentral do Brasil. 
Oficializa os. . . Finanças, 24. 

19 ,. Sêlo adesivo. Unifica os quadros de agentes do imposto de 
consumo e fiscais do. . . P-rojeto n. 4. Finanças, 26. 

27 ,. Selo . Vantagens aos vendedores de ... Projeto n rr. Finan-
ças, 35. · 

27 ,. Serviço de maquinas da Armada. Denomina maquinistas na-
vais os actuais sub-oficiais do quadro subalterno do ... 
Projeto n. 8. M·arinha e Guerra, 4. Financar;, 36. 



DATA 

28 maio •..... 

29 , 

2 junho ••.••. 

4 

4 ~ 

5 , 

9 , ···-··· 
10 , 

10 , 

10 :> 

12 , 

13 » 

11 , 

13 ., 

16 :> 

21 » 

21 , 

23 , 

23 , 
23 , 

23 , 

I julho ...... 

, 
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Secretarias das capitanias dos portos. Equipara os. . . aos 
oficiais da ex-contabilidad-e da Marinha.. Marinha e 
Guerra, 5. Finanças, 42. 

Socideade Brasileira de Botanica. Utilidade pública. Jus-
tiça, 8. 

Serventes dos diques Santa Cruz e Guanabara. Denomina 
manobreiros. Finanças, 56 . 

Sport Club União. Cessão, por áforamento, de terreno ao ... 
Justiça, 18. Finanças, 64. 

Suprerrio Tribunal Federal. Crédito especial de 7 4 :455$585, 
Ministerio da Fazenda, para atender ao pagamento de 
restituição a ministros do ... Finanças, 62. 

Sistema métrico. Mensagem. Exterior enviandO' ·cópia da 
Convenção InternJacional pa:ra a unificação do. . . de 
1921, modificando a de 1875. Fazenda, 263. Diploma-
cia, 7. 

Sanatorio para tuberculosos em Belo Horizonte, etc. Eleva 
ao dôbro o auxilio para construção do. . . Finanças, 89. 

Sociedade Art.istica Bimeficente (Fortaleza) . utilidade pú-
blica. Justiça, 28. 

Supremo Tribunal Federal. Revigora saldo do crédito aberto 
pêlo decreto n. 18. 328, de 1928, para pagar serviços 
executados no ... Projeto n. 42. 

Sociedade; Benefic-ente "Pe'l'eira Junior". Autoriza vendler 
terrenos á. . . Finanças, 99. 

Sirianni Alves & Comp., pedindo emprestimo de 300 :000$, 
para explorar o "Chromo". Finanças, . 110. 

Sargentos combatentes aos Il,lUSicos. Equipara para a· efeito 
de serviços na ativa ... Projeto n. 54. Marinha e Gu-erra, 
14. Finanças, 114. · 

Servir o aéreo. Exploração de linhas de. . . Projeto n. 132. 
. Finanças, 105. 

Serventes do Pedro II. Crédito especial de 154 :292$Fi97, para 
pagar gratificação a ... Pró.ieto n. 84. Finanças, 120. 

Société de Construction du Port de Pernambuco. Credito es-
pecial de 4. 552. 659.33 frs., papel, e 2. 723 :528$869, para 
pagar á. . . e disp0e sôbre liquidação dos contratos por 
acôrdo. Projeto n. 161. Finanças, 132. 

Silvio Gentil de Lima. Crédito especial de 1 :983$200, Mi-
nisterio da Justiça, para pagar a ... Finanças, 146. 

Salvador Risse. Crédito especial de 70 :000$, para pagar a ... 
Finanças, 147. · 

Supremo Tribunal Federal. Despende 1.000 :000$ com ó pro-
longamento do edificio do. . . Finanças, 150. 

Supremo Tribunal Federal. Concurrencia para publicação de 
acórdãos do. . . Finanças, 150. 

Supremo Tribunal Federal. Creação de lagares de datilógra-
. f os do. . . Finanças, 150. 

Supremo Tribunal Federal. Dispõe sôbre a função de secre-
tário do Presidente do. . . com gratificação de 500$. Fi-
nanças, 150 . 

Segredo profissional. Revelação com justa causa. Projeto nú-
mero 100. Justiça, 40. 

Serraria Moss e Kobler & Comp. Crédito especial de 24:984$-, 
Ministerio da Guerra, para pagar a. . . Projeto n. 90. 
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.1 julho .•..... Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Sub-
venciona a. . . Projeto n. iOL Instrução~ 24. Finan-
ças, f74. i 

:1 

. " 
Seigneuret & Masset. Crédito especial de 23 :840$678, M~·

nisterio da Fazenda, para pagar a. . . Projeto n. 98. 
Servidores dos estabelecimentos de assistencia médica, pú-

blica e privada. Regula situação dos. . . Projeto n. 99. 
Finanças, i 7 3. 

" . . . . . . Serviço de nav·egação entre Mana.us e Mau és. Estabelece ... 
. Projeto n. 1Q5. Finanças, i78. 

1. " , . u.,. Substitue o art. i i do regulamento que baixou com o decreto 
n. 1'7. 096, de i 925. Projeto n. 122. 

11 " .. ~ ... Sargentos e sub-oficiais reformados da Armada. Vantagens. 
· Finanças, 2i2. · · . 

16 ,.. 

16 . .,. 

Sentenças de liquidação, quanda parte a União e expedição de 
precatorios. Projeto n. i37. Justiça; 54. Finanças, 221. 

Sargentos do exército. Tempo de praça dos ... Projeto n. 135. 
Marinha e Guerra, 22. 

19 " .. : .... Suprime a classe de auxiliares do Arquivo Nacional. Finan-
ças, 230. · , 

23 " . ' .... Serviços de contabilidade e estaUstioa nas administrações de' 
estradas de, ferro e serviços de bondes. Organiza ... Fi-

agosto 

,. 
11 " 

" 

16 " 

18 " 

25 ,; 

nanças, 236 . 
Sociedade Anonfma Industrias de Seda Nacional, em S. Paulo. 

·Crédito espe{{ial de 364 :89i$650, Ministerió da Agricul-
tura, para pagar á ... Projeto n. 200. Finanças, 256. 

Se,rventes e escafandristas do Arsenal de Marinha do Rio. 
Di ar ia dds. . . Finanças, 257. 

Selos de vendas mercantis. Permite aos funcionarias civis e 
· militares a venda de estampilhas e .. Projeto n. i93. Fi-

nancas, 269. · 
Sub-oficiais aviadores da arma de aviação do Exército. Crêa 

o .g,uadro. de ... Projeto n. 2(}~ . Marinha e Guerra, 29. 
Finanças, 282. · 

Santos Dumont. Revigora decreto n. 5.386, de i927 (Cré-
dito para monumento a ... ) Projeto n. i94. Finanças, 
289. 

Especimen nôvo. Privilégio a quem crear em agricultura e 
horticultura um ... Projeto n. 210. Agricultura, i 7. Fi-
nanças, 292. 

Silvestre de Carvalho. Crédito especial de 988$800,_ Ministerio 
da Marinha, para pagar a-. . . Finanças, 302. 

1 setembro ... Solicitadores da Fazenda Nacional e escrivães e contadores-
distribuidores da Justiça Federal. Férias aos .... Justiça, 

2 ,. 

5 

6 " 
6 c 

76, Finanças, 324. 
Supremo Tribunal Federal. Revigora saldo do <)rédito aberto 

pelo decreto n . i 8. 328, de i 928, para pa:gar obras no 
edifício dó ... Projeto n. 237. Finanças, 32~ A. 

Serventes da Secretaria do . Departamento Nacional de Saúde 
Pública. Equiparação de. . . _Projeto n. 245. Finan-
ças 332. 

Santas Casas de S. Gabriel e Tarauacá. Entrega ás. . . sub-
venções pagas, etc. Finanças, 33 4 . 

• . . Santa Casa de Misericordia de Belo Horizonte. Entrega as 
subvenções não pagas, etc. (Emenda). Fiilançàs, 334. 



DATA 

10 setembro ... 

19 ,. 

30 » 

5 outubro ... 
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S. Paulo Railway. Mensagem. Vi"ação, sôbre acôrdo com a 
<:ompanhia para eletrificação, etc. Projeto n. 240. Fi-
nanças 339. 

Secç&o na Diretoria dos Serviços de Inspeção e Fomento Agrí-
colas. Crêa mais uma. . . Projeto n. 250. Agricultura, 
23. Finanças, 342. 

Submarinista ou aviador. Declara que o soldo de que trata 
o art. 4• da lei n. L206, de 1920, é o da tabela em 

I Vigor na ocasião da morte do ... Marinha e Guerra, 37. 
Finanças, 300. 

Sub-inspetores sanitarios marítimos. Vantagens aos atuais. 
.Projeto n. 282. Finanças, 374. 

Subsfdio e ajuda de custo a congressistas. Créditos especia is 
de 975 :000$ e 1 O :000$ para pagar . . . Finan~as, 383. 

SECRETARIAS DA CAMARA E DO SENADO 

29 agosto..... Secretaria do Senado: . 
Crédito de 65:508$, suplementar á sub-consignação "Revisão 

de · Debates"; · · 
Crédito de 18:540$, suplementar· á sub-consignação n. 8; 
Crédito de 87 :956$()06, para pagar des-pesas de 1927 e 1928, 

da verba Material (Emendas). Projeto n. 20 C. Finan-
nças, 270. . ' 

SUBVENÇÃO 

27 maio ..... Subvenção de 100:00.0$ ao Estado de Alagoas, para organi-
Zilção do mapa agrologico. Projeto n. 22. Finanças, 39. • 

4 junho: .... · Subvenção de 252:500$, á Escola Agrícola da Baía (Emenda). 
Projeto n. 160. Finanças, 67. . 

10 .. . .... . Subvenciona os Aéro-Clubs, eic. Finanças, 102. 
1 julho • Subvenciona cóm 20:000$ a Sociedade de Med,iéina e. Cirur-

gia do Rio de Janeiro. Projeto n. 101. Instrução, 24. 
Finanças, 1'7 4 . 1 

10 • . . . . . Subvenção de 40 :OOJ)$ á Academia Nacional de Medicina. Fi-
nanças, 227. . 

11 agosto . · ... Subvenção de 36:000$ á Empresa de Melhor:amen.tos de Ilhéos. 
Projeto, 189. Finanças, 264. . 

11 » •••• Subvenção de 4$250, por milha navegada, á Empresa Fluvial 
de Navegação a vapor. Projeto n. 190. Finanças, 265 . 

6 setembro... 'Subvenções não pagas, etc. Entrega ás Santas Casas de São 
Gabriel e Tarauacá e Hospital S. José de Porto Velho 
as ... Finanças, 334. 

6 ~ Subvenções não pagas, etc. Entrega á Santa Ca.s.a d~ Mise- · 
ricordia de ~elo Horizonte as. . . (~menda) . Finanças, 
334. . ' 

25 » Subvenção de 198:000$ para o Patronato de Menores Aban-
donados do Estado do lU o. Projeto n. 273. Finanças, 369. 

T 

6 maio ...... Tomaz da Silva Palhares. Crédito especial de 27 i712$206, Mi-
nisterio da Guerra, para pagar a ... Projeto n. 31. Fi-
nanças, 5. 



DATA 

15 maio ...... 

20 ,. 

25 " 
28 ,. 

29 ,. ...... 
3 junho .•.... 

4 ,. 

4 ,. 

4 " 
5 ,. ....... 
6 ,. 

10 ,. 

11 ,. 

16 ,. 

16 ,. 

16 ,. 

16 ,. 

16 ,. ...... 

18 ,. 
30 ,. 

1 julho ...••. 

2 ,. , ..... 
2 ,. 

24 ,. ...... 
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Tarifas aduàneiras (taninos). Altera o art. 127 das ... Pro-
jeto n. 288. Finanças, 18. 

Taifa naval. Regula a admissão e a distribuição do pessoal 
de. . . Projeto n. 6. Marinha e Guerra, 3. Finanças, 29. 

Transferencia de fazendas de criação de gado ao Estado do 
Piauí. Finanças, 30. 

Testamento público dos cegos. Novas formalidades ás pre-
scritas pelo Codigo Civil sôbre validade do... Projeto 
n. 17. Justiça, 7. 

Terreno ao "Centro Italiano di Educazione e di Assistenza 
Sociale". Mensagem Fazenda, sôbre cessão de... Pro-
jeto n. 81. .Justiça, 10. Finanças, 48. 

Telegrafistas praticantes da E. F. C. do Brasil. Efetiva 
os. . . Projeto n. 12. Finanças, 60. 

Terreno ao Botafogo F. B. Clulb. Cessão 'por aforamento de ... 
(emenda). Justiça, 18. Finanças, 64. 

Transfere ao Estado do Pará a E . F. de Bragança. Finan-
ças, 66. 

Terreno ao Sport Club União. Cessão por aporamento de ... 
(Emenda) . Justiça, 18. Finanças, 64. 

Títulos científicos. Altera o modêlo dos. . . Projeto n. 16. 
Instrução, 9. 

Telegraficas no Estado do Ceará. Autoriza construção de li-
nhas. . . Projeto n. 18. Obras, 2. Finanças, 78. 

Terrenos á Sociedade Beneficente Dr. Pereira Junior. Venda 
de. . . Finanças, 99. 

Transporte aéreo da correspondencia postal. Regula o ... , 
mandando fazer a cobrança em sehs ordinarios. Projeto 
n. 132. Finanças, 105. 

Tesoureiro geral do Tesouro Nacional. Aumenta o número 
de fieis do. . . Finanças, 122. 

Transferencia de oficiais da Armada para reserva de pri-
meira classe. Marinha e Guerra, 16. Finanças, 123. 

Transferencia de medicos do Corpo de Saúde da Armada 
para a reserva de primeira classe (Vide emenda) . Ma-
rinha e Guerra, 16. Finanças, 123. 

Trabalho. Indica que as comissões de Legislação Social e Fi-
nanças, legislem sôbre a crise de desemprêgo e de ... 
Indicação n. 2. Legislação Social, 1. Justiça, 32. Fi-
nanças, 124. 

Trabalho de menores. Indica que a Comissão de Legislação 
Social formule projeto, reprimindo abuso do. . . Indi-
cação n. 4. Legislação Social, 3. 

Tenentes c.omissionados. Efetiva os segundos. . . Marinha e 
Guerra, 18. Finanças, HO. 

Títulos dos Estados e municipios. Indica que a Comissão 
de Justiça formule projeto restringindo faculdade de 
emissão dos ... Indicação n. 9 . Justiça, 39. 

Terreno ao Club de Regatas do Flamengo. Cessão, por afo-
ramento de ... Projeto n. 107. Justiça, 41. Finanças, 180. 

Taxas sôbre bebidas alcoolicas. Eleva as. . . Finanças, 187. 
Tomaz Gomes Viegas. Requerimento de D. Maria Isabel Gui-

marães Viegas, viuva de ... , pedindo pagamento. Fi-
nanças, 189. 

Tomé Cardoso Marinho. Crédito especial de 2:413$333, Mi-
nisterio da Justiça, para pagar a. . . Finanças, 239. 
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30 julho ...... Transportes aéreos. Revigora autorização constante do de-

30 .. 

6 agosto ..... 

7 J> 

22 • 

2setembro ••• 

10 • 

17 .. 

30 .. 

creto n. 5.628, de 1928, que dispõe sôbre serviços de ... 
(Crédito de 600:000$, Ministerio da Viação). Projeto 
n .. 165. Finanças, 248. 

Terrenos de Marinha. Arrolamento de ... Projeto n. 168. 
Obras, 11. Marinha e Guerra, 27. Finanças, 250. 

Touring Club do Brasil. utilidade pública. Projeto n. 185. 
Justiça, 65. 

Toxicos. Regula o uso e comércio de . . . e assistencia social 
aos toxicómaMs. Saúde, 6. Justiça, 67. 

Teares. Proíbe importação de ... Projeto n. 217. Agr icul-
tura, 20. Legislação Social, 20. Flnanéas, 199. 

Tarifas das Alfandegas. Modifica o art. 1.009 das ... (ma-
quinas di versas) . Projeto n . 236. Finanças, 326. 

Taxa de 2 %, ouro, para obras e melhoramentos dos portos. 
Institue a ... Projeto n. 251. Finan~;as, 343. 

Taifa da Marinha de Guerra. Direito ao Asilo de Invalidos 
da Patria. P-rojeto n. 2'75. Finanças, 358. 

Tenentes. Efetiva no posta de segundos. . . os atuais oficiais -
comissionados. Projeto n. 287. Marinha e Guerra, 4'1 . 
Finanças, 379. 

TITULOS 

4 junho •.. : .. Títulos de dívida não protestados. Véda aos serventuarios 
das justiças locais o fornecimento de certidões de ... 
Justiça, 21. 

6 .. • ..... Títulos científicos. Altera modêlo dos... Projeto n. 16. 
Instrução, 9. 

27 julho ..... • Títulos de crédito com efeito liberatorio. Véda aos Estados. 
e municípios emitir ... Justiça, 62. 

TRATADOS 

22 maio • • . . . . Tratado Geral de Arbitramento lnter-Americáno e Convenção 
Geral de Conciliação Inter-Americana, de Washington. 
Mensagem Exterior, enviando... Diplomacia, 4. 

28 • Tratados e conven.,;ões. Indica que a Comissão de Diplomacia 

2 julho ...... 

3 ~ ..... . 

11 agosto ..... 

se pronuncie sõbre a necessidade de serem submetidos 
á aprovação do Cong~·esso atos executivos de denúncia 
de ... Diplomacia, 6. 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Tribunal de Contas Ofício- do ... comunicando registro sob 
protesto da distribuição de 400:000$ e 1.350:000$ para 
as delegacias fiscais da Baía e Santa Catarina . Tomada 
de Contas, 2 . 

Tribunal de Contas. Ofklio do ... , comunicando registro sob 
protesto de 1. 000:000$ para a delegacia fiscal do T~ouro 
em Santa Catarina. Tomada de Contas, 4. 

Tribunal de Cont.as. Nomeação de primeiros e segundos es-
criturarios do Corpo Instrutivo do. . . Projeto n. i 95. 
Finanças, 271. 
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5 setembro. . . Tribunal de Contas. Of*fio do ... , enviando tprocesso sôbré 
adeantamento feito ao comandante Americo Araujo Pi-
mentel. Tomada dEj Contas, 5. 

1 outubro.... Tribunal de Contas. Ofício do ... , enviando balanços da R~
pública do penúltimo exercício, encerrado · (informações). 
Tomada de .Contas, 6. 

u 
29 maio ...... utilidade 'pública. Sociedaqe ;Brasileira de Botanica. Jus-

29 " 
tiça, 8. 

Utilidade pública. Academias de Letras em Minas, S. Paulo, 
Rio, etc. Justiça, 9. 

5 junho .•.... UIJifiQação de regras.sôbre' limitação .de responsabilidades dos 
armadores e de regras sôbJ;"e hipotécas marítimas (Con-
venções de Bruxelas ·sôpre: .. ) Projetq n. i5. 

10 " . . . . • . utilidade públi.ca. Sociedade ~rtisüca BepeJ!qente (Forta7' 
, leza) . ProJeto n. 5i. Jusbça, 28. . ·· 
Utilidade pública. Associação Beneficente doQ Sargentos do 

.. Exército .. Projeto n. 53. . ·· 
13 

9 j.ulho . . . . . . Uniforme para os oficiais da Marinha Mercante. Uso de ... 

9 " 
15 " 

15 

Marinha e Guerra, 20. 
Uniformes para o pessoal da Marinha Mercante .. Autoriza ex-

pedir regulamento (emenda) . Marinha e · Guerra, 20. 
Usura. Indica que as Comissões de Justic.a e Finanças ela-

:borem projeto ·que reprima a ... cont'ra os servidores 
.do Estado. Indicação n. i2; Justiça, 52. Finanças, 2i6 . 

Utilidade pública. Instituto do Ceará, em Fortaleza. Projeto 
n. 2i6. Justiça, 59, 

Utilidade pública. Centro Artístico Cearense. Projeto nú-
mero i50. ., 

30 " ...... Utilidade .Púi:Jlica. Curso Comercial e de Contabilidade de 
Murhi'é. ProJeto ·n. i66. Justiça, 63. 

6 agosto.. . . . utilidade pública. Touring Club do Brasil. Projeto n. i85. 
Justiça, 65. • 

7 

11 

22 

" 

" 

Uso de toxicos. Regula o comercio e ... e dij!põe sôbrf\ .as-
• · s1stencia social aos toxicomanos. Justiça, 67. Sa;ú'de, 6. 

Utilidade pública. Requerimento da Escola de Agricultura 
· "Presidente W~hington Luis", pedindo ser considerada 

de· ... · Agriculturá', 1 i5. Justiça, 68. 
utilidade ' pública. Instituto Sul-Mineiro, de Varginha (emen-

da)· ·Projeto n 2i6. Justiça, 51. 
2 setemb1 o. . . Uso e fabrico de armas pro~bidas. Regula o. . . Projeto nú-

10 

22 

26 " 

mero 239. 
Utilidade pública. Club dos Advogados. Projeto n. 248. Jus-

tiça, 78. · 
Uso. de bebidas alcQolicas em ,festividades, etc. Projeto n. 2170. 

Justiça, 83. · . · ' · 
União Internacional de Socorros. Mensagem. Exterior, en-

vlando Convenção InLernaoional para creação da ... Di-
plomacia, i3. 

v 
6 mai J • • • • • • Vistorias policiais das casas de diversões do Distrito Federal. 

Regula ... Projeto n. i. Justiça, L Finanças, i. 



DATA 

15 maio ....•. 

2'1 
27 

28 

28 

20 junho ..•••. 

1 julho •..... 

16 :> •••• ; • 

29 :> •••••• 

11 agosto ...•• 

19 :> 

20 ,. 

2sdembro ... 

19 ,. 

15 maio ...... 

17 ,. 

19 ,. 

4 junho ..... . 

9 • 

10 ,. 

18 :> 
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ASSUNTO 

Vicente Galo, Carlos José das Neves e Alfredo Leal' de Sá 
Pereira. Crédito especial de i :743$100, !\{inisterio da 
Fazenda·, para pagar a. . . Finanças, 20. . 

Vantagens aos conservadores da Faculdade de tfedicina. In-
$trução, 5. Finanças, 38. ' · 

Vendedores de sêlD. Vantagens aos ... Projeto n. 7. Finan-
ças, 35. , 

Visita a vapores de cabotagem (pêla Alfandega e Polícia) . 
Projeto n. 58. Finanças, H. . 

Veterinarios e medicos, nomeados em 1920. Colocação nos 
respetivos quadros, de acôrdo com a classificação em con-
curso. Marinha e Guerra, 6. Finanças, 431• • • 

Voluntarios da Patria. Crédito especillll de 160:084,800, para 
pagar a. . . Finanças, i 43 . · · ' . · 

Viação Ferrea do Rio Grande do Sul. Crédito especial de 
215$590, para pagar á ..• Projeto n. 92. 

Venda de café com mais de 2 o/o de impurezas. Pl'oíbe ... 
Projeto n. 136. Agricultura, 10. Justiça, 53. Finan-
ças, 220. 

Véda aos Estad(Js e municípios· emitir títulos de crédito com 
efeito liberatQrio. Justiça, 62. 

Vendas de estampilhas e sêlo . de vendas mercantis. Permit-e 
aos funcionarios publicos e militares as .. : Projeto nú-
mero i 93. Finanças, 269. 

Vice-Almirante. Crêa o pôsto de ... no Corpo de Engenhei-
•ros Navais. Projeto n. 2H. Marinha e Gue11ra, 30. Fi: 
nanças, · 293. 

Vefculós. Proíbe o emprêgo de essencias puras como fôrca 
motriz em ... Projeto n. 213. Agricultura, .19. Finan.:. 
ças, 295 

Vicente Cernioohiaro. Considera em comissão o professor ... 
(Revigora paragrafo unico do art. f• do decreto nú-
mero 4.909 A, de 1925). Emenda do Senado. Projeto 
n. 237. Finanças, 326 A • 

Vitalícios os juizes substitutos federais. Considera... Jus-
tiça, 81 . Finanças.J 362. 

VENCIMENTOS 

Vencimentos dos oficiais da . . justiça federal das secções dos 
Estados. ·Eleva. . . Pr.ejl)to n. 23. Finanças, i 9. 

Vencimentos dos professores dos patronatos e aprendizados 
agrícolas. Aumenta ... Projeto n. 2~. Finanças, 23. 

Vencimentos de funcionarios publicos. Crédito de réis .... 
40.000 :000$, para pagar aumento de... Projeto n. 5. 
Finanças, 27. 

Venéimentos do pessoal da Armada, quando embarcado, via-
jando no estrangeiro. Mensagem do Ministro da Mar i-
nha, pedind(J modificação da lei de. . . Marinha e Guerra, 
i O. Finanças, 65. . .. . 

Vencimentos de eletricistas, de maquinista e operários da 
Escola 15 de Novembro. Aumenta ... Projeto n. 36. 
Finanças, 84 . 

Vencimentos dos professores da E. N. de Belas Artes. Fi-
nanças, i 00 . 

Vencimentos dos auxiliares de escrita da Escola f5 de No-
vembro. AUIIIlenta. ; . :.Projeto n. 73. Finanças n. 139. 
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DATA ASSUNTO 

20 junho .•.... .,)Vencimentos pêla . tabela vigente. Oficiais reformados vate-
ranos do Paragúai perceberão. . . Finança~. 14.4. 

21 » •••••• Vencimentos do pessoa~ da Inspetoria de Veículos. Fixa ... 
Finanças,. f 49 . : 

1 julho ...... Vencimentos dos auxiliares da farmacia do ambulatorio Ri-
vadavia Corrêa e Pavilhão Epita6'io Pessoa, Aumenta ... 
Projeto n. 103. Finanças, 176. . 

1 ,. Vencimentos do pr.ofessor e auxiliares de ensino de estabe~ 
lecimentos militares, nomeados de acôrdo com o art. fO 
da lei n. 5. 637, de 1928. Projeto n. 104 • Mar in h a e 
Guerra, 21. Finanças, f77 . 

. l » Vencimentos dos inspetores de alunos do In_ternato Pe-
dro U. Aumenta ... Projeto n. 106. Finanças, 179. 

10 » Vencimentos dos datilografos da Inspetoria Federal de Por-
. tos, Rios e Canais. Fixa em 7:200$ ·os. · .. Projeto nú-

mero 131. Finanças, 203. 
24 ,. Vencimentos dos funcionarios do Instituto. Osvaldo Cruz. Mo-

difica denominação e. . . Finanças, 245. 
13 agosto ..... Vencimentos dos esCreventes das cartorios federais. Au-

menta ... Finanças, 276. 
26 » Vencimentos dos carteiros da administração dos Correios do 

Estado do Rio. Equiparação. Finanças, 306. 
1 se':embro. Vencimentos do zelador do Manicomio Judiciario da Assis-

tencia a Psicopatas no Distrito Federal. Fixa. . . Pro-
jeto n. 234. Finanças, 322. 

1 ,. Vencimentos do juiz federal, juiz substituto, procurador da 
Repú'blica e escrivães, no Pará. Equipara ... Finanças, 
328. 

,. Vencimentos do juiz federal, juiz su.bstituto, procurador da 
República e escrivães no Ceará e em Mato Grosso. Equi-
·para (Emendas ns. f e 2) . Finanças, '323. 

1 ,. Vencimentos do auditor da Polícia Militar do Distrito Federal 
e juiz privativo do fôro especial. Equipara (Emenda 
n. 3). Finanças, 323. 

3 outubro ..•. . Vencimentos dos diretores dos Hospitais S. Sebastião e Paula 
Candido. Projeto n. 292. Finanças, 381 . 

4 junho . .... . 

24 julhe ..... . 

outubto ... , 

VÉTO 

Y.éto ao art. 8" e paragra.fo da Resolução Legislativa que crêa 
o Registro de Interditos. Projeto n. 47. Justiça, 19. 

Véto á Resolução Legislativa que altera o art. 511, do Re-
gulamento das Capitanias Õos Portos. (Vide projeto nú-
mero 122). Marinha e ·Guerra, 25. 

Véto. Crédito especial de 15 :53!$329, para pagar ao Sr. José 
Antonio Pedreira de Magalhães Castro. Finanças, 380. 

w 
26 agosto . .... Washington Osorio de Oliveira. Crédito especial de 4:740$, 

para pagar a. . . Projeto n . 255. Finanças, 304. 

z 
1 setembro. o, Zelador do Manicomio .. JudieiarÍó da A~sistencia a Psi~opa-

' tas. Fixa venvimentos do. . . ProJeto n. 234. Fman-
ças, 322. 
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INDICB OOS AUllfOB.IS 

NOMES - - NUMEIW DOS" PlU>)ETOS 

A 

Azevedo Lima........................ 6, 8, 12, 36, 102, 103, 176, 232, 234, 237. 
Alvaro Fernandes ..................... ' 18, 19. 
Arnaldo Tavares ...................... ! 23. 
Aust~ege~ilo ........ ~ .. ··:a:·····•:··ll.· .. · 101, 231. 
ArauJo L1ma .......................... , 130. · 
Alvaro Vasconcelos .................... ; 185. 
Alvaro Carvalho ................ •.• .... ; 207. 

I 

B \.li 

Beni de Carvalho ..................... i 104, 142. 
Belisario de Souza .. ·~· ............... . 141. 
Berbert de Castro. . .. • • . • . .. . .. . . .. . . . 189. 

c 
Comissão de Finanças . . ...... . . : . . : ... . 24, 25. 26, 27, 28, 29, .3Q~ 3i, 32, 33, 

. 34, 35, 55, 56, 57, 59, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
110, 114, 116, 1?Q, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 133, 134, 149, 
151, 152, .157, 158, 160, 161, 162; 
171, 172, 173, 174, 177, 17&, 179; 
180, 194' 197, 198, 19g, 200' 201 j 

' 218, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 

Comissão de Diplomacia ..........•.... 
Chermont de Miranda ................ .. 
Costa Ribeiro ......•....• , •......•.•.. , 
Christovam Dantas ...•...•. .': ... .... .'. 
C6missão de 'justiça .....•.... · .•..•.... 
Comissão de Marinha e Guerra; .••...• 
Carvalhal Filho ..........•.....•.•..•• 
Comissão de Agricultura .....•...• ! ... , 
Costa Fernandes ....•.............•.•. 
Cesario de Melo ...................... : 
Comissão Especia.r .de Combate ao Al-

coolismo.: ....• : ................... . 
Clementino do Monte ................. . 

D 

228, 240, 245, 255. 
2, 111, 186, 187, 252. 
21. 
48. 
113. 
155, 214, 238. 
159. 
169: 
188. 
196, 208, 239. 
205. 

209. 
221. 

' ' 

Deodoro de Mendonça................ 37- n. l (Finanças, 90- Pi:ojecto 
Dolor de Brito........................ 145, 14ô, 147, 154. 
Deoclecio Duarte...................... 250. 

E 

Eloy Chaves ...••.....••••.•••••••••••.. ~12. 

ti ). 
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NOMES NUME~O DOS PROJETOS 

_p 

Francisco Valadares................... 144. 
Francisco Rocha...................... 156. 

G 

Graccho Cardoso...................... 128, 190, 210, 213. 

H 

HenriqueDodsworth ......... : ........ 5, 106,101,170, :ll3, 242. 

J 
João Santos .........•..•.•............ 
Jorge de Moraes ...•.••......•......... 
José Acciolí .............•............. 
João Elisio .............. ·~ ........... . 
João . Vilas Bôas .............. : . . ..... . 

L 
' 

17, 181, 22:1. 
105. 
150. 
135, 153. 
229. 

Luz Pinto . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 60. 
L'íhdolf~' Pes's'ôa ....... , . . . . . . . . . . . . • . . 1:19. 
L_ima Castro .. _ ......... -...... .' ... ·~.. . . 217. 

. M • 

Mauricio de Lacerda ................. :. 

Mauricio de Medeiros .. .............. . 
Monteiro de Souza ................... . 
Moreira da Rocha ................... .. 
Mucio Continentino ..... ; ........... .. 
Mozart Lago ......................... . 

Mario Piragibe ....................... . 

N 

3, ~.50,~.~. M, M, 00, ~ 
108, 109, 112, 117, 118, 136, 138, 
139, 143. 

4, 40, 251. 
11, 167. 
13. 
54. 
73, 148, 164, 215, 243, 244, 245, :147, 

248, 249, 253, 254, 257, 258, 259. 
131. 

Norlval de Freitas... .................. 69. 

o 
Oscar Soares ........................ . 
Oscar Fontenele ...................... . 
Olavo Tostes .............. ........... . 

N. 1. 
100. 
100. 
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NOMES 

p 

Pacheco de Oliveira ...•••.•••••••••••• 
Pessôa de Queiroz ................... . 
Paulo Maranhão ...................... . 
Paes OliveiJa ...•....•.......•.•.•.... 
Paes de Oliveira ..•.•....•.•••.•...... 

R 

16, 49. 
58, 175. 
61. 

NUMERO DOS PROJETOS 

165, 233. 
119 . . 

Raul Machado ......................... ·1. 

s 
Senado ..•.........•....•.....•••••..• 

Samuel Hardman ...•.....•.•••...•.... 
Silvio Rangel. ...•....•...•............ 
Sá Filho •..•••..•....•..••.••..•••.... 
Sergio Lo reto ...•....................• 

T 

1, 22, 38, 39, 70, 74, 80, 85, 86, 115, 
132, 182, 183, 191, 192, 193, 195, 
202, 235' 236, 2'51' 241' 256, 260. 

9. 
10. 
163. 
137. 

Thiers Cardoso .......... ·............. 206, ~11. 

v 
Vanderlei Pinho....................... 230. 

S. C. 
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INDICE DOS AUlfOB.ES DE EMENDAS 

NOMES 

A 

Adolfo Bergami':li.: •••••••••••••••••••• 

Azevedo Lima ..••..••..••.•••••.•..•. 
Abner Mourão .••• ....•.••.•.•....•••• 

Adriano Oordilho ................... .. 
A ustregesllo ••••....•. ..• .•••... · .•..... 
Alvaro Vasconcelos .................. .. 

Adalberto Corrêa ..•••...••.•.••.....•• 
Aires da Silva ••••.•••••••..••.•••.••• 

B 

Berbert de Castro ..•••.•.••••••••• .... 

Belisario de Souza .... ... . ......... .. . 

Bianôr Medeiros .•••••.•.•••••••••.••• 
Braz do Amaral ..•••..•••••••••••.•••• 

Bocayuva Cunha .•••.•••••••••••••.••• 

c 
Costa Ribeiro ••••.••••..••.••••••••••• 

Cordeiro Miranda .......••••••..•• .... 

Cesar Cunha Bastos~ ................. . 

Chermont Miranda .... ... ........... .. 
Cardoso de Almeida .................. . 
Chrlstovam Bezerra Dantas .•••••••..•. 
Cesario de Melo •.•••.••.•.•••.•...•.• 
Candido Pessôa ..••••.•..•.••.•••••••• 

NUMERO DAS EMENDAS 

1 (Projeto n. 172, de 1929); 6, 7 e 8 (pro-
jeto n. 81); unica (projeto n. 85); 
unica (Fazenda, 257 - projeto 117 de 
1929; 1 (projeto n. 84); 3 (projeto 
n. 80); 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 
31 e 32 (projeto n. lZT); 3 (Fazenda 
323); Projecto n. 250 de 1~00; 8 e 9 
(prejeto n. 203 A.) 

Unica (projeto n. 39 B- destacada.) 
9, 36, .37 e 42 (Orçam~:nto da Agricul-

tura, 2• discussão.) 
43 ~Orçamento do Interior, 2• discussão.) 
58 Orçamento do Interior, 2• discussão.) 
2 Fazenda, 171); unica(Orçamento da 

uerra (Jn discussão.) 
24, 25, 26 e 27 (projecto n. 127.) 
5, 14 e 15 (Orçamenio da Viação, 2• dis-

cussão) i 1, 2, 4 e 5 (Viação, 3& dis-
cussão.) 

50, 51. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 (Orça-
mento do Interior, 2• discussão.) 

49 (Orçamento do Interior, 2• discussão); 
16 (Orçamento da Fazenda, 2• dis-
cussão.) 

3 (fazenda, 171.) 
6 (fazenda, 171); 13 e 25 (Orçamento 

da Viação, 2• discussão.) 
3 (Fazenda, 172.) 

2 (projecto n. 377, de 1929); 48 (Orça-
mento da Agricultura, 2• discussão) i 
1 (Finanças·, 172); 44 (Orçamento do 
Interior, 2• discussão) i 2 (Orçamento 
da Guerra, 2• discussão) i 21 (Orça-
mento da Viação, 2• discussão .) 

24, 34 e 56 {_Orçamento da Agricuftura, 
2• discussao) i 48 (Orçamento do In-
terior, 2• dtscussão); 4 (Orçamento 
da Viação, 2• discussão.) 

25 (Orçamento da Agricultura, 2& dis-
cussão.) 

4 (Fazenda, 171). 
Unica (projecto n. 200.) 
Unica (projecto n. 132- Fazenda, 105.) 
2 (Projeto n. 256.) 
3 (Orçamento da Guerra, 2& discussão.) 
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NOMES 

D 

Deodoro Mendonça ....•...••.......... 
Domingos Barbosa ............. ... .. .. 

Dolo r de Brito •.••••.•....•••..••••.•• 
Domingos Mascarenhas ...........•. . .. 

E 

NUMERO DAS EMENDAS 

1 (Finanças, 90.) 
14 e 54 (Orçamento da Agricultura, 2• dis-

cussão); 23 (Orçamento do Interior, 
2• discussão); 5 (Finanças, 171); 11, 
19 e 24 (Orçamento da Viação, 2• dis-
cussão); 2 (Orçamento da Marinha, 
2" discussão.) 

7 (Projeto n . 203 A.) 
43 (Orçamento da Agricultura, 2• dis-

cussão.) . 

Eduardo Cotrim ....•......•. ,......... 38 (Orçamento do Interior, 2• discussão); 
16 {Orçamento da Fazenda, 2• dis- . 
cussllo.) 

F 

Francisco Valia dares .....•............ 

Francisco Rocha: ..................... . 

Frederico Campos .... ................ . 

Fontes Junior ..... ~· ................. . 

Fiel Fontes .... .••. . ....... ... .. ....• . 
Fulvio Adduci e outros ............. , .. 

O" 

Gil do Amado .••. .•.. .....••••.••.• ..• • 

Galdino Filho ...• •. ..•...•••••... •. ... 
Graccho Cardoso ....•....•......••.... 

H 

23 (Orçamento da Agricultura, 2• dis-
cussão.) 

33 (Orçamento da Agricultura, 2• dis-
cussão.) 

9 (Orçamento da Fazenda, 2• dis-
cussão.) 

16 (Orçamento da Fazenda, 2• dis-
cussão.) 

41 (Orçamento do Interior, 2• discussão.) 
3 (Orçamento da Viação, 3• discussão.) 

9 (Instrução, 8. Finanças, 138 - Pro-
jeto n. .) 

1 ~Finanças, 150- Projeto n. .) 
2 Projeto n. 86) ; 7 (Orçamento da 

gricultura, 2• discussão.) 

Henrique Dodsworth.................. 10 (Orçamento da Agricultura, 2• dis-
cussão.) 

J 
José Accioly ..••. . .... ........ ••.•. ..•• 

João Faria., .•..•••.....••.....••....• 

João Santos .•• ,,, •.••......•..•.......• 

João Vilas Bôas ••••.•.. , ..•••...•..... 

José Bonifaclo ••••.•..•.••.••••.••..•• 

44 (Orçamento da Agriçultura, 2• dis-
cussão .) 

53 (Orçamento da Agricultura (2• dis-
cussão.) 

29 (Orçadlento do Interior, 2• discussão); 
2 (projeto n. 204.) 

Unica (Projeto n. 183) ; 2 (Finanças, 323); 
unica Oustiça, 76; Finanças, 324-
Projeto · ) ; 1, 2 e 3 (Orçamento 

. da Agricultura, 3• discussão.) 
3 (Projeto n. 204.) 
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NOMES NUMBRO DAS EMENDAS 

L 

Líndolfo Pessôa... . . . . . • . • . . . • . . • . . . . • 6 e 7 (Instrução, 8 ; Finanças, 138 -
Projeto .) 

Luiz Silveira.................... . . . . . . 41 e 52 (Orçamento da Agricultura, 
2a discussão); 1 (Finanças, 171); 23 
(Orçamento da Viação, 2a discussão.) 

M 

Machado Coelho ..••...•.........•.... 

Mauricio de Medeiros ............... .. 

Mucio Continentino ...•....•...•....•• 
Mario Alves ....•.•••....•............ 

Mozart Lago ........................ . 

Moreira da Rocha .................... . 

Marcolino Barreto ...•.•••.......•..... 
Mauricio de Lacerda ............. : .. .. 
Monteiro Sousa ..•..........••..•...•• 

N 

1 (Instrução, 8 ; Finanças, 138 - Pro-
jeto ) ; 3 (Finanças, 122- Pro-
jeto ) ; 3 (Projeto n. 203 A.) 

3, 4 e 5 (Instrução, 8; Finanças, 138-
Projeto ) ; 1 (Finanças, 122 -
Projetõ ) ; 1 (Projeto n. 81); 
unica (Projeto n. 81 C) ; unica (Pro-
jeto n. 58 A; Finanças, 41); 2 (Pro-
jeto n. 80) ; 1 (Projeto n. 204) ; 10 
(Projeto n. 203 A.) 
(Justiça, 51 - Projeto .) 

8 e 9 (Orçamento do Interior, 2a dis-
cussão); unica (Projecto n. 60 A); 
2 (Projeto n. 175); 1 (Projeto n. 203 A); 
unica (Orçamento do Exterior, 3a dis-
cussão.) 

15 (Orçamento do Interior,2a discussão); 
1 e 2 (Marinha e Guerra, 20) ; unica 
Crojeto n. 182); 1 Vrojeto n. 256); 
1 (Projeto n. 127); 2 e 4 (F rojeto 
n. 203 A) ; 11 (Orçamento do Exte-
rior, 2a discussão.) · 

27 e 28 (Orçamento do Interior, 2a dis-
cussão); 1 (finanças, 323.) 

2 (Finanças, 172); 5 (Projeto n. 203 A.) 
2, 3, 4 e 5 {?rojecto n. 81.) 
6 (Projeto n. 203 A) ; 7 (Orçamento da 

Viação, 2a discussão.) 

Nogueira Penido...................... 12 (Finanças, 122- Projeto .) 

o 
Oscar Soares ..........•....•....••..•• 

Oscar FonteneJe ...................... . 

p 

Prado Lopes ...••....••......•......•• 

Paes de Oliveira .................... .. 

1 (Finanças, 91) ; 47 (Orçamento do In-
terior, 2a discussão); 1 (Orçamento 
da Marinha, 3a discussão.) 

3 (Orçamento da Agricultura, 2a dis-
cussão.) 

1 (Projeto n. 183); 1 (Projeto n. 377, 
de 1929.) 
(Marinha e Quer a, 16; Finanças, 123 
- Projeto ) ; unica (Projeto 
n. 58); unica ( rojeto n. 165 A.) 
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NOMES 

Pacheco de Oliveira .•••.••••.•.••.•••• 

Plínio Marques .••••.••••••••.••••.•••• 

Pessôa de Queirós ................... . 

R 

Rafael Fernandes ...................... . 

Raul Sá •••••..•••••••.•.•••••..• ~ .•.•. 

Raul Machado .••••.••••••••••. • .•...• 
Raul de Faria .... •••..•.•.••••••...... 

s 
Sá Filho ..••.•••••••••••••..•.•...•..•• 

Samuel Hardman •• _ .................. . 
Silvio de Campos . , .. , ••.••..•...•.... 

NUMERO D~S EMENDAS 

45 e 46 (Orçamento da Agncultura, 
2 .. discussão); 4 (Finanças, 172). 

45 e. 46 _(Orçamento do Interior, 2"- dis-
cussão); 1 (; rojeto n. 80); 1 (Orça-
mento da Guerra, 2a discussão); 21, 
(Orçamento da Viação, 2a discussão) ; 
i (Orçamento da Marinha, 2a dis-
cussão.) 

1 (Projecto n. 175.) 

8 (Instrução, 8; Finanças, 138- Pro-
jeto .) 

10 (Instrução, 8; Finanças, 138 - Pro-
jeto .) 

4 (Orçamento da Fazenda,2a discussão.) 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21,22e23j-3,4,5, 6, 7, 
8 e 9 (Projecto n. 175) i unica (t:'i-
nança, 334- Projeto ) i lO (Or-
çamento da Viação, 2a discussão.) 

1 (Finanças, 89 - (Projeto ) ; 2 
(Projeto n. 172, de 1929); 1 (Finanças, 
89); 1 e 2 (Finanças, 105 - Projeto 
n. 132); unica (Projeto n. 127) ; 2 (Fi-
nanças, 150- Projeto ); unica 
(Projeto n. 115) ; 1 e 2 (Instruç~o, 8 ; 
~inanças, 138 - Projeto n. 39); 1, 
2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 35, 38, 39 e 40 (Orçamento da 
Agricultura, 2a discussão); 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36. 37, 39, 40, 59 e 60 (Or-
çamento do Interior, 2a discussão) ; 
5 (Finanças, 172); 1 e 2 (Fmanças, 185 
- Projeto ) ; unica Qustiça, 62 
- Projeto ) ; 1 e 2 (Projeto 
n. 214 A, de 1929) i unica (Projeto 
n. 160); 1, 2, 3, 4, 5, -6, 7, 8, 9, 10 e 11 
(Orçamento da Receita, 2a discussão) ; 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
1'4, 15, 16 e 17 (Orçamento do Exte-
rior, 2a discussão); 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 (Orçamento 
da Fazenda, 28 discussão); 1. 2, 3, 6, 
8, 9, 12, 20, 22, 26, 28 e 29 (Orçamento 
da Viação, 2a discussão.) 

Unica (Projeto n. 9 A, 3~ discussão.) · 
16, 17 e 18 (Orçamento da Viação, 2a dis-

cussão.) 
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NOMES NUMERO DAS EMENDAS 

Sílvio Rangel......................... 47 (Orçamento da Agricultura, 2a dis-
cussão.) 

Sá Filho.............................. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 35, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 55, 
57 e 58 (Orçamento da Agricultura, 
2a discussão); 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 
7 (Orçamento do Interior, 2a dis-
cussão.) 

X 

Xenocrates Calmon ... , ...• ,........... 42 (Orçamento do Interior, 2a discussão,) 



-------------~--- - ___ ........____ 



. PROJETOS DE I930 





PROJEl!"OS DE 1930 

DATA N. ASSUNTO ANDAMENTO 

------~ ------------------------------------------------
8 maio .. 

19 ,. . 

19 ,. . 

19 " 

19 ,. • 

20 ,. . • 

• 
1 Regula as vistorias po- Em 8 de maio é lido e vae a im-

liciaes das casas de primir. 
diversões do Distríto 
Federal. - (Do Se-
nado. -Justiça, i e 

• 1 11 Finanças, i, de i930.) . é 4prova os átos .firma-
dos em Londres, aos 
28 de junho de i929, 
pêlos representantes 
do Brasil no 9• Con-
gresso da União Pos-
tal Universal. - (Da 
Comissão de Diplo-

& i mdcia. - Diploma-
.., • cia, f, de i9S'O.) 

Em i 9 de maio é lido e vae a im-
.primir. - Em H, entra em dis-
cussão unica, que é encerrada, fi-
cando adiada a votação. - Em i3, 
é aprovado, sendo enviado á Co-
mis-são de Redação. - Em i6, é 
dispensada a impressão da redação 
final, sob n. 2 A, a requerimento 
rlo Sr. Mario Alves, sendo, em se-
gui.da, aprovada. - O Jl)rojeto vai 
ao Senado. (Vide Diario do Con-('P gresso do dia i 9.) · 

( 3 . Manda premiar com Em i 9 de maio é lido, considerado 
I 1 ,,. uma medalha o ci- objeto de deliberação e enviado ás 
V dadão uruguaio que Comissões de Finanças e de Jus-

I 

salvou um brasileiro tiça. 
no desastre do "La-
te 28". - {Do Sr. 
Mauricio de Lacerda. 
- Finanças, 25, · e 
Justiça, 4, ·de i 930. ) 

';4l:l!'orna em classe unica Em 13 de maio é lido, 1 considerado 
( · os quadros dos agen- objeto de deliberação e enviado á 

tes do imposto de Comissão de ·Finanças. 
' l9 consumo e fiscaes de 

sê lo adesivo. - (Do 
1 • r. Sr. Mauricio de La-

cerda. - Finanças, 
26, de 1930.) 

q Autoriza a a,brir o cre- Em 19 de maio é lido, considerado 
· dito até 40.000:000$, objeto de deliberação e enviado á 

.para pagar o au- Comissão de Finanças. 
gmento do funciona- · 
lismo público.- (Do 
Sr. H. Dodsworth. 
- Finanças, 27, de 
i930.) 

ü ~egula a admissão e a Em i 9 de maio é lido, censidera(i·o 
' distribuição do pes- objeoto de deliberação e enviado ás 

soal da taifa naval. Comissões de Marinha e Guerra e 
·' 1 (Do Sr. A. Lima. :_ de Finanças. ' 
1 t Marinha e Guerra, 3, 
., ' e Finanças, 29, de 

1930..) 



DATA 

27 maio .. 

27 » 

27 »' 

I 

I 

N. 

~ 110 _ . 

ASSUNTO ANDAMENTO 

7 Dá vantagens aos ven- Em 27 de maio é lido, considerado 
dadores de sêlo. - objeto de deliberação e ~nviado á 
(Do Sr. Raul Ma- Comissão de Finanças. 
chado·. · - Finanças1 
35, de 1930.) 

8 Denomina maquinistas Em 27 de maio é lido, considerado 
na v a e s os atuaes objeto de deliberação e enviado ás 
sub-oficiais do qua- Oomiss~es de Marinp.a e Guerra 
dro s u b a I .terno do e de· Fmanças. 
servi~o de maq'uina~ 
da Armada e dá õu-
tras providencias. -
(Do Sr. Azevedo Li-
ma.- Marinha e 
Guerra, 4, e Finan-
ças, 36, de 1930.) 

9 Manda incorporar aos Em 28. de maio vai a impr1m1r, 
depos'itos de que tra- de acOrdo com o Regimento e é 
tam os de CT e tos enviado á Comissão de F inanças . 
.ns, 14. 326 e 14. 530, - Em 17 de junho vae a imprimir 
de 1920, os juros dos o parecer da Oom.íssão d'e Finan-
mesmos depositas.- oas, com substi-tutiNo. - Em 23, 
(lJos Srs. Samuet · é .encerrada a 1• ·discussão, depois 
Hardmonvn e outro3 • P,e falar o Sr. Domingos Mascare-
- F·inruncas, 40, do nhas. - Em .1 ,de juLho é anun-
1930.) · ciada a votação. - Faliam os 

Srs. M. Lacerda e Costa Ribeiro . 
.-- Dado como aprovado, o Sr. A'. 
Bergamini pede a verificação de 
votação. - Verifica-s-e terem vo-
tado a favor 25 DeputadoS e contra 
um. - Não h a número. - Fica 
adiada a votacão. ...:..... Em 3 de ju-
lho é aprovado. - O Sr. S. 
Hardman requer e obtem dispensa 
de interstício para o projeto fi-
gurar na ordem do dia da . sessão 
seguinte. - Em 4 de julho é en-
cerrada a 2• di&eussão, . f'icando 
adiada a votaÇão. -Em 10 de ' ju-
.lho é aa>rQIVadO o substitutivo, fi-
cando prejudicado o projeto pri-
mitivo. - O Sr. M. Nves, pela 
ordem, requer e obtem dispensa de 
,interstício para o projeto figurar 
na ordem do dia da sessão se-
guinte. - Em 11 de julho, é en-
cerrada a 3• discussão, depois çl.e 
falar o Sr. · A. Bergamini e de lida 
e apoiada e enviada á Comissão 
de Finanças uma emenda, ficando 
adiada a v0tacão até que a Co-
missão dê parecer sobre a emenda. 
- Em 19 de julho vae a imprimir 
o parecer, favoravel, da Comissão 



DATA 

3junho. 

N. ASSUNTO 

I 

-Ui~ 

ANDAMBNTO 

de Finanças, sobre a emenda em 
3" discussão, sob n. 9 B. - Em 
24 de julho é encerrada a discussão 
unica, ficando 'adiada a viltacão. -
Em 25 de julho, depais de falarem 
os Srs. A. Bergamini, M. Lacerda 
e S. Hardmann, são aprovadas as 
emendas e o projeto vae á Co-
missão oo Redacão. - Em 31, a 
requerimento do Sr. M. Alves, é 
dispensada a impressão da redação 
final, sob n. 9 C. - Em seg-Uida, 
é ãprovada, sendo o projeto en-
viado ao Senado. - Em 20 de 
agosto, é reproduzido por ter saído 
com incorreções. 

Sancionado pelo decreto n. 5.700, de 19 
de setembro de 1930. (Publicado a 
21. Reproduzido em i • de outufr>ro 
por ter saído com incorrecões.) 

10 Di$ÕE;~ sôbre retorma Em 3 de junho é Jido, considerado 
compulsoria dos ofi- objeto de deiberacão e enviado ás 
ciais da Policia Mi- Comissões de Marinha e Guerra e 
litár do Distrito Fe- de Finanças. 
detal. - (Do Sr. S. 
Rangel. - Marinha 
e Guerra, 8, e Finan-
ças, 58, de 1930.) 

3 » • 11 Fixa em 3 :Q00$000, a Em 3 de junho é lido, considerado 
fiança dos agentes objeto de deliberação e enviado· á 
embarcados dos Cor- Comissão de Finanças. - Em 6, é 
reios do Amazonas e reproduzi-do por ter sido publicado 
do Acre. (Doa cam incorreções. 
S r s. Monteiro de 
Souza e outros. 
F i n a n c as, 59, de 
193(}.) 

3 » 12 Manda e f e .t i v a r nos Em 3 de junho é lido, considerado 
seus cargos os tele- objeto de deliberação e enviado á 
groa.i'istas praticantes Comissão de Finanças. 
da Estrada de Ferro 
:Oentral do Brasil.-
(Do Sr. Azevedo Li-
ma. - Financas, 60, 
de 1930.) 

5 • . 13 Autoriza o Govêrno a Em 5 de junh'o é lido e enviado á 
abrir o credito espe- Comissão de Finanças. - Em 14, 
cial de 3. 000:000$, vae a imprimir o parecer, favora-
destinados ás obras vel, com substitutiva da Comissão 
contra as sêcas. - de Finanças, sob n. 13 A. - Em 
(Do Sr. Moreira da 18, é encerrada a 1" discussão, fi-
Rocha. - Financas, cando adiada a votação. - Em 3 
68, de 1930. ) de julho é approvado. O Sr. A. 

Vasconcellils requer e obtem dís-



DATA 

5 junho. 

N. ASSUNTO 

- 112-

ANDAMENTO 

pensa de intersticio para o J)rojéto 
figurar na ordem do dia da sessão 
seguinte. - Em 4 de julho é en-
cerrada a 2• discussão dep()is de 
1'a'lar, pe:la ()rdem, ()Sr. ·M. de La-
cerrada, ficando adiada a votaçoo.-
Em 1 O de ju•!ho é approvado. - O 
Sr. Morei-ra da Rocha, requer e 
obtem dispensa de -interstício para 
o projéto figurar na ordem do dia 
da sessão seguinte. - Em H, é 

·encerrada a 3• discussão; ficando 
adiada a votação. - Ein 16 i:le 
julho é aprovado e enviado á Co-
missão de Redação, depois. de falar, 
encaminhanc:to a votacoo, o Sr. M. 
Lacerda. - Em i 7 de julho, a re-
querimento do Sr. A. Vasconcellos, 
é dispensada a impressão da reda-
ção final, sob n. 13 B. - Em 
seguida, é aprovada, sendo o pro-
jeto enviado ao Senado. 

Sancionado pêlo decreto n. 5. 776, 
de 25 de agosto de 1930. (Publi- . 
cado a 28.) 

14 Redação final do pro- Em 5 de ' junh.(J é aprovada, sendo o 
jéto n . 408, de i929, projéto enviado ao Senado. 
que autoriza a abrir, Sancionado pêlo decreto n. 5. 76?, de 
p ê 1 o Ministerio da i i de agosto de i 930. (Pubhca~o 
Marinha, o credito a i3.) 
especial de 2:383$, 
.para pagar a José 
Augusto da Silva. -
(Da Comissão de Re-

dação. - Finanças, 
447, de i930.) 

5 " 15 Redação . final do_ pro- Em 5 de junho é aprovada, sendo o 
jéto n. 217, de 1929, ·prójéto enviado ao Senado. 
que aprova as con- Sancionado pêlo decreto n. 5.814, de 
venções assinadas em H de outubro de 1930. (Publicado 
Bruxel'<l.s, re&pectwa- a 16. } 
mente : C o n v e n cão 
Internacional p a r a 
unificação de regras 
conoornentes á limi-
tação de responsa]?i-
lidade dos armadores 
ou proprietarios de 
embarcaçõers m!n'iti-
mas e Conveno.ão 
Internacional p a r a 
unificação de regras 
sObre privilegias e 
hipotécas marítimas, 



DATA 

5junho. 

7 • 

(j :0 

s. c. 

N. 

-113-

ASSUNTO 

etc. - (Da Comis-
são de Redação. 
D i p I o m acia, 3, de 
f930.) 

ANDAMENTO 

16 Altera o modêlo dos Em 5 de junho é lido, considerado 
titulos cientificos .- Objeto de deliberação e enviado á 
(Do Sr. Pacheco de Comissão de Instrução. - Em 26, 
Oliveira. - Instru- vai a imprimir o parecer favora-
ção, 30, de f930.) v e!, da Comissão de Instr'ução, sob 

o n f•6 A. - Em 2 de julho, é 
encerrada a f• discussão, ficando 
adiada a votação. - Em f O de 
julho é aprovado. - Em f6, é 
encerrada a 2" discussão; ficando 
adiada a votação.-Em 30, é apro-
vado. - Em 5 de agosto é encer-
rada a 3" discussão, ficando adiada 
a votação. - Em 11, é aprovado. 
- O Sr . H. Firmeza, requer e 
obtem dispensa de impressão da 
redação final, sob o n. f6 B. - Em 
seguida, é aprovada a referida re-
dação, sendo o projeto enviado ao 
Senado. 

17 Prescreve formalidades Em 7 de junho vai a imprimir o 
para a validade dos parecer da Comissão de Justiça, 
á tos juridicos dos com substitutivo. - Em fi , entra 
cégos.-(Do Sr. João em f• discussão, que é encerrada 
Santos. - Projéto depois de falar o Sr. A. Berga-
n. 49, de f926, e Jus- mini, ficando adia·da a votação. -
tiça, 7, de f930.) Em f3, é aprovado. -Em f7, en-

tra em 2" discussão, que é encer-
rada, ficando adiada a votação. -
Em f8, é aprovado o substitutivo, 
ficando prejudicado o projéto pri-
mitivo. - O Sr. Mauricio de La-
cerda, requer e obtem dispensa de 
intersticio para que o projéto fi-
gure na ordem do dia da sessão 
~eguinte. - Em 20, é encerrada a 
3" discussão, depois de falarem os 
Srs. X.enocrates Calmon e A. Ber-
gamini, ficalll~o adiada a votação. 
- Em 3 de julho é aprovado e 
enviado á Comissão de Redação, 
tendo o Sr. A. Bergamini feito de-
claraçã'O de voto. - Em 7 de ju-
lho, a requerimento do Sr. M. Al-
ves, é dispensa·da a impressão da 
redação final, sob o n. f7 A. - Ém 
:seguida, é aprovada, sendo o pro-
jéto enviado ao Senado. 

18 Autoriza o Poder Exe- Em 6 de junho é lido e enviado ás 
cutivo a manda r Comissões de Obras e de Finanças. 

1:1 
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6junho. 

6 " . 

7 

N. 
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ASSUNTO 

construir linhas te-
!egraficas ligando qi-
versas c i d a de ·S no 
Estado do Ceará. -
(Do Sr. A~varo Fer-
nandes e outros. -
Obras, 2, e Finanças, 
78, de 1930.) · 

ANDAMENTO 

19 Autoriza o Pod'er Exe- Em 6 de junho é lido, mandado a 
cutivo a manda r imprimir e enviado ás Comissões 
construir p o n te s, de Obras e de Finanças. 
pontilhões e boeiros 
nas estradas de ro-
dagem, no Estado do 
Ceará.- (Do Sr. 
Alvaro Fernandes e , 
outros. - Obras, 3, 
e F in a n c as, 79, de 
1930.) 

20 Redação final do pro- Em 6 de junho é dispensada a im-
jéto n. 385, de 1929, pressão, a requerimento do Sr. Cos-
que autoriza a abrjr, ta Ribeiro, e, em seguida, ap·ro-
P e I o Ministerio d'a vada, sendo o projéto enviado ao 
Justiça, o credito es- Senado. - lj)m 13, vai a imprimir 
.pecial de 180:020$, e é enviada á Comissão de Finan-
para ocorrer ás des- ças uma emenda do Senado, sob o 
pesas com a execução n. 20 A. - Em 25, é lido e vai 
de obras necessarias a imprimir o parecer favoravel, 
no Palacio da Justiça da Comissão de Finanças, sobre a 
do Distrito Federal. emMda do Senado. - Em 27, é 
- (Da Comissão de encerrada a discussão unica, fi-
Redação. - Projéto cando adiada a votação. - Em 28, 
n. 385, e Finanças, é aprovada a emenda. -O Sr. Cos-
436, de f 929. ta Ribeiro, requer dispensa de im-

pressão da redação final, sob o 
n. 20 C, afim de ser votada.- Fala, 
pela ordem, o Sr. M. de Lacerda. 
- Em seguida, é lida e aprovada 
a referida redação final. - O pro-
jeto vai á sanção, oficiando-se ao 
Senado sôbre o ocorrido. 

Sancionado pêlo decreto n. 5. 786, de 
8 de setembro de 1930. (Publicado 
a 10.) 

21 Aumenta os venci- Em 7 de junho vai a imprimir, com 
mentos dos professo- parecer contrário da Comissão de 
res .do~ patronatos . e Finanças. - Em 11, entra em 1' 
!llprend'lzados agrico- discussão, que é encerrada, ficando 
Ias. - (Do Sr. Cher- adiada a votação. - Em 13 é re-
mont de Miranda e jeitado. 
o u t r o. - Projéto 
n. 313, de 1929, e }lejeitado. 
F i rn a n c a s, 23, de 
1930.) 
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------~ ------------------11--------------------------~-
7 junho. 22 Autoriza a despender Em 7 de junho vão a imprimir os 

100:000$ como sub- pareceres favoraveis das Comissões 
vencão ao Estado de de Agricultura e de . Finanças. -
Alagôas, para organi- Em 10, entra em 2" discussão, que 
zação do mapa agro- é encerrada, ficando adiada a vo-
logico. - (Do Sena- tação. - Em 11, é aprovado. O Sr. 
do. - Projeto n. 341. Mario Alves, pela ordem, requer e 
- Agricultura, 10 e obtem dispensa de interstício para 
Finanças, 412, de o projeto figurar na ordem do dia 
1·929. Finan~as, 39, da sessão seguinte. - Em 13, entra 
de 1930.) em 3", que é encerrada, ficando 

adiada a votação.- Em 1'7, é apro-
vad'J e vai á sanção, oficiando-se ao 
Senado sôbre o ocorrido. 

Sancionado .pelo decreto n. 5. 762, de 
f• de julho de 1930. (Publicado 
a 2.) 

7 ,. . 23 Eleva os vencimentos Em 7 de junho vai a imprimir o pa-

7 

7 

dos oficiais da Jus.ti- recer da Comissão de Finanças, com 
ca Federa.! das soo- substitutivo. - Em 10 de junho 
ções dos Estados.- entra em f• discussão, que é en-
(Do Sr. Arnaldo Ta- cerrada, ficando adiada a votação. 
vares. Projeto - Em 11, é aprovado. - O Sr. Cos-
•n. 111, de 1929. ta Ribeiro, pela ordem, requer e 
F in a n C· a: s, 19, de obtem dispensa de interstício para 
1930.) · o projeto fi.gurar na ordem do dia 

da sessão seguinte. - Em 13, entra 
em 2" discussão, que é encerrada, 
depois de lidas, apoiadas e enviadas 
á Comissão de Finanças duas emen-
das, ficando adiada a votação até 
que a referida comissão dê parecer 
sôbre as emendas. 

24 Autoriza a abrir, pelo 
Ministerio da Justi-
·o crédito especial de 
de 1 :465$753, para 
pagar ao Sr. Luiz 
Afonso Chagas.-(Da 
Comissão de Finan-
ças. - Finanças, 32, 
de 1930.) 

2!l Autoriza a abrir, pêlo 
Ministcrio da Justiça, 
o crédito especial de 

125 :000$, para custeio 
dos serviços de sa-
neamento rural, no 
Estado do Piauí. -

Em 7 de junho vai a imprimir. - Em 
11, entra em 2~ discussão, que é en-
cerrada, ficando adiada a votação. 
- Em 13, é aprovado. - Em 17, 
entra em a• discussão, que é en-
cerrada, ficando adiada a votação. 
- Em 3 de julho é aprovado e en-
viado á Comissão de Redação. - Em 
7 de julho, a requerimento do Sr. 
M. Alves, é ,dispensada a impressão 
da redação final, sob o n. 24 A. -
Em seguida é aprovada, .sendo o 
projeto enviado ao Senado. 

Em 7 de junho vai a imprimir. - Em 
11, entra em 2" discussão, que é en-
cerrada, ficando adiada a votação. 
- Em 13, é aprovado, tendo o Sr. 
Pires de Carvalho requerido dis-
pensa de interstício para o projeto 
figurar na ordem do dia da sessão 
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(Da Comissão de Fi-
nanças. - Finanças, 
22, de 1930. ) 

2{l Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio da Justiça, 
o crédito especial de 
5 :400$, para pagar a 
D. Maria Olimpia Al-
ves, viuva do guarda 
civil José Maria Al-
ves. - (Da Comissão 
de Finanças. - Fi-
nanças, 13, de 1930.) 

ANDAMENTO 

seguinte.- Em 16, entra em 3" dis-
cussão, que é encerrada, ficando 
adiada a votação. - Em 17, é apro-
vado e enviado á Comissão de Re-
dação. - Em 1 • de julho é dispen-
sada a impressão da redação final, 
M. Alves. - Em seguida é aprova-
da, sendo o projeto enviado ao Se-
nado. 
sob o n. 25 A, a requerimento do Sr. 

Sancionado pelo decreto n. 5. 777, de 
25 de agosto de 1930. (Publicado 
a 29.) 

Em 7 de junho vai a imprimir. - Em 
11, entra em 2" discussão, que é en-
cerrada, ficando adiada a votação. 
- Em 13, é aprovado. - Em 17, 
entra em a• discussão, que é encer-
rada, ficando adiada a votação. -
Em 3 de julho é aprovado. sendo o 
projeto enviado á Comissão de Re-
dação. -Em 7 de julho, a requeri-
mento do Sr. M. Alves, é dispen-
sada a impressão da redação final, 
sob o n. 36 A.- Em .seguida, é apro-
vada, sendo o projeto enviado ao 
Senado. · 

Sancionado pelo decreto n. 5. 804, de 
29 de setembro de 1930. (Publica-
do a f• de outubro.) 

7 » 27 Autoriza a abrir, pêlo Em 7 de ju'nho vai a imprimir.- Em 
Ministerio da Justiça, 11, entra em 2" discussão, que é 

7 

o crédito especial de encerrada, ficando adiada a vota-
10 :840$860, para pa- cão. - Em 13, é aprovado, haven-
gar J!Q Dr. Otavio do o Sr. H. Dodsworth requerido 
Kelly. - (Da Comis- dispensa de interstício para o pro-
são de Finanças. jeto figurar na ordem do dia da 
-Finanças, 12, de .sessão seguinte. - Em 16, entra 
1930.) em 3" discussão, que é encerrada, 

23 A uloriza a abrir, pêlo 
Ministerio da Justiça, 
o crédito esp.ecial de 
4:129$032, para pa-

ficando adiada a votação. - Em 1'7, 
é aprovado e enviado á Comissão de 
Redação. - Em f• de julho, a re-
querimento do Sr. M. Alves, é dis-
pensada a impressão da redação 
final, sob o n. 27 A.- Em seguida 
é aprovada, sendo o projeto enviado 
ao Senado. 

Sancionado pelo decreto n. 5. 778, de 
25 de agosto de 1930. (Publicado 
a 27.) · 

Em 7 de junho vai a imprimir.- Em 
11, entra em 2" discussão, que é en-
cerrada, ficando adiada a votação. 
- Em 13, é aprovado. - Em 17, 
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gar ao Dr. Léon 
RoussouHeres. - (Da 
Comissão de Finan-
ças. - Finanças, 11, 
de 19aO.) 

entra em a• discussão, que é encer-
rada, ficando adiada a votação. -
Em a de julho é aprovado e envia-
do á Comissão de Redação. - Em 
7 de julho, a requerimento do Sr. 
M. Alves, é dispensal;ia a impres-
são da redação final, seib o n. 28 A, 
- Em seguida é aprovada, sendo o 
projeto enviado ao Senado. 

Sancionado pelo decreto n. 5. 789, de 
8 de setembro de 19aO. (Publicado 
a 10.) 

7 junho. 29 Autoriza a abrir, pêlo Em 7 de junho vai a imprimir. -Em 
Ministerio da Guerra, 11, entra em 2" discussão, que é en-
o crédito especial de cerrada, ficando adiada a votação. 
779$466, para pagar - Em 1a, é approvado. - Em 17, 
ao 2• tenente Milton entra em a• discussão, que é encer-
Albernaz Lobato. - rada, ficando adiada a votação. -
(Da Comissão de Fi- Em a de julho, é aprovado e en-
nanças. - Finanças, viado á Comissão de Redação. -
6, de 19aO.) Em 7 de julho, é dispensada a im-

pressão, a r~querimento do Sr. M. 
Alves. Em seguida, é aprovada, sen-
do o projeto enviado ao Senado. 

Sancionado pelo decreto n. 5. 78a, de 
a de setembro de 19aO. (Publicado 
a 6.) 

7 • 30 Autoriza a abrir, pêlo Em 7 de junho vai a imprimir. - Em 
Ministerio da Justiça, 11 entra em 2" discussão, que é 
o crédito especial de encerrada, ficando adiada a vota-

7 

a :974$19a, para pa- ção.- Em 1a, é aprovado, depois de 
gar ao guarda-civil falar o Sr. Mauricio de Lacerda. -
Mathias Drouhins de Em 17, entra em a• discussão, fican-
Andrade. - (Da Co- do adiada a votação. - Em a de ju-
missão de Finanças, lho é aprovado e enviado á Comissão 
- Finanças, 10, de de Redação. - Em 7 de julho, a 
19aO.) requerimento do Sr. M. Alves, é dis-

pensada a impressão da redação, sob 
o n. ao A. Em seguida, é aprovada, 
sendo o projeto enviado ao Senado. 

Sancionado pelo decreto n. 5. 805, de 
29 de setembro de 19aO. (Publicado 
a 2 de outubro.) 

" • t 31 Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio da Guerra, 
o crédito especial de 

Em 7 de junho vai a imprimir. - Em 
11, entra em 2a discussão, que é en-
cerrada, ficando adiada a votação. -
Em 1a, é aprovado. - Em 17, en-
tra em a• discussão, que é encer-
rada, ficando adiada a votação. -
Em a de julho, é aprovado e enviado 
á Comissão de Redação. - Em 7 
de julho, a requerimento do Sr. 
M. Alves, é dispensada a impressão 
da redação final, sob o n. a.1 A. Em 

< 27 :712$200, para pa-
gar a Tomaz da Silva 
Palhares. - (Da Co-
missão de Finanças. 
- Finanças, 5, de 
19aO.) 

1$.. .. 
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seguida é aprovada, sendo enviado 
o projeto ao Senado. 

Sancionado pêlo decreto n. 5.81"0, de 
13 de outubro de 1930. (Publicado 
a 17.) 

Em 7 de junho vai a imprimir. - Em 
32 Autoriza a abrir, pêlo 11, entra em 2• discussão, que e en-

Ministerio da Guerra, cerrada, ficando adiada a votação. - .. 
o crédito especial de Em 13, ~ aprovado.- Em 17, entra 
463$300, para pagar a em 3• discussão, que é encerrada, 
Estephania Chrispim ficando adiada a votação. - Em 
dos Santos.- (Da Co- 3 de julhú é aprovado e enviado á 
missão de Finanças. Comissã-o de Redação. - Em 7 de 
- Finanças, 4, de julho, a requerimento do Sr. M. A. 
1930.) Alves, é dispensada a impressão da 

redação final, sob o n 32 A. Em se-
guida é aprovada, sendo o r>rojeto 
enviado ao Senado. 

33 Autoriza a abrir, ·pêlo 
Ministerio da Guerra, 
o crédito especial de 
5:112$, para pagar a 
Afrodisio Coelho & C. 
- (Da Comissã,p de 
Finanças. - Finan-
ças, 3, de 1930.) 

Sancionado pêlo decreto n. 5.781, de 
3 de setembro de 1930. (Publicado 
a 6.) 

Em 7 de junho vai a imprimir. - Em 
11 entra em 2• discussão, que é en-
cerrada, ficando adiada a votação. 
- Em 13, é aprovado. - Em 17, 
entra em 3• discussão, que é encer-
rada, ficando adiada a votaçãú. -
Em 3 de julho é aprovado e enviado 
á Comissão de Redação.- Em 7 de 
julho, a requerimento do Sr. M. 
Alves, é dispensada a impressão d'l 
redação final, so-b o n. 33 A. Em se-
guida, é aprovada, sendo o projeto 
enviad·o ao Senado. 

Sancionado pêlo decreto n. 5.811, de 
13 de outubro de 1930. (Publicado 
a 17.) 

34 Autoriza a abrir, pêlo Em 7 de junho vai a imprimir. - Em 
Ministerio da Guerra, 11, entra em 2" discussão, que é en-
o crédito especial de cerrada, ficando adiada a votação. 
3 :893$, para pagar a -Em 13, é aprovado. - Em 17, é 
Braulio & Comp. - encerrada a 3• discussão, ficando 
(Da Comissão de Fi- adiada a votação. - Em 3 de julho, 
nanças. - Finanças, é a.provado e enviado á Comissão de 
2, de 1930.) Redação.-Em 7 de julho, a requeri-

mento do Sr. M. Alves, é dis·pensada 
a impressão da redação final, Em 
seguida é aprovada, sendo o projeto 
enviado ao Senado. 

Sancionado pêlo decreto n. 5. 812, de 
13 de outubro de 1930 . (Publicado 
a 17.) 

1 " • 35 Autoriza a abrir, pêlo)Em 7 de junho vai a imprimir.- Em 
Ministerio da J_ustiça, 11, entra em 2a discussão, que é en-
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o crédito especial de 
3:980$544, para pa-
gar a mestres, ma-
quinistas e motoris-
tas da Polfcia Marii-
tima do Rio de Janei-
ro. - (Da Comissão 
de Finanças. -Fi-
nanças, 3·1, de 1930). 

cerrada, ficando adiada a votação. 
-Em 13, é aprovado.- Em 17, é 
encerrada a 3" discussão, ficando 
adiada a votação. - Em 3 de julho, 
é aprovado e enviado á Comissão de 
Redação. - Em 7 de julho, a reque-
rimento do Sr. M. Alves, é dispen-
sada a impressão da redação final, 
sob o n. 35 A. Em seguida é apro-
vada, sendo o projeto enviado ao Se-
nado. 

9 junho. 36 Aumenta os vencimen- Em 9 de junho é lido, considerado 

9 

10 

10 ~ 

· tos do eletricista, do objeto de deliberação e enviado á 
maquinista e opera- Comissão de Finanças. 
rios da Escola 15 de 
novembro. - (Do Sr. 
Azevedo Lima. - Fi-
nanças, 84, de 1930.) 

37 Autoriza o contrato pa-
ra a navegação do 
rio da Amazonia. -
Wo Sr. Deodoro Men-
donça. - Finanças, 
85, de 1930.) 

Em 9 de junho é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado á 
Comissão de Finanças. 

3!3 Autoriza o Govêrno a Em 10 de junho vai a imprimir. 
mandar imprimir gra-
tuitamente, na Im-
prensa Nacional, os 
Anais, da Academia 
de Medicina do Rio 

de Janeiro.- (Do Se-
nado Finanças, 
87, de 1930.) 

39 Desdobra a cadeira Em 10 de junho vão a imprimir os pa-
de clínica propedeu- receres, da Comissão de Instrução. 
tica da Faculdade de com substitutivo, da de Finanças, 
Medicina do Rio de tambem, com substitutivo, novo pa-
Janeiro. - (Do Se- recer da Comissão de Instrução, 

nado. - Projeto nú- mantendo seu substitutivo e man-
mero 366 A. - Fi- dando destacar para constituir pro-
nanças, 432, de 1929. jeto especial, com emenda ao art. 2", 
Instrução, 8, de 1930) o substitutivo da Comissão de Fi-

nanças. - Em 13, entra em 2" dis-
cussão, que é encerrada depois de 
falarem pela ordem os Srs. Sá Fi-
lho e H. Dodsworth e de lidas, 
apoiadas, e enviadas ás Comissões de 
Instrução e de Finanças duas emen-
das, ficando adiada a votação até 
que as referidas comissões dêm pa-
recer sôbre as emendas. - Em 14, 
são reproduzidas as em;endas por te-
rem sido publicadas com 'incorre-
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cães. -Em 18, são lidos e vão n im-
primir os parecers contrarias, das 
Comissões de Instrução e de Finan-
ças sôbre as emendas oferecidas em 
2• sob o n. 39 A. - Em 23, é encer-
rada a discussão unica, ficando adia-
da a votação. - Em 3 de julho, 
anunciada a votação, fala o Sr. Sá 
Filho, que pede a retirada de duas 
emendas de sua autoria. Em segui-
da, é aprovado o projeto, bem como 
a emenda substitutiva da Comissão 
de Instrução, ficando prejudicada a 
da Comissão de Finanças. - O Sr. 
Gastello .Branco requer e obtem dis-
pensa de interstício para ti projeto 
figurar na ordem do dia da sessão 
seguinte. - Em 4 de julho é encer-
rada a 3" discussão, depois de lida, 
apoiada e enviada á Comissão de 
Ins-trução uma emenda do Sr. A. Li-
ma, ficando adiada a votação até que 
a referida comissão dê parecer sô-
bre a emenda. - Em 10 de julho é 
lido e vai a imprimir o parecer da 
Comissão de Instrução, mandando 
destacar para constituir projeto em 
separado a emenda oferecid~ em 3" 
discussão e mantendo o substitutivo 
aprovado em 2" discussão. - Em 17 
de julho, é encerrada a discussão 
unica, ficando adiada a votação. -
Em 30, depois de falar encaminhan-
do a votação, o Sr. Adriano Gordi-
lho, é aprovada a emenda substitu-
tiva da Comissão de Instrução, e a 
oferecida pelo Sr. A. Lima, para 
de acôrdo com o parecer, constituir 
projeto a parte. Em .se-guida, é apro-
vado o projeto, sendo a émenda en-
viada á Comissão de Redação. - Em 
1~ de agosto, a requerimento do Sr. 
M. Alves, é dispensada a impressão 
da redação final da emenda substitu-
tiva, so.b o n. 39 O. Em seguida, é 
aprovada, sendo o projeto enviado 
ao Senado. 

10 junho. ~O Abre crédito até réis Em 10 de junho é lido, considerado 
500 ;000$, para remo- objeto de deliberação e enviado á 
delação da Materni- Comissão de Finanças - Em 25 de 
dade das Laranjeiras. setembro é lido e vai a imprimir o 
- (Do Sr. M. Medei- parecer, com substitutivo da comis-
ros. - Finanças, 97, são. 

-t-[ de 1930.) 
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10 junho. 42 Redação final do projeto Em 10 de junho é dispensada a im-
n. 180, de 1929, que pressão a requerimento do Sr. Bo-
revigora o s.aldo do cayuva Cunha, sendo em seguida 
crédito especial aber- aprovada. - O projeto é enviado ao 
to pêlo decreto núme- Senado. 
ro 18.328, de 1928, 
para pagar sérviços 
executados no edifí-
cio do Supremo Tri-
bunal Federal. -(Da 
Comissão de Redação. 
- Finanças, 185, de 
1929.) 

10 " . 43 Redação final rto pro- Em 10 de junho é dispensada a im-
jeto n. 343, de 1929, pressão a requerimento do Sr. 
que dispõe sôbre ma- Bocayuva Cunha, sendo em segui-
tricula de pro.fesso- da aprovada. O projeto é envia .. 
res de ensino secun- do ao Senado. 
dario nas faculdades 
de ensino superior. 
- (Da Comissão de 
Redação. - Instru-
ção 3, de 1928.) 

10 » 44 Redação final do pro- Em 10 de junho é dispensado de im-
jeto n. 235, de 1929. pressão a requerimento do Sr. Bo-
que aprova as modi- cayuva Cunha, s·endo em seguida 
ficações adotadas na aprovada. - O projeto é enviado 
Convenção de Berna, ao Senado . 
para a proteção das 
obras !iterarias e ar-
tísticas. - (Da Co-
missão de Redação. 
- Diplomacia 7, de 

1929.) 

10 145 Redação final do pro- Em 10 de junho é dispensada a im-
jeto n. 427, de 1929, 'Pressão a requerimento do Sr. Bo .. 
que autoriza a abrir cayuva Cunha, sendo em seguida, 
pêlo Ministerio da ap'rovada. ~ O projeto é enviado 
Agricultura, os cré- ao Senado. 
ditos especiais de .. 
78:168$595 e de ré~ 
24:600$, para pagar 
a lentes da Escola 
Superior de Agricul-
tura e Medicina Ve-
terinaria. (Da Co-

- missão de Redação.) 

11 " Concede uma diaria Em 11 de junho é lido, considerado 
aos aviadores milita- objeto de deliberação e enviado ás 
res e ao pessoal dos Comissões de Marinha e Guerra 
submarinos (Do Sr. e de Financas. 
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_cas 107 de 1930.) 
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16 j·;nho. 47 Crêa o Instituto de In- Em 16 de julho é lido e vai a im-
terditos. ( Proieto primir o parecer da Comissão de 
n. 155, de 1928; Jus- Justiça mantendo o véto aos ar-

20 

13 

13 

13 

,. . 
tiça 19, de 1930.) tigos 7" e 8" e seu paragrafo unico. 

48 Revigora o art. 1" do Em 20 ·de julho é lido e vai a im-
decreto n. 5. 457, de primir o parecer da Comissão do 
20 de janeiro de Finanças, com substitutivo. -Em 
1928, que autoriza a 25, é encerrada a 2• diS{lussão., fi-

•' prorrogar por mais cando adiada a votação. ~ Em 1 
12 anos o prazo fixa- de julho é aprovado o substitutivo 
do na clausula 10• da Comissão de Finanças, ficando 
das aprovadas pêlo prejudicado o projeto primitivo. 
decreto n. 14.531, de depois de falar o Sr. Mauricio de 
1920. - (Da Comis- Lacerda. - O Sr. Costa Ribeiro, 
são de Obras. ·- pêla ordem, requer e obtem dispens:.t 
Obras 5, de 1930·; Fi- de interstício para o proj€:cto, fi-
nanças 115, de 1930.) gurar na ordem do dia da sessão 

seguinte. - Em 2 de julho é en-
cerrada a a• discussão, ficando 
adiada a votação. - Em 3 de ju-
lho é aprovado. - O Sr. Costa 
Ribeiro, pêla ordem, requer e obtem 
dispensa de impresão da redação 
final, sob o n. 8-A. - Em 
final, sob n. 48-A. - Em 
é aprovada, sendo o projeto envia-
do ao Senado. 

Sancionado pe:o decreto n. 5. 766, de 
8 de agosto de 1930. (Publicado a 
10). Reproduzido a 15. 

49 Considera feriados QS Em 13 de junho é lido, considerado 
dias 24 de maio, 11 objeto de deliberação e enviado á 
de junho e 2 de ,iu- Comissão de Just.iça. - Em 2(), é 
lho. - (Do Sr. Pa- reproduzido por ter sido publicado 
checo de Oliveira. - com incorreções. 
Justiça 30, de 1930.) 

50 Autoriza um empresti- Em 13 de junho é lido, considerado 
mo á Prefeitura tio objeto de deliberação e enviado á 
Distrito Federal. - Comissão de Finanças. 
(Do Sr. Mauricio de 

~ Lacerda. - Finan·· 
ças 113, de 1930.) 

51 Redação final do pro- Em 13 _de junho, é_ dispensada a i~-
jeto n. 234, de 1929, pressao, a requel'l'ml?>nto do Sr. Dw-

(- ~ que aprov!l o Con- ciecio Duarte, sendq . em s~ida 4
1f t venio Radw-telegra- aprov~da. - O proJeto é enviado 

fico, firmado entre o ao Senado. 
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Brasil e o Perú, em Sancionado pelo decreto n. 5. 775, d~ 
1928. (Da Comissão 23 de agosto de 1930. (Publicado 
de Redação. - Di- a 27.) 
plomacia, 6 de 1929.) 

52 Redação final do pz o~ 
jeto n. 280, de 1929, 
que autoriza a abrir 
pêlo Ministerio da 
Marinha, o crédito 
especial de ....... . 
8 :763$384, para pa-
gar ao capitão-te-
n,e n t e reformado 
Fernando Moniz Frei-
re ;runior.--(Da Co-
missão de Redação.-
Finanças, 199, d e 
1929.) 

Em 13 de junho, é dispensada a im-
pressão. a requerimento do Sr. Deo-
clecio Duarte, sendo em seguida 
aprovada. - O projeto é enviado 
ao Senado. 

Sancionado pêlo decreto n. 5. 820, de 
16 de outubro de 1930. (Publicado 
a 18.) 

53 Redação fi:11al do pro.:. Em 13 de junho é dispensada a im-
jeto n. 115, de 1929; pressão a requerimento do Sr. Deo-
que considera de uti- cloecio Duarte. sendo em seguida 
li(.Oiade .pública a A<>- aprovada. - O projeto é enviado 
sociação Beneficente ao Senado. - Em 18, é reprodu-
dos Sargentos d o zido . 
Exercito. - (Da Co-
m'issão de Redn.ção. 
- Marinha e Guer-
ra, 24; Justiça, 47, ile 
1929.) 

5t Equipara os sargentos Em 13 de junho é lido, vai a ·imprimir 
combatentes aos mu- e é enviado ás Comissões de Ma-
sicos, corneteiros, ela- rinha e Guerra e de Finanças, de 
r i n s, telegrafistas, acôrdo com o Regimento. 
artífices, especialis-
tas dos serviços dl' 
Saúde e Veterinaria, 
de A viação e Carros 
de Assalto, para o 
efeito de prestarem 
serviços na ativa af.é 
completarem 45 anos. 
Dos Srs. M. Conti-
nentino e ou.tros . 
- Marinha e Guer-
ra, 1 4; Finanças, 
114, de 1930.) 

55 Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio da Justi-
ça, o crédito especial 
de 4:554$838, para 
pagar ao guaNia ci-
vil Maximo Edmar 

Em 14 de junho vai a imprimir. 
Em 18, é encerrada a 2" discussão, 
ficando adiada a votação. - Em 
3 de julho ·é aJprovado. - Em 9 
de julho é en-cerrada a 3" discussão, 
ficando adiada a votação. - Em 
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14junho. 

14 » 

14 

I I 

., Pereira da Cunha. 
(Da Comissão de Fi-
nanças. - Finanças, 
8, de i930.) 

56 Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio da Justiça, 
o crédito especial ·ie 
4:414$516, para pa-
gamento de pensão 
á menor Regina Pur-
cer ~· (Comissão da 
Finanças. - Finan:.. 
ças, 47, de i930.) 

24, é aprovado e enviado á Comis-
são de Redação. - Em 1 de agosto 
a requerimento do Sr. M. Alves, 
é dispensada a impressão da reda-
ção final, sob o n. 55 A. - Em se-
guida, é aprovada, sendo o pr(}jeto 
enviado ao Senado. 

Sancionado pêlo decreto n. 5. 804, de 
29 de setembro de 1930. (Publi-
cado a i de outubro.) 

Em 14 de junho vai a imprimir. -
Em i8, é encerrada a 2• discussão, 
ficando adiada a votação. - Em 
3 de julho é a:provado. - Em 9 
de julho é encerrada a 3• discuSBão, 
ficando adiada a votação. - Em 
24, é aprovado e enviado á Comis-
são de Redação. - Em i de agosto 
a requerimento do Sr. M. Alves, 
é dispensada a impressão da reda-
ção final, sob o n. 55 A. - Em se-
guida, é aprovada, sendo o pr(}jeto 
enviado ao Senado. 

Sancionado pêlo decreto n. 5. 824, de 
20 de outubro de i930. (Publicado 
a 22.) 

57 Autoriza a abrir, pêlo Em 14 de junho vai a imprimir. -
Ministerio da Guer- Em 24 de julho é encerrada a 2" 
ra, o crédito espe- discussão, ficando adiada a votação. 
cial de 79$466, para - Em 30, é aprovado. - Em 1 de 
pagar a Francisco agosto é encerrada a 3" discussão, 
Pedro de Oliveira. ficando adiada a votação. - Em 
(Da Comissão de Fi- 11 de agosto, é aprovada, depois 
nanças. - Finan- de falar encaminhando a votaç::io, 
ças, 7, de 1930.) o Sr. M. de Lacerda, e enviado á 

Comissão de Redação. - Em i3, o 
Sr. M. Alves, pede dispensa de im-
pressão da redação final, sob o nu-
mero 57 -A . - Em seguida, é 
aprovada, sendo o proljeto reme-
tido ao Senado. 

Sancionado pê'lo decreto n. 5. 8i3, de 
i3 de outubro de 1930. (Publicado 
a i7.) 

58 Dispõe sôbre visitas da Em 14 de junho vai a imprimir, o 
Alfandega e da Poli- .parecer, favoravel, da Comissão de 
cia a vapores de c1- Finanças. -Em 17, é eneerrada a 
botagem. (Pessóa 'ie 1" discussão, ficando adiada a vo-
Queiroz. - Projeto, tl!-ção. - Em 3 de julho é aprovado. 
n. 396; Finanças. - Em 9 de julho, é encerrada a 2" 
41, de 1930.) discussão, bem como a da emenda, 

ficando adiada a votação.- Em 24 
é ap-r<Jvado bem como a emenda e 
vai á Comissão ,para ser redigido.-
Em 30, é publicada a redação para 
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3" discussão, sob o n. 58-A. - Em 
1 de agosto é encerrada a 3" dis-
cussão, depois de lida, apoiada e 
enviada á Comissão de Finanças 
uma emenda, ficando adiada a vo-
tação até que a referida comissão 
dê parecer. 

59 Fixa a despesa do Mi- 'Em 14 de junho vai a imprimir. - A 
nisterio da Agricul- partir de 25, fica sôbre a Mesa, 
tura, para o exerci- afim de receber emendas de 2" dis-
cio de 1931. (Da Co- cussão, pelo prazo de cinco dias 
missão de Finanças. uteis. - Em 30 vão a imprimir 
- Finanças, 121, de para serem submetidos á Comissão 
1930.) de Finanças, 58 emendas aceitas, e 

oferecidas pêlos Srs. Sá Filho, Os-
car Fontenelle, G. Cardoso, Mlne!' 
Mourão e outros, H. Dodswor.th, Do-
mingos Barbosa e outros, Francisco· 
Rocha, Cordeiro Miraru:la, Cosar 
Cunha Basto&, Luiz Silveira e ou-
ttros. José Acioli e outros. Pacheco 
Oliveirn, Sy1vio Rangel, Costa Ri-
bei-ro e ()utros e João de Faria. -
Em 2 de jul.ho s·ão pubhcadas. -
Ftm 30, vai a imprimtr o pa,recer da 
Comissão o e Financas: propondo 
oito emej das; favoravel a de n. 14, 
mandanáo destacar para consti-
tuir projetos especiais as de nu-
meros 3 e 7; C()m substituti:vo 
ás de ns. 9, 23, 28 e 48; contra-
·rio ás ns. i, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33; 
34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44; 
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54; 
55, 56, 57 e 58. - Ficam preju-
dicadas as de ns. 15, 32 e 37. -
Em i de agosto é publicado sob o 
n 59 A. - Em 6, entra em 2a dis-
cussão. - Falam os Srs. Barros 
Barreto, J. Bo.nifacio, Daniel Car-
valho e A. Corrêa, ficand() adiada a 
discussão. - Em 1 i, continúa, e é 
encerrada depois de falarem os 
Srs.: A. Bergamini, S. Rangel e 
Galdino Filho, ficando adiada a vo-
tacão. - Em 12, é dado como apro-
vado o artigo unico. - O Sr. A. 
Bergamini requer a verif.icacão da 
votacão. - Verifica-se terem vo-
tado a favor 92 Srs. Deputados e 
contra um. - Não. ha numero. -
Fioa adiada a votacão. - Ftm 14, 
é dado como apr()vado () artigo 
unico. - O Sr. A. Bergaa:nini, re-
quer verificação de vota~ãD. Feita 
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esta, verifica-se terem votado a fa-
vor 79 Srs. Deputados e contra 
ires. - Não ha numero, fica adia-
da a votação. -Em 19, é aprovado 
o projeto e as emendas ns. 1, 2 e 3 
da Comissão. - Anunciada a vo-
tação da de n. 4, falam encaminhan-
do-a os Srs.: Sá Filho e A. Ber-
gamini. - Dada como aprovada, a 
refer-ida emenda n. 4, o Sr. A. 
Bergamini, requer verificação de vo-
tação. - Verifica-se terem votado a 
favor 100 Srs. deputados e contra 
quatro. Não ha numero. - Feita 
a chamada respondem a esta 107 
Srs. deputados. Procedendo-se a 
nova verificação, reconhece-se te-
rem votado a favor 97 e contra sete 
Srs. deputados. Não ha número, fica 
adiada a votação da emenda nume-
ro 4, da Comissão. - Em 19, con-
tinúa a votação da referida emenda. 
- Dada como aprovada o Sr. A. 
Bergamini requer verificação de 
votação. Verifica-se terem votado 
a favor 99 e contra tres Srs. depu-
tados. - Não ha número. - Em 
20, continúa . a votação. - Dada 
como aprovada a emenda n. 4, o 
Sr. M. Lacerda, requer verifica-
ção de votação. - Feita esta, reco-
nhece-se terem votado a favor 104 
.e contra dois Srs. deputados. Total 
106 e mais o voto do Presidente: 
107.- A emenda foi aprovada. -
Em seguida dada como aprovada a 
emenda . n. 5, o Sr. M. de Lacerda, 
requer verificação de votação. -
Procedendo-se a esta verifica-se, 
terem votado a favor, 103 Srs. 
deputados e contra, nenhum. -
Feita a chamada, confirma-se a 
falta de quorum. - Fica adiada a 
votação da emenda n. 5. - Em 21, 
são aprovadas as emendas ns. 5, 
6, 7 e 8 da Comissão. - Submetidas 
a votos as emendas de plenario, 
são rejeitadas as de ns. 1 e 2. -
Dada como aprovada a de n. 3, o 
Sr. M. de Lacerda., requer verifi-
cação de votação. - Reconhece-se, 
terem votado a favor, 111 Srs. 
deputados, não havendo votos con-
tra. -A referida emenda foi apro-
vada afim de constituir projeto em 
separado. - .São sucessivamente 
rejeitadas as emendas ns. 4, 5 e 6. 
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- E 'aprovada a de n. 7, afim de 
constituir projeto especial. - E' 
aprovada a emenda substitutiva da 
Comissão, a de n. 9, ficando prejudi-
cada a emenda primitiva. - São 
sucessivamente, rejeitadas as emen-
das ns. 10 e 11. - O Sr. Sá Filho, 
requer a retirada das emendas nú-
meros 12, 28, 29 e 39, de sua auto-
-ria no que é atendido, visto as mes-
mas terem parecer contra,rio. - E' 
rejeitada a de n. 13, e aprovada 
a de n. 14, ficando prejudicada a 
de n. 15. - São rejeitadas as 
emendas ns . 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 
22. - Dada como aprovada a de 
n. 23, o Sr. A. Bergamini, requer 
verificação de votação. - Verifica-
se, terem votllido a favor 108 e con-
tra quatro. - A emenda substi-
tutiva foi aprovada, ficando preju-
dicada a primitiva. - E' rejeitada 
a de n. 24. - O Sr. Cunha Bastos, 
requer a retirada da emenda n. 25, 
de sua autoria, no que é atendido, 
visto estar a emenda com parecer 
contrario. - São sucessiva,mente, 
rejeitadas as emendas ns. 26, 27, 
30 e 31. - Fica prejudicada a de 
n. 32, pela de .n. 6, da Comissão. 
- São sucessivamente rejeitadas as 
de ns. 33, 34, 35 e 36. - Fica pre-
judiclllda a de n. 38, e preju-
dicada a primitiva . - E' rejeitada 
a de n. AO;- O Sr. Luiz Silveira 
e outros requerem a retirada das 
emendas ns. 41 e 52, no que são 
atendidos, visto estar.em as emen-
das com parecer contrario. - São 
sucessivamente, rejeitadas as de 
ns. 42, 43, 44, 45, 46 e 47. -

Anunciada a votação da emenda 
n. 48, fala, encaminhando-a o 
Sr. Barros Barreto. - E' aprovadil 
um requerimento do Sr. Gll.ldino 
Filho, relator, no sentido de ser re-
tirada da sub-emenda á emenda 
n. 48, de plenario, a parte refe-
rente ao "Aiprendizado Agrícola 
Ohristino Cruz". - Estado do Ma- · 
ranhão. - 15 :000$000, que, por 
equivoco, foi incluída. - Em se-
guida, dada como aprovada a. e.men-
da n. 48, o Sr. A. Bergammt, re-
quer verificação de votação. - Ve-
rifica-se terem votado a favor 111 
Srs. deputados e contra nenhum .. 
- A referida emenda n. 48, foi 
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a;pravada. - Dada como 31provada 
a sub-emenida, o Sr. CoSita Ribei.ro, 
requer veritfi.cação de votação. -
Verifica-se terem votado a fa(VO•r 
75 e ccmtra 33 Srs. deputados. -
A referida sub-emenda foi aprova-
da, salvo a parte reU.rada pêlo re-
lator. - São, sucessi<vamente, re-
jeitadas as mendas os. 49, 5(), 51, 
53, 5·4, 5·5, 56, 57 e 58. - O projeto 
passa a 3" discussão, indo antes á 
Comissão de Finanças para ser re-
digido, de acôl'ldo c1>m o veooido. 
- Em 23, vai a imprimir a redação 
para 3" discussão, sob o n. 59 B -
Em 26, publicada. - A partir de. 28, 
fica sObre a Mesa durante tres dias 
uLeis, afim de receber emendas de 
3" discussão . - Em 3(), vão a im-
primir , para serem remetidas á Co-
missão de FinanÇas, tres emendas 
aceitas pelo Sr . Presidente e ofe-
recidas pelo Sr. João Vilas BOas e 
outros; e uma não aceita, .dos Srs. 
Cesar da Cunha Bastos e outro. -
Em 2 de setembro são publicadas. 
Em f.O de setembr1>, é lido e vai 
a imprimir o parecer da Comissão, 
sob o n. 59-C, favorav-el á emen-
da n. 1 e contrário ás de os. 2 e 3, 
todas de plenario. - Em 11, é pu-
J>licado. - Em 15, entra em 3" 
discussão, que é encerrada, ficando 
adiada a votação. - Em 16, é 
a;provada a emenda n. 1, de plena-
rio, bem como o projeto, que é en-
viado á Comissão para redação fi-
nal. - O Sr. João Vilas BOas re-
quer a retirada das emendas nó-
meros 2 e 3, no que é atendido, 
visto as referidas emendas terem 
parecer contrario. - Em 18, é pu-
blicada a redação sab o n. 59-D.-
Em 22, é lida e sem observações, 
aprovada, sendo o projeto enviado 
ao Senado. 

14 junho. 130 Autoriza a auxiliar com Em 14 de junho vai a imprimir o 
50:000$, o g• Con- parecer fav<Jravel, da Comissão de 
gresso Brasileiro de Finanças. __:_ Em 18, é encerrada a 
Geografia a reunir-se 1" discussão, ficando adiada a vo-
em 1930, na cidade de tação. - Em 3 de julho é a.pro-
Florianopolis.- (Dos vado. - O Sr. Abelardo Luz, pêla 
Sr·s. E. Luz Pinto e ou- ordem, requer e obtem dispensa de 
t1·os. - Projeto n. 13·1, interstício para o projeto figurar 
de 1929. - Finanças, na ordem do dia da sessão seguin-
82, de 1930.) te. -Em 4 de julho é encerrada 
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61 Regula o processo de 
aposentadoria ou ju-
bilação de funciona-
rios publicos. - (Do 
Sr. Paulo Maranhão. 
- Finanças, 126, de 
1930.) 

ANDAMEN'TO 

a 2• discussão, ficando adiada a vo-
tação. - Em 10 de julho é apro-
vado. - Em 16 de julho é -en-
cerrada a 3" discussão, depois de 
lida, apoiada e envia<la á Comis-
são de Finanças uma emenda, fi-
cand<> adiada a votacão até que a 
referrida comissão dê parecer sobre 
a emenda. - Em 26, vai a im-
primir o parecer da Comissão de 
Finanças, com emenda substitutiva 
á emenda oferecida em 3" d·is-
cussão. - Em 12 de agosto é en-
cerrada a discussão unica, fi..:ando 
adiada a votação.-Em 25 é aprovada 
a emenda substitutiva. fieaudo pre-
judicada a inicial. - Em seguida, 
é aprovado o projeto. - O Sr. A. 
Luz requer e obtem dispensa de 
impressão da redacão final, afim 
de ser votada. - Em seguida é lida 
e aprovada a referida redação sob o 
n. 60 B, sendo o projeto reme-
tido ao Senado. 

Em 16 de junho é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado á 
Comissão de Finanças . 

62 Manda fazer pagamento Em 16 de junho é lido, considerado 
do gratificações de objeto de deliberaçã.o e enviado á 
empregados da Estra- Comissã<> de Finanças. 
da <le Ferro Central 
do Brasil, relativa-
mente a 1927 e 1928. 
- (Do Sr. Mauricio 
de Lacerda. - Finan-

' ças, 127, de 1930. ) 
63 Autoriza a abertura do 

credito até 600:000$, 
. para pagamento 'R 
funcionarios da Es-
trada de Ferro Cen-
traU do Brasi:l, reh· 
tivamente ao ano .cJ! 
1929. -(Do Sr. Mau 
ricio de Lacerda.-Fi-
nanças, 129, de 1930.~ 

Em 16 de junho é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado á 
Comissão de F inanças . 

64 Manda extinguir as "zo- Em 16 de ju,nho é lido, consi~erado 
nas do serviço" da objeto de deliberção <' enviado á 
Estrada de Ferro Comissão dfl Finanças. 

9 
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(Do Sr. Mauricio de 
Lacerda. - Finan-
ças, 130, de 1930.) 
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65 Autoriza a abertura do Em 16 de junho é lido, considerado 
crédito necessario á objeto de d·eJiberação e 13nviado á 
cobertura das OO'ici- Comissão de Finanças. 
nas da Estrada da 
F'erro Central do 
Brasil, em São Diogo. 
- (Do S1·. Mauricio 
de Lacerda. - Fi-
'nanças, 1·28, de 1930. 

16 " • 66 Autoriza o Governo a l!!m 16 de junho é lido, considerado 
titular o pessoal jor- objeto de deliberaç..õio e enviado á 
naleiro da Estrada de Comissão de Finanças. 

18 

Ferro Central do Bra-
sil, bem como os de· 
mais operarios da 
União, nos Arsenais, 
Imprensa, Çasa ; da 
Moeda, etc. - (Do 
Sr. Mauricio de La-
cerda. - Finanças, 
131, de 1930.) 

" • 67 Redação fin~l do pro:: Ern 18 de junho é dispensada a im-
jeto n. f.iO A, de 1929. pressãQ a requerimento do Sr. Ma-
que- autoriza a mon..: rio Alves. - Em 3eguida é apro-
tagem e custeio na vada, sendo o projeto enviado ao 
zona do Tocantins, no Senado . 
Pará, de uma esta-
ção experimental de 
cacáo. - (Da Com-
missão de Redação. -
Agi cultura, 5. Fi-
nanças, 183, de 1929.) 1 

-
,. . 7 -..:.68 Redação final do pro- l!:m 18 de junho é dispensada a irri-
. _ jeto n. 270, ~e 1929. pressão a requerimento .do Sr. Ma-

que autoriza a abrir. rio Alv6l1. - Em segurda é apro-
pelo .Ministerio da vada, sendo o projeto enviado ao 
Agricultura, o crédi- ' Senado. 
to especial de réi~ Sancionado pelo decreto n. 7.768, de 
1 :333$333, ouro, cor- 1 12 de agosto de 1930. (Publicado a 
respondente a libras 13.) 
150-0-0, para pagar-
contribuições devi-
das á Association 
Internationale d'Es-
sais de Semences, df' 
Copenhague. - (Da , 
Comissão de Reda-
ção.- Finanças, 310, 
de 1~29.) ... ·~~_ .... , .J.w _, 
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69 Dispõe sobre o provi- Em 17 de junho é lido, considerado 
menta dos cargos de objeto de deliberação e enviado ás 
delegados das oCapi- Comissões de Marinha e Guerra t' 
tanias dos Portos. - de Finanças. 
(Do Sr. Norival de 
Freitas. - Marinha 
e Guerra 17 e Finan-
ças, 134, de 1930.) 

18 • • 70 Autoriza a abertura dos Em 18 de junho vai a imprimir. 
credJtos necessarios 

18 " • 

18 " 

peqo Mlinisterio 1da 
Viacão, para paga-
mento aos mensalis-
tas, diaristas e jorna-
leiros da Comissão 
de Obras do Porto de 
Laguna, da gratifica-
ção creada pelo De-
creto n. 13.990, de 
1920. - (Do Se'T_UI.do. 
- Finanças, 137, de 
1930.) 

71 Fixa a força naval para Em 18 de junho é lido, e vai a iJilr-
1931. - (Da Comis- primir (Com uma declaração de 
são de !rfm·inha e voto do Sr. Sergio de Oliveira e 
Guerra. - Marinha parecer da Comissão de Finanças, 
e Guerra, 1 e Finan- concordando com o da de Marinha e 
ças, 15, de 1930.) Guerra e declarações de voto dos 

Srs. Domingos Mascarenhas e Car-
los Penafiel. - Em 23, entra em 
2• discussão, que é encerrada, de-
pois <!e falar o. Sr. A. Bergamini. 
- Em 1 de julho é aprovado, <!e-
pois de falarem os Srs. Mauricio 
de Lacerda e Alvaro Vasconcelos. 
- O Sr. Mario Alves, pela ordem, 
requer e obtem dispensa de inters-
tício para o projeto figurar na or-
dem do dia da sessão seguinte. -
Em 2 de julho é encerrada a 3" 
discussão, ficando adiada a vota-
ção. - Em 3 de julho é aprovado 
e vai á Comissão de Marinha e 
Guerra pará a redação final. -Em 
4 de julho, a requerimenf o do Sr. 
Mario Alves, é dispensada a im-
pressão da redação final sob o n. 
71 A. - Em seguida, é aprovada, 
sendo o projeto I;emetido ao Se-
nado. 

72 Autoriza a abrir, pelo Em 18 de junho é lido e vai a im-
Ministerio da Faz·en.. primir. - Em 1 de julho é encer-
da, o crédito especial rada a 2" discussão, ficando adia<la 
de 59:436$449, para a votação. - Em 10 de julho é 
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pagar ao tenente Da- ! aprovado. - Em 16, é encerrada 
niel de Holanda Ca- a 3• discussão, ficando adiada a vo-
valcanti, em virtude tação. -· Em 25 de julho é apro-
de sentenca judiei&- vado e enviado á Comissão de Re-
ria.- (Da Comissão da~ão. 
de Finanças. - Fi- Em 30 de ju•lho a requerime.ntv do 
nancas, 118, de 1930.) Sr. Mario Alves, •.í dispensada a im-

pressão da redação finu,l, sob o nu-
mero 72-A. Em seguida, é aprovaçla, 
sendo o projeto enviado ao Senado. 

' (Vide D. c. de 1" de agosto.) 
·s,ncionado pelo decreto n. 5.793, de 

17 de setembro de 1930. (Publi-
' cado a 24.) 

73 Aumenta os vencimen- ·Em 18 de junho é lido, considerado 
tos dos auxiliares de ' objeto de deliberação e enviado á 
escrita da Escola 15 Comissão de Finanças. 
de Novembro. - (Do 
.Çr, Mozart Lago. - : 
Finanças, 139, de 
1930.) 

74 Autoriza 13 revalid!lr ·Ern 20 de junho vai a imprimir. 
as concessões de que . 
tratam os decretos 
ns. 12. 362 e 12.273, , 
de 1917.- (Do Se-
nado. - Obras, 6, e , 
Finanças, 141, de I 
193ú.) I 

75 Autoriza a abrir, pelo tEm 21 de junho vai a imprimir. 
Ministerio da Fazen- : Em 25, é encerrada a 2" discussão, 
da, o crédito especial 1 ficando adiada a votação. - Em 
de 99: i 90$075, para : i O de julho é aprovado. - Em i 6, 
pagamento ao Sr. i é encerrada a 3" discussão, ficando 
João Carlos Pereira i adiada a votação. - Em 30 de ju-
Pinto, em virtude de ; lho é aprovado e enviado á Co-
sentença judiciaria. t missão de Redação~ - Em 1 de 
- (Da Comissão de : agosto, a requerimento do Sr. Ma-
Finanças. - Finan- , rio Alves, é dispensada a impres-
ças, 88, de 1930.) ~ &ão da redação final, sob o n. 75 A. 

- Em seguida, é aprovada, seQdü 
; o projeto enviado ao Senado. 
~ancionado pelo decreto n. 5.1:!i8, de 

15 de úutubro de 1930. (Publicado 
a i7.) 

76 Autoriza o Poder Exe- Em 26 de junho é lido, vai a impri-
cutivo a adquirir por t mir e, de acôrdo com o Regimento, 
60:000$ os direitos . é enviado á Comissão de Finanças. 
autorais da obra de · - Em 6 de agosto é lido e VBii a 
Nina Rodrigues. - i impr1m1r o parecer, favoravel, da 
(Dos Srs. Simões ~ Comissão de Finanças. 
Filho e outr·(ls. - ~1 
F i n a n c a s, 159, de 
i930.) f' 

77 Fixa a despesa do M;i- Ern 27 de junho é lido e vai a im-
nisterio da Justiça e · primir. - A partir de 3 de julho 
Negooios InterioMB. fica sobre a Mesa durante cinco 
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dias uteis, afim de receber emen-
das de 2" discussão. - Em 8 de 
julho vão a imprimir para serem 
1·emetidas á Comissão de Finanças 
GO emendas :weitas pelo Sr. Presi-
dente oferecidas pelos Srs. Sá Fi-
lho, Mario Alves, Mozar.L Lago, Do-
mingos Bar-bosa e out.ros, M. da Ro-
roha e outros, João Sa'IltO:; e outros, 
~duardo Cotrim, Fiel Fontes e ou-
lros, Xenoc:rates 1Calmon, A'flriano 
Gordilho e outros, Plínio Marques 
e outro, Costa Ribeiro e outro, Be.r-
bert de Qastro e A. Austregesilo. --
-Em 1 O, são publicadas. -Em' 11 
de setembro é lido e vai a impri-
mir o .parecer da Comissão de Fi-
nanças: propondo 34 emendas; fa-
voravel ás de ns. 7, 8, 11, ·20, 27, 
28 e 38; contrario ás de ns. 1, 2, 
4, 5, ti, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 2-3, 24, 
26, 3(), 35, 39, 40, 41, 42, 43, 59 e 60; 
com substitutivo ás de ns. 3, 9, 
14, 16, 19, 22, 25, 29, 31, 32, 33, 
34, 36, 37 e 44. - Fica prejudi-
cada a emenda ·n. 21, pela de n. 24, 
da Comissão. -As de ns. 45 a 58 
ficam' prejudicadas pela emenda sub-
stitutiva .de n. 44, de plenario. -
Em 14, é .publicado, sob o n. 77 A. 
- :F.lm 22, entra em 2• discussão, 
que fica adiada devido ao término 
da hora e depois de falarem os 
Srs. Mauricio de Lacerda, Mozart 
Lago e José Bonifacio. - Em 23, 
continua a discussão, que é adiada 
pelo término da hora da sessão e 
depois de falarem os Srs. José Bo-
nifacio, AdoJ.pho Bergamini e Mau-
ricio de Lacerda. - Em 24, pro-
segue a discussão. - Falam os 
•Sr&. Ado:Lpho Bergamim, Mozart La-
go e Wanderley de Pinho, ficando 
adiada a discussão devido ao adian-
tado da hora. - Em 29, é encer-
rada a 2• discussão, depois de fa-
lar o Sr. Adolpho Bergamini.- Em 
30, dado como aprovado o ;projeto, 
o Sr. A:d:oihpho Bt3rgamini requer a 
ve!I'ifica.ção da votação. - Pro-

cedendo-se a esta, reconhece-se te-
rem votado a favor 66 Srs'. De-
putados e contra 1. - Não ha nú-
mero, ficando adiada a votação.-
Em f de outubro é, de novo, dado 
como aprovado e o mesmo Senhor 
Deputado requer a verificação d~ 
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votil.ção, constatando-se não haver 
mírriero o que a chamada confir-
ma, ficando adiad~ a votação. -
Em 2 de <lUtubro é aprovado o pro-
jeto. - São aprovadas as emen-
das ns. 1 a 32 da Comissão. -
Anunciada a votação da d~ n. 33, 
da Comissão, fa:lam, encaminJian-
do-a, os Srs. Adolpho Bcrgamini e 
Wanderley de Pinho. - Em segui-
da, é aprovada. - Submetida a 
votos a emenda n. 34, da Comis-
são, fala encaminhando a votação 
o 'Sr. Ado.lpho Bergamini, sendo, 
em seguida, aprovada. - Passan-
do-se ás em·endas de plenario, é re-
jeitada a de n. 1. - E' :rejeitada 
a de n. 2, depois de encaminhada 
sua votação pelo Sr. Adolpho Ber-
gaminí.-Anuncia-da a votação da de 
n. 3, com ·substitutivo, falam enca-
minhando-a os Srs. Ado.Ipho Berga-
mini, Wanderley de Pinho e José 
Bonifacio. -E', em seguida, apro-
vada a emenda substitutiva, ficando 
prejudicada a primitiva. - O Sr. 
Presidente dá explicações sôbre a 
emenda. - Submetida a votos a 
emenda n. 4, falam encaminhando 
a votação os Srs. Simões Filho, 
A.dollp'ho Bergllimtni e Mauricio rle 
Lacerda. - O Sr. Presidente dá 
esclarecimentos sobre a emenda, 
que é, em seguida, rejeitada, bem 
como as de ns. 5 e 6. -São apro-
vadas as de ns. 7 e 8. - Anunciada 
a votação -da de n. 9, falam en..: 
caminhando-a os Srs. Adolpho Ber-
gamini e José Bonifacio. - Dada 
como aprovada, o Sr. José Boni-
f'acio requer a verifi-cação de vo-
tação, feita a qual ~e reconhece já 
não haver número, ficando adiada 
a votação devido ao adiantado da 
hora . -Em 3, prosegue a votação, 
que é encaminhada pelo Sr. Adolpho 
Bergam:ini. - Dada como ~ro
vada, o mesm'o Sr. requer verifi-
cação da votação, feita a qual re-
conhece-se •não •haver número, o 
qne é confirmado pela chamada.-
Fica adiada a votação. - Em 5, 
prosegue a votação da emenda n. 9. 
- Fala, encaminhando-a, o Senhor 
A'Cidloph<l Bergamini. - Em seguida, 
dada como apravada, o mesmo Se-
nhor requer a verifica,ção da vota-
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ção. - Feita esta, reconhece-se 
terem votado a favor 32 Senhores 
Deputados e contra 3. - Não ha 
número, ficando adiada a votação. 
- Em 6, é aprovado um: requeri-
mento do Sr. Cardoso de Almeida 
para imediata votação. - Prose-
guindo a votação da emenda n .. 9, 
falam os Srs. Mauricio de Lacerda, 
Muniz Sodré, Adolpho Bergamini e 
Ariosto Pinto, que levantam varias 
questões de ordem, todas resolvi-
das pelo Sr. Presidente. - Dada 
como aprovada a referida :emenda, 
o Sr. Candido Pessôa requer a ve-
rificação da votação, feita a qual 
reconhece-se já não haver número 
ficando adiada a votação. 

"7; Fixa a de&pesa do Mi- Em 27 de juiJJho é lido e VIl-i a im-
nisterio da Mari'lliha, primir.- Em 2 de julho é distr i-
tpara Q exeroic.i.o de buido.- A pa·rtir de 4, ,fica sôbre 
193f. - (Da Comia- a mesa, durante 5 dias uteis, afim 
são de Finanças. de receber emen'doas de 2• d-iscussão. 
Finanças 163 de - Na mesma dataJ foi t·~tirado. - A 
i 930.) ' ' tPartir de 9, fica sôbre a mesa du-

rante 5 di·as uteis, afim de receber 
emendas de 2" discus'são. -Em 16 
de julho vão a imprimir para se-
rem remetidas á Comissão de Fi-
nanças duas ·emendas aceitas pêlo 
Presidente e oferecidas pêlo Sr. Pli-
nio Marques e outro e Domingos 
Barbosa e o.utros. - Em 17, são pu-
bHcald,as. - Em 2 de agosto vai a 
imprimir o pa·oocer da Comissão de 
Finanças, Olf.erecendo 11 emendas e 
favoravel á de n. 2 e propondo um 
substitutivo á de n. 1, de plenario. 
-Em 5 de agosto é publicado. -
Em 11, eiJJtra em 2" discussão . -
Fa:la o Sr. A. Bergamini. -E' 
adiada a discussão. - Em 12, é 
encerrada a 2" discussão, ficando 
adiada a votação.- Em 21 anun-
ciada a votação do artigo unico do 
projeto, f!lil:a. -encafiilinhando-a o Sr. 
A. Bergamini. - Dado como- gpro-
vado, o mes!IIlo s-enh-or requer ve-
rificação de votação. - Verifica-se 
ter-em votado a fa'Vor 78 e contra 4 
Srs. deputados. - Não ha núme-
ro. -Fica a:dia;da a votação - Elm 
22, daJdo CQIDO aprovado, o Sr. A. 
Bergamini, requer a verificação da 
votaçã,{)l,. Finda esta, reoonhece-se 
ter-em votado a favor 109 Deputados 
e contra um. - Foi· aprovado o 
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projeto. - Em seguida são, sucea-
sivame-nte, apr<Wadas as emendas 
ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ·g, e 1()da co-
missão. - Anunciada a votação 
da de n. 11, da Comissão, fala en-
caminhando-a, o Sr. AddJlpho Ber-
gamini, que requer verMicaç.ão.-
Verifica-se terem VIOtado a favor 
107 deputados e contra 5.-A refe-
rida emend·a foi wprovada.- Pas-
sando-se ás emendas de plenario, 
são a,provadas a emenda substitu-
ti:va á emenda n. 1, ficando preju-
dicada a primitiva e a emenda n. 2. 
- O ;projeto passa á 3" discussão, 
indo antes á Comissão de F·inanças 
para ser re-digido de acôroo oom o 
vencido. -Em 23, vai a imprimir 
a redação para 3" discussão, sob o 
n. 78 ;B.-Em 26, é publ·icada.-
A partir de 27, fica sôbre a mesa 
-durante 3 dias uteis, af.im de rece-
ber emendas de 3• discussão.- Em 
29 d'e ago&to vão a impr.imir, para 
serem remeti•das á Comissão de Fi-
nanças, 2 emendas aceitas pêlo 
Sr. Presidente e oferec:idas pelos 
Srs. Oscar Soares e A:lfredo Ruy. -
Em 30, são pUJblicadas. -Em 10 
de setembro é lido e vai a impri-
mir o parecer da Comissão de Fi-
nanças, pro.pondo duas emendas e 
favoravel ás duas de plenario. -
Em 11, é publicado, sob o n. 78 C. 
-Em 1õ, entra em 3• diSCillSsão, 
que é encerrada, ficando adÍiada a 
votação. - Em 16, são aprovadas 
as emendas da Comissão e as de ple-
nario, bem como o .projeto, que é 
enviado á Comissão para a re'dacão 
final. -Em 22~ é dispensada a im-
pressão da redação final, sob o 
n. 78 D, a r·equerimooto do Sr. Ma-
rio Alves.- Em seguida, é tida e, 
sem observaW"es a.prova!Ja, sendo 
o projeto enviado ao Senado. 

1 9 Fixa a despesa do Mi- Em 27 de junho é lido e vai a im-
nisteri<J da V·iaçãQ, primir.-A partir de 3 de julho 
:para o exercício de fica sôbre a mesa, durante 5 dias 
1931, - (Da Comia- uteis, afim de recebei,' emendas de 
são de Finanças. 2• discussão.- Em 8 d'e jrulho vão 
Fi.nanca·S, ~64, de a imprimir para serem remetidas á 
1930,) Comissão de Finanças 29 emendas 

aceitas pelo Preslidoote e ofereci-
das pelos Srs. Sá Filho, Cordeiro 
Miranda, Ayres da SiiLva, A. Mon-
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teiro. de Souza e outros, Raul Faria, 
Dommgos Barbosa e out1·os, Silvio 
de CMQI>Os, Plinio Marques e outros, 
Luiz Silveira e outros, Braz do Ama-
ral e Costa Ri•beiro.-Em 11, são 
ípUiblicadas. - Em 23, vai a impri-
mir o .parecer da Comissão de Fi-
nanças, propomlo 13 emendas; con-
trario ás emendas 1, 2, 3, 5, 6, 9, 
14, 15, 19, 23, 26, 27. 28 e 29; favo-
ravel ás de ns. 4, 7, 10, 11, f2, 
i3, i6, 17, 20, 21, 22, 24 e 25; com 
sub-runenda á de n. f8 e mandando 
destacar })ara ccmstituir projeto 
em separado a de n. 8-Em 24, 
é publ.i.ca·do, sob o n. 79 A.-Em 
28, é encerrada a 2• discussão, de-
pois de falar o Sr. J. Bonilfacio, 
ficando adiada a votação. - Em 
29, dado como aprovado o arLigo 
unico do projeto o Sr. M. Lacei"da, 
requer a verificação de votação.-
Proced'endo--se a esta, recob>hece-
se, terem votaldo a favor 87, Srs. 
deputados e nenhum contra.- Não 
ha número. - Fica adiada a vo-
tação. -Em f de setembro, dado 
oomo aprovado o artigo unico, o 
Sr. C. Pessôa, requer verificação 
de votação, procedendo-se a esta, 
verifi'ca-se terem votado a favor 7 4 
Srs. deputados e contra nenhum. 
- Não ba número, ficando adiada 
a votação.-Em 2 de setembro é 
apr(}Vado. - São suoessivamentn 
a.provadas as emendas da Comissão 
ns. f, i A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i O, 
11 e 112. - Sumetidas a votos as 
de plenari(}, são sucessivamente, 
rejeitaJdas as de ns. i, 2 e 3. - E' 

aprovada a de n. 4. -- São succes-
sivamente, rejeitadas, as de ns. 5 
e 6. -- E' aprovada a de n. 7 -- Dada 
como aprovada a de n. 8, o Sr. C. 
Pessôa requer verificação de votação. 
- Procedendo~se a esta, verifica-se 
terem votado a favor 109 Srs. Depu-
tados e contra i . 

A emenda foi -aprovada, para 
ser destacada e constituir pr(}jeto 
em separado. - E' rejeitada a 
emell'da n. 9. - Datdo como apro-
vada a de n. iO, o mesmo senlhor, 
requer verificação, feita esta, ve-
vifica-se, terem voLatdo a favor 110 
Srs. deputados e nenhu~ contra. -. 
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80 Autoriza a reorgami-
sação do .,qood'.ro 
ativo dos oficiais do 
Col'lpo d:a Armada.-
(Do Senado. - Pro-
jeto n . 400; Mari-
nha e Guer-ra, 37, de 
1929. FinaiiiOfl;S 69, 
de 1930.) 

A referida emenda n. 10, foi aJPro-
vada. - São aJProvadas as eme-ndas 
ns. 111, 12 e 13. - São rejeitadas 
as -de ns. 14 e 15. AprovadM as 
de ns. 16 e 17, bem conw a de 
n. 18, com a sUJb-emenda. - Re-
j~itada a de n. 1·9. - São sucessi-
vamente, aPTovada.s as "emendas nú-
meros 20, 21, 2'2, 24 e 25 e rejei-
tadas as de ns. 23, 26, 27, 28 e 29. 
- O projeto passa á 3• discus-são. 
indo antes á Comissão de Financas 
para ser redigido. - Em 3 d:e se-
tembro vai a imprimir a redação 
pa:ra 3• discussão, sob o n. 79 B. _:___ 
Em 5, é publicada . A partir de 8 
de setembro f:ilca s-obre a mes·a 
durante cinco dias uteis afim de 
rooeber emendas de 3• discussão.-
Em 10, são lidas e vão a iiU~Primir, 
para serem remetidas á Comissão 
de Finanças, cinco emendas aceitas 
pelo Sr. Presidente e oferecidas 
p.eio Sr. F. Ayres da Si·lva e outro, 
Fulv.io A'ddluooi e outros, e dua.s 
emendas não aceitas· pêlo Sr. Pre-
si.dente e de aUJtoria dos. Srs•. Be'li-
zario de Souza e Oscar Soares. -
Em 11, são publica·dos. - Em 25 
de setembro é lido e vai a impri-
mir o parecer da Comissão com 
uma emençla e favoravel ás de nú-
meros 1 e 2 e contrario ás de ns. 3, 
4 e 5.-Em 26, é publlicado sob o 
n. 79 C. -Em 1 de outubro en-
tra em 3• discussão, que é encer-
rada, fiJCando adia'OO a votação. -
Em 6, é aJProvado um requeri-
mento, do Sr. Cardoso de Almei'Cia, 
para imediata votação. 

Em 2-7 de junho são Li'Cios e vão a 
i!Il{Primir os pareceres, favoraveis, 
das Comissões de Marinha e Guerra 
e de Finaru)as e declaracão de voto 
do Sr. Ohermcmt de Mirantla. -
Em 29, é reproduúdo por ter sa-
ído com incorreções. - Em 12 de 
agosto é encerrada a 2• discussão 
depois de lidas, a.poiadas e envia-
das ás Comissões de Ma.ri•n1ba e 
Guerra e de Fina'Il.C)aS três emendas; 
ficando adiada a votação até que as 

, referidas Comissões dêm parec~r 
ao sobre as emendas. 
di Em 27 d1e ju•Illho são lidas e vão a im-

primir o parecer da Comfssão de 
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Fiuanças, com sUibstitutivo ao pro-
jeto da Comissão de Justiça e de-
claração de vato do Sr. Ariosto 
Pinto. - Em 7 de julho, entra em 
2• discus'são. - E' li'<lo, apoiado, e 
posto em disoussão um requeri-
mento d<J Sr. M. Medeiros, pedindo 
que seja ouvida a Comissão de 
Instrução. - São lidas, apoiad'as e 
enviadas ás Comissões de Justiça, 
Instrução e de Finanças, oito 
emendas, respectivamente, dos Se-
'lllhores .M. Laoord;a e A. Berga-
mi'lli. - Falam os Srs. M. Medei-
ros, A. C<Jrrêa,, A. Hergamini e M. 
Lacerda, f·icando adiada a disc:mssão 
devido ao adiantado da hora. -
Ficam sobre a mesa até ulterior 
deliberação os reqtiocimentos, res-
pectivamente, dos ·Srs. M. Lacerda 
e A. Bergamini. - Em 9 de julho, 
·continua a discus'são, que é encer-
rada, ficando adiada a votação, até 
que as referidas comissões dêm 
parecer sôbre as emendas, e depois 
de falar, em explicação pessoal o 
Sr. Wanderley de Pinho. -Em 17, 
anuruciada a votação dos requeri-
mentos, falam os Srs. M. de Lacer-
da, M. Medeiros, A. Bergamini e 
W. de Pinho. - Em seguida, é 
aprovado o requerimento do Sr. M. 
de Med'eiros. - SUJbmetido a votos 
o requerimento do Sr. M. Lac·erda, 
êste pede e olbtem a sua retirada. 
- Dado como rejeitado o requeri-
mento .do Sr. A. Bergamini, êsle 
pede verifioação de votação - Pro-
cedendo-se á verificação de votação, 
c010stata-se terem votado a favor 
sete e con.tra 63 Senhores De-
.putaldos. - Não ha número. - Fica 
adiada a vota.ção do requerimento. 
- Em 24., é rejeitado o requeri-
mento, depois de falar o Sr. M. de 
Lacerda, voltando o projeto ás 
comisS'õ·es re~.ootivas em vi·rtude 
das emenldas e requerimentos. -
Em 26, vão a imprimir os parece-
res da Comissão de Instrução e de 
Finanças sôbre as emendas em 2" 
discussão favoraveis ás de ns. 1 e 2 
e contrarias ás demais e com emen-
das da meSima Comissão de Finan-
ças, tambem contrário á emendia 
n. 8. - Em 28, é ell!c~r~·a4a a dis-
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cussão unrea, ficando adiada a vo-
lacão. -Em 2 de setembro é rupro-
vado o substitutivo, depois de fa•lar 
encaminhando a votaocão- e pela or-
dem o Sr. Ca.ndido Pessôa, ficando 
prejudicado o projeto primitivo.-
Em s·eguida é ruprovada a emenda 
da Comissão de Instrução. - São 
;a{l)NJ'Vadas as emendas ns. 1 e 2 de 
plenario e rejeitadas as de ns. 3, 4, 
5, 6, 7 e 8. - O projeto passa á 3" 
discussão, indo antes á respectiva 
Comissão para ser redigido. - Em 
4, vai a imprimir a redação para 
3• discussão sob o n. 81 B. - Em 5, 
é pubHca;da. - Em 7 é reprodu-
zido. - Em 9, entra em 3• discus-
são. - Fala pela ordell\, o Sr. IM. 
de Lacerda que levanta uma questão 
de ordem que é resolovida pêlo 
Sr. Presidente. -Falam os Srs. l\f. 
de Medeiros e A. Bergamini. - E' 
lida e enviada á Comissão de Fi-
nanças uma emenda substitutiva 
do Sr. M. de Medeiros. - Em 
segui-da é encerrada a dJi·scussão 
ficando adiada a votação até que a 
Comissão dê parecer sôbre a emen-
da. - Em 11, é r~rod'uzi.da a 
emenda por ter saido com incor-
reções. - Em 13, vai a imprimir 
o !parecer favoraV'6l da Comissão 
de Finanças sôbre a emenda em 3" 
di&cussão. - Em 16, é encerrada 
a discussão unica depois de fa·lar 
o Sr. M. de Lacerda, ficando adiada 

a votação. - Em 23, anunciada a 
votação fala, ;parra encaminhai-a, 
o Sr. A. Bergamini. - Dada como 
avrova·da a emend'a su1bstitutiva, o 
mesmo requer v.erificação de vota-
cão.- Pr01cedendo-se a esta, reco-
nhece-s'6 terem votado a faJVGr 103 e 
•cootra nove Seillhores Deputados. 
- A emenda sulbstitutiva foi 8/pro-
vooa, fiocamdo prejudicado o pro-
jeto primitivo. . - O Sr. Mario 
Adves, requer e obtem dispensa de 
impressã·o da redação final sob o 
n. 81-D, afim de ser imediatamente 
votada.-Em s.eguioda, é lida e a:pro-
va.da, sendo· o projeto enviado ao 
Senado. - Em 26, é rat>roduzida a 
redação final sob o n. Si-D, por ter 
safdo com incorreções. 
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~ ;Fixa a des.pesa do Mi- Em 28 de junho vai a illliPrlmir. -
' :nisterio da Guerra. Em 2 de jul•ho, é distribuído. - A 

J 

,, 

para o exerckio de ~partir de 4, fica sôbre a mesa, 
1931. (Da Co- durante ciiJliCo -dias uteis, afim de re-
missão de Fmanças. ce.ber emendas de 2" discussão-. -
166, de 1930.) · Na mesma data foi retirado-A par-

tir de 9, fica sô'bre a mesa durante 
cinoo dias uteis, a:f.im de recetber 
~mendas de 2" discussão. - Em 16 
de juLho, vão a imprimir para se-
rem remetidas á Comissão de Fi-
nwnças, três emendas aceitas pêlo 
Presidente e o-ferecidas pêlos Se-

' nhor.es P'linio Ma·Ifques, e o-utros, 
·Costa Ribeiro e outros e Candido 
Pessôa. - Em 17, são publicadas. 
Em 26, vai a imprimir o parecer 
da Comissão de Finanças, contrário 
ás emendas ns. 1 e 3 e com substi-
tutivo á emenda n. 2, sab o n. 82 A 
-Em 29, sã<> distribuídos os avulso3. 
Em 31 de julho, entra em 2• dis-
cussão, que é Emcerrada, depois de 
falarem os Srs. Cyrilo Junior, J. 
Bonifacio e Li:ndolfo Color, ficando 
adiad'a a votação. - Em 1 de agosto, 
anuncia•d:a a votação fala para en-

' caminhai-a, o Sr. A. Bergamini.-
Dado como aprovado, o mesmo 
senhor, requer verificação de vota-
ção. - Feita esta, verifica-se terem 
vo-ta'do a favor 5-6 e contra seis 
Sen.hores Deputados. - Não h a 
número. - E' adiada a votação. -
Efiil) 5 d'e agosto, é aprovado o pro-
jeto. - Submetidas a votos a'l 
emendas, é rejeita-da a de n. 1. -
Dada como a1provada a de n. 2, 
com a sub-emenda, o Sr. M. de 
La.cerda requer a ver.iiicação d'e 
votação. - Feita esta, verifica-se 
terem votaldo 82 Srs. deputa·dos a 
favor e contra, nove. - Não ha nú-
mero. - Feita a charna~da é con-
firmada a falta de quo1·um. - Fica 
adiada a votação da emenda n. 2. 
- Em 6 é 31Provada a ref~rida 
emenda número dois, com a sub-
emenda, sendo reJeitada a n. 3. -
O projeto vai á Comissão de Fi-
nancas, .p.ara ser redigido para 3" 
discussão, de a·cô:r1do com o venci-
do. - Em 7, vai a imprimir a re-
ção sob o número 82 B.- Em 9, é 
publicada. - A par.tir de 12, fica 
sôbre a mesa, durante três dias ut.eis 
afim de receber emendas de 3". -
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Em 15, vai a imprimir para ser re-
meti't:la á Comissão ue Finanças uma 
emenda aceita pelo Presidente e 
oferecida v-elo Sr. A. Vasconcenos. 
- Elm 16, é pubilicada. - Elm 23, 
vai a imprimir o .parecer contrário, 
da Comissão de Finanças, sObre a 
emenda oferecida em 3a discussão e 
propondo três emendas, sob ·O n. 82 
C. -Em 24, é publicado.- Em 27, 
·é elllcer!'ada a a· discussão, ficando 
adiada a votação. - Em 28, dada 
oomo aq:>rovad'a a emooda n. 1, da 
·Comissão, :o Sr. A. Bergamini, 
requer verificação de votação. -
Verifica-s~. terem votado a favor 
U2 Senhores Deputados e contra 
nenhum. - A referida eme.nda foi 
3iprovada. - São. sucessivamente 
aprovadas as emendas ns. 2 e 3 da 
·Comissão e rejeitada ~ rmica de 
plenario. - Em seguida é aprovado 
o projeto. - O Sr. M. Alves, ~e
quer dispensa de •iiil(J)ressão da 
redação final sob o n. 82 D, afim de 
ser imediatamente votada. - Em 
seguida, é lida e aprovada, sendo o 
projeto enviaodo ao Senado. 

, Auto_ri~a a. abrir, ..pê~o Em 28 de junho vai a imprimir. -
Mm1ster10 da Justl- Em 16 de ju~ho é encerrada a 2• 

83 ça, os creditas espe- discussão ficand'o adiada a votação. 
ciais de 18:806$666, - Em 30 de ju'lho é a'Pravado -
e 4:774$193, ~ara Em 5 de agosto é encerrada a 3' dis-
P a g a r, respectiva- cussãa, ficando adiada a votação. -
mente aos Srs. Dr. Em 11, é aprovaldo e enviado á Co-
Luiz Caetano Ferraz missão de Redaç.ãa. -Em 13, a Sr. 
e F/loí de Oliveira M. ALves, requer a diapensa de im-
Carneiro. - Da Co- pressão da redação final sob a nú-
missão de Finanças. mero 83 A. - Em seguida é apro-
- Finanças, 117 e v a da, sendo o projeto enviado ao 
119, de 1930. ) SenadQ. 

Sancionado pelo decreto n. 5.821, de 
20 de outubro de 1930. - (Publicado 

• a 22.) 
Jsl Auto_ri~a a. abrir, pê~o Em 28 de junho vai a imprimir. -

1Mm1sterw da Justl- Em 16 de jUiill'lo é encerrada a 2' 
ça, o crédito espe- disc.ussão fica.ndo adiada a votação . 
.eial de 154 :!292$597, _ Em 30 de julho é aprovado. -
para pagar a. serven- Em 5 de agosto é encerrada a 3" 
tes do Coleg10 P.~o discussão, depois de falar o ~r. A. 
II. --:- (Da Comtss~o Bergamini e de lida, apo1ad'a e 

"• de Ft114!lnças. - F1- enviada á Ccrmissão de Finanças 
nancas, 120, de 1930.) uma emenda ficando adiada a V9-

tação até qu~ a Comissão dê pare-
cer. 



DATA N. ASSUNTO ANDAMEN'l'O 

28 junho. , 8!í Reverte a D. Maria Em 28 de junho vai a imprimir o 
Joaquina de Salda- ·parecer, favoravel da Comissão de 
,Jl!ha da Gama., a pen- Finanças. - Em 25 de julho, é 
são .que ,peTcebia encerra-da a 2" discussão depois de 
sua mãe D. E\lllalia ,falar o Sr. A. Bergamini e de liila, 
de <SarLida'Illhai. da apoiada e enviada ã Comissão de 
Gama. - Do Sena- Finanças, uma emenda, ficando 
$.-Proj·eto n. 309. adiada a vot.ação até que a· referida 

28 » 

28 

de f928, e Finançàs, Comissão dê parecer. 
80, de f930.) 

86 Autoriza a auxiliar Em 28 de junho vai a imprimir o 
com 60:000$, a cons- parecer da Comissão de · Fina-nças 
trucão do edifício do sôbre as emendas em 3• discussãD, 
Insti!Juto Histor.ico e mand'ando desta-car a de n. f e 
Geogra:fico de Ser- favoravel ã de n. 2 . - Em 8 de 
g:~pe. (Do Senado. - jwlho é oocerrada a discu·ssão unica, 
Projeto n. 36f A, de ficando adiada a vot.ação. - Em 
f 929. - Finançãs, f O de julh'O são aprovados o projeto, 
9f, de 1930.) e as emendas, indo a de n. 2, :! 

1Comissão de Redação. - Em 24 de 
julho a requerimooto do Sr. M. 
Alves., é dispensada a im!Proessão 
da redação final das emendas. -
Em seguida, é aprovada, sendo o 
vrojeto enviado ao Senado. 

Sancionado pelo decreto n. 5. 784, de 
8 de setembro de 1930. (Publicado 
a fO.) 

87 Fixa a despesa do M.i- ffim 28 de junho vai a imprimir com 
nisterio da Faz·enda uma decl-aração de voto do Sr. Do-
para o exercício de mingos Mascarenhas. - Em 15 de 
1931. - Da Comis- julh~ é distribuído. - A partir de 
são de Finanças. 17, f;ca sôbre a mesa durante cinco 
Finanças f67 de dias uteis, afim de receber emen-
1930. ) ' ' das de 2• d-iscussão. - Em 2·2, vão 

a imprimir para serem remetidas 
ã CDmissão de Finarnças 17 emendas 
aceitas pêlu Presidente e oferecidas 
pelos Srs. Sá Fil-ho, Raul Mac-hado, 

. ' Freder-ico Campos, E . Cotrim e 
outros - Em 25., são publicado.s. 
-Em f3 de setemd:lro vai a: -im-
primir o parecer da Comissão com 
H emendas; favoravel ãs de ple-
nario, de ns. 4, 6, 8, H e 13; con-
trário ãs de ns. 1, 7, 9, f O, 14, f5 e 
16; com substitutivo ãs de ns. 2, 3, 
5, 12 e 17. - Em 16, é publicado 

~ sob o n. 87 A.- Em 2!9, entra em 2" 
discussão, que é adiada, depois de 

"' t falarem os Srs. M. de Lacerda e 
J. Boni'facio. - Em 30, é encerrada 
a 2• discussão depois de fa•larem os 

1 , Srs. J. Boni•facio e Mozart Lago, 
· ficando adiada a votação. - Em 6, 



DATA 

28 junho 

N. ASSUNTO 

- U4-

A!'oiDAMENTO • 

é aprovado um requerimento do 
l;lr. Car-doso de Almeida para ime-
diata votação. 

. Em 28 de junho vai a impnm1r, com 
88 Fixa a desp-esa do M1- uma declaração d-e voto do Sr. Do-

nisteri·o das Relações mingos Mascartmhas. - Em 15 de 
Exteriores p a r a o julho é distri•buido. - A partir de 
exerc-ício de 19a1.- · 17, fica sôbr.e a mesa, durante cinco 
(Da Com•issão de Fi- -dias uteis a.fim de receber emen-
nanças. - Financas, das de 2" discussão. - Em 22 de 
168, de 19aO.) julho vão a impvimir para serem 

enviadas á Comissão de Financas 
17 emendas aceitas pêlo Presidente 
·e ofereeid'as pelos Srs. Sá F.illho e 
Mozart Lago. - Em 25, são publi-

cadas. - Em 2a de agosto vai a 
·imprimir o parecer da Comissão, 
favoravel, ás emendas ns. 4 e 1a; 
contrário ás de ns. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12., 14, 15, 16 e 17; com 
substitutivo ás de ns. a e 11. -
Em 27 é publicado sob o n. 88 A.-
Em 29 entra em 2" discussão, fi-
cando adiada a votacão. - Em 2 
de setembro é aprovado o projeto. 
-Submetidas a votos as emendas 
de plenario., são rejeitadas as de 
ns. 1 e 2. - E' aprovada a emenda 
substitutiva da Comissão, a de 

,.n. a, que fJca prejudicada. - E' 
atprovada a emtmda n. 4 e rejei-

' tadas as de ns. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
- E' aprovada a emenda substi-
tutiva á de n. 11, ficando a primi-
tiva prejudicaoda. - São rejeitadas 

1 tas de ns. 12, 14, 15, 16 e 17 e 
aprovada a de n. 1a. - O projeto 
passa á a• discussão, indo antes á 
Comissão de Financas para ser 
redigido. - Em a à e setembro vai 
a imprimir a redacão para a• dis-
cussão sob o n. 88 B. - Em 5, é 
publicado. - A partir de 8, fica 
sôbre a mesa durante três dias uteis 
·para receber emendas de a• dis-
cussão. - Em 1 O, vai a imprimir 
para ser remetido á Comisão de Fi-

i nancas·, uma emenda aceita pelo 
Sr. Presidente e a,presentada pelo 
Sr. Mario A•lves.- Em 11, é publi-
cado.- Em 1a, vai a imprimir o 
parecer contrário, da Comiss8•J ·I eõbre a ur~ica emenda oferecid~ em 
a• discussao. - Em 14, é publicado 

. sob o n. 88 c. - Em 17 é encer-
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rada a a· di'scussão, fican-do adiada 
a votação. - Em 2a; anunciada a 
votação o Sr. Mario AlveiJ, requer 
a retirada da emenda de $ua auto..: 
ria nQ que é atendido visto a mesma 
estar C()m parecer contrário. Em se-
guida, dado com() aprovado o pro-
jeto o ~, ,A, Bergamini requer 
verH·icaçao de votação. -r- Proce-
dendo-se a esta, veriJica-se terem 
vQtado a favor 110 e contra um 
Senhor Deputado. - Em segu-ida, 
o Sr. Mario AJ.v-es requer e obtem 
dispensa de impressão da redação 
final sob· o n. 88 D, afim de ser 
imediatamente votada. -;E' lida e 
s·em observações aprovada a refe-
rida r.edação fina•!, sendo o pro-
jeto enviado ao Senado. 

~ Orca a Receita GeraJ Em 28 de junno vai a imprimir. -
da RepUiblica para o Em 2 de julho é publicad(l. - Em 
exercicio de 1931.- 22, é distribuido.- A part,ir de 24 
(Da Comissão de Fi- fica sô·bre a meíià durante cineü 
nanças. - Finanças dias uteis, afim dê receber emen-

I l (l 
~ , . 

169, de 1930.) ' das de ~ discussão. - Em 29 de 
julho. vão a inwrimir, pare. serem 
enviadas á Comissão de Finanças 
11 emendas aceitas pêlo Sr. Presi-
dente e uma não acei-ta e pferooida 

1 lI, 

pelos Srs. Sá FiJ.ho e A. Bergamim. 
- Em 31, são publieadas. - Em 
17 de setembro vai a iilJIPrimir o 
parecer da Comissão côm duas 
emendas e contrário ás de! plenario 
de ns. t, 2, ·a, 4, 6, 6, 7, 8', 9, 10 e 
H.- Em 11t, é publicado sob o nJÚ-
mer() 89 A. 

90 Redação final do pro- Jj]m 1 de jultl() é dispensa$ a im-
jeto n. 428, de HH9, pl'eSSião da 'tleda.oão fin1111, sp.b o nú-
que autoriza a abrir mero· 90, a requerimento dd Sr. Ma-

C'' 1 .pelo_ i:\Jinisterio da rio 1\<lvefl. ~m segujda é lli"P,royad~, 
• 1 u · Guerra, o Crédito sendo o proJetp enviado ao Senadó. 
1 (to - ~spec~al de 24 :984$, 
/f p.av&. pagar a Ko,bler Sancionado pelo decreto n. ·5. 773 de 

• <'t e di~ .• . ~ Serrar-ia 21 de agosto de 1930. (Publicado 
Moss. S. A.- Da Co- a 23 .] 

• r missão de Redação. 
- FÍ!l\a-n~a~ 3~ de 
1930.) 

91 Redação final do pro- )!:m 1 de julho a requerimento do Sr. 
jeto n. 411, de 19·29, Marit~- Alves é dispensada a impres-

• que autoriza a abrir, são ·rla J.ledacão final sob o Jl. 9f. -
pelo Ministerio da EP1 seguida-- é . aprov~a, ·sendo o 
Marinha, o credito proje~o en'Viaçlo ao, Senadd. 

10 
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ASSUNTO 

~pecial de réis 
9 ~981$264, para pa-
gar a D. Georglina 
Souto Ca·rvalho, viu-
va do vice-almirante 
Alvaro Augusto de 
Carvalho. (Da 
Gornissão de Redação. 
- Finanças, 442, do 
1930.) 

ANDAMENTO 

1 julho, 92 Redação final do pro- Em 1 de julho a requerimento do Sr. 
jeto n. 335, de 1929, Mario Alves, é dispensada a impres-
Qtfe autoriza a abrir, são da redação final sob o n. 92.-
pelo Ministerio da Em seguida é aprovada, sen~o o 
J'ustiça o credito es- projeto enviado ao Senarlo. 

1 ,. . 

1 .,. . 

pecial de 215$590, 
para !Pagar á Viação 
l!,errea do Rio Grande 
do Sul. - (Da Co-
missão de Redação. 
- Financas, 378, de 
1929.) 

93 Redação ...final do pro-::_ Em 1 de julho a r equerimento do Sr . 
jato n,\.3_74, de 1929, Mario Alves, é dispensada a impres-
que autoii2a-.a--abfir, são da redação final sob o n. 93.-
pelo Ministerio da Em seguida é a,pro·vada, sendo o 
Marinha o credito projeto enviado ao Senado. 
especial de réis 
28:178$773, para pa- Sancionado - Decreto n. 5.800, do 
gar a D. Amalia 25 de setembro de 1930. (Publicado 
MatQs Wanderley, a 2 de outubro.) 
viuva do Capitão de 
Fragata I•raiiJCisco 
Mariani . Wanderley. 
- (Da Comissão de 
Redação. Finan-
çaa, >iOO. de 1~00.) 

94 Redação final do pro- Em 1 de julhó a requerimento do S1·. 
jcto n. 255, de 1929, Mario Alves, é dispensada a impres-
quc autotiza a aprir. são da r edação final, sob o n. 94.-
pelo :Mini~teríp da Em seguida é aprovada, sendo o pro-
Agricultura, 0 cre- jato1 enviado ao Senado. 
dito especial de rêi~ . 
24 :000$, para pagar SanciOnado ~ Decreto n. 5. 790, de 
0 aluguel do terreno 9 sMembro de 1930. (Publicado 
ooupad() pela Esta- a 11 · ) 
cão de Qombustiveis 
e Minérios. - (Da 
Comissão de Reda-
ção. Finanças, 
184, de 1929.) 
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. f julho .. ·95 Redacãó final do prG- Em i de julho a requerimento do Sr . 
. ieto n. 284. A, de Mario Alves, é dispensada a impres-
i929, que autoriza a são da redacão final, sob ci n. 9ó.-
despender até réis Em segui.da é aprovada, sendo o 
i 50: 00()$ na eons- pr()jeto enviado ao Senado. 
trucão de um · pavi-
1 hão para instala- Sancionado pelo decreto n. 6. 772, de 
cão da enfermaria do 2i agosto de i 930. (Pulblicado a 23.) 
Colegio Militar do · 
Ceará . - (Da Co-
missão de RfifJ,dção. 
- Finanças, 355, de 
i930.) 

1 " . 96 Redação final do pro- Em i de julho a requerimento do Sr. 
jeto n. 334, de i929. Mario Alves, é dispensada :;L impres-
que autoriza a abrir, são da redação final, sob o n. 96.-
pelo Ministerio da Em seguida é 3iprovada, sendo o 
Guerra, o crédito es- projeto enviado ao Senado. 

1 " 

" . 

pecial de 700$000, 
·para pagar a Astor Sanciqnado pelo. decreto n. 5. 782, dfj 
de Lima Aversa. - 3 de setembro de i930. (Publicado 
(Da Camissão de a 6.) · 
Redação . - Finan-
ças, 360, de i 930. ) 

97 Redação final do pro- Em i de julho a .requerimento do Sr. 
j.eto n. 23i, de i929, Mario Alves, é dispensada a impres-
que autoriza a abrir, sã9 da redação final, sob o n. 97.-
pelo Ministerio da Em seguida é aprovada sendo o pro-
Fazenda, ci crédito j,eto ·enviado ao Senado. 
especial de réis 
32:958$690, para pa- Sancionado - Decreto n.. 5. 79i, de 
gal' a ~nci~o d1l iO de setembro de iOOO. (~ublicado 
Andrade, em virtude a i3.) 
de sentença judicia-
ria. - (Da Comis-
são de Redação. 
Finanças., 229, de 
i 930..) 

98 Redaoão fina.I do pro- Em i de jUlho a requerimento do Sr. 
jeto n. 20i, de i929, Mario Alves, é dispensada a impres-
que autoriza a aD:lrir. são da redação final, sob o n. 98.-
pelo Ministerio da Em ·seguida é aprovada, sendo o pro-
Fazenda, o crédito jeto enviado ao Senad(). 
especial de réi<1 
24 : 8-l0$673, parja Sancionado - Decreto n. 5. 79-l, de 

, pagar a firma Sei- i7 de setembro de i930. (Publicado 
~ gneuret & Masset, em a 30. ) 

virtude de sentença 
judiciaria. ()Ja 
Comissão de Reda-
ção. Finanças, 
205, de i930.) 
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1 julho, 9!) Regula a situação· dos .Em! 1 de julho é lido, considerado oti-
servidores tecniens jeto de deliberação e enviado á Co-
e administrativos dos missão .de .finanças. 
estabelooimentos de 1 , 
assistenoia medi-ca 
pública e privada.-
(Do Sr.. M auri.cio de 
L(JI]erdp,. - F~nan-
cas, 173 de 1930.) 

100 Determina que não é Em f de julho é lido, considerado oh-
crime revelar com jeto de deliberação e enviado á Co-
justa causa, segredo missão de Justiça. 
no exercício de qual-
quer profissão. 
(Do Senhor Oscar 
Fontet!eUe. - Justi- , 
çll, 40 de f930.) 

,. 101 Autoriza o Poder :Exe- ·Em 1 de julho é Ht~ó; considerado ob-
~utivo a subvoncio- · jét"o de déliberaçã'() ~ enviado ás 
na r c.orn 200 :0~0$000 ~ofnissõe;; de . Instruç~o e•l de Fi-
anuais, a Sociedade naTit.;as: · · 
de Medicina e Cirur- ' ' '' 1

' 

gia do Rio de Ja-
neiro. - (Do Senho1· 1 
Austregesüo e ou- . 
tros. ,_..., Just~a, 24. 
Finllm;;as,. . ·: '174; de ' 
1930 .'},',;, 

t. lol l 

,. • 102 Efetiva os auxiliares Ji:m 1 de julho é lido. considerado ob-
extranumerarios da , jeto de deliberação e enviado á CQ-

1 

-- ... 
-{ .. 

OiretGria - Gera'! .dtl missão de Finanças. 
Estatística. - (& 
Senhor Azevedo Li-
ma. Finanças, 
175 de 1930.) •-

,. • ]03 Aumenta os vencimen- Em i .dê .Julho é lido;. c~siderado oll-
tos dos auxiliares de jeto de deliberação e ~nvia,do á Co-
farmacia do Ambula- missão de Finanças. 
torio .Rivadavia Cor-
·~~a '!l · Pávilb.ão ,Epi- ~
ta'Cio . ~essô!l. djl.· •. qo-
lbhia de Psfcopátas 
do · lrogenho de Den- , ... . - •' 

<>b •*. 
ob ·"; · 

tro. ·':...... ·(Do SenM1· 
Azevedo Lima~ 
1!'i11anç.a8; 176;· de • 
iOa'O:) ·· . ~· 

1 
' I 

,. .. 1Q4. Modifica os vencimen- Í!!m i tie julho é lido,. considerado ob-
tos dos professorea e J~.to li e. déliberMãà e entiado ás 
auxiliares de ensino h~orniss~ês de Firiànças !e de !Marinha 
dos estabelecimentos ! ·e -auerra. ~ní t,7· ·~e _agQ1sto, ~ã& lidos 
m~litares, nomeados ' (o vão a ·iltlprnnii' os paree'eras, fa-
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de acôrdo com o ar- ' 
tigo 10, da lei nu-
mero 5.632, de 1928, 

vora:veis das Oomissõe$ de ;Finanças 
.e de Marinha e Guerra, SQb o nu-
mero 104 A. Em 9· de setembro é 
enceri'ada a 3• discussão,. ficando 
adiada a votltÇãl'J ~ Em 10, é apro-
vado. Em 15, é encerrada a 2• dis-
cussão, ficando adiada a votação-

e dá outras provi-
dencias. - (Do Se-
nhor Bueno rle Gm·-
·valllo e outros. 
Finanças, 177, 
1930.) 

de Em 16, é aprovado. O Sr. A. Vas-
.concellos requer e obterp disp~p.s!' 
cfe ' ioters.tiQio, para o .projeto figu-
ràr na ordem do dia da sessão se-
guinte - Em' 17, é encerrada a 

.. ! · • • ~ 3• discv.ssão, ficando adiada a vo-
~ac~Q· · - Êm 23, é a'(irovado'·. 

1 O SI.·. A. Vasconcellos requer e obtem 
· c,líspimsa de impressão da redação 
J final sob o n. 104 n. - afim de 

ser imediatamente votada. Em se-
guida, é lida e aprovadlt, sen,do a 
puoj.eto enviado ao S'enado•. 

l ! . 

r ju~ho. 105 Estooelece um •ser'Viço Em 1 pe julho é lido, j:ulga~o objeto 
de' · 'viagens fluviais · t!e deLiberaéão e e'n'Viaçlo á .Comis3ão 
entre· Manáos e Ma- 1 tle I•'inancas. 
nés, no Amazonas.-- I r•· 

1 " 

~-,, . ,. 
·~J 

! " 
. .,.l 

J' \ 

' (Do SenJhf11' Jorge . 
.Mm•aes e outros .' -
Finanças, 178, de 
1930. 1) 

106 Aumenta os vencimen· Em i de jullj.o é lido, j;ulgado objeto de 
tos dos inspetores • delibe1·áção e· envill!dQ á Comissão 
de a-lunos do Inter- ' de F'inanças. 
nato · do1•·Golegjo Pe-
dro ;,U: ...,.... .(JJo Se- ' 
nhor Sernrique Do- I 
d,sworth. ~ Finan-- · 
ças, 179, de 1930·.) 1 

"' "' I I 1(.)7 Autoriza a .ceder pol' !Em '1 de jull;10 é lido, jiulga~o objeto 
• afor·amcnto ao 01uiJ · de d!!liberacão e enviado 1\s Oomis-

de H.egatas do :E'! a- I -sões ~e Justiça e de Finam.cas. 
mango· a area do ter- 1 
reno existente na 1 
Avenida· Ruy Bar- , 
bosa; perlel).cente ao : 
Minister·io da Guer. I 

l•·ra.-(Do Senhor H. I 
Dodsworth. - Juro;- i 
t.iça, 41 . de 1'930. : 

- Finanças, 180, de i 
· f9~0.) .. · : 

I . • I 
,u • tos Alltorú~a a a)lertt~r~ de Êrn ,~ ,.pa julqp ~ lido julgado objeta 

- - urri r'r.~dito qt~ c inço ! _,de d~liber!lção e .envi!ido ái! Comis., 
mil contos, para me- 1 _ ~~e~ni~ O.bras , :e <I e Fi!llança.s, 
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Lhorar os servicos . .le 
abnstecimeQto da;-
•gua na iLha do Gover-
nador. --. (Do Se-
nhor. Mauricio de La-
cerda.- Obras, 7. Fi-
nanças, 182, de 1930). 

ANDAMEN'fO 

1 julho. 109 Dispõe sobre o descan- Em i de julho é lido, julgado objeto 
co semanal aos Em- de .deliberação e enviado ás Comis-
pre~ados da E. de sões de Legisla cão Sollial e de J<'i-
F. c. do Brasil. -- nança~. 
(Do Sr. Mauricio de 
Lacerda. - Legisla· 
cão Social, 6. Fi-
nanças, · 182, de 
1939.) 

3 » 110 Redação final da emen- Em 3 de j,ulho a requerimento do Sr. 

4 

4 

da da Camara ao pro- Henrique Dodswor.th é dispensada 
.ief.o n. 388 A, de a impressão da redação final - Em 

, 1929, do Senado, que seguida é aprovada, sendo enviados 
autoriza a . auxiliar o projeto e a emenda ao Senado. 
com õo :000$000, a 
comemoração do cin- Sancionado pelo decreto n. 5. 771, de 
coentenario do Club 20. de agosto de 1930. (Publicado 
de Engenharia do a 22) . - Em 23, é reproduzido por 

• 111 

Rio de JaneirO'. - ter sabido com incorreções. 
(Da Comissão de Re-

'dação. - Finança~. 
454, de 1930. } 

Approva a Convenção Em 4 de julho é • •lido e vai a impri-
Radio-telegrafica In- mir. - Em 16, é •encerrada a dis-
ternacional e os Re- cussão uniea de~ois de falarem 
gulamentos Geral e -A. Correia e W. Pinho, . ficando 
Adicionais A n ex 0 s, adiada a Votação·. - Em 25 de 
assinada pelo Brasil, Julho é aprovado e enviado á Co-
na cidade de Was- missão de Redação. - Em 31, 'é 
htngton em t-9.27. _ dispensada a impressão da redação 
Da Comissão de Di . final n. 11 t A, a requerirp.ento do 
plomacia. --:- (Diplo- Sr. M. Alves·. - Fala, pela ordem 

o Sr. Mauricio de . Lacerda. -
macia; 5• de 193().) Em seguida, é aprovada, i sendo o 

1 pro,jeto. enviado ao Senado. 
r o 

Sancionado pelo decreto n. :5.815, de 
14 d~ outubro de 193()., (Publi~ 
cado a :16.) 

1J2 Veda aos Congressistas 
e funeionarios pu-
blicas demandar con-
tra a Fazenda N·:~.
cional, como advoga-

Em 4 . de julho é ·tido, considerado 
f)bjeto de deliberação e enviado 
á Comissão de Justlç.a. ..,.... Em O, 
é reprodQzido. 
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dos de terceiros. -
(Do Sr: Mauricio de 
Lacerda. - Justiça, 
45, de 1930. ) 

ANDAMENTO 

I 

4 julho. 113 Crê a um escrito-rio Em 4 de julho é lido, considerado 
par.a propaganda d l objeto de deliberação e enviado ás 
a'lgodão nos -centros Comissões de Agriéultura e de Fi-

7 

7 

estrangeiros. - Do nanças. 
Sr. B. Dantas. 
Agricultura, 7. 
Finanças, 1 9 2., de 
1930),, 

1> • 114 Autoriza a tra,nsferir Em 7 de julho vai a imprimir o pa-

,. • 115 

por venda ao Estado recer favoravel -da Comissão de 
do Pará a Estrada de Finanças sôbre as emendas do Se-
Ferro de Bragança. nado e mantendo outro parecer 
(Da Comissão de Fi- anteriormente !elabocado·. (Vids 
nanças. - Finanças, projeto n. 78, de marco de 1929). 
66, de 1930. - Pro- -L -Em 29, anunciada a votação das 
jeto n. 280 de 1928. emendas, falam os Srs. A. Berga-
Projeto n. 78 B, de mini e Mauricio de Lac-el'da que 
1929.) mquer a votação nominal para as 

emendas. - Dado como rejeitado 
esse rl)lquerimento, seu autar pede 
verificação de votação. - Feita 
esta, verifica-se terem votado a 
favor 14 e o.ontra 65 Srs. Depu-
tados. -- Não h a número. Fica 
prejudicado o requerimento de vo-
taç.ão nominal. - Em 25, continúa 

.. 

. a votação, se,ndo aprovadas as emen-
·da!i, depois de falarem encami-
nhando a votação os Srs. Mauricio 
:de Lacerda e' A: Bergamini. - O 
nro,ie~o ~ . emendas vão á Comissão 
de Redação. - Em 30 de julho, a 
reque~i'mf)nto do Sr.. M. Alves, é 
dispensa-da a impressão da redação 
final, do projeto n. iH A. - Em 
seguida, é aprovada; sendo o pro-
jeto enviado ao Senado. 

Sancionado pelo dec:retô n. :5.765, de 
8 de agosto de 1930. (Publ icado a 
·H.) . 

I 

Eleva ao dobro o au- Em 7 de julho vai a imprimir o pa-
xilio destinado á con: recer favoravel, da · Comissão de 
strução de sanatorios Finanças; sôbre a emenda em 3a dis-
P a r a tuberculosos, cus são. - Em 25 de julhé é encer-
em Belo Horizonte, rada a disqusljão' unlca, ~epois da 
Campos do Jordão, falar o _Sr . L'engruber :filho, fi .. 
etc. ...:._ (Db Senado. cando adiada a votaç?,o. _,_ Em 30, 
- Projéto n. 124 A, . é. aprovada, bem como a emenda 
de 1926. '.-- F'infl,n- . qu,e é envfada á Comissão de Re-
cas, 89, de 1930,) 'Ciação, -Em 1 de agosto; a :reque. 



DATA 

7 julho. 

7 ,. . 

,. . 

N, ASSUNTO 

- 152-

ANDA.MEN'TO 

rimento do Sr, M, Alves, é dispen-
sada a impressão da redação final, 
sob o n. 115 A. +--- Em seguida, é 
aprovada, sendo o projeto enviado 
ao Senado. 

Sancionado pelo dooreto n. 5.802, de 
29 de setembro de t 930. {Publi-
cado· a 3 de outubro. ) 

116 Autoriza a abrir, pelo Em 7 de julho vai a. impri-m.ir o pa-
Ministerio da Fazen- recer aa Comissão de Finanças, 
da, o Cl'·Mito especial contrário á emenda do Senado. -
de 42:000$000, ouro, . Em 30, é encerrada a discuss~o 
para pagar ao inter- unicà · ficand6 adiada á · votacão. 
dito Luciano Arnaldo - Em 11 de agosto ·é rejeitada a 
Teixeira Leite. emenda que é devolvida ao Senado, 

117 

(Da Comissão de Fi- oficiando-se sôbre o ocorrido. 
nança8. - Finanças, 
98, de 1930. - Pro-
jeto n. 535 de 1927. 
- Projeto Íl. 165 A, 

· de 1928. ) 

Fixa em 9% ao ano o J~m 7 de julho é lido, considerado 
jUro maximo para : objeto de deliberação e enviado á 
qúalquer éspecie ode . Comissão de Justiça. 
emprestitno. - (Do· 
Sr. Mauricio de La- · 
cerdà. -·Justiça, 47, 
de 1930.) 

I 

1 U! Considera fraudulenta .Em 7 de julho é lido, considerado 
a falencia quando o objeto de deliberação e énviado á 
capital não fôr pro- Comissão de Justiça. 
prio ou verdadeiro. 
- (Do Sr. Mau1'icio 
de Lacerda. - Jus-
tiça, 48, de 1930.) 

1 ,. llg Limita o número de Em · 7 de julho é lido, considerado 
pedidos de reconside- objeto de deliberação e enviado á 

,. . 
ração no fôro admi- · Comissão de Justiça. 
nistrativo. (Do 
Sr. Paes Oliveira. -
Justiça, 49, de 1930.) 

lZO Redaçiio final do pro-
jeto n. 315, de 1929, 
que autqri.za a abrir, 
pek. Ministerio da 
Fazenda, o crédito es-
pecial de 72 :069$753; 
para pag3r a Fran-
cisco Cakal de Oli-
ve.L-.a, em virtude de 

Em 7 de julho, a requerimento do 
Sr. M. Alves, é dispensada a lm~ 
pressão, e em seguida :aprovada. 
sendo o projeto cnvlad~ ao ae.., 
nado. 

Sancionado pelo decreto n. 5.'770, de 
13 de agosio de 1930. {:Publicado 
a 15.) Em· . ,.. é reprodtuddo por 
ter. iRi.do com incurr~ções, 
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1121 

seaLenljà judiciaria. 
- · (Da (!omissão de : 
lledação. ,..L- Finanças, ! 

251, dé 1929.) 

• i I 

I. 

RedaQiio final- do pro- :Ern '7 de julho é dispensada a im-
jeto n. 25.~ de 1929, i ·~reJ:são a -reqt11eriment9 do Sr. M. 
QUE! autoriza a abrir, 1 Xlves, enl • ~eguida, · é aprovada, 
pel 11 Minislet·io _da l 'Sendo ·· b projeto ·-enviado ao Se-
Fazenda, o crédito · nado. 
especial de 2:565$668, !Saricidnad'O pelo de~reto n. 5.798, de 
para pagar. a D. Isa-: 2·4 de ·!setembro de 1930. (Publi-
bel F erreira Bastos, i cado a 1-26 .Í) ·• 1 
em virtude de sen:- ! 
ten•1a.· juàiiciariá. - ! 
(•Da Oomi6são de Re-

1 ·dação. - Finanoas, 1 

26.7, -de 19f!\!-.) 

•• 

i I • 
122 Re\::Ia~ão final do 1 pro- !Em · 7 ·de julho, a req1.1eril):lento do 

jeto n. 52 B, oo IJ.929, ! Sr. M'. • ~Jves, é disp,ensa(fa a im-
que substitue o ar- 1 J.'l.'és!lão, em seguida, é aprovada 
tigo 511, do Regula- I sellldo ·o projel.o envü~do â sanc.ão. 
mento ·que baixou jv·etado - ·R'azões do véto publicadas 
com o Decreto nú- ; no Diarió Oficial de 23 !'de julho 
mero 17.096 de 1925. l de 1930. i 
- (Da Comissão de j • 
Reda.ção. - Marinha 
e G u e r r a , 22 de j 
1929.~ I ,. c 

123 Redaçá<,) final do pro- :Efn 9 de jullto, a req:uerithento do 
jeto n. B86, de 1929, I Sr. M. Alves; é dispensal:la a im-
que autoriza· a 111brir, pr-essão e, em seguida, lf-Provada, 

· pelo Ministerio da ; l:endo o pro'jeto enviaçlo ao Senado. 
1. J\IS-tiça, o !crédito 

especial de 36:000$, I 
para ocorrer ás des- ; 
pesas oom o deSido- 1 
bramento das turmaB 1 
·da Escola Nacional i 
de Bellas Artes., ...__ ; , • 
(Da Comissão de Re- ~ 
ddção. - Finanças. 'I 
41!7, de i929.) 

124 Redação final do pr<l-jEm 9 de julho, a reqiueritPento do 
· jato n. 346, de 1929, Sr. 1\1. Alves, ·é diJp'ensada a im-

que autol'iza a abrir, I pressão e, em seguida, aprovada, 
pelo Ministerio da ! sendo o pro.ieto enviado ao Senado. 
Fazenda; o créditB es- !Sancionado pelo decretô n. i5.795, de 
pecial. de 6:927$680, I 17 de setembro de i930i (Publi-
para pagar a Cai'Ios :

1 
c a do a 20.) 1 1 Custodio de Azevedo . . 

__. (Da Oomissào de 
.Redação. -""" Finan- ! 
· vas, ·400 de 1929.) 1 
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125 Redação final do pro- Em 9 do julho, a requerimento do 
jeto n. 276, de 1929, Sr. M. Alves, é dispensada a im-
quo autoriza a abrir, pressão e, em seguida, aprovada, 
pelo Ministerio da sendo o' projeto enviado ao Senado. 
Justiça, o crédito es- Sancionado pelo decreto n. 5.801, de 
pecial de 9:288$, para 26 de setembro de 1930. (Publi-
pagar a serventes das cado a 3 de .outubro: ) 
lnspetorias .Qe Hi-
giene Infantil e Pro-
filaxia da Lepra. ...;.._ 
(Da Comissão de Re-
dação. - Finanças, 
336, de 1929.) 

l26 Redação final do pro- Em 9 de julho, a requerimento do 
jato n. 271, de 1929, Sr. M. Alves, é dispensada a im-
que autoriza a abrir, pressão e, em seguida, aprovada, 
pelo Ministerio da sendo o projeto enviado ao Senado . 
. Justiça, o crédito es- Sancionado pelo decreto n. 5. 787, de 
pecial oo 6:090$, para 8 de setembro de 1930. (Publicado 
pagar a D. Julia a 10.) 
Iglesias de Figuei-
redo, viuva do guar-
da civil FlDriano Pei-
xoto de Figueiredo. 
(Da Contissão de Re-
dação. - Finanças. 
266, de 1929. ) 

127 Autoriza o Govêrno a Em 10 de julho é lido e vai a Im-
alienar, p~lo Mlinis- primir o parecer favoravel da Co-
terio da Fazenda, as missão de Finanças sôbre a emenda 
terras componentes em 2• discussão. -Em 17 de julho, 
da antiga Fazenda de é eooerrada a discussão unica de-
Santa Cruz, situada pois de falar o Sr. Mauricio de La-
no Distrito Federal, e cerda,· ficando adiada a votação. -
no Estado do Rio, nas Em 30, é aprovado o· projeto e re-
condições que estabe- .ieitada a emenda, depois de fa-
lece. - (Da Comis- I arem, encaminhando a votação, os 
são de Finanças. - Srs. Mauricio de Lacerda e Cardoso 
Projeto n. ~72 de de Almeida, que reque~: a dispensa 
1929. - Fmanças, de interstício para o ·projeto figu-
106, de 1930.) rar na ordem do dia da sessão se-

guinte. - Em 31, entra etn 3" dis-
cuss·ão. São lidas, apoiadas e en-
viadas á Comissão de Finanças oito 
emendas. -Fala o Sr. R. de Fa-
ria, ficando adiada a discussão de-
vido ao adiantado da hora. - Em 
1 de agosto, continúa a discussão. 
- Falam os Srs. R. de Faria, A. 
Correia e A. Bergamini. - São 
lidos, . apoiados e postos conjunta-
monte em discussão tres requeri-
mentos, respectivamente dos Srs. 
Raul de Faria e A. Bergamini. -
São lidas, apoiadas e enviadas á 



DATA 

I 

' 

9 julho. 

N. ASSUNTO 

-RSft-

ANDAMENTO 

• , 1' Comissão de Financas mais 24 

'l ' t .n 

• 1 

,, 
I '· 

• l . I 

emendas. - Em seguida, é encer-
rada a 3• disoussãQ, ficando adiada 
a votacão. - Em f f de agosto, 
anunciada a votacão do requeri-
mento do Sr. A~ Bergamini, êste 
fala encaminhando-a. - Em se-
guida, é rejeitado o referido re-

- querimento, bem como um outro 
üo Sr. Raul de Faria. - O pro-
jeto vai ás Comissões de Justiça e 
de Financas em virtude de emendas 
Em 27 de setembro vão a imprimir 
ó parecer da Comissã-o de Justica 
sõbre as emendas em 3• discussão, 
favoravel ás de ns. 3, 4, 5, 6, 7, 
8, t5, 16, 17, 18, 19 e 21 e contrario 
ás de ns. 1, 2, 9, 10, H, 12, 13, 
U, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 
31 e o de Financas concordanklo 
com o de Justiça e contrario ás de 
ns. 20 e 22 e declaração de voto 
do Sr. Ariosto Pinto. -Em 1 de 
outubro entra em discussão unica 
que é adiada em virtude da hora 
e depois de falarem os Srs. R. 
Faria, Marcondes Filho e A. Ber-
gamini. - Em 2, é encerrada, de .. 
pois de falar o S:t:. A. Bergamini, 

r, 1 , ficando adiada a votação. 

128 Crêa um campó f·e~JI:;,_ Em 9 de julho é lido, considerado 
rim:Elntal no munipi- objeto de deliberacão e enviado ás 
plo de Lagar~!}, Es- Comissões de Agricultura e de Fi-
tado de Sergi~e. ,r,- nancas. 
(Do Sr. Graccho ô~r-

doso. - .Aigricq.ItM~·· , 
8, de ~928. 'l1'..:.i.( -t-
'Ilancas, f 96, de . ~~ '1) 

' (11 

JO " • 129 Regula o provimento1de Em to de julho é lido e vai a im-
cadeiras no curso su- primir o par.ecer contrario, da Co-
perior. - (Bo• Si". missão de Instrucão. - Em 25 de 
Linàolpho· Pesidá. - julho é encerrada a t• discussão, 
Projeto n. 293, de ficando adiada a votacão. - Em 
f 929. - Instrtiçãti, 30 de julho, é rejeitauo. 
7, de i93(}.) · 

Rejeitado. 
li 

H) " • 130 Autoriza a comblloter o Em tO de julho é lido, considerado 
alcoolismo e a W,-ete- · objeto de deliberação e enviado á 
ger o alcool Iil'dus- Comissão de Finanças. 
trial. - (Do 8en/i()r · 
Araujo Lima. ~- Fi-
nanças, 2(}2, de.il?BO.) · ....... -·:I.,_, .. ,,,:. ., 1 1 



DATA 

10 julho: 

16 

156 -· 

N. ASSUNTO 

I 

I I 
' I&NDAMEN'l'O j ·' i 

I I. 
131 FíJI[a· em 1:.200$, os ven- 'Em 10 de julho é lidoJ codsiderado 

.oímentos <io&;i-Qa.tíló- ' objeto de deliberacãq e I enviado 
grafos .du •In~pe.wia á Comissão de Financ~s. 
Federal de Porto~. 
RiDS .. e Cau;1is.- (Do 
~r : Mari.o Pir(lu,ibe. 
- ' Fi.xi.ancas,. 203, .cltl 1930 ) . .• ... . " . 

, I ~. Í '~ 
• ' {.utr i' 

132 Regula o pa,g.nm.entor do 
... trans.PÇJrt~ <'1-ltfeo, da 

. corr~spondenCia .. pzyj-
tal, mand:j-.J~,do faz'e:· 
a ·cobrança ' ~rl,1 .selos 

·' 

ordínatfós. !:!_!h '~Da 
Senado. - Prrlieto 
·n. 3~4, de .1;92Y? 11L 
F~nahca~, f05 áe 
1930). : .. 

I 

,., 

., 
ll 

Em 16 de julho é lido e v~i a im-
1 primir o parecer con&arid da Co-
! missão de Finanças sôpre âs emen-

das em 2• discussão. L Ein 24 de 

I julho é encerrada a discu~são, de-
' pois de fa~ar o ·Sr. Mucio Continen-
' tino, froando aldiada aj vol~ção. -I Em 30, é aprova.cto o projalo e re-
l jeiladas as emendas. -r. O St·. Paes 
1 de ·Oliveira, requer q ob~em dis-

pensa de interstício, 1paraj o pro-l jeto figurar na orderh do dia da . 
I sessão seguinte. - Ell} 1 d~ agosto, 
. é encerrada a a• d iscJ..Lssãq, depois 

I, de lida, apoiada e enviada á Co-
missão de Finanças ljlma 1 emenda, 
ficando adiada a votq.ção ' até que 

1 a Comissão dê parecer. 
- . -p . ·u. ! I 

,. • ·133 Aut~ri.t:l ~- abrir; ··ll~o i m 16 de julho é lido e lvai a impri-
' · Mm1sterLO dá Justu,;n mir. - Em 1 de setembro é encer-
. o m-edito especial de rada a 2" discussão, ficando adiada 

39:763$373, para pa- a y~t~çj\~ - ~ 2 de &eter.n.Q~~ 6 

16 

• I 

16 

gar aos Dh,: ;Antonio· I ·a~y,Ó.vi\'ÕÓ. rol Si;: Ch.n~í4o 'Pes~a. 1re-
Gonç,alvM Pet'yassú l·g~·er' e. o'YJÍ~th ,dis~g_'ns~ tde intersti-
e· Abel Tavares, de ~cio DAra o pçqjetq ':!1gui·ar na ordem 
Lacerda. - · Da (Jô- - do · di'fl"' da sê'Sslto seguinte. - Em 
missã? de Finanças. 1 .'~: .~ ~.nqEt,r/B:~à a a:• dis~us~~o, a pro-: 
- Fmanças, 21, de 

1 
· :v .a do · i! · ~ro:y.tado: li'' ~omissa() de Re-

1930.) \;I,~çi\ô. ,_ ~m''tfO · a requbrimento 

I db "Sr. 'M~rto ·lA~; é : disprmsada a 
impressão da redação fínal ~ob o nu-

. ··lmllfQ .133 A.: anm :~j ser. h:nediat~' 
. !Illente vota<la. · .., , Em s~\,lida, é 
. -\i<la; .~ ., apr.ovaQ.ai, , .s~ndo o projeto 
. .env1ado•\ao, ,\Sjrrw.~o. 1 

• b . , I '•t . . ... n.l:•i tr1l\: J j 
134 Aut~ri.za 11; a nr, P~ .O ~m {6 q~r julho .tl 4tdo e v-~i a im-

MmisterJO ~a MarJ- primir . .,...,.t:.Etn 1 da' agosto ·é encer-
nha, o créd1i~ ~~.P~-.. d 2• d' ~ · f ' ·r d' d cial de 4 ~'993'$55'ô? ra a a _ LScussao, . 'canop a Ia a 
para pagar ao capi- .a volacao. - Em H~ é ~prova?o. 
lão~tenente re.f~ma- ~ - lErn j.f3. é encep11ada • !li , 3"c <!_I!f:-r 
.do João de · ·Matos ~ao, fUi~ndo at:hadfl a jVO~açao. 
Araujo. - (Da ·Co- . ~.Em 27, é apn:w.add e e~v1ado á 
missão de Finanças. 1' Comissão de -Redàção. I- lj:m 28, o 
- Fimanças 183, d~ j S'r.-Mario .Mvli~ 'requer dispensa de 
1930.) .Im~truisãó: da· t'e.da~ãoi final, sob o 
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! --n. :134. A, afim de ser 'votado "'1' 
; -.~Em seguida, é lida e aprovada, 
! s~bdo o' projeto enviado ao Senado . 

• -.,. · · tm~- 'tfi·r 
lq. ju(~o... l.35 P!l!P.~ ~O~fl o tempo rEm i&." 'te juHw é lido e vai a impri-

•t J.lllli'J I 
;·1 .iJe praca .4~ •sargen. ' mir e vai á Comissão de Marinha 

1• .tos" dp EJi:EJr~ito. r i -1 e Guer-ra, de accôrdq com o Re-
. r.Do.11Sr. Jqõ,o Eltusio I gime.nto. 

e outros. - Marinha ! · 
e Guerra, 22, de t 

fJhil ;,;.:l } .· a~o.~ . ·. ,lJ iH , I· 
t~br.í .. la " ~~ r ~ u~ P.~-.dl' ' ' f • • 
16 ,. . 1~5 ~:roibs a: .venda- do· ea-;Ero 1116 de julho é lido, considerado 

fé com mais de 2 % ! •objeto de Cil.eliberação e enviado ás 
de impurezas.-(Do ! "c.Qlll~~s~es de Agricultura, Justiça 
Sr. Mauricio de La- 1! ,,e· de Finanças . 

. . cerda. - Agricultu- ~ . 
ra, iO - Justiça, 53 t 
.....- .,Finí!P.cas,r 22Q, de i 
~~3.().J ild)l . 

1;~~tt :· l;},,f • i 'i •s r l""lil L\ 

I f' Í r 

16 1 
,.() .' 1'137 ~~táhéfeê~ •fti?ití!dirlá- lEfri. 16 de julho é lido, consideradG 

des sobre a\1 seift'cil- '· bbjeto de deliberação e enviado 
cas definitivas e de . ás çóthissõ!'ls· de · Justjca e de Fi-
liquidacão, fóra do : · nnncas . 

ot 
.si 

- i 
16 

Distrito Federal, i "0 "' ,., 
quandó for parte a l 
Fazenda da União, e ' 
sobre a expedicão de i 
precatorios. - (Do i 

, c ~1Jt8ril ~Wé .&br~. :r-I " . 
!I c,·, .J:uáUOá, .{14--.J!'i,~Jl- : il 

, {::::~ 1. va8 221:; ae~ dtaao.) i l 
138 Regula o andamé~t~· do• iÉw · fu .de julbo é lido, considerado 

documentos nas re: i ·ob~to 1 dé . deliberacão e enviado 
partições públicas.-

1
· á' Co111is~ão de Ju~tiça. 

(Jbs-r~bia ú~ . (Do $r. Ma.uricio. d.e. 
(j .. , L.tlé.el'da. ·r Just1tia. 

rrw, ~ , !J."5t>' ':;tlsn~ 9.3v.) ,r;:_;J·'·' I' ·'J' , , 
,( ,J(1!ltl;y ,f, •.;t;··, i , •J! , I I 

16 ,. • 139 'considera crime a inu- Eili- •16 •ije' julho é 1id~~ co*side~ado 
. tilizacão de produtos .<~jéttl .de_ d~liberáça_p e ~ enviado 

de alimentação ~'ú- -~ ~rnissoé~ lle Agrroultdra, Jus. 
blica. - (Do Senho1· -iacll'··e ()e .-Fmanças. 
Mauricio de Lacerda. -!~i 

Agricultura, 9. -;1 O' 
-Justica, 56, - Fi- \· · l 

::~~a~~b~~·'~'~-~:· 1~ncqorr~f?ó$~~~0 t&~ 
trada de Fe'r:r.g.;'C'en- !I 
tral do Brasil. -(Do Cl 
Sr. Mauricio de La-

. ~ri ~ <J~ Jltlho é JidQ, considerado 
•j#ó' "lfél· de,ibei'llcão e · enviado 
'Com~Sâ9 #e J"lnahc~. 

- ... ,J 

cerda. - · Financas, ·--~r 
223, de 1930.) sb · · S 

( .• ' I 
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16 julho. 1<4'1' Denomina Corpo d') Em 16 de julho é lido, considerado 
· Administt·ação da Fa- objeto de deliberação e enviado 

16 » 

17 " 

I zenda da. Armada, o ás comissões de Marinha e Guerra 
atual Corpo de Co- e de Finanças. Em 22 de setembro 
missarios da Armada vãQ a imprimir os pa.receres das co-

i,; -(Do Sr. B~Uzario missões de Marinha e Guerra, con\ 
• 1 de Souza.- Marinha sttbstitutivo, e o de Finanças, con-

e Gue11ra1 23 - Fi- cordando com o da de ·Marinha e 
nanças, 224, de Guerra, sob o n. 141 A .. 
1930.) 

142 Manda contar o tempo Em 16 de julho é lido, considerado 
dos funcionarios ci- objeto de deliberação e enviado 
vis que servirém nas á Comissão de Finanças. 
juntas de alistamen-
to .- (Dos Srs. Beni 
de Ca·rvalho e outros. 
Finanças, 2 2 5, d e 
1930. ) 

143 Concede aos estudan- Em 17 de julho é 1ido e vai a im-
tes com direito de fa- primir e é enviado á Comissão de 

, , , zer exames prepara- Instrução, de accôrd,o com o Re-
' . torios parceladamen- gimento . · 

te, a prorrogação do 

24 ,. . 

24 ,. . 

24 ,. 

prazo desse direito 
por mais tres anos. 
_,(Dos Srs. Mauri-
cio de Lacerda e ou-
tros. Instrução, 29, 
de 1930.) 

144 Crêa no Instituto Na- Em 24 de julho é lido, considerado 
cional de Música a objeto de deliberação e enviado 
secÇão de artes de ás comissões de Instrução e de Fi-
dansa. - (Do Sr. F. nanças. 

J Valadares. - Justi-
,, { i ça, 30 - Finanças, 

· · 240, de 1930.) 
145 Autoriza a abertura do 

crédito de 300:000$, 
para construção de 

, um edifício dos Cor-
reios e Telegrafos, 

, , t em Diamantina, Es-
tado de Minas. -
(Dos Srs . Mario Ma-
tos e outros. - Fi-
nanças, 241, de 1930..) 

Em 24 de julho é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado 
á Comissão de Finanças. 

14ô Autoriza a fundação ge Em 24 de julho é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado 
.ás comissões de Agricultura e de 
Finanças. 

0 uma Escola Pb.1#ica 
i,., de Agricultura e Ve-
' ~ terinaria em Monte 

Santo, Minas. - (Do 
Sr. DolO'I' de Brito·. 
- Agricultura, H--
Finanças, 242, de 
1930.) -, ... 

I , -- I 
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147 Autoriza a fundar um Em 24 de julho é lido, considerado 
posto de monta em objeto de deliberação e enviado 
Ararf, Estado de ás comissões de Agricultura e dfl 
Minas. - (Do Se- Finanças. 
nhor Dolor de Brito. 
-Agricultura, i2 
Finanças, 243, de 
1930.) 

H8 Autoriza a abertura de Em 24 de julho é lido, considerado 
crédito para ocorrer objeto· de deliberação e enviado 
ao pagamento de pas- á Comissão de Finanças. 
sagens aos desem-
pr·egados, naturais 
dos Estados. - (Do 
Sr. M. Lago. - Fi-
nanças, 244, de i930) 

14Q Redação final do pro-
jeto n. 232, de 1929, 
que autoriza a abrir, 
pelo Ministeri& da 
Fazenda, o crédito 
de 54 :000$, para pa-
gar ao ministro do 
Supremo Tribunal 
Federal, Hermenegil-
do R. de Barros. -
(Da Comissão de Re-
dação. - Finanças, 
287, de 1929.) 

Em 24 de julho, a requerimento do 
Sr. Mario Alves, é dispensada a im-
pressão, sendo em seguida, apro-
vado. - O projeto é remetido ao 
Senado. 

150 Redação final do pro- Em 24 de julho, a requerimento do 
jeto n. 298 A,de 1928, Sr. Mario Alves, é dispensada a im-
que considera de uti- pressão, sendo em seguida, apro-
lidade pública o Cen- vada. - O projeto vai ao Senado. 
tro Artístico Cearen-
se. - (Da Comissão 
de Redação. - Jus-
tiça, 103, de 1928.) 

24 ,. . 151 Redação final do pro- Erp. 24 de julho, a requerimento do 
jetó n. 347, de Sr. Mario Alves, é dispensada a im-
f 929, que autoriza pressão, sendo, em seguida, a pro-
a abrir, pelo Minis- yado. O projeto vai ao Senado. 
terio da Foazenda, o 
crédito especial de 
5:107$290, para pa-
gar a D. Maria Go-
mes Pinto, em virtu-
de de sentença judi-
ciari'a. - (Da Comis-
são de Redação. -
Finanças, 322, de 
1929.) 

Sancionado pelo dlecreto n. 5. 797, 
de 24 de setembro de 1930. (Pu-
blicado a ~6.) 
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152 Redação final do Pli_P..1 Em 24> de julho, a requerimento do 

j~tH n. 4~0, de 19ji9, ·.::JSr. 'Mârjo Alves, -~ dispensada a im.:. 
que autor1:~;a a abr;ir, pre;;são, sendo, em seguida, apro-
pelo Mini~terio. da 11ada. O proj!llo yai a:o Senado. 
Marinha, . o crédito . 
e s p e c i a I de réis Vetado - Razões do "Véto . publica-
i5 :53i$329, para pa- i das no Diario. Oficial de ~8 de se-
'gar ~;lO Dr. José : terribro de 19~-~..: á pag. i 8. 4 7 i. 
Monteiro de Maga- : 
lhães Castro. - (Da ; 
Comissao de ·Re~ · 
ção. ~ Finaricas, 499, \ 
de 1929.) · ' .. 

153 Dis:põe sõbre Juizes de Em 2_4 _ de julho . .é lido, considerado 
Direito nus comarcas : objeto q~ deliberação e enviado á 
dos Estados, com : ComissãQ de· Justiça. - Em i6 de 
atribuições privati- I agosto, vai' a imprimir o parecer, 
vas quanto a !l)ista- ! favoravel, da Comissão de Justiça, 
menta e procesS'~ : sob o' n.l 453 A . ...!i! Énl '22, é encer .. 
efeitorais. - Do Sr. i ralla· a i • dis~ussão, ficando adiada 

.. 

J·. -El'llsio e otttros.l- l a votJação. :-"'"' Em 27:, é aprovado. 
• J'ust·il;)à, 59, de i930.) 1 ~ O Sr.: João Ellysio, requer e ob-

' tem dispensa {!é interstício para o 
p_rojeto figurar na ordem do dia 
da• sessãe seguinte. 1 Em 28, é 
encerrada a ·2". · 9iscussão, ficando 
adiada a votação. - Em 2 de se-! tembro1 é aprovado. - O rSr. Costa 

i Ribeiro, · requér e obtem , dispensa 
i, de interstício para o proj~to figu-

rar na 'ordem do dia da sessão se-I guinte. - Em 5, é encerratla a 3" 
-~ . ,discussã~ e a·provado e enviax:lo á 

1 '.Cqmis's&o de Red~t;ão. - · Effi -10, 
i a Í'Nuerimeri(o ào Sr. Mario Al-I ves, 'é dispensada a impressão da re-
I qaclio f~nal, sob o n. i53 B, afim de 

I, .ser iinooiatámente vota·da. - Em 
segu_i\I_a, é lida . e sem Ob'1eryações, 

I a,prQvada,, sendo o pro,j()to ,~nviado ao 
1 Senâdo. · 1 

• .1 54 g~pv~ ~P , al}~lall:lei).j.o :tj;a~· .25._rd~- Julo,h.o , ~ li,de e ~uviado ás. 
',ll~~t~·~J e ã~ ~on(!i- I, ;CdmlS};;pes de .l);t$bca e d_e· Finan-· 

,· . Ço_es _ç. a.o ', Pf<?CEJ'spo ,. 1t~s, · u~ · aç~r~o coro o ' Reg1mento. 
• • 1 •. , L -~~s - ~J-eu;6es., p~J-rà . ps 1 • . 

· · 'éa:rgt1s ' !édera1s.' - 1 

• I I • 

25 » 

(Dos Srs. Dolor .Bfi..., • ·· to-',e 'i:Juif.oL - .Tus~.!:' 
~a; ·'6{). - Firian s, 1 
246, de 19-30.) ~ 

155 Redação final do pro- ~IIl r ~.5.~jJJld:4J, - ~ l•óa e vai 'a impri-
jeto n. 393, de i929, 1:n,1r, -;-: .Em ~Q. é aprovado, sendo 
que regula a utiliza- I. 1.> .ProJe,!..G . ea'{Jad~ ~o 1 Senado. 
cão e exploração da 
radio:.eletricidade no 
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territorio nacional.-
. ,t (Da Comissão de Re-

dação. -Justiça, 14. 
- Finanças, 65, de 
f930.) 

156 Autoriza o Govêrno F e-
deral a entrar em 
acôrdo com o da 
Baía, para instalaç-ões 
de hospitais na.;; ci-
dades de Barra do 
Rio Grande e Juazei-
ro. - (Dos Srs. F. 
Rocha e outros. -
Swde, 5 . - Finan-
ças ,247, de f930.) 

ANDAMENTO 

Em 25 de julho, é lido, considerado 
· objeto de deliberação e enviado ás 
Comissões de Sa-úde e de Finanças. 

I 

157 Redação final do pro- Em 28 de julho, é lido e vai a im-
jeto n. f6f A, de primir. - Em 30, é lida e posta 
f929, que autoriza a em disussão uma emenda á reda-
abrir, pelo Ministe- ção. - Fala, pela ordem, o Sr. A. 
rio da Justiça, o crê- Bergamini. - E' encerrada a dis-
dito especial de réis cussão da e-menda. - O Sr. Mario 
146 :98f $907, para Alves requer e obtem dispensà da 
pagar ·a professores · impressão da red:ação •. final da 
do Pedro II. - (Du emenda, afim de ser imediatamente 
Comíss'ão de Reda- votada . - Em seguida, é aprovada 
ção. Finanças', a emenda, bem como a roclacão final 
147, de f930.) sob o n. f 57 A. - O projecto vai ao 

Senado. 

158 Autoriza a abrir, pelo Em 26 de julho, vai a imprimir. -
MTnisterio das Rela-· Em 1 de agosto, é encerrada a 2• 
ções Exteriores, . o 

1
discussão, ficando adiada a vota-

crédito especial de cão. - Em f f, é aprovado, tendo o 
70 :000$000, ouro, e !Sr. Fiel Fontes, requerido e obti-
850 :000$000, papel, ido dispensa de interstício ,para o 
para ocorrer ás des- 'projeto figurar na ordem do dia da 
pesas com o serviço 'sessão seguinte. - Em f2, é encer-
de fronteiras. - (Da .rada a 3" discussão, depois de fa-
Comissão de Finan- !arem os Srs. M. Lacerda e A. Ber-
ças. - Finanças 2f0, · :gamini. - Em 22, é aprovado e 
de f930.) :enviado á Comissão de Redapão. -

· ;Em 23, vai a imprimir a ~edação 
., 

I• I 

L • 

~ ' . 

'fjnal, sob o n. 158 A. - Em 25, é 
'lida a redação final e aprovada, 
sendo o projeto enviado ao Senado. 

Sanc~onado pelo decreto n. 5 .8f6, 
de 14 de outubro de 1930. (Publi-
cado a 16,) 

~§'g 'Fixa as fôrças de terr.a Em 26 de julho, vai a imprimir o pa-
<~ f> 1 pai'a 1931. --, ~f/a rooer da Comissão de Fi na.nt;~s, c.:m-
"- Comissão de Mari- cordando com .a de Marinha e Guerra 

• ..- 1... nha e Guerra. - Ma- Em 30, é encerrada a 2~ dis'cussão, 
11 
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26 julho. l{i~~ 
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ASSUNTO 

rinha e Guerra, 2. -
Finanças, 16, de 
!930.) 

ANDAMENTO 

I ficando adi·ada. a votaoão. -Em 31, 
entra em votação. - Dado como 
aprovado o art. 1 •, o Sr. A. Berga-
mini requer verificação de votação . 

. - Feita esta, verifio'l-!'le terem vo-
tado a favor 90 e contra 11 Srs. 
<leput ados. Não ha número. Feita a 

! chamada, constata-se a falta de 
quorum, ficando adi:tda a votação. 
- Em 6 de agooto, é aprova{lo . 
....,... O Sr. A. Vasconcellos requer e 
obtem dispensa de interstício pa~a 
o projeto figurar na ordem do dia 
da sessão seguinte.- Em 12, é en-
cerrada a 3" discw;são, ficando 

, adiada a votação. - Em 22, é apro-
: vado e enviado á Comissão de Ma-
, rinha e Guerra, afim de redigf-lo. 

,, !- Em 28, o Sr. Mado A·lves requer 
· , dispensa de impressão da redação 

final, sob o n. 159 A; afim de ser vo-
tada. - Em seguida, é lida e apro-
vada, sendo o projeto enviado ao 
Senado. 

Autoriza a abrir, pelo Em 26 de julho, vai a imprimir. 
Ministerio da Fazen- Em 1 de agosto, é encerrada a 2" 
da, o crédito especial ' discussão, ficando adiada a vota-
de 77:081$570, ouro, 'ção. - Em H, é aprova<lo. - Em 
e 1. 359 :7·04$885, pa- i 18, é encerrada a 3" discussão, de-
pel, para pagamento \pois de lida, apoiada e enviada á 
de dívidas de exer- •Comissão de Finanças uma emen-
cieios findos. - (Da ;da, ficando adiada a votação até 
Comissão de Finan-- !que a referida Comissão dê pare-
ças. - Finanças, 67; ·cer sôbre a emenda. - Em 10 de 
de 1930.) · 'setembro, é lido e vai a imprimir 

' ' 

~o parecer da Comissão,· contrário á 
,emenda. - Em 16, é encerrada a 
:discussão unica, ficando adiada a 
.votação. - Em 23, é rejeitáda a 
emenda e aprovado o projeto, que 
:é enviado á Comissão de Redação. 
- Em 30, a requerimento do Sr. 
Ma'l'io Allves, é dis;pensal.lp. a im,prE:s-
:são da redação final, sob o n. 160 B, 
!l-fim de ser votaJda. --Em sagujda, 
:é lida e aprovada, sendo o projeto 
~nviado ao S0nado. 

Autoriza a abrir o cré:.. Érp 26 de julho, vai a imprimir o pa-
·d· i t o e s p e c i a I .,ge ~ lrecer, favoravel, da Comissão de 
4. 552. 659,33, ft11., ;Finanças, sôbre a emenda substi-
papel, e réis. . . . . . tutiva do Senado. - Em 30; é en-
2. 723:528$869, para berrada a discussão unica, ficando 
pagar á Société du pdiada a votação. - Em 6 de agos-
Construction du Pôrt ~o. é aprovada a emenda su.l:istitu-
de .Pernambuco. - tiya d-o Senado, ficando prejudica-
(Da Comissão de Jli- ~o o projeto primitivo. - O pro-
nanças. - Projetos1 jeto e emenda vão á Comissão de 
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29 ,. 

3) ~ . 

30 ,. 
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ASSUNTO 

ns. 690, de 1:4427, e 
422, de 1929. - Fi-
nanças, 132, de 1930.) 

ANDAMENTO 

Redação. - Em 11, a requerimento 
do Sr. H. Firmeza, é dispensada a 
impressão da r~dacão final, sob 
o n. 161 A. - Em seguida, é aprova-
da, sendo o projeto enviado á san-
ção, oücian'Cio-se ao Senado sôbra o 
ocorrido. 

Sanci:onado pelo decreto n. 5. 769, de 
12 de agosto de 1930. (Publicado a 
13 e reproduzido a 15.) 

lu21 Autoriza a abrir, pelo 
Ministerio da Guer-
ra, o crédito especial 
de 11:162$250, para 
pagar ao Sr. José 
Buckler. - Da Co-
missãO>- de Finanças. 
- Finanças, 219, de 
1930.) 

Em 28 de julho, vai a imprimir. 
Em 12 de agosto, é encerrada a 2" 
discussão, ficando adiada a vota-
c&o. - Em 25, é aprovado. - Em 
29, é encerrada a 3" discussão, fi-
cando adiada a votação. - Em 2 
de setembro, é aprovado, depois de 
falar, encaminhando a votação, o 
Sr. C. Pessôa. - O projeto vai á 
Comissão 'de Redação. - Em 5, o 
Sr. Mario Alves, requer dispensa de 
impressão 'da redação' final, sob 
o_ n. 162' A, ·afim de ser votada. -
Em seguida, é liqa e aprovada, 
sendo r~metido ao Senado. 

163 Manda considerar pro- Em 29 de julho, vão a · i'mprimir os · 
fessores catedraticos pareceres da Comissão de Instru-
as professores de de- cão, favoravel ás emendas i e 2, e 
senho do Colegio Pe- contrário á de n. 3,· e o da de Fi-
dro l i. - (D o Sr. Sá nancas, concordando com o da de 
Filho. Projetos Instrução. - Em 30 de setembro 
ns. 197, de 1928, e é encerrada a discussão unica, fi-
387, de 1929. - Ins- cando adiada a .. votacão. 
trucão, 2, de 193-0.-
Financas, 34, de 
1930.) 

164 RegÚla ~ ~c~sso aos ~o~- Em 13 de julho, · é lido, considerado 
tos ofiCiais na P ohCJa objeto de deliberação e- env:iado á 
Militar do Distrito Comissão de Marinha e Guerra. 
Federal. - (Do Sr. . ~ . . . . -
Mozart Lago. - Ma-
rinha e Guerra, 26, 
de 1930.) 

165 Revigora ~ autorização Em,-3a de 'julho,,. é lid:o·. e eonsiperado 
de crédito constante pbjeto · dê delil:i~açãÇJ ej enviado á 
do decreto n. 5. 628, Comissão de Finàncas. ~ Em 13 de 
de 31 de_ dezembro àgosto, é lido _e vai a. ~mprimir o 
de 19,28, .dispondo sô- parecer, ·f~V'o{'av.!)'l; da' Comissão de 
pre ser-v1cos de trans- Finanças. --'-"Em t9; -é encerrada a 
portes aereos. - -(Do f• discussão, ficando adiada ' a vo-
Sr. Paes_ de Olivei- tacão . . ......._;Em_ 21, .e ·apro~ado! - o 
ra. - F mancas, 248, Sr~ Paes de· Oliveü•à · r~uer • e oh-
de 1930.) tem aistiensa de 'ifitérstrcio para o 
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166 Reconhece de utilidad,e 
J}ública o Curso Co-
mercial e a Escola de 
Comércio e Contabi-
lidaae de Muriaé, 
Minas Gerais. 

ANDAMENTO 

projeto figurar na ordem do dia 
da sessão seguinte. - Em 28, é en-
cerrada a 2" discussão, ficando 
adiada a votação. (Vide Diario do 
Congresso, de 30 de agosto pagina 
3. 042.). - Em 2 de setembro, é 

· aprovado tendo o Sr. Paes de Oli-
veira r equerido diStpensa de in-
ters.ticio para o projeto f igurar na 
ordem do dia da sessão seguinte. 
- Em 5, é encerralda a 3" dis-
cussão, depois de lida e !l!POiada e 
enviada á Comissão de Finanças 
uma emenda, fi-cando adiada a vo-
tação até que a referida Comissão 
dê parecer. 

Em 30 de julho1 é lido, considerado 
objeto de delioeração e enviado á 
Comissão de Justiça. 

(Dos Srs. Olavo Tos- · 
tes e outro. - Jus-
tiça, 63·, de 1930.) 

1Q7 Autoriza o estabeleci~ 
menta de uma linha 
de navegação entre 
Manáus e Bôa Vista 
do Rio Branco, no 
Estado do Amazonas. 
-(Dos Srs. A. Mon-
teiro de Souza e ou-
tros. Finanças, 
249, de 1930.) 

Em 30 de 'julho, é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado á 
Comissão de Finanças. 

168 Autoriza a intensifica- Em 3o de julho é lido, considerado 
ção do serviço de ar- objeto de deliberação, e enviado ás 
rolamento dos terre- Comissões de Obras, Marinha e 
nos de marinha, man- Guerra e de Finanças. · 
gues e seus acresci- : u I i ;i 
mos.-(Dos Srs. José 
Accioly e outro.. -
Obras, 11. - Mari-
nha e Guerra, 27. -

' 1 ~no Finanças, 250, de 

30 , 
1930.) . /t 

m.4 

:crea mais uma seccão Em 30 de julho, é lido, considerado 
'l 1 na Administração dos ' objeto de deliberação e enviado á ,,,a 1 Co~reios de Santos. Comissão de Finanças. 
oi r ! - (Do Sr. J. Carva-t · 

. lhaes Filho. ...._ · Fi ... 
nanças, 251,de 1930.) 
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170 Autoriza o Govêrno a Em 30 -de julho, é lido, considerado 
efeti'Var os medicas objeto de delilreraçãó e enviado á 

,, 

que tenham mais de · Comissão de Finanças. 
dois anos de embar- · 
que como inspetores 
sanitarios marítimos. 
-- (Do Sr. H. Dods-
worth. -- Finanças, 
252, de 1930.) 

Redação final do pro- Em 30 de julho, a requerimento do 
jeto n. 429, de f 929, Sr. Mario Alves, é dispe'Ilsada a im-
que autoriza a abrir, pressão da redacão final, afim de 
:pelo Mi.nisterio da ser imediatamente votada. -- Em 
Guerra, o credito es- seguida, é aprovada, · sendo o PL'O-
pecial de i5 :200$, jeto enviado ao Senado. 
para pagar ao gene-
ral refor-mado Abei- Sancionado pelo decreto n. 5. 799, de 
lard de Queiroz. (Da 25 de setembro de i930. (Publi-
Comissãó de Redação. cado a 27.) 
-- Finanças, 328, de 
f929.) 

1'72' lledação final do pro- Em 31 -de julho, a requerimento do 
jeto n. 297, de 1929, Sr. Mario Allves, é dispe'Ilsada a im-
'que r.evigara a au- pl'essão da redação final. - Em 
torização constante seguida, é a,provada, sendo o pro-
do decreto n. 5.308, jeto enviado ao Senado. 
de 1927, que abre o 
credito especial de 
20:000$, para pagar 
a Joaquim Bezerra 
de Lyra, em virtude 
de sentença judicia-
ria. (Da Comissão de 
Redação . -- Finan-
ç.as, 345, de i 929.) 

Sancionado pel(} decreto n. 5 .8i9, de 
i5 de outubro de i930. (Publi-
cado a i7.) 

1 agostu 173 Redação final do pro- Em f de agosto é dispensada a im-
jeto n. iH, de 1925, ·pressão, a requerimento do Sr. Ma-
que aut(}riza a abrir, rio Alves. -- Em seguida, é a.pr<J-
pêlo Ministerio da vada, sendo o .projeto enviado ao 
Fazenda, o credito Senado. 
especia:l de ....... . 
40: f24$600, para pa--
gamento de premias 
a que fez jus Miguel 
OJoivé. (Da Comissão 
de Redação. - Fi-
nanças, f41, de i925.) 

1 " f7.f Redação final do p~o- Em f de agosto é dispensada a im-
jeto n. 349, de i929, ·pressão da redação a requerimento 
que autoriza a abrir, 11o Sr. Mario Alv·es. - Em segui-
pêlo Mini:;terio da da é a.prov.alda, sendo o projeto eu-
Fazenda, o credito viadq aQ Sen\].dQ, 



DATA 

1 agosto 
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. 1 especial d:e . ...... . 
4; 433$418, •mro, pa-

' ra pagar R .Garl Hoe·-
peck & C., Hm virtu-
de de senfe,!lça judi-
iciaria .J -- (Da Co-
missão dtl !I. e dação. 
- Financa·3, 349, de 
f929.) 

ANDAMENTO 

175 Regula os direitos au·- Elm f de agosto é lido e vai a impri-
" ' ' torais. ' - (Do Sr. mir o parecer, favoravel, da Co-
i' Pes!,~a de (lueliroz. missão de Justiça. ·- Em f2 de 
I Projooto n. 280, de o gosto é encerrada a f • discussão, 

1928; Justiça, 61, de ficando adiada a votação . - Em 
f 930.) 25, é aprovado, tendo o Sr. Pessôa 

de Quúro.z, pedido diStpensa de in-j' 

'1 

' ·t 

terstício para o projeto figurar na 
ordem do dia da sessão seguinte.-
Em 26, é encerrada a 2" discussão, 
ficando adiada a votação. - Em 
27, são aprovados, sucessivamente, 
os arts. f a 17 . Dado como a,pro-
vado o art. 18, o !3r. A. Berga-
mini requer a verificação da vo-
tação, feita a qua:l reoonhece-se 
terem vota>do a favor 108 Srs. 
deputa1dos e contra nenhum. O re-
ferido arti•go · foi aprovado. - O 
.Sr. Pes.s'ôa cJie Queiro!l. requer e 
obtem dispensa de interstício, para 
o projeto figura•r na ordem do dia 
da sessão seguinte. - Em 28, é 
erwerra'da a 3" di~cussão ICI8!pois de 
fa·lar o Sr. Raul de Fa:ria, e d~ 
Uct•a.~. apoiaQ.as e eil!Viadas á Co-
mis·são de J.usLiça, nove ernenda·s, 
ficando rudiada a. vo.tacão até que a 
Comissão dê parecer. 

1 1'7~·'Aproveit.a como cal'l.ei- Em f de agosto é lido, considerado 
• , 1 ros os condutores, objeto de deliberação e enviado á 

de malas da Diretoria; Comissão de Finanças. 
Geral dos ·Correio~ .. · 
com mais de 1 O· ano~~ 
de exercício. - (Do! 
Sr. Azet·edo Lima.~ 
- Fin!Lnoas, 253, de\ 
f930.) l 

I 

1 ~ 177 Redaç.ão final do pro-i Em f de agosto é dis,pensada a im-
jeto n. 407, cte f929. ' pressão. da. redação a requerimento 
que auto·riza a abrir,: do Sr. Mar1o .Mve&. - Em s.eguida 

, .. pêlo Ministerio da é aprovada, sendo o tprojéto envi.a-
' 

4 Justiça, o crédito eS-· do. ao Senado. I 

pecial de f :440$, pa- SanCionado pe·lo dooreLo n. 5.823, de 
ra rpaga:r a D. JD- 20 de outubro de f930. (Publica-
sephina Nunes Pa- do a 22.) 
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ASSUNTO 

checo, v i u v a do' 
guarda-civil José Nu-' 
nes Pacheco. - (Da' 
Comissão de Reda-. 
ção. -Finanças, 17, 

·de 1929.) 

ANDAMEN'J'O 

178 ·Redação final t.lo pro- Em 1 de agosto, a requerimento do 
jeto n. 348, de 192!J. Sr. Ma·rio A•lves, é dispensada a im-
que autoriza a abrir, :pre-ssão da rooaçãQ final. - Em 
pelo Ministerio da seguida, é 3JProvada, sendo o pro-
Fazenda, o crédit0 jeto envialdo ao Senado. 
especi-al de ....... . 
69 :527$500, para pa-
gar a Antonio Tei-
xeira da Costa, em 
virtude de sentença 
judiciaria. (Da 
Comissão de Red,l-
ção .-Finanças, 342, 
de 1929.) 

179 Redação final do pro- Em 1 de agosto, a requerfmento do 
jeio n. 273-A, de Sr. Mario Alves, é dispensada a im-
1929, que autoriza a 'Pressão da redação fina.!. - Em 
!funir~ :pe!Q Ministe- seguida, é aprovada, sendo o pro-
rio da Fazenda o jeto enviado ao Senado. 
credito especial 'de 
2:4159$216 para pa- Sancionado pelo decreto n. 5.817, de 
gar ao D~. José da 15 de outubro de 1930. (Publicado 
Matta Cordeiro em a :1.7 . ) 
virtude de sentença 
judiciaria. (Da 
Cdmissão de Redação. 
- Finanças, 269, 
de 1929.) 

180 Redação fin3JI do pro- Em 1 de agosto, a requerimenw do 
jeto, 181, de 9·29, que Sr. Mario Alves, é dispensada a im-
autoriza a abrir, pelo pressão da redação final.- Em se-
Ministerio da Justiça, guida, é aprovada, sendo o projeto 
o crédito especia·l de enviado ao Senado. 
9:774$193, pa·ra pa-
gar a D. CJ.arice Pi- Sancionado pelo decreto n. 5.822, de 
menta dos Santos,viu- 20 de outubro de 1930. (PublicadQ 
va de José Antonio a 22.) 
dos Santos Netto.-
(Da Comissão de Re-
dação. - Finanças, 
195, de 1929.) 

Em 5 de agosto é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado ;i~; 
comissões de Justiça ·e de Policia. 

181 Dispõe sôbre a consoti-
tuição de comissões 
parlamentares de in- · 
querito · das Cainaras 
Legislativas- da União. 
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- (Do Sr. João San-
tos. - Justiça, 64.. ; 
Policia, 8, de 1930. j ~ 

ANDAMENTO 

G agosto 182 Autoriza o Governo a Em 6 de agosto é lido e vai a impr:-

6 » 

conceder pensão a mir o parecer, C()ntrario, da Co-
D. Hermenegilda de missão de Finanças, sôbre a emen-
B. Moura, viuva cio da em 3• discussã(). - Em 19 é 
guarda-civil Alfredo encerrada a discussão unica, ficao-
Antonio de Moura.- do adiada a votação. - Em 27 d! 
(Do Senado. - Pro- agosto, é rejeitada a emenda ~ 
jeto n. 163, de 1928; aprovado o projeto, que vai á san-
Projeto n. 381, de cão, oficiando-se ao Senado sôbr ~ 
1929; Finanças, 211, o ocorrido. 
de 1930.) 

183 Eleva á f• classe a oo-
tegoria da Cijjpitania 
dos Portos do Mara-
nhão. - (Do Sena-
do. - PrQ,ieto nu-
mero 36-A, de 19.29; 
.lii.nanças,. 63·, d: e 
1930.) 

Sancionado pelo decreto n. 5. 780, d l 
1 de setembro de 1930. (Publicad..J 
a 3.) 

Em 6 de agosto é lido, e vai a impri-
mir o parecer, contrario, da Co .. 
missão de Finanças, sôbre a emen· 
da em 2•• discussão. - Em 12 de 
agosto é encerrada a discussã:l 
unica, ficando adiada a votação._,_ 
Em 25 de agosto, dado como apro-
vado o projeto o Sr. Mauricio de 
Lacerda re-quer a verifica'Cão de 
votação. Verifica-se terem vo,tado 
a favor, 82 deputados e contra, um. 
- Não ha número. Fi-ca adiada a 
votação. - Em 26, continúa a vo-
tação. - Fala, enoaminhando-a, o 
Sr. Adolipho Bergamini, que l~van
ta uma questão de ordem, resolvi-
da pe:lo Sr. Presidente. - O Sr. 
Prado Lopes e outro& requerem a 
retira;da da emenda, no que são 
atendi'dos, visto a mesma ter pare-
cer contrari(). - Em segu·ida., é 
aprovado o projeto. - O Sr. Oosta 
Fernandes. requer e obtem dispen-
sa de interstici() para o projeto fi-
gurar na ordem do dia da sessão 
segui·nte. - Em 27, é encerrada a 
3" discussão, depois de lida, a:poia-
da e enviada á Comissã() de Finam-
ças uma emenda, ficando adiatla a 
votação até que a rl!'ferida c.omis-
são dê parecer. 

184 Estabelece c o n d i c ões Em 6 de agosto é lido e vai a im-
para o a b o no do primir o parecer, contrário, da Co-
montepio militar e missão de Finanças, sôbre a emenda 

1r / ~ de meio soldo ás ne- do Senado - Em 19, é encerrada 
tas solteiras e apa a discussão, ficando adiada a vo-
netos menores. - tação, - Em 25, é rejeitada a re-



- 169 --

DATA N.·q ASSUNTO .\NDAMENTO 

------1--- ------------------- ---------------~--------------

6 a{';osto 

Projeto n. 80 A, de 
1928; Projeto n. 153, 
d'e 1929, e Finança·. 
109, de 1930. · 

ferida emenda, que é devolvid:t 
áquela casa do Congresso, ofician-
do-se sôbre o ocorrido. 

185 Considera de utilidade Em 6 de agosto é lido, considerado 
pública o Touring objeto de deliberação e enviado :i 
Club do Bras i I. -- Comissão de Justiça. 
(Do Sr. A. Vascon-
celos. -- Justiça, 65, 
de 1930.) 

6 ,. 186 Aprova os prQitocolos Em 7 de agosto vai a imprimir.-- Em 

7 » 

11 " 

11 " 

11 ,. 

concluídos em Gene- 13, é encerrada a discussão unica. 
bra, a 14 de se tem- ficando adiada a votaçãO. -- Em 
•bro d)e 1929, sôbre 25, é a;provado. -0 Sr. Mario Alves 
a adesão dos Estados requer e obtem dispensa de im-
Unidos, ao protocolo pressão da redação final, afim de 
de assinatura do Es- ser votada. - Em seguida, é lida 
tatuto da Côrte Pet·- e aprovada a referida redação sob 
manente de Justiça o n. 186 A, sendo o projeto remetido 
Internacional e sôbre ao Senado. 
a revisão do mesmo 
Estatuto. - (Da Co-
missão de Diploma-
cia. - Diplomacia, 
11, de 1930.) 

187 Aprova a Convenção Em 7 de agosto vai a imprimir. 
Interna c i o na I do Em 13, é encerrada a discussão 
Opio, assinada pêlo unica, ficando adiada a votação. --
Brasil, aos 19 de fe- Em 25, é aprovado, terrdo o Sr. Ma-
vereiro de 1925. - rio A•loves, requer·ido e olbtido dis-
(Da Comissão de Di- •pensa de impressão da redaA;ão 
plomacia. Diplo- af1m de ser votada. - Em seguida, 
macia, 3, de 1930.) é lida e é aprovada a referida re-

~88 Dispõe sôbre jazidas 
de petroleo. - (Da 
Comissão de Agri-
cultura. - Finan-
ças, 291, e Agricul-
tura, 13, de 1930 . i 

189 Autoriza a subvencio-
na r com 36:000$ D 
Em preza de Melho-
ramentos de Ilhéos. 
- (Do Sr. Berbert 
de Castro. - Finan-
ças, 264, de 1930.: 

190 Concede á Em preza 
Fluvial de Navega-
ção a Vapor de Ara-

dação sob o n. 187 A, sendo o pro-
jeto enviado ao Senado. 

Em 11 de agosto é lido, vai a im-
primir e é enviado á Comissão de 
Finanças. - Em 17, é reprodu-
zido. 

Em i1 de agosto é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado á 
Comissão de Finanças. 

• - ""3 ., ____ 

Em 11 de agosto é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado á 
Comissão de Finanças. 
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cajú, a subvenção de 
4$250, por milha na-
vegada. - (Do Sr. 
G. Cardoso. - Fi-
nanças, 265, de 
1930 .) 

13 agosto 191 Autoriza a crear no Em 13 de agosto vai' a lmpl'imir. 

13 » 

13 " 

20 . " 

( 

Estado do Amazo-
nas, uma E s t a ç ã o 
E:x:perimental de ca-
cáu, guaraná, etc. --
(Do Senado. - Agri-
cultura, 14, e Finan-
ças, 267, de 1930·.) 

· J ~92 Autoriza a abrir o Em 13 de agost6: vai a impt·imir. 
crédito especia! de 
24 :000$, para pagar 
ao Dr. Ricardo de 
Almeida Reg o. -
(Do Senado. - F i-
na n c as, 268, de 
1930.) 

193 Autoriza a vender es- Em 13 de agosto vai a imprimir. 
-tampilhas do sêlo de 
papel e vendas mer-
cantis aos func iona-
rios civis ou mi-li-
tares, federais apo-

~ sentados ou r·efor-
r mados, para serem 
<~ revendidas. - (Do 

Senado. - Finan-
ças, 269, de 1930.) 

194 Revigora o d·ecreto nú-
' 11 mero 5. 386, de 1927, 

que autoriza a abrir 
crédito de 200 :QoOO$, 
para auxiliar a ere-
ção de um monu-
mento a Santos Du-
mont. - (Do Sena-

A 1 do. - Finanças, 289. 
de 1930.) 

Em 20 de agosto vai a impnmtr. 1 
Em 22 de setembro . va i a impt;i-
mir o parecer favoravel da Co-
missão de Finanças. - Em 30 de 
setembro, é encerrada a 2" dis-
cussão, ficando adiada a - votação. 

13 195 Dispõe sôbre nomeação Em 13 çle agosto vai a imprimir. 
de t•• e 2•• escritu-
rarias do Corpo Ins-
trutivo do Tribunal 

•.} ,t de Contas.- (Do 
Senado . Finan-
ças, 271, de '1930.) 
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19fi Autoriza . a reformar 
os regulamentos do 
1\:linis{erio do Exte-
rior .-,. (Do Sr. Costa 
Fernandes. - Diplo-
macia, · 12,. e Finan-
ças, 273, dé 1930.) 

ANpAMENT.:J 

Ein 12 de agosto é lido, consideradb 
objeto de .deliberação e enviado ás 
Comissões de Diplomacia e de Fi-
nanças. 

13 ~ . 197 Redação final do pro- ~ 13 de ago&to, o Sr1. Mario ~Irveos, 
jeto n. 264, de 1925, requ~;r di-spensa de impressão da 
que autoriza a abrir, ré-dação. fina'! afim •de ser ;ime'd.iata-
P ê I o Ministerio ' da mente votada. - Dada como apro-· 
Guerra, o crédit:J vada, o Sr. A. Bergamini requer a 
especial de 2:475$, verificaoão de votação. Procedeu-
para restituição · a do-se á verificação da votação re-
A n t o n i o Pinto' ·da conhece-se terem vota'do contra, um 
Silva,'' do excesso' que e a favor, 86 Srs .. de.IJutados. -
pagou pêla matrí- Não ha número. - Fica : [)Jdiada a 
cuia de um filho no vota·ção. - ·Em H, i é :aprovada, 
Colegio Militar de sendo o projeto ·enviado ao Senado. 
Barbacena. - (Da 
Comissão de Reda-
ção. - Projeto 'nú-
mero 60, de 1925, e 
F in a n ç as, 279, de 
1925.) 

13 » 198 Autoriza a abrir, pêlo Em 13 de agosto é lido e va~ a impri-
.. Ministerio da Justi- mir. - Em 9 de setembro, é en-

ça, o crédito especial cerrada. a 2• dfscussão, ficando 
de 98 :237$257, para adiada. a votação. - Ji!m 10, é apro-
ocorrer · ás despesas vado. - Em 15, é encerrada a ter-
de material com o Co- ceira ' discussão, ' depois I de lida, 
Iegio Pedro II. (Da . a,poiada e enviada á Comissão de 

13 

Comissão de Finan- Finanças uma emenda, ficando 
ças. - Finanças, 153, adiada a votação até que a referida 
de 193(} .. ) . comissão dê parecer sôbre a emen-

. da. - Em 25, é lida e vai a im-
primir o parecer, favoravel da Co-
missão, sôbre a emenda {1m 3". -
Em 30, é encerrada à discussão um-
ca, ficando adiada a votaç,ão. 

Hl9 Ant.or.iza ' a abrir, pêlo Em 13 de ~gosto é lido e vai a impri-

'· 

Ministerio da Fazen-
da, o crédito especial 
de 7:036$841, para 
pag?r' a Angelo Fi.'nto 
de Vaséoricelos. em 
virtude de sentença 
judiciaria. (Da. ' Qo-
missão de Finanças. 
- Finanças, 214, de 
rie 1930.) 

mir. - Em 20 de ago;;to, 1 encern-
da a 2" discussão, ficando· adiada a 
votação. - Em 27, é aprovado. -
Em 2 de setembro, é encerrada a 
3• e aprovado, sendo enviado á Co-
missão de Redação. - Em 5, o Sr. 
Mario Al-ves requer dispen~a de im-
pressão dar edacãofinal, sob o nú~ 
mero 199 A, afim de S'611' votada. 
Em seguida, · é lida e a.proya'da, S'en-
da o vrojeto enviado ao Simado. 
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13 agostu 700 Autoriza a abrir, pêlo Em 13 de agosto é lido e vai a impri-
Ministerio da Agri- mir. -Em 21, é encerrada a 2" dis-
cultura, o crédito es- cussão, ficando adiada a votação. -
pecial de 364 :891$650 Em 29, é encerrada n 3" discussã'l, 
para pagar á Socie- depois de falar o Sr. José Bonifacío 
dade Anonima Indus- e de lida, apoiada e enviada á Co-
trial de Sêda Nacio- missão · de Finanças, uma emenda, 

13 

13 

201 

na! (Da · Gornissão de ficando adiada a votação até que a 
Finanças. Finan- Comissão dê parecer. - Em 13 de 
ças, 256, de 1930.) setembro vai a imprimir o parecer, 

Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio da Fazen-
da, o crédito especial 
de 1(). 158:859$658, 
ouro, para pagamento 
dos juros vencidos e 
titulas sorteados dos 
emprestimos contraí-
dos na França. (Da 
Comissão de Finan-
ças. Finanças, 
256, de 1930 . 

favoravel sôbre a emenda em 3" dis-
cussão, sob o n. 200 A. - Em 16, é 
encerrada a discussão unica,ficando 
adiada a votação. - Em 23, entra 
em votação. Fala, encaminhando-a, o 
Sr . M. de Lacerda. Em seguida, são 
aprovados a emenda e o projeto, que 
é enviado á Comissã'.l de Redação. -
Em 30, a requerimento do Sr. Mario 
Alves, é dispensada a impressão âa 
redação final, sob o n. 200 B, afim 
de ser votada. Em seguida, é lida e 
a·provada, sendo o projeto enviado 
ao Senado. 

l!:m f 3 de agosto é lido e vai a im-
primir. - Em 18 de agosto, é en-
cerrada a 2" discussão, depois de fa-
larem os Srs. J. Bonifacio, A. Ber-
gamini e Rodrigues Alves Filho, fi-
cando adiada a votação. - Em 23, 
falam, encaminhando-a, os Srs. A. 
Bergamini, Rodrigues Alves Filho e 
José Bonifacio. Em seguida, é dada 
como aprovada. O Sr. A. :Bergamini 
requer verificação da votação. Ve-
rifica-se não haver numero. - Em 
25, é aprovado e o Sr. R. Alves Fi-
lho requer e obtém dispensa de in-
terstício para o projeto figurar na 
ordem do dia da sessão seguinte. -
Em 26, é encerrada a 3" discussão, 
ficando adiada a votação.- Em 27, 
é aprovado. - O Sr. R. Alves Fi-
lho requer dispensa de impressão da 
redação final, afim de ser votada. 
Em seguida, dada como aprovada, ·'l 
Sr. A. Bergamini requer verificação 
de votação. Reconhece-se terem vo-
tado a favor 110 Srs. deputados e 
contra nenhum. A redação foi apro-
vada e o projet? Temetido ao Se-
nado. 

2Q2 Denomina 
ros" os 
ventes 

Mmanobrei- Em 13 de agosto é lido e vai a impri-
atuais ser- mir o parecer favoravel, da Comis-
dos diques são de Finan~as. - Em 20, é encer-
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Santa Cruz e Guana-
bara, do Arsenal de 
Marinha do Rio de 
Janeiro. (Do Senado. 
- .Finanças, 56. de 
1930.) 

ANDAMENTO 

rada a 2a discussão, ficandd adiada 
a votação.- Em 27, é aprovado.-
Em 29, é encerrada a 3• discussão, 
ficando adiada a votac~o. -.- Em 2 
de setembro é aprovada. e enviado á 
sanção, oficiando-se ao Se~ado sô·· 
hre o ocorrido. · 

13 agosto E008 Determina a inclusão Em 13 de agosto é lido e vai a im-
de algumas associa- primir o parecer da Comissão de Fi-
cães de caridade na nancas sobre as emendas oferecidas 
distribuição de quo- P.m 2• discussão, mandando destacar 
tas de loterias. (Dú a de n. 4 e favoravel ás demais. -
Sr. ll. Dodsworth.- Em 2{), é encerrada a discussão uni-
Projeto n. 128, de ca, ficando adiada a votação. - Em 
1929. Finanças, 171, 27, é aprovado o projeto. Sãó suces-
de 1930.) sivamente aprovadas as emendas 

13 ,. 

13 ,. 

14 ,. 

ns. 1, 2, 3, 5 e 6. E' aprovada a 
emenda n. oi, para ser destacada e 
constituir projeto á parte. - Em 2 
rie setembro vai a imprimir a reda-
cão para 3• discussão. - Em 3, é 
publicado sob o n. 203 A. - Em 11, 
é encerrada a 3', depois de lidas, 
apoiadas e enviadas á Comissão de 
Financas 10 emenda:;. Fica adiada a 
votação até que a Comissão de Fi-
nanças dê parecer sôbre as emen-
das. 

20 I Redação para discussão Em 13 de agosto é lido e vai a impri-
especial da emenda mir. - Em 19, é encerrada a dis-
aprovada e destacada cussão, depois de falarem os Srs. 
do projeto n. 39 B, Raul de Faria e A-clo'lJ.)ho Beorga-
de 1930, relativo ao mini; que levantam ques-tões de 
provimento da cadei- o!"dem, e de lidas, apoiadas e en-
ra de clínica urologi- viadas ás ComiSISões ·de Instrução e 
ca da Faculdade de de Finanças tres emendas. Fica 
Meidicina do Rio de adiada a vo'a.ção até que as refe-
Janei·ro. (Da Comis- ridal' comissões dcl'>m parecer só-
são de Instrução. bre as emendas. 
Instrução, 32, dA 
193(}.} 
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arma de aviação do 
Ex~rcito. (Do Sr. 
T hiers Caran.w. -
Marinlla e Guerra, 
29. Finanças, 282, dP 
1930:) '· 

ANDAMENTO ! 

Comissões de Marinha . e GnMra e 
de Finanças. 

14 agosto 207 Autoriza . a prorrogar Ern: 14 de agosto é lido, · co.nsiderado 
.por .mars 15 ànos os objeto de çlelil:Jeracãe e enviado á 

., 

prazos dos cc-niratos ·comissão de F'\nançat:. 
· resultantes do arti-

go 162, ·§ 1 o, u. 3, da 
lei n. 3.4.54, de 1918, 

,.. (Do Sr. A. Vascon-

. L 

. celas. - (:Fina-nças, 
283, de 19i!D. ·i 

» · ; · ~08 Crêa no município de Em 14 de agosto é lido, considerarl" 
• I Brejo, Estado do Ma- objeto de deliberação e enviauo ás 

14 

15 

18 » 

19 ,. 

ranhão, uma escola Comissões de Agricultura e de Fi-
) 

1 
• mi:rla de agricu(tnra. nanças. · 

' I (Dos Srs. Costa · l•'er-
. _ ... 1 nandes e outros. -

L Agricult)lra, 16. Fi-
nanças,: 284, 1930.) 

•• 1 1· ; ') 
I 

. ·'' ' .:jornbate o alcooiistno e Em 15 de agosto é lido, vai a imprimir 
protege o alcool- e é enviado ás Comissões de .Justicn 
motor. (Comissão Es- 8 rle Finanças. 
pecial de Combate ao 

· • t Alcoolismo. - Jus~ 
':' 1 tiça, 71. Fínãnças, 

·' 285, de 19::10.) 

, I ' 

210 Autoriza a concessão de Em . 18 de agosto é lido, considerttdo 
· 1 ·privilegio a quem objeto de deHberação e enviado ás 

crear um specimen Comissões de Agricu'!tura c• dr. Fi-
nôvo em agricultura nanças. 
e . horticultura. (Do 
Sr. (;. C'a1·doso . -
Agricultura, 17. Fi-
nanças, 292, de 1930.) 

, 211 Crêa· li põsto de vice-
, ·; almirante no Corpo 

de Engenheiros Na-
vais. (Do Sr. Thie7'S 
Cm·doso. - Marinha 
e Guena, 30. Finan-
ças, 293, de 1930.) 

i ~ 

' I·' 

i 
Erh 19 de agosto é lido. ponsidel'auo 

objeto de· âelil.Jeracão e enviado ás 
Comissões de Mari'nha e Uqerra e 
1::1~ Finanças. : 

I 

I 
I.; I : 

212 Crêa UJm Instituto de Em 1:9 de agosto, é !.ido, bonsrderado 
Sericicultura no mu- objeto de deliberação e : ~Jlviado ás 1 

1~ ~ nicipio de llimeir~, Comissões de Aghcultüra e de Fi-
Estado de S. Paulo.- nanças. 
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ASSUNTO 

(Do Sr. Eloy Cha-
ves. - Agricultura, 
18. - Finanças, 294, 
de 193().) 

ANDAMENTO ' 

20 agosto 113 Proibe o emprêgo de Em 20 de agosto, é lido, considerado 
' essencias puras im- objeto de deliberação e enviado ás 

Portadas como fôrça Comissões de Agricultura e de Fi-f, motriz em veicu~os. nanças. Em 22 é re-produzido por 
- (Do Sr. Graccho ter saí{]o com incorre-ções. 
Cardoso. - Agricul-
tura, 19; Finanças, 
295, de i 930.) 

·[,, 
21 •. . /~lft Prorroga até 31 de atr- Em 21 de agosto, vai a imprimir. -

.Jh. IL,ft .:vembrô a atual ses- Na mesma data é encerrada a dis-
-~ . ·"" são legislativa. - cussão unica e, dado como aprova-
. (Da. Comissão de do, o Sr. M. de Lacerda requer a 

Justiça. ·_ Justiça verificação de votação. - Proce-
72, de i930.) ' dendo-se a esta, verifica-se terem 

vatado a fwvor 1 H Srs. deputados e 
contra 1. - O projeto foi aprovado 
e vai ser remetido ao Senado. -
Em 27x!e agosto, vai a imprimir uma 
emenda do Senado. - Na mesma 
data é encerrada a discu<>são da 
emenda e aprovada. - Em segui-
da, é lida e aprovada a redação fi-
nal, sob o n. 2'14 A.- O projeto vai 
á publicação, oficiando-se ao Sena-
do e ao Presidente da Republica. 

Publicado com o decreto n, 5. 779, de 
29 de agosto de 1930. (Publicado 
a 31.) 

21 ~1 5 Manda proceder á re- Em 21 de agosto, é lido, considerado 
visão do alistamento objeto de delibera1,1ão e enviado á 

23 " 

22 " 

de eleitores no Dis- Comissão de Justiça . 
. ,. trilo Federal. - (Do · 

Sr. Mozart Lago. -
Justiça, 73, de i 930.) 

216 Considera de utilidade Erh 23 de agosto, vai a imprimir o 
pública o Instituto parooer da . Comissã.o de Justiça. 

. 2}1 

do Ceará, erri Forta- favoravel ás emendas em 2• dis-
leza. - (Projeto nú- cussão. 
mero ~22 A, de i 926. 
- Justiça, 51, de 
1930.) 

Proibe a importação de 
teares e dá outras 
providências. - (Do 
Sr. Eduardo Lima 

Em 22 de agosto, é lido, consii:lerado 
objeto de deliberação e 'enviado ã" 
Comissões de. A~rieul.tura, Legisla-
ção Social e de Fh:tancas. 
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Castro. - Agricultu-
ra, 20; Legislação 
Social, 20, e Finan-
ças, 299, de i9aO.) 

25 agosto 21 Autor.iza a abrir, pelo 
Ministerio da Justi:. 
ça, o crédito especial 
de · 2:146$666, para 
•pagamento ao Dr. 
Manoel Xavier Paes 
Barreto. - (Da Co-
missão de. Finanças. 
- Finanças, 279, de 
i9aO.) 

25 

25 

219 Revigora a autorização 
contida no art. 4° do 
decreto n. 4. 789, de 
i 924, afim de ocor-
rer ás despesas fei--
tas na "Casa Ruy 
Barbosa. - (Da Ca-
missão de Finanças. 
- Finanças, 280, de 
1~30.) 

. ~20 Crêa, no Ministerio da 
· Fazenda, uma secoão 

de estatística fin::m-
ceira. - (Do Sr. Sá 
Filho. - Finanoas, 
ao i, de f 9aO.) 

ANDAMENTO 

Em 25 de agosto, é Jido e vai a im-
primir. - Em fO de ·setembro, é 
encerrada a 2" discussão e apro-
vado. - Em f5, é encerrada a a•, 
ficando adiada a · votação. - Em 
i6, é aprovado e enviado á Comis-
são de Redação. - Em 2:!, a reque-
rimento do Sr. Mario Alves, é d!s-
pensada a impressão da redação 
final. - Em seguida, é Uda, apro-
vada, sendo o projeto enviado ao 
Senado. 

Em 25 de agosto é lido e vai a im-
primir. - Em 28, é encerradª a 
2~ discussão, ficando adiada ;1 vo-
tação. - Em 2 de setembro, é 
aprovado. - Em 9, é encerrada :1 
a• discussão, ficando adiada a vo-
tação. - Em iO, é aprovado e en-
viado á Comissão de RedaçãQ. -
Em i i, a requerimento do Sr. Mo.-
rio Alves, é dispensada a impres-

são da redação final, sob o n. 219 A, 
afim de ser votada.- Em aeguida . 
é lida e aprovada, sendo o prpjeto 
enviado ao Senado. 

Em 25 de agosto, é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviario á 
Comis·são de Financas: 

25 • 221 Redação final do pro- Em 25 de agosto, é lida e aprovada, 
jeto n. f62 A, de sendo o projeto enviado ao Seaado. 
f 929, que dispõe so-
bre quotas de cari-
dade. - (Da Comu-
são de Redação. 
Finanças, 208, de 
i9aO.) 

26 ,. 2~ Dá normas para o pre- Em 26 de agosto, é lido, considen1.do 
paro e execução_ dos objeto de deliberação e· enviado á 
orçamentos e crêa o Comissão de Finanças. 
•·conselho das Finan-
ças Nacionais.- (Do - 1 

rt• Sr. João Santos. , ___; 
, FinanQas, aos, ' da 

! !• i9aO.) ' 



DATA 

29 agosto 

27 ,. 

27 ,. 

29 

- 177 ,_: 

N. ASSUNTO 

223 Autoriza a abrir, pelo 
Ministerio oa Justi-
ça, o crédito espcci::1l 
de 5:577$844, para 
pagar ao Dr. Fernan-
do Caldeira de An-
drade. - (Da Co-
missão de Finanças. 
- Finanças, 108, ·de 
1930.) 

224 Autoriza a abrir, pelo 
Ministerio da Justi-
ça, o crédito especial 
de 2:797$096, para 
pagar a João Lou-
renço Milanez. - (Da 
Comissão de Finan-
çru.- Finanças, 215, 
de 1930.) 

225 Autoriza a abrir, pelo 
Ministerio da Justi-
ça, o crédito especial 
de 9 :583$258, para 
pagar a D. Isabel de 
Freitas Rodr.igues, 
viuva do guarda-ci-
vil Alexandre José 
Rodrigues. (Da 
Comissão de Finan-
ças.- Finanças, 200, 
de 1930.) 

226 Autoriza a· abrir pêlo 
Ministerio (ia Guerra, 
o crédito especial de 
20 :403$300, para pa-
gar a Bernardo .Sava-
get e outros. - (Da 
Comissão de Finan-
ças. - F-inancas, 259, 
de 1930.) 

ANDAMENTO 

Em 29 de agosto, vai a imprirnJr. 
Em 2 de outubro, é encerrr.d11 a 
2" discussão, ficando adiada a vo-
tação. 

Em 27 de agosto, é lido e vai a im-
primir. - Em 9 de setem!Jrú, é 
encerrada a 2" discussão, ficando 
adiada a votação. - Em -10, é 
aprovado. - E•m 15, é encer·eada 
a 3", ficando adiada a votação. -
Em 16, é aprovado e enviado á Co-
missão de Redação. - Em 22, a 
requerimento do Sr. Mario Alves, é 
dispensada a impressão da reda-
ção final, afim de ser votada. -
Em seguida, é lida e aprovada. -
O Sr. A. Bergamini requer verifi-
cação de votação. - Não ha núme-

.ro. - Fica adiada a votacão. -
Em 24, é mprovada, sendo o pro-
j~to enviao o ao Senado. 

Em 27 de agosto, é lido e vai a im-
primir. - Em 10 de setembrq, é 
encerrada a 2• dis·cussão e a,prova-
do.- Em 15, é encerrada. a 3" dis-
cussão, ficando adiada a vota~áo. 
- Em 16, é aprovado e enviago â 
Comissão de Redação. -Em 22, a 
requerimento do Sr. Mario .t_\lves, 
é dispensada a impressão da reda-
ção final. - Em seguida, é ljd& e 
a;provada, sendo o projeto envJado 
ao Senado. 

Em 29 de agosto vai a imprimir. 

Z1 ,. 227 Autoriza a abrir, pêlo Em 27 de a:go1s.to, é lido e vai a im-
Ministerio da Fazen- primir. - Em 1 de setembro é en-
da, <J crédito especial oerra!da a .2• discussão, fica.ndo 
de 9:805$445, para adiada a votação. - Em 2 de se-
pagar ao Dr. Americo tembro é aprovado. - O Sr. Mo-
Pereira da Silva Pinto reira da Rocha requer e obtem dis-

s,c. ~ 



DATA N. 
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ASSUNTO 

e Abelardo Ma.rinho 
de Albuquerque An-
drade, em virtude de 
sentença j udiciaria. 
- Finanças, 262, de 
1930. 

ANDAMENTO • , 

pensa de intersticid para! ó· •:ppoje~ 
to fitgurar na ordem do dia da ses-
Sã·o s•eguinte. Em 5 de setembro é 
encerrada a 3" discussão, lllprova-
do e envirudo á Comissão de Reda-
ção. - Em 10, a requerimento do 
Sr. Mario Mves, é diS((}eln.saJda a 
impressão da redação final; _sob o nó-
mero 22·7 A, afim de set· votada. 
- Em seguida, é lida e aprovada, 
sendo o projeto envi8Jdo Jo Senado. 

29 agosto 22S Autoriza a abrir pêlo Em 29 de a _g-osto vai a imprinHr. ~ 
1 Ministerio da Guerra,, Em 11 de netembro é encerrada a 

o crédito especial de 2• discunsão, ficando adiada a vo-
27 :980$335, para pa- tação. -- Em 15, éé aprovado. -Em 
gar a José Goulart e 30 de f.etembro é encerrada a 3" 
outros, credQII'es dio discussão. ficnndo adiada a votação. 
mesmo Ministerio.-' · • • 
(Da Comissão de F·i-; " 
nanças. - Finanças,. 
95 de 1930. ) l 

Z1 " • 229 Autoriza a abrir o cré-1 Em 27 de agosto é lido, considerado 
dito de 1. 026 :950$,; objeto (}E• deliberação e enviado ás 
para ·a instalação da Gomissüe,; dE! Agricultura; e de Fi-
Fazenda Modêlo de. nanças. ' 
Campo Grande, no 
Estado de Mato Gros-· 
so. - (Dos Srs. J. 
Villas Bóas e out1•os. 
-Agricú.Jtura, 21, Fi-: 
nanças, 3()71 de 1930,· 

29 " • 2J•J 01•ganiza a defesa do' Em 29 de agoSito é lido, considerado 
patrimonio historico' ' ob,jeto de deliberação e enviado ás 
e artístico nacional.' Comissões de Justiça e de~ Finanças. 
- (Do Sr, Wander-1 • 
- ley de Pinho. -' 
- Justiça, '74, e Fi-i 
na n c as, 313, de 
1930.) ! 

I 
1 set.... 231 Autoriza a crear umai Em 1 de setembro é lido, consideredo 

Comis-são Fiscalizado-1 objeto de deliberação e enviado ás 
ra da Assistencia a: Comissões de Saude .e de Finanças. 
Psicopatas, no Dis...: 

1 " 

trito Federal. - (Dd. 
Sr. A. Austregesilo~ 
- Saóde, 7, e Fi~ 
nancas, 319, de) 
Hl30.) 

23:2 Dispõe sôbre a r.einci ... Em 1 de setombro é lido, considerado 
dencia da contraven~ objet:o de dn\iberação. e enviado ás 
cão denominada "jôgo Comissões de Jul!tiça e de Finan-
do bicho". - (Do Srl cas. J 
Azevedo Lima_.---Jusi 
tiça, 75, e Finanças; 
320, de 1930.) 1 
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1 set. ... 

N. ASSUNTO 

233 Crêa um fundo especial 
destinado á reforma e 
aquisição do material 
naval.-(Do Sr. Paes 
de Oliveira. - Mari-
nha e Guerra, 32, e 
Ji'inancas, 321, de 
1930. ) 

ANDAMENTO 

lOm 1 de setembro é lido, considerado 
objeto de deliberoção e enviad·o ás 
Comissões de Marinha e Guerra e 
de F'inanças. 

1 •.... :n·l Ji'ixa o vencimento .l!.:m i de setembro é lido, considerado 

3 :0 .... 

anual do zelador do objelo dll deliberação e enviado á 
Manicomio Judiciario Comissão de Finanças. 
e Assistencia a Psico-
patas . - (Do Sr. 
Azevedo Lima. -Fi-
nanças, 322, de 1930.) 

235 Autoriza a creação de li;m 3 de slltembro vai a imprimir. 
postos de expurgo, 
etc. - (Do Senado. 
- Agricultura, 22, e 
li1inanoas, 325, de 
1930.) 

3 • . . . . 23õ l\f odifica o art. 1 . 009 F:m 3 de sotembro va-i a imprimir. 
da Tariln das Alfan-

3 :0 .... 

29 ~go ,to 

2 set. .. 

degas, relativo a má-
quinas diversas. -
(Do Senado. - Fi-
nanças, 326, d'e 19130.) 

237 llevigorJ. o saldOt do 
crécfito aberto pêlo 
decreto n. 18.328, de 
1 !128, para obras no 
J3U/pi·emO: Tribunal 
Federal. - (Do Se-
rwdo. 1-- Projeto nú-
mero 180, de 1929. 
Finanças, 185, de 
19.?.9. Finanças, 325, 
de 1930.) 

238 lledação final do proje-
to n. 120, de 1~28, 
que dispõe sôbre o 
uso e fabrico de ar-
mas proibidas. -(Da 
Comissão de Redação. 
- Justiça, 46, de 
1930.) 

239 Revoga .o decreto nú-
I}'J•ero 5. 526, de 21 de 
dezembro de 1928, 
que reorganiza a Es-
cola Naval e dá ou-

1!:m 3 de setembro vai a. imprimir uma 
emenda do .Senado. - Em 22, va·i a 
imprimir o parecer, contrário, da 
Comissão de Finanças sôbre a emen-
da, sob o n. 237 A. 

l~m 29 de agosto vai a imprimir sob 
o n. 120, de 1930, ,por equivoco. -
Em 2 de setembro é aprovada, sendo 
o projeto enviado ao Senado.- Na 
mesma data é reproduzido. 

l!:m 2 de setembro é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado ás 
Comissões de Marinha e Guerra, 
Instrução e de Finanças. - Em 7, 
é reproduzido, 
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ASSUNTO 

tra·S {)rovidencias. 
(Do Sr. Costa Fer-
nandes. - Marinha e 
Guerra, 33; Justiça, 
33, e Finanças, 327, 
de 1930.) 

ANDAMENTü ' 

3 sct... . 240 Redação para discus- Ery) 3 de setembro vai à imprimir. 
são es~)ecial dá 
emenda aprovada e 
destacada do pro-
jeto n. 245, de 1924, 
do Senwdo, que au-
toriza o Poder Exe-
cutivo a abrir o cré-
dito .de 64 :272$691, 
para atender ao pa-
gamento de .diarias 
de alimentaJ;ão' de 
pessoal da Diretoria 
de Defesa Sanita-
ria Marítima, escu-
tado previamente o 
Governo. - (Da. Co-

, ·missão de Reda~·ão. 
- Finanças, 329, de 
1930.) 

8 " . . . . 241 Considera de utilidade Em 8 de setembro vai a imprimir o 
pública as A~ade- parecer, favorav!)l, da Comissão de 
mia.s de l..Ctras em J ustica. 

8» .... 

li 
1 

.. .. 
1 

Minas Gerais, Rio, 
São Paulo e outros. 
- (Do Senado. -
Proõeto n.l 327, de 
1923 . - Justiça, 9, 
de 1930.) 

242 Estrubelece n(}rmas e Em 8 de · setembro vai a iri1primir o 
prazo de lp['esc~ição parecer, com substitutivo çla Comis-

1· 

para a propositura são de Justiça e voto do· Sr. .João 
da n.ção de investi- Santos e Sergio Lo reto. 
gação da paternidadf' 
natural . - (Da Co-
missão de Justiça 
-Projeto n. 176, dP, 
1928. Justiça, 38, 
de 1930.) i· 

243 Auf.oriza a fazer fusãoi Em 5 de setembro é liqo, .cQnsidera~o 
Cl dos quadros dos mel-i objeto de deliberação' e ·enviado á 

toristas e maquinis-í Comissão de Finanças . 
, 1 tas da Inspetoria rle: .. 

.;, Profilaxia Marítima! 
do Departamento Na-
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5 set. ... 

5 » .... 

8 •.... 

10 ..... 

cional de .Saúde Pú-. •I 
blica. - (Do Senhor 
Mozart LQ(Jo. - Fi-
nanças 331, de 1900.) , 

2 ~4 Restabelece a 3" classe Em 5 de setembro é lido, considerado 
de estafetas da Re- objeto de .deliberação e enviado á 
partição Geral dos Cpmissão de Finanças. 

1 Telégrafos. - (DI() 
Sr. Mozart Lago. - . 

· ' Finanças, 331, de 
i 930 .) 

245 Equipara os serventes Er:p. 5 de setembro é lido, considerado 
da Secretaria do De- objeto de deliberação e enviado á 
parLamento N acionai Comissão de Finanças. 
de Saúde Pública 
aos funcionarioo de 
igual categoria do 
Departamento Na-

t 1 cional d·e Ensino.-
(DCY Senhor M. 
J.ago. - Finanças, 
332, de 1930.) 

246 Autoriza a abrir, pelo Em 8 de setembro vai · a imprimir. 
Ministerio da Jus- Em 11 é encerrada a 2• discussão fi-

.. 
11[1 

t iça, ·os créditos es- cando adiada a votação. 
peciais de réis Em 15, dado como aprovado o art. io, 
619 :045$636, e réul o Sr . Ad'01pho Bergamini, requer 
814:834$000, ;para verificação de votação - Verifica-
pagar diarias ex- se terem votado a favor HO deputa-
traordinarias a ans- dos e contra nenhum. Anunciada u 
peça.c.las e soldados votação do art. 2°, fala encami-
da Policia Militar nbando-a o Sr. M. Lacerda . Em 
do Distrito Federal. seguida, é aprovado o art. 2°. O Sr . 
- (Da Comissão de Mozart. Lago, requer dispensa de 
Finanças. - Finan- interstício, pa.ra o projeto figurar 
ças, 281, de 1930.) na ordem do dia da s-essão seguinte. 

Em 16, é encerrada a 3" discussão, fi-
cando adiada a votação - Em 23, é 
B(Provada. - O Sr. Mozart Lago, 

, requer e obtem dispensa de impres-
são da redação final afim de ser vo-
tada - Em seguida, é lida e apro-

, vada a redação, sendo o projeto en-
viado ao Senado. 

247 Eleva o numero de- Etn 10 de setembro é .lido, considerado 
aspirantes a olficial objeto de deliberação e enviado ás 
da Policia Militar Comissões de Marinha e Guerra e de 
do Distrito Federal. Finanças. 
- (Do Senhor M 

.t Lago. - Marinha e 
Guerra, 34. Fi;nan-

.,s ças, 340, d'e i 930. ) 
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10 set.... 248 Considera de utilidade Em 10 .de setembro é lido, considerado 
ptiblica o Club dos objeto de deliberação e enviado á 
Advogados do Dis- Comissão de Justiça. 
trito Foederai.-:;(Do 
Senhor M. Lago. -
Justiça, 78, {}e 1930.) 

10 ~ · · · · 249 Denomina "Auxilia- Em 10 de setembro é lido, considerado 
res de Laboratorio" objeto de .deliberação e enviado á 
os atuais serventec; Comissão de Finanças. 
do Laboratorio Bac-
tereologico do De-
partamento Nacio-
nal ode Saúde Pú-
blica. - (Do Se-
nhor M. Lago. 
Finanças, 341, de 
1930 . ) 

10 ~ . ·. • 25Q Crêa mais uma Secção Em 10 de setembro é lido, considerado 
na Diretoria do Ser- objeto de deliberação e enviado ás 
viço de Inspeção e Comissões .de Agricultura e de Fi-
Fomento Agrictlla . nanças. 
- (Do Sr. Dioclecio 
D.uarte. - Agricul-
tura, 23. Finanças, 
342, de 1930.) 

10 ~ • • . • 251 Institue a taxa de 2% Em 10 de setembro é lido, considerado 
ouro, destinada ás objeto de deliberação e enviado á 
obras de melhora- Comissão de Finanças. 
mentos odos portos, 
por um imposto es-
pecial. - (Do Se-
nhor M. Medeiros. 
- Finanças, 343, de 
1930.) 

12 ,. . . • . 252 Aprova a Convenção Em 12 ode sete!Ilbro é lido ~ vai Im-
internacional ![lara primir - Em 30, é encerrada a 
a repressão da cir- discussão unica, ficando adiada a 
culação e do trafico votação. 
de publicações obce-
nas, firmada a 12 
de setembro de 1923, 
na cidade de Ge-

" , nebra. - (Da Co-
missão de Diplom.a-

•! cia - Diplo!Ilacia, 9, 
de 1930 .) 

11 • . . . . 253 Autoriza a abrir o cré- Em 1:1 de se tembro é lido , considerado 
dito de 2:052$500 crbjeto de deliberação e enviado 
para pagamento a á Comissão (ie flnanças, 
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~~-- ---+-----------------~1-------------------------------
Antonio. Cor<iln.bo da 
Costa.-- (Do Senhor 
M. Lago. -- Finan-
ças, 345, de i930.) 

11 set... . ~54 Equipara . o A!Lmoxarife Em 1 i de seterp.bro é lido, considerado 
, da Diretoria de Mete- objeto de deliberacão e enviado á 
, , reologia ao da Dire- Comissão de Finanças. 

toria de Estatística do 
Ministerio da Agri-
cultura. -- (Do se-
nhor M. Lago • 
Financas, 346, d e . 
i~30.) 

3 ~ . . . . 255 Autoriza a abrir, pêlo Em i3 de setemhro é lido, e vai a 
1'' Ministerio. da Justi- imprimir - Em i6, é en0errada 

ca o crédito espe- a 2" discussão, ficando adiada a 
cial de 4 :7 40$, para votação. -- Em 23, é aprovado. 
pagar ao Dr. Wa- O Sr. Ferreira Braga, requer e ob-
shington Osorio de tem dispensa de interstício para o 
Oliveira. (Da projeto figurar na 9rdem do dia 
Comissão de Finan- da sessão seguinte -'- Em 30, é 
ças. Financas, encerrada a 3" discussão, ficando 
304, de i9:t0.) adiada a votacão. 

13 » • • • • 256 Autoriza a promover Em i3. de setemibro são lildos e vão 
os estudos e a exe- a imprimir os pareceres das Go-
cucão das obras de missões de Obras sôbre as emendas 
construcão da rede oferecidas em 3" discussão, rejei-
de esgotos nas áreas tando a de n. f e mandando des-
da Capital Federal, tacar a de n. 2, e o de Financas, 
abastecidas de agua concordando com o .de Obras. -
potavel. - (Do Se- Em i7, é encerrada a discussão 
nado. - Projeto nú- unica, ·depois de falar o 'senhor 
mero 395 A, de i929. Mozart Lago, ficando adia-da a vo-
- Obras, 10. - Fi- tacão. -- Em 23, anunciada a vo-
nancas, 22~, de 1,930.) tacão, o Sr. Mozart Lago, requer a 

' retirada da emenda n. i, no que é 
atendido, visto a mesma te;r parecer 
contrario. - Fala ep.caminhando- a 
o Sr. Mauricio· de Lr.cerda. - Em 
seguiçl.a, são aprovados a emenda 
n. 2, para ser destacada e consti-
tuir projeto em separado, e o pro-
jeto, que é enviado á sancão, ofi-

~>bh ciando-se ao Senado sôbre o ocor-
' 1 rido. 

Sancionado - Decreto n. 5.807, de 
3 de outubro de i930. (Publicado 
a 5.) 

15 ~ . . . . 257 Autoriza a publicar no Em 5 de setembro é lido, considerado 
Diario Oficial as· atas objeto de deliberacão e enviado á 
dos trabalhos do Ins.. Corr;ti§.São de . Finanças. · 
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tituto da Ordam dos 
Advogados. - (Do 
Sr. M. Lago. - Fi-
nanças, 352, de 1930.) 

ANDAMENTO 

16 se t.... 2.58 Concede a pensão anual Em 16 de setembro é lido, éonsiderado 
de 3 :60{)$ a DD. Ro- Qbjeto de deliberação e enviado ás 
sa, Ana e Esmeralda Comissões de Marinha e Guerra e 

16 ,. .... 

Hl c .... 

22 ,. .... 

22 ,. .... 

Chaves de Araujo. de Finanças. 
- (Do Sr. M. Lago. 
- Marinha e Guerra, 
35; Finanças, 356, de 
1930.) 

259 Eleva o número de pro-
fessores de piano do 
Instituto Nacional de 
Musica. - (Do se-
nhor M. Laao.-Ins-
trução, 34; Finan-
ças, 357, de 1930.) 

260 Autoriza a tornar ex-
tensivo ao Ministerio 
da Fazenda, o !flm-
prêgo de maquinas de 
estampilhar iguais á~ 
utilizad·as pêlos Cor-
reios Gerais e dá ou-
tras providencias. -
(Do Senado. - Fi-
nanças, 359, de f 930.) 

261 Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio da Mari-
nha, o crédito espe-
cial de f2 :382$715. 
para pagar ao capi~ 
tão tenente Cesar 
José Dias. - (Do 
Senado. - Projeto 
n. 367, de 1929; Fi-
nanças, 315, de f 930. ) 

Em 16 de setembro é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado ás 
Comissões de Instrução e de Fi-
nanças. 

Em 17 de setembro vai a imprimir. 

Em 22 de selembro vai a imprimir 
o parecer favoravel, da Comissão 
de .Finanças. - Em 2 de outubro 
é encerrada a 2" discussão, ficando 
adiada a votaçãoQ. 

262 Autoriza a abrir, pêlo Em 22 de setembro vai ~ imprimir. 
Ministerio da Fazen- - Em 30, é encerrada a 2• dis-
da. o crédito especial cussão, ficando adiada · a votação. 
de 60 :723$523, para 
pagar a Francisco . 
Henriques Stilben, 
em virtude de sen-
tença judiciaria. -
(Da Comissão de Fi-
n{lnças. - Finanças, 
328, de f930.) 
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22 sct.... ,~6~ Aut~ri_za 8: abrir, pêlo 'Em 22 de setembro vai a imprimir. 
'" 1r f Mm1ster10 da Jus- i - Em 3 de outubro é encerrada a 
• L tiça, os créditos .es- : 2• discussão, ficando adiada a vo-

peciais de 676$612 ·e . tação. 
10 :503$225, para pa- · 

22 :> •••• 

gar respectivamente, 
a ,João Ludovico Ma-
ria Berna e D. Isabel 
Rodrigues Fetreira.-
(Da Comissão de Fi-
nanças. - Flinanças, 
136 e 310, de 1930 . ) 

264 Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio da Justi-
ça o crédito especial 
de i :983$20p, para 
pagar ao Dr. Silvio 
Gentil de Lima. -
(Da Comissão de Fi-
nanças. - Finanças, 
146, de 1930.) 

22 ,. .... ' ,265 Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio d4 Fazen-
da, o crédito espe-
cial de 8:147$100, 
para pagar a Dona 
Agostinha de Almei-
da e Silva, em virtu-
de de sentenç•1 j,udi-
ciaria. - (Da Cornis-
são de. Finanças. 
Finanças, ~GS, d e 
1930 .)" 

Em 22 de setembro vai a imprimir. 
·-Em 5 de outubro a requerimento 
do Sr. Cardoso de Almeida, é 
adiada por 24 horas, a 2" dis-
cussão. 

Em 22 de setembro vai a imprimir. 
- Em 3 de outubro é encerrada a 
2• discussão, ficando adiada a vo-
tação. 

22 ,. . . . • 26õ Dispõe sôbre a trans- Em 22 de setemebro vão a imprimir 
ferencia de oficiais r:lS pareceres, contrarias das C!o-

22 » .• • • 

da Armada para a re- missões de Marinha e Guerra e de 
serva de f• classe. - Finanças, sôbre a emenda em 
(Projeto n. 296 A, de 2• discussão. 
1929; Ma r in h a e 
Guera, 16; Finanças, 
123, de 1930.) 

237 Autoriza a abrir, o cré-
dito de 4 :200$, ouro, 
para pagar o premio 
de viagem devido ao 
Dr. Olavo Dantas 
Itapicurú Coelho. -
(Do 81·. H. Dods-
u•orth. - Projeto nú-
mero 115, de 1929; 
Finanças, 206, d e 
1930.) 

Em 22 de setembro vai a imprimir 
o parecer favoravel, da Comissão 
de Finanças. 
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------' ~ ----------------~ ~--------~~--------~------
22 set. ... · 2'j8 Revigora o saldo que !Em 22 de setembro é lido, conside-

.. fôr verificado nos 1 rado objeto de deliberação e 

22 " .... 

22,. .... 

23 " .... 

25 " .... 

26 " ••.. 

' ll.kl creditas aberto& pêlo ; enviado á Comissão de Finanças. 
Decreto n. Hh-850, ·de 1 

1925, destinados á 1 

conclusão do ramal. 
de Itajubá a Sodedade I 
de Itajubá, do de La- 1 

vras, e d9 de Três 
Corações a Carmo de 
Caohoeira. - (Do 
Sr. Belisario de Sou-
za. - Finanças, 366, 

,. de 1930)' . 

~69 Regula d.isrpositivos do Em 22 de setembro é lido, conside-
Codigo CiV"il refe- rado objeto de deliberação e 
rentes á inve~ção. - enviado á Comissão de Finanças. 
(Do Sr. Gmccho Ca1'-
doso. - Justiça, 82, 
de 1930). 

.270 Proíbe o uw de bebi-
-das alcoolicas nas 
festi·vidade~ o!iciaiõ, 
- (iDo Sr. Moz(Lrt 
Lago, - Justiça, 83, 
Saude, 9, 1930). 

Em 22 de setembro é lido, conside-
rado objeto de deJ.idJeração e 
enviado áls ComiJSsões de Jlu-stica 
e de ~Filllanças. 

::.11 Altera o quadro de f•• rem 23 de setembro é lido conside-
e 2•• marinheiros do rado objeto de deliberação e 
Arsenal de Marinha. enviado ás Comissões de Marinha 
- (Do Sr. Mozart e GÜerra e de Finanças. 
Lago. - Marinha e 
Guerra, 38. Finanças, 
3~7 de 1930) . 

~72 fledação para discussãó Em 25 de setembro é lido •3 vai a 
especial da emenda imprimir. Em 30 é ·reproduzido 

' arprovada e destacada ·por ter saído com in.corr~ões . --
do projeto n. 25~, de Em 2 de outubro é encerrada a dis-
1920, do Senado, que cussão especial, ficando adiada a 
autoriza a abrir pêlo ' votação. 
Ministerio da Viação, 
o crédito de réis 

; 3. 000:000$, para pro-
r, seguimento dos tra-

balhos do abasteci-
mento de agua do 
Distrito Federal. - · 
(Da Comissão de Fi'-
nanças. - Finanças, 
368, de 1930). 

2731 Redação para discussão Em 25 de setembro é lido e vai a 
IH especial da emenda imprimir. 
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------ ---·--------~~~----1~------~---------------------
wprovada e destacada 
do projeto n. 59 A, de 
i930, (orçamento da 
.Agrllcultura p il r a 
i 931), que subven-
ciona com i98 :000$, 
o Patronato de Meno-
res AbandoJ}ados, no 
Estado do Rio de .Ja-
neiro. - (Da Comis-
são de Fi114nças. 
F-inanças, ~9, de 
1930). 

25 set. .. • 274 Manda entregar 85 rupo- Em 25 de setembro l~ lido e vai a 
!ices da dívida públi- ünprimir o parecer com substi-
ca á Ordem Terceira tutivo da Comissão de Finanças. 
de São Francisco de -.Em 2 de outubro é encerrada a 
Assis, de São João 1" discussão, ficando adiada a vo-
d'El Rey. Projeto. lação. 
749, de 1927. - Fi-
nanças, 193, de 1930). 

25 ,. . . . . 275 Tol"na extensivo ao pes- Em 25 de setcml.Jru é lido e vai a 

25 ,. .... 

soai da taif!l da ;Ma- imprimir o parecer favoravel da 
rirrha de Guerra, o Comissão de Finanças. 
direito ao Asilo dos · 
InvruHdos da Patria. 
- (Da Comissão de 
Marin1ha e Guerra.-
Pro.ieto, 216, de 1929. 
-Finanças, 358, de 
i930). 

276 Autoriza a abrir, pêlo 
Ministerio ela Fazen-
da, o crédito especial 
de 9:228$128, para 
vagar a José Ferreira 
Pontes.-(Da Comis-
são de Finanças. -
/Projeto, 3&2 de 1928. 
-lFinanças, 297, de 
1930) . 

Em 25 de setembro G lido e vai a 
a imprimir o parecer, contra-
rio, da Comissão de Finanças 
sôbre a emenda em 3" discussão. 
-Em 5 de outubro é adiada, por 
24 horas, a r.equerime.nta do Sr. 
Cai'd()So de A·lmeida, a dis•mssão. 

26 ,. . . . . 277 1\.utoriza a abrir, pêlo Em 26 de setembro vai a impt•imir. 
Minister-io da Fazen- -Em 2 de outubro é encerrada 
·da, o crédito especial a 2" discussão, fi-cando adiada a 
do 11:688$ para pa- votação. 
gar a D. Camila Avila 
de Souza Soares. -
- (Da Comissão de 
Finanças. - Finan-
ças, 311, de 1930). 

25 "' . . . . 278 &prova as contas apre- Em 25 de setembro é lido e vai a 
sentadas pêlo ex-adi- i~rimir.- Em 30, é pulb.Jica·do. 
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N, ~ ASSUNTO 

do naval em Londres, 
Capitão de Corveta 
Americo Araujo Pi-
mentel, de acôrdo 
~om as determina-
'COOs· que 1he foram 
feitas pêlo Ministerio 
da Marinha. - (Da 
Comissão de Tomada 
de Contas. -Tomada 
de Contas, 5, de f 9·30) . 

ANDAMENTO 

279 Autoriza a abrir um Em 30 de setembTo é Hdo, conside-
c r é d i to de réis rado objeto de delílberação e en-
40. 000:000$, par a viado ás Comissões dé. Obras e de 
~on!ttrução da barra- Finanças. 
gem do açude d~ 
Orós, no Estado do, 
Ceal'á.---l(Do Sr. Beni 
de Ca1·valho.- Obras, 
f 3.- Finanças, 371, 
de f9-30) . 

280 Revigora a autorização; Em 30 de setemlbro é. lido, conside-
' constante do Decreta rado Gbjeto de del-iberação ·e en-

Iegislativo n. ·5. 420i viado á Comissão de Finanças . 
·de f928.- (Dos SrsJ 
João Villasb6as e 
outros. - Finanças! 
372, de f930) . 

281 Reorganiza o Corpo dE! Em 30 de setembro é l•ido, conside-
Bombeiros do Distr-itq rado Gbjeto de deliberação e en-
Federal. - (Do Sr .1 viado ás Comissões de Marii!!ha e 
Azevedo. Li"TT''&~Ma~ Guerra e de Finanças. 
rinha e Guerra, 40: 
- Finanças, 373. 

282 Concede vantagens aos 
atuais sub-inspeto~ 
tores sanitários ma-
rítimos. - (Do se -< 
nhor Raphael Fer2 
nandes - l:'inanças, 
374.) 

283 Torna extensivas aos 
operarias do An;enai 
do Ladario as van~ 

'J' , tf.wgens conce~di:da.s a6 
pessoa:I dos A:rsenai$ 
de Guerra e da Ma+ 
rinha do Rio de Ja-i-
neiro. - (Dos set 
nhores Pdes Oliveit 
ra. e outros. - Ma_. 
rinha e GueTra, 39. 

"' ~ Finanças, 3 7 5, de 
f93o.> 1 

Em 30 de setembro é lido, considera-
do objeto de deliberação e envia .. 
do á Comissão de Finanças. 

Em 30 de sete'mbro é lido, considera-
do objeto de delibera~ão e envia-
'do ás Comissões de Marinha e 
Guerra e de Finanças. 
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-------~ .------------------- --------------------------------
30 set .... .284 Concede favores ao ma- Em 30 de setembro é lido, considera-

teria! destinado á do objeto de deliberac;.ãJ e envia-
aviação. - (Do se- do á Comissão de Finanças. 
nhor Paes Oliveira . 
- Finanças, 370, de 
1930.) 

3:) ,. .... , 28!5 Regula o trabalho dos 
empregados do co-
mércio. - (Do se-
nhor . Graccho Car-
doso.--Legislação, 23, 
Finanças, 347, de 
1930.) 

30 ~ .... 

30 ~ .... 

1 out ... 

1 :> ... 

' 

286 Crêa mais dois lagares 
de identificadores, no 
Gabinete de Identifi-
cação do Distrito Fe-
deral. - (Do senhor 
Mozart Lago. - Fi-
nanças, 378, de 
1930.) 

287 Efetíva no posto de 
2" tenente os atuais 
oficiais comissiona-
dos. - (Do s.enho1· 
Gosta Ribeiro. --
Marinha e Guerra, 
41. Finanças, 379, 

1 de 1930.) 

288 Altera o art. 127,~dãS 
Tarifas AduaJileiras. 
- (Dos Srs. Plinio 
Marques e outros. -
Projeto n. 443, de 
19:28 - Financas, 18 
de 1930). 

?89. Autoriza a abrir, pelo 
Ministerio da Fazen-
da, o crédito especial 
de 1.260:650$812, 
para pagar a Meire-
les Zamith & Comp. 
e outros em virtude 
de sentenca judicia-
ria. - (Da Comis-
são de Finanças. Fi-

J!, 
nanças, 300, de 
1'930.) 

1 » • . . 21Jb Autoriza o Poder Exe-
a entrar .em 
com a São 
R a i l w a y, 

z cutivo 
·t · acôrdo 

' Paulo 

Em 30 de setembro é lido, considera-
do objeto de deliberação e envia-
do ás Commissões de Legislação e 
de Finanças. 

Em 30 de. setembro é lido, considera·-
do objeto de deliberação . e envia-
do á Comissão de Financas. 

Em 30 de setembr o é lido, consider a-
do objeto d e deliberação e envia-
do ás Comissões de Marinha e 
Guerra e de Finanças. 

Em 1 de outubro é lido e vai a im-
primir o pare-oer, ~·av-or81Vel, da Co-
missão de Finanças. - Em 4 de 
outubro é r®roduzildo !por t eor saído 
com iooOO'reções. 

Em 1 de outubro é lido, e vai a im-
primir. 

E:m 1 de outubro é lido e vai a im-
primir - Em 5, a requer imento do 
rSr. Cardoso de Almeida, é adiada 
por 24 'horas a 2' discussão. 
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3 » ••• 

,. ... 

N. 
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ASSUNTO 

para realização de 
" diversas obras e me-

lhoramentos. - (Da 
Comissão de Finan-
ças. Finanças, 339. 
de 1g:30.) o 

291 Considera inelegíveis 
para os cargos de 
Presidente e Vice-
Presidente da Repu-
blica, respectiva-
mente os Vice-Presi-
dentes e Vice-Gover-
nadores dos Estados. 
- ( Do Sr. Le'fi{Jru-
ber Fit.Jw.- Justiça, 
87, de 1930.) 

292 Fixa os vencimentos 
dos diretores dos 
hospitais de São Se-
baslião e Paula Can-
dido. - (Dos se-
nhores Mauricio de 
Medeiros e outroso-
Finanças, 38'1, de 
1930.) 

293 Declara em estado de 
sitio varios pontos no 
territorio nacional. 
- (Dos Srs. Cardoso 
de Almeida e outros. 
- Justiça, 88, de 
1930.) 

ANDAMENTO 

Em 2 de outubro é lido, consideradú 
objeto de deliboeração e enviado 
á Comissão de Justiça. 

Em 3 de outubro é lido, considerado 
objeto de deliberação e enviado á 
Comissão de Finanças. 

Em 4 de Outubro é lido e fica so-
bre a mesa. - E' anunciado um 
requeri'llento do Sr. Cardoso de Al-
meida pedindo ur-gencia para o 
;projeto. Fla.lam, le.vcllntaud..o 
questão de ordem, os Srs. A. Ber-
gamini, Mauricio de Lacerda, Mu-
niz Sodré e Candido Pessoa. -
Dado como aprovado o requeri-
mento, o Sr. Mauricio de Lacerda, 
requer verificação de votação. -
Procedendo-se á verificacõ.o da vo-
tação, reconhece-se terem votado a 
favor, 111 e contra 5 senhores Depu-
tados. - O r~querimento de urgen-
cia foi aprovado. Anunciada a dis-
cussãó unica, falam os Srs. Adol-
pho Bergamini e Mauricio <le Lacer-
da. - E' lida, apoiada e poota em 
disocussão uma emen:da dos Srs. 
Mauricio de La-oer'da e outro. - K 
anunciado um requerimento do se-
nhor Cardoso de OMimeida, pedindo o 
encerramento da diSicussão o - !<'a-
lam os Srs. Candido P~s;;óa, Mun!z 
Sodré e Joã<J Guimarãe3, que le-
vantam va.rias questões de m'Clem, 
todas reoolviJdas pe.Jo Sr. Presiden-
te. - E' rejeitllldo um requeri-



DATA 

4 out •.. 

- têi 

N. ASSUNTO 

294 Autoriza o Poder Exe-
cutivo a, fazer r fWl' n-
ções de crédito, ill-
ternos ou 'externos, 
at~ 100.000:000$, 
para despesas ex~l'fi
ordinarias com a ma-
nutenção da ordem r 
das instituições, no 
territorio nacional. 
- (Da Comissão de 
Finanças. - Finan-
ças, ·382, de 1930.) ' 

ANDAMENTO 

mento do Sr . .NdoLpho Bergamini pe-
dindo votação nomi na! pilr:l o re-
querimento de ec.tltwramenw da 
tdi·s,c.mssão. - O me·3ffiü ~r. llepu-
tado requer V'erÍifÍJCacfíc da votação, 
ifeita a: qual! ·sre reútJinhece terem 
votado a favor da vo~a.ção nominal 
14 e con~ra 115 Srs. Deputado3. 
- Em seguida, é dado comJ apro-
va/do o requocimen to de' encerra-
mento da discus·são. - O 8r. Mau-
ricio de Lace·rda ::-equor, verifica-
cão de votação. Verifica1se tocem 
VOILrudo a f·aiYor 117 e coruLra 1 O 
Srs. De;putados. - O requeri-
mento fni aprocva:dó e,, em vir-
tulde desta deli!berUição, : é doola-
rada encerrada a 'ãisoussã.o e anun- . 
ciada a votação. - F.' rec'usado um 
requerimento .do Sr. Adolpho Berga-
mini, pedindo votaçãà nominal para 
o projeto. Em seguida, é aprova-
do o pro,ieto e dado como rejeitada 
a emenda, o Sr. Mauricio de La-
oerda, requer verifidação' de vota-
ção, feita a qual verificaLse terem 
v.otado a fovar, 9 e contra 119 
Srs. Deputados. - Os Srs. Carlos 
Penafiel, Lengruber Filho, João 
Guimarães e MQozart· Lago enviam 
á Mesa declarações tlé voto. 
Em seguida, é lida ,e dp.da comn 
aprovada a redação final, sob o nu-
mero 293 A, tendo à Sr. ' Mauricio 
de Lac-erda pedido a verificação de 
votação. - PrDcedendo-se a esta, 
verifica-se terem votado· a favor 
i19 e contra 6 Srs. Deputados. -
A redação final foi :aprovada e o 
projeto vai ser envill(do ao Senado. 

Sancionado pel.o Deoreto n. 5.808, 
de 4 de outubro de 1930. • (Publica-
do a 5.) ' 

Em 4 de outubro é lidÓ, e a seguir é 
aprovado um requerjmento . d.o se-· 
nhor Cardoso de :Alm~ida, para 
imediata discussão fl vatação. -
Em virtude dessa deliberação é 
anunciada a 2• discu~são. i - Falam 
os Srs. Mauricio de tacerda, Adol-
pho Bergamini e Ariosto :Pinto. -
Esgotada a hora, fica adiada a 
discussão. - Em 5; é anunciado 
novo requerimento do Sr. Cardoso 
de Almeida, pedindo urgencia para 
imediata discussão e v9tação. -
o Sr. Adolpho Bergaminl levanta 



DATA N. ASSUNTO 

- 192 ·-

ANDAMENTO 

uma questão de ordem. - Resol-
vendo-a, o Sr. Presidente, informa 
que se trata de requerimento que 
visa dispensar a hora do expediente. 
- Dado como rejeitado um reque-
rimento do Sr. Adolpho B2rgamini, 
pedindo votação · nominal para a 
urgen!lia, o mesmo senhor requet· 
verificação de votação. - Votam 
a favor 7 e contra 110 Srs. Depu-
tados. - O requerimento foi re-
cusado. - Dado como aprovado o 
requerimento de urgencia, ainda o 
mesmo senhor requer a verifica-
cão de votação. - Procedendo-se 
a está, reconhece-se terem votado 
a favor 113, e contra 5 .Srs. Depu-
tados. - O requerimento de ur-
genciá foi aprovado e prosegue a 
2• diScussão. - E' anunciado um 
requerimento do Sr. Cardoso de Al-
meida, pedindo o encerramento 
desta. - Falam oo Srs. Maurici•) 
de Lacel'fda e Ald.Oi:lpho Bergamillli, 
que levantam que·stões de oNie.m 
que são resolvidas pelo Presidente. 
,E' recusado um requerimento do 
Sr. Ado:l;piho Bergaimini~ .pedindo 
votação nominal .para o requeri-
mento da discussão. - E' aprova-
do este requerimento dep.o1s de 
.ter falado o Sr. Adolpho 13ergamini, 
pedindo a votação nominal para o 
projéto. - Dado como aprovado ':> 
projéto, ainda o mesmo Deputado 
requer a verificação de votação, 
feita a qual reconb.ece-se terem 
votado a favor U2 e contra 6 se-
nhores depwtados. O pr()jeto f o~ 
aprovado e passa á 3• diwussiio 
para, em virtude de urgermia, figu-
rar na ordem do dia da sessão se-
guinte. -- Os Srs. Ariosto Pinto 
c Ma'Iricio de Lacerda enviam á 
mesa deelar31eões de voto. - Na 
mesma data e em sessão extraor-
dinar1a é anunciado um requeri-
mento do Sr. Cardoso de Almeida, 
pedindo urgencia para imediata 
discussão e votação. - O Sr. Adol-
pho Berga~ini, levanta uma questão 
de ordem que é resolvida pelo 
Presidente. - Em seguida é apro-
vado o requerimento de urgencia. 
- Os Srs. Mauricio de Lacerda e 
Adolpho Berga.mini, levantam ques-
tões de ordem, - Em seguida, é 
encerrada a 3" discussão, depois (ie 
falarem os Srs. Carvalhal Filho e 



DATA N. ASSUNTO 

s. c. 

ANDAMENTO 

Mauricio de Lacerda, ficando adia-
da a votação. - Em 6, é lido um 
requerimento do Sr. Cardos.o de 
Almeida, pedindo urgencia para a 
votação. - E' rejeitado um reque-
rimento do Sr. Adoltpho Berga.mini, 
pedindo votação nominal para a 
urgencia . - Dado como recusado, 
novo requerimento do b'r. Adolpho 
Bergamini, pedindo votação nomi-
nal para o projéto, este requer ve-
rificação de votação. - Verifica-so 
terem votado a favor, 7, e 114 con-
tra, Srs. Deputados. - Em segui-
da, é aprovado o projéto. - O se-
nhor Mauricio de Lacerda, envia á. 
Mesa, declaração de voto, e, a se-
guir é aprovada a redação final 
sob o n. 294 A, sendo o projéto en-
viado ao Senado. 

Sancionado pelo decreto n. 5.809, de 
6 de outubro de 1930. (Publicado 
a 7.) 

13 
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Projetos de anos anteriores, com andamento em 1930 

ANO NÚMERO 

1929 36 A 

1929 43 

1926 49 

1929 52 B 

1929 78 B 

ASSUNTO ANDAMENTO 

Eleva á 1 a classe a cate- Em 3 de junho, depois 
goria da Capitania dos de lida e enviada á 
Portos do Maranhão.- Comissão de Finanças 
(Do Senado). uma emenda do Sr. 

Prado Lopes, é encer-
rada a za discussão. -
Em 6 de agosto vai a 
imprimir o parecer da 
Comissão de Finanças 
contrário á emenda. -
Teve parecer favora-
vel da Comissão de Fi-
nanças. - (Vide pro-
jeto n. 183, de 1930). 

Redação final do projeto Sancionado p e I o 
n. 393, de 1928, que decreto n. 5.756, de 16 
reprime os atentados de junho· de 1930. (Pu-
contra o sigilo das cor- blicado a 18 de junho 
respondencias radiote- e republicado a 19, sob 
legraficas. o n. 5.776, por engano. 

--Novamente publicado 
em 25). 

Prescreve formalidades Em 7 de junho vai a im-
para a validade dos primir o parecer, com 
atos jurídicos dos cégos substitutivo, d~ Co-

missão de justiça, sob 
o n. 17, de 1930.-(Vide 
projeto n. 17, de 1930). 

Substitue o art. 511 do Em 20 de junho é encer-
regulamento que bai- rada a discussão unica. 
xou com o decreto - Em 3 de julho é 
n. 17.096, de 1925. aprovada a emenda do 

Senado, ind9 esta e o 
projeto á Comissão de 
Redação. - Em 7, o 
Sr. Mario Alves requer 
e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - Teve parecer 
favoravel da Comissão 
de Marinha e Guerra, 
sôbre a emenda do Se-
nado. -(Vide projeto 
n. 122, de 1930). 

Autoriza a transferir, por Em 27 de maio entrólm 
venda, ao Estado do em discussão unica as 
Pará, a Estrada de Fer- emendas do Senado.-
ro Bragança. Fala o Sr. Mauricio de 

Lacerda e apresenta 
um requerimento pe-
dindo a volta do pro-
jeto e emendas, sem 



AMO "NÚME~O 

1929 108 B 

1925 . 111 

- 198-

ASSUNTO ANDAMENTO 

prejuízo da discJ.:.ssão, á 
Comissão de Finanças. 
-O Sr. Adolpho Ber" 
gamini levanta uma 
questão de ordem, que 
é resolvida pêlo Sr.Pre-
sidente. - Em seguida 
fala novamente o se-
nhor Bergamini, e é en-
cerrada a discussão. 
-Em 3 de junho, após 
orarem os Srs. Mauri-
cio de Lacerda e Prado 
Lopes, é aprovado o 
requerimento, e o pro-
jeto volta á Comissão 
de Finanças, com as 
emendas.- Em 7 de ju· 
lho vai a imprimir o 
segundo parecer, man-
tendo o primeiro, favo-
ravel ás emendas do 
Senado. (Vide projeto 
n. 114, de 193Q.) 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Finan-
ças ás emendas do Se-
nado. 

Concede aos correios do Em 27 de maio é encer-
Ministerio da Fazenda, rada a discussão unica. 
do Tesouro e do Tri- -Em 3 de junho é re-
bunal de Contas, uma jeitada a emenda e 
diaria para as despesas aprovado o projeto . 
de condução do expe- - Este é enviado á 
diente. (Do Senado.) sanção . 

' Teve pareceres das Co-
missões de Policia e 
de Finanças, contrarias 
á emenda em _3a dis-
cussão. 

S~tH·ionado p êlo 
decreto n. 5. 758, de 
18 de junho de 1930. 
- Publicado a 20 de 
junho sob o· n. 5 . 778, 
por engano.- Republi-
cado em 1 de julho. 

Autoriza a abrir, pêlo Em 3 de julho é encerrada 
Ministerio da Fazenda, a 2• discussão.- Em 
o crédito especial de 10 é aprovado. - Em 
40: 124$ô00, para paga- 16 é encerrada a 3' dis-
mento de premias a cussão.- Em 25 é apro·· 
que fez jus Miguel vado e enviado á Co-
Olive. mtssão de Redação. 

- Em 1 de agosto o 
Sr. Mario Alves requer 



ANO NÚME~O 

1929 111 

1929 115 

1928 115 A 

1929 117 A 
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ASSUNTO ANDAMENTO 

e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - (Vide projeto 
n. 173, de 1930. 

E 1 e v a os vencimentos Em 7 de junho vai a im-
dos oficiais de justiça primir o parecer com 
Federal das secções substitutivo da Comis-
dos Estados. são de Finanças, sob 

o n. 23, de 1930.-(Vide 
projeto n. 23, de 1930). 

Autoriza a abrir o cre- Em 22 de setembro vai 
dito de 4:200$, ouro, a imprimir o parecer 
para pagar o premio favoravel da Comissão 
de viagem devido ao de Finanças. - (Vide 
dr. Olavo Dantas Ita- projeto n. 267, de 1930). 
picuril Coelho. 

Considera de utilidade Em 3 de junho é encer-
pública a Associação rada a P discussão. -
Beneficente dos Sar- Em 4 é aprovado. - O 
gentos do Exercito. Sr. João Elysio requer 

e obtem dispensa de 
interstício para o pro-
jeto figurar na ordem 
do dia da sessão se-
guinte.- Em 5 é encer-
rada a 2a discussão . -
Em 6 é aprovado. - O 
Sr. João Elysio requer 
e obtem dispensa de 
interstício para o pro-
jeto figurar na ordem 
do dia da sessão se-
guinte.- Em 9 é encer-
rada a 3n discussão . -
Em 10 é aprovado e en-
viado á Comissão de 
Redação.- Em 13 o 
Sr. Dioclecio Duarte 
requer e obtem dispen-
sa de impressão da re-
dação final. - (Vide 
projeto n. 53 de 1930). 

Concede uma diaria aos Em 1 de julho é encer-
serventes e escafandris- rada a tn discussão. -
tas de 1n, 2a e 3a elas- Em 10 é aprovado.- O 
ses, do Arsenal de Ma- Sr. Mauricio de Lacer-
rinha do Rio de janei- da requer e obtem dis-
ro. pensa de interstício 

para o projéto figurar 
na ordem do dia da 
sessão seguinte. - Em 
30, depois de lida e en 
viada á Comissão de 
Finanças uma emenda 



ANO NÚMERO 

1928 120 

1926 124 A 
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ASSUNTO ANDAMENTO 

do Sr. Adolpho Berga-
mini, é encerrada a 
3a discussão. 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Fi-
nanças. 

Dispõe sobro! o uso e Em 11 de agosto, anuo-
fabrico de armas prol- ciada a votação, falam 
bidas. os Srs. Adalberto Cor-

rêa, Adolpho Bergamini 
e Raul de Faria, pe-
dindo êste último a re·· 
tirada do projeto da 
ordem do dia, por não 
transcrever toda a le-
gislação citada, no que 
é atendido pêla Mesa. 

Em 26 fala o Sr. A doi 
pho Bergamini e levanta 
uma questão de ordem, 
que é resolvida pêlo 
Sr. Presidente.- O se 
nhor Nereu Ramos lê 
u m a declaração d e 
voto. -Em seguida ve 
rifica-se, ·a requerimen 
to do Sr. Adolpho Berga 
mini, não haver número 
para a votação. - Em 
'1.7, depois de orarem 
os Srs. Mauricio de La 
cerda e Adolpho Berga 
mini, é aprovado.- Em 
29 vai a imprimir are 
dação final sob o n. 120 
A, de 1930.- (Vide pro 
jeto n. 120 A, de 1930. 

Teve parecer da Comis 
são de justiça, contrá 
rio á emenda em 3a dis 
cussão. 

Eleva ao dobro o auxilio Em 4 de junho são apro 
para cons.trução de sa- vados em 2', sucessi 
natorios para tuber- vamente, o projeto e as 
culosos em Belo Ho- emendas.·- Em 6, de 
rizonte, Campos do pois de lida e enviada 
jordão e Nogueira. (Do á Comissão de Finan 
Senaa'o.) ças uma emenda do 

Sr. Sá Filho, é encer 
rada a 3n discussão 
-Em 7 de julho vai a 
imprimir o parecer fa 
voravel da Comissão 
de Finanças sôbre a 



ANO NÚME~O 

1929 128 A 

1929 131 

1928 131 A 
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ASSUNTO ANDAMENTO 

emenda.- (Vide pro~ 
jeto n, ll5, de 1930). 

Teve parecer, com emen 
das, da Comissão de 

·Finanças. 

Determina a inclusão de Em 26 de junho, depois 
algumas associações de de lidas e enviapas á 
caridade na distribui· Comissão de Finanças 
ção de quotas de lote· 6 emendas, respectiva-
rias. mente, dos Srs. Luiz 

Silveira, Alvaro d e 
Vasconcelos, Bíanor de 
Medeiros, Chermont de 
Miranda, Domingos 
Barbosa e Braz do Ama-
ral, é encerrada a 2"dis-
cussão . - Em 13 de 
agosto vai a imprimir o 
parecer da Comissão 
mandando destacar a 
emenda de n. 4 e favo 
ravel ásdemais .-(Vide 
projeto n. 203, de 1930). 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Finan 
ças. 

Autoriza a auxiliar com Em 14 de junho vai a im 
50:000$ o 9° Congr.esso primir o parecer favo 
Brasileiro de Geogra- ravel da Comissão de 
fia, a reunir-se em 1930, Finanças, sob o n. 60 
na cidade de Floriano- de 1930. 
polis. 

Considera de utilidade Em 18 de junho, anun 
pública a Escola de Di· ciada a ta discussão, 
rei to do Rio de janeiro. fala o Sr. Maurício de 

Medeiros e envia á 
Mesa um requerimento 
pedindo que, sem pre 
juizo da discussão, se 
ja ouvida á Comissão 
de Instrução,- Em se 
guida ora o Sr. Mau 
ricio de Lacerda e é 
encerrada a discussão 

Em 3 de julho é 
aprovado o requeri 
mento; em consequen 
cia o projeto vai á Co 
missão de Instrução. 

Pende de pare 
cer. 

Teve parecer favorave 
da Comissão de justiça. 



ANO NÚMERO 

1929 134 A 

1929 140 A 

1929 142 A 

1929 147 A 
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ASSUNTO ANDAMENTO 

Concede aos militares em Em 30 de setembro é co-
serviço ativo no Exér- cerrada a 2" discussão. 
cito, Marinha, Policia Pende d c vota~ 
e Corpo de Bombeiros ção. 
o beneficio do decreto Teve pareceres favora-
n. 5.555, de 1928.-(Do veis das Comissões de 
Senado). Marinha e Guerra e de 

Finanças. 

Autoriza a montagem e o Em 3 de junho é encer-
custeio, na zona do To- rada a la discussão. -
cantins, no Pará, de Em 4 é aprovado.-Em 
uma estação experi- 5 é encerrada a 2n dis-
mental de cacáu. cussão. - Em 10 é 

aprovado o p r o j e to 
substitutivo, ficando 
prejudicado o primiti-
vo. -O Sr. Bocayuva 
Cunha requer e obtem 
dispensa de intersticio 
para o projeto figurar 
na ordem do dia da 
sessão seguinte.- Em' 
11 é encerrada a 3• dis-
cussão.-Em 13 é apro-
vado e enviado á Co-
missão de Redação.-
(Vide projeto 67, de 
1930). 

Cr~a uma agencia da Ca- Em 4 de junho é encer-
pitania do Porto em rada a 1• discussão. -
Carutapera, Estado do Em 5 é aprovado. - O 
Maranhão. ' Sr. Costa Fernandes 

requer e obtem dispen-
sa de interstício para o 
projeto figurar na or-
dem do dia da sessão 
seguinte. - Em 6, de-
pois de lida e enviada 
á Comissão de Finan-
ças uma emenda do 
Sr. Deodoro Mendonça, 
é encerrada a 2• discus-
são. 

Pende de pare-
cer sôbre a emenda. 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Finan· 
ças. 

Autoriza a abrir, pelo Mi- Em i7 de junho é anun-
nisterio da Fazenda, o ciada a 3a discussão.-
credito especial de,. . O Sr. Maulicio de Me-
3.500:000$, para pagar deiros levanta um a 
a O. Maria Juvenil de questão de ordem que 
Barros e sua filha O. é resolvida pêlo Sr. 
IzauraParentedeMello, Presidente. - Em se-



ANO NÚMERO 

1929 153 

1928 155 

1929 157 
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ASSUNTO 

em virtude de sentença 
judiciaria. 

ANDAMENTO 

guida é lido e posto em 
discussão um requeri· 
mento do Sr. Sá Filho, 
pedindo seja ouvida, 
sem prejuizo da dis· 
cussão, a Comissão de 
Justiça, sôbre o pro· 
jeto. - São lidas e en-
viadas ás Comissões 
de Justiça e Finanças 
duas emendas do mes-
mo deputado.- Em se-
guida fala o Sr. Mau-
ricio de Lacerda e 
apresenta dois reque-
rimentos, que são pos-
tos em discussão, pe-
dindo a volta do pro-
jeto, respectivamente, 
á Comissão <le justiça 
e á de Financ.as.-Após, 
é encerrada a 3• dis-
cussão. - Em 1 de 
julho, anunciada a vo-
tação dos requerimen-
tos, falam os Srs. Mau-
ricio de Lacerda, Her-
menegildo Firmeza, 
Adolpho Bergamini e 
Wanderley Pinho. -
Em seguida são apro-
vados os referidos re-
querimentos, voltando 
o projeto ás Comissões 
de Justiça e de Finan-
ças. 

Pende <l e pa.re-
cet·es. 

Estabelece condições pa- Em 6 de agosto vai a im-
ra o abono do monte- primir o parecer con-
pio militar e do meio trário da Comissão de 
soldo ás netas solteiras Finanças á emenda do 
e aos netos menores. Senado, sob on. 184, de 

1930. - (Vide projeto 
n. 184, de 1930). 

· Crea o Registro de Inter- Em 16 de junho vai a im-
ditos. primir o parecer da 

Comissão de justiça, 
mantendo o véto aos 
arts. 7° e 8° e seu para-
grafo unico. - (Vide 
·projeto n. 47, de 1930). 

De no mina "manobrei- Em 13 de agosto vai a 
ros" os atuais serven- imprimir o parecer fa-
tes dos diques Santa foravel da Comissão 



ANO NÚMERO 

1929 161 A 

1929 162 A 
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ASSUNTO ANDAMENTO 

Cruz e Guanabara do 
Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro. - (Do 
Senaclo). 

de Finanças. - (Vide 
projeto n, 202, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pelo Em 18 de junho é encer-
Ministerio da Justiça, o rada a discussão unica. 
credito especial de... . - Em ·3 de julho é 
146:981$907, para pa- aprovado o projeto e 
gar a professores do rejeitada a emenda do 
Colegio Pedro 11. Sr. Adolpho Bergamini. 

- O Sr. Henrique Do-
dsworth requer e ob-
tem dispensa de inters-
tício para o projeto 
figurar na ordem do dia 
da sessão seguinte. -
Em 4 é encerrada a 3• 
discussão . - Em 10, é 
anunciada a votação, 
falam os Srs. Adolpho 
Bergamini e Henrique 
Dodsworth e em segui-
da, a requerimento do 
primeiro, verifica-se não 
haver número.- Em 16 
depois de orar o Sr. 
Adolpho Bergamini, ve-
rifica-se, a requeri-
mento do mesmo Sr. 
Deputado, não haver 
número para a votação. 
-Em 17 é aprovado e 
enviado á Comissão de 
Redação. - Em 28 
vai a imprimir a reda· 
ção final. - (Vide pro-
jeto n. 157, de 1930.) 

Dispõe sobre quotas 
caridade. 

Teve parec~r contrario á 
emenda em 2" discus-
são. 

de Em 9 de julho é encer-
rada a 1" discussão.-
Em 24 é aprovado. -
Em 30 é encerrada a 2• 
discussão.- Em 11 de 
agosto é aprovado. -
O Sr. Mario Alves re-
quer e obteni dispensa 
de interstício para o 
projeto figurar na or-
dem do dia da sessão 
seguinte. -- Em 12 é 
encerrada a 3• discus-
são.- Em 25 é aprova-
do. - (Vide projeto 
n. 221, de 1930.) 



ANO NÚMEno 

1928 165 A 

1929 172 A 

1929 175 A 

1928 176 

1929 176 A 

1929 

ASSUNTO ANDAMENTO 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Finan-
ças. 

Autoriza a abrir, pelo Em 7 de julho vai a im-
Ministerio da Fazenda, primir o parecer da 
o credito especial de Comissão de Finanças, 
42:000$, ouro, para pa- contrario á emenda do 
gar ao interdito Lu- Senado. - (Vide pro-
ciano Arnaldo Teixeira jeto n. 166, de 1930). 
Leite. 

Autoriza a ceder, por Em 3 de junho, depois de 
aforamento, ao Bota- lidas e enviadas ás Co-
fogo Foot-Ball Club a missões de justiça e de 
área de terreno em que Finanças, duas emen-
se acha o ex-Desinfe- das, uma do Sr. Adolpho 
torio da Saude Públi- Bergamini e a outra do 
ca, á rua General Se v e· Sr. Sá Filho, é encer-
Iiano. - (Do Senado). rada a 3a di scussão. 

Concede subvenções 
varias instituições. 

Pende de pare-
cere"'. 

a Em 19 de maio é apro 
vada a redação final e 
enviado ao Senado. 

Estabelece normas e pra- Em 8 de setembro vai a 
zo de prescrição para imprimir o substitutivo 
a propositura da ação da Comissão dejustiça 
de investigação da pa- com votos dos Srs.joão 
ternidade natural. Santos e Sergio Loreto 

- (Vide projeto n. 242 

Concede subvenções 
varias instituições. 

de 1930). 
a Em 19 de maio é apro 

vada a redação final e 
enviado ao Senado. 

Revigora o saldo do cre- Em 3 de junho é encer 
dito especial aberto rada a za discussão. 
pelo decreto n. 18.328, Em 4 é aprovado. 
de 1928, para pagar Em 6 é encerrada a 3a 
serviços executados no discussão, aprovado e 
edificio do Supremo enviado á Comissão de 
Tribunal Federal. Redação.- Em 9 o Sr 

Mario Alves requer 
dispensa de impressão 
da redação final, mas 
a requerimento do Sr 
Adolpho Bergamini, ve 
rifica-se não haver nú 
mero para a votação . 
Em 10 o Sr. Bocayuva 
Cunha requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação final.- (Vi 
de projeto n. 42, de 
1930). 
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Autoriza a abrir, pelo Mi~ Em 20 de junho é encer-
. nisterio da justiça, o rada a 2&. discussão. 

credito e s p e c i a I de - Em 3 de Julho é apro-
9:774;.193, para pagar a vado.- Em 9 é encer-
O. Clarice Pimenta dos rada a 3a discussão. 
Santos, viuva de José -Em 24 é aprovado e 
Antonio dos Santos enviado á Comissão de 
Neto. Redação. - Em 1° de 

agosto o Sr. Mario Al-
ves requer e obtem dis-
pensa de impressão da 
redação final. - (Vide 
projeto n. 180, de 1930.) 

Regúla a prescrição quin- Em 21 de junho é lido 
quenal. oficio do Senado, de 19, 

comunicando· haver en-
viado á sanção. 

Sancionado p e I o 
decreto n. 5. 761, de 
25 de junho de 1930. 
- (Publicado a 27 de 
junho.) 

Autoriza a abrir, pelo Mi- Em 6 de junho é encer 
nisterio da Fazenda, o rada a 2" discussão. 
credito e s p e c i a 1 de -Em 10 é aprovado. 
23:840$578, para pagar -Em 13 é encerrada a 
á firma Seigneuret & 3• discussão. - Em 17 é 
MaSset, em virtude de aprovado e enviado á 
sentença judiciaria. Comissão de Redação 

-Em 1 de julho o se 
nhor Mario Alves re 
quer e obtem dispensa 
de impressão da reda 
ção final.- (Vide pro 
jeto n. 98, de 1930.) · 

Manda entregar á Asso- Em 26 de junho, depois 
ciação Protetora das de lidas e enviadas á 
Missões os beneficios Comissão de Finanças 
das quotas lotericas não cincoemendas,respecti 
reclamadas no petiodo vamente dos S(s. Costa 
de dois anos. - (Do Ribeiro, Marcolino Bar 
Senado.) reto, Bocayuva Cunha, 

Pacheco de Oliveira e 
Sá Filho, é encerrada a 
2" discussão: 

Pen tle de pare 
ce1- sobre emendas. 

Teve parecer favorave 
da Comissão de Finan 
ças. 

Regula a reforma ou a re- Em 13 de junho depois 
serva dos generais de de falar, pela ~rdem o 
divisão e vice-almiran- Sr. José Bonifacio, é en-
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1929 208 A 

1929 214 A 
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ASSUNTO 

tes que contarem mais 
de 40 anos de serviço. 
(Do Senado). 

ANDAMENTO 

cerrada a 2" discussão. 
- Em 16, depois de 
orarem os Srs. Daniel 
de Carvalho e Alvaro 
de Vasconcellos, é apro-
vado. - Em 18 é en-
cerrada a 3" discussão 
depois de ter usado a 
palavra o Sr. Wander-
ley Pinho. - Em 3 de 

· julho é aprovado e en-
viado á sanção. 

Sancionado p e I o 
decreto n. 5.763, de 10 
de julho de 1930.-(Pu-
blicado em 12 de julho). 

Teve pareceres favora· 
veis das Comissões de 
Marinha e Guerra e de 
Finanças com voto em 
separado dos Srs. Lin· 
dolpho Collor e Tavares 
Cavalcanti. 

Autoriza a aquisição, no Em 3 de junho é encer-
municipio de Acarí, Es- rada a 2" discussão. -
tado do Rio Grande do Em 4 é aprovado. -
Norte, das terras para Em 6, depois de falar o 
instalação da Estação Sr. Adolpho Bergamini, 
Experimental de Algo- é encerrada a 3" dis-
dão do Seridó. (Do Se- cussão.- Em seguida, 
nado). a requerimento domes-

mo deputado, verifica-
se não haver numero 
para a votação. - Em 
10 é aprovado e en-
viado á sanção. 

Sa.ncionudo p e I o 
decreto n. 5.757, de 17 
de junho de 1930. Pu-
blicado a 20 de junho 
sob o n. 5.777, por en-
gano. - Republicado a 
24. 

Teve parecer favoravel 
-Qa Comissão de Finan-
ças. 

Véda aos Estados e mu· Em 11 de junho é encer-
nicipios emitir ·titulas rada a 1" discussão.-
de credito. Em 13 é aprovado. -

Em 17 é encerrada a za 
discussão. - Em 18 é 
aprovado o art. 1o. -
Posto a votos o art. zo, 
falam os Srs. Mauricio 
de Medeiros, João San-
tos, Mauricio de La· 
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cerda e Carvalhal Filho, 
requerendo este último 
a volta do projeto á Co-
missão, requerimento 
que logo é retirado pelo 
seu autor, em vista de 
ponderações do Sr. Pre-
sidente.- Em seguida 
é aprovado o referido 
art. 2°. - Dado como 
aprovado o art. 3°, ve-
rifica-se, a requerimento 
do Sr. José Bonifacio, 
não haver número, fi-
cando adiada a vota-
ção.- Em 1 de julho 
são aprovados os ar-
tigos 3° e seguintes, 
apóS terem orado os 
Srs. Mauricio de Lacer-
da, Adolpho Berttamini, 
Hermenegildo Ftrmeza, 
João Santos e Mauricio 
de Medeiros.- Em 24, 
depois de lido e en-
viada á Comissão de 
Justiça uma emenda do 
Sr. Sá Filho, é encer-
rada a 3• discussão. 

Pende de pare-
cer sobre a emenda. 

Teve parecer favorave 
da Comissão de Justiça. 

Torna extensivo ao pes- Em 25 de setembro vai a 
soai da taifa da Mari- imprimir o parecer fa-
nha de Guerra o direito voravel da Comissão 
ao Asilo de Invalidos de Finanças. - (Vide 
da Patria. projeto n. 275, de 1930.) 

Aprova as convenções as- Em 27 de maio é encer-
sinadas em Bruxelas: rada a discussão unica. 

· Convenção Internado- -Em 3 de .junho, de 
nal para unificação de pois de falarem os 
regras concernentes á Srs. Mauricio de La 
limitação da responsa- cerda e Alvaro de Car 
bilidade dos armadores valho, é aprovado e 
ou proprietarios de em- enviado. á Comissão de 
baccações marítimas ; e Redação.- Em 5 é dis 
Convenção Internado- pensada a impressão 
nal para unificação de da redação final, a re-
tegras sobre privilegios querimento do Sr. Ma 
e hlpotécas marítimas, rio Alves.- (Vide pro 
etc. jeto n. 15, de 1930.) 

~anda entregar, em par- Em 18 de agosto é encer 
tes iguais, ás Santas rada a 2• discussão. 
Casas de São Gabriel e -Em 27 é aprovado.-
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Tarauacá e ao Hospital 
de São José do Porto 
Velho, · as subvenções 
do orçamento da Jus-
tiça, para o Amazonas, 
não pagas dentro de 
dois anos. - (Do Se-
nado). 

ANDAMENTO 

Em 2 de setembro, de-
pois de lida uma emen-
da do Sr. Raul de Fa-
ria, é encerrada a 3• 
discussão. 

Autoriza a abrir, pelo Mi- Em 10 de junho é encer-
nisterio da Fazenda, o rada a 2a discussão. -
credito especial de.... Em 11 é aprovado. -
32:958$690, para pagar Em 16 é encerrada a 
a Francisco de Andra- 3• discussão. -Em 17 
de, em virtude de sen- é aprovado e enviado 
tença judiciaria. á Comissão de Reda-

ção.- Em 1 de julho o 
Sr. Mario Alves requer 
e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - (Vide projeto 
n. 97, de 1930). 

Autoriza a abrir, pelo Mi- Em 20 de junho é encer-
nisterio da Fazenda, o rada a 2• discussão. -
credito especial de.... Em 3 de julho é apro-
54:000$, para pagar ao vado. - O Sr. Sylvio 
Ministro do Supremo Rangel requer e obtem 
Tribunal Federal, Dr. dispensa de interstício 
Hermenegildo Rodri- para o projeto figurar 
gues de Barros. na ordem do dia da 

sessão seguinte. - Em 
4 é encerrada a 3• dis-
cussão. - Em 17 é 
aprovado e enviado á 
Comissão de Redação. 
-Em 24 o Sr. Mario 
Alves requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação final.- (Vi-
de projeto n. 149, de 
1930). 

Aumenta de : dois o .nú- Em 13 de junho são lidas 
mero de fieis de tesou- e enviadas á Comissão 
reiro geral do Tesouro de Finanças tres emen-
Nacional. - (Do Sena- respectivamente do s 
do). Srs. Mauricio de Me-

deiros, Nogueira Pe· 
nido .e Machado Coe-
lho.-Em seguida fala, 
pela ordem, o Sr. José 
Bonifacio e é encer-
rada a 2• discussão. 

Pende de pare-
ceres. 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Finan-
ças. 

14 
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Aprova o Convenio Radio Em 9 de junho é encer-
Eletrico ou Radio Te- rada a discussão unica. 
legrafico, firmado en- - Em 10 é aprovado e 
tre o Brasil e o Perú, enviado á Comissão de 
em 1928. Redação. - Em 13 o 

Sr. Oeoclecio Duarte 
requer e obtem dispen-
sa da redação final. 
-(Vide projeto n, 51, 
de 1930). 

Aprova, com as modifica- Em 5 de junho é encer-
ções adotadas na Con- rada a discussão unica. 
ferencia de Roma, de -Em 6 é aprovado.-
1928, a Convenção de O Sr. Mauricio de La-
Berna, para a proteção cerda fala, pela ordem. 
das obras literarias e - O projeto é enviado 
artísticas. á Comissão de Reda-

ção.- Em 9 o Sr. Mario 
Alves requer dispensa 
de impressão da reda-
ção final, mas, a reque-
rimento do Sr. Adolpho 
Bergamini, verifica-se 
não haver numero para 
a votação.- Em 10 o 
Sr. Bocayuva Cunhare-
quer e obtem dispensa 
de impressão da reda-
ção final.- (Vide pro-
jeto n. 44, de 1930). 

Concede férias aos soli- Em 30 de julho é encer-
citadores da Fazenda rada a ta discussão. 
Nacional, escrivães e - Em ·11 de agosto é 
contadores-distribuído- aprovado.--: O Sr. Raul 
res da justiça Federal. de Faria requer e obtem 

dispensa de interstício 
para o proj'eto figurar 
na ordem do dia da 
sessão seguinte. - Em 
12 é encerrada a 2a dis-
cussão.- Em 25 é apro-
vado.- Em 28 é encer-
rada a 3a discussão. 

Pende t.lé vota-
.çã.o. 

Teve parecer : favoravel 
da Comissão de justiça. 

Considera de utilidade Em 12 de agos~o é encer-
publica a Sociedade rada a ~a discussão. 
União Comercial Su- -Em 26 é . aprovado. 
burbana do Rio de ja- -O Sr. Adolpho Berga-
neiro, com séde propria mini requer e obtem 
nos suburbios destaCa- dispensa de interstício 
pita!, á avenida Amaro pata o projeto figurar 
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Cavalcanti n. 519,-(Do 
Senado.) 

ANDAMENTO 

na ordem do dia da 
s e s sã o seguinte. -
Em 27 é encerrada a 3a 
discussão. - Em 28 é 
aprovado e enviado á 
sanção. 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de justiça. 

Sancionado p e I o 
decreto n. 5.788, de 8 
de setembro de 1930,-
Publlcado a 10 de se-
tembro. 

Equipara os vencimentos Em 25 de agosto é encer-
do juiz federal, juiz rada a ta discussão. -
substituto; procurador Em 27 é aprovado.- O 
da Republica e respe- Sr. Mario Alves requer 
ctivos escrivães, no e obtem dispensa de 
Estado do Pará, aos de Interstício para o pro-
iguais cargos nos Es- jeto figurar na ordem 
tados de Minas Gerais. do dia da sessão se-
etc. guitite. - Em 28, de-

pois de ;lidas e envia-
das á Comissão de Fi-
nanças tres emendas, 
respectivamente, dos 
Srs. Moreira da Rocha, 
João Vilasboas e Adol-
pho Bergamini, é encer-
rada a 2a discussão. 

Pende de pare-
cer sôbre as emendas. 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Finan-
ças. 

Abre o credito especial Em 27 de maio é encer 
de 2:859$, para ocorrer rada a discussão unica. 
ao pagamento a Clau- Teve parecer da Comls 
dino Vitor do Espírito são de Finanças, man 
Santo. - (Do Senado). dando destacar a emen 

da apresentada em 2a 
discussão, para consti 
tuir projeto em sepa 
rado, ouvido o Oovêr 
no. 
- Em 3 de junho são 
aprovados, sucessiva 
mente, o projeto e a 
emenda, de a c ô r d o 
com o parecer. - Em 
12 de agosto é encer 
rada a 3a discussão. 
Em 25 é aprovado e 
enviado á sanção. 

Sancionado p e I o 
decreto n, 5.785 de 8 
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de setembro de 1930.-
Publicado em 10 de 
setembro. 

Autoriza a abrir, pêlo Em 10 de junho é encer-
Ministerio da Agncu!- rada a 2a discussão. -
tura, o crédito especial Em 11 é aprovado. -
de 24:000$, para pa- Em 16 é encerrada a 3a 
gar aluguel do terreno discussão. - Em 17 é 
ocupado pêla Estação aprovado e enviado ã 
de Combustíveis e Mi- Comissão de Redação. 
nerios. - Em 1 de julho o 

Sr. Mario Alves requer 
e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - (Vide projeto 
n. 94, de 1930.) 

Autoriza a abrir, _pêlo Em 13 de junho é encer-
Ministerio da Fazenda, rada a 28 discussão. -
o crédito especial de Em 16 é aprovado. -
2:565$668, para pa~ar Em 18 é encerrada a 3• 
a D. Isabel Ferre1ra discussão. - Em 3 de 
Bastos, em virtude de julho é aprovado e en-
sentença judiciaria. viado ã Comissão de 

Redação.- Em 7 o Sr. 
Mario Alves requer e 
obtem dispensa de im-
pressão da redação fi-
nal. - (Vide ·projeto 
n. 121, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Em '21 de julho é apro-
Ministerio da Guerra, vado em 2a discussão. 
o crédito especial de - Em 30 é encerrada a 
2:475$, t>ara restituição 38 discussão. -Em 11 
a Antomo Pinto da Sil- de agosto é aprovado e 
va, de excesso que pa- enviado ã Comissão de 
gou pêla matricula de Redação. - E m 13 
um filho no Colegio o Sr. Mario Alves 
Militar de Barbacena. requer e obtem dis-

pensa de lmJ>ressão da 
redação · fin;Jl. - (Vide 
projeto n. 197, de 1930.) 

Teve parecer. favoravel 
da Comissão de Finan 

-:-ças. 

Autoriza a abrir, pêlo Em 9 de junho é encer 
Ministerio da Agncul- rada a 2a discussão. -
tura, o crédito especial Em 10 é aprovado.- O 
de 1 :333$333, ouro,cor- Sr. Bocayuva Cunhare-
respondente a 1: 150-0-0 quer e obtem dispensa 
para pagar contribui- de interstício para o 
ções devidas ã Asso- projeto fi~urar na or 
ciation Internacionale dem do d1a .'da sessão 
d'Essais de Semences, seguinte. - Em 11 é 

I de Copenhague. encerrada a 3a dis 
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cuss"ão.- Em 13 é apro-
vado e enviado á Co-
missão de Redação.-
(Vide projecto n. 68, de 
1930.) 

Autoriza a abrir. pêlo Em 13 de junho é encer-
Ministerio da Justiça, rada a za discussão. 
o crédito especial de - Em 16 é aprovado. 
6:090$, para pagar a - Em 18 é encerrada a 
D. Julia Iglezias de 3a discussão.- Em 3 de 
Figueiredo, viuva do julho é aprovado e en-
guarda civil Floriano viado á Co111issão de 
Peixoto de Figueiredo. Redação.- ~m 9· o se-

nhor Mario Alves re-
quer e obtem dispensa 
de impressão da reda-
ção final.- (Vide pro-
jeto n. 126, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Em 20 de junho é encer-
Mlnisterio da Fazenda, rada a 2" discussão. 
o crédito especial de - Em 3 de julho é apro-
2:459$216, para pagar vado.- Em 9 é· encer-
ao Dr. José da ·Motta rada a 3a discussão. 
Cardim, em virtude de -Em 24 é aprovado e 
sentença judicfaria. enviado á Comissão de 

Redação. - Em · 1 de 
agosto o Sr. Mario Al-
ves requer e obtem dis-
pensa de impressão da 
redacção final.- (Vide 
projeto n, 179. de 1930.) 

Altera a lei n. 4.018, de Em 27 de março entra em 
9 de janeiro de 1920. 2a discussão.- O se-
-(Do Senado.) nhor Mauricio de La-

cerda pede lhe seja 
fornecido o av11lso do 
projeto, no que é aten-
dido. -Em seguida é 
encerrada a discussão. 
-Em 3 de junho é 
aprovado. - O Sr. Al-
varo de Vasconcellos 
requer e obtem dispen-
sa de interstício para o 
projeto fi~urar na. or-
dem do d1a da sessão 
se~uinte. - Em 4, de-
pots de falar o Sr. Ber-
gamini, é encerrada a 
3a discussão.- O pro-
jeto é aprovado e en-
viado á sanção. 

Sancionado p ê l o 
decreto n. 5. 755, de 
10 de junho de 1930. 
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Publicado em li de ju-
nho. 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Mari-
nha e Guerra. 

Autoriza a abrir, pêlo Em 13 de junho é encer-
Ministerio da Justiça, o rada a~ discussão. -
crédito especial de.... Em 17 é aprovado. -
9:288$, para pagar a O Sr. Henrique Dods-
serventes das lnspeto- worth requer e obtem 
rias de Higiene Infantil dispensa de interstício 
e de Profilaxia daLepra. para o projeto figurar 

na ordem do dia da 
sessão seguinte. - Em 
18 é encerrada a 3 .. dis-
cussão. - Em 3 de ju-
lho é aprovado e en-
viado á Comissão de 
Redação. - Em 9 o 
Sr. Mario Alves requer 
e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - (Vide projeto 
n. 125, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Em 4 de junho é encer-
Ministerio da Marinha, rada a 2 .. discussão. -
o crédito especial de Em 5 é aprovado.- Em 
8:763$384, para pagar 9 é encerrada a 3a dis-
ao capitão-tenente re- cussão.-Em lO é apro-
formado Fernando Mu- vado e enviado á Co-
niz Freire Junior. missão de Redação. -

Em 13 o Sr. Dioclecio 
Duarte requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação final.- (Vi-
de projeto n. 52, de 
1930.) 

Regula os direitos auto- Em I de agosto vai a 
rais. imprimir o parecer fa-

voravel da Comissão 
de Justiça.- (Vide pro-
jeto n. 175, de 1930.) 

Revigora a autorização Em 3 de junho é encer-
da lei n. 4.664 A, de rada a 2 .. discussão. -
1923, mandando pagar Em 4 é aprovado.- O 
a Bonifacio Magalhães Sr. Mario Alves requer 
da Silveira a quantia e obtem dispensa de 
de 4:550$, em virtude interstício para o pro-
de sentença. - (Do Se- jeto figurar na ordem 
nado.) do dia da sessão se-

guinte.- Em 5 é encer-
rada a 3a discussão -
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Em 6 é aprovado e en-
viado a sanÇ'ão. 

Teve parecer : favoravel 
da Comissão de Finan-
ças. 

Sancionado p ê I o 
·decreto n. 5.759, de 
18 de junho de 1930. 
Publicado a. 20 de ju-
nho sob o n. 5, 779, por 
engano.- Republicado 
a 1 de julhoi . 

1929 284 A Autoriza a despender, até Em 4 de junhp é encer-
150:000li, na construção · rada a t• discussão. 
de um pavilhão para -Em 5 é aprovaqo. 
instalação da enferma- - Em 10 é encerrada a 
ria do Colegio Militar 2• discussão.- Em n é 
do Ceará. aprovauo. --; O Sr. Mo-

reira da Rocha requer 
e obtem dispensa de 
intersticlo para o pro-
jeto figurar na ordem do 
dia da sessão seguinte. 
- Em 13 é encerrada a 
3• discussão.- Em 17 é 
aprovado e enviado á 
Comissão de Redação. 
-Em 1 de julho o 
Sr. Mario Alves requer 
e obtem dispensa de 
Impressão da redação 
final. - (Vide projeto 
n. 95, de 1930.) 

Teve parecer favorave1 
da Comissão de Finan-
ças. 

1929 293 Reg1da o provimento de Em 10 de julho vai a im-
cadeiras no curso su- primir o parecer con-
perior. trário da Comissão de 

Instrução sob o n. 129, 
de 1930.- (Vide projeto 
n. 129, de 1930.) 

1929 295A Autoriza a transferencia Em 13 de junho entram 
de oficiais da Armada conjuntamente em dis-
para a reserva de pri- cussão o projeto e um 
meira classe. requerimento do Sr. Sá 

Filho.- Em · seguida é 
lida e enviada ás Co 
missões de Marinha e 
Guerra e de Finanças 
uma emenda do Sr. Paes 
de Oliveira, sendo en 
cerrada a 2a discussão. 
-Em 22 de setembro 
vão a imprimir os pa-
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receres das Comissões 
de Marinha e Guerra e 
de Finanças, contrarios 
á referida emenda. -
{Vide projeto n. 266, de 
1930.) 

Revigora a autorização Em 20 de junho é encer-
constante do decreto · rada a 2a discussão. -
n. 5.308, de 1927, que Em 3 de julho é apro-
abre o credito especial vado. - Em 9 é encer-
de 20:000$, para pagar rada a 3a discussão. -
a Joaquim Bezerra de Em 24 é aprovado e 
Lyra, em virtude de enviado á Comissão de 
sentença judlciaria. Redação. - Em 31 o 

Sr. Mario Alves requer 
e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - ?{Vide projeto 
n. 172, de 1930.) 

Considera de utilidade Em 13 de junho é encer-
publica o Centro Ar- rada a ta discussão. -
tistico Cearense. Em 17 é aprovado. -

Em 20 é encerrada a 
2a discusrsão.- Em 3 
de julho é aprovado.-
0 Sr. Alvaro Fernan-
des requer e obtem 
dispensa de interstício 
para o projeto figurar 
na ordem do dia da 
sessão seguinte. - Em 
4 é encerrada a 3a dis-
cussão.-Em 17 é apro-
vado e enviado á Co-
missão de Redação. -
Em 24 o Sr. Mario Al-
ves requer e obtem dis-
pensa de impressão da 
redação final. - (Vide 
projeto n. 150, de 1930.) 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de justiça. 

Reverte a D. Maria joa- Em 28 de junho vai a 
quina de Saldanha da imprimir o parecer fa-
Gama, a pensão que voravel .da Comissão 
percebia sua mãe D. de Finanças. - (Vide 
Eulalia de Saldanha da projeto n. 85, de 1930.) 
Gama.- (Do Senado). 

Aumenta os vencimentos Em 7 de junho vai a im-
dos professores dos primir o parecer con-
patronatos e aprendi- trario da Comissão de 
zados agricolas. Finanças, sob o n. 21, 

de 1930.-(Vfde projeto 
n. 21, de 1930.) 
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Autoriza a abrir, pelo Em 16 de junho é encer-
Ministerio da Fazenda, rada a 2a discussão. -
o credito especial de Em 17 é aprovado. -
72:096$732, para pagar O Sr. Araujo Lima re-
a Francisco Cabral de quer e obtem dispensa 
Oliveira, em virtude de de interstício para o 
sentença judiciaria. projecto figurar na or-

dem do dia da sessão 
seguinte.- Em 18 é en-
cerrada a 3a discussão. 
-Em 3 de julho é apro-
vado e enviado á Co-
missão de Redação.-
Em 7 o Sr. Mario Alves 
requer e obtem dispen-
sa de impressão da re-
dação finai.-(Vide pro-
jeto n. 120, de 1930.) 

Considera de utilidade Em 27 de junho é encer-
publica o Instituto do rada a ta discussão. 
Ceará, em Fortaleza. -Em 10 de julho é 

aprovado.- O Sr. Al-
varo Fernandes requer 
e obtem dispensa de 
interstício para o pro-
jeto figurar na ordem do 
dia da sessão seguinte. 
-Em 11 fala o Sr.Mu-
cio Continentino, que 
envia á Mesa uma 
emenda, a qual é reme-
tida á Comissão de jus-
tiça.- Em seguida é en-
cerrada a 2a discussão. 
-Em 23 de agosto vai 
a imprimir o parecer 
favoravel sobre a emen-
da.- (Vide projeto nu-
mero 216, de 1930.) 

Teve parecer favoravel da 
Comissão de justiça. 

Considera de utilidade Em 8 de setembro vai a 
publica as Academias imprimir o parecer fa-
de Letras dos Estados voravel da Comissão 
de· Minas Gerais, São de justiça, sob o n. 241, 
Paulo, Rio de janeiro e de 1930.- (Vide projeto 
outros.- (Do Senado.) n. 241, de 1930.) 

Regula a exportação de Em 9 de junho é encer-
frutas para o estran- rada a 2a discussão. 
geiro.- (Do Senado.) -Em 10 é aprovado. 

-O Sr. Mario Alves 
requer e obtem dispen-
sa de interstício para o 
projeto figurar na ordem 
do dia da sessão se-
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guinte. - Em 11 é en-
cerrada a 3a discussão. 
- Em 13 é aprovado e 
enviado á sanção. 

Teve pareceres favora-
veis das Comissões de 
Agricultura e de Finan-
ças. 

Sancionado p ê 1 o 
decreto n. 5.760, de 24 
de junho de 1930. Pu-
blicado a 26 de junho. 

Determina aos oficiais e Em 20 de junho é encer-
tripulantes dos navios rada a 2a discussão. --
da Marinha Mercante Em 3 de julho é apro-
Nacional, quando em v a do. - Em 9, depois 
serviço, o uso de uni- de lidas e enviadas á 
formes. Comissão de Marinha 

e Guerra duas emen-
das, respectivamente, 
dos Srs. Oscar Soares 
e Mozart Lago, é en-
cerrada a 3a discussão. 

Pende de pare-
cer sôbre as emen-
das. 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Mari-
nha e Guerra. 

Autoriza a abrir, pêlo Em 25 de setembro vai a 
Ministerio da Fazenda, imprimir o par e c e r 
o credito especial de contrario da Comissão 
9:228$128, para pagar de Finanças á emenda 
a José Ferreira Pontes. em 3adiscussão.-(Vide 

projeto n. 276, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Em 10 de junho é encer-
Ministerio da Guerra, rada a 2a discussão. -
o credito especial de Em 11 é aprovado. -
100$, para pagar a As- Em 16 é encerrada a 3a 
tor de Lima Aversa. discussão. -Em 17 é 

aprovado e enviado á 
Comissão de Redação. 
-Em 1 de julho o Sr. 
Mario Alves requer e 
obtem dispensa de im-
pressão da redação fi-
n.al. - (Vide projeto 
n. 96, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Em 10 de junho é encer-
Ministerio da justiça, rada a 2a discussão. -
o credito de 215$590, Em 11 é aprovado. -
para pagar á Viação Em 16 é encerrada a 3a 
Ferrea do Rio Grande discussão. - Em 17 é 
do Sul. aprovado e enviado 
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Comissão de Redação. 
- Em 1 de julho o se-
nhor Mario Alves re-
quer e obtem dispensa 
de impressão da reda-
ção final.- (Vide pro-
jeto n. 92, de 1930.) 

A u to r i z a a despender Em 7 de junho vão a im-
100:000$ como subven- priniir os pareceres fa-
ção ao Estado p.e Ala- voraveis das Comis-
gôas, para organização sões de Agricultura e 
do mapa agrologico. de Finanças, sob o n. 22, 
-(Do Senado.) de 1930.- (Vide pro-

jeto n. 22, de 1930.) 

Dispõe sobre matricula Em 5 de junho é rejeitada 
de professores de en- a emenda e aprovado o 
sino secundario nas fa- projeto substitutivo da 
culdades de ensino su- Comissão de Instru-
perior. ção, sendo, em segui-

da, enviado á Comissão 
de Redação.- Em 9 o 
Sr. Mario Alves requer 
dispensa de impres-
são da redação final, 
mas, a requerimento do 
Sr. Ado1pho Bergamini, 
verifica-se não haver 
número para a votação. 
-Em 10 o Sr. Bo-
cayuva Cunha requer e 
obtem dispensa de im-
pressão da redação fi-
nal.- (Vide projeto nu-
mero 43, de 1930.) 

Te v e parecer contl ar i o 
da Comissão de Instru-
ção á emenda oferecida 
em 3• discussão. 

Regula o pagamento do Em 10 de junho, depois 
transporte aereo da de lida e enviada á 
correspondencia pos- Comissão de Finanças 
tal, mandando fazer a uma emenda do Sr. Sá 
cobrança com selos or- Filho, é encerrada a 
dinarios.-(Do Senado.) 2• discussão.-Em 16 de 

julho vai a imprimir o 
parecer contrario á refe-
rida emenda. - (Vide 
projeto n. 132, de 1930.) 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Finan-
ças. 

Concede a D. Irma Aza- Em 26 de junho é encer-
mor de Oliveira e seus rada a 2• discussão.-
filhos menores, vluva e Em 10 de julho é apro-
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filhos do amanuense vado.- Em 16 é encer-
dos Correios João Nilo rada a 3• discussão. -
Guedes de Oliveira, Em 30 é aprovado e 
uma pensão anual de enviado á sanção. 
4:800S.-~(Do Senado). Teve par.ecc:r favo~avel 

da Com1ssao de Fman-
ças. · 

Sancionado p ê I o 
decreto n. 5.791 A, de 
10 de setembro de 1930. 
- Publicado em 26 de 
setembro. 

Autoriza a abrir, .. pêlo Em 16 de junho é encer-
Ministerio da Fazenda, rada a 2• discussão. -
o crédito especial de Em 17 é aprovado.-
6:972$580, para pagar O Sr. Candido Pessôa 
a Carlos Custodio de requer e obtem dispen-
Azevedo. sa de interstício para 

o projeto figurar na or-
dem do dia da sessão 
seguinte. - Em 18 é 
encerrada a 3• discus-
são.- Em 3 de julho é 
aprovado e enviado á 
Comissão de Redação. 
-Em 9 o Sr. Mario 
Alves requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação finai.-(Vi-
de projeto n. 124, de 
1930). 

Autoriza a abrir, pêlo Mi-Em 10 de julho é apro-
nisterio da Fazenda, o vado e enviado á Co-
crédito especial de.. . . missão de Redação. -
5:107$290, para pagar Em 24 o Sr. Mario Al-
a D. Maria Gomes Pin- ves requer e obtem 
to, em virtude de sen- dispensa de impressão 
tença judiciaria. da redação final.- (Vi-

de . projeto n. 151, de 
193U). 

Autoriza a abrir, pêlo Mi-Em 20 de junho é encer-
nisterio da Fazenda, o rada a 2"- discussão. -
crédito especial de.... Em 3 de julho é apro-
69:527$500, para pagar vado. -Em 9 é encer-
a Antonio Teixeira da rada a 3• discussão. -
Costa, em virtude de Em 24 é aprovado e 
sentença judiciaria. enviado á Comissão de 

Redação. - Em 1 de 
a g o s t o o Sr. Mario 
Afves requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação final.- (Vi-
de projeto n. 178, de 
1930.) 
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Autoriza a abrir, pêlo Mi- Em 26 de junho é encer-
nisterio da Fazenda, rada a 2a discussão. 
o crédito especial de - Em 10 de julho é 
4:443$418, ouro, para aprovado.-Em 16 é en-
pagar a Carl Hoepeck cerrada a 3a discussão. 
& Comp., em virtude - Em 25 é aprovado e 
de sentença judiciaria. enviado á Comissão de 

Redação.- Em 1 de 
agosto o Sr. Mario Al-
ves requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação finai.-(Vid. 
projeto n. 174, de 1930.) 

Autoriza a auxiliar com Em 6 de junho, depois 
60:000$ a construção do de lidas e enviadas á 
Instituto Historico e Comissão de Finanças 
Oeografico de Sergipe. emendas dos Srs. Oscar 
- (Uo Senado.) SoareseOracchoCardo-

so, é encerrada a 3a dis-
cussão. - Em 28 vai 
a impnm1r o pare-
cerda Comissão sôbre 
as emendas, mandando 
destacar a de n. 1, do 
Sr. Oscar Soares, para 
constituir projeto espe 
cial, e favoravel á de 
n. 2, do Sr. Orachco Car 
doso. - (Vide projeto 
n. 86, de 1930.) 

Teve parecer favoravel da 
Comissão de Finanças. 
-A emendadoSr.Orac-
cho Cardoso não foi pu 
blicada no Diario do 
Congresso do dia 7 de 
junho e sim depois, 

Autoriza a elevar para Em 4 de junho, depois 
60:000$ a subvenção de de falar o Sr. Araujo 
que gosa a Faculdade Cunha, é encerrada a 
de Direito de Niteroi. 2a discussão. - Em 5 é 
-(Do Senado.) aprovado.- O Sr. Bo 

• cayuva Cunha requer e 
obtem dispensa de in 
tersticio para o projeto 
figurar na ordem do 
dia da sessão seguinte. 
- Em 6 é encerrada a 
3a discussão.- Em 10 é 
aprovado e enviado á 
sanção. 

Promulgado pêlo 
decreto n. 5. 764, de 
11 de junho de 1930 
- Publicado em 22 de 
julho. 
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Manda incorporar ao pa- Em 10 de julho é apro-
trimonio do Asilo Gon- vado em 2• discussão. 
çalves de Araujo o ter- -O Sr. Mauricio de 
reno que menciona. - Lacerda fala sôbre o 
(Do Senado.) ·projeto.- Em 16 é en-

. cerrada a 3• discussão: 
- Em 25, depois de 
falar o Sr. Mauricio de 
Lacerda, levanta uma 
questão de ordem o 
Sr. Adolhpo Bergamini, 
que é resolvida pêlo 
Sr. Presidente. - Fala 
ainda o Sr. AdolphoBer-
gamini e, a requeri-
mento do mesmo se-
nhor, verifica-se não 
haver número para a 
votação. - Em 30 é re-
jeitado e devolvido ao 
Senado. 

Teve parecer favoravel 
da Comissão de Finan-
ças. 

Desdobra a cadeira de Em 10 de junho vão a im-
clínica propedeutica da primir os pareceres das 
Faculdade de Medicina Comissões de Instrução 
do Rio de Janeiro. - e de Finanças, ambos 
(Do Senado.) com substitutivo, e 

tambem novo parecer 
da 1• Comissão man-
tendo seu substitutivo 
e mandando destacar o 
da de Finanças para 
constituir projeto espe-
cial, com emenda ao 
artigo segundo.-(Vide 
projeto n. 39, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Mi- Em 22 de setembro vai a 
nisterio da Marinha. o imprimir o parecer ta-
crédito especial de.... voravel da Comissão 
12:382$715, para pagar de Finanças, s o b o 
ao capitão-tenente Ce- n. 261. - Vide projeto 
zar José Dias. n. ~61, de 1930.) 

Autoriza o Governo a Em 10 de junho, depois 
alienar, pêlo Ministerio de lida ·e enviada á Co-
da Fazenda, as terras missão deFina n ç as 
componentes da antiga uma emenda do Sr. Sá 
Fazenda de Santa Cruz, Filho, é encerrada a 
situada no Distrito Fe- 2• discussão. - Em 10 
dera! e no Estado do de julho vai a imprimir 
Rio de Janeiro, de pro- o parecer da Comissão 
priedade nacional, nas de Finanças favoravel á 
condições que estabe- emenda. - (Vide pro-
lece. 'efo n. 127 de 1930.) 
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Autoriza a abrir, pêlo Mi- Em 10 de junho é en-
nisterio da Marinha, o cerrada a 2a discussão. 
credito especial de.... - Em 11 é aprovado. 
28: 178~773, para pagar - Em 16 é encerrada a 
a D. Amalia Mattos 3a discussão. - Em 11 
Wanderley, viuva do é aprovado e enviado 
capitão de fragata Fran- á Comissão de Reda-
cisco Mariani Wander- ção. Em 1 de julho o 
Jey. Sr. Mario Alves requer 

e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - (Vide projeto 
n. 93, de 1930.) 

Autoriza · a abrir, pêlo Em 3 de junho, depois 
Ministerio da Fazenda de lidas e enviadas á 
o crédito especial de Comissão de Finanças 
3:937~381, para pagar duas emendas, uma do 
ao Dr. Geminiano da Sr. Prado Lopes e a 
Franca, ministro do Su- outra do Sr. Costa Ri-
premo Tribunal Fe- beiro, é encerrada a 
dera!, em virtude de 2a discussão. 
sentença judiciaria. Pende de pare-

cer. 

Autoriza o Govêrno a Em 20 de junho é encer 
conceder a D. Herme- rada a 2a discussão. 
negilda Bittencourt de Em 3 de julho é apro 
Moura, vi uva do guarda vado. -Em 9, depois 
civil de 2a classe AI- de lida e enviada á 
fredo Antonio de Mou- Comissão de Finanças 
ra, desde a data do uma emenda do Sr. Mo 
falecimento de seu ma- zart Lago, é encerrada 
rido, a pensão a que se a 3a discussão. -Em 
refere o art. 1° da lei 6 de agosto vai a im 
n. 3.605, de 1918. - primir o parecer da Co 
(Do Senado.) missão de Finanças 

contrário á emenda. 
(Vide projeto n. 182, de 
1930.) 

Teve parecer favorave 
das Comissões de jus 
tiça e de Finanças. 

Autoriza a abrir, pêlo Em 3 de junho é encer 
Ministerio da justiça, rada a 2a discussão. 
o crédito especial de Em 4 é aprovado. 
180:020$, para ocorrer O Sr. Costa Ribeiro 
ás despesas com a requer e obtem dispen 
execução de obras ne- sa de interstício para o 
cessarias no Palacio da projeto figurar na or 
justiça do Distrito Fe- dem do dia da sessão 
deral. seguinte.- Em 5 é en 

cerrada a 3a discussão 
- Em 6 é aprovado, 
bem como a redação 
final, dispensada a im 
pressão a requerimento 
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do Sr. Costa Rlberio, 
- (Vide projeto n. 20. 
de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Mi- Em 13 de junho é encer-
nisterio da justiça, o rada a 2• discussão. -
crédito especial de.... Em 17 é aprovado.-
36:000$, para ocorrer Em 20 é encerrada a 
ás despesas com o des- 3a discussão. - Em 3 
dobramento de termas de julho é aprovado e 
da Escola Nacional de enviado á Comissão de 
Belas Artes. Redação.- Em 9 o se· 

nhor Mario Alves re-
quer e obtem dispensa 
de Impressão da reda-
ção final. - (Vide pro-
jeto n. 123, de 1930.) 

Manda considerar pro- Em 29 de julho vão a lm-
fessores catedraticos primir os pareceres sô-
os professores de dese- bre as emendas: o da 
nho do Colegio Pedro li Comissão de Instrução 

favoravel ás de ns. 1 e 2 
e contrário á de n. 3; 
o da de Finanças con-
cordando com o da-
quela. - (Vide projeto 
n. 163, de 1930.) 

Autoriza a auxiliar com Em 13 de junho é encer-
50:000$, a comemora- rada a 2a discussão. -
ção do cincoentenario Em 17 são aprovados 
do Club de Engenharia o projeto e a emenda 
do Rio de janeiro. - da Comissão de Finan-
(Do Senado.) ças. - O Sr. Henrique 

Dodsworth requer e 
obtem dispensa de in-
terstício para o proje\o 
figurar na ordem do 
dia da sessão seguinte. 
- Em 18 é encerrada a 
3a discussão. - Em 3 
de julho, depois de 
falar o Sr. Henrique 
Dodsworth, é aprova-
do.- O mesmo de-
putado requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação final da 
emenda da Çamara. -
(Vide projeto n. 110, 
de 1930.) 

Regula a utilização e a Em 25 de junho é encer-
exploração da radio- rada a discussáo unica. 
eletricidade no terri- - Em 3 de julho é 
torio nacional. anunciada a votação.-

Posto em discussão um 
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requerimento do se-
nhor Paes de Oliveira, 
po!dindo a votação por 
partes para a em:mda 
n. 1, da Comissão de 
justiça, o Sr. Raul de 
faria pergunta se lhe é 
dado discuti-lo por meia 
hora. O Sr. Presiden-
te responde que, no 
momento, cabe o enca-
caminhamento, durante 
10 minutos. - Aquele 
deputado pi!de, então, 
que lhe seja reservada 
a palavra para encami-
nhar a votação do pro-
jeto, no que é atendido. 
Em s e g u i d a, dado 
por aprovado o reque-
rimento do Sr. Paes de 
Oliveira, verifica-se, a 
pedido do Sr. Mau-
ricio de Lacerda, não 
haver número, ficando 
adiada a votação do 
referido requerimento. 
- Em 4, anunciada a 
votação do mesmo, fa-
lam os Srs. João Neves, 
Mauricio de Lacerda e 
Daniel de Carvalho. 
f:m seguida verifica-
se, a requerimento do 

·Sr. Ariosto Pinto, não 
haver número para a 
votação. - Em 7, an 
nunciada a votação do 
requerimento, oram os 
Srs. Mauricio de Lacer 
da, Adolpho Bergaminf, 
Azevedo Lima, João Ne-
ves e· Belisario de Sou 
za, verificando-se, em 
seguida, a requerimen 
to do Sr. Adolpho Berga 
mini, não hanr número 
para a votação. - Em 
9, anunciada a vota 
ção do requerimento do 
Sr. Paes de Oliveira 
verifica-se, a requeri 
mento do Sr. Mauri 
ricio de Lacerda, não 
haver número para a 
votação. - Em 10 é 
aprovado o referido re 
querimento. - Anun 

15 
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ciada a votação das 
emendas; a partir das 
da Comissão, fala o 
Sr. Raul de Faria, sen-
do após aprovada, de 
acôrdo com o requeri-
mento do Sr. Paes de 
Oliveira, a emenda 
n . 1. Em s e g u i d a 
são aprovadas as emen-
das ns. 2, 3, 5 e 6 e 
rejeitada a n. 4, todas 
da Comissão. Passa-
se á votação das emen-
das do plenario; é 
aprovada a de n. 1 para 
constituir projeto em 
separado, de acõrdo 
com o parecer ; são 
rejeitadas as de ns. 2 e 
4 e aprovada a de n. 3. 
A seguir é aprovado 
o projeto .~ enviado á 
Comissão de Redação. 
- Em 25 vai a impri-
mir a redação final sob 
o n. 155, de 1930.-(Vi-
de projeto n. 155, de 
1930.) 

Teve parecer da Comis-
são de justiça, sobre 
as emendas em 38 dis-
cussão, mandando des-
tacar a de n. 1, para 
constituir projeto espe-
cial e contrário ás de 
ns. 2, 3 e 4, e com emen-
das da mesma Comis-
são, e parecer da Co-
missão de Finanças, 
concordando com o da 
de justiça. 

Autoriza a promover Em 9 de julho é e.ncer-
os i!studos e a exe- r a da a 2• discussão:·-
cuçào das obras de Em 10, depois de falar 
construção da rêde de o Sr. Mauricio de La-
esgotos na Capital Fe· cerda, é aprovado. -
deral. - (Do Senado.) Em 16, depois de lidas 

e enviadas ás Comis-
sões de Obras e de Fi-
nanças duas emendas, 
respectivamente, dos 
Srs. Mozart Lago e Cc-
sario de Melo, fala o 
Sr. Mauricio de Lacer-
da, sendo, então, encer-
rada a 38 discussão. -
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Em 13 de setembro vão 
a imprimir os pareceres 
das Comissões; da de 
O b r a s contrario á 
emenda n. 1 e mandan 
do destacar a de n. 2 e 
da de Finanças concor 
dando com o da de 
Obras. - (Vide projeto 
n. 256, de 1930.) 

Teve parecer favorave 
das C o m i s s õ e s de 
Obras e de Finanças. 

Dispõe sôbre visitas da Em 14 de junho vai a im 
Alfandega e da Policia primir o parecer favo 
a vapores de cabota- ravel da Comissão de 
gem. Finanças sob o n. 58, de 

1930. - (Vide projeto 
n. 58, de 1930.) 

Dispõe sôbre os prepara- Em 9 de junho, depois de 
torios para a matricula lidas e enviadas ás 
nos cursos de farmacia Comissões de Instru 
., odontologia. - (Do ção e de Finanças, dez 
Senado.) emendas, é encerrada a 

3" discussão. 
Pende de parece 

res sobre as emendas 
Teve parecer, com subs 

titutivo, da Comissão 
d~ Instrução aos arts 
1° e 2" e declaração de 
voto do Sr. Raul qe 
Faria. 

Autoriza a reorg~nização Em 27 de junho <ão a im 
do quadro ativo dos primir os pareceres das 
oficiais· do Corpo da Comissões de Marinha 
Armada.-(Do Senado.) e Guerra e de Finanças 

e declaração de voto 
do Sr. Chermont de 
Miranda. - (Vide pro~ 
jeto n. 8), de 1930.) 

Autoriza a desp.!nder Em 20 de junho,. depoiás 
1 .000:000$ com 0 pro- de li?as_ e envt~das 
longame·nto do edificio Com1ssao da Ftnanças 
do Supreino Tribunal dl!as emendas, respe-
Federal e a abrir con- cttvament.e, dos .senho-
correncia para publica- res ~aldmo Ftlho, e 
ção dos "acórdãos" do Sá Ftlho, é_ encerrada 
mesmo Tribunal. a 2"- dlscussao. 

- Pende de pare-
cer sôbre as emendas. 
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Autoriza a abrir, pelo Mi- Em 20 de junho é encer-
nisterio da justiça, o rada a 2a discussão. -
crédito de 1 :440$, para Em 3 de julho é a pro-
pagar a D. josephina vado. - Em 9 é encer-
Nunes Pacheco, viuva rada a 3a discussão.-
d o guarda civil José Em 24 é aprovado e en 
Nunes Pacheco. viado á Comissão de 

Redação. - Em 1 de 
agosto o Sr. Mario AI 
ves requer e obtem dis 
pensa de impressão da 
redação final. (Vide 
projeto n. 177, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pelo Em 27 de maio é encer-
Ministerio da Marinha, rada a 2a discussão. -
o credito especial de Em 3 de junho é apro 
2:383$, para pagar a vado.- O Sr. Mario 
José Augusto da Silva. Alves requer e obtem 

dispensa de interstício 
para o projeto figurar 
na ordem do dia da 
sessão seguinte. -Em 
4 fala pela ·ordem o 
Sr. Adolpho Bergamini 
e é encerrada a ::5a dis-
cussão.- Em 5 é apro-
vado, b~m como a re 
dação final, sob o n. 14, 
dispensada a impres 
são, a requerimento do 
Sr. Mario Alves.-(Vide 
projeto n. 14, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pelo Em 20 de junho é encer 
Ministerio da Marinha, rada a 2n discussão. 
o crédito especial de -Em 1 de julho é 
15:531$329, para pagar aprovado.- Em 4 é en 
ao Dr. José Antonio de cerrada a 3n discussão 
Magalhães Castro. -Em 17 é aprovado e 

enviado á Comissão de 
Redação.- Em 24 o 
Sr. Mario Alves . requer 
e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - (Vide projeto 
n. 152, de 1930.) 

Autoriza a . abrir, pelo Em 10 de junho é encer 
Ministerio da Marinha, rada a ~a discussão. 
o crédito especial de Em 11 é aprovado. 
9:931$264, para pagar O Sr. Ferreira Braga 
a D. Georgina Souto requer e obtem dis 
de Carvalho, viuva do pensa de interstício 
vice-almirante Alvaro para o projeto figurar 
Augusto de Ca.rvalho. na ordem do dia da 

_ sessão seguinte. -Em 
13 é encerrada a 3a dis 



ANO NÚMERO 

1929 422 

1929 42õ 

192fJ 427 

-229-

ASSUNTO ANDAMENTO 

cussão.-Em 17 é apro-
vado e enviado á Co-
missão da Redação.-
Em 1 de julho o Sr. Ma-
rio Alv3s requer e 
obbm disp~nsa de im-
pressão da r3dação fi-
nal. - (Vide projeto 
n. 91, de 1930.) 

Autoriza a abrir o cré- Em 2ô de julho vai a im-
dito especial d·~... primir o parecer da 
4.552.659,33 francos, Comissão de Finanças 
.pa)!>al, e 2 723:528,$8õ9, faYoravel a emenda 
para pagar á Société substitutiva do S~nado. 
de Construction d u -(Vide projeto n. 161, 
Port de Pernambuco. de 1930.) 

Torna 3xtensivos os di- Em 16 de junho é encer-
reitos e regalias de rada a 2• discussão. -
que gosam os sargen- Em 17 é aprovado. -
tos da Polícia Militar O Sr. Mauricio de La-
aos do Corpo de Bom- carda requer e obtem 
beiros. -(Do Senac.·o.) dispensa d.! int~rsticio 

para o projeto figurar 
na ordem do dia da 
s~ssão seguinte. - Em 
18 é encerrada a 3a dis-
cussão. - Em 3 de ju-
lho é aprovado e en-
viado á sanção. 

T3ve pareceres favora-
veis das Comissõas d:3 
Marinha e Guerra e de 
Finllnças. 

Não sancionado. 
- Razões do véto pu-
blicadas no Diario Ofi-
cial de 25 de julho de 
1930. -

Autoriza a abrir, pêlo Mi-Em 27 de maio é encer-
nisterio da Agricultura, rada a 2" discusslo. -
o crédito especial de Em 3 de junho é apro-
78:168$595, para pagar vado.- O Sr. Mauricio 
a lentes da Escola Su- de Medeiros requer e 
perior d.! Agricultura e obtem disp:!nsa de in-
Medicina Veterinaria. tersticio para o projeto 

figurar na ordem do dia 
da sessão seguinte. -
Em 4 é encerrada a 
3• discussão.- Em 5 é 
aprovado. O Sr. Sá 
Filho envia á Mesa 
u ma declaração de 
voto. -- O projeto é 
enviado á Comissão de 
Redação. - Em 9 Q 
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Sr. Mario Alves requer 
dispensa de impressão 
da redação final,· mas, 
a requerimento do se-
nhor Adolpho Bergami., 
ni, verifica-se não haver 
número para a votação. 
-Em 10 o Sr. Bocayuva 
Cunha requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação final. (Vide 
projeto n. 45, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Em 6 de junho é encer-
Ministerio da Guerra, rada a 2• discussão.-
o crédito especial de Em 10 é aprovado. -
24:934$, para pagar a En{.13 é encerrada a 
Kobler & Comp. e Ser- 3• iliscussão.- Em 17 é 
raria Moss (S. A.) aprovado e enviado á 

Comissão de Redação. 
- Em 1 de julho o 
Sr. Mario Alves requer 
e obtem dispensa de 
impressão da redação 
final. - (Vide projeto 
n. 90, de 1930.) 

Autoriza a abrir, pêlo Em 2 de julho é encer-
Ministerio da Guerra, rada a 2• discussão. -
o crédito especial de Em 10 é aprovado.-
15:200$, para pagar ao Em · 16 é encerrada a 
general de reformado 3• discussão.-Em 25 é 
Abeylard de Queiroz. aprovado e enviado á 

Comissão de Redação. 
-Em 30 o Sr. Mario 
Alves requer e obtem 
dispensa de impressão 
da redação final.-(Vide 
projeto n. 171, de 1930.) 

Altera o art. 127 das Ta- Em 1 de outubro vai a 
rifas Aduaneiras. imprimir o parecer fa 

voravel da Comissão 
de Finanças, sob o 
n. 288, de 1930. -
(Vide projeto n. 288, de 
1930.) 

Manda entregar 85 apoli- Em 25 de setembro vai a 
ces da Dívida Pública imprimir o parecer, com 
á Ordem Terceira de substitutivo, da Comis 
São Francisco de Assis são de Finanças, sob o 
de São João d'El-Rei. n. 274, de 1930.- (Vide 

projeto n. 274, de 1930.) 
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9 maio ... Mauricio de 
cerda. 

ASSUNTO ANDAMENTO 

l.a- N. 1-Requeiro que, por Em 19 de Maio é lido e 
intermedio da Mesa, o encerrada a discussão. 
Executivo informe por- Em 3 de junho falam os 
que não foi dada até Srs. Mauricio de La 
agora, no Distrito Fe- cerda, Adolpho Berga 
deral, cumpri-mento á mini e Cardoso de AI 
lei do Conselho cujo meida. 
véto foi rejeit.ado no Em seguida, é 
Senado. em dezembro Re.jeitaclo. 
do ano passado, lei que 
mandava continuassem 
por mais dois anos nas 
escelas para que foram 
designados p o r um 
bienio· os substitutos 
efetivos e ordenava o 
pagamento aos mesmos, 
em qualquer zona da 
cidade a que servis-
sem, de uma gratificação 
fixada na referida lei e 
nos tet mos por ela or-
denados. 

justificação 

O prefeito está com um 
capricho que ousa sus-
tentar em face de uma 
lei a cujo impelio nega 
obed·iencia persistente-
mente por ação e omis-
são, creando uma fonte 
de demandas para a 
Prefeitura, que as per-
derá no ca.so das atuais 
substitutas, como já 
perdeu em caso iden-
tico das auxiliates do 
ens;no. E' para evitar 
es prejuízos dessa tei-
mosia, com que os pe-
dagogos e educadores 
oficiais ensinam o des-
respei.te ás leis e a 
ofensa a direitos de ter-
ceiros, á juventude e á 
infancia carioca, que o 
presente requerimento 
visa reagir. O caso con-
creto a que aludo é o 
seguinte: Quando se fez 
a reforma da Instrução, 
no Distrite Fedetal, ali 
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---- ------- --------- ---------
se dispos que as subs-
titutas efetivas conti-
nuariam a substituir as 
adjuntas nas suas faltas 
ou impedimentos. Nes-
ses casos teriam uma 
gratificação constante da 
dita reforma, paga á custa 
da economia com o des-
conto da impedida ou 
faltosa. Na mesma re-
forma ficava o prefeito 
autorizado a prover 
com novas adjuntas 
cada desdobramento de 
turma que a grande f,e-
quencia de alunos di-
tasse nas escolas pú-
blicas, observados os 
limites numericos da 
lei. 

Essa providencia, pare-
cendo cara, determinou 
que, por eCO<JOmia, em 
logar de no. as adjuntas, 
com ordenados fixos, 
fossem chamadas subs-
titutas para r~ger as 
novas turmas. 

Essas , porém, ficaram, 
po1 isso que a lei não 
cuidava da hipotese, 
sem ordenado. 

O Conselho, te n d o e m 
vista a obrigação cre da 
ás substitutas efetivas, 
que nada venciam, com 
todos os deveres das 
adjuntas, inclusive o de 
não poder recusar qual-
quer serviço na Direto-

! toria de Instrução qúe 
i_ esta i npu

1
sesse, proje-

tou pagá- as. Esse pro-
11 jéto foi vetado. O v é to 

foi rejeitado quasi que 
1 unanimemente no Se-
i nado . O que não impe-

diu que antedatando o 
seu áto, o diretor da 
Instrução, do i s di as 
após o voto revisor do 
Senado, dispensasse, 
contra a disposição da 
léi todas as substitutas. 
Esse áto I e v a n t o u 
grandes protestos, indo 
mesmo uma comissão 
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de Senadores ao Catete, 
protestar contra e s s e 
desacato áquele r a m o 
do Congresso Nacional. 
O prefeito, á guiza de 
satisfação ao Senado, 
fez explicar pêlo seu 
d i r e to r de Instrução, 
que o áto incriminado 
se referia á dispensa do 
exerc1cio das funções de 
cad1 uma das substitu-
tas com o advento das 
férias, mas que em 
março faria as novas 
designações das mes-
mas substitutas. A re-
tificação verbal ficou,se-
gundo se diz, nos origi-
nais em pasta da citada 
diretoria, sem nenhum 
áto que retificasse, na 
forma de direHo, o en-
g a n o p e 1 a imprensa 
oficial, não obstante 
esta ter dado di! novo, 
em retificação nesta, o 
primitivo ato de dis-
pensa em massa das 
substi utas, nos m e s -
mos termos acintósos, 
com a alteração apenas 
dos nomes errados de 
umas e o acrescimo de 
outros que tinham sido 
omitidos. 

Em face dessa atitude de-
sabusada da Diretoria 
de Instrução do Distrito 
Federal, que durante a 
discussão do projeto 
como do véto citados, 
buscá r a em repetidas 
manobras burlar o Con-
selho e o Senado, a pri-
meira destas assem-
bléas, de acôrdo com a 
chamada lei organica 
do Distrito, zelando 
pêla fiel execução de 
s u a s deliberações e 
leis,aprovou um projeto 
wandando reintegrar to-
das as substitutas dis-
pensadas. Esse projéto1 
foi por igual vétado e., 

ende de decisão do 
~enado, que não poderá 

ANDAMENTO 
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deixar de ser favoravel 
á lei e contrária ao 
véto, desde que uma 
visa a execução do seu 
voto desacatado e outro 
persiste apenas em de-
sacatá-lo mais uma vez. 

Ao mesmo tempo q u e 
as si m recusava uma 
salda honrosa para o 
impasse que a sua 
mesma prepotencia 
creára, a Diretoria d ~ 
Instrução preparava no-
vo golpe, ainda mais 
afrontoso á lei votada 
pêlo Conselho, por una-
nimidade e aprovada 
pêlo Senado por 40 vo-
tos contra 1, isto é, 
quasi tambem, por una-
nimidade. 

O Conselho, de posse de 
uma mensagem do pre-
feito, pedindo crédito 
para o pagamento das 
substitutas, quando em 
substituição de adjun-
tas, votou uma lei in-
terpretativa do crédito 
concedido, reforçando 
com a mens legis, em 
interpretação autentica, 
o espírito da lei recem-
vétada em favor das 
substitutas. 

Ainda julgando em perigo 
os direitos destas por 
e I e recouhecides e 
consagrados nos textos 
positivos de todas es-
sas deliberações ou leis 
vetou no orçamento. ao 
conceder a verba para 
as substitutas, pedida 
na proposta, uma verba 
maior que possibili-
tasse, nos termos ex-
pressos da dotação or-
5amentarla em que a 
mscreveu; o pagamento 
ordenado pêla lei CUJO 
véto caíra no Senado 
poucas horas antes da 
votação dos orça;nen-
tes. 

A Diretoria de Instrução 
que declarava conco1-

ANDAMENTO 
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d a r c o m o primeiro 
projeto,hoje lei se só al-

I 
cançasse as substitutas 
da zona rural (do 17° 
distrito em d i a n te ) . 

. , gue cabalava nesse 
sentido tambem u m a 
modificação no orça -
menta. por meio até de 
uma adulteração da sua 
redação final, e n c o -
lheu-se ante as suces-
sivas recusas do Con-l selho e a resistencia 
certa do Senado, para 
descauegar o golpe que 
agora acaba de dar no 
direito das substitutas, 
nas leis da República, 
no Conselho e no Se-
nado. 

A representaç ã o 
que passo a transcrever 
nessa justificação do 
presente pedido de in·-
formações, que envol . e 
materia constitucional 
muito grave e um in-
discutivel désmando do 
prefeito e seus auxilia-
res contra as leis vota-
das pelo Congresso na 
organização do Dis-
trito Federal, prova á 
saciedade que não só 
iludiram esses a 11 os 
funcionarias, o Presi-

1 
dente da Republica e o 

1 Se.:ado, com as novas 
1 designações que m a I 
1 disfarçam o a1bitrio dos 

mesmos no seu desfOr-
ço contra o Conselho e 
o Senado, como reve-
lam, nos proprios atos 
da Diretoria de Instru-
ção, que está pondo em 
execução a emenda que 
pleiteou no projéto -
hoje lei - e foi rejei-
tada no Conselho com 
um véto que o Senado 
ta m bem rejeitou , 
emenda que pleiteou 
no orçamento e ainda 

1 viu rejeitada pelo Con-
1 selho, sem I h e o p ô r 
I qualquer véto, emenda 

ANDAMENTO 
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que mandava p a g a r 
apenas ás substitutas 
r u r a i s a gratificação 
que a Jei ordinaria e ~ 
orçamentaria em vigor 
mandou que f Os sem 
pagas ás substitutas, 
sem distinção de zona. 

Eis a representação a qut 
se reportam as linhas 
anteriores: 

c Ao Sr. Mauricio de La-
cerda- De acOrdo com 
o projéto n. 7, de 1929, 
votado pêlo Conselho 
Municipal, o qual foi 
vétado pêlo prefeito do 
Distrito Federal, e re-
jeitado pêlo S e na do 
Federal, por 40 votos 
contra I, têm as substi-
tutas, conforme reza o 
art. 2° do referido pre-
jéto, 150$. as q u t 
comparecerem diaria-
m e n t e á s escolas e 
300$ mensaes as qut 
regerem classes vagas, 
por falta de adjuntas. 

Regularizara-se, desta 
forma, de conformidade 
com o dito projeto, a 
situação das substitue 
tas efetivas, que a t t 
então nada percebiam, 
a não ser quando, nas 
escolas, as professoras 
adjuntas, por qualquer 
motivo, pediam licen-
ças - o que raras v~
zes acontecia. Assu· 
mindo a direção daf. 
classes, as substituta!> 
qne tinham e têm até o 
momento atual, a grati-
ficação de300$ mensae~; 
ou, na falta diaria de. 
adjunta, a gratificação 
de 10.000. 

Isto, no entretanto, quasi 
raramente a c o n t e-
cia, visto as professo-
ras adjuntas, faltarem 
só em dias d e p a g a -
menta, o que só se dá 
uma vez por mes, ou, 

ANDAMENTO 
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quando, por motivos 
pessoais,necessitassem 
faltar. 

O referido projecto, po-
rém, termina com e s t a 
irregularidade, modifi-
c a n d o a situação de 
todas as substitutas 
efetivas que trabalhallí 
em escolas municipais 
de todos os distritos 
escolares . Havendo 28 

• distritos escolares, es-
tão estes divididos em: 
os das zona urbana, os 
da suburbana e os da 
rural, fazendo parte, 
desta zona os que vãc 
do 17• ao 28• distritos, 
por serem longínquos 
e, á s v e z e s , até de 
dificil acesso. 

Deliberou, então, a Dire-
toria Geral de Instrução, 
Publica, que só incum-
b i r i a da regencia de 
turmas vagas. as subs-
titutas que trabalharem 
nestes ultimas distri-
tos, dando-lhes, além 
da gtatificação de 300$ 
a que teem direito e 
estabelecida em lei, a 

I 
bonificação (para loco-
moção) de lto$ e 120$, 
respectivamente, con-
forme a situação das 
escolas de m a i o r ou 
menor percurso, tam-
bem, por sua vez, de 
acôrdo com o art. 3" 
do já men ionado pro-
jéto. 

E' de estranhar-se, e mui 
lamentavelmente, que a 
Dir~toria de lnstlução 
tenha resolvido seleci-
onar os distritos e a 
gratificação ás substitu-
tas efetivas, em franca 
arbitrariedade e desres-
peito á lei, pois que o 
projeto vetado, e trans-
formado em lei pelo Se-
nado, regulariza a si-
tuação de todas as sub-
stitutas, estabelecen-
do-lhes a gratificação 

ANDAMENTO 
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de 300$ e 150$ mensais, 
conforme tenham tur-
mas vagas ou não, sem 
especializar as zonas 
ou os distritos em que 
sirvam. 

E' igualmente estranhavel 
que, depois de baixar o 
1• edital em que diz a 
razão por que só quer 
incumbir da regencia de 
turmas vagas as substi-
tutas do 17• ao 28• liiistri-
tos, por serem conside-
rados de zona r u r a I , 
baixe, outro, dias de-
pois, em retificação ao 
1 •, alegando que, ao 
invés das do 17• ao 28• 
distritos, as substitutas 
do 15• e 16 , que, abso-
lutamente, nao são de 
zona rural, gosam tam-
bem das v a n ta g e n s 
conc<!rnentes aquelas 
gutras. 

Está claro que, pela ex-
posição acima, a Dire-
toria de Instrução só 
quer favorecer as subs-
titutas por ela presti-
giadas, pois, não é de 
admirar-se que, depois 
da incongruencia da 
publicação do 1" edital 
e, logo em seguida, a 
do 2• duplamente in-
congruente, v e n h a, 
amanhã, um 3• e depois 
um 4•, mandando dar 
turmas ás substitutas 
das zonas, dos distritos 
e das escolas a seu cri-
terio. 

Não se compreende, nem 
se justifica, tão pouco, 
tal a ti tu de assumida 
pela diretoria, insistin-
do em dar turmas vagas 
ás do 17• ao 28•, pois 
que estas, atendendo ao 
art. 2·• da lei, têm van-
tagens sobre as d o s 
demais distritos, pois, 
como já ficou dito, são 
elas bonificadas com 
180$ e 120$000 para a 
locomoção. Se, a estas, 
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em virtude da lei, não 
ha justificativa, multo 
menes, e sem razão, 
para as outras de 15° 
e1&. 

Ora, assim temos que as 
substitutas que regem 
turmas vagas, nos de-
mais distritos, ou sejam 
do 1 o, ao 14° por falta 
de adjuntas, não teem, 
de acOrdo com a reso-
lução da Diretotia de 
Instrução, a gratificação 
que lhes é concedida de 
conformidade com a lei, 
p o i s , prevalecende o 
crlterlo adotado p o r 
essa Diretoria, quer 
tenham, quer não te-
nham vagas, as do 1 o 
ao 14° só receberão a 
gratificação a que teem 
direito as ultimas men-
cionadas, ou se j a m 
150$ mensais, quando, 
pela lei, atualmente em 
vigor, as que regem 
turmas vagas em todos 
os distritos, do 1° ao 
28° teem 300$, com a 
vantagem da bonifica-
ção as que trabalham 
em zona rural , Preten-
dendo, pois, paga r 
indistintamente as que 
regem ou não turmas 
vagas, 150$, facil será 
concluir que todas pr.:-
ferirão ficar sem os en-
cargos provenientes da 
rcgencia das turmas. De 
certo, nenhuma sub-
stituta, ante a atitude 
da referida diretoria, 
deixar-se-á explorar 
por mais tempo. As 
turmas serão dispensa-
das e as substitutas fi-
carão na escola á espera 
de que uma a d j u n t a 
falte, ocasião em que 
e 1 a s empregarão sua 
atividade. Poderia a 
Diretoria, para justifi-
car a situação atual das 
substitutas do l 0 aO 14° 
distritos que r e g e m 

ANDAMENTO 
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turmas vagas, preen-
cher, com professores 
adjuntos, os logares, ou 
as classes vagas, :em 
poder das substitutas; 
e, neste caso, seria uma 
medida aparentemente 
justa, que não daria 
margem a reclamações, 
se bem que, a olhos 
claros se compreenda 
a tinalidade da medida 
que, então, se estabe-
leceria. Como, porém, 
é deficientíssimo o cor-
po de professores ad-
juntos para atender ao 
numero de alunos ma-
triculados nas escolas 
e, não querendo, por 
sua vez, para não one-
rar a despesa, fazer no-
meações de adjuntas, 
lança mão, então, das 
substitutas efetivas, 
que teem as mesmas 
responsabilidades mo-
rais e materiais das 
professoras adjuntas, 
privando-as, no entre-
tanto, do direito da 
gratificação, que lhes 
é garantida pela lei, 
para ocupa-las na re-
gencia de turmas vagas. 

De tudo quanto acima 
ficou exposto, conclue-
se que a Dhetoria de 
tnstr11çâo não tem ra-
zão fundamentada em 
lei, de só gratificar as 
substitutas que regem 
turmas vagas do 15" ao 
28" distritos e que as 
do 1• ao 14• são as 
unicasprejudicadas, em 
virtude da deliberação 
daquela Diretoria, pois 
que, tanto estas como 
aquelas, em igualdade 
de condições, regem 
turmas vagas por falta 
de adjuntas . 

E' esta, infelizmente, a 
s I t u a ç ã o atual das 
substitutas efetivas do 
1• ao 14• distritos, que 
regem turmas vagas, 

~NDAMENTO 
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por falta de adjuntas, 
atendendo á delibera-
ção arbitraria e incon-
gruente, assumida pela 
Diretoria Geral de Ins-
trução Pública". 

ANDAMENTO 

19 maio ... Mauricio de· La- N. 2- Requeiro que, por Em 19 de maio é lido e 
cerda. intermedio da Mesa, se encerrada a discussão 

solicitem ao Executivo unica. Em 3 de junho 
as seguintes informa- fala o Sr. Mauricio de 
ções: Lacerda. Em seguida é 

a) se foi lançado, de acôr-
do com a autori:l.ação 
do Congresso, qualquer 
emprestimo externo ou 
interno, pela Prefeitura 
do Distrito Federal ; 

b) qual a soma dêsse em-
prestimo, jaros e pra-
zos de amortização ; 

c) quais os fins a que se 
destina o produto li-
quido do mesmo ; 

a) qual a qaantia desti-
nada ao pagamento em 
atrazo dos funcionarias 
e operarias da Prefei-
tura, de todo o pessoal 
desta, emfim ; 

e) a quanto montam esses 
atrazos até a presente 
data, na Prefeitura, e 
qual o montante dos 
pagamentos feitos, por 
me i o de "rapidos", 
pelo Montepio Muni-
cipal; 

f) qual a soma ou total 
dos juros descontados 
em todos esses paga-
mentos aos funciona-
rios e demais pessoal 
da Prefeitura ; 

g) qual o débito total da 
Prefeltura,por obras em 
andamento ou conclui-
das de 1929 até a pre-
sente data, bem como 
por quaisquer servi-
ços contratados ou exe-
cutados por adminis-
tração daquele ano até 
hoje. 

Re.jei ta.do. 
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A Prefeitura, afim de pa-
gar os atrazos com o 
seu pessoal e serviços 
em andamento, pediu, 
o ano passado, auto-
rização para levantar 
mais um emprestimo no 
exterior ou no país. 
Fracassado o primeiro, 
cuja agonia se prolon-
gou até este ano, só 
ultimamente a Prefeita-
ra resolveu substitui-lo 
pelo segundo processo 
-alvitrando na autori-
zação que solicitou ao 
Congresso. 

Sucede, porém, que não 
tendo s u s p e n s o as 
obras que fazia, tendo 
mesmo atacado novas, 
não conseguiu corrigir 
os atrazos com o pes-
soai, que cada vez mais 
se agravam, de moda 
que o Prefeito já nãe 
poderá tapar com os re-
cursos pedidos naquela 
época o rombo maior 
da época presente . 

Muito embora tenha obti-
do orçamentos de forte 
Receita, e vétado todos 
os aumentos com o fun-
cionalisme e operariado 
da Municipalidade, o 
Prefeito continúa no re-
gimen dos atrazos, da 
franca moratoria na sua 
administração. E o uni-
co remedio que achou 
para não deixar os fun-
cionarios á mingua foi 
minguar-lhes os venci-
mentos por meia dos 
emprestimos que lhes 
decretou, como norma 
Montepio, mediante o 
desconto de 4 % de ca-
da vez. 

O aumento de 1929 ficou, 
pois, ilusorlo, e em 1930 
continúa par a pior , 
desde que o Senado 
aceite o véte do Pre-
feito áo ultime aumento 
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de 30 e 20 ou 10 % 
para 1930 e continue o 
mesmo Prefeito a des-
conta-los em 40 % com 
o montepio que tem 
uma burra em comu-
nhão com urcas munl-
clpaes, e assim com 
elas mancomunado ex-
plora a bolsa do fun-
cionaria ou operario 
atrazado. 

Estes reclamam, por co-
missões de agitação do 
seu caso, um remedio 
de fato á sua miserrima 
situação pessoal. São 
eles, quando a Prefei-
tura é que se atraza e 
lhes devia por isso al-
gum juro, da móra pelo 
menos, que pagam á 
Prefeitura, juros e juros 
não pequenos de meia-
usura ..• 

O Congresso devia, em 
lei, regular esse caso, 
fazendo que, verificada 
a hipótese do momento 
municipal a Prefeitura 
restituísse aos seus ser-
vidores os juros que 
1 h e s tem arrancado, 
para beneficio proprlo, 
desde que ela é o me-
lhor burguez do Mon-
tepio, cujos cofres são 
subsidiarias dos cofres 
oficiaes. 

Seria uma reposição de 
vencimentos, indebita~ 
mente descentados a 
restituição que sugeri-
mos no caso em apreço 
e em todos os super-
venientes na vida de 
crises intermitentes, se· 
não mesmo continuas, 
da finança municipal. 

ANDAMENTO 

La- N. 3- Requeiro que, por Em 19 de Maio é lido e 
intermedio da Mesa o encerrada a discussão 
Ministro da Agricultura unica. Em 3 de Junho é 
informe quais as pro- Rejeitado. 
videncias e garantias 
que tomou a Inspetoria 
dos lndios, contra os 
esbulhos de terras dos 
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selvicolas do Maranhão 
e Paraná, ultimamente 
verificados. 

justificação 
Além dos despachos que 

a respeito chegam do 
Maranhão, onde os.ln-
dios disputam, de ar-
mas na mão, a posse 
das suas terras a alguns 
invasores ou intrusos, 
temos a seguinte grave 
revelação feita pela Ga-
zeta do Povo, de Curi-
tiba. 

Eil-a: 
Em Rio da Areia, muni-

cipio de Guarapuava, 
estão localizados se-
tenta casais de lndios 
guaranis, com seus res-
pectivos rebentos, for-
mando um total de 600 
pessoas. Dedicam-se á 
lavoura na larga faixa 
de terra que lhes foi 
legalmente cedida pelo 
governo. 

Sucede que os guaranis 
extraviaram o documen-
to assegurador dos seus 
direitos, disso se que-
rendo aproveitar certos 
indivlduos, que ja re-
quereram algumas ter-
ras devolutas, locali-
zadas. naquele grande 
municlpio. 

Antes mesmo de qualquer 
despacho, esses indiví-
duos compareceram em 
Rie da Areia e intima-
ram os guaranis a se 
retirarem para outras 
plagas, visto como iam 
ser desapropriados de 
suas terras. que passa-
riam á propriedade dos 
requerentes. 

Os índios protestaram 
mas, como não dispu-
zessem do documento 
confirmador dos seus 
direitas, os intrujões, 

ANDAMENTO 
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que são Nascimento de 
tal, Pedro, João e Theo-
doro Sauva, classlfi-
cados pelos indlgenas 
como portugueses, aflr-
maram que as terras 
lhes pertenciam e que 
os guaranis seriam, afi-
nal expulsos pelas for-
ças do govêrno, se não 
se retirassem por bem. 

' Diante dessa ameaça, 
resolveu o caci0ue ca-
~itão Manoel uedes 

autista organizar uma 
comissão para vir a esta 
capital, afim de lavrar 
o seu protesto e soll-
citar providencias ao 
presidente do Estado. 

A comissão, composta de 
cinco homens, cinco 
mulheres e cinco cri-
anças, partiu de Rio da 
Areia a 5 de marJo des-
te ano, marchan o a pé 
estrada afóra, rumo a 
Curitiba, chegando a 
esta capital, ás 15 horas 
de h ontem, depois de 
tres meses de viagem, 
por conseguinte. 

Da comissão conseguimos 
anotar os seguintes no-

. mes: ca~tão Manoel 
Guedes aullsta, te-
nente-ajudante José Pi-
res de Lima, João Pe-
dro de Lima, Joaquim 
Gabriel, Manoel Ferni-
ano, Anlbal Alves de 
Lima, Lourival Pereira, 
Levino Guedes, Aris-
tides Luiz, Francisca 
Rita, Julia Rita de Lima, 
Maria de Lima e Rosa 
Maria de Belém. 

O capitão Manoel O. Pau-
lista canta 36 anos de 
idade e, como os seus 
subordinados, pertence 
á tribu Guarani, cujo 
idioma falam. E' a se-
~unda vez que vem a 

uritiba. 
Chegados a esta capital, 

estacionaram na praça 
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Ozorio, defronte á resi-
dencia do Sr. Affonso 
Camargo. 

A Inspetoria Federal de 
Proteção aos lndios, 
cujo chefe é o Dr. José 
Maria de Paula, ciente 
da vinda dos guarani;;, 
encarrc~ou o funciona-
rio Or ando Ferreira 
Barbosa de zelar para 
que nada lhes falte du-
rante a sua permanen-
ela nesta cidade. 

o referido funcionarlo 
procurou-os. hospedao-
de-os no Hetel Gua-
rani, por conta da Ins-
petorla. 

Não é necessario, entre-
tanto, nenhuma provi-
~encia do govêrno do 
Estado, viste como a 
carta de posse das ter-
ras existe em original, 
no citado departamento 
federal, sendo que, o 
documento que os In-
di os extraviaram era 
apenas uma cóP,ia.Aso-
lução, lcois, do caso 
f.leitea o pela comissão 
ndigena reside apenas 

na extração de uma se-
gunda cópia, para ser 
entreÕue ao capitão Ma-
neel uedes Paulista, o 
que vai ser feito. 

Podem, por conseguinte, 
estar descansados os 
·iuaranis de Rio da 

reia, que ninguem os 
expollará de suas ter-
ras. 

19 maio ... Mauricio de La- N. 4 - Requeiro que, Em 19 de maio é lido e 
cetda. por intermedio da Me- encerrada a discussão 

sa, o ministro do Exte- unica. - Em 3 junho é 
rior inferme, qual o mo- Rejeitado. 
tivo que determinou a 
exclusão de toda a im-
prensa brasileira na vi-

~ 
sita oficial que se pro-
jeta aos Esta<;los Uni-

I dos, do candidato Julio 
Prestes, logo após o seu 
reconhecimento. 
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]ustijicaçllo 
Quando o Presidente Hoo-

ver, depois de reconhe-
cido, visitou, entre as 
nações americanas, o 
nosso pais fez-se acom-
panhar de numerosos 
representantes da Im-
prensa norte-america-
na, inclusive de jornais 
adversos á sua política 
e ao seu partido. 

Póde-se dizer que, devido 
. ao contato entre os 

elementos da imprensa 
americana e O!! da nos-
sa adeantada imprensa, 
é que nos Estados Uni-
dos houve um imenso 
éco daquela visita poli-
tica, come tambem uma 
larga projeção da cultu-
ra e do quadro geral do 
nosso pais. Agora que 
se projeta a ida do can-
didato, prestes a ser 
reconhecido, cuja visita 
além das fatallssimas 
finalidades economlcas, 
terá por força acentua-
da côr politica no con-
tinente, a exclusão da 
imprensa do seu resu-
mido séquito de paren-
tela e alguns intimes, 
dá, á sua viagem de 
presidente in fieri, o 
aspecto das v la g e n s 
realengas, dalgum mo-
narca e dos de seu no-
bre sangue, com pre-
tensões, a resumir na 
sua arvore genealoglca, 
toda uma patrla. 

Privado da imprensa na 
sua viagem, esta se li-
mitará a simples troca 
protocolar de homena-
gens entre chefes de 
Estado, sem que, nas 
cerimonias oficiais, ha-
ja logar para o mais li-
geiro contato entre os 
povos irmãos, que é o 
que mais importa no 
ensejo, através das 
suas antenas naturais, 

ANDAMENTO 
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,que são os jornaiistas. 
·Sucede que, sendo a 

' 
" primeira visita de pre-

' · sidente sul-americano, 
-reconhecido, á America 
do Norte, visita que vai 
ter em seu favor, no 

I seio do grande povo 
amigo a obra das duas 
Imprensas aqui irmana-
das h a dois anos, e, 
naturalmente, os secre-
tos desejos oficiais são 
os jornalistas. 

IDe acôrdo com o que pen-
I 

·SO da infiltração ame-
ticana no pais, cada vez 
•tnais temlvel porque 

( é cada vez mais plu-
. tocratlca, talvez melhor 

1 fosse que tal visita não 
.se realizase, quando o 
'fenomemo Sandino aí 
está para escarmento 
'dos povos proletarios, 
de burras oficiais va-
siàs e entanguido capi-
ihlismo local; Mas já 
que a ansia de uma po-

·''litica financeira de pa-
:.. nativos, nos fez um po-

vo tributaria da agiota-
gem internacional, prln-
cipalmente a estaduni-
dense, - e a s s i m nos 
õbriga a repetir na his-
toria continental, o caso 
anglo-português nave-
lha Europa, que ao me-
_nos, nessas visitas de 
pupilo a tutor, seja re-
servado aos condutores , naturais da opinião pú-
'J1lica, como observado-

. res do povo colocados 
l ho meio oficial, para 

referir aos contempora-
"Jfieos todos os inciden-

tes de um grande epi-
9odio polltico em nossa 
>vida, prevenindo desde 
'rogo aos brasileiros dos 

' aspetos ameaçadores 
1 ou promissores dêsse 

novo contato entre o 
representante da demo· . craéia dos ricaços do 
norte e o delegado da 
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oligarquia de pobretões 
do sul, prestes a se 
verificar nessa apara-
tosa visita do candi-
dato das forças pollti-
cas brasileiras ao presi-
dente dos Estados Uni-
dos. 

ANDAMENT-O 

19 maio ... Mauricio de La- N. 5-Requeiroque, por Em 19 de m'aio é lido e 
cerda. intermedio da Mesa, encerrada a discussão 

o Ministro da Viação unica.-Em.3 de junho 
infot me quais os ven- é , 
cimentos atua e s dos Aprovado. 
empregados e opera-
rios, de quaisquer cate-
goria ou tltulos, da 
Rêde de Viação Cea-
rense; quais os venci-
mentos dos mesmos em 
1914; qual foi o aumento 
feito a cada um no ul-
timo decreto chamado 
de reajustamento dos 
vencimentos federaes; 
qual o motivo p.orqud 
foram equiparados os 
seus vencimentos ora 
revistos só até os en-
genheiros, excluindo-se 
os aumentos os demais 
empregados, funciona-
rios e trabalhadores ou 
operarios, todo seu 
pessoal enfim. E qual a 
categoria da Rêde, se-
gundo a Inspetoria de 
Estradas, e porque, 
tendo a mesma cate-
goria da O é s t e de 
Minas, não tem os 
mesmos vencimentos e 
sendo de categoria su-
perior á de Goiáz, esta 
ainda tem vencimentos 
maiores que a citada 
Rêde. 

E, em conclusão, se o Mi-
nistro da Viação apro-
vou o falso aumento, 
feito por um verdadeiro 
ilusionismo administra-
tiva, nas atuaes tabelas 
da Rêde, sobre uma 
base imaginaria de ven-
cimentos, ficção atri-
buida a 1914. 
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]wtificaçilo 

A Rêde Cearense foi elas-
slficada na mesma cate-
gorla da Oeste de Mi-
nas, que era de maior 
extensão e valor eco-
nomlco que as estradas 
cearenses, o que moti· 
vou sempre a recusa de 
uma equiparação de 
vencimentos entre as 
duas rêdes citadas. 

Sendo, porém, a Rêde 
Cearense de superior 
categotla, maior exten-
são e maiores coefi-
cientes economicos que 
a de Ooláz, ficou a esta 
Inferior nos ditos ven-
cimentos. 

O Governo Federal au-
mentou os fretes da Rê-
de, mas quando assim 
habilitado ao reajusta-
mento dos ordenados e 
salarios da mesma en-
trou em ação no ultimo 
aumento, limitou-se, 
em logar de equiparar os 
seus quadros e tabelas 
aos de outras estradas, 
como ficou escrito no 
ato legislativo que 
rege o caso, limitou-se 
a cumprir o re~ula-
mente, que sem o ser-
var o espírito e a letra 
da lei, ordenou, restrin-
gindo-a, que as equipa-
rações ficassem de lado 
e fossem feitos os au-
mentos na base dos ven-
cimentos dos maiorais 
de cada administração 
tecnica das respectivas 
estradas. 

Foi essa "assemelhação", 
contudo reduzida t.am-
bem a uma burla. Esses 
maiorais a tiveram, na 
verdade; mas os peque-
nos funcionarios, logo 
abaixo dos engenheiros, 
no quadro, até os mais 
humildes, ficaram no 
"ora veja" .•• 
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Certo todavia, os autores 
desse reajustamento 
sem espírito igualitario 
da sua lniquidade, pro-
curaram mascarai-a 
com uma verdadeira 
fraude, da qual ousa-
mos acreditar não tenha 
tomado nota o titular da 
VIação. Consistiu a 
aludida fraude no se-
guinte artifício: 

Os empregados opera-
rios, funcionarios, etc., 
não centemplados de 
fato no famoso reajus-
tamento, foram falsa-
mente aumentados, nas 
tabelas, do seguilnte 
mode: tomaram-se os 
venclmentes da tabela 
Lyra, que por serem 
proporcionae.> a uma 
base dada, contêm fra-
ções, e imaginou-se 
uma vencimentos em 
1914 deduzidos da tabe-
la "Lyra", todos tam-
bem contendo as fra-
ções daquelas frações . 

Dat se tornar calva a 
manobra, para dar so-
bre uma base imagina-
ria em 1914, pois, na 
data as estradas eram 
arrendadas e o Gever-
no Federal não tinha 
aU quaisquer tabelas 
de vencimentos, as 
unidades de um aumen-
to flcticlo, que só está 
no papel, dos vencimen-
tos antigos que são ain-
da es novos e novissi-
mos da Rêde Cearense. 

ContJa essa injustiça e 
contra a imoralidade 
que a gerou é que se 
ergue esse nosso pri-
meiro protesto, acudin-
do aos a p e I o s Insis-
tentes que nes tem di-
rigido o p e s o a 1 de 
uma estrada, á qual 
me ligam o neme de 
meu pai e a minha gra-
tidão aos cearenses, 
além do esplrlto de jus-

ANDAMENTO 
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tiça qu~ me dita esse 
primeiro ato de solida-
riedade com o pesoal 
de pequena categoria 
da Rêde de V i a ç ã o 
Cearense. 

I 
I 

J.NDAME!ffO: 
! 

I 

!,.a- N. 6- Requeiro q1,1e, por Em 19 de· maip é lido e 
i~ermedio da m~sa, o encerrada a !discussão 
Ministro da Viação .in- unica. - Eml 3 de ju-
forme quais as provi- nho é 
dencias ~ornadas pela Rejeitado. 
Inspetoria das Secas 
para evitar a anunciada 
suspensão da pequena 
irrigação que ainda , faz 
o açude de Quixadá, 
naquela zona cearense, 
e se dos planos de com-
bate ao flagelo das ·se-
cas na zona jaguari-
bana constam os estu-
dos de alguma estrada, 
ligada ;i R. V. C. que 
partindo de Quixadá vá 
ter a Limeiro, ou alhu-
res nesta zona flage-
lada. 

justificação 

O açude de Quixadá, o 
chamado grande açude, 
não tem nenhuma efici-
encia pratica pelo fato 
de ser reduzidíssima 
a sua bacia idrografica. 
Obra de mais de 20 mil 
cc>ntos, agora mesmo 
está anunciada a sus-
pensão da pequena Irri-
gação que vem fazendo, 
porque c;lesde 1905 a 
agua que recebe é mi-
niina. 

Um canal do Choró á ba-
cia do citado açude. 
ligando o Choró ao Ri-
acho Verde, cuja exe-
cução está orçada em 
apenas mil contos, seria 
o complemento da gran-
de obra de açudagem, 
sem a qual nada de pra-
tico se terá feito no sen-
tido de amparar algu-
!lla.s centenas de. fami-



-255-

DATN AUTOR ASSUNTO 

--_--1---:::::-::-.:-::-.. ::"" .. --:---'--1-::--.,-.,_::---":-:-----~- '"- -···- -== = - -- I . 

lias, localizadas na ife-
gião, em face de uma 
seca. 

Não é de menor alcance, 
sendo de pequena des-
pesa, a construção . de 
um ramal, na R. V. C._, 
que partindo de Qui-
xadá se dirija a Limo-
eira, na zona jaguari-
bana, ora sob o flagelo 
da seca. 

E' a região menos ser-
. vida de estradas de 
ferro e por esse fato a 
sua grande produção· de 
cêra da carnauba, etc., 
tem que se escoar por 
Mossoró, no Rio Gran-
de do Norte, com as 
dificuldades desse tra-
jeto. 

O momento é das rodo-
. vias e não das estradas 

de ferro. Ouso cón-
tudo, chamar a atenção 
do governo rodoviarlo 
para o caso que lhe a-
ponto em pleno domí-
nio da seca já declarada 
no momento tambem, 
ali no Ceará 

19 maio ... Mauricio de La- N. 7- Requeiro qt.Je, por Em 19 de Maio é lido e 
cerda. "intermedio da Mesa, encerrada a discussio 

o Ministro da Viação unica. -Em ldejunho 
infermese os telegrafis· é 
tas de 5.• classe e os Rejeitado. 
praticantes diplomados 
gozam do aumento de 
150o/e sobre os venci-
mentos de 1914 e qual o 
motivo da sua exclusão 
desse beneficio _legal. 

]usti{icaçilo 

Os funcionarios acima 
aludidos não gozam do 
beneficlo do chamado 
reajustamento, embora 
sejam dos que mais tra-
balhem. O decreto do 
reajustamento não se-
ria republicano, Isto é, 
igual para todos, se os 
excluísse. E' para dar 
remedio a essa ano~-
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lia, que se estende a 
outros mlnlsterlos, que 
careço, fara formular 
um proje o, das infor-
mações acima pedidas. 

19 maio ... Mauricio de La- N. 8- Requeiro que, por Em 19 de maio é lido e 
cerda. intermedlo da Mesa, encerrada a discussão 

o ministro da Viação in· unlca.- Em 3 de junho 
forme, quais as provi- falam os Srs. Mauricio 
denclas de emergen- de Lacerda e Moreira da 
ela tomadas e os re- Rocha. - Em seguida é 
cursos de qne dispõe R~eitado. 
ou julga precisar ainda, 
em favor da população 
cearense, a braços com 
a sêca parcial, já decla· 
rada no Estado, na zona 
do jaguarlbe. 

justiflcaçdo 
A sêca que acaba de se 

declarar em uma popu-
lesa zona do Ceará, pa-
rece vai ser, como da 
vez passada, um tema 
para exibições mais ou 
menos Jlterarias de dl-
reteres mais ou menos 
tecnlcos, daquele ser-
viço federal. 

Na ultima sêca, o alto 
funclonarlo encatrega-
dodêsse serviço andava 
bem invernada em ser-
ras de repouso, en-
qanto deitava relato rios 
sObre o flagelo, procu-
rando negá-lo, até que 
os fatos e uma campa-
nha da Imprensa o for-
çaram a confessá-lo, 
embora desmerecendo-
o como sêca relativa e 
parcial ..• 

Agora já se sabe que essa 
orientação não era do 
seu alvedrlo, vinha de 
cima. Tanto vinha que 
ainda em dias recentes, 
segundo nota da impren-
sacarloca, o ministro da 
Viação, multo fareo-
cupado com o des alque 
das verbas extraordina· 
rias de semelhante ser-
viço, parecia esquecer 
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19 maio ... Mauricio de 
cerda. 

que a sêca é uma cala-
midade, e toda calami-
dade não pode estar 
prevista na despesa or-

. dinaria, nem mesmo na 
extraordinarla, devendo 
se incluir nas surpresas 
dolorosas de uma na-
ção, como a guerra e a 
peste. 

Nos abrimos creditas pa-
ra a febre amarela, e 
devemos, por motivos 
de outra natureza, mas 
de igual valia, abrir es 
creditas precises para 
o flagelo das sêcas no 
nordeste. 

La- N. 9- Requeira que, por Em 19 de maio é lido c 
intermedio da Mesa, encerrada a discussão 
o Ministro da Via- unica.- Em 4 de junho 
ção informe, porque falam os Srs. Mauricio 
aos cabineiros da Es- de Lacerda, Cardoso de 
trada de Ferro Central Almeida, Mauricie de 
do Brasil não têm sido Medeiros e João Neves, 
dado gozar dos 15 dias fazendo referendas ao 
de férias legais, mas caso de que trata o re-
apenas oito e isso mes- querimento n. 17, de 
mo conseguido com a 1930, sobre expulsão 
condição de dobrat 16 de estrangeiros. Em se 
ou 17 dias de labor. guida é 

justijlcaçdo 

Os cabineiros da Central 
de Brasil para gozar 
oite dias de férias, ou 
a metade dos que por 
lei são de seu direita, 
têm que dobrar serviço 
16 ou 17 dias, segundo 
calha, mesmo onde só 
tenham tres tempos do 
mesmo serviço. Assim 
os 15 dias de férias os 
cabineiros gozam, por 
que estão obrigadas a 
dobrar o serviço se a 
pedirem, embora só a 
obtenham pela metade. 

Rejeitado. 

19 maio ... Mauricio de La- N. lO - Requeira que, Em 19 de maio é lido e 
cerda. por i n te r me d i o da encerrada a discussão 

Mesa, o Ministro da unica. -Em 4 de junho 
V i ação informe, fnn- é 
dado em que lei ou re- Rejeitado, 

s. c.. 17 
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gulamento a c a b a de . abolir, por um aviso, o 
descanso semanal aos 
domingos, para .os em-
pregados dos Correios 
que trabalham nas su-
cursais do Distt ito F e-

• 

dera!, agravando o seu 
áto com o mandar que 
não sejam respeitados 
nas mesmas as feriados 
nacionais. 

justificação 

O diretor geral dos Cor-
reios, em obediencia a 
um "aviso" do Mi-
nistro da Viação, acaba 
de baixar uma portaria 
que além de retrogada 
é ilegal e iníqua. 

Pelos termos da aludida 
portaria o !,)erviço das 
"s u cursa e s" e da 
"secção 
mento" 

de franquea-
dos Correios, 

serão encerrados "nos ' dias santificados, feria-
dos e domingos como 
nos dias uteis da se-
mana". 

Pondo de lado num regi- .... 
mem leigo a citação ofi-
cial dos "santificados", 
que são dias exclusiva-
mente da Igreja, que só 

. a praxe e jamais a lei 
poderia consagrar na 
Republica, vemos que 
as "conquistas soei a-
lis:as" do funcionalismo 
federal foram muito 
precarias. 

A abolição do descanso 
aos d o m i n g o s e da 
guarda obrigatoria dos 
teriados, é uma formal 
denegação dos compro-
missos tomados em Ver- I 

salhes pelo Brasil, com 
a agravante de uma de-
molição das velhas pra-
xes e velhos costumes 
o::Js·ervados nos servi-
ços publicos federais, ' 
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especialmente no que 
se .... refere ás sucursais 
dos Correios. 

Estas, por. lei e pela con-
suetude, trabalharam 
sempre até ás 12 botas, 
nos-rferiados e do-
mingos; 

Toda gente aceitou, sem 
qualquer protesto, que 
nesses dias a sua cor-
respondencia, que parte 
do lar e não dos escri-
torios, fôsse entregue 
pela manhã nas ditas 
sucursais, em cada ar-
rabalde. 

A s s I m um longo uso, 
mansa e pacificamente 
praticado, sob a egide 
da lei, garantia Ufl7. des· 
canso semanal relativo 
de meio dia aos fun-
cionarios dessas sucur-
sais. Agora o Ministro, 
sem olhar á lei e ao 
costume, sem o mínimo 
respeito ás celebradas 
"c o n q u i s tas socia-
listas", referidas em 
mensagem transata pe-
lo Chefe de Estado, 
cancela tudo isso, sem 
tomar ao menos o ele-
mentar cuidado de, em 
obediencia aos preceitos 
de higiene Inscritos nas 
convenções lnternacio-
naes a que aderimos de-
pois da gtande guerra, 
mandar que os serviços 
nesses dias de des-
canso obrigalorio dos 
funcionarios efetivos, 
seja feito por turmas 
extraordinarias. 

Além dessa incongruencia 
patente na tal portaria 
e no aviso que a gerou, 
convém salientar que 
ela não foi apenas a 
manifestação dum mi-
soneismo ministerial, 
foi tambem a positi-
vação de uma iniqui-
dade, pois .enquanto 
as sucursais dos arra-
baldes e do p.r o p r i o 

ANDAMENTO 
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centro são obrigadas ao 
plantão de domingos e 
feriados, agencias mo-
vimentadissimas n ã o 
são. 

O publico já a c e i t o u 
o descanso das farma-
cias e o das padarias, 
como tambem o dos 
Correios e Telegrafos. 

No Conselho Municipal 
são frequentes as tenta-
tivas de revogação di-
réta e indiréta da me-
dida quanto ás farma-
cias e p a d a r i a s, por 
simples carrancismo 
contra os trabalhadores, 
desde que a lei e os ha-
bitos da cidade já con-
ciliaram perfeitamente 
os i.1teresses dos inte-
ressados no caso. Ali 
resiste sempre a esses 
golpes e quejandos. 

Não é, pois, estranhavel 
que venha no caso dos 
Correios, infimamente 
menos complexo, e que 
consuetudinariamente, 
alé:n de positivada no 
texto das leis. está na 
vida da cidade, perfei-
tamente aceito, pleitear 
pelo desc1nso de meio-
dia,. que ora se quer 
a boI i r, sem qualquer 
utilidade coletiva; nas 
st1as "sucursais". 

Aqui está a noticia desse 
á to c onde na v e J, de 
puro rotinismo, do Mi-
nistro da Viação. 

"Os serviços das sucur-
sais dos Correios nesta 
Capital, nos domingos, 
dias santificados e feri-
ados - O diretor geral 
dos Correios, Dr. Seve-
rino Neiva, atendendo 
ao aviso expedido do 
Ministro da V i a ç ã o, 
baixou hoje, portaria, 
autorizando aos agentes 
das sucursais da Dire-
toria Geral dos Correios 
e bem a s s i m ao chefe 
da Secção de Franquea-

ANDAME!:-ITO 
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m e n to, que os ser-
viços das referidas su-
cursais sejam e n c e r -
rados nos dias santifi-
cados, feriados e do-
mingos como nos dias 
uteis da semana". 

ANDAMENTO 

La- N. 11- Requeiro que, por Em 19 de maio é lido, e 
intermedio da M e s a, encerrada a d i s cus ã o 
o Ministro da Guerra unica. - Em 4 de junho 
informe por que deixou é 
de atender á reclama- Rejeitado. 
ção de reajustamento 
dos respectivos venci-
mentos, a qual lhe foi 
dirigida pelos oficiais 
de justiça Militar. 

justificação 

Os oficiais de justiça 
1 Militar tiveram os seus 

I cargos criados junta-
mente com os de pro-
motor, advogado e es-

1 crivão, pelo decreto I 14.450, de 30 de outu-
' bto de 1920, que tam-

bem lhes fixou os se-
guintes vencimentos : 
promotor, 600$; advo-
gado 250$; escrivão, 
300$, e oficial de justi-
ça, 150$000. 

A chamada tabela "Lyra" 
(decreto de 10 de agos-
to de 1922, n. 4.555) 
elevou esses vencimen-
tos, respectivamente, a: 
1 :030$, 380$, 450$ e 
280$000. 

Como se vê o primeiro 
aumento tocou a to-
dos. Já com o segundo, 
chamado de teajusta-
mento, e conshnte do 
decreto n. 5.622, de 28 
de dezembro de 1928 
e tabelas do tlecreHJ 
n. 18.588, de 28 de 
janeiro de 1929, tal 
não se deu. 

Foram dobrados lils ven-
cimentos do promotor 
e do advogado, pois, 
o primeiro, cujo orde-
nado na criação do lo-
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gar era de 600$ ficou 
com 1:200$, e o segun-
do qu~ ganhava, nessa 
mesma ocasião, · 250$, 
ficou com 500$ e bem 
assim o escrivão. Só 
o menor dos funciona-
rios ficou no rói do es-
quecimento. 

O art. 13 do citado de-
creto denominado "do 
reajustamento", dá o 
direito de reclamar aos 
esquecidos. Foi, por 
exemplo, o que fez o 
de Curitiba, mas ainda 
mais esquecido ficou, 
pois que o Ministro da 
Guerra o desatendeu. 
Desejando reparar uma 
injustiça, com um pro-
jeto, é que solicito as 
informações supra. 

AMEONDTAN 

La- N.12-Requeiro que, por Em 19 de maio é lido e 
intermedio da Mesa, o encerrada a ,discussão 
Ministro da Viação in- unica.-Em 4 de junho 
forme qual o motivo fala o Sr. Mauricio de 
por que desde 1927 não Lacerda. - Em segui 
foram reparadas as ofi- da, é i 
cinas de S. Diogo na Rejeitado~ 
Central do Brasil, tra-
balhando os operarias 
da mesma, na parte de-
sabada e demolida da 
antiga rotunda, inteira-
mente ao relento. 

jusiificaçdo 

Visitei esta manhã a:o ofi-
cinas da Central do Bra-
sil, em S. Diogo. Ha 
tres anos, em março de 
1927, desabava a velha 
rotunda das mesmas. 
Desde então, demolida 
por ameaçar ruir a par-
te que restou de pé, tra-
balha o seu pessoal ao 
relento, á chuva e ao 
sol, noite e dia. Os ope-
rarias, em numero de 
780 da tração, 300 da 
oficina e 230 do carvão, 
adoecem ••seguidamente 
com os pés no lameiro e 
o sol a pino, tão ardente 
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que devem abrir guar-
da-sol, e ainda assim 
por vezes suspender o 
serviço, sob pena de in-
solação, Quando chove' 
cobertas de lona, mal 
protegidos do tem_po, 
têm de resistir ate a 
ultima, o serviço que 
não póde parar, pois de 

1 hora em hora entra ali 
uma maquina. E assim 
continuadamente ao fim 
do serviço fazendo 394 

, trens diarios, uma tur-
ma de 7 ás 4 e outra á 
noite, fica ali em ativi-
dade permanente. Perde 
com esse desleixo o 
operado na sua saude, 
trabalhando sem qual-
quer higiene, no tijuco 
e sob a canícula que é 
naquele ponto violen-
tlssima no verão, obri-
gando a suspend<!r por 
vezes o serviço, apesar 
dos guarda-soes abertos 
Com isto perde tambem 
a Estrada. Esta, entre-
tanto, que projetou um 
deposito no valor de seis 
mil contos, um deposito 
já e~tudado, para a ele-
trificação, com area re-
servada em Deodoro, 
não fez essa obra nem 
quis gastar 200 contos, 
numa instdação provi· 
soria, segundo um pro-
jeto de aproveitamento, 
por meio de cobertas 
com tesouras at madas 
de madeira, de fac i! des-
monte e novo aprovei-
tamento uma vez feita 
aquela instalação defi-
nitiva. Não é possível 
que isso contiaue; a par 
da falta de higiene ali a 
Saude Publica fecha os 
olhos, sem qualquer 
conforto para o traba-
lhador, que labuta num 
tljuco negro, ao sol dar-
dejante do estio ou, sob 
as chuvas gt:ladas do 
inverno dando a sua 

ANDAMENTO 
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vida em presta~ões em 
sucessivas molestias 
contraídas pelas _preca-
rias condições de higie-
ne em que trabalha, gra· 
ças á incuria e á deshu-
manidade da alta dire-
ção da Central. Esta que 
gastou tanto dinheiro 
com as obras feitas no 
intuito de aproveitar os 
encostados eleitorais 
dos blócos políticos da 
sua administração, dei-
xando das mesmas al-
gumas pontes que afinal 
seriam uteis, se algumas 
para veículos não ame-
açassem arriar com o 
pêso destes, bem pode-
ria, com 300 contos, 
enquanto foram avali-
adas as obras da ofi'cina 
de reparações de São 
Diogo, ser mais humana 
e menos desleixada, não 
dlttldo, na p F o p r i a 
Capital da Republica, 
o espetaculo de des-
caso pelos seus tra-
balhadores, que hoje 
ti v e que contemplar 
constrangido na visita 
feita ás oficinas de São 
Diogo. 

ANDAMENTO! 

19 maio ... Mauricio de La- N. 13- Requeiro que, Em 19 de maio é lido e 
cerda. por intei'medio da Me- encerrada a discussã :~ 

sa, o Ministro da Fa- unica. Em 4 de junho é 
zenda infórme qual o Rejeitado. 
movimento e as rendas 
acusadas pela Mesa de 
Rendas Alfandegadas de 
Macaé, a contar de 1928 
até hoje e os serviços 
que a mesma tem pres-
tado ao fisco na confe-
rencia do sal de Cabo 
Frio, que é feita pela 
referida Mesa Alfande-
gada. 

justificação 

Maca é teve, q u a n d o 
pouco mais era que 
uma aldeia grande, uma 
alfandega. Isso foi ha 
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3~ apos 1 ,ma_i& ou me-
nos. Era uma alfandega 

, ,de 3a ardem. 
Extinta a alfandega foi 

ap creada uma Mesa de 
Rendas Alfandegada. 
Isso, ha sete lustros, ou 

, s~ja.m a 35 anos conti-
nuo& até esta délta. 

Rss.Çt, Jdelegação do fisce 
feqeral nãe só tinha e 
tem ,a seu cargo a fis-
calização das rendas 
,internas como tambem 
a vigilancia do vasto 
lite1al fluminense, no 
~ser.viço da repressão 
ao. contrabando.,. 

C.o.mo premio a tamanhos 
encargos e deveres 35 
anos cumpridos. á ris-
ca, principalmente na 
fiscalização do sal de 
Cabo Frio, que por ela 

, passa aos milhões de 
l quiles anualmente, so-

frendo ali a devida 
conferencia, seb a ad-

·mi.nistração de um es-
' Ct!iturario da Alfan-
' dega. intenta-se. agora 
rebai~ar a repartição 
aduaneira, acabando 
com ·o ·alfandegamento 

. . de quasi 40 anos do 
porto de Macaé, com o 
remeter. ·.para ali ·uma 
simples Mesa de Ren-
d,as,. se não for uma 
celetoria apenas. 

Po1'1 maiores que sejam 
' os: empenhos peliticos 

·para semelhante ato, 
·fi>.usamos cr. êr que, 

, 1 salve a ironia do des-
tino para com um pre-

' s i d e n t e. nascido em 
) Macaé; esta cidade não 
•. rpe.r.ca nas mãos de' um 

ministro da Fazenda 
que tanto lhe deve na 
~ua carreira política, o 
!Jie u. alfandegamento, 
!medida que só póde 

• b e1n e f i c i a r algum 
".magnata, de sal nas 
..JJ mãos, descontente co in 

:á,barr.eira, da Mesa AI-

ANDAMENTO 
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fandegada, ás suas im-
portações, via-Macaé, 
do sal de Cabo Frio. 

ANDAMENTO 

19 maio .. . Mauricio de La- N. 14-R~queiro que, por Em 19 de maio é lido e 
cerda. lntermedio na M e s a, encer1ada a discussão 

o Ministro da Viação unica.-Em 4 de junho é 
informe o motivo por Rejeitado. 

1J maio ... Mauricio de 
cerda. 

que não teem sido pa-
gos, aos extranumera-
rios, em diversos exer-
cícios, os domingos e 
feriados da oficina do 
Engenho de Dentro, na 
Estiada de Ferro Cen-
tral do Brasil, e em 
quanto importa a res-
pectiva despes a, para 
que seja formulado o 
projeto de credito res-
pectivo. 

justificação 

A lei determina o paga-
mento dos domingos e 
feriados aos operarios 
da União, desde que 
co~pareçam ao serviço 
na vespera e dia ime-
diato ao mesmo feriado 
ou domingo. Na Cen-
tral, entretanto, não tem 
sido obedecida a pres-
crição le~al,. E isto ocor-
re em vanos e suces-
sivos ~xe rcicios. já 
ontem requeri infor-
màções sobre o quantum 
de atrazos semelhantes 
com os titulados das 
referidas oficinas. Hoje 
peço, em aditamento 
áquele requerimento de 
intormação, o que se 
refere aos extranumera-
rios, afim de formular , 
com dados positivos, o 
respectivo registro de 
credito. 

La- N. 15- Requeiro que, por Em 19 de maio é lido e 
intermedio da M e s a , encerrada a discussão 
o Ministro da . justiça unica,-Em5 de junho é 
informe sob que funda- Rejeitado. 
mento legal se baseou 
para mandar deter, á 
porta da Detenção, logo 
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que dan saía por conces- I - são ·de sursis d0 juiz que I 
o julgáranoforjado pw- I cesso policial pelo por- ! te de armas, o ex-aspi· I rante d0 exercito Emy-

I gdio de Miranda, e onde 
ou em que prisão o tem 
detido, em segred0 po-

I 
licial, com franco me-
néscabo daquele des-
pacho da Jústiça. 

Justificação i I 
I 

' I O aspirante em questão, I 
I que já cumprita 3 c;lias i 

de detenção e Z de I 4a auxUiar, mandado i 
I soltar, por sarsis,, ás 

14 horas da tarde, :viu 
não só retardada a obe- 1 

I diencia a esta 0rde~ até I I 
ás 20 horas do dia' da ' 

l sua con.cessão,.- sabàd0, 
I 11 de maio1 como á 

I ' ' saída f0i de novo prl:so, 
e. em n0va custodia 
mantido, com segJ!edo 

. policial, até á data em 
f ·que s~pede informação . . i ) ' 

19•maio ... Mauricio de La- N/116'-Requéiro que, por Em 19 de maio éelido e 
cerda. ''tntéttitedio da Me s a , encerrada a áiscussão 
i •• I Ó'Gevêrn0· infôrme qual unica.-Em5dejunho é 

I ! €!'motivo por que ainda Rejeitu.do. 
i ·ita0 ·tói pago ·n0s Depo-

sitos dá Central doBra-
sil; p'dc}pa'lmente os 
dêsta Càpital, como o 
de Engenlro de Dentro, ' o aumento ào pessoal 
dos mesmos concedido 
por ·lei•; em . quanto .fm- ' 
·porta esse attaz0 e qual . o destino 0u aplicação I 

das verbas· anterior-
I mente concedidas pelo I 

Congresso para tal !im. 

19 maio ... Mauricio de La• N. ·17- ~equeiro que, por Em 19 de maid é lido e 
cerda. intel'riiedio da '·Mesa, encerrada a diSC'.ISSãO 

sejam., solicitadas, ao unica. ·-Em 5 de junho 
Ministre da justiça, in- falam os Srs: Adolpho 
formações rel·ativas ás Bergamini, Daniel de 
expulsõe.s ·'de · ést~an- Carvalho e Mat~ricio de 

"'gelros ultimamente ve- Lacerda encaminhando 
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· rificadas, nome por no- a votação. - Em 6, é 
me e motivos da ex- rejeitado.- O Sr. Syl-
pulsão de cada um, bem vi o Rangel envia á mesa 
como a data das mes- uma declaração de vo-
mas, e, mui especial- to. 
mente quais os moti- Rejelt.a.do. 
vos de ordem pública 
em que se estriba, no 
processo de expulsão 
instaurado contra o vi-
goroso escr-itor Mario 
.Matial)ni. refugiado no 
pais por perseguições 
que lhe move extrater-
ritorialmente a ditadu-
ra italiana. 

justificaçflo 

Não póde ser expulso um 
refugiado político, á re-
quisição ou provocação 
do govêrno estrangeiro 
perseguidor, sem dimi-
nuição da soberania 
brasileira, com ultrage 
ao sagrado direito de 
asilo que a mesma so-
berania garante. 

La- N. 18 - Requeiro que, Em 19 de maio é lido e 
por intermedio da adiada a discussão : -
Mesa, o Ministro do Em ZT, é encenada a 
Exte1ior informe com discussão unica.- Em 
urgencia quais as pro- 6 de junho é 
videncias tomadas pe- Rejeitado. 
los representantes do 
Brasil em Montevidéo, · 
quanto aos dois brasi-
leiros vitimas do de· 
sastre do cLaté 28", -
quer no que se refere 
ao salvamento de um 
-.-o tenente João AI· " 
berto, quer no que res-
P e i ta ao desapareci-
mento e morte de outro 
- o tenente Siqueira 
Campos; informando, 
oubosim, com i g u a 1 
urgencia, se teve dos di-
tos representantes qua-
isquer informes quanto 
ao aparecimento do úl· 
timo corpo dos naufra-
gas do citado cLaté,, 
ontem, na costa de 
São José, na Republica 
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vislnha, e, circunstan-
ciadamente, o laudo de 
exame cadaverico no 
mesmo corpo proce-
dido para sua identifi-
cação e se para concluir 
p ê I a impossibilidade 
desta a polícia uru-
guaia e os represen-
tantes do Brasil pres-
cindiram do reconheci-
mento dos parentes ou 
a m i g os de Siqueira 
Campos, que porven-
tura ainda se encontrem 
em .Montevidéo ou nas 
cercanias daquela ca-
pital. 

justificação 

Darei da tribuna. Aqui 
apenas direi que não é 
crivei, dado ao adian-
tamento do s exames 
respectivos, a impossi-
bilidade de um recó-
nhecimento duplamente 
facilitado : pelos sinais 
particulares ou cicatri-
zes e deformações de 
guerra no corpo e a 
presença de parentes e 
a m i g os de Siqueira 
Campos em Montevi-
déo, o que auxiliaria 
de muito essa investi-
gação, e a de oub os 
sinais particulares do 
seu inditoso amigo e 
glorioso compatriota. 

Todas as circunstancias 
indicam, veementemen-
te, que se frafél,·no cor-
po aparecido, do cada-
ver de Siqueira Cam-
pos, o último que res-

1 tava aparecer e que 
apareceu a seguir ao 
c o r p o do piloto do 
cLaté~ em que viajava 
cada um dos ·naufragos 
recolhidos na costa uru-
~uaia. Para cúmulo dos 
mdicios o corpo de Si-
queira aparece no dia 
imediato ao do piloto 
Negrin, surgido junta-

ANDAMENTO 
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3 junho .. 

~ mente com malas pos-
taes do referido cLaté" 
e ao .mesmo tempo que 
uma botija com a marca 
do negregado aeroplano 

• veio dar. ás citadas cos-
ta~. da Republica .irmã. 

Sabemos que o govêrno 
brasileiro fez seguir 
"para: Montevidéo ou ali 
mantém policiais brasi-
leiros. De certo, no seu 
cauteloso proposito de 
evitar as extraordina-
{ias homenagens c;[ o Rio 
e· de S. Paulo á ch'egada 
daqueles despojos du-
plamente · sagr,ad~s de 
heroe e de martir, foi 
feita es~ conjul!a, de 
tão odioso proposito 
mas indispensavel, 
após o reconhecimento 
de todos os corpos, in-
clusivé o do piloto sur-
gi_do. das·:aguas na ves-
pera do dE: Siqueira 
CampÇ>s, para desem-
b<!-raçar-se· 9 govêrno 
deste último, embora 
p_or uma saida m<j.cabra 
e}ndigna de um govêr-
n.o que se diz cristão. ! 

! 
I 

Por mais contrarios que 
sejamos ·ao governo re-
pugna aceitar q~e ele 
tenha gescido tartto I 

. I 
Adolpho Bergc;~oüni N. 19- Requeiro que, pe- Em 3 de junho é lido e 

los meios regulares, se encerrada ~ discussão 
promova, nos termos unica. - Em seguida , 

. . da lei n. 3.208, de 1916, fala o autor do reque-
a responsqbilidade da rimento. - ,Em 6, falam 
junta Apuradora de Mi- encaminhal):de a vota-
nas Oeraís, que não ção, os Sfs. Adolpho 
expediu diplomas aos Bergamini,L Cyrillo ju-
candidatos que pleite- nior, Mucio Continen-
aram e obtiveram maio- tino e Mauricio de La· 
ria de votos na eleição cerda.- E~ seguida, 
de 1 de març-{)~.de 1930, ora o Sr. A!J.olpho Ser-
para Deputados fede- gamini que1 pediu a r~
rais. ' tirada do seu requen-

mento.- O St. Presi-
dente defetiu o pedido 
de Sr. Bergamini no 
sentido da i r~til a da do 
requerimento n. 19. 

Ret it·ado. 
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La- N. 20- Requeiro que, Em 6 de junho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe e adiada a votação. ·-
quais têm sido as pro- Em 10, fala o Sr. Adol-
videncias tomadas pela pho Bergamini. - Em 
Cruz Vermelha Bral>i- seguida, é 
!eira, a qual tem sub- Rejeitado. 
venções ou outros fa-
vor~s da União, relat i-
vamente aos socorros 
que lhe competem em 
casos de luta armada, 
mormente quando a luta 
ou conflito se verifica e 
prolonga, em um verda-
deiro estado de guerra, 
entre brasileiros, no 
territorio nacional, tal 
como se verifica na Pa-
raíba do Norte. 

9 junho .. Araujo Cunha . . . . N. 21 - Requeiro que, Em 9 de junho é lido e 
por intermedio da Me- adiada a discussão 
sa, o Executivo infor- unica, na fJrma do Re-
me por que motivo gimento.- Em 11, ta-
deixou de atende! ao Iam os Srs. José Boni· 
pedido do Govêrno da facio, Roberto Moteira, 
Paraíba, no sentido de Ariosto Pinto e Adol-
lhe ser, pelo Ministe- pho Bergamini. - Em 
rio da Guerra, cedida, 13, falam, encaminhan-
como sempre se fez, do a votação, os Srs. 
certa quantidade de Araujo Cunha e Mauri-
munição, por compra cio de Lacerda. - Em 
ou mesmo· por empres- 16, é 
timo, ordenando outro- Rejeitado. 
sim que o referido Mi-
nisterio não concedesse 
permissã~ ao Govêrno 
daquele Estado para 
importa-la ou recebe-la, 
afim de que, assim apa-
relhado, pudesse 1 epri-
mir o surto do canga-
ceirismo politico e res~ · 
tabelecer e manter a 
ordem no Estado. 

9 junho •. Adolpho Bergamini N. 22- Requeiro que, Em 9 d~ junho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, sejam S!)licitallas as unica e adiada a vota-
seguintes informações ção - Em 10, falam 
do Ministerio da Fa- os Srs. Adolpho Ber-
zenda : a) se foram re- gamini, Henrique Do-
colhidas aos cofres da dsworth e Cardoso de 
União as multas cobra- Almeida. - Em seguida 
das pela Policia dos é 
condutores de Veí- Rejeitado, 
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9 junho .. Mauricio de 
•I cerda. 

cuJos; b) quanto produ-
ziram essas multas em 
1928 e 1929. 

ta- N. 23 - Requeiro que, Em 9 de junho é lido, en-
por intermediO' da Me- cerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica e adiada a vota-
com urgencia se orde- ção.- Em 10, falam os 
nou a concentração de Srs. Mauricio de La-
forças federaes, com- cerda e Cardoso de Al-
postàs de unidades do meida.- Em 13, falam 
Norte, com estoque de encaminhando a vota-
guerra, na Paraiba do ção os Srs. Mauricio 
do Norte; qual o pon- de Lacerda, João Ne-
to dessa concentração, ves, Roberto Moreira, 
unidade e efetivos res- Ariosto Pinto e José 
pectivos, e o motivo e Bonifacio.- Em segui-
fundamento constitu- da é 
clonal da mesma. Rejeitado. 

9 junho . . Adolpho Berga nini N. 24 - Requeiro que Em 9 de junho é lido e 
1 por intermedio da Me- adiada a discussão na 

sa se oficie ao procura- fórma do Regimento . 
dor geral da Republica, - Em 11 fala o Sr. 
comunicando-lhe que a Adolpho Bergamini.-
Junta Apuradora de Em 13, falam os Srs. 
Minas Gerais deixou Henrique Dodsworth e 
de expedir diplomas José Bonifacio. - Em 
aos candidatos a Depu- 16, é encerrada a dis-
tados eleitos a 1 de cussão unica.- Em 17, 
março de 1930. E, para falam encaminhando a 
que o Ministerio Publi- votação os Srs, Hen-
co se habilite a exami- rique Dodsworth, José 

•I 
nar se o caso é infrin- Bonifacio, Mauricio de 
gente dos arts. 50 da Lacerda, Hugo Napo-
Iei n. 3.208 de 19l6, 21, leão, Olavo Tostes e 
paragrafo uni co e 32 Dolo r Brito. - Em 27 
n. VI da lei 4.215 de de agosto é rejeitado, 
20 de dezembro de - O Sr. Dolor de Bri-
1920, se lhe dá conhe- to e outros enviam á 
cimento do fato, o que mesa uma declaração 
lhe facilitará o cumpri- de voto. 
mento do disposto no Rt'jeitado. 
art, 33 da mencionada 
lei n. 4.215. 

Leglslactlo citada 

Art. 50 da lei 3.208, de 
1916: "A' fraude de 
qualquer natureza pra-
ticada p e I a m e s a 
eleitoral ou lunta Apu-
radora da e eição será 
punida com a seguinte 
pena: de 6 meses a 1 
anno". Art. 21, para-
grafo ut\i.co, da lei 4.245 
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10 )unho •. Mauricio de 
cerda. 
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de 1920 : "A apuração 
das eleições federais e 
municipais do Distrito 
Pederal será concluída 
dentro do prazo de 15 
d i as, começando o s 
trabalhos ás 11 horas, 
encerrando-se ás 16 
horas, podendo, entre-
tanto, ser este. horario 
prorrogado, se assim o 
entender .a junta. Para-
grafo uni co. Caso não 
fiquem concluídos os 
trabalhos da apu!iação 
no prazo supra para o 
Distrito Pederal e· no 
de oito dias para os 
Estados, as respectivas 
juntas apuradoras os 
prorogarão pelo prazo 
maximo de cinco dias, 
dentro dos quais deve-
rão fazer a expedição 
dos respectivos diplo-
mas sob pena de res-
ponsabilidade". 

Art. 32, n. VJ, da lei 4.215 
-"Deixar a junta 
Apuradora ou algum de 
seus membros de dar 
diploma aos candidatos 
eleitos - penas : 6 me-
ses a 1 ano de prizão 
e perda do emprego". 

Art. 33 da lei 4.215 -
" Os crimes definidos 
nesta lei e os de igual 
natureza do Codigo Pe-
nal e lei 3.208, de 27 
de dezembro de 1916, 
serão inafiauçavets e de 
ação publica, cabendo a 
respectiva denuncia aos 
procuradores da Repu-
blica perante o juiz se-
ccional ou S u p r e m o 
Tribunal, conforme a 
categoria do acusado 
ou a qualquer cidadão. 

ANDAMENTO 

La- N. 25- Requeiro que, Em 10 de junho é lido, 
por i n t e r m e d i o da encerrada a discussão 
Mesa, o Govêrno In-. e adiada a votação . -
forme qual o movimen- Em 13, fala o Sr. Mau-
to e qual a renda dos ricio de Lacerda. - Em 
Telegr.afos nos meses seguida, é 
de setembro de 1929 a Aprovado. 

18 
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março de 1930, especi-
ficadamente em cada 

. mês desse período, nos 
Estados de Minas Ge· 
rais, Para1ba do Norte 
e Rio Grande do Sul. 

11 junho .. José Bonifacio e ou- N. 26- Requeiro que ao Em 11 de junho é lido e 
tro. Poder Executivo, por adiada a discussão uni-

lntermedio do Ministe- ca, na fórma do Regi-
rio da justiça, sejam mento. -Em 16, falam 
solicitadas as seguintes os Srs. Araújo Cunha, 
informações : José Bonifacio e Adol-

pho Bergamini. - Em 
1) em que data foi posto seguida , é encerrada a 

á disposição do Minis- discussão unica, fican-
tro da Justiça o juiz do adiada a votação. -
Fede1al de Minas Ge- Em 27 de agosto é 
rais, qual a função que Rt>jeita.do . 
lhe foi dada e se no 
desempenho de I a já 
apresentou algum tra-
balho ou relatorio ; 

2) qual a verba po1 que 
se faz a despesa e a 
quanto monta ; 

3) em que data foi requi-
sitado para servir junto 
ao Ministro da justiça 
o juiz substituto fede· 
ral da Paraíba, qual a 
função que lhe foi atri· 
buida e se tem dado 
desempenho á mesma, 
apresentando o respe-
ctivo trabalho ; 

4) qual a gratificação que 
lhe tem sido paga e per 
que verba; 

5) porque, dentre todos os 
juizes Federais, foram 
preferidos os de Minas 
Gerais e ·da Paraíba, 
para as funções espe-
ciais designadas pelo 
Ministro da justiça. 

6) quando devem termi-
nar as comissões dadas 
aos mesmos juizes ; 

7) quais os telegramas 
oficiais trocados entre o 
Governo (Presidente da 
Republica e Ministro da 
justiça) e os juizes Fe-
derais de Minas Gerais 
e da Paraíba. 
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13 junho .. Mauricio de 
cerda. 

13 junho .. Mauricio de 
cerda. 

13 junho •• Mauricio de 
cerda. 

ASSUNTO ANDAMENTO 

La· N. 27 - Requeiro que, Em 13 de junho é lido, 
por intermedio da .Me- encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe, unica e adiada a vota-
com a maxima urgen- ção. --Em 16, falam, 
cia, se tem c o n h e c i- encaminhando a vota-
menta e porque via, da ção, os Srs. Mauricio 
sucessão do municipio de Lacerda e Cardoso 
de Princeza, na Pa- de Almeida que faz re-
ralba, cuja separação, ferencias aos requeri: 
atentatoria da Federa- mentos n·s. 28 e 29. -
ção, acaba de ser de- Em 17, é 
clarada pelos insurre- Re.jeitadq. 
ctos daquele munici-
pio, os quais confes-
sam no seu áto crimi-
noso continuarem su-
bordinados á autorida-
de do Govêrno Federal, 
que assim terá· neces-
sariamente tido conhe-
cimento oficial, ou dire-
to, de semelhante aten-
tado á Constituição. 

La· N. 28 - Requeiro que, Em 13 de junho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica e adiada a vota-
quais os motivos de ção. -Em 18 fala, en-
ordem financeira ou te- caminhando a votação, 
cnica em que se apoia, o Sr. Mauricio de La-
além da exposição su- cerda.- Em seguida, é 
cinta da Mensagem, a Rejeitado. 
sua sugestão quanto ás 
modificações legais re-
lativas ao t e m p o de 
embarque, ás promo-
ções e ao pagamento 
do soldo ouro na Ar-
mada, a oficiais, sub-
o fi c i a i s, inferiores e 
praças. 

La· N. 29-Requeiro que, Em 13 de junho é lido, 
por intermedio da Me- ence1rada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica e adiada a vota-
quais as providencias ção . -Em 17, fala en-
por ele tomadas no sen- caminhando a votação 
tido de socorro e assis- o Sr. Mauricio de La-
tencla ao Comandante cerda. -Em seguida é 
Azamor, vitima de um Rejeitado. 
acidente na Aviação 
Naval. 

16 junho •. Mauricio de La· N. 30- Requeiro que, Em 16 de junho é lido, 
cerda. por intermedio da Me- encerrada a .discussão 

sa, o Govêrno informe unica e adiada a vota 
qual a resposta que, ção. -Em 28 de agosto 



DATA AUTOR 

-216-

ASSUNTO 

mesmo por méra cor-
tezia, foi por ele dada 
ao apelo pacifista que 
lhe endereçaram em 
tempo os bispos da Pa-
raíba. 

ANDAMENTO 

fala o Sr. Mauticip de 
Lacerda. - Em 2 de 
setembro fala encami-
nhando a votação o 
Sr. Candido Pessôa. 
-Em seguida, é 

Rejeitado. 

16junho .. Mauricio de La- N. 31- Requeiro que, Em16junhoélido,encer-
cerda. por intermedio da Me- rada a discussão unica 

sa, o Govêrno informe e adiada a votação. -
em que lei se baseou o Em 2 de setembro é 
diretor da Estrada de Rejeitado. 

6 junho .. Mauricio de 
cerda. 

Ferro Central do Brasil · 
para o fim de estabele-
cer na mesma ferrovia 
as chamadas "promo-
ções temporarias a cri-
teria da diretoria", em 
franco prejuízo dopes-
soal da m e s m a es-
trada. 

jusfi(icaçilo 
Promoções temporarias a 

criterio da diretoria: 
Baseando-se na lei a pro-

moção devia ser vftali-
cia e no entanto estão 
sendo adotadas, em al-
guns casos, promoções 
a titulo de gratiticação, 
sendo as mesmas tor-
nadas sem efeito a juizo 
do chefe, não podendo 
o operado fazer jús 
nesse aumento a qual-
quer transação banca-
ria ou a qualquer fim 
identico .. 

La- N. 32 - Requeiro ·que, Em 16 de junho é lido, 
por intecmedio dll Me- encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica e adiada: a vota-
qual o motivo por que é ção. -Em 2 de setem-
pago só uma parte do bro é 
pessoal extranumerario Rejeitado. 
das oficinas da Estrada 
de Ferro Central do 
Brasil, ficando outra 
parte sem o tespectivo 
aumento de 100 %, de-
c r e ta d o pelo Con-
g.resso. 

justificaçêlo 
Dispensa justificação. 
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16 junho .. Mauricio de La- N. 33- Requeiro que, Em 16 de junho é lido, 
cerda. por intermedio da Me- encerrada ~ discussão 

sa, o Govêrno infprme unica e adiada a vota-
fundado em que artigo ção. Em 2 de setem-
das leis em vigor ou re- bro é 
gutamentos respectivos Rejei ta<lo. 
da Estrada de F e r r o 
Central do Brasil, está 
a diretoria desta ferro-
via creando carg()s no-
vos nas o fi c i n a s da 
mesma, de modo a pre-
judicar os operarias em 
suas justas promoções 
e devidos vencimen-
tos legais, que assim 
vêem os mesmos dimi-
nuídos. 

justificação 

O diretor creou cargos 
novos sem lei e venci-
mentos novos no qua-
dro, entre classes cujo 
acesso assim retarda e 
prejudica. 

Os dois quadros abaixo 
,documentam ;;t asser-
ção que se acaba de 
fazer: 

Ca~gorias e vencimentos 
antes do aumento de 
100 % sobre 1914: 

Operarios de )• 
classe ...•..•. 15$650 

0p.erarios de 2' 
classe •.....•. 14$300 

Operarios de 3• 
classe .. . ...•. 12$900 

Operarias de 4~ 

classe .•. , ..•. 11$500 
Ajudantes (aspi-

rante a oficial) 9$333 
Aprendizes de 1• 

classe ....••.. 7$333 
Aprendizes de 2' 

classe .•....•. 6$333 
Aprendizes de 3• 

classe ..••... _ 4~800 
Aprendizes de 4• 

classe ........ 3$200 
Trabalhadores de 

1" .classe •....• 11$500 
Trabalhadores de 

2• classe .....• • 9$333 
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Categorias e vencimentos 
·atuaes: 

Operarias de .•.. 
Operarias de ...• 
Operarias de ... . 
Operarias de ... . 
Operarias de ... . 
Operarias de •... 
Operarias de, •.. 
Operarias de •..• 
Operarias de .... 
Operarias de •••• 
Operados de •... 

18$000 
16$000 
14$000 
12$000 
9$000 
7$833 
6$333 
4$300 
3$200 

11$500 
.9$333 

Damos em seguida a esse 
quadro, grifados por 
nós as classes e venci-
mentos referidos, a s 
razões demonstrativas 
do que afirmamos, as-
sim se pódem, p o r -
tanto, resumir: 

Cargos novos c r e a d o s 
pela diretoria e seus 
inconvenientes: 

Os aspirantes a o f i c i a I 
(operarias de 9$333) 
pela lei deviam passar 
a operarias de 12$000, 
sendo creada, porém, a 
classe de operarias de 
10$ (preenchida por al-' 
guns operarias extra-
numerarias de 9$333), 
ficam os mesmos preju-
dicados. Esta creação 
é feita sem lei alguma 
que a autorize. 

Os aprendizes de 7$833 
tambem deviam s e r 
promovidos a aspiran-
tes a oficial e no en-
tanto passam a opera-
rios de 9$, que é outro 
cargo creado sem lei. 

ANDAMENTO 

La- N. 34- Requeiro que, Em 16 de junho é lido , 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica e adiada a vo-
porque o diretor da E. tação. - Em 2 de se-
F. Central do Brasil, tembro é 
burlando a lei de Férias, Rejeitado. 
principalmente no Tra-
fego, o faz fundado num 
regulamento contra a 
lei. 
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16 junho .. Mauricio de La-
cerda. 
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justijicaçtlo 

O diretor da Central, 
quanto ao meu pedido 
de informações, sobre 
os cabineiros, instruiu 
a resposta do /eader di-
zendo que as f é r I as 
eram dadas naquele ca-
so "sem prejuízo do 
serviço". O Regula-
mento que não póde 
se superpor ou con-
trapor á lei, contem 
uma disposição que 
deve ser cumprida na 
bõa inteligencia e bôa 
letra desta ultima. A 
lei de Férias continúa 
a ser burlada, mor-
mente no Trafego,pois 
que para que um empre-
gado de pequena cate-
goria gose de Férias é 
preciso que o compa-
nheiro lhe dê férias, 
dobrando 24 horas no 
p e r i o d o de 8 a 15 
dias. 

Assim não é a Estrada 
quem dá as férias ao 
empregado, mas outro 
empregado ... 

ANDAMENTO 

. 35 - Requeiro que, Em 16 de junho é lida e 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Oovêrno informe unica e adiada a vota-
se em cada Ministerio, ção . -Em 2 de setem-
nas oficinas do Estado, bro é 
são observados os dis- Rejeitado. 
positivos da lei de aci-
dentes, e, no caso de 
hospitalização prolon-
gada do operario aci-
dentado, se esta corre 
por conta dêste ou do 
Estado-patrão, e, nesta 
última hipotese, por 
que verba se faz a res-
pectiva despesa. Soli-
cito, outrossim, que, pe-
los mesmos moldes e 
canais, acima citados, 
o Oovêrno informe se 
hospitalizou ás expen-
sas da Imprensa Nacio-
nal, por exemplo, no 
último acidente ali ve-
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riUcado. com um seu 
operario, o impressor 
Canos Vieira Cardoso, 
e. 1110 caso ~ontrário, 
qual o motivo por que 
se jlJXime o Estado de 
uma. obrigação legal por 
ele creada para o res-
tallte patronato parti-
cular, deixando sem o 
amparo dessa lei os 
operarios publicos em 
geral. 

justijiaaçã!J 

Nas oiicinas da Imprensa 
Nacional o impressor 
Carlos Vieira Cardoso, 
sofreu um acidente, no 
qual teve o esmaga-
•mento dos dedos da 
mão direita. A direto-
ria da Imprensa ficou 
em palpos para inter-
ná-lo ás expensas da 
Repartição em que so-
freu o acidente. E de-
pois verificando que ali 
não havia verba para 
esse fim, deixou que a 

1 • Assistencia Municipal 
internasse o trabalha-
dor federal, ás expen-
sas desta repartição; em 
que. criterio humano 
primou sôbre as razões 
otçamentarias e deshu-
manas do diretor da 
Lm.prensa Nacional. 

Ali~ · .no enflte~anto, em 
1 • .attteriores acidentes a 

iaternaçlo se verifica-
--va, por ~:onta, é ver-
dade, da verba da por-
taria ... 

ANDAMENTO 

16 junho •. Cardoso de Almei- N. 36- Requeiro a cons- Em 17 de junho é lido e 
da. tituição das seguintes encerrada a discussão 

Cotnissõe!l Especiaes, unica. 
nomeados os respecti- O Sr. Cardoso d e A I -
vos membros pelo Se- meida r (q u e r i me-
nh.or Presidente da Ca- dia ta votação. 
mara: Em seguida, é 

Legislação S o c i a I (11 Aprovado. 
membros). 

Codigo. Comercial(7 mem-
bros). 
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20 junho .. Mauricio de 
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20 junho .. Mauricio de 
cerda. 
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Estatuto dos Funcionarias 
Publicas .(5- membros). 

Crédito.Agricola (5 mem-
bros). 

ANDAMENTO 

La" N. 37. - Requeiro que, Em 17 de junho é lida, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Gov.êr.no informe: unica e adiada a vota-
em que termos, em que ção. 
qualidade, e momento o Em 28 de al{osto o Se-
Embaixador italiano fez nhor Mauncio de La-
a sua in~et!venção no cerda pede a retirada 
processo de expulsão do requerimento n. 37, 
do escritor Mario Ma- de 1930, que é deferido 
rianl, que o govêrno pelo Sr. Presidente. 
da ltalia não reputa seu Retiradó. 
sudito ; outrosim se o 
govêrno brasileiro to-
mou por base do seu 
referido ato o oficio ou 
qualquer outra fórma 
de provocação do ci-
tado Embaixador ita-
liano. 

La ... N. 38-Requeiro que, por Em 20 de junho é lido, 
intermedio da Mesa, o encerrada a discussão 
Gov~llJl.O informe quais unica e adiada a vota-
as providencias toma- ção.-Em 28 de agosto 
das, ·junto a City Jlm- o Sf". Maurido de La-
provements, para o fim cerda pede a retirada 
de estender a rêde res- do requerimento n. 38, 
pectiva á zona suburba- de 1930, que foi defe-
na e aos novos bair- rido pelo Sr. Presi-
TOS da cidade, que se dente. 
a c h a m desprovidos, Retirado. 
com grave dano da 
saúde publlc:a, daqueles 
serviços. 

La- N. ·39- Requeiro que, Em 20 de junho é lido, 
:p o :rr inter me di o da encerrada a discussão 
Mesa, o Govêrno infor- unica e adiada a vota-
me quais as p10viden- ção.-Em 28 de agosto 
c ias tomadas pela lns- o Sr. Mauricio de La-
petoria de Aguas _cerda pede a retirada 
quanto á distribuição do requerimento n. 39, 
da agua aos moradores de . t930, que foi deferi-
da Ilha do Do-rernador, do pelo Sr. Presidente. 
a qual, em Jogar da Retirado. 
agua do novo Reserva-
tono concluído recen-
temente nos morros de 
Santa Cruz, naquela 
Ilha, está sendo·forçada 
ao consumo de aguas 
de p,<>ço, sugada á bom-
ba, que extraj as aguas 
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dos sumidouros e valas 
existentes nos tert e nos 
proximos. 

ANDAMENTO 

La- N. 40- Requeiro que a Em 20 de junho é lido, 
Comissão de Policia in- encerrada a discussão 
forme á Camara se re- unica e adiada a vota-
cebeu; quando recebeu; ção.-Em 28 de agosto 
de quem recebeu; quan- o Sr. Mauricio de La-
to recebeu; por que via cerda pede a retirada 
ou fórma legal recebeu do requerimento n. 40, 
qualquer soma; a quem de 1930, que foi defe-
ou a quais empregados rido pelo Sr. Presi-
ou funcionarios da Ca- dente. 
mara distribuiu a alu- Retirado. 
dida soma; quanto dis-
tribuiu a cada um; por 
que motivo e em virtude 
de que lei fez tais grati-
ficações a funcionarios 
e emptegados da Cama-
ra que trabalharam no 
Congresso, ocupados 
com as reuniões e traba-
lhos do teconhecimento 
dos futuros Presidente 
e vice-Presidente da 
República. 

La- N. 41 -Requeiro que, Em 20 de junho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Oovêrno informe unica e adiada a vota-
quais as providencias ção. - Em 2 de setem-
que, a exemplo do que bro o Sr. Candido Pes-
fez nos sucessos de sôa, para encaminhar 
Montes-Carlos, já to- a votação, faz decla-
mou o Minlsterio da ração de vóto. Em se-
justiça, p e 1 os seus guida, é 
agentes na justiça Pe- Rejeitado. 
deral, quanto ao crime 
de moeda falsa impu-
tado ao município ou 
"Territorio de Prin-
ceza", no Estado da 
Paraiba. 

La- N. 42- Requeiro que, Em 20 de julho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Oovêrno informe unica e adiada a vota-
porque nãe está sendo ção. -Em 2 de setem-
observado, na Estação bro é 
Pedro li, para os guar- Rejeitado, 
das e trabalhadores res-
pectivos, o descanso 
aos dominJ;OS e feria-
dos, institUtdo por de-
creto em 919, para os 
jornaleiros da mesma 
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20 junho .• Mauricio de 
cerda. 

20junho .. Mauricio de 
cerda. 
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estrada, nem tampouco . 
o dia de semana de 
folga, cenforme a con-
fecção da escala, em 
substituição aes do-
minges, Já que os feri-
ades não lhes eram fa-
cultados, come de lei, 
sendo que tais abusos 
da Administração con-
tra o p e s s o a 1 , se 
vem dando ali na Pe-
dro li, desde fevereiro 
de 1928. 

ASSUNTO 

La- N. 43- Requeiro que, Em 20 de junho é lido, 
por intermedio da .Me- encerrada a discussão 
sa, e Govêrno informe unica e adiada a vota-
quanto recebeu até ho- ção.- Em 2 de setem-
je o Hospital Müller bro é 
dos Reis, por canta da Rejeitado. 
subvenção votada pelo 
Congresso e quais as 
condições atuais da-
quele hospital de marí-
timos. 

La- N. 44 - Requeiro que, Em 20 de junho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica e adiada a vo-
qual o texto legal em tação. - Em 2 de se-
que se baseou o ato do tembro é 
administrador dos Cor- Rejeitado. 
reios da Paraiba, orde-
n a n d o o não recebi-
mente, circulação, ex-
pedição e distribuição 
de jornais oficiais ou 
não, do m e s m o Es-
tado, pelas repartições 
respectivas dos Cor-
reias. 

La- N. 45- Requeiro que, Em 20 de junho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Govêrno inferme o unica e adiada a vota-
destino quedá, na Estra- ção.- Em 2 de setem-
da de Ferro Central do bro é 
Brasil, ás quantias des- Rejeitadu. 
contadas "no dia" dos 
empregados, por falta 
as quais não são entre-
tanto, pagas aos empre-
gadas que, por tais fal-
tas, dobram o respec-
tivo tempo de serviço 
ordinarie. 
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20 junho .. Mauricio de 
cerda. 

La- N. 46 ~ Requeiro que, -~m 20 de junhe é lido, 
• per intérmedio da Me· encenada a discussãe 

sa, o Gii!7Yêrno informe unica e adiada a vota 
quais os motivos tec- ção. - Em 28 de agosto 
ndcos em: que se base eu o Sr. Mauricio de La 
para suspender as li- cerda pede a retirada do 
nhas de aviões militares requerimen::O n. 46, de 
para .Minas e estabele- 193), que é c!leferido pe 
c-eJ- as para o Rio lo Sr. Presidente 
Qr.ande do Sul. Retirado. 

20 junho .. Mauricio de Lá- N. 47- Requeite que, Em 20 de junho é lido, 
cerda. p.or intermedio da Mesa, encerrada a discussão 

o Govêrno informe. por- unica e adiada a veta 
que, a exemplo do que ção. - Em 2 de setem-
fez na Alfandega, Caixa bro é 
de Amortização e lm- Rejeitado. 
prensa Nadenal, ainda 
não mandou preceder 
a inq,Uei:ito· identlco no 
Lloyd "Brasileiro afim de 
aRllrà,r" as irregularida-
des e ilegalidades da 
·Administração da mes-
ma empr~za, cuías com-
pras nas divetsas pra-
ças, principalmente, na 
do Rio, são feitas com 
inteiro des-apreçe das · 
normas lega is em 
'materia de concurrencia 
e publicidade e com re-
ais prejuizes para a fa-
zenda publica represen· 
lada no patrimonio da-
quela empreza. 

29 junho .. José Bonifacio .. . . N. 48 - Requeiro que Em 20 de junho é lido, 
pêlo Ministerio da Vi- ence1rada a discussão 
ação e Obras Publicas, unica e adiada a vota-
sejam solicitadas ao ção.- Em 2 de setem-
Poder Executivo as se- bro é 
guintes informações: Rejeitado. 

1 •, q u a i s as institui-
ções, funcionarios e 
particulares que gosa-
ram em 1929 e estão 
gosantlo em 1930 de 
franquia telegrafica, 
podendo fazer uso ofi-
cial de Telegrafo; 

2•, quais, nos Estados da 
Paraíba, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais, as 
pessoas q u e tiveram 
autorizaçãe para uso 
gratuita do Telegrafo ; 
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3~, qual o movimento do 
Telegrafo, nos refe-
ridos Estados, corres-
pondente aos meses de 
dezembro de 19L9, ja-
neiro, fevereiro e mar-
ço de 1930. 

I 
ANDAMENTO 

20 junho .. José Bonifacio ..•. N. 49- Dispondo o art. Em 20 de junho é lido, 
3Q, § 5Q, da lei n. 221, encenada a discussão 
de 20 de novembio de unica e adiada a vota 
189.4, que, antes de fin- ção.- Em 2 de setem-
do o quadrienio, os su- bro é 
plentes de juizes subs- Rejeitado. 
titutos do juiz Federal 
só perderão o loga1 
por sentença, demissão 
a pedido. ausencia por 
mais de seis mêses 
sem licença ou incom-
patibilidade declarada, 
por lei, requeiro que 
o Presidente da Repu-
blica, pelo Ministerio 
da Justiça, informe em 
virtude de que lei teu: 
expedido atos de de-
missão de suplentes 
nos varios Estados · do 
Brasil. remetendo a 
esta Camara .a relação 
dos demitidos com os 
motivos do ato. 

23 junho .. Mauricio de La- N. 50. - Requeiro que, Em 23 de junho é lido, 
cerda. por intermedio da Me- encerrada a discussão 

sa, o Govêrno informe unica e adiada a vota 
qual o motivo por que, ção.- Em 28 de agosto 
até hoje. apesar dos o Sr. Mauricio de La 
constantes acidentes de cerda pede a retirada 
aviação, ainda não fo- do requerimento n. 50 
ram supridas as defici- de 1930, que foi defe 
encias do serviço de so- rido p ê I o Sr. Pret-.i 
carros medicos na avi- dente. 
ação naval, a cuja defi- R•.~ tirado. 
ciencia se deve atribuir 
muitos dos desenlaces 
de feridos naquela avi-
ação e local. 

}ustifimç/Jo 

É o seguinte resumo dos 
depoimentos de várias 
testemwlhas oculares de 
um fato demonstrativo 
do que se diz ne te re-
qtretlmento: 
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"Ainda ha dias, verificado 
o desastre de que re-
sultou a morte do te-
nente A n t o n i o Dias 
Costa e ferimentos gra-
víssimos do tenente José 
Backer Azamor, foram 
estes transportados, as-
sim feridos gravemente, 
em uma lanch t comum, 
de toda inapropriada a 
semelhante serviço. Vi-
nham, além disso, sem 
os socorros medicos re-
queridos no caso, por 
ser deficientíssimo esse 
serviço no Centro de, 
Aviação Naval. Seus 
companheiros, sabe· 
dores das condições pre-
c a r ias do Hospital de 
Marinha, na ilha das 
Cobras, fizeram trans-
portar ambos os feridos 
para a casa de saude 
Pedro Ernesto, onde a 
primeira das v i ti m a s 
veiu a falecer poucos 
minutos após a sua 
chegada, tendo perdido 
grande quantidade de 
sangue na travessia de 
lancha que acabara de 
fazer. 

Decorridos oito dias de 
tratamento e passado o 
natural a t r o p ê I o dos 
primeiros momentos, 
só, então, puderam os 
companheiros do te-
nente Azamor olhar o 
lado financeiro do seu 
g e s t o altruistico para 
com o seu d e s v e n-
turado camarada de ar-
mas. Este privado da 
diaria, que é suprimida 
paradoxalmente em ca-
so de acidente, quando 
se sabe que, mesmo in-
tern~Jdo e m hospitais 
militares, descontam os 
o f i c i a i s o seu trata-
mento, estava e ~n con-
dições de não poder en-
frentar o seu interna-
mento que era, entre-
ta n to, indispensavel. 

ANDAMENTO 
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Tratando-se de acidente 
e.n serviço dirigiram-se 
naturalmente os i n t e-
ressados ao Minif'tro da 
Marinha, que alvitrou, 
e..n vista da dejiciencia 
da verba para êste mis-
tér, a transferencia do 
enfêrmo para ·o Hos-
pital Central do Exér-
cito, aceitando assim a 
impn>priedade do Hos-
pital de Marinha, des-
dotado, para aquele fim, 
dos meios necessarios. 
Concertada essa transfe-
rencia entre aquele Mi-
nistro e as autoridades 
<Jo Exército, foi o te-
nente Azamor transfe-
rido para o r e f e r i d o 
Hospital. 

Começa aqui a sua odis-
séa. 

Examinado o enfermo no 
H. C. E. pelos espe-
cialistas dali, opinaram 
estes que, por se tratar 
de uma doença mental, 
era impossível que ali 
permanecesse o desdi-
toso eficial aviador. Em 
virtude dessa resolução 
determinaram, a seguir, 
a sua transferencia para 
o Hospicio Nacional de 
Alienados. Discordou 
d e s s a transferencia a 
Sra. Azamor, fundada na 
divergencia entre essas 
opiniões e as do assis-
tente particular de seu 
esposo, o prof. Brandão 
Filho. Fortemente ins-
tada, porém, a c a b o u 
por aceder diante da 
informação de que seu 
marido iria ser inter-
nado em quarto parti-
cular, em pavilhão es-
pecialmente destinado 
aos militares, apenas 
anexo ás clinicas do 
Hospício, e tudo isso 
para simples "obser-
vação", tendo-a sempre 
ao seu lado. Concili-
ados assim os pontos 

ANDAMENTO 
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· de divergencia anterior, I 
foi requ1sitada a ambu-
lancia da M a r i n h a e 
nela lOnduzido ao Hos-
pício o tenente Azamor. 

Ali; teve que esperar n,ais 
de meia hora á porta 
do aludido estabeleci-
mento, pois ali não era 
o doente absolutamente 
esperado I 

Foi afinal retirado o ofi-
cial enfermo da sua am-
bulancia e conduzido 
a uma enfermaria co-
mum em meio ao.alarido 
dos dementes que o 
acompanhavam desde a 
porta do maniCQmio. 

Em seguida passou para 
um quarto c o m u m a 
quatro doentes, e i s t o 
por intervenção. dos ofi-
ciais a m i g.o s que o 
acompanhavam até ali, 
junto a um enfermeiro 
·daquele h os pita I, e 
unica pessôa dali que 
aparecêra par a rece-
be-lo! 

Não era, portanto, a c e i-
tavel a pertnaoencia de 
um doente, carecendo 
de assistencia médica 
constante e constante 
enf.ermef8gem, em tal 
lgcai e a esse abandono 
relativo. 

D a í a deliberação de 
transferi-lo d a q u e I e 
ambiente pàra o u t r o 
onde seu caso reme-
diavei não se tornasse 
irre111ediavei. V o I to u 
assim o doente, cujos 
medicos lhe recomen-
davamom.aximo re-
pouso, em uma terceira 
viagem de ambulancia, 
para o Hospital de Ma-
rinha, u n i c ·o que lhe 
restava, com suas defi-
ciencias, p a r a se re-
colher, e para o qual de 
novo, do gabinete do 
Ministro da Marinha, 
se ordenava a sua re-
moção. 

ANDAMENTO 
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Ali chegado foi o. tenente 
. Azamor :recolhido a um 

pavilhão dito de ofi-
ciais, .mas.qn~pêla au-
sencia.dêstesr.serv~ de 
'·Reptiblica" a 12 estu-
dantes de medicina, jo-
vens internos do hos-

. pital que, além qe se re-
colherem nem sempre 
ás h o r a s de repouso 
dos enfermos,'matam ·os ~. 
seus lazeres ·á vitrola 
e ao radio e outras di-
versões inocentes, em 
eutro ambiente e local 
e a outras·horas .•. 

Do hospício a uma "Re-
pública de Estudautes", 
realmente é o que ha 
de mais indicado no 

· caso em apreço; .. 
· Além dêsse amb'iente não 

h a v i á no hospital os 
necessarios cuidados de 
higiene. Por exemplo: 
A roupa de c a m a é 
substituída em deter-
m i n a d o s dias da se-
mana, e se um doente 
está com incontinencia 
de urinas, como no ca-
so que ventilamos, os 
seus lençóis são reti-
rados e postos a secar, 
estendrdos ao sol, na 
janela do quarto, para 
de novo v o 1 v e r e m a 
forrar o leito do en-
fermo.! 

O hospital, além dêsse 
pormenor, não dispõe 
de recursos para certos 
casos· ... 

Foi por isso que esse 
d e s v e n tu r a d o ofi-
cial de Marinha foi de 
novo recolhido a casa 
de s a ú d e Pedro Er-
nesto, onde o diretor 
dêsse .estabelecimento 
o a c e.i, t o .u carinhosa-
mente sem qualquer pa-
go, dada sua a f.J i ti v a 
situação, e ali. melhora 
dia a dia, .. estando já, 
segundo. sabemos, a ca-
minho de se normalizar 

ANDAMJno 

19 
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seu estado geral e se 
restabelecer integral-
mente do abalo e feri-
mento~ sofridos. 

Parece-nos que a historia 
do te n ente Azamor 
ilustra bas ante o caso 
do requerimento, para 
que ainda o justifique-
mos com outras razões. 

ANDAMENTO 

La- N. 51 c- Requeiro que, Em 23 de junho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Oovêrno informe unica e adiada a vota-
se forqm presos á sua ção. . . 
ordem, em São Paulo, Em 28 de agosto o Sr. 
sem qualquer mandado Mauricio de Lacerda 
da justica ou outra pede a retirada do re-
forma legal para o seu querimento n. 51, de 
ato de força, os bras!- 1930, que foi deferido 
leiros: Augusto Ribeiro pelo Sr. Presidente. 
e Manoel Garcia, am- Retirado. 
bos ha cêrca de dois 
meses em rigorosa in-
comunicabilidade no 
posto de Cambucl onde 
foram atirados aos seus 
xadrezes, e, bem assim, 
o cidadão André Trifino 
Corrêa, tambem detido 
anteontem sem qual-
quer proceso e natural-
mente rocolhido, depois 
de identificado no Gabi-
nete de Investigação, 
ao xadrez do mesmo 
posto, para ali •mofar» 
em uma especie nova 
de «segrêdo penai:.. 

justificação 
E' a seguinte notícia do 

Diario ae S. Paulo : 
cHontem; á tarde, á rua 

Visconde do Rio Bran-
co, logo no comêço, 
teve momentos de agi-
tação. A' pofta do ho-
tel Girosa formou-se 
um grupo de pessOas, 
cuja atenção tinha sido 
despertada pelos gritos 
de um homem que era 
seguro por outros dois. 
Par e c i a tratar-se de 
uma prisão. De fato, 
era uma prisão. E o 
homem que era detido 
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fazia questão de que to-
dos soubessem os mo-
tivos da mesma. Gri-
tava para que t o d o s 
ouvissem: 

- O meu nome é André 
Trifino Corrêa Estou 
sendo prêso porque fiz 
parte da Coluna Pres-
tes. Peço que faça m 
chegar esse fato ao co-
nhecimento dos jornais. 

O D i a r i o de S. Paulo, 
como muitos outros jor-
nais, teve aviso dessa 
prisão, á qual assistiu 
um dos nossos redato-
res. 

Entretanto, no hotel Oi-
rosa, passado o tumul-
to, conseguimos Infor-
mações. O moço que 
acabava de ser detido 
por dois inspetores da 
delegacia de O r d e m 
Politica e Social, h a 
dois meses já que era 
hospede daquelle hotel. 
De fá to, ele tinha sido 
fiscal da Coluna Pres-
tes, mas não fôra en-
volvido no processo. 
Tanto que ha mui to 
morava em S. Paulo, 
livremente, sendo alu-
no da Escola Superior 
da Agricultura e Vete-
rinaria. 

O antigo revolucionario 
foi levado ao Gabinete 
de Investigações e re-
colhido ao xadrez. 

Deverá, hoje ou amanhã, 
ser transferido para o 
posto policial do Cam-
buci, onde fará com-
panhia a Augusto Ri-
beiro e Manoel Garcia, 
o primeiro empregado 
do Instituto de Café e 
o · segundo revisor do 
D i a r i o Nacional, o s 
quais se acham prêsos 
ha cerca de dois meses 
pelo falo de te r e m , 
rambem, pertencido á 
Coluna Prestes,,. 

ANDAMENTO 
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23 junho .. Mauricio 
cerda. 

23 junho .. Mauricio 
cerd<!-. 

de I La- N. 52 ...,.... Requeiro q u e, Em 23 de junho é lido, 
i . por intermedro da Me- encerrada a discussão 

sa, o Govêrno informe · unica e adiada a vota-
se ainda continúa a pri- ção . Em 2 de set~mbro 
são a que foram reco- é 
lhidos, na última dili- R(•jeita.do. 
gência de Ordem Social 
çla 4' Delegacia Auxi-
liar, diversas pessoas, 
nacionais e estJ angei-

· ras, entre as quais o 
jovem Ari!?tldes Silveira 
Lobo, ligado por estreito 
parentesco ao fundador 
da República, Aristides 
Silveira Lobo, e qual o 
motivo porque tal prisão 
se prolonga sem qual-
quer delito da sua parte. 

de j La- N. 53 - Requeiro que, Em 23 de Juoho é lido, 
por intermedio da me- encerrada a discussão 
sa-. o Govêrno informe unica e adiada a vota-
porque os empregados ção.- Em 2' de setem-
da E. de Ferro Rio do bro é 

· Ouro,apesard.eter sido l'(.ejeitaclo 
esta estrada incorpora-
da á. Central do Brasil, 
continuam com venci-
mentos não assemelha-
dos aos desta -estrada, 
embora -sujeitos a todas 
as obrigações e deveres 
do seu regulamento, 

25 junho .. Adolpho Bergahtini N. 54 -'- Requeiro que, Em 25 de junho é encer-
por. interm~tdio da Me- rada a discussão unica 
sa da Camara dos De- e adiada a votação . -
putados sejam solicita- Em 2 de setembro fala, 
das, com urgemcia, in- encaminhando a vota-
formações sobre os mo- ção o Sr. C a n di do 
tivos que determinaram Pessõa. Em 'seguida, é 
a detenção,· ontem, a 
bordo clo v ·a p o r do R -ejeitado 
Lloyd Brasileiro Cam-
pos Sales, do Deputado 
estadual na Paraiba. 
eleito e diplomado, Dr. 
joaqutm Pessôa Caval-
_canti de Abtdquerque. 

I 

25 junho .. José Bonifacio ..... N. 55 - Requeiro que, Em 25 de junho é encer-
pelo M i n i s t e r i o da r ..tda a discu::;são unlca 
Agrilcultura, IQdustrla e adiada a votação . -
e Comérci-o, o Govêrno Em 2 de setembro é 
informe: Rejei ta<.lo 

to,· qual o pessoal contra-
tado pela , vetba· 2~ do 
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orçamento vigente, es-
pecificando-se os no-
mes, a n a t u r e s a do 
serviço, o desempenho 
respectivo e a despesa; 

2•, qual o pessoal contra-
tado e respectivas con-
dições, de acôrdo com 
os ns. 4 da verba 4•; 3 da 
verba fi"; 3, letra a e 3, 
letra b da verba 7•; 3 
da verba 111•; 3 da ver-
ba 11•; 17 da verba 14•; 
3 da verba 16•; 3 da 
verba 18•; 3 da verba 
19'; 2 da verba 20• ; 3 
da verba 21•; 3 da ver-
ba 24a; 4 da verba 25a , 
2 da verba ~7a; 5 da 
verba 3Qa; do mesmo 
orçamento. 

ANDAMEN1'0 

N. 56- Requeiro que o Em 25 de junho é encer-
Governo, pelo Minis- rada a discussão unica 
terio da Agricultura, e adiada a votação. -
Industria e Comércio, Em 2 de setembro é 
informe: Rejeit;ado 

t•, quais os empregados, 
em comissão, e os fis-
cais dos estabelecimen-
tos subvencionados pa-
gos pela consignação 
n. 9 da verba t• do 
orçamento vigente; 

2•, quais os incumbidos 
da fiscalização do ser-
viço de contabilidade 
nos Estados; 

3', quanto percebe cada 
um daqueles e desses. 

N. 57- Requeiro que o Em 25 de junho é encer-
Governo, pelo ministe- rada a discussão unica 
rio da Viação e Obras e adiada a votação.-
Publicas, informe o se- Em 2 de setembro é 
guite: Rejeitado 

1•. quais os ramais e pro-
longamentos em cons-
trução na Estrada de 
Ferro Cental do Brasil 
e na Estráda de Ferro 
Oéste de Minas; 

2°, qual o regimen adota-
do- o da concurren-
cia publica ou de ta-
refas; 
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3°, no case de concurren-
cia publica quais as 
condições da mesma e 
termos do respectivo 
edital; 

4", se o de tarefa, quais 
as pessoas que obti-
veram as tarefas, os 
termos de cada uma e 
as condições estabe-
lecidas; 

5°, ent virtude de que lei 
foi determinado o set-
viço e por que verba 
está se~do feita a des-
pesa; 

6", quando f01am inici-
adas as obras; 

I . 
7", qu<;~nto já foi d e s - . 

p e ndido e qual a 
soma em que foi or-
çada a construção de 
cada um. 

ANDAMENTO 

La- N. 58-Requeiro que, Em 25 de junho é encer-
' por intermedio da Me- rada a discussão unica 

sa, o Oover~o ,informe e adiada a votação. 
em virtude de que lei - E .n 2 de Setembro é 
desconhecida o Minis- Rt.•jei tado 
fro da Viação, por uma 
ci~cular (n. 22, de 1927) 
determinou que sejam 
computadas as puni-
ções para a negação das 
licenças de 6 meses a 
um ano, na Estrada de 
Feuo Central do Brasil, 
aos funcionarias da 
mesma ( decr. 11. 4.255, 
de 1921 ). 

justificação 

É bastante a .seguinte 
dada por um funcio-
natio, vitima de tal 
ciréhlar: - "julgo que 
sê q Exmo. Sr. minis-
tro tem autoridade pa-
ra introduzir ·emendas 
c revogar por circula-
res leis ou ordens do 
Congresso, tambem eu 
terei para revogar as 
ordens de .S. Ex •.•. " 
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La- N. 59-Requeiro que, Em 25 de junho é encer-
por intermedio da Me- rada a discussão unica 
sa, o Governo informe e adiada a votação. 
por que tendo havido - Em 2 de Setembro é 
a vaga de· ajudante de Rejeitado 
porteiro da Faculdade 
de Medicina do Rio de 
janeiro, pela promoção 
a porteiro do Sr. An-
tonio de Almeida Car-
doso, o Governo em Jo-
gar de p r e e n c h e r a 
refetida vaga por pro-
moção como havia feito 
para o Jogar de portei-
ro, nomeou o chauffeur 
do Sr. Vianna do Cas-
tello, José Pedro dos 
Santos, que é estranho 
ao quadro de funcio-
narlos daquele estabe-
lecimento de ensino, 
preterindo deste modo 
os velhos funcionarios 
do referido instituto. 

La- N. 60 - Requeiro que, Em 25 de JUnho é encer-
por intermedio da Me- rada a discussão unica 
sa, o govêrno informe e adiada a votação· -
que providencias pre- Em 2 de setembro é 
tende tomar em face Rejei ta.do 
da suspensão das au-
las de Clinica Odonto-
logica da Faculdade de 
Odontologia da Uni-
versidade do Rio de 
janeiro, visto não ha-
ver material para o 
funcionamento das 
mesmas, conforme de-
claração do professor 
Eyer. 

justificaçdo 

E' publico e do noticiario 
dos jornais consta que 
o senhor Frederico 
Eyer, professor da Fa-
culdade de Odon.olo-
gia da Universidade do 
Rio de janeiro, suspen· 
deu ás aulas por falta 
de material. Não tendo 
sido contestado, nem 
comunicadas quais ás 
providencias dadas á 
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respeito, impõe·.:se o 
presente requerimento 
de informações. · 

ANDAMENTO 

La- N. 61 - Requeiro que, Em 25 de junho é encer-
. por intermedio da Me- rada a discussão unica 
sa, o Govêrno informe, e adiada a votação. -
por que motivo a Cli- Em 2 de setembro é 
nica Oftalmologica da Rejeitado 
Faculdade de Medicina, 
do diretor da referida · 
escola, tem sete assis-
tentes rémun·erados, 
emquanto as outras cli· 
nicas da mesma Facul-
dade teem apenas dous. 

Justificativa 
Perante a lei, todas as 

clinicas são iguais. 

La- N. 62 ......, Requeiro que, Em 25 de Junho é encer-
por intermedio da Me- rada a discussão unica 
sa, o Govêrno informe e adiada a votação.-
por que verba o diretor Em 2 de setembro é 
da Faculdade de Medi- I'l.ejeitado 
cina; tem pago as nume-
rosas placas de bronze 
que teem sido inaugu-
radas n o s diferentes 
pred.ios deste estabele-
cimento de ens,ino. 

justificativa 
Raro é o dia em que não 
· se inaugura uma placa 

comemorativa de ser-
viços prestados pelos 
ex-diretores. Deste 
modo foi inaugurada 
uma no Pavilhão de Cli· 
nica Psiquiatrica, orga-
nizado 'e construido pe-
lo velho professor Tei-
xeira Brandão: Em mui-
tas dependencias do 
edificio da praia de San-
ta Luzia, construidos 
ainda pelos Capuchi-
nhos Franciscanos, já 
está colocada uma das 
tais placas. 

Na Praia Vermelha o edi-
fício da Faculdade de 
Medicina do Rio de Ja-
neiro, construido pelo 
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Sr. Aloysio de Castro, 
já está todo ele pla-
queado. A Clinica de 
Molestias Tropicais, 
construída pelo Dr. 
Thompson Motta, da 
Assistencia Hospitalar 
do Brasil, já recebeu 
tambem a placa sacra-
mental. 

O Hospital São Francisco 
de Assis em numero-
sos pontos lá tem a 
sua placa. Até a casa 
do eletricista já tem a 
sua placa. Quem paga 
as placas ? Quanto já 
estão custando elas? 

ANDAMENTO 

La- N. 63-Requeiro que, por Em 25 de junho é encer-
intermedio da Mesa, o rada a discussão unica 
Govêrno informe quais e adiada a votação. 
as providencias toma- Em 2 de setembro é 
das para ser restabele- Rejeitado. 
cido o ensino da Cli-
nica Obstetrica da 
Faculdade de Medi-
cina, ultimamente sus-
pensa por determina-
ção do professor Fer-
nando Magalhães, de-
vido <í falta absoluta 
dos objetos mais ele-
mentates para o ensino 
da referida clínica. 

La- N. 64 - Requeiro que, Em 25 de junho é encer-
por íntermedio da rada a discussão unica 
Mesa, o Govêt no infor- e adiada a votação. 
me por que motivo foi Em 2 de setembro é 
consh ui da uma casa Rejeitado. 
para residencia do el~-
trecista mutilando-se o 
·terreno da Faculdade 
de Medicina, · com sa-
crifício de dinheiro e 
patrimonio, em logar 
de atender, 'por exem-
plo, ás necessidades do 
ensino na Maternidade 
e de outras <;liilicas. 

f ustificativ a 
Enquanto as clinicas e 

os laboratorios não têm 
material o eletrecista 
recebe uma casa para 
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ele especialmente cons-
truida, com grave pre 
juizo para o ensino e 
grandes proventos para 
o beneficiado. 

ANDAMENTO 

La- N. 65 - Requeiro que, Em 25 de junho é encer-
por intermedio da rada a discussão unica 
Mesa, o Oovêrno infor- e adiada a votação. 
me por que motivo fez Em 2 de setembro é 
trabalhar em tarefas Rejeita do. 
extraordinarias, até 10 
h01 as e meia da noite, 
os operarias da Central 
do Brasil em Sete La-
gôas, e, outro!;iim, por-
que os tem desembol-
sado dos respectivos 
extraordinarios, conti-
nuando esse regimen 
desde dezembro último 
até hoje . 

. justificativa 

Aumento de trabalho, com 
serão, sem paga aumen 
tada, é uma explo1ação 
injustificavel em um 
Oovêrno signatario de 
convenções "traba-
lhistas"~ que assim dá 
o exemplo ao patronato 
em geral para estabe-
lecer no país a explo-
ração economica do ho-
mem pelo homem, que 
éumaescravisação so-
ei a I iudubitavel mente 
digna de todas as re-
voltas do pais. 

La- N. 65 - Requeiro que, Em 26 de junho é encer-
p o r intermedio da rada a discussão unica 
Mesa, o Oovêrno in- e adiada a votação.-
forme : Em 2 de setembro é 

a) quantos auxiliares de 
Consulado, extra-nu-
m e r a r i o s, existem 
atualmente e os Consu-
lados em que servem ; 

b) quais os vencimentos 
totaes pagos a esses 
auxiliares ; 

c) quanto tem despen-
dido com elles, em pas-

Rejelt.ado. 
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sagens e ajudas de cus-
to, nestes ultimas tres 
anos, o Ministerio do 
Exterior; · 

a) de que verbas do Mi-
nisterio tem saido essa 
despesa. 

justificação 
Desde o inicio do pre-

sente Govêrno um de-
creto dispunha rigoro-
samente, que todas as 
nomeações seriam da 
exclusiva atribuição do 
Presidente da R e p u-
blica. Assim, desde 
que essa disposição foi 
oficialmente tomada, as 
nomeações de auxilia-
res de Consulado pas-
saram a ser objeto de 
decreto. 

O Ministro do Exterior 
procurou contorna-la . 
Como ? Creando, abu-
sivamente, uma classe 
nova de funcionarias, 
fora do quadro, e que 
cada vez mais nume-
rosa se torna - a dos 
auxiliares extra-nume-
rarias. Esse expedien-
te, em flagrante oposi-
ção com o objetivo vi-
sado pêlo ato governa-
mental da atribuição 
exclusiva de todas as 
nomeações ao Presi-
d e n t e da Republica, 
compromete, grave-
mente, os serviços pu-
blicas, por isso que in-
troduz no funcionalis-
mo detestaveis prece-
dentes, pratica injusti-
ças e crêa dificuldades 
á administração futura, 
como vamos demons-
trar. 

De fato, com que creditas 
paga o Ministro estes 
auxiliares extra-nume-
rarias? 

Qual é o seu número? 
Cincoenta, sessenta, 
talvez mais, que assim 

ANDAMENTO 
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desviam do orçamento 
do Exterior para mais 
de 600 contos anuais. 
Ha auxiliares extra-nu-
merarias em quasi to-
dos os nossos Con-
sulados, até m e s m o 
naqueles cujo serviço 
é tão reduzido que o 
Regulamento deixou de 
atribuir-lhes auxiliares 
do quadro. 

Esse abuso repres~nta 
tambem uma injustiça. 
Trata-se de funciona-
rios que pouquíssimo 
produzem. Comparati-
vamente aos funciona-
rios legais gósam en-
tretanto de privilegias 
abusivos : não pagam 
selos de nomea~ão, não 
pagam contributção ao 
Instituto de Previden-
cia. Frequentemente,· se 
dá uma situação para-
doxal ; entre oois auxi-
liares - um extra-nu-
merario e um do qua-
dro - que ganham cada 
qual 35 libras mensais, 
o extra-numeraria re-
cebe ma:is do que o do 
quadro, porque não 
desconta um só real dos 
seus vencimentos. 

E muitos ha que ganham 
mais, chegando alguns 
a receber quasi tanto 
quanto um Consul de 
segunda classe ! 

ANDAMENTO 

La- N. 67 - Requeiro que , Em I de julho é lido, 
por intermedio da encerrada a discussão 
Mesa, o Govêrno in- unica e adjada a vota-
forme qual a data em ção. - Em' 28 de agos-
que foi feita e por quem to o Sr. Mauricio de 
fo1 feita a requisição da Lacerda pede a retirada 
prisão de Macedo Soa- . do requerimento n. 67, 
res, em Recife, e se de 1930, que foi defe-
nessa data já havia sido rido pelo Sr. Presi-
publicado o acôrdão dente. 
do Supremo Tribunal Retirado. 
Federal que o conde- · 
nou pela lei de impren-
sa por crime de inju-
rias a um dos seus mi-
nistros. 
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Requeiro, outrosim, nos 
mesmos termos, que se 
informe, tambem qual 
a data em que foi, pos-
teriormente á prisão, 
em Recife, do Sr. Ma-
cedo Soares, pelo Mi-
nistro Presidente do 
Supremo Tribunal Fe-
deral, publicado o res-
pectivo acôrdão, com 
tamanha urgencia que 
para isso foi inovado 
o processo de publica-
ção até agora seguido, 
deixando-se de faze-la 
em sessão para que 
fosse feita em mão do 
secretario e na sua se-
cretaria, como a querer 
fornecer á requisição 
policial um bill judi-
ciario da sua precipi-
tação ou arbítrio na alu-
dida prisão do jorna-
lista Macedo Soares. 

ANDAMENTO 

La- N. 68 - Requeiro que, Em 1 de julho é lido, 
por intermedio da encerrada a discussão 

Mesa, o Govêrno in- unica e adiada a vota-
forme qual o motivo de ção.- Em 2 de selem-
ordem interna que de- bro é 
terminou da parte do Re.jeit.a.do. 
Ministro da Guerra, o 
aviso reservado n. 55, 
de 21 de fevereiro ulti-
mo, mandando, por 
conta do credito de 15 
contos, aberto pelo de-
creto n. 19.080, que 
fossem fornecidos 200 

.·contos ao general João 
Alvares de Azevedo 
Costa, para ocorrer ás 
despesas com aparelha-
mento e material da 4" 
Região Militar, em Mi-
nas Gerais, forneci-
mento feito a 26 do 
mesmo mês de feve-
rei r o 

La- N. 69 - Requeiro que, Em 1 de julho é lido, 
por i n te r m e d i o da encerrada a discussão 
M<Jsa, o Govêrno in· unica e adiada a vota-
forme, qual o motivo ção. - Em 2 de setem-
de ordem publica por bro é 
que está mobilizando Rejeitado. 
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grande parte do pessoal 
da Segurança Social e 
Politica, para São Paulo 
e Minas Gerais. 

ANDAMENTO 

La- N. 70- Requeiro que, Em 1 de julho é encer-
por intermedio da Me- rada a discussão unica 
sa, o Govêrno informe e adiada a votação.-
quais os motivos em Em 17, falam os Srs. 
que se baseou para Mauricio de Lacerda e 
manter em custodia, in- Cardoso de Almeida. 
comunicaveis1 em São -O Sr. Mauricio re-
Paulo, diversos jorna- quer preferencia para 
listas, cariocas, entre imediata votação.-Poi 
estes o Sr. Antunes AI- rejeitada a preferencia. 
me ida. -Em 28 de agosto o 

Sr. Mauricio de Lacer-
• da pede a retirada do 

requerimento n. 70, de 
1930, que foi deferido 
pelo Sr. Presidente. 

Retirado. 

La- N. 71- Requeiro que, Em 1 de julho é lido e 
por iniermedio da Me- adiada a discussão . -
sa, o Govêrno informe, Em 2, é encerrada a 
com ~ maxima urgen- discussão unica.- Em 
cia, o motivo da deten- 28 de agosto o Sr. Mau-
ção, hoje, a bordo do ricio de Lacerda pede 
Flandria, em nosso a retirada do requeri-
porto, do Dr. Carlos de mento n. 71, de 1930, 
Lima Cavalcanti, dile- que- foi deferido pelo 
tor do Diario da Manhã Sr. Presidente. 
e Diario da Tarde, do Retirado, 
Recife, e ex-deputado 
estadual em Pernam-
buco. 

Requeiro, outrosiin, que 
o Govêrno informe qual 
o destino dado ao preso 
ou local em que ainda 
o detem, e á ordem de 
quem se fez essa de-
tenção ou reclusão, se 
do chefe de Policia, se 
do Ministro da justiça, 
pois que se tratando 
de pesôa proveniente 
de porto nacional, não 
se póde compreender 
que ao seu livre em-
barque neste ultimo, 
em uma terra em que 
é politico militante e 
oposicionista combati-
vo, não tenha corres-
pondido ó livre desem-
barque em outro porto 
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nacional, de uma terra 
em que não exerce 
qualquer daquelas ati-
vidades que tanto o re-
comendaram lá ao odio 
dos profissionaes do 
Poder. 

MDAMENTO 

4julho ... joão.Neves .. .. _. .. N. 72- Requeho que, Em 4 de julho é lido, 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa da Camara, sejam unica e adiada a vota 
solicitadas ao Poder ção.- Em 2 de setem 
Executivo as seguintes bro é 
informações: Rejeit;a<lo. 

1) se é exato, como tem 
sido publicado nos jor-
nais, que o Banco do 
Brasil se retirou do 
mercado cambial, dei-
xando de operar mes-
mo em saques relativos 
ás suas proprias co-
branças; 

· 2) a que soma total mon-
tam as remesas de ouro 
feitas até agora, para o 
estrangeiro, com o fim 
não atingido de evitar 
as oscila~ões e a quéda 
progressiva da taxa de 
cambio; 

3) se o Poder Executivo 
. pretende abandonar, 

como parece, o pro-
grama da estabilização, 
ou se tem em vista 
quaesquer possibilida-
des monetarias, mercê 
das quais seja possivel 
ao Banco do Brasil re-
tomar o contrôle do 
mercado cambial. 

4 julho._. Mauricio de La- N. 73- Requeiro que, Em 4 de julho é lido e 
cerda. por intermedio da Me- adiada a discussão 

sa, o Govêrno Informe unica na forma do Re-
quais as providencias gimento. -Em 9, é en· 
militares tomadas pelo cerrada a discussão. -
chefe da 4a Região Mi- Em 2 de setembro é 
litar, e se essas provi- Rejeil.ndo. 
dencias extraordinarias 
foram. motivadas por 
qualquer perigo imi-
nente p a r a a ordem 
publica e as institui-
ções. 
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La- N, 74- Requeiro que se- Em 4 de julho é encerra-
i a m transcritos n o s da a discussão unica e 
Anais, depois de pu- adiada a votação. -
blicados no. Diario do Em 28 de agosto o Sr. 
Congresso, os telegra- Mauricio de Lacerda 
mas trocados entre o pede a retirada do re-
Presidente da Republi- querimento n. 74, dí! 
ca e o Presidente de 1930, que foi ·deferido 
Sergipe, pois, ambos p,elo Sr. Presidente . 
importam em uma in- Rotirádo. · 
terpretação constitucio-
nal digna de registro. 

]usti(icaçtio 

São estes os doís do-
cumentos referidos, se-
gum~o .O PfliZ ; 

Aracajú,· 2 - Presidente 
Republica - Rio - Au-
torizadó · pêlo· Partido 
Republcarto de·Sergipe, 
e no interesse de bem 
servir aos .de s ti n·o s 
do rrieu 'E. s· ta ·d o, co-
m único ao eminente 
chefe que foi escolhido 
o nome do· Deputado 
Franéfsco 'Cie ·sou z a 
Porto pa~a suceder-me 
nó go.vêrno de Sergipe. 
O condidato indicado, 
além de presidente da 
Assembléa Legislativa, 
é uma figura tradicio-
nal na politica sergipa-
na, sendo tambem ele-
mento de destaque das 
classes conservadoras 
do Estado. Espero V. 
Ex. ficard pleno acôrdo 
essa soluçtio. Respeito-
sas saudações. - Ma-
noel Dantas, presidente 
de Sergipe . . 

O Sr. Presidente da Re-
. publica, respondeu a 
esse telegrama da se-
guinte maneira: 

cPresidente Manoel Dan-
tas - Aracajú - Aca-
bo de receber o telegra-
ma em que V. Ex. auto-
rizado pelo Partido Re-
publicano de Sergipe, me 
comunica ter sid.o apre-
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sentado o nome do De-
p u ta d o Francisco de 
Souza Porto, para can-
didato á presidencla de 
Sergipe, no p r o x i m o 
quatrienio, reunindo o 
candidato as qualédades 
precisas para o exercicio 
do cargo. Agradeçendo 
ao ilustre amigo a bon-
dade da comunicação, 
apr.esento as minhas 
smceras congratulações 
pela solução do proble-
ma presidencial, com a 
tranquilidade e ordem 
que eivilização desse 
Estado faziam 11sperar. 
Atenciosas saudações. 
~ Washington Luis. 

4 julho .•. Mauricio de La- N, 75 -m • .Requeiro q .u e, Em 4 de julho é lido e 
cerda. por intermedio da Me- adiada a discussão na 

sa, o Governo informe, forma do ~gimento. 
com todajllrgencia, qual ~ Em 91,é en.c.erralla a 
o p~ano contra as insti·· discus~tão unica.- Em 
t11tções 011 <;onspiração 28 d~ agosto o Sr. Mau-
social ou política, por ricio de Lacerda pede a 
êle · de.scoberto, e em retirada do requerimen-
virtude do ,qu11J, tem to n. 75, de 1930, que 
ord~nado prisões su- foi deferido pelo Sr. 
c'~sliivas e m~Jtiplas, Presidente. 
de· civis e militares, Retirado. 
a~ui, em S. Paulo e em 
outros Estados da Uni-
ão, prisões qy~ sã o 
maptidas em ' oroso 
segredo, sem processo, 
sem )ilquerito, ao me-
nos, levando a opinião 

! ao mais sério alarme. 
I senão quanto á segu-

rança nacional, positi-
vamente quanto á segu-
rançá· pessoal dos ci-

I 
dadãos, assim con-
tinuamente expostos ás 

I 
repre~alias e detenções 
polícillls, insegurança 
~eral desta que, ,por 
orça, estará se refle-

tindo dentr<l em pouco, 
fio credito e no ·cambio 
do •Brasil, a m b G s já 
fottemente aba 1 a dos 
pela lttr.i f!.e ec()tJomica 
das indusbiaSJ, do co-
mercio e. da lavoura e 

S. C. 20 
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do trabalho nacionais, 
bem como, pela crise 
financeira de número-
sos Estados e muuici-
pios, já de ha muito 
declarada em seus an-
gustiados apelos á pe-
rigosa usura interna-
cional. 

ANDAMENTO 

4 julho ... Mauricio de La- N. 76- Requeiro que, Em 4 de julho é encer-
cerda. . por intermedio da Me- rada a discussão unica 

sa, o Govêrno informe e adiada a votação. -
em virtude de que lei Em 28 de agosto o Sr. 
estabeleceu a censura ·Mauricio de Lacerda 
teatral e cinematogra- pede a retirada do re-
fica, limites desta, por quer-imento n, 76, de 
que, sem qualquer ato 1930, que foi deferido 
legislativo, acaba de pêlo Sr. Presidente . 
ampliar a censura te- Rct .• rn.<lo. 
atrai á censura paga dos 

• {ilms , e qual o destino 
i da respectiva renda. 

4 julho ••• Mauricio de La- N. 77- Requeiro que, Em 4 de julho é encer-
cerda. por int.!rmedio da Me- rada a discussão unica 

sa, o Govêrno informe e adiada a votação. -
qual o funcionaria dos · Em 2 de setembro é 
Telegrafas a que in- Rejei ttulo. 
cumbiu da censura te-
legrafica na Paraíba e 
si este já respondeu 
a processo adminis-
trativo na respectiva 
a-dministração federal, 
qual a culpa que lhe 
foi imputada no mesmo 
e qual o r~sultado do 
referido processo. 

7 julho .•• O olor de Brito e N. 78 - Requ~iro s~ so- Em 7 d~ julho é encerra-
Pereira Junior. licitem do Ministerio da a discussão unica e 

da Viação, por inter- adiada a votação.- Em 
medio tia Mes11, as se- 2 de setembro fala, en-
guinte informações: caminhando a votação, 

o Sr. Mucio Continen-
a) quantas e quais as es- tino, que envia á mesa 

taçOes radio-telegrafi- uma declaração de vo-
cas devidamente auto- to. -Em seguida, é 
rlzadas pêlo govêrno Re,jeitn<lo. 
federal ao do Estado 

·de Minas GeraJ~; 
b) em que condições foi 

conCedida permissão 
para a instalação e para 
o funcionamento des-
sas estações i • 
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c) se essas condições têm 
sido obedecidas pêlo 
govêrno do Estado ; 

d) se com a Instalação e 
o funcionamento des-
sas estações decresceu 
a despesa que o govêr-
no do Estado de Minas 
fazia com os telegrafas 
federais; 

e) se por essas estações 
póde transitar corres-
pondencia particular, 
inclusive s e r v i ç o de 
imprensa. 

ANDAMENTO 

7 julho ••• Oolor de Brito e N. 79 - Requeiro que se Em 7 de julho é encer-
Pereira Junior. solicitem ao Ministerio rada a discussão unica 

da Agricultura, por in- e adiada a votação. -
termedio da Mesa, as Em 2 de setembro fala, 
segu.intes informações : encaminhando a vota-

ção, o Sr. Candido Pes-
Em que condições e por- sôa. - Em seguida é 

que foi extinta a Escola Re.jei ta.d.o. 
de Laticinios que fun-
cionou no municipio de 
Barbacena, no Estado 
de Minas Gerais ; 

Porque o govêrno da 
União não aproveitou 
os imoveis a os moveis 
dessa Escola para qual-
quer fim de carater fe-
deral. 

7 julho ... Oolor de Brito e N. 80 - Requeiro que se Em 7 d~ julho é encer-
Pereira Junior. solicitem ao Ministerio rada a discussão unica 

da Viação, por inter- e adiada a votação. -
medio da Mesa, as Só!- Em 2 de setembro é 
guintes informações: Rejeitado. 

A relação- detalhada dos 
carros e passagens nas 
estradas de ferro· da 
União requisitados 
pêlo govêrno do Estado 
de Minas Gerais desde 
7 de setembro de 1929 
até a presente data. 

7 julho ... Oolor de Brito e N. 81 - Requeiro se so- Em 7 de julho é encerra-
Pereira Junior. licitem ao Ministerio da a discussão unica 

da Guerra, por inter- e adiada a votação.-
medio da Mesa, as se- Em 2 de setembro é 
guintes informações: Re.jeit.ado. 

Quais os motivos que 
determinaram a criaçãg 
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, G do ~olegio Milit'!r que 
. t\1!\Ciopou em Barbace· 
· AA• no Estado de Mi-

nas Ge~ais; 
.. Quais as despesas reali-
- .zadas com a sua insta· 

la.ção e o seu funci<;ma· 
, manto, discriminadas 

, em material e em pes· 
soai; 

Quais as r a z õ e s que 
determinaram a sua 
eKtfução; 

Quais as despesas que 
se fazem, atualmente, 
com o seu pessoal; 

Qual o destino dade aos· 
· imoveis e aos moveis 
d:O mesmo Colegio 
e os motivos legais 
em que se funda essa 
destinação. 

ANDAMENTO 

7 julho . . . Mauricio de La:. N. 82- Requeiro que, Em 7 de julho é enc~rra-
cerda. por intermedio da Me- da a discussão unica 

· sa, ·o Govêrno informe e adiada a votação.-
qual a providencia to- Em 28 de agosto o Sr. 
mada pelo MinistJlrio Mauricio de Lacerda 
'çio Interior em face da pede a retirada do rt> 
(epresentaç~o dos de- querimento n. 82, de 
SG!Tlbargadores de Ara- 1930, que foi deferido 
Céj.Jú, pedindo a inter- pelo Sr. Presidente. 
venÇão federal em Ser- Retirado. 
gipe para garantif e 
e.xercicio das ;>uas 
ful}ções judic~at ias no 
l;stado, e se, depois cta 
ref~r(da representação, 
já foi normali~aP.a ali 
a situação constitucio-
nal, estande o diteS Tri-
bl.lnal; inclusive o seu 
Wresidente, cotn as ga-

' rantias indisp-ensaveis 
ao desempenho das 
suas funções de jui(les. 

I 

7 julho ... . Aauricio de La-· N. 83 -· Requeiro que, Em 7 de julho é encerra-
cerda. por intermedio da Me- da a discussão unica 

S!l, o Govêrno informe e adiada a V{)tação. 
qual o motivo de or- Em 2 de setembro é 
dem publica ou perigo Re.je i t.~do. 

~ >I mi.ne nte par a esta 
que determinou a rigo-

' JOSA prontid~o orde-
' q.~dil tanto <ts policias 
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civil e militar como a 
todas as unidades das 
forças de terra e mar, 
na Capital da Republi-
ca, Mmas, Rio Grande 
do Sul e outros Estados 
da União , prontidão 
que ainda continúa co-
mo se nos avisinhasse-
mos de alguma grave 
comoção intestina. 

ANDAMENTO 

La- N. 84 - Requeiro que, Em 7 de julho é encerra-
por intermedio da Me- da a discussão unica 
sa, o Govêrno Informe, e adiada a votação.-
fundado em que lei, Em 2 de setembro é 
tem sujeitado todos os Rejeitado. 
detidos sem crime e 
por mero arbitrio po- · 
licial á identificação e 
ficha criminal. 

La- N· 85 - Requeiro que, Em 7 de julho é encerra-
por intermedio da Me- da a discussão unica e 
sa, o Govêrno informe a d i a da a votação.-
que poderosos motivos Em 2 de se .. embro é 
de ordem publica deter- Re,joitado 
minaram serem postos 
á disposição do Minis-
teria da Guerra, nos 
ultimas dias da semana 
passada, na Central do 
Brasil, nada menos de 
50 carros da "serie H" 
(carros para transporte 
de animais) e 30 da 
"série Tufefro" (pran-
chas para carregar pe-
sados tóros ou artilha-
ria), tendo a coleta dos 
referidos c a r r os sido 
feita com um carater de 
urgencia tamanho, que 
a Diretoria da Central 
teve de andar requisi-
tando em todas as esta-
ções e depositas, de 
O e odor o, Maritima, 
S. Diogo á Barra, Va-
lença, Porte la, etc., 
ordenando a preferen-
cia dos mesmos sobre 
todos . os trens á vis de 
carga da ta b e I a, até 
reuni-los em uma com- . 
posição militar j u n t o 
aos. pontos de con-
centração da tropa fe-
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. 
dera! desta guarnição 
ou região do Rio de 
Janeiro. 

9 julhe .•• Mauricio de La- N. 86 - Requeiro que, Em 9 de julho é encer-
cerda. por intermedio da Me- rada a discussão unica 

sa o Oovêrno informe - Em 2 de setembro e 
q u a i s as instruções Rejeitado 
dadas para a rigorosa 
censura telegrafica e 
postal ás repartições 
dos Correios e Tele-
grafos, e, especialtrjen-
te, os artigos de lei em 
~ue baseou esses átos 
e " sitio". Requeiro, 

outrosim, que o Oovêr-
no informe, juntamente, 
a data da designção do 
telegrafista de 2a 
classe Teodomiro Ma-
riano de Oliveira para 
censor do radio nesta 
Capital e a do ex-te-

' soureiro dos Telegra-
fos, Edesio Silva, na 
Paraiba, J!ara censor 
policial os mesmos 
Tele~rafos na q u e I e 
Esta o. 

9 julho .•. Mauricio de La- N. 87 - Requeiro ·que Em 9 de julho é encerrad 
cerda. seja transcrita no Diario a discussão unica. 

do Congresso e n o s Em 2 de setembro é 
Anais da Camara a de- Rejeitado. 
feza hoje publicada pelo 
grande escritor Mario 
Marianni,relativa ao in-

a 

qualificavel decreto de 
expulsão com que o 
acaba de ferir e Oo-
verno brasileiro, ao ser-
viço dos odios e perse-
guiçOes da ditadura ita-
liana contra o seu no-
tavel e pugnaz adver-
sarie na península. 

9 julho . . • Mauricio de La- N. 88 - Requeiro que, Em 9 de julho é encer 
cerda. per intermedio da Me- rada a discussãe unica 

sa, o Oovêrne informe - Em 2 de setembro é 
se já se acha esgotada Rejeitado. 
a verba para pagamente 
dos aposentadas, e se 
está, quanta resta a 
pagar ainda aos refe-
ridos servideres doEs-
tade. 
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Justificação 

Os processes de apesen-
tadoria estão no Te-
zoure mas ali encalha-
ram por ordem supe-
rior porque, diz-se, a 
verba de 1.500 contos 
para esse fim já se 
esgoteu. 

Transcrevo o que a res-
peite disseram o Cor-
reio da Manhã e O Glo-
bo, que é basfante claro 
e precisa a r e s p e i t o 
dessa deshumana omis-
são dos poderes pu-
blicos. 

Disse e Correio: 

cExlste na Diretoria da 
Despeza do Tezouro 
uma enerme quantida-
de de precessos de apo-
sentadorias de funcio-
narios federais, algu-
mas até mesmo de 1927. 
Muitas dessas aposen-
tadorias já chegaram ao 
seu termo final e espe-
ram unicamente o cre-
dito. Mas este nunca 
vem. 

Nãe são poucos os apo-
sentados que se acham 
ás portas da miseria. 
Em romaria canstante, 
batem os antigos ser-
vidores da Nação ás 
portas de Tezouro para 
pedir o que lhes é de-
vido. 

A resposta invariavel que 
se lhes dá é a seguinte: 
cNão ha credito,.. 

Afinal. toda essa gente, 
qne reclama justamente 
a sua apesentadoria, 
acha-se n:t incerteza 
quanto á responsabili-
dade pela injustiça que 
sofre: não sabe se é o 
ministro que não pede 
credito ou se o chefe 
do Executivo que l'ho 
recusa.• 
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Diz O Globo: 

cE' muito angustiosa a 
situção dos aposenta-
dos, que não recebem 
vencimentos ha varios 
a n n o s, por falta de 
verbal.. . Parece pi-
lheria, mas é verdade-
As negligencias admi-
nistrativas chegaram a 
esse bello resultado: 
os processos de apo-
sentadorias não con-
seguem atingir á fase 
final, desde 1927. Por 
isso mesmo o Governo 
não solicita os i:redilos 
indispensa-veis aos 
mesmos. Essa uma das 
hypotheses. A outra, 
porém, é que. as negli-
gencias administrativas 
envoivem malícia. O 
ministro d;~. Fazenda 
não promove a abertura 
dos creditos, multo de 
indusfria, para realizar 
ecenomias eventuaes I 
O rpinistro da Fazenda 
é um espírito feito de 
sagacidades esquisitas. 
Os aposentados rece-
berão fatalmente, mais 
h o j e, mais amanhã. 
Apenas por emquanto, 
ficam sujeitos a uma 
situaçãe dé penuda, 
que as negligencias pre-
meditadas do ministro 
lhes decretou, em ho-
menagem aos saldos 
orçamentaríos .. . . Isso, 
porém, não deve per-
dúrar, porque os arti-
fícios ridículos sempre 
acarretam consequen-
oias lamenta veia . " 

JNDAMENTO 

l.a.- N. 89 ·- Requeiro que, Em 9 de julho é encer-
por intermedio da Me- rada a discussão unica. 
sa, o Govêrno informe - Em 2 de setembro é 
qual o motivo porque Rejeitado 
aos guardas sanitarios 
da Industria Pastoril foi 
suspenso ·o desconto 
que faziam no Instituto 
de Previdencia. 
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u ]U&tijicaçao . 
·fJ)e' aeôrdo com o decreto 

l Jj1. 14.7H, de 5 de mar-
' ~~.o 1921, foram admi-
~dos para exercer o 

·~argo de guardas sani-
' tarios nas diversas de-

' 1Jendencias do Serviço 
r ' de lndus ria Pastoril 

1 ~em homens, sendo que 
· -em 1922 fôra reduzido 

para cincoenta o nume-
ro de guardas. 

:o salario mensal naquela 
: 'época era de 200$, sen-

JJ do que em 1922 fôra 
acrescido par a 310$, 
-em virtude da Tabela 

' Lira. 
~ referidos guardas re-
, 'gistraram suas porta-j 

· ' tias na segunda secção 
d~ Diretoria Geral del1 

'Contabilidade da Se-
'cretaria da Agricultura, 
'Industria e Comercio e 

I' ·.hagaram no Tesouro o 
. . llnposto de selos de no-

meação. 
)1d ' A E:m 1921 foram, de aco;-
do com a lei que creá-
ra o Instituto de Pre-
videncia dos Funciona-

t,r1os da União, inscritos 
1 qJrigatoriamente no re· 

ferido Instituto com o 
peculio de 15:000$, sen-
do em janeiro de 1928 
•fieduzido este para 

' '·10:000$, de acôrdo com 
1 ·~ reforma do mesmo 
' íhstituto. Ainda no mes-

mo ano o Ministro da 
Agricultura, dizendo-se 

~ baseado no decreto n. 
18.088, de 27 de janeiro 
(arL 7° do Regulamen-
to), reduzira os guardas 
á situação de contra-

' ltados, tsso no propo-
sito dos mesmos não 
obterem o ·aumento de 
!Vencimentos, que seria 
apenas de 80$ mensais 
ou sejam 960$ anuais 
ú>ara 50 guardas 

ANDAMENTO 
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9 julho •.. Mauricio de 
cerda. 

4'3:000$), visto que em 
1914 era de 200$ o sa-
lario de cada um. 

O Instituto de Previden-
cia, em vista desse dis-
parate, resolveu sus-
pender o desconto, que 
até então fazia para a 
fot mação do pecullo . 
Os referidos guardas 
têm 8, 9, ou mais de 
10 anos de serviço. 

La- N. 90 - Requeiro que, Em 9 de julho é encerrada 
por intermedio da Me- a discussão unica . 
sa, o Govêrno informe Em 2 de setembro é 
se recebeu, quando re- Rejeitado. 
cebeu e em que termos, 
qualquer representação 
ou sob outra fórma de 
solicitação da Leopol-
dina Ry ., qualquer pe-
dido desta para a revi-
são dos prazos de suas 
respectivas concessões, 
as quais dependem tam-
bem dos Governos de 
Minas, Rio e Espírito 
Santo no caso desse pe-
dido ter por pretexto a 
uniformizaçfJ.o dos mes-
mos. 

justljlcaçfJ.o 

E' a seguinte nota do Dia-
rio de Minas, de juiz de 
Fóra: 

"A Estrada de Ferro Leo-
poldina pretende obter 
do governo de Minas, 
Rio e Espírito Santo e 
do Governo Federal, 
uma revisão dos prazos 
de suas concessões sgb 
a base de um prazo 
fixo . 

Essa medida, que á pri-
meira vista parece ter 
apenas o carater de 
uma simples uniformi-
zação de prazo, é de 
grande interesse para a 
E. F. Leopoldina e irá 
despertar grande celeu-
ma, pois existem con-
·cessões prestes a se ex-
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tlnguirem, o que oca-
sionaria a reversão 
áqueles governos de 
muitos trechos e ramais 
ferreos perteqcentes á 
aludida companhia. 

Conseguindo essa uni-
formização, que será 
sob a base de 40 anos, 
a Leopoldina ficará a 
cobro da reversão, que 
representará para ela 
um lucro de alguns mi-
lhares de contos. 

ANDAMENTO 

La- N. 91-Requeiro que, por Em 9 de julho é encerra· 
intermedio da Mesa, da a discussão unica. 
o G o vê r n o informe -Em 2 de s.!tembro é 
quais as providencias Rejeittt.do. 
tomadas p a r a salva-
guarda das nossas leis 
e dos interesses nacie-
nals, em face da ori-
entação do G o v ê r n o 
italiano, que insiste em 
considerar como seus 
súditos os filhos de 
italianos nascidos no 
Brasil. 

justificaçao 

A politica de emigração, 
na Italià, tem se carac-
terizado pêla obstinada 
e intransigente resis-
tencia á desnacionali-
zação de seus filhos e 
dos respectivos descen-
dentes. 

Mais de uma vez, errada 
e lamentavelmente, 
simples acôrdos sôbre 
passaportes, entre 
aquele país e o Brasil, 
restritos, apenas, a cer-
tas facilidades de loco-
moção deles decorren-
tes, têm sido confundi-
dos com o problema ju-
rídico da "dupla na-
cionalidade". 

Baseada em sua Consti-
tuição, a ltalia continua 
a considerar, para to-
dos os efeitos, como 
súditos italianos, os 
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filhos de cidadãos ita-
lianos nascidos no es-
trangeiro. 

Esse ponto de vista, dia-
metralmente antagonl-
co ae que preceitua a 
nossa Carta Magna, tem 
dado motivo a fnclden-
tes, alguns de carater 
grave, entre o gevêrno 
daquele pais e o nosso. 
São centinuas e sempre 
crescentes, depois do 
advento do facismo, 
empenhada em aumelt-
tar a potencia demo gra-
fica da nação, as recla-
mações feitas junto á 
nossa Embaixada em 
Roma. 

Filhos de italianos, mas 
nascidos no Brasil, 
aqui creados e educa-
dos, alguns, mesmo, 
formados em nossas 
faculdades, ao chega-
rem á terra de seus 
ascendentes, são, ali, 
trancafiados, despoja-
dos de seus direitos de 
nacionalidade e força-
dos a servirem no 
Exército. italiano. "-

Cremos não exagerar, 
calculande em uma 
média de duas por mês 
as reclamações dêsse 
genero que são levadas 
á nossa missão diplo-
matica junto ao Quiri-
nal. 

Casos tem havido, em 
tais emergencias, de 
indiscutível gravidade. 
Ha, por exemplo, o se-
guinte fato, ocorrido 
em fins de 1928: um ci-
dadão brasileiro, nas-
cido em S. Paulo, de 
pais italianos, formou-
se em medicina na Fa-
culdade do Rio de ja-
neiro e, cama premio, 
recebeu de sua abas-
tada familia o necessa· 
rio para uma viagem á 
Europa. Decidindo 

ANDAMENTO 
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começar a excursão pê-
la terra dos seus pro-
g<lnitores, levou o seu 
passaporte ao Consula-
do Geral da Italia no 
Rio de janeiro, para o 
competente visto. 

O Sr. Censi, que el'ercia, 
então, o ca1go de con-
sul geral da Italia, sob 
o pretêxto de que o 
o suplicante era cida-
dão italiano, resolveu 
negar o respectivo vis-
to. Fez mais;- depois 
de prolongada dTh-
cussão sôbre o assunto, 
no correr da qual pôde 
verificar q11e o s~pli
cante não conhecia se-
quer, o idioma italiano, 
tilntou arrebatar-lhe o 
passaporte brasileiro 

' que trazia, para substi-
tui -lo por outro, do 
Reino da Italia. 1 

Ante a· recusa formal e 
energica q u e 1 h e foi 
oposta, o Sr. Censi con-
formou-se, e dias de-
pois, por interferenc.:ia 
de terceiros, pôs o visto 
no passaporte daquele 
médico brasileiro. Che-
gando, porém, a ltalia, 
esse nosso PRtricio foi 
levado do cáis de de-
sembarque, em ,Geno~ 
va, para a prisão, e 
desta para a caserna. 
Somente meses depois, 
em consequencia ' de 
sucessivas "démar-
ches" da nossa embai-
x~da, o Sr. Mussolini 
r~solveu, por exceção, 
consentir n 1 imediata li-
bertação da viHma, sob 
a condição de abando-
nar d~ntro de 48 horas, 
o territorio italiano. 

Outro fato: o Consulado 
Geral do Brasil em Na-
ppl~s, lelJibrou-se, um 
dia, d~ repatriar dois 
jov~ns irmã,os, de nome 
Liçastro, nascidos, am-
boa, em S. P.aulo. Esses 

ANDAMENTO 
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jovens, que haviam 
sido transportados pará 
a ltalia por seus pais, 
quando tinham 9 e 11 
anos de idade, res-
pectivamente, regres-
saram a o Brasil, ór-
fãos de pai e mãe, na 
maior miseria, para tra-
balharem na fazenda 
onde serviam dois ou-
tros irmãos mais ve-
lhos, ta mb em brasi-
leiros e que nunca saí-
ram do territorio nacio-
nal. Os dois repatria-
dos, que contavam, 
então, 20 e 22 anos, 
no momento da repa-
triação, foram violen-
tamente arrancados de 
bordo do paquete" Mar-
tha Washington", no 
porto de Napoles, na 
ocasião da partida, sob 
o pretêxto de que eram 
cidadãos italianos e 
deviam por isso, pres-
tar serviços m i I i t a -
res. 

Sem respeitar sequer, a 
autoridade do nosso 
consul geral, a policia 
italiana deu-lhes odes-
tino competente. 

Durante meses, todos os 
esforços da nossa em-
baixada em Roma fo-
ram infrutiferos, no sen-
tido de libertar os 
irmãos Licastro. Por 
fim, tambem por ex-
ceção, esses jovens 
lograram a generosa 
benevolencia do Duce, 
que permitiu a repa-
triação de ambos, de-
pois de afrontar a 
nossa soberania. Isso 
para não citar outros 
fatos, de não menos 
irritante aspecto. 

ANDAMENTO 

------------------

La- N. 92- Requeiro que, por Em 11 de julho é H do e 
in_ermedio da Mesa, o adiada a discussão. 
Govêrno informe quan- -Em 16 é encerrada a 
to deve ao Banco do discussão unica.- Em 
Brasil, por conta da di- 28 de agosto o Senhor 
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vida que com o mesmo Mauricio de Lacerda 
contraiu em 1926, por pede a retirada do re-
ordem do Presidente da queri mento n. 92, de 
Republica de então, a 1930, que foi deferido 
sociedade e j o r n a I pêlo Sr. Presidente. 
O Paiz. Retirado. 

]ustificaçilo 

O Paiz procurou meter á 
bulha os meus pedidos 
de informações. Peço 
que ao presente e I e 
se associe, dando as 
informaçOes, si o Go-
vêrno m'as negar por-
ventura. 

11 julho ... Plínio Marques e N. 93 - Requeremos a Em 11 de julho é encer-
outros. nomeação de uma co- rada a discussão unica. 

missão de cinco mem- - Em 16, o Sr. Plínio 
bros para elabo1ação Margues requer prefe. 
de um projeto de lei r.mcta para a votação. 
de combate ao a I c o- Falam, encaminhando a 
ollsmo no Brasil. A refe- votação, os Srs. Mauri-
rida Comissão dev~rá cio de Lacerda e Plínio 
enviar o seu projeto a Marques. Em seguida é 
plenario dentro de 30 Aprovado. · 
dias. 

16 julha . .. Mauricio de L:~- N. 94 ·- Requeiro que, Em 16 de jul1o é encer-
cerda. por intermedio da Me- rada a discussão unica. 

sa, o Govêrno informe - Em 2 de setembro é 
quais os termos dope- Rejeit.a.do. 
dido e o despacho, ao 
mesmo, que lhe f o i 
dir(gido por intermedio 
do Ministerio ·da Via-
ção, sobre radução de 
tretes para o transporte 
do minerlo de ferro. 

Requeiro, outrosim, que 
de s·s as informações 
conste se o pedido é 
feito com exclusividade 
a u na firma ou se se 
estenderá a todas que 
o requererem c o mo 
medida geral, e qual a 
importancia total dessa 
diferença de f r e t e s , 
prazo de sua duração, 
volume de toneladas de 
minerio de ferro e di-

i ' ferença, por tonelada, 
do respectivo frete. 
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justificação 

Tenho ciencia d~ qp.e no 
Mini&tetio da Yiação 
se requer neste mo-
mento a concessão de 
uma diferença de · fre-
tes a uma firma im-
portante desta cidade, 
pela qual esta firma 
açabará monopolizando 
e dominando a expor-
tação do minet i o de 
ferro. 

A esse plario não seriam 
estranhas firmas ame-
ricanas·. provavelmente 
The Bethleem Steel Com-
pany, que pretende ad-
quirir, por tais intet-
mediarios, nada menos 
de 15 milhões de tone-
ladas de minério de 
ferro, as quais, com a 
diferença d e 15$ d e 
frete por tonelada, dei-
xarão de lucro liquido, 
nas mãos dos interme-
diarios e seus acolitos, 
nada menos de 225.000 
contos de réis. 

Ora, não parece justo que 
num momento em que 
se alçam todas as tari-
fas e fretes, com exaus-
tão da,S fôrças pro,du-

' toras nacio11,ais, todas 
tambemr· em çrise, · se 
ptomova uryit redução 
de tarifas que é negada 
a generos de primeira 
nêce>sidade, exclusiva-
mente para uma firma 
qúe assim se investirá 
dó privilegio de expor-
tação do úliQ.erio de 
férrb· do Brasil, estri-
bada quiçá em contra-
tos já Ci,iducos, de go-
_vern?.S passados. 

ANDAMENTO. 

La- N. 95 - Requei-ro q u e , Em 16 de julho é encer 
por intermedio <\a Me- rada a discussão ,unica. 
sa, o Go'vêrno informe: Em 28 de agosto o Sr. 

Mauricio d e Lacerda 
la) Quantos ~arinhelros, pede a retirada do re-

fuzileirose .soJdados do querimento n. 95 de 
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Exército ou da Policia 1930, que foi deferido 
foram ptesos e exclui- pêlo Sr. Presidente. 
dos, em virtude de in- Retirado. 
queritos da 4a delega-
cia auxiliar, sôbre ati-
vidades re\'Olucionárias 
dos mesmos; 

b} De que data começa-
ram estas exclusões no 
atual Oovêrno, motivos 
da cada uma, unidades 
a que pertenciam os 
excluídos, n o m e s e 
tempo de serviço de 
cada qual ; 

c) Datas das exclusões; 
época da prisão, tempc 
de duração· desta, local 
em que foi cumprida e 
destino dado posterior-
mente á exclusão a 
cada um pêla policia 
Civil. 

"La- N. 96 - Requeiro que, Em 16 de julho é encer-
por intermedio·da Me- rada a discussão unica. 
sa, o Tribunal de Con- - Em 2 de setembro é 
tas informe quantas cer- Rejeitado. 
tidões parciaes tem · 
dado a empregados ou 
operarias da Central do 
Brasil sôbré tempo de 
serviço de cada um em 
repat tições federais di-
fer~ntes, confome deve 
constar do seu arquivo 
ante as folhas de pa-
gamento respectivas, e 
se para o Tribunal teem 
ost empregados da E. 
F. Central, em .. gráo de 
recurso. p e d f d o as I mesmas certidões para 

I instruir suas petições 
de contagem de tempo 

j referidas á diretoria da 
Central. 

J!M?iJicaçiJ~ 

Do Tribunal 'de 1Contas, 
" órgão auxiliar 'db Con 

gresso, no controle or-
çamentario,. e antena 
administrativa das Ca-
maras na zona consti-

•J tucional do Executivo, 
21 
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creig poder e dever 
ainda esperar a unani-
midade de vistas dos 
Barbalhos, em torno 
dêsse pacífico direito 
de que ora uso, e que 
é tão constitucional que 
a camara de 91, a que 
podia em leis auten-
ticas interpretar a cons-
tituição, dele tambem 
usou em multiplos re-
querimentos de infor-
mações ao Executivo, 
conforme se lê nos 
Anais respectiv9s. 

ANDAMENTO 

La- N. 97-Requeiro que, por Em 16 de julho é encer-
. intermedio da Mesa, rada a discussão unica. 
o Governs informe a - Em 2 de setembro é 
quanto montam os fun- R~jeita.do. 
dos das Caixas de apo-
sentadorias e Pensões 
depositados nós bancos 
e se sobre os mesmos 
vae emitir obrigações 
ferroviarias, e qual a 
intervenção do Conse-
lho Nacional do Traba-
lho nessa operação .. 

justificação 
A essa operação assim 

se referiu o Diario de 
Noticias desta cidade: 

"Chegam-nos rumores de 
que vae ser feita uma 
emissão de alguns mi-
lhares de c o n t o s de 
obrigações ferroviarias. 
Será, desde logo, cober-
ta. O banqueiro está 
-eleito : é . o conselho 
Nacional do Trabalho, 
que lançará mão de par-
te dos fundos das Cai-
xas de Pensões, depo-
sitadosem bancos. Diz-
se que já estão sendo 
ouvidos os conselhos 
de ad mi nstração das 
c a. i x as, contando-se, 
antecipadamente, com 
o seu placet. 

Se assim é lucrarão, até 
certo ponto, os patri-
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monios das caixas. 
Taes obrigações ren-
dem 3"i• ao ano. Res-
ta por m, saber se a 
aquisição dos títulos 
se fará ao par ou se 
pela atual c o t a ç ã o. 
Neste ultimo caso, o 
negocio será negativo 
ou prejudicial. 

A 1 e m b r a n ç a dessa 
emissão está subordi-
nada, entretanto, como 
é facil de imaginar-se, 
á hipothese de falhar 
o grande emprestimo, 
que estará ·sendo ulti-
ma do ou que já terá 
sido ultimado, e, para 
cujo exito, deixára o 
Rio, h a pouco, desti-
nando-se á Europa um 
conhecido banqueiro." 

As caixas, segundo um 
projeto iniquo de au-
mento das contribui-
ções e aumento dos 
prazos de tempo para 
as aposentadorias, pre-
cisam dessa transfusão 
de sangue das econo-
mias dos seus já tão 
anemicos contribuintes . 

Parece, entretanto, que 
bastava, em logar de 
a p p l i c a r, daqui por 
deante o limite da lei 
vigente ao tempo de 
serviço e ao de idade, 
para tudo f i c a r sa-
nado. 

A representação que te- . 
nho em mãos 'dos ope-
rarios das E. de F. 
Central do Brasil, Rio 
d'Ouro e Terezopolis, 
esclarece muito o caso I 
em apreço. i Nella, depois. de se sa- I 
lientar os gastos imode- I 
rados com o filhotismo I 

~einante nas caixas, 
donde são sistematica-
mente afastados, nas 
diretor!as, os legítimos 
o per anos e 
dos · diz-se: 

emprega-
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••Nesta breve exposição, 
na p a r t e da receita, 
temos e estudo aliás 
sufficiente para conhe-
cermos a incompetente 
direção do alludido es 
tabelecimento criado 
pelo decreto 5.109, de 
dezembro de 1926. Diz 
o art. 17, letra A, que 
a a'posentadoria conce-
dida aos 30 anos ser,; 
aquelles que se admi-
tirem após a sanção 
da lei, que quando fi-
zeram 30 anos de ser-
viço, tem 30 anos de 
contribuição, e conta-
dos da idade de 18 anos 
de setviço. quando es-
te tiver 30 anos líqui-
dos tem 55 anos de 
idade. Aos que já eram 
empregados antes da 
lei, sà podia ser con-
cedida aposentadoria 
ordinaria aos que tives-
sem 55 anos de idade 
e 35 de serviço. E, no 
caso do operario ter 
55 anos de idade e não 
ter 35 anos de serviço, 
tambem p o d ~r i a se 
aposentar, mas com 30 
avos da aposentadO! ia 
ordinaria, conforme. se 
vê no art. 17, letra 8. 
Fóra destes casos, só 
por invalidez. 

Entretanto, deram apo-
sentadoria ordinal ia a 
todos que tinham 30 
anos se serviços, pou-
co importando a Idade, 
como muitos ha com 
45 anos. Este numero 
se eleva a ml!lis de 
dous terços dos que 
verdadeiramente ti-
nham direito. Nestas 
condições, como é que 
póde harver equ\librio 
da receita. com a, des-
pesa? Quanto majs ren-
p.a ·.a e , arranjar~ n~ais 
,despesa, apflrecepCada 
.diretor da ·e~1tada que 
vier trará uma imensi 

ANDAMENTO 
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dade de protegidos. 
Renda haja, p o r q u e 
nunca ha de c h e g a r 
para cobrir as despesas. 

Para pôr termo a esses 
abusos recolha-se esta 
receita ao Tesouro e 
este se obrigue a dar 
o direito aos seu con-
tribuintes, de acôrdo 
com a lei, assim como 
faz com o Montepio Fe-
deral. Esta mesma 
renda, por certo, ha de 
aumentar o saldo em 
favor do E s ta d o . A 
caixa precisa de refor-
mar, isto é, corrigir al-
gumas I a c unas que 
trazem grandes pre-
juízos aos contribuintes 
como seja ti) as seguinte: 

Em vez ·de 30 anos para 
aposentadoria, diga-se 
25 anos de seçviço, e 
bem assim em vez de 
35 anos,30 anos (letra A 
do art. 17). 

Na letra B, do mesmo 
artigo: Ao ferroviario 
que tenha 50 anos de 
idade ou mais, que 
tenha prestado 10 ou 
25 de serviço, tambem, 
a requerimento seu ou 
da respectiva estrada, 
seja aposentado c o m 
tantos 25 avos quantos 
forem os anos de ser-
viço, até o maximo de 
25 anos. E no art. 27: 
Relativamente a aciden-
te de trabalho, seja o 
empregado aposentado 
com os vencimentos in-
tegraes." 

De outros empregados da 
E. F. Baia e Minas, 
recebo a respeito da 
malfadada idéa do Con-
selho Nacional do Tra-
balho, de caracter onze-
nado, a segu nte repre-
tação: 

"Vamos considerar a 
concessão da aposen-
tadoria ordinaria para 

' ANDAMENTO 
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Olf que tiverem 35 anos 
de serviço em vez de 
30 e 55 de idade, em 
vez de 50. Como V. Ex. 
sabe, o homem que, 
durante 30 anos, tra-
balha como ferroviario, 
está, depois desse tem-
po, esgotado e incapaz 
de continuar a lutar. 
Precisa, forçosamente, 
de descançar, pelo que, 
será um absurdo e até 
uma falta de humani-
dade, prolongar para 
35 anos de serviço o 
tempo para sua aposen-
tadoria ordinaria. Além 
·disso, quem, como al-
guns de nós tenha en-
trado para o serviço 
com 12 anos de idàde, 
ver-Se-ha, se aquelas 
sugestões forem trans-
formadas em lei, for-
çado a trabalhar mais 
de 35 anos, até que 
atinja aos 55 de idade, 
ou sejam 43 anos de 
trabalho exhaustivol 

Alegam os que insensa-
' tamente pretendem a 

reforma nestas condi-
ções, que os fundos 
das caixas tendem a 
desaparecer c o m as 
despezas avultadas a 
que estão sujeitas, mas 
não vêm que o que mais 
concorre para isso é a 
verba que se destina ao 
Serviço Medico, o qual, 
além de caro, é sempre 
imperfeito, e que, salvo 
casos excepcionaes, as 
estradas não concorrem 
para os fundos tias cai-
xas com a contribuição 
de ll/2 % de sua ren-
da bruta, como deter-
mina a letra 8 do art. 
3° da lei n. 5.109. 

Parece-me q u e q u e m 
apresentou as suges-
tões para a reforma, 
tem em mira apenas 
prejudicar a classe dos 
ferroviarios, p o r q u e, 

ANDAMENTO 
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além de cercear-lhe o 
di r e i to de aposenta-
doria com 30 anos de 
serviço e 50 de idade 
ainda exige dos mesmos 
a contribuição de 4% 
em vez de 3 °/0, como 
determina a letra A do 
citado art. 3° daquela 
lei. 

Ora, Exmo. amigo, sendo 
as caixas estabelecidas 
p a r a beneficiarem a 
classe e mantidas pelos 
membros das mesmas 
com a contribuição de 
3 o/o e com a joia de um 
mês de vencimentos, 
auxiliadas pelo povo, 
que concorre com 2 oy, 
sobre as tarifas (letra C 
do art. 3"), não é justo 
que, a titulo de reforma, 
se pretenda prejudicar 
áqueles que devem ser 
por ela amparados, de 
acôrdo com o espírito 
da primitiva lei (4.682, 
de 24 de janetro de 
1930). 

Poderia transcrever aqui 
as notas de jornais pau-
listas e paranáenses, 
que tenho em mãos, 
contrarias a semelhante 
reforma da porcentagem 
e do limite da idade. 
~eservo, todavia, para 
a discussão do projeto 
oficial do Conselho, a 
produção das outras 
impugnações ao mesmo 
e que vou recebendo de 
toda a parte do Brasil. 

Um contador da Vitoria, 
Minas - St. José Go-
mes de Souza - assim 
se pronunciou sobre a 
famosa reforma: 

c Os artigos e paragrafos 
alinhavados pelo Con-
selho Nacional do Tra-
balho dão a perceber 
que um dos motivos da 
reforma é a falta de re-
cursos das caixas, que 
não se encontram em 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

-328-

ASSUNTO 

,bôas condições finan-
' ice iras. O Sr. Gomes 
, _combate facilmente se-

·melhante argumento, 
• r mostrando o ultimo re-
'u latorio da Companhia 

Estrada de Ferro Vito-
ria a Minas, que, sendo 

1 .kalvez a menor via-fer-
rea do_ Brasil, rendeu 
de 1923 a 1929 mais de 

1'.3.000 contos, despen-
J ndendo apenas de toda 
r LCssa renda 29 % • Isto 
.. basta para comprovar a 
,prosperidade das Cai· 
rxas de Aposentadorías 
e Pensões. 

Se a Caixa da Companhia 
Vitoria a Minas deu tão 
satisfatorio resultado, 
as Caixas da Leopol-
dina Railway e da Cen-

' trai do Brasil devem se 
encontrar em situação 

l•magnifica. A da Cen-
tral, por exemplo, tem 

, no Banco do Brasil um 
deposito superior · a 
20.000 contos. 

A··Caixa de Aposentado-
.rias e Pensões, que foi 

.) instituida para amparar 
os velhos servidores 

I rferroviarios, c o m e ç a 
, agora a onerar os seus 
t · contribuintes e a criar 

.fontes de renda. 
Q art. 7, letra a, eleva de 
' .3 para 4 % a contri-

buição das caixas e au-
. menta a receita deter-
. ,. minando que o produto 

dos leilões de enco-
mendas, venda de pa-

1 ,pei's velhos, excesso de 
,. fretes não reclamados, 

e varredura de café dos 
v armazens das estradas 

de ferro; revertam em 
r. -beneficio das caixas. 
O• aumento de renda pro-

veniente daqueles favô-
,_-es será de 30 % , mais-
~u menos. Tendo os 

l &membros do Conselho 
~sNacional do Trabalho 
r ']} % da renda bruta, 

o ANDAMENTO 
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compreende-se que os 
m e s m o s passarão a 
usufruir uma excelente 
porcentagem com a 
aprovação do projeto 
em andamento. 

O art. 17 determina que 
que os fundos das cai-
xas sejam depositados 
no Banco do Brasil, 
com grande prejuízo 
para as nt'esmas, devido 
aos juros modicos que 
esse banco paga. 

O art. 29 pr01be em ab-
soluto que o aposen-
tado m e 1 h o r e a sua 
situação, aproveitando 
os restos das suas ener-
gias em qualquer mis-
tér remunerado, quando 
a lei em vigor priva 
apenas o aposentado. 
de exercer cargó ferro-
viario. 

Um trabalhador que vive 
no campo, longe das 
cidades, é obrigado, 
pêlo § 2' do art. 33, a 
tirar, não só o seu re-
trato, como o de toda a 
sua familia. 

O art. 35, que chega a ser 
draconiano, impedindo 
que um aposentado re-
_sida fóra do país. Não 
se compreende o alcan-
ce de semelhante exi-
gencia pêlo que ela en· 
cerra de absurdo. 

O art. 42 crea uma quota 
de 6, 7 e 8 % não só 
sôbre os vencimentos 
dos ferroviarios que se 
aposentarem como sô-
bre os que se acham 
aposentados. Só isto, 
que vem ferir direitos 
adquiridos, basta para 
que o Diarío da Noite 
combata o novo projeto 
abertamente. 

Concluindo, pensa o Se-
nhor Gomes que o Con-
selho Nacional do Tra-
balho se c o n t r a d i z 
quando dt:lxa perceber 

. q.ue é precaria a si-

ANDAMENTO 
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tuação das caixas, e não 
obstante o art. 109 
mantém a porcentagem 
que recebe a titulo de 
fiscalização, porcenta-
gem que se avolumará 
com as vantagens do 
art. 7°, letra a. 

Parece incrível o que vou 
dizer ao senhor, para 
terminar, acentuou o 
contador da Companhia 
Vitoria a Minas : 

-"No Conselho Nacional 
do Trabalho não ha ne-
nhum ferroviario . Daí 
talvez as dificuldades e 
embaraços que dia a 
dia agravam a nossa 
situação.,. 

ANDAMENTO 
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La- N. 98 - Requeiro que por Em 16 de julho é encerra-
intermedio da Mesa o da a discussão unica.-
Ooverno informe qual Em 2 de setembro é 
tem sido a aplicação Rejeitado. 
dada pêlo Conselho Na-
cional do Trabalho a 
cêrca de 700 c o n to s 
anuais que ele recebe, 
por conta de 1 % legal, 
das Caixas de Aposen-
tadorias e Pensões dos 
Ferroviarios, justifican-
do-se devi da mente a 
despesa do que a titulo 
de fiscalização ·arranca 
dos operarios o mesmo 
Conselho, só no exer-
cício passado e neste a 
imporiancia calculada 
em 1.270 e poucos con-
tos de réis, com os 
quais parece querer o 
Conselho, com o seu 
novo projeto, repelido 
em todos os meios ope-
rariqs, pois agrava as 
contri uições e restt in-
ge o socorro das pen-
sões e das aposentado-
das, multiplica alguns 
confortos que lhe faltam 
além dós seus automo-
veis, e algun' dos car-
gos que lhe sobram na 
farta burocracia. 
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justificação 

O ante-proje'o do Conse-
lho sobre as caixas fer-
roviarias está sendo 
universalmente r e p e-
lido pêlos 'operarios, 
que foram afastados 
das eleições de muitas 
das caixas e nestas os 
que se instalaram sís-
tematicamete postos á 
margem na '"obra" do 
Conselho. Este não vê 
outro remedio na dife-
rença de receita e des-
pesa das caixas fóra da 
odiosa restringenda, do 
tempo de serviço am-
pliado e da idade acres-
cida, de modo a só 
valer a quasi valetudi-
narios, pois nem todos 
podem chegar a tão alto 
limite de idade, . com a 
validez de um desem-
bargador de bom trato. 

Todos sabem que a massa 
brusca de aposentados 
e pensionados vinda do 
limite como de idade, 
concedida no regula-
mento, contrariamente 
á lei, é que contribuiu 
para onerar a despesa 
das caixas, tendendo 
pouco e pouco a resta-
belecer-se, após a pri-
meira onda, o nível nor-
mal da mesma. Além 
disto o Conselho Na-
cional do Trabalho, or-
ganizado a sopapo e 
sem qualquer criterio 
tecnlco, onde juizes fa-
zem e batisam, isto é, 
onde um juiz decide de 
direitos, de cuja deci-
são se houver apelantes, 
ele de novo decidirá 
den1ro da sua tóga na 
justiça comum, o Conse-
lho não encarece o mo-
tivo principal da crise 
das caixas. E' em pri-
meiro logar o desenvol-
vimento da despesa 
destas empenhada em 

ANDAMENTO 
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mil e um servtços e 
contratos, e por outro 
o desfalque da sua re-
ceita para manter a bu-
rocracia e o luxo de um 
Conselho em que os 
operarios não são re-
presentados e nem sem-
pre são ouvidos como 
agora no caso das cai-
xas. 

A re<ieita global das cai-
xas, segundo uma nota 
oficial do Conselho e 
segundo a Mensagem 
presidencial deste ano, 
é de 65.423:955$154, e 
o valor global da sua 
de<pesa é de ....... . 
44.722:352$000. 

Assim desses . 65 mil e 
muitos contos o Conse· 
lho receberá em 193(· 
nada menos de . •.. .... 
654:239$551 réis. Natu-
ralmente os vai gastar 
como os 620 contos do 
ano passado em gazo-
lina, auto' do pr~siden
te, telefones em resi-
dencias particulares, 
gratificações especiaes 
a funcionarias, ajudas 
de custo a membros do 
Instituto, e instalações 
luxuosas deste para m 
0perarios chorarem ne· 
las as suas maguas com 
todo o conforto dos ri-
cos, se nelas forem 
admitidos, o que ponho 
em duvida, e por cima 
disto tudo o regimen do 
SEGREDO para todas 
es3as despesas. 

Quanto ás cai:xas, vão nas 
aguas .. . 

A da Central só em um 
predio marcha com 48 
contos anuaes e tem 40 
medicos a conto de réis 
por mês ou sejam 40 
contos mensais. 

UmgTande numero de em-
pr~gados, acrescidos 
dos protegidos da dire-
toria, a vencer cada um 

ANDAMENTO 
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600$ a 800$ ·oo.E depois 
disto os operarios que 
deem mais dinheiro e 
recebam menor numero 
de aposentarias e pen-
sões. Deem mais di-
nheiro nas porcenta-
gens da sua contribui-
ção, e dêem por mais 
tempo essas contribui-
ções, trabalhando mais 
.alguns. anos para pagar 
mais algumas<contribui-
ções que dêem para 
sustentar o parasitismo 
enfeitado do Conselho 
Nacional do Trabalho. 
Digo enfeitado porque 
ele é uma Guarda Na-
cional de celebridades 
no .fôro, nas letras, na 
politica, e nas indus-
trias e nas artes, em 
uma aristocracia patro-
nal em que não se con-
ta um só plebeu que 
moreje nas "oficínas 
para suar rriais umas 
pingues contribuições 
em mais alguns anos 
arrastados no trabalho, 
afim de merecer uma 
aposentadoria magra e 
seca, sem automovel, 
sem telefone, sem co· 
xins e sem pomadas 
sociaes ... 

ANDAMENTO 

La- N. 99 - Requeiro que, Em 16 de julho é encex 
por intermedio da rada a discussão unica 
Mesa, o Govêrno in- - Em 2 de Setembro, é 
forme: Rejeitado 

a) qual a receita das cai-
xas de aposentadorias 
e pensões creadas e 

· reg uI a das em 1926 
e 1927; 

b) quanto deu na Central 
do Brasil a percen-
tagem de 1 1/2 da ren-
da bruta, e q u a n to 
renderam os 2 o/o sõbre 
o aumento de tarifas 
de que tratam as re-
feridas leis e regula-
mentos; 
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c) qual o número de apo-
sentados e pensionistas 
com 25 e 30 anos de 
serviço, respectiva-
mente, e 55 anos de 
idade, desde os que já 
estavam com essa con-
dição perfeita antes da 
lei e os que só a reali-
zaram depois, tambem 
respectivamente: e en-
globados nos ~eus dois 
gruJ')os; 

a) se foi dada aposenta-
doria a todos os que ti-
nham 30 anos de idade, 
sem os limites da lei e 
pelos mais amplos li-
mites do regulamento, 
qual o motivo; 

e) qual a despesa total 
com essas aposentado-
rias e se a mesma é 
superior á renda decre-
tada em lei; 

lf> quais as outras des-
pesas, discriminada-
mente, com os 40 me-
dicos, empregados, 
alugueres, contratos, 
inclusive, com Q Con-
selho Nacional do Tra-
balho, importe total 
das mesmas e se por 
elas responde a renda 
das caixas respectivas, 
apenas; 

g) se· as eleiÇões para a 
administração das cai-
xas admitem o man-
dato a operarias e se 
têm sido procedidas 
livremente sem a coa-
ção ou inflencia das 
respectivas diretorias. 

ANDAMENTO . 

La- N. 100 - Requeiro que, Em 16 de julhO: é encer-
por 'i n te r m e d i o da rada a discll'Ssão uni-
mesa, o Oovêrno in• ca.-Em 2 ~e setem-
forme quais as provi- bro é 
dencias tomadas rela- Rejeitado, 
tivas á anunciada alta 
de fretes na Estrada de 
Ferro São Paulo - Rio 
Grande. 
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Justificação 

E' o seguinte tópico do 
O Estado de Sllo Paulo: 

"Estamos informados de 
que na ultima reunião 
da Comissão de Tari-
fas Ferroviarias no Rio 
de janeiro a Estl ada 
de Feno São Paulo-Rio 
Grande pleiteou e obte-
ve o aumento dos fretes 
sobre o café transpor-
tado naquela via ferrea. 
Este aumento é de cêrca 
de oito por cento. 

Alegou a estrada, nas 
rasões que apresentou, 
que, não tendo sido 
aprovadas pêlo govêrno 
as novas tarifas pro-
postas em meados do 
ano passado, ainda vi-
gora n!ls linhas daquela 
companhia o m e s m o 
regimem de ha muitos 
anos atráz, pêlo qual o 
transporte de café, su-
jeito a fretes inferiores 
aos que vigoram nas 
estradas paulistas, é 
deficitario. Affirma a 
São Paulo- Rio Grande 
que no primeiro semes-
tre do con ente · ano o 
transporte de café do 
norte do Paraná e do 
sul de São Paulo nas 
suas linhas, em deman-
da do porto de Para-
naguá, representou pa-
ra a companhia um 
prejuízo de mil e qui-
nhentos contos. 

Não pretendemos contes-
tar a procedencia das 
alegações d ·quela es-
trada. Mas é preciso 
reconhecer que o mo-
mento atual é o menos 
oportuno para tomar 
uma medida que vem 
agravar ainda mais a 
situação de um produto 
sujeito a condições eco-

. nomicas das mais pre-
carias." 

ANDAMENTO 
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La- N. 101 - Requeiro que, Em 16 de julho é encer-
por intermedio da mesa rada a discussão unica. 
o Govêrno informe por- -Em 2 de setembro é 
que tem negado, em Rejeitado. 
desacôrdo com a lei, a 
contagem do tempo aos 
seus operat i os e funcio-
narias em outras repar-
tições ou oficinas fede-
rais. 

justificação 

A lei deu a esses servi-
dores do Estado a van-
tagem dessa contagem 
de tempo para sua apo--
sentadoria. 

Contam muitos empre-
gados municipais, tem-
po federal para aquele 
fim. Os federais, entre-
tanto, da Central, não 
co.ntam; por exemplo, o 
tempo do Arsenal. 

O regulamento da estrada 
preceitua, contudo, que 
havendo . dous de igual 
tempo para a promoção, 
tire-se a diferença pêla 
contagem de outro ser-
viço. A lei dá o recurso 
para o Tribunal de Con-
tas, que assim só ele 
poderá suprir as omis-
sões voluntarias da 
Diretoria da Central 
para com seus empre- . 
gados e operarios, e 
cujos pedidos .de con-
tagem. de tempo, nas 
condições supra refe-
ridas, desconhece ou 
amoita nos seus arqui-
vos. A e!a recorrerei, 
pois, em outro pedido 
de informações que 
nessa data l)le enca-
minho. 

La- N, 102- Requeiro que, Em 16 de julho é encer-
per inter m e·d i o da rada a discussão unica. 
Mesa, o Govêrno in- -Em 2 de setembro é 
forme porque es adi- Rejeitado. 
cionais foram suspen-
sos só no Ministerio 
da Viação, pninc.ipal-
mente na Estrada de 
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Ferro Central do Bra-
sil, onde cencedidos 
pElr decreto em 1911 e 
suspensos por decreto 
em 1912, certos fuhcio-
narios recebem e ou-
tros não os mesmos 
adicionais. 

jus(ijicação 

Em 1911 o decreto o. 
8.610, de 1911, no seu 
art. "36, concedeu os 
adicionais. Em 1912, 
eles foram SttSpensos, e 
não revogados, p ê 1 o 
decreto n. 2..564, de 4 
de jé\nei.ro daquele ano. 
Em virtude c;las dispo-
~Jições dessa .suspensão, 
que se d a ,r i a para os 
queentrassem da-
QUI!léJ data em ~iante, 
V!}fifica.-se dado o seu 
1p(olpngéJmento, a s e-
g!linte situação injusta: 
os, antigos, de antes de 
1911, recebem até hoje 
os .adil;ionais1 e os ou-
tros não. Uns recebem, 
enquanto outros não 
recebe .ri. 

Fez-se a suspensdo, meio 
alarma~amente, par a 
não se . conf~&sar que 
era um a reviJJ{ação, e 
ajeitou-se a mesma de 
m o d o a apaziguar a 
massa d9s que então na 
atividade ferroviaria 
pode,~;ia •n se revoltar. 

E ps: empregado& opera· 
rios da Central f o r a m 
no Jõgr,o.' 

U~ge reparar a injustiça 
qqe .a1w11tQ .~f'a prote-
lação que p~(!f)igo, de 
uma medida ocasional 
t-orna,~ pru:manente1 
se~ão perpetua. 

ANDAMENTO 

La- N. 103.- Requeiro que, Em 16 de julho é encer 
por ;Í;I)terme,qj_o od.~ , me- rada a discu$ão unica 

) &a, o Gevêrno i.nforme, Em 28 de agosto o 
_qual o motivo e apôio Sr. Mauricio de Lacer 
em lei das novas exi- da, pede a retirada do 
gencias a velhos guãr- requerimento n. 103, de 

22 
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das da nossa Guarda 1930, que foi deferido 
Civil, assim discrimi- pelo Sr. Presidente. 
nadas: R ·etira<lo. 

l-Obrigação aos guardas 
d~. apresentar certi?ão 
de idade após murtos 
anos da nomeação de 
cada um. 

2- Obrigação, aos mes-
mos, de novas cartas 
de fiança. 

3 - ~ecusa das Cl\ftaS de 
fiança das caixas bene-
ficentes até hoje admi-
tidas. 

4 -Compra de novos 
uniformes, de pano ca-
rissimo, pois fica em 
800 e tantos mil réis o 
uniforme c o m p I e to, 
uniformes que são com· 
prados a uma firma 
desta cidade, enquanto 
a lei manda que para a 
referida Guarda e Ins-
petoria deVelculos, 
os uniformes sejam for-
necidos pela Correção. 

justiflcaçllo 

o novo uniForme deve 
ser adquirido pelos 
guardas, pagando estes 
a metade de seu preço, 
a razão de 38$600 men-
sais, em virtude de um 
contrato com uma firma 
qne os fornecerá a 800 

mil réis, en-e tantos 
quanto o decreto nú-
mero 5.034, de 26 de 
setembro de 1828, man-
da que t-ais forneci-
mentos sejam f e i t o s 
pela Correção. 

16 julho ... Mauricio de La- N .' 104- ~equeiro gue, Em 16 de julho é encerrada 
cerda. por intermedio da !Jle· a discussão unica.-Em 

sa. o Govêrno informe: 28 de agos~o o sr. Mau-
a) desde que data não se 

ricio d_, Lacerda pede 
a retirada do requeri-

'verificam mais casos mento n, 104, de 1930, 
~ positivos de febre que foi deferido pêlo sr. 

' amarela no Distrito Fe- presidente. 
dera1; Retirado. 
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b) desde que data não mais 
foram notificados casos 
suspeitos, nem interna-
das, no isolamento res-
pectivo, doentes dêsse 
mal; 

c) se o Govêrno reputa 
· extinta a febre amarela 

na Capital, .e julga po-
der desaparelhar-se do 
pessoal e material ex-
traÇ>rdinario que a úl-
tima epidemia impôs, 
sem grave ameaça de 
um novo surto; desde 
que se verificam casos, 
no Estado do Rio, e a 
infecç.ão da vez passada 
nos veio de muito mais 
longe, do norte, e se 
desenvolveQ, graças ao 
desaparelhamento d a 
Saude Publica, que 
adormecera ,. confiante, 
na palavra científica da 
missão Rockffeler, a 
·qual dava, então, como 
extinto aquele tifo ter-
riv~l, na zona norte, tu-
do isso, segundo o ale-
gado, pela palavra ofi-
cial nos •então começos 
da 1 ecente epidemia ou, 
mais elegantemente, 
surto epi'aemico; 

(, ) se o governo tem no-
ticia dos tasos flumi-
nenses e de outros por-
ventura verificados no 
Brasil, e nessa hipotese 
se ainda vai se desapa-
relhar dos atuais ser-
viços de profilal(ia. 

e) se nos palses com os 
qua;s temos comercio 
e comunicação cons-
tante, ou nos de escala 
obrigatoria para os nos· 
sos portos, não ha ca-
sos do mal amarilico, 
qLre aconselhem pre-
v:enção eapalelhamento 

l contínuó de nossa parte 

l contra•novos surtos epi-
dem'iéos; 
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~ s~, verificadas cada uma 
das circunstanclas aci-
ma de modo Inteiramen-
te satisfatorio para a 
saude naciona{, vai o 
governo dissolver o 
pessoal já adestrado e 
se desaparelhar total-
mente, ouse ~nda guar-
dará um esq,ueleto ou 
quadro da primitiva or-
ganização; 

h) nesse ultimo caso 
quantos homens dis-
pensou, com quantos fi. 
cou, quais as suas cate-
gorias e crltel'io dessas 
dispensas de uns e con-
serva:çãe de outros, do 
mais alto medico ao 
mais modeato ·mata-
mosquito; 

i) qual a despesa feita até 
agora com o combati! 
ã febre amalli!l'éli, com 
o pessoal e o material, 
destino dos credi-tos res-
pectivos e sua apli-
cação rigorQsamente 
tecnica e administra-
trativa, parcela ROr par-
celarubrica por rubrica; 

j) qua) a economia decor-
re,nte ~a dispensa em 
grandes massas do pes-
soal e a despesa per-
manente q,ue restará a 
custear, depois disso, 
com os mesmos servi-
çQs; 

k) qual o destino ou em-
prêgo d"ado ao m a t e-
ria! encostado em vir-
tude do3 cor.tes a 1 u-
<tidos ou da declaração 
oficial de extinção da 
febt~ amarela na Ca-
pital; 

L) 'quais as providencias 
tomadas, de a e·ô r d o 
com as autoridades 
sanitarias do .B.stado 
do. ~io., para circuns-
crever, abafar e elimi-
nar o fóco ou os fócos 

A"'DAMENTO 
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ainda existentes na -
quela região, rep1 esen-
tados nos casos que ali 
se ve1 i ficaram ultima-
mente. 

ANDAMENTO 

21 julho ..• Mauricio de La- N'. 105- Requeiro que Em 21 de julho é lido, e 
cerda. por intermedio da Me- na forma do Regimento, 

sa. o Govêrno informe, fica adiada a discussão. 
() paradeiro dos seguin- - Em 24, é encerrada 
tes marinheiros e qual a discussão unica. -
a nota por que foram Em 2 de setembro é 
excluidgs da Armada; Rejeitado. 
a c u 1 p a devidamente 
apurada dos mesmos 
em- qualquer sedição 
no inquerito policial 
respectivo ; quando e 
quais os marinheiros 
que f o r a m excluídos 
assim até hoje; qual o 
texto legal em que se 
estriba a deportação de 
cada um dos seguintes 
marinheiros e a res-
pectiva folha de servi-
ços, tempo dêstes, no-
tas, elogios, censuras, 
de cada um : - Paulo 
Ferreira Reis, Almerin-
do Alves áe Moura, Se-
bastião Brasil Soares, 
Francisco Rodrigues 
Costa, Ascendino Miguel 
o·a Cruz,José Sebastião 
Brasil Soares, Francis-
co Rodrigues Costa, As-
ccndino Miguel da Cruz, 
José Trajano da Rocha, 
]otlo José dos Santos, 
]osi Francisco Filho, Fe-
lix Guilherme dos San-
tos, José de Souza Fi-
gueiredo, Philadelpho 
de Mattos, José Luiz da 
Motta, A velino Durval 
Santos, Antonio Victor 
da Cruz, Tertuliano Pe-
reira da. Silva, Heracly-
des Gonçalves dos San-
tos, João Alves da Cos-ta, lnnocencio R o s a, 
Paulo Serra Mousinho, ' 
José Rodrigues de Al-
meida, Antonio J os é, 
Mario Mattos Varella, 
Pedro Cardoso de Fi-
gueiredo, julio Ferrei-
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ra de Araujo, Benedicto 
Carvalho, Luiz Cordei-
ro da Silva, Otacilio 
l o s é d e Sant' Anna, 
Francisco Pereira da 
Silva, Antonio Furtado 
dos Santos e Pedro da 
Costa Baptista. 

5& prisão total 34 passan-
do tres baixas ao hos-
pital. 

2a prisão -Luiz Augusto 
da Costa, Monoel Jgna-
cio de Carvalho, Mano-
el Ignacio da Silva, José 
Fontoura Brandão, Je-
hovah de Carvalho Vi-
dal, Lindolpho Rabello, 
Nactlvo Pereira Bello, 
Jsaac Lopes da Silva Li-
ma, Francisco Damasio 
Cirne e José Evange-
lista de Vasconcellos. 
Total 10 ptesos. 

3a prisão r-r:- Nestor Ces-
sino Jagge. 

justijica~do 

Na lista da p,olíJ:ia dos 15 
mandados para os Es-
tados só ha 14 publica-
dos. Alguns çom os no-
mes estropiados E os 
outros 31· ou 30? E os 
qJ.tatro.dp Hospital? 
Para onde foram? Com 
que npta? O que apu-
rou o inquerito? Segre-
do, sempre segredo! 
Penas em se g r e doi 
Processo em segredo I 
Isto com homens de 
bons serviços a 1 g u n s 
com 20 anos de ban-
deira na Marinha I 

Os 14 nomes g r i fados 
constam da relação dos 
15 que a Policia depor-
tou para o N o r t e 
do pais. E o 15° que 
falta na mesma lista? 
E os restantes, q u e 
destino levaram? Será 
Luiz Motta esse 15°? 

ANDAME .• TO 
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Os presos estão em xa-
drezes diversos. O que 
está na 3a prisão é sub-
oficial, por isso, está 
só. Estão todos de pé, 
bs da 5° prisão, por 
não se poder sentar, de 
tão numerosos. Dêstes, 
quatro já baixaram ao 
Hospital da Ilha. 

Eis a representação que 
recebi dos presos, tra-
zlda por mão bemfa-
zeja ao Correio que só 
a 17 ma entregou: 

cExmo. Sr. Dr. Mauricio 
de L a cerda, digno 
Depptado Fede r a I-
Rio. Respeitosas sau-
dações. Reconhecendo 
em vós a palavra mais 
autorizada neste Paria-
mento, em defesa dos 
oprimidos, apelamos, 
nesta qualidade, para 
os vossos conhecimen-
tos jurídicos e o sen-
timento de h u ma n i-
dade, que lhe 
cullares. 

são pe-

Somos 45 presos, confor-
me a lista anexa, todos 
da Marinha de Guerra, 
com a graduação de 
grumete a sargento, en-
carcerados em conse-
quencla de calunia ou 
suspeita de propaganda 
comunista na Armada. 
Achamo-nos por i s s o 
incomunicaveis no pre-
sidio militar da Ilha das 
Cobras, ha 59 dias, ou 
sejam 3.450 horas. Res-
pondemos interrogato-
rio na 4a Delegacia Au-
xlliar e estivemos re-
colhidos ao xadrez da 
Policia Central, por va-
rios dias, onde recebe-
mos tral.amento de cão 
abandonado ; transita-
mos sempre á noite, do 
p~;esidio para lá como 
se fôra ás escondidas ; 
regressamos novamen-
te ao presídio, onde 
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continuamos incbmuni-
cavels, muito embora a 
Polícia já teriha termi-
nado as suas·lnvestiga-
çõés. Por que então 
esta violencia? 

Sofremos ainúa v a r i o s 
dias de solital'ia, dor-
mindo em ta r 'i m b as 
fri1111, sem nenhum aga-
salho i tendo ainda na 
por~ a competente sen-
tinela embalada. Nos 
dias 4 e 5 dêsie, f9mos 
levados ao Gaqinete de 
I d e n ti fi cação, não 
obstant~ já termos Já 
&ido identificados e m 
outras épocas: não es-
quecendo o mesmo tra-
balho feito na Polícia. 
Soubemos na q u e I e 
G a b i n e t e que ire-
mos ser excltlidos a 
bem da dísclplina. En-
'tre nM ha homens de 
dez a dezenove anos 
de ser'viçós na Mari-
nha ; tendo a maioria 
senão -tOdos, exemplar 
comport~ment{i. Como 
vão· nos excluir a bem 
{ja dis~iplina se nem 
sabemos o· res-ultado da 
investlgaf,;ãa feita pela 
Policia? Se nem depa-
ramos com os nossos 
acusadores? 

Além disto, julgamos que 
ha "uma manobra para 
nos enviar, a contra 
gesto, para o~ Estados 
onde trascemos, p o i s 
nos interrogatorios da 
4a sentpre nos pergun-
tam em que Estado ou 
município ou c i da d e 
nascemos. 

Será esta, Sr. Deputado, 
m a i s uma violencia 
praticada contra nós, 
po'is, muitos não dese-
jam sair do Rio, tendo 
outros familia e inte-
resses nesta Capital e 
arredores que s e rã o 
prejudicaúos com sua 
·ausencia. · 

ANDAMENTO 
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Pedimos, Sr. Deputado, 
fazer o possível em 
nossa defesa e, mostrar 
da tribuna da Camara, 
aos olhos da Nação, 
como são tratados os 
seus filhos no serviço 
da Armada. Certos de 
sermos atendidos, sub-
screvemos com o nosso 
antecipado agradeci-
mento.- Os presos. 

Seguem-se 34 assinaturas 
da 5a prisão, ~avendo 
já tres baixas ao Hos-
pital, 10 da ~" prisão ; 
e uma da 3a prisão, da 
Ilha das Cobras. 

O documento esti auten-
ticado por essas 45 as-
sinaturas dos mar.ujos, 
e postado no Correio, 
por mão betnfeitora, a 
8 de julho, só hontem 
17 chegou ás mãos do 
Deputado carioca, que 
já havia. em r<!queri-
mento e discurso se re-
ferido ao caso, mas que 
atendendo a esse to-
cante apêlo dns mari-
nheiros nacionais, vai 
de novo fal~r h<!je, no 
expediente, em que se 
acha jnscrito, sôbre as 
prisões na Armada, no 
Exército, nas policias 
e no mundo civil, sob 
pretexto de tres revo-
luções : a comunista, a 
liberal e a de 5 de ju-
lho.,. 

Noticia oficiosa da 4a Au-
xiliar publicada em A 
Noite: 

uComo noticiamos ainda 
ha poucos dias, mais 
de 100 marinheiros es-
tavam sendo desligados 
dá Armada, em virtude 
dos resultados a que 
chegaram as sindican-
cias realizadas tanto na 
Marinha como na 4a De-
legacia Auxiliar. Gran-
de parte dos mesmos 

ANDA~NTO 
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já havia sido desligada 
e posta á disposição do 
Dr. Pedro de Oliveira, 
que ficara com .a lncum-
bencia de lhes dar o 
conveniente (!estino. 

Perguntou-sti, então, se os 
marujos sefiam conser-
vados nas prisões da 
Central de Policia, ou 
se teriam liberdade. Já 
se sabe, agora, que se-
rao libertados, mas nun-
ca nas ru.:rs desta grande 
Capital, onde o contacto 
com os propagandistas 
vermelhos os arrastaria 
a fins deploraveis, po-
dendo, mesmo, os co-
munistas tirar partido 
das situações lamenta-
veis que lhes crearam. 

Os marinheiros, á propor-
ção que vêm sendo des-
ligados da Armacía, siio 
encaminhados com oficio 
á 4• Delegacia, que os 
embarca no vapor esco-
lhido, para deixá-los nos 
seus respectivos Estados 
de procedencia. 

Hontem, o Dr. Pedro de 
Oliveira fez embarcar 
a primeira leva de ma-
rtijos, grande p a r te 
deles com excelentes ser-
viços outrora prestados 
á patria, todos vítimas 
das labias dos comu-
nistas. Alguns c;êsses 
rapazes deixam, no Rio, 
parentes e amigos. 

Nada de menos de 15 ma-
rinheiros se g.u I r a m, 
hoje, para varios Esta-
dos do norte. São eles 
os seguintes : Ascen-
dino Miguel da Cruz, 
José franco filho, Phila-
delpho de Mattos, Lin-
dolfo Rabelo, Inocencio 
Rosa, João José dos 
Santos, Manoel Cancio 
de Carvalho, M a r i o 
Matos Vareta, Isac Lo-
pes da Silva, Benedito 
de Carvalho, Bvange-: 

ANDAMENTO 
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lista de Vasconcellos, 
Jeová de Carvalho Vi-
~al, . Pedro da Costa e 
Almerindo A I v e s de 
Souza." 

Não sabemos nós afinal 
se o oficio é da Marinha 
para a D~legacia ou 
desta para aquela. Dos 
cem desligados já, 
quais os seus nomes e 
destinos? 

O que se apurou contra 
eles? E contra esses 15? 

O 15° da lista dá origem 
á seguinte noticia do 
Dia;w ria Noite : 

cOs noticiarios dos jor-
nais são ilustrados dia-
riamente com hist1rias 
emocionantes de famí-
lias que se vêem, de um 
momento para outro, 
privadas da assistencia 
dos seus chefes, a quem 
a desdita persegue in-
flexível. Foi o que se 
!ieu com a família do 
ei-mariqlteiro do Minas 
Oerois, José Luiz da 
Mota, que ha dois me-
ses havia desaparecido, 
sem que ninguem pu-
desso informar do seu 
paradeiro. O Diario da 
Noite, deu-se pressa em 
dar publicidade ao 
caso, animado do unico 
intuito de levar á es-
posa e aos filhinhos do 
marujo a fortuna de 
encontrá-lo para que 
melhor pudesse ampa-
rá-lo. Devido á nossa 
reportagem, foi o ma-
rinheiro posto em li-
berdade no dia 8 do 
corrente, visto ter sido 
desligado sem que, no 
entretanto, coqste de 
sua c,aderneta o motivo 
da exclusão. 

Na caderneta de reser-
vista do ex- marinheiro 
José Luiz da Mota, 
consta ter ele engajado 
na Marinha Nacional, 

ANDAMENTO 
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no dia 28 de junho de 
1918, édntando, pois, 
12 anos de serviços ao 
pais. Nesse per'lodo foi 
a Buenos Aires, esteve 
em Montel'idéo, pres· 
tou serviços de guerra 
na revolução de S. Pau-
lo e na rebelião do cou-
raçado do mesmo nome. 

Logo após o seu engaja-
mento, tendo sido de-
claráda a guerta contra 
a Afemanha, foi Luiz 
Mot~~o escalado para se-
guir para a Europa~ a 
bordo de um dos vasos 
de guerra da divisão 
sob o comando do ai· 
mirante Fróntin. 

Marinheiro disciplinado, 
sempte m e r e c eu de 
seus superiores elogios 
nobilitantes, . mencio-
nando mesmo a sua ca-
derneta 261 elogios por 
ex em pIa r comporta-
mento. 

Ha dois meses saiu José 
Luiz da Mota da fa-
zenda Aristides Caire, 
do Realengo, onde re· 
síde com sua mulher e 
dofs filhos menores, 
para bordo dó Minm 
Gerais, onde trabalha 
como foguista. 

Chegando ao navio, foi-
lhe dáda o r d e m de 
prl&ão pêlo zo coman-
dante. 

Desde logo procurou o 
ex-marinheiro Inteirar-
se dos tnotivos que de-
ram orlgem a esse ato 
de seu supél'lor, nada 
conseguindo, entretan-
to, de satisfatorio. Só-
mente mais tarde, é que 
soube que estava prêso 
Jior ordem do Ministro 
da Marinha e á dispo-
sição das autoridades 
civis. 

Efetivamente, conduzido 
para a Policia Central, 
prestou declarações, 
que lhe foram ·tomadas 

ANDAMNNTO 
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na 4a Delegada Auxi-
liar, quando soube que 
a razão da prisão era a 
acusação que lhe fa-
ziam de adotar o credo 
comunista. Como, po-
rém, nada ficasse de-
monstrado contra a sua 
cação fOmunista•, foi 
novamente remetido 
para o Batalhão Naval, 
onde continua prêso, 
em absoluta incomuni-
cabilidade. Este estado 
de cousas durou 63 
dias, até que no dia 8 
do corrente foi desli-
gado da Marinha, ca 
bem da disciplina•. O 
ex-marinheiro José Luiz 
da Mota deveria ser 
etnbarcado, no proxi-
mo dia 26, para a Bala, 
sua terra nata), pot ser 
julgado nocivo á garan-
tia das instituições re-
publicanas ..• 

A notícia publicada no 
Diario da Noite sôbre a 
situação em que se en-
contrava sua familla, 
livrou-o de seguir com 
outros, que terão que 
abandonar esta Capi-
tal.» 

Consta-nos, entretanto, 
que dos -que se em-
pilham na Ilha das Co-
bras, nada apurou a 
4a Delegacia e isso 
mesmo oficiou á Ma-
rinha. Por que, se pro-
longa, PQis, a sua cruel 
e fria detenção nos ca-
lab9UÇO.S da 1lha mi-
litar? 

ANDAMENTO 

~1 julho ... Lemgruber Filho •. N. 106 - Requeiro qu?, Em 21 de julho é lido e 
por inter medi o da na forma do Regimento 
Mes~, o Oo\léi';Ro in- fica adiada a discussão 
forme quais os moti- -Em 24, é encerrada 
vos da ordem do Mi- a discussão unica. 
nistro da Justiça pondo Em 2 de setembro é 
em incomunicabilidade Re.jeitallo. 
o jornalista J. E. Ma• 
cedo Soares, que se 
acha prêso ~e> Quartel 
Oene(al da Bdgada Po-
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licial, em virtude de 
condenação do juiz da 
2a Vara Federal, por 
delito de imprensa. 

ANDAMENTO 

La- N. Hl7 ~ Requeiro que, Em 23 de julho é lido e 
por lntermedio da encerrada a discussão 
Mesa, o Govêrno in- unica. - Em 2 de se-
forme quais os termos tembro é 
em·que a cManáos Har- Rejeitaclo. 
bour·, Llmited,., reque-
reu e a Inspetoria Fe-
deral de Portos con-
cordou com as novas 
taxas pedidas por essa 
COIJipanhia e· quais as 
alterações feitas para 
mais e as feitas para 
menos nas taxas até 
então em vigor, pêlo 
termo de contrato, assi-
nado a 30 de maio cor-
rente, pêlo Ministro da 
Viação e o represen-
tante da dita empresa, 
Sr. Ricardo Xavier da 
Silveira. 

]11$/ificação 

O aranhól das empresas 
c Manáos Harbour " e 
Madeira-Mamoré tem 
já o seu primeiro caso 
assim atendido solicita 
e pressurosamente pêlo 
Govêrno. .O s~gundo 
está em caminho na 
autonização de um pro-
jeto, que é .uma ver-
dadeira dadiva, das 
quotas e~ atrazo. 

L1- N. 108- Requeiro que, Em 23 de julho é lido e 
por intermedio da encerrada a discussão 
Mesa, o Govêrno in· unica. - Em 2 qe se-: 
forme quais• as ·provi- tembro é' 
dências tomadas pêlo l.~ejeitaclo. 
mesmo quanto á con· 
cessão Ford, com o di· 
:reito á exploração do 
sub-solo 'tia Amazonia, 
e á formação de uma 
-expedição americana 
para exploração ou pes-
quiza do petroleo no 
sub-sólo do A'n'Jazonas. 
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Justificação 

O caso do petroleo no 
Brasil é como em todo 
o mundo, um caso de 
p o I i t i c a predatoria 
dos povos economica-
m e n.t e pujantes. Na 
Alemanha esse drama 
social já provocou um 
largo romance. Na Bo-
livia a, politica das con-
Ce!lsões e emprestimos 
a jorro contmuo, pro-
vocou uma revolução 
para cortar o seu nó 
gordio, resalvando o 
crédito externo e a so-
berania interna daquele 
país. 

H a obras sôbre o caso em 
diversos aspetos e ás 
porções. O professor 
Barcia Trelles mostra 
o papel do petroleo na 
politica internacional 
com u m a profundeza 
que esgota o assunto 
nesse aspeto, na "an-
gustiosa cobiça que nos 
envolve" preparando 
guerras fratricidas de 
conquista do petroleo 
que assegura o imperio 
dos mares. e dos ares, 
das rodovias e de todos 
os traqsportes, que é o 
sangue nas veias na 
comunicação de toda 
produção e consumo do 
organismo mupdial. 

~uiz Fiseber, quasi sob o 
mesmo htulo do pro-
fessor hespanhol, faz 
uma grave monografia 
economica do proble-
ma, mostrando (pagina 
146), como os america-
nos tiveram de recorrer 
aos russos para domi-
nar os mercados, com 
os seus 80 ~í do con-
sumo mundial, a que 
lO % eram americanos 
e 70 % soi disant, ame-
ricanos, mas no fundo 
apenas russos. 
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Na obra do professor hes-
panhol fala-se nas Re-
publicas sul-americanas 
que poderão c o b r i r 
aquele deficit. Só não 
se fala no Brasil. Pois 
neste já se fala nos Es-
tados Unid()s, e já é ele 
objeto de · con~;essões 
como a Ford, no Pará, 
e de expedições como 
a de Gosa, para um 
ponto do territorio na-
cional - a Amazonia -
que o gratrde• Gonzaga 
Campós · dizia, com a 
sua a 11 a competencia 
fóra de toda drstussão, 
ser o local em que se 
no Brasil houvesse pe-
troleo, ele estaria no 
seu sub-sólo. 

Já alienamos todas as fon-
tes de hulha branca que 
são estrangeiras. Vamos 
alienar o ferro na Ita-
bira, Que depois não 
nos custem essas faci-
lidades as dificuldades 
que assinalam o livro 
da americana Marga-
reta March sobre os 
bamineiros yankees, na 
Bolívia, o qual era um 
pais que em 1908 não 
tinha divida exterior e 
que em 1927 devia mais 
de 40 milhões de dol-
lars. O Brasil em cinco 
anos de govêrno Epi-
tacio f i c ou devendo 
mais do :que em 100 
anos de lndepen<Jencia. 
Hoje, que os empresti-
mos externos são o re-
curso ordinario das 
administrações e de 
aventuras economicas 
de toda ordem, a massa 
de nossa divida externa 
é de tal ordem que j ii 
excede a sua expor-
taç~o ouro para o ser-
viço da mesma a mais 
do d o b r o do valor 
da ·exportaçãcr de todo 
o .seu co·ll1lerci·o ex-
terno .. 
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Um delirio do Conde de 
Monte Christo na ilha 
enganadolia do o u r o 
alheio ... 

ANDAM~NTO 

23 julho ... Mauricio de La· N. 109- ~equeiro que, Em 23 de julho é lido e 
cerda. por i ntermedio da encerrada a discussão 

Mellél, o Governo in- uni c a. - Em 28 de 
forme qual o paradeiro agosto o Sr. Mauricio 
do sudrto italiano Ar- de Lacerda pede a reti-
d.uino Macceroni, preso rada do requerimento 
pela policia paulista, e n. 109, de 1930, que foi 
desaparecido ha 40 dias deferido pelo Sr. Presi-
nas masmorras da mes- dente. 

s. c. 

ma, sob a imputação Retirado. 
de comunista militante 
e. á requisição do con-
sul italiano em São 
Paulo, Sr. Manzolini. 

justificaçllo · 

O cons11l italiano em São 
Paulo, seguindo as nor-
mas fascistas, nos casos 
de Frola, do Piccolo e 
da La DijJeza, pediu a 
prisão •· expulsão de 
Macceroni, ha tres anos 
no Brasil, plantando 
cebolas ... 

Motivou essa represalia 
ter Macceroni defendi-
do o grande escritor 
Mario Marianni, de gol-
pe identico. Preso ha 
40 dias em São Paulo, 
desapareceu Macceroni. 
Onde está ? Dizem que 
aqui, pronto a embar-
car. Mas as expulsões 
são tambem secretas ? 
feitas em s~gredo? Que 
diabo de Inquisição é 
esta que estamos so-
frendo? 

Macceronl foi· tenente, du-
rante a guerra, de Mus-
solini, que era cabo. 
Muitos amigos, campa~ 
nheiros de armas e de 
idéas, quando o ditador 
italiano era socialista 
revolucionaria. Depois 
este mudou. O outro 
ficou fiel ao seu crédo. 
TeV>e por isso de emi-
grar com todas as suas 

23 
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condecorações de guer-
ra . O caporal bania o 
sotto-tenente •.• 

Aqui ficou socegado a 
plantar cebolas ... Um 
dia alteou o olhar da 
terra que cultivava para 
o alto o n d e luziam 
idéas como estrelas em 
nomes como o de Ma-
rianni, querendo defen-
dê-lo de uma injustiça. . E só por isso ja o Brasil 
nã-o precisa das suas 
cebolas ..• expulsa-o. 
Belo paese •.. 

23 julho ... Mauricio de Lil- N. 110 - Requeiro que, Em 23 de julho ê lido e 
cerda. por intermedio da Me- encerradil a di.>cussão 

sa o Govêrno informe unica - Em 2 de se-
se existe em qu !quer tembro é 
ministerio, requerimen- Rejeitudo . 
to, memorial ou qual-
quer documento relati-
vo á modificação dos 
contratos da São Paulo 
Railway Company e da 
Itabira Iron Company 
mediante o fornecimen-
to de um emprestimo 
de I i b r as 50 milhões 
que se diz ajustado 
com os grupos capita-
listas que ex p I o r a m 
aquela'> concessões. 

justijicaçtlo 

O Brasil c o n t i n u a em 
franco leilão. Aqui está 
m a i s um episodio da 
sua economia que o de-
monstra. Segundo o re-
b.torio de 1927, do Mi-
nistro da V i ação, só 
agora distribuído ape-
zar da mensagem geral 
deste ano dizer, que 
todos os r~latorios já 
o foram, sobre a Sdo 
Paulo Railway, já ha 
tres anos o Govêrno fe-
dera! tem o direito de 
encampação , 

Para que esse govêrno 
abrísse mão de tal di-
reito a São Paulo Rail-
way, chegou á ousadia, 
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confessada em relatorio 
aos associados, de re-
servar recursos para 
aplicação secreb o u 
admimstrativa naquele 
desideratum. Agora sa-
be-se que com o mes-
mo espírito de sacrifí-
cio, a poderosa compa-
nhia põe 15 milhões de 
libras á disposição do 
Oovêrno, que deles ca-
rece para a estabiliza-
ção, 15 milhões c o m 
que ela entrará de 15 
de novembro em dian-
te ••. A Jtabira I r o n, 
pela modificação do 
seu contrato, per .dtin-
do-lhe a exportação do 
ferro para seu fabrico 
nos Estados Unidos e 
outros favores, dará 35 
milhões com o mesmo 
proposito e nas mes-
mas condições e tem-
po. São os dois mi-
lhões de contos neces-
sarios ao plano esta-
bilizador. 

Convem transcrever aqui 
os seguintes dados de 
,uma revista que os pu-
blica, por coincidencia, 
na mesma dda em que 
nos chegaram as noticias 
da transação do Oo-
vêrno com a São Pau-
lo Railway, e que pêlo 
tom parecem ser dados 
oficiosos desta. 

El-los: 
"Esta companhia é con-

cessionaria da via fer-
rea de Santos a jun-
dlal que conta 139 qui-
lometros de linha du-
pla de bitola de 1m,60 
e 108 quilometros de li-
nha singela e bitola de 
1 m,OO, servindo as ci-
dades de Atibaia, Pira· 
caia e Bragança e li-
gando Campo Limpo, 
na linha tronco, com as 
raias 'do Estado de Mi-
nas Gerais. 

ANDAMENTO 
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A São Paulo R a i I w a y 
Complny é o canal na-
tural para toda a im-
portação e exportação 
do Estado de São Pau-
lo, visto ligar o porto 
de Santos com a Capi-
tal, que é o empório 
de todo o interior e 
de alguns Estados vi-
sinhos. 

Na Capital ela tem trafe-
go mutuo com :.1 Estra-
da de Ferro Sorocaba-
na, que serve uma par-
te áo Interior do Esta-
do e os Estados do 
Sul. 

Em jundiai ela está liga-
d1l á Companhiól. Pau-
lista, com a qual man-
tem trafego mutuo com-
pleto~ !ticluslve de mil-
teria! ·rodante, de car-
g:ts e p.assageiros, bem 
c o m o as trlbubrias 
d e s ta das qp:Ais as 
principaes são a Mo-
giana, a Araraquarense 
e ll Noroeste. Ainda 
em jundi:.tí, está ligada 
com a secção Itu:.tn:.t da 
Estrada de P~rro So-
rocabana. 

O quadro abaixo dá uma 
i d é a do desenvolvi-
mento da via ferrea e 
do Estado a que ela 
serve. 

Os passageiros em tran-
sito por Santos podem 
visitar os planos incli-
nados ctest01. estrada, 
que proporciona trens 
especiais, a preço mo-
dica, até o Alto da Ser-
ra, desde que lhe seja 
dado aviso CCil!ll uma 
hora de anteeedencia. 
A viagem de ida e vol-
ta dura tres horas, in-
cluindo te m p o pua 
me r e n d a no Alto da 
Serrà. 

Esses planas inclinados 
representam um triunfo 
da engeRINlfla e perse-

ANDAMENTO 
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verança. Os caracteres 
geolog!cos do terreno 
da Serra do Mar são 
tais que tornam a 
construção e a manu-
tenção de uma estrada 
de ferro sobre ela um 
trabalho que demanda 
a maior paclenéla, en-
genho e cuidado. 

A São Paulo Railway, 
cuja primeira se c ç ã o 

: 

foi inaugurada em 1860, 
tem sido assiduamente 
consolidada e melhora-
da desde então, e tem 
gozado por muitos anos ; 

de bem merecida repu-
tação de não ser sobre-
pujada por nenhuma 
outra estrada, em ma-
teria de solidez e se-
gurança . . 

A população do Estado 
de São Paulo é hoje, 
cerca de 6.000.000 de 
habitantes e o numero 
de almas da Capital, 
que era de 14.ó00 quan-
do se inaugurou a es-
trada, em 1876, é hoje, 
de cerca de 1.000.000. 

São Paulo, ás vezes, cha-
ma da a Chicago da 
America do Sul e cuja 
prosperidade, conforme 
estudos feitos pela Ca-
mar a Municipal, é a 
m·alor do que a ver i-
ficada em qualquer ou-
tra cidade do Mundo, 
se continuar na mesma 
progressão até agora 
seguida, terá dentro de 
cinco anos 1.500.000 
habitantes. 
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A cidade é alegre e ven-
tilada, está situada a 
756 metros sobre o ní-
vel do ijlar e dista 79 
quilometros de Santos, 
ou 1\51 pelos trens 
rapidos da São Paulo 
Railway. Possue ruas 
largas, edificios publi-
cos muito importantes, 
bons teatros, excelen-
tes lojas, bom serviço 
de bondes, luz ~ força. 
A cidade é notavel pela 
belêsa arquiteto n i c a 
dos predios de residen-
cias e pêlo capricho 
dos seus jardins sem-
pre verdes, nos bairros 
residenciais. · 

O clima é brando devido 
á altitude, raras vezes 
no ano lembrando que 
está em zona tropical. 
Os negocios no Estado 
de São Paulo são, como 
é natural1 de um cara-
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ter a~icola e pastoril 
princtpalmente. Entre-
tanto, a ' it'ldustria ali 
prospera como em 
nenhuma outra parte 
do Brasil, sendo nota-
vel a sua produção de 
tecidos de algodão, lã 
e seda, calçados, cha-
péos, mobilias, artigos 
de borracha, maquinas 
para lavoura e indus-
tria, etc. O Estado já 
exportou muitas dessas 
produções, notada-
mente tecidos. 

O principal produto, en-
tretanto, é o café do 
qual produz mais de 
50 °/o do que se con-
some no mundo todo. 

Nos ultimos anos têm 
progredido muito as la-
vouras de arroz, feijão, 
milho e outros cereais, 
bem como a de algodão 
para os seus tecidos e 
de cana para produção 
de assucar e alcool. 

A industria das carnes 
frigorificadas igualmen-
te tem se desenvolvido 
no Estado que já conta 
atualmente com quatro 
grandes matadouros 
modelos. 

Além disso o Estado pos-
sue extensas zonas de 
matas virgens, cujas 
terras produzem, póde-
se dizer, tudo o que 
cientificamente se plan-
tar. Ao mesmo tempo, 
as madeiras dessas ma-
tas prestam-se pard as 
mais variadas aplica· 
ções, sendo algumas 
delas, como a imbuia 
e o jacarandá, inegua-
laveis em beleza e va-
riedade nos tons de 
suas côres. ,. 

Vamos transcrever agora 
as oportunas e judicio-
sas considerações de 
um matutino carioca, 
A Batalha, sobre o 
grande ajjaite. 

ANDAMENTO 
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Eil~as: 

cUma noticia verdadeira-
mente sensacjonal, no 
m u n d o finánceiro do 
Brasil, é, sem duvida, 
a que esta correndo 
com visos de verdade 
de que a c&io Paulo 
Raflwoy Company», com 
o assentimento pleno dos 
seus acionistas, ofereceu 
ao nosso Govêrno a vul-
tosa soma d.e 15 milhões 
de libras para a obten-
são de um novo contrato, 
no qual se estabeleçam 
novos prazos, o primeiro 
referente a encampação, 
direito esse já existente, 
para o govérno, desde 
16 de fevereiro ae 1927, 
e não, erradame~te, 
como se tem anunciado, 
a expirar no ano vin-
douro e o segundo o de 
privilegio de zonRs a fin-
dar em 1946. 

A situação da cSão Paulo 
Railway" carece ser 
estudada e discutida 
com muita serenidade. 
Desde o tempo em que 
se aproximava o direito 
de encampação, sucessi-
vas cdemarches» foram 
feitas com discussão es-
trepitosa na imprensa 
como na tribuna do Con-
gresso e sem um resul-
tado satisjatorio, aliás,. 
para a paderosa compa-
nhia, que viu o prazo 
atingir e prevalecer o 
nosso direito inconcusso, 
que subsiste. 

Outro prazo está a aproxi-
ma -se. e que implica na 
base de extraordinaria 
riqueza daquela via-fer-
rea m0nopolizaRdo to-
dos os transportes para 
Santos em determinada 
região do Estado : - o 
de cprivilegio de zona•, 
até o ano de 1946. 

Essa a verdadeira situa-
ção de interesses de pra· 
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zas, cuJa divulgação 
vem sendo feita de 
modo confuso ••. 

Claro está que a ser rea-
lidade a noticia cor-
rente, de uma oferta de 
15.000.000 de libTas, a 
título de cluvas .. , para 
a inovação do contrato, 
pêla vont~.de dos acio-
nistas felizardos, esses 
prazos seriam prolon~ 
gados equivalente-
mente aos do primitivo 
contrato (90 anos privi-
legio de zona ; 35 anos, 
direito de encampação} 
o que equivale dizer, 
mais um seculo de 
crescente prosperidade 
para a mais rica ferro-
via do ccmtinente I 

Não é de extranhar essa 
suposição, no desejo 
desses prazos, por isso 
que só assim teriam os 
acionistas garantido o 

. capital de vulto ofere-
cido como .. luvas,. .. . 

Vamos aqui demonstrar 
o porque dessas supo-
sições. Pêlos dados que 
temos á vista, em 17 
anos passados (1913-
1~, os saldos obti-
dos pela «São Paulo 
Railway» atingiram a 
.e 9. 246.791. com as 
devidas alternativas 
anuais. 

No ultimo qu:inquenio 
essas alternativas ainda 
são patentes, sem que 
h aja uma progressa 
elevada de modo que 
se prevê um cresci-
mento subito em anos 
.futuros. 

Logo, uma o f e rt a de 
15.000 000 de libras 
precisa ficar muito res-
guardada das previsões 
dêsse mesmo futuro . 

Vejamos, acima de com-
mentarios ou suposi-
ções, a elo que n c i a 
dos numeros estatls-
ticos: 

ANDAMBNT0 
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Saldos de 1913 a 1924: 

... 
~~~c<;[gf;;l28!B88~8~ «< ........... . ................ _ 
utO~NN('t")('llt')(")Cflt-~lt"l .... --""1---- tt) 

"' :a ;; , 

............... .. 

Temos a vista uma dis-
criminação da renda in-
dustrial no ultimo quin-
quenio pela qual se ve-
rifica i\ prospe(jd :.de da 
rica, estrada de ferro : 

1925 •.• 
1926 .•• 
1927 ... 
1928 ..• 
1929 ..• 

90.174:010$900 
76.044:470$940 
92.472:522$090 

100.074:311$290 
102.443:247$160 

To tal. . 461 . 208: 562$380 

1925 ..• 
1926 ..• 
1927 •.. 
1928 .•. 
1929 •.. 

58.013:010$330 
52.624:467$3b0 
62.208 :·383$330 
66.519:644$810 
74.553:484$460 

Total.. 313. 923;990$310 

1925 •.. 
1926 ..• 
19Z7 •.• 
1928 ..• 
1929 ..• 

32. 156:000$570 
23.420:003$560 
30.264:138$760 
33.554:666$480 
Z7. 889: 762$700 

Total. . 147.284:572$070 

Em resumo: 
Receita. 461.208:562$380 
Despesa 313.923:990$310 

Saldo .. 147 284:572$070 
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Convertido este a libras, 
cambio do dia, 5 1/2 
(medio) i: 44$000, te-
mos: 

1:3.347.376-9-0 

Como se vê, não póde 
ser mais sedutôra a si-
tuação da "São Paulo 
Railway", agora, como 
futuramente, e m b o r a 
mais tarde, fór'l de sua 
zona, veja a "Soroca-
bana" entrar em San-
tos .. 

* * * 
Não é a primeira vez que 

os acionistas da "São 
Paulo Railway" acenam 
com vultosa quantia ás 
graças de um novo con-
trato . 

Quando foi nosso hos-
pede, em 1923, Lord 
Bessbourough, presi-
dente da con1panhia, 
S Ex. não teve ceri-
monias .•. 

No Minlstêrio da Viação 
dectaróu aquele titular: 

-A 1' A São. Paulo Riiii-
';Nay" dará, como luvas, 
ao Governo, 2.000.000 
c\e libras, dilatados os 
seus prazos para mais 
50 anos 

Ao cambio do qla, naquela 
época, teríamos 101 mil 
contos. Era negocio, 
por isso que o Sr.conde 
de Bessbqurough tinha 
os seus calculos segu-
ros de lucros liquidos 
nesse espaço detempo, 
de 750 mil contos I 

Depois, em 1925, sob o 
pretexto de abrit um 
credito novo para ocor-
rer ás primeiras despe-
ns, com o desejado 
novo contrato, os acio-
nistas de Londres as-
sentaram dar 100.000 li-
bras aos nossos "advo-
gados administrativos" 
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para a obtenção de um 
novo d\CÔI'dO com o Go-
verno brasileiro. 

VII - Of This sum the 
· directurs have set aside 

f 85.000 as a provision 
for Income Tax and Cor-
ponrtlon Tax and have 
placed 1: 150.000 to Re-
serve "and 1:100.000 to a 
Special Reserve against 
spent lll antecipation of 
obtaining a new agre-
ement with the governe-
menf' . 

••• 
Sofismaram os represen-

tantes da Companhia no 
Brasil quando ao ser 
divulgado esse trecho 
das decisões dii asscm-
bléa de Londres sobre 
o desejado contrato que 
era o de ampliação dos 
ditos prazos, aumento 
de capital com a cons-
trução de um• nova li~ 
nha de -~derencia, na 
Serra. 

Ser aqueL\ verbá votada 
por a'lltecipação para as 
primeiras despesas com 
·os novos serviços. Ora, 
não seriam os argutos 
homens de negocios de 
Londres que iriam em-
pregar 100.000 libras em 
obras urgentes, sem a 
segurança de um novo 
contrato .•• 

As 100.000 libras eram 
destinadas exclusiva-
mente ao suborno, como 
será melhor dizer ás 
claras .•. 

100.000 libras, pouco di-
nheiro, relativamente, 
para aquele desejo de 
novo contrato. Tudo 
balda do, felizmente. 
Nem a proclamada in-
suficiencia material dos 
serviços da Serra, cuja 

· capacidade diziam estar 

ANDAMENTO 
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esgotada, razão que 
justificava a construção 
de uma nova linha de 
aderencia, como que-
riam, tambem. Esse pre-
texto foi o mesmo de 
1895, quando a compa-
nhia /JJgrou a revisão 
do seu atúeriDr contrato . 

• • • 
Agora a situção presen-

te : - a "São Paulo 
Railway" oterece gran-
des "luvas" ao Governo 
brasileiro, diretamente, 
plua vêr o seu desejo 
realizado, "luvas" se-
dutôras ... 

Estamos á vista de um 
caso comercial, pura-
mente comerc(al ... 

Agora, é questão de es-
tudo ... 

• • • 
Um confronto interes-

sante: 
'Lu11as" oferecidas: 
.e 15.000.000, 
Capital reconhecido, da 

Compo.nhia: 
.e 6.638.802 • 

• • • 
Vejamos, agora, a mu-

dança dos tempos: 
Hontem (em 1889), a "São 

Paulo Raitway" renun-
ci.ua, de acôrdo com a 
clausula 25• do decreto 
n. 1.159, á gar.aptb de 
juros a que t~h:.t di-
reito. 

Por que? 
Porque com a garantia de 

juros era ob;igada a re-
parlir com o Governo o 
excesso dos lucros supe-
rio,es a 8 % diJ seu ca-
pital. 
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E renunciou, egoística-
mente, na hora em que 
os saldos começavam 
do modo mais auspi-
cioso. 

Hoje : - Prodiga, ofe-
rece de " luva&" 660 mil 
contos p.ua manter o 
"statu-quo" do seu con-
trato primitivo ..... " 

ANDAMENTO 

23 julho ... Mauricio de La-N. 111- Requeiro que, Em 23 de julho é lido e 
cerda. por intermedio da encerrada a discussão 

Mesa, o Govêrno in- unica. - Em 2 de se· 
forme, afim de que a tcmbro é 
Camara possa resolver L~ejeitado. 
sôbre o disposto no 
projeto n. 'ZB B, de 
1930: • 

a) em que data foi homo-
logada, e em que ter-
mos se o foi a medição 
final dos trabalhos de 
construção da Estr:..d ·: 
de Ferro V\adeira e Ma-
moré; 

b) qual a receita e. des-
pesa d1. mesma estr..tda, 
detalhadamente, de 1920 
a 1929 e quais QS saldos 
apU!ados nas respecti-
vas tomadas de con-
tas; 

c) copias dos rela orios 
da Fiscalização de 1923 
:. 1929; 

tf) que providencias pro-
põe o Govêrno p:ua de-
fender os interesse!; do 
Tesouro nos abusos e 
f'ltas apontadas pelos 
engenheiros fiscais; 

e) qual o capital aprovado 
da compatihia arrenda-
taria - 'the M .;deira-

, Mamol'é Railway Com-
pany, Limited; 

f) quais as companhias 
de colonização e ex-
ploração de borracha 
que " auxiliam" aquela 
companhia na explo-
ração de tráfego da es-
trada; 
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g) a quanto monta a dí-
vida da Colnpanhi'l com 
a União, até 31 de de-
zembro de 1929; 

h) o inteiro teôr do reque-
rimento ou memorial.da 
companhia pedindo os 
favores constantes do 
projeto e as informa-
çõés que recebeu. 

justificação 

O Govêrno não sabe, ou 
finge não saber, o que 
v aí ' pêla M a d e I r a -
Mamoré Railway Com-
pany, Ltd., resto do ce· 
lebre Sindicato Farc-
qhuar que ha cêrca de 
20 anos veio explorar 
o Brasil. 

Assim é que a mens:~.gem 
Sentardes, de 3 de maio 
de 1925, informou: 

"Estrada de F e r r o Ma-
deira-Mamoré 

Continuou sem soll1ção de· 
jiniflva a questão da me-
diçllo fmal dos trabalhos 
de construção da Estra-
da de Ferro Madeira-
Mamoré;'não tendo sido 
homologada a decisão 
arbitral pronunciada ha 
alguns anos, e sôbre a 
qual foram levantadas 
duvidas. 

A receita, em 1924, ele-
vou-se a 2.166:510$180 
e a despesa de custeio, 
a 3 078:037$550." 

Na mesma data de 1926, 
acrescentou apenas: 

"Estrada de F e r r o Ma-
d.e/ra- Mamoré 

Com 366.485 kllometros 
em tráfego, a Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré 
apresentou, no ano fin-
do, os seguintes resul-
tados financeiros : re-

. celta, 4.374:159$400, 

Al'<DAMENTO 
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contra 2.166:510$180, 
em 1924; despeza, réis 
3.126:30.2$920, contra 
3.078:037$550,em 1924". 

Destõt mensagem em dian-
te e rro Oovêrno W as-
trfngton, em vez do de-
ficit de 91'1: 527$370 em 
1924<, a estrad:t deu o 
saldo de 1.247:856$480 
em 1'925, e de réis .... 
542:455$120 em 1926 e 
de 566:545$320 em 1927. 
Em 1928 o saldo foi 
de 409:000$000 e de 
70:619$910 apenas, em 
1929, em virtude da es-
tabilização da miseria, 
ou pelos seguintes mo-
tivos, segundo o Minis-
tro Konder em seu re-
latório de 1927, só agora 
distribuido ao Congres-
so, a:pes:u da mensagem 
de 3 de maio último 
dizer que "os relator i os 
dos Ministros fornece-
rão aos Srs. Congres-
sistas mais a m p I a s 
e minuciosas informa-
ções." 

"Sôbre esses erros pesam 
os vlcios dos regimens 
de arrendamento ou 
concessões. Em contra-
tos b.ilaterais, com obri-
gações e direitos reci-
procos, coriferiu-se, en-
tretanto, á parte mais 
diretamente interessada 
nos lucros da exploração 
industrial, a gesffio da 
contabilidade e o direito 
de adq.uirú m a te r i a I 
para a conservação da 
estrada, c o m o melhor 
cOJZvier á empreza con-
cessionaria ou arrenda-
taria. 

A imposai.bllidade de ve-
rificillção segura do vo.t-
lor aquisitivo desse ma-
terial, bem como da 
comparação do preço 
dêste com o preço cor-
rente, do mercado, PÓDE 
MOTIVAR ABUSOS DIFI-
CEIS DE CORRIGIR. 

ANDAMENTO 
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As deficiencias de fiscali-
zação do material saldo 
dos almoxarifados para 
o emprêgo nas oficinas 
ao longo das 1 i n h a s, 
sem se dispor do ne-
cessario contróle, são 
outra possivel ori~em 
de sérias irregularida-
des. 

Acresce a circunstancia 
de ser sempre o Go-
vêrno o possuidor da 
maior soma de capital. 

Emquanto os arrendata-
rios ou concessionarios 
empregam poucos mi-
lhares de contos na mo-
vimentação dos s e r-
viços, o Govêrno con-
tribue, por força dos 
contratos, com a rêde 
ferro-viaria oti garante 
em ouro os juros do 
capital reconhecido, re-
presentando esse acer-
vo uma avultada soma. 

Não obstante, ao ~ocio 
mais interessado pelos 
lucros, embora possui-
dor de menor capital, 
entregam-se as funções 
de maior relevo, fican-
do o outro apenas com 
a fictícia prerrogativa de 
uma ampla fiscalização. 

Se esta se exercesse con-
tinua. na escritur :.ção 
comercial de empreza ; 
se continua fôsse a vi-
gilancla sôbre os pre-
ços dos fornecimentos ; 
se profissionais, sob 
a orientação e ordens 
do Govêrno, fizessem 
o contróle da escrita, 
sertam, por certo, mi-
norados aqueles incon-
venientes e, logo, re-
duzidos os seus efeitos 
sôbre os resultados fi-
nanceiros. 

O que se vê, entretan-
to, não é Isto ; silo en-
genheiros e ntlo tequlni-
cos em contabilidade 
que exercem a fiscali-
zação. Fiscalizam, v e-

ANDAMENTO 
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rificam os totais de ca-
da verba, sem penetrar 
no jogo, na essencia da 
escrituração, o n de os 
vicios pódem residir·. 
As normas contratuais 
do regimen ferroviario 
atual não evoluíram ; 
mantêm-se tais q u a i s 
eram ao substituir-se o 
d a administração di-
réta. 

Essas considerações de-
monstram a necessida-
de imprescindível de 
reform:~r-se a Inspeto-
ria Federal das Estra-
d~s, afim de o r g a. n i-
zá-la com a feição que 
exi~e a sua finalidade 
o dmamismo d:1. s u a 
ação dispersa por todo 
o pais, sendo como é. 
já õtgora, não só uma 
repartição fiscal, mas 
um or~anismo a d m i-
nistratt V' o." 

-4) ... 
o e 
"' ::!; 
I .. ... • 4) 

"CC .. 
::!; 

Q) • 
"CC •• 

o 
"CC c; 
r.n 
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Se, os algarismos oficiais 
não mentem o regimen 
dos deficits c e s s o u 
para a estrada e n~ úl-
timo quinquenlo ela só 
teve saJdo . Demais, se 
a borracha represenh 
apena.s 56 °/0' da sua 
renda bruta parece que 
para est~s resultados 
contribuíram o· u t r as 
fontes que estão cres-
cendo. 

Qual foi, por exemplo, o 
aumento . da renda de 
passageiros· nd último 
quinquenio 7 Não sabe-
mos~ Que outros pro-
d u t o s estão s e n d o 
transportados e em que 
proporção? Tambem 
ignoramos ... 

Dizem os represenhntes 
doAmazonas que "o 
guaraná parece ser a 
arvore da promissão do 
Brasil" e quem sabe se 
aí não estirá a salva-
ção da Madeira Mamo-
ré Railway Company, 
Limited? 

A Camara não pode re-
solver sôbre o projeto 
n. 78 B, de 1929, atual-
m e n t e em estudo na 
Comissão de F i n a n-
ças, conforme delibe-
rou novamente, s em 
estas informações, pois 
em se tratando da Ma-
deira-Mamoré até as 
mensagens, dos Presi-
dentes da Republiqa 

.não conbinam com os 
relatorios dos Minis-
tros.: os enganos · $ão 
de centenas de contos, 
nos saldos ... . ' 

N. 2 

"Esta emenda autoriza 
o Governo a modificar 
o contrato as s I· na d o 
com a Madeira-Mamo-

' ré Railway Company, 
em 25 de fevereiro de 

ANDAMENTO 
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1909, em virtude do de-
creto n. 7 .344. Estabe-
lece a emenda do Se-
nado o campo da revi-
são autorizada, todo 
ele afetando a parte 
financeira dó con-
trato. 

A atual situação daquela 
via ferrea de proprie-
dade da União é pre-
caria porquanto é ali 
o principal produto a 
transportar a borracha 
e este se encontra em 
situação de tal preca-
riedade que reduziu os 
saldos da estrada a de-
jicits, de modo que não 
poderá ela ma n te r o 
seu tráfego ná situação 
,que atravessa, pois o 
seu dejicif se avo-
lum:A·. 

Este contrato é <1 primi-
tivo. Feito a cambio 16 
tem sido mantido, no 
entanto, pêla empreza 
arrendataria porque a 
borr .:cha; com a baixa 
do cambio elevava o 
p r e ç o, estabelecendo 
certo equilíbrio, de 
modo a dar compensa-
ções. A região se pro-
via do necessario na 
sua exportação e im-
portação, o" que atual-
mente n ã o acontece, 
porquanto a borracha, 
cujo preço em 1909 era 
de 18~ o quilo, hoje se 
encontra reduzida a 2~, 
apezar da situação atu-
al do nosso cambio de 
fiução. A pobreza da 
região é manifesta e a 
da população servida 
pêla estrada é de com-
pleta miseria. A autori-
zação pedid i na emen-
da é, portanto, justa; 
penso, pois, que deve 
ser aprevada pela Co-
m.issão de Finanças, 
tanto miis quando se 
trata de simples autori-
zação." 
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"Assi111 como o café as-
segura toda prosperi-
dade, toda grandeza ao 
Estado de São Paulo; 
tambem o guaraná o 
poderá fazer com o 
Amazonas. Como ? De 
que modo? Vejamos . 
Uma arvore de café, em 
ótimas condições vege-
tativas, após o seu 6° 
ano de idade, de vez 
que não é parasitada 
por nenhum hospede 
critogamico (Hemileia, 
vastratix, Sphansila Ko-
Ieroga, Stilbuna Fla-
vidum, etc.), fanero-
gamico, coeloptero, in-
seto, ortoptero, hemi-
ptero, emfim, por uma 
infinidade de implaca-
veis inimigos, aos quais 
não devemos esquecer 
de juntar os vermes e 
a broca (Stephanoderes 
coffere), de terriveis 
consequencias, .além 
dos fatores meteorolo-
gicos (geada, granizo: 
etc.), uma arvore ofe-
rece, em média, de 750 
a 850 gramas, em cada 
colheita. O guaraná, ao 
terceiro ano, cuidado 
rudimentarmente, so-
frendo o terreno onde 
vegeta apenas uma car-
pa anual ; sem adubos, 
sem corretivos, sem 
pódas, .apresenta uma 
colheita de 2 a 2 1/2 e 
não r.aro tres kilos , o 
que, embor.a sendo c.al-
culado ao preço lnfimo 
de 5$ o kilogramo -
cotação inédita para o 
produto- até hoje, - al-
cança de 10$ a 15$000 I 
Portanto; conclue-se 
que uma arvore de gua-
raná , sob o ponto de 
vista comercial, equi-
vale a muitas de café. 
Isto só considerando o 
VAlor da amendoa ex-
cic.tda, porque o fruto 
possue nos tegumentos 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

-374-

ASSUNTO 

ou .pericarpo, valiosa 
r e s e r v a de caféina 
(3,52 %), não compu-
tando a materia resi-
duaria, tanante por ex-
celencia, que reduzida 
a pós, tanto pó de ser 
usada como excelente 
adubo (adubo comple-
to), ou essencia tinto-
rial. 

O guaraná parece ser a 
arvore da promissão do 
Brasil. -Além de não ser 
atacado por parasitas, 
pelo menos até agora, 
é, cousa curiosa, a unica 
planta util cultivada que 
a saúva se abstem de 
atacar. Desafia, intan-
gível, a maior praga 
da agricultura brasi-
leira." 

"A exportação do gua-
raná no bienio de 1926-
1927, foi a seguin.te: 

1926 
lt') lt') 

<; :gg;::o~~ ~ .... 
o t-Oloo""" oo !O 
f- -lt')- o 

-M lt') 

~ 

[8~ I~ E I I I I ~ o::-
' lt') . li "" lt')_.,...~~N QJ •-I(X)..... tO •..s OOMOO !O I; o.. 

!0~-

. . . 
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1927 

~ 1~. ,., I I I I I 
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.... o IOR e :iS I I I I I ~· .... 
0::' 

!I) 
Cl) 

'"' o. 

. . . 

A experimetit.lção, en-
saios culturaes e de-
mais praticas agro-te-
cnicas do g u a r a n á 
constituirão htmbem 
objetivo da estação de 
que trata o projeto que 
que acompanha esta su-
cinta exposição. E' 
obvio encarecer a ne-
cessidade de subordi-
ná-lo a certos processos 
culturaes experimen-
taes, e de industriali-
zação, de vez que a sua 
exploração é a mais 
primitiva possível, po-
dendo. ser considerada, 
sem nenhum exagero, 
como "trabalho aborí-
gene". 

Sendo ele nativo do Ama-
zonas, tem o seu habi-
tat na mesma região 
preferida pelo cacáo. 
O seu valor comercial 
é de grande importan-
cia. Cresce dia a dia o 
seu comercio. O seu 
mercado até ha pouco 
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tempo adstrito ao nosso 
pais, é hoje contado 
em todos os · centros 
comerciaes do mundo 
inteiro. Os centros con-
sumidores são cada vez 
mais dilabdos, mas a 
produção decresce na 
mesma progressão." 

ANDAMENTO 

de AI- N. 112 - Requeiro a no- Em 24 de julho é lido e 
meação de uma comis- encerrada a discussão 
são especial, de cinco unica. - Em 25, o Sr. 
membros, para estudar Cardoso de Almeida 
o Projeto de Codigo requer preferencia para 
Penal Br.í'.sileiro. a votação. - Em se-

guida, é 
Aprovado, 

24 julho ... Adolpho Bergdmini N. 113 - Requeiro que, Em 24 de julho é lido e 
por intermedio da naformadoRegimento, 
mesa, sejam solicih- fica adiada a discussão. 
das inf-ermações sôbre -Em 25, é encerrada a 
o seguinte : discussão unica depois 

de falar o Sr. Adolpho 
a) quanto custou a ponte Bergamini. - Em 2 de 

Washington Luis, re- setembro é 
centemente inaugurada Rejeitado. 
em Cascadura ; 

b) se precedeu á cons-
trução concorrencia pú-
blica i 

c) qual a firma contem-
plada com a incum-
bencla de construir a 
ponte i 

d) em que data foi firm'it-
do com ela o contrato 
de construção ; 

e) se foi o contrato regis-
trado no Tribunal de 
Contas; e 

f) qual a verba porque 
foram pagas as des-
pezas. 

24 julho ... Adolpho Bergamini N. 114 - Requeiro que, Em 24 de julho é lido e 
por intermedio da na forma do Regimento, 
mesa, se solicitem as fica adiada a discussão. 
seguintes 'informações: - Em 25, é encerrada 

a discussão unica. -
) a quanto montam as Em 2 de setembro é 
obras feitas no edificio Rejeitado. 
d~ Policia Central ; 
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b) se foram realizadas 
mediante concorrencia 

·pública; 
.. c) Qual o empreiteiro ou 

construtor corttratante ; 
d) qual a verba por que 

a despesa é paga; 
e) se o contrato foi regis~ 

trado pêlo Tribunal de 
Contas. 

ANDAMENTO 

30 julho . .• Mauricio de Lil-N . 11.5- Requeiro que, Em 30 de julho, é lido e 
cerda. por intermedlo da adiada a discussão . -

Mesa, o Govêrno in- Em 1 de agosto, é encer-
forme os motivos por rada a discussão unica. 
que mandou deter a - Em 28 de agosto, o 
diversos funcionuios Sr. Miuricio de La-
municip;.is incomunica- cerda pede a retirada 
veis na Quarta Dele- do requerimento n. 115, 
gaci ~ Auxiliar, proi- de 1930, que foi defe-
bindo de que conti- rido pelo Sr. Presi-

30 julho ... Mauricio de 
cerda. 

nuassem a pleitear, por dente. . 
meio de representações Retirado.: 
ao Congresso e ao Con-
selho, a mora to ria ou 
outro qualquer remedio 
aos atrazos de venci- · 
mentos da Prefeitura do 
Distrito, que os estão 
reduzindo á fome. 

justificaçdo 

Vttimas dos atrazos da 
Prefeitura, os funciona- · 
rios desta promoviam 
um movimento pacifico 
de representação ao 
Congresso Nacional e 
ao Conselho Municipo~l, 
para que estes dessem 
o remedio da morato-
ria, ou outro á sua si-
tuação aflitiva. Só por 
isso foram detidos in-
·comunicaveis na Quarta 
Auxiliar e ameaçados 
de "ir para S. Paulo I", 
se insistissem nas suas 
tão j u s t a s reclama-
ções .... 

La- N. 116- Requeiro que, Em 30 de julho, é lido e 
por intermedio da adiada a discussão. -
Mesa, o Govêrno in- Em 1 de agosto, é encer-
forme quais os motivos rada a discussão unica. 
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legais e politicos do - Em 28 de agosto, o 
seu ato de h ontem, in- Sr. Mauricib de Lacerda 
timando aos diretores pede a retirada do re-
dos jornais cariocas: querimento' n. 116, de 
A Batalha, O jornal, 1930, que foi deferido 
Diario Carioca, A Es- pelo Sr. Presidente. 
querda e Diario da Noi- Retirado. 
te, para que compare-
cessem á Chefatura de 
Policia, de cujo chefe 
ouviram a proibição de 
afixar cartazes sôbre o 
crime de Pernambuco, 
.instigar á reação con-
tra os culpados desse 
crime, criticarem as au-
toridades a respeito 
dêsse .crime, quer em 
comentar! os, quer em 
editoriais sôbre o mes-
mo, veicular noticias 
que direta ou indireta-
mente digam respeito 
ao referido crime, ou 
que o çovêtno r-epute 
tendenciOsas, isto é, que 
levantem a opinião pú-
blica contra os indigi-
tados responsaveis do 
citado crime, tudo sob 
pena de fechamento ou 
suspensão de cada um 
dos aludidos jornais 
cariocas e da ameaça 
de serem os seus dire-
tores ou redatores "me-
tidos na geladeira". 

justljicaçilo 

Darei da tribuna; loio que 
houver sessão. Em todo 
o caso .registrarei sem-
pre que a medida de 
alta censura parece ge-
ral, pois que sob a 
mesma estão os jornais 
de Recife. 

1 agosto. Adolpho Bergamini N. 117. - Requeiro. que, Em I de a~osto ~ en~er
por 1 n t e r m-e· d 1 o da rada a d1sc~ssao umca. 
Mesa, sejatn solicitadas - Em 2 de setembro é 
as seguintes informa- Rejei ta.do. 

• I 
ções: 

a) a quanto ascenderam 
as despesas da cons-
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. . truç~o da Cabine Ele-
tíiCíl <;te ,São Diogo, na 
Central <J,o Bra~il ; 

b) se precedeu ·a essa 
consÍfuÇã~J concurren-
~ia pública ; 

c) porgue verba f~i ou 
vai .ser paga a despesa; 

d) qual o pessoal que re-
cebeu diarias por conta 
dessa construção e res-
pectivamente o valor e 
duração dessas diarias; 

e) qual a _firma constru-
tora, data do contrato 
é se este foi. publicado 
e registrado no Tribu-
nal de Contas. 

•. ANDAMeNTO 

1 agosto. Adolpho Bergamin,i N. 118- Regueiro que, Em 1 de agos\o é encer 
por inter medi o da rada a discu!ssão unica. 
Mesa, sejam solicitadas - Em 2 de:setembro é 
as seguintes informa- Rejeitado. 
ções: 

a) a quanto montam as 
·despesas com a: ~upli
cação da linha auxiliar, 
da Estrada de Ferro 
Central do .Brasil, entre 
Alfredo Maia e Galdino 
Rocha (antiga esta-
s~o de São_ Mateus), 
e quilometragem cons-
truic;la,; ·. 

b) por que ·verba foram 
custeadas ils constru-
ções dos predios :para 
residencia de engenhei-
ros da Central, levan-
tadas nas estações de 
São Cristovam, Tria-
gem e São· FranCisco 
Xavier, preço de cada 
·um, data do contrato 
de construção, firma 
contratante e. se prece-
deu concurrencia pú-
blica. 

5 agosto. Mauricio de La-N. 119 ·- Requeiro que, Em 5 de agosto é lido e 
cerda. • ·- .. Por)ntermedio da Me- adiada a discussão , na 

sa, o pov~~'.l? informe fórma do Regimento, 
por que motivo f'não por ter o Sli' . Mauricio 

·navenáo',cé.iísura nos de Lacerda: pedido a 
'telegrafÇ>s'', segundo palavra.- Em 12, é en 
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se afirmou, o diretor cerrada a discussão 
dêste continúa a exer- unlca. -Em 2 de se-
cê-la em todos os tembroé 
despachos para os jor- Rejeitado. 
nais e para os particula-
res, confOJme se evi-
dencia mais uma vez 
com os recentes suces-
sos de Pernambuco, em 
que "passou" o tele-
grama de uma agencia 
oficiosa atribuindo- os 
"a desordeiros", e não 
vieram os que referiam, 
como partes no conflito 
com a polícia armada, 
aos estudantes, inclu-
sive alunos da Esco-
la Normal, padres, cai-
xeiros, negociantes, 
chauffeurs e soldados 
do Exército, cujo conti-
gente do 21° B. C. teve 
de proteger a multidão 
da sanha do inspetor 
de polícia R a m o s de 
F r e i tas, provocador 
d as m e s mas ocur-
rencias. 

justijicaçdo 

São as seguintes noticias 
do O &fado de S. Pau-
lo, de ontem, que a 
capital da República 
ignora até agora, gra-
ças á censura do dlre-
tor dos Telegrafos, que 
continua a deixar pas-
sar as despachos con-
tenda inverdades e injú-
rias contra o p~vo per-
nambucano, e nenhum 
contendo vetdades sô-
bre os gavêrnos ~ que 
êle serve: 

"Recife, 2 {"Estado") -
Em frente á matriz da 
Bôa Vista, ande foram 
resadas várias missas 
por alma do p1esidente 
João Pessoa, á salda 
dos fieis, o tribuno João 
Barreto, em vista de ter 
a arcebispado· proibida 
orações funebres nos 
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templos religiosos, 
subiu a um s o b r a d o 
fronteiro áquela· igreja 
e começou a falar ao 
povo. 

Nesse momento, o inspe-
tor gera 1 de policia 
proibiu a continuação 
do discurso do Sr.joão 
Barreto, que protestou 
dizendo estar exerceu-
do um direito, sendo, 
c o td u do, obrigado a 
deixar a tribuna. 

Quando o Sr. João Bar-
reto d e s c I a, o povo 
protestou energicamen-
te contta a arbitrarie-
dade policial, apedre-
jando o inspetor, que 
solicitou um refôrço á 
policia. Veiu a cavala-
ria, mas ninguem re-
cuou. O povo arrancou 
pedras do calçamento 
e a recebeu a pedradas. ' Esta reagiu a bala. Os ! 
fadres, ainda paramen-
ados, clamavam p o r 

misericordia, pedi a m 
paz, sem que nlnguem 
os· ouvisse. Por tres 
vezes, a cavalaria re-
cuou diante da formi-
davel reação popular. 
Meninas da E s c o 1 a 
Normal lutavam como 
homens, atirando pe-
dras, incitando o povo 
a rea~ir. Um·padre tor-
ceu Violentamente a ca-
beça de um c a v a 1 o, 
pondo o cavalariano ao 
chão. Entrementes che-
~1!1 reforlos da infan-

na, que ambem eram 
recebidos a pedradas. 
Nfnguem con la, nin-
guem enfraquecia. 

Nesse instante, chegou o 
comandante do 21'' ba-
talhão de caçadores 
do I· xército, aquarte-
lado em Recife, quepe-
diu calma e fez ver ao 
povo a temeridade de 
lutar, desarmado, con-
tra a ·polícia. 
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------------ -----~~---r-, _, ______ -----·. 
O povo aclamou. o dis-

tinto oficial, o q u a l 
requJ.sitou a pres~nça 
de um contlgente · do 
seu bal.alhão, e com êle 
Isolou o povo da polí-
cia convidando o povo 
a retirar-se do local, 
garantido pêlo Exér-
cito. . 1 

A multidão, descoberta, 
saiu em passeata, rumo 
ao quartel do Exército, 
cantando o.H In o Na-
cional . 1 

Ficaram feridos em con-
sequencia dessa agres-
são:. á; bala, .o acade-
micó .. ;j:u li o Carneiro 
Leão, ó caixeiro josé 
Firmo Cunha, o comer-

. .ciante Antonio Dantas 
,tLJ ma, os motoristas 
· Antonio Pereira · Silva, 
jQão Geraldo Castellar 
.e jacinto Ma r .t in s de 

-Oliv.eira, o c a i x e i r o 
.. jos_é. Barbosa. Silva e o 
soldado do 21°. bata-
lhão, . Sebastião Pedro 
Espindola; a pedradas. 
o alfaiate Rosa! Filho, 
o.policial Luiz Gomes 
B.a r r os,· o . estudante 
Milton .Emmanuel Ca-
valcanti; . a. punhal ; o 
tenente .de .policia Anto-
nio F1ancisco ,· Sant,os. 

- Quando foi intimado a 
não continuar. o seu 
discurso, o. Sr, João 
Barreto exclamou que 
so se calaria se lhe cor-
tassem a Iingua. 

O aréebispo de Recife 
aconselha moderaçtlo 

Recife, 1 ("Estãdo") -
O arcebispo desta ca-
pital p u b l i c o u uma 
p~~toral na qual diz.: 

"Permiti ao vosso aree-
bispo, encanecido no 
amanho da vinha qu~ri
da que o Senhor lbe 
confiou, com .a visão 
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grave do momento, vos 
aconselhe moderação e 
prudencla, tão necessa-
rias nesta hora de apre-
ensões e incertezas para 
o bem da Paraiba." 

As injormaç/Jes da "Agen-
cia Brasileira" s{)bre o 
assassínio do Sr. ]oiio 
Pessoa 

Recife, 1 ("Estado") -
O "Diario da Manhã" 
transéreve telegramas 
mentirosos da "Agên-
cia Brasileira" sôbre o 
assassínio do Sr. João 
P e s s o a, lamentando 
que o público seja mis-
tificado por agências 
subvencionadas par a 
divulgar noticias e te-
legra;nas tendenciosos. 

As notícias da "Agência 
Brasileira", transcritas 
pêlo "Diario da Ma-
nhã", dizem que o Sr. 
J o ã o Pessoa tombou 
abandonado p_elos seus 
amigos, quando a ver-
dade é que todos quan-
tos estavam na confei-
taria '.'Gloria" viram, 
máu grado a surpresa 
com que se verificou o 
atentado, que os Srs. 
Agamenon Magalhães e 
Caio de Lima Caval-
canti se atracaram com 
o agressor, antes da 
chegada da policia e 
que nenhum deles se 
afastou de junto da vi-
tima. 

O referido jornal lamenta 
que jornais sérios pu-
bliquem telegramas de 
agências que men.em 
calculadanJente". 

Os jornais foram intima-
mados a modificar a sua 
linguagem 

Recife .1 ("Estado") -
A policia intimou os 

ANDAMENTO 
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jornais oposicio~fstas a 
modificarem a sua lin-
gua~em. 

O "Dtario da Tarde" diz 
que o G o v ê r n o não 
quer censuras aos seus 
átos, nem quer que se 
chore a m o r t e do Sr. 
João Pessoa e se clame 
contra o monstruoso 
atentado. 

O citado jornal publiea 
um quadro na primeira 
página com os seguin-
tes dizeres: 

"Aqui deveriam figurar 
as nossas palavras de 
indi~ação pêlas vio-
lenctas policiais de 
hoje." 

Abaixo assinado para que 
se cJ.e o nome de João 

Pessoa a uma rua 
de Recife 

Recife, 1 ("Estado") -
Está correndo um abai-
xo assinado, que será 
dirigido ao Conselho 
Municipal, solicitando-
lhe seja dado o nome 
de "João Pessoa á rua 
onde o presidente da 
P a r a í b a foi assassi-
nado. 

Bando precatorio emfavor 
dos órjfJos dos soldados 

paraibanos 

Recife, 1 ("Estado") -
O comérdo de Recife 
combinara fechar hoje 
na hora em que se rea-
lizariam as exequias so-
lenes em memoria do 
presidente da Paraíba. 
Efetivamente m u i ta s 
casas fecharam tendo os 
empregados no comér-
cio improvisado um 
·bando precatorio em fa-
vor dos órfãos dos sol-
dados paraibanos mor-
tos na luta contra os 
cangaceiros. 

ANDAMENTO 
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Os estudanes da Facul-
dade de Direito 

declaram-se em gréve 

Recife, 1 (''Estado") -
Foram presos ontem 
os academicos Averta-
no Rocha e Francisco 
Veras que exprobaram 
o assassínio do Sr.joão 
Pessoa. 

Os estudantes de direito 
fizeram gré\le em sinal 
de protesto, não com-
parecendo ás a uI as. 
Alguns professores con-
cordaram com a atitude 
dos seus alunos. Ou-
tros discordaram e fo-
ram dar aula, mas não 
tiveram alunos . 

Mi$sas espontaneas pot 
intenção da alma do 
Sr. João Pessoa 

Recife, 1 ("Estado") -
Além de inumeras mis-
sas contratadas, varios 
padres celebraram es-
pontaneamente, outras 
por intenção da alma 
do presidente João 
Pessoa. 

A cadeira e a mesa da 
confeitaria 

"Gloria" 

Recüe, 1 (''Estado") -
· O proprietario da con-

feitaria "Gloria" tem 
recusado i n u m e r a s 
ofertas péla mesa e ca-
deira em que estava o 
Sr. João Pessoa, quan-
do foi assassinado. 
Constantemente assedi-
ado por pedidos, aque-
le proprietario declarou 
que só as cederia ao 
Sr. Epitacio Pesso<~., á 
v i u v a do presidente 
João Pessoa ou ao Ins-
tituto Arqueologico. 

ANDAMENTO 

25 
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Narrou-nos o proprietario 
da confeitaria "Gloria" 
que no dia imediato ao 
do crime várias senhori-

! tas invadiram a contei-
taria e limparam o san-
gue do Sr. João Pes-
.soa, no local do crime, 
com os seus lenços pa-
r a guardai-os co mo 
lembrança. 

"0 Rodrigues Alves" 
deixou Recife com 

destino ao sul 

• 

Recife, 2 (A) ·- A's pri-
me iras horas, deixou 
êste porto, prosseguiu-
do viagem para a capi-
tal do pais, o paquete 
" Rodrigues Alves" que 
conduz o corpo do pre-
sidente João Pessoa, e 
que chegá1a a Recife 
·ontem, ás 17 horas, 
p r o c e d e n t e de Ca-
bedelo. 

Reina absoluta ordem no 
territorio nacional, e' o 
que di2 o Sr. Mario Belo. 

Pede-nos o .sr. chefe do 
to distrito telegrafico a 
divulgação. da seguinte . circular, que lhe dirigiu 
o S1 . diretor geral dos 
Te~egrafos: 

"Circular urgente diretor 
f.eral ao chefe 1° distJ i-
o.Juiz de Fora -'- Esta 

diretoria leva ao vosso 
conhecimento, para que 
tenha maior divulpa-
ção, que, exceto a-
raíba. onde se registra-
ram perturbações que 
se ligam situação vem 
atravessando desde fe-
vereiro, reina absoluta 
ordem t o d o s pontos 
terrltorlo nacional, não 
tendo fundamento al-
gum quaisquer boatos 
espalhados em sentido . contrário ." 

.. 
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5 agosto. Mauricio de La- N. 120- Requeiro que, Em 5 de Agosto é lido 
cerda. por intermedio da Me- e posto em discus-

sa, o Govêrno informe s ã o que é adiada na 
q u e destino deu aos f o r m a do regimento, 
presos e quais os no- por ter o Sr. Mauricio 
mes, remetidos p ê I a de Lacerda pedido a 
policia de Campos, no palavra.-Em 12, é en· 
Estado do Rio, sob a cerrada a discussão u-
acusação de r~liza- nica- Em 2 de Setem-
r e m naquela cidade bro é 
comicios operarios. R~jeitado 

5 agosto. Mauricio de La- N. 121 - Requeiro que, Em 5 de agosto é lido e 
cerda. por intermedio da Me- p o s to em discussão 

sa, o Governo informe que é adiada na forma 
qor que "convidou" os do Regimento, por ter 

· j o r n a i s cariocas a o Sr. M a u r i c i o de 
não tratar amplamente Lacerda pedido a pa-
do assasinio do Pre- lavra.- Em· 12, é en-
sidente João Pessôa e c e r r a da a discussão 
do cambio, estabele- unica. -Em 2 de Se-
cendo um nexo entre as tembro é 
duas questões, que de- 1-'l.e,jeitado. 
nota mais que o arbi-
trio, o absurdo desse 
arbítrio da policia para 
com a i m p r e n s a ca-
rioca. 

fustiflcaçiJo 

Os jornais londrinos têm 
mais liberdade do que 
os brasileiros para tra-
tar de cambio e café. 
Exemplo: as notas que 
se seguem: 

"A suspensão da política 
da defesa do mil réis, 
por parte do Banco do 
B r a s i 1, . não é geral-
mente esperada, em-
bora se murmure que a 
mesma resultou de con-
ferencias entre o Presi-
dente e I e i to, Dr. 
Prestes (está . presente-
mente em Londres) e os 
banqueiros de N o v a 
York e Londres. 

Noticias não confirmadas 
a f i r m a m q u e o Dr. 
Prestes t e r i a aconse-
lhado o Governo bra· 
sileiro a ábandonar a 
defesa do mil réis e 
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permitir que o mesmo 
atinja o nível verda-
deiro n o s mercados 
estran.geiros ." (Do Ti-
mes, de Londres, de 7 
de julho de 1930.) 

"A situaçdo financeira do 
Brasil- Nova York, 
5 de julho - O corres-
pondente da Associated 
Press no Rio de janeiro 
informa que i m p o r-
tantes casas bancarias 
do ·Brasil publicaram 
uma declaração a f i r -
mando que o pais terá 
de enfrentar, nos pro-
ximos m e s e s o mo-
mento financeiro mais 
serio de sua historia, 
com a baixa ainda mai-
or nos preços do café 
em consequencia dare-
cente baixa do cambio. 
O abandono, por parte 
do Banco do Brasil, da 
politica de defesa do 
mil réis, não é de es-
perar, não obstante os 
r u m o r e s de que o 
mesmo se verificou co-
mo resultado de con-
ferencias entre o Pre-
sidente eleito Dr Pres-
tes (presentemente em 
L o n d r e s) e os ban-
queiros de Nova York 
e Londres Noticias não 
confirmadas afirmam 
que o Dr. Prestes teria 
aconselhado o Governo 
brasileiro a abandonar 
a politica de defesa do 
mil réis, permitindo que 
o mesmo atingisse o seu 
nível normal no merca-
do estrangeiro. Segundo 
noticias de São 
Paulo u.m grupo de in-
dustriais conferenciou 
com o Presidente do 
Estado, pedindo auxilio 
financeiro par a en-
frentar a crise, e uma 
das medidas su eridas 
é a proibição da imi-
gração, em consequen-
cia do grande numero 
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de se m-tr ab alho no 
pais. (Do Times, de 
Londres, de 7 de julho.) 

Situação do cambio no 
Brasil - Apesar do va-
lor do mil réis ter es-
tado um p o u c o mais 
alto, ontem, a cotação 
dos tltulos brasileiros 
enfraqueceu de maneira 
evidente. Como sucede 
com a maior parte dos 
paises agrícolas e pro-
dutores de materia pri-
ma, o Brsail está pas-
sando por uma crise de-
vido á quéda persis-
tente dos preços dos 
seus produtos. 

A s í tu ação economica 
desfavoravel tem-sere-
fletido no cambio le-
vando o Ministro da 
Fazenda a ordenar á 
Inspetoria O e r a I de 
Bancos a adoção de 
medidas para a regu-
larização dos n e g o -
cios de cambio, en-
quanto o Banco do Bra-
sil reduzia, um tanto 
bruscamente sua taxa, 
de 5 59-64d. 5 19-32d 
(a taxa par é de 5 8-9d), 
Essa redução do Banco 
do Brasil não significa 
que a defesa do cambio 
tenha sido abandonada, 
não obstante constar 
ter o Presidente eleito 
aconselhado o Governo 
a susP.ender a defesa 
do mtl réis, afim de 
permitir que o mesmo 
atinja o seu nível nor-
mal no mercado estran-
geiro. Tal política, se 
adotada seria de boas 
consequencias desde 
que o Governo e os 
bancos evitassem a in-
flação do credito. 

A quéda do cambio, tor-
nando mais caros os 
produtos importados, 
restringiria a i m p o r -
tação. Por outro lado, 
a exportação seria es-

ANDAMENTO 
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timulada com o bara-
teamento dos produtos 
brasileiros. Só pelo au-
mento da exportação e 
pelo recurso a novos 
emprestimos pó de o 
cambio brasileiro ser 
defendido, mas é obvio 
que o primeiro metodo 
é muito mais eficaz • " 
(Do Times, de Londres, 
de 8 de julho.) 

Situação brasileira- Um 
traço relevante da bol-
sa de Londres, ontem, 
toi a repetição da qué-
da dos títulos do Go· 
verno brasileiro provo-
cada p e 1 o s rumores, 
posteriormente confir· 
mados, de ter o Presi-
dente e I e i to aconse-
lhado o O o v e r no a 
abandonar a defesa do 
mil réis, afim de per-
mitir que o m e s m o 
atinja o seu nível nor-
mal nos mercados es· 
trangeiros. 

Até agora o B r a s i 1 tem 
defendido o mil r é i s 
com a r e m e s s a, de 
grandes quantidades de 
ouro para Nova York. 
A s si m agindo, o Go-
verno tem, porém, infe-
1 i z mente, diminuído 
suas reservas metalicas. 
Ainda assim essa poli-
tica é mais elogiavel do 
que a adotada p e I os 
seus vizinhos da Ar-
gentina, onde a Caixa 
de Conversão tem es-
tado fechada por varios 
meses. 

A situação do Brasil, não 
é satisfatoria, mas não 
a vemos com as côres 
negras com que certa 
gente· a pinta. Consta 
que o excesso de café 
armazenado está sendo 
vendido mesmo a pre-
ços reduzidos, mas as 
combinações r e s u 1 -
tantes do ultimo em-

ANDAMENTO 
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prestimo poderão exer-
cer influencia favoravel 
sObre o cambio.A des-
valorização do mil réis 
não tem sido d e v i da 
exclusivamente á crise 
do café. Como o seu 
visinho, o Brasil tem 
de encarar com firmeza 
seus problemas eco-
nomicos gerais; afim de 
poder, com eficiencia, 
fortificar a sua situação 
cambial. Dados os re-
c u r s o s naturais do 
pais, o credito brasi-
leiro deveria estar mais 
elevado do que atual-
mente. E' opinião ge-
ral que a estabilização 
do cambio e a adoção 
de uma nova taxa con-
correrão para sanear a 
situação, mas tais me-
didas dificilmente po-
derão ser tomadas an-
te.s que surjam condi· 
ções favoraveis para o 
lançamento de um gran· 
de emprestimo de esta-
bilização." (Do The Fi-
nanciai Times de 8 de 
julho.) 

"Chegam-nos no ti c i as 
(é verdade proveni-
entes de Nova York, que 
não é uma fonte muito 
segura de informação), 
indicando que os nego-
elos no Brasil vão mal 
e dando a entender que 
a situação se agravará 
em futuro proximo, en· 
quanto os rumores sô-
bre a possível politica 
do Dr. Prestes estão 
produzindo máo efeito 
sObre o cambio brasi-
leiro e sObre os nego-
cios comerciais daquela 
Republlca. 

Uma tal qué'da de cambio 
significa que o Governo 
terá de despender uma 
soma muito maior de 
dinheiro para a satis-
fação de seus compro-
missos externos. 

ANDAMENTO 
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Por outro lado, as estra· 
das de ferro e outras 
companhias estrangei· 
ras apresentarão lucros 
muito menores. En-
quanto os interessados 
no café (que são os que 
mais influem nos ne o-
cios do Brasil} retirarão 
beneficio do cambio br#, 
xo o pais em conjunto 
sentirá o decllnio dos se-
us interesses economi · 
cos e comerciais com 
uma rapidez que poderá 
levar a perturbações de 
carater muito sério. O 
Dr. Prestes é paulista 
e os plantadores de ca-
fé do seu Estado não 
são contraries á baixa 
do cambio que é tão 

. nefasta aos interesses 
estrangeiros. (Do South 
Amerlcan journal, de 
12 de julho.) 

ANDAMENTO 

L ;1- N. 122 - Requeiro q u e Em 21 -de agosto é lido e 
por interm .di o da Me- encerrada a discussão. 
sa, o Govêrno informe -Em 2 de setembro é 
porque motivo proibiu 
aos aviadores brasllei- Rejeitado. 
ros, do raid-Brasil-Eu-
ropa, o ingresso e a 
utilização do c a m p o 
dos Monsos, concot-
rendo ainda para igual 
negativa da L a t o e -
coere . 

Justificação 
E' a s~·guinte a carta do 

aviador Reinaldo Gon-
çalves, datada de hoje: 

Dr. Mauricio de Lacerda 
- Bom dia. 

Peço d e s c u 1 p a r o ter 
vindo tão cedo incomo-
da-lo. 

O fim da minha visita é o 
seguinte: 

Como o senhor deve sa-
ber andei ás voltas com 
a polícia .por-ter levado 
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o avião cGaroto» á Pa-
raíba. Agora, em São 
Paulo, fui convidado 
por Ribeiro de Barros 
para participar no vôo 
Brasil~Europa. Depois 
de muitas dificuldades 
levantamos vôo em San· 
tos e viemos ao Rio 
afim de fazer no avião 
os ultimos aprestos e 
alguns vôos para eu po· 
der verificar todos os 
instrumentos de nave-
gação. Pois nada disso 
pude fazer por ter o 
General Mariante proi-
bido minha entrada ali 
na hora da saLa. Como 
náo é possível iniciar 
o raid sem estar tudo 
e m o r de m, s o m os 
obrigados a regressar a 
São Paulo onde vamos 
tentar com muitas difi-
culdades e com risco de 
vida, pois os campos 
que lá existem não se 
prestam para n o s s o 
avião que é muitíssimo 
pesado. A Latecoere,em 
vista da perseguição do 
Gen ral Mariante ficou 
com receios de aborre-
cimentos c tambem ne-
gou o seu campo. 

Peço ao senhor o favor 
de requerer ao Governo 
qual e motivo da pro-
ibição de minha entrada 
no Campo dos Afonsos, 
quando lá entra toda e 
qualquer pessoa. Exis-
tem no campo diversos 
aviões p uticulares e 
estrangeiros e tanto os 
aviões como os avia-
dores têm tudo franco 
e a dispo si 9 ã o. Ao 
nosso avião fot negado 
tudo. Um pintor da Es-
cola que estava p i n -
tando, a pedido de Ri-
beiro e Barros, as le-
tras para a matricula 
do avião foi repreen-
dido e proibido de tra-
balhar. 

ANDAMENTO 
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Agradecendo, com a mi-
nha admiração ·- Rei-
n1ldo Gonçalves 

21 agosto . Mauricio de La- N. 123 - Requeiro que, Em 21 de agosto é lido e 
cerda. por intermedlo da Me- adIada a discu>são 

sa, o Govêrno informe unica.- Em 22, é en-
onde continuam prêsos cerrada.- Em 2 de se-
e porque ainda conti- tembro é 
nuam, sem culpa, sem Rejeitado. 
inquérito, sem ordem 
d a justiça, e e m se-
grêdo, os seguintes ci-
dadãos brasileiros, ha 
mais de 100 dias assim 
sequestrados : Antunes 
de Almeida, Cyro de 
Alencar, josias Leão, 
André Triffino Corrêa e 
outros, prêsos em São 
Paulo ha tres meses. 

25 agosto. Ma uricio de La- N. 124- Requeiro que, Em 25 de agosto é lido e 
cerda. por intermedlo da Me- encerrada a discussão 

sa, o Govêrno informe unica. Em 2 de setem-
qual o motivo das me- bro é 
d i das extraordinarias Rejeitado. 
por ele tomadas contra 
o oficial prisioneiro na 
Fortaleza de Santa 
Cruz, tenente Bel e r o-
phonte de Lima e bem 
assim contra as praças 
da mesma fortaleza que, 
ha tres dias,protestaram 
contra o rancho que thes 
fõra fornecido. 

justificação 

Na Fortaleza, de 10 em 10 
minutos, corre o alar-
ma Apitos, brados de 
sentinelas, portões cer-
rados ... O oficial pri-
sioneiro, por sentença, 
tenente Belerophonte, é 
nivelado, como revolu-
cionario, aos criminosos 
comuns de 30 anos de 
pena, com os quais tem 
que ombrear. Caso 
puro de habeas-corpus 
co::tra uma pura vio-
lencia. O rancho quê é 
de 1$ fica por 4$, con-
sequencia: protesto e 
prisão das praças. 
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La- N. 125 - Requeiro que, Em 25 de agosto é lido e 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Govérno informe unica.- Em 2 de se-
quais as providencias tembro é 
tomadas para impedir Rejeitado 
a aplicação da pena de 
degredo imposta pelo 
Govêrno de Pernam-
buco aos seus conci-
dadãos, condenados ou 
não pela justiça. 

La- N. 126 - Requeiro que, Em 25 de agosto é lido e 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica. - Em 2 de se-
com urgencia em que tembro é 
prisão do Rio se en- Rejeitado. 
contra, a 100 dias, o 
jornalista Antunes de 
Almeida, preso e se-
questrado, em segredo 
de Estado na capital 
de São Paulo. 

La- N. 127 - -Requeiro que, Em 25 de agosto, é lido 
por intermedio da Me- e encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica. - Eni 2 de se-
quais as providencias tembro é 
tomadas pelo ministro Rejeitado. 
do Interior para pro-
teger a vida e as pes-
soas dos estudantes 
b1 asileiros nas agres-
sões policiais, militares 
e civis que sofreram 
aqui no Rio no anfite-
atro de anatomia, em 
São Paulo na escola de 
Direiw, em Recife á 
porta da Matriz de Bôa 
Vista, em Manáos 
com os estudantes em 
geral e na Baia com os 
seus universitarios. 

La- N. 128 - Requeiro que, Em 25 de agosto, é lido 
por intermedio da e encerrada a dis-
Mesa, o Governo in- cussão unica. - Em 2 
forme qual o motivo de setembro é 
porque está ordenando Rejeitado. 
baixas na Marinha, que 
são verdadeiras exclu-
sões de velhos ma-
rujos, c u j as caderne-
tas de modo algum au-
torizam semelhante me-
dida. 
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La~ N. 129 - Requeiro que, Em 25 de agosto é lido e 
por intermedio da adiada a discussão.-
Mesa, o Governo infor- Em 26, é encerrada a 
me, se recebeu qualquer discussão unica. - Em 
proposta e a aceitou, 2 d~ setembro é 
de capitalistas estran- Rejeitado. 
geiros para arrenJa- · 
mento da Estrada de 
Feuo Central doBra~ 
sil, e se na dita pro-
posta consta o respeito 
absoluto aos diteitos 
adquiridos do seu pes-
soal, de qualquer clas-
se ou categoria, co:n 
as devidas sanções con-
tratuaes. 

Li.- N. 130- Requeiro que, Em 25 de agosto é lido e 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa, o Governo informe unica. - Em 2 de se-
quais as providencias tembro é 
tomadas, ·senão para o Rejeitado. 
resguardo da economia, 
para o da soberania 
brasileira, no caso das 
concessões, pelos go-
vernos do Pará e do 
Amazonas, aos capita-
listas americanos, que 
ficaram com o direito 
e privilegio da explo-
ração do sólo e do sub-
solo da Amazonia, e o 
de monopolio de qual-
quer petroleo ali encon-
trado, consolidando-se 
assim no Brasil o impe-
rio dos trusts da gazo-
lina. 

La~ N. 131 -Requeiro que, Em 25 de agosto é lido e 
por intermedio da Me- encerrada a discussão 
sa o Govêrno informe uuica.-Em 2 de setem-
quais as instruções por bro é 
ele dadas ao gene- R .ejeita.do. 
ral Wanderley para, 
no Estado da Paraíba 
"ocupar" várias cida-
des do mesmo, desar-
mar os seus grupos e 
tratar, como órgão do 
Govêrno Federal, de 
problemas de ordem 
publicaafetos pêlaCons-
tituição a o govêrno 
local, enviando á Ca-
mara todos os doeu-
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mentos oficiais relati-
vos a essa intervenção 
fUi-generis. 

ANDAMENTO 

La- N. 132 - 1-(equeiro que, Em 10 de setembro, é lido 
por intermedio da e adiada a discussão. 
Mesa o Govêrno infor- - Em 11, é encerrada 
me com urgencia, por- a discussão unica. -
que ordenou a concen- Em 15, falam os Srs. 
tração de força federal Mauricio de Lacerda e 
no Rio Grande do Sul Adolpho Bergamini -
e ainda não retirou, Em 16, é 
apesar de "pacificada" Rejeitado. 
aquela com que ocupou 
diversos municipios e 
cidades da Paraíba do 
Norte. 

La- N. 133 - Requeiro que, Em 10 de setembro. é lido 
por intermedio da Me- e encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica. - Em 11, falam, 
porque ordenou que se encaminhando a vota-
realizasse na Fortaleza ção, os Srs. Mauricio 
de Santa Cruz o Canse- de Lacerda, Cardoso de 
lho de Guerra a que Almeida, e Adolpho 
responde o tenente Bel- Bergamini. - Em se 
lerophonte de Lima. guida, é 

Rejeitado. 

La- N. 134 - Requeiro que, Em 10 de setembro, é lido 
por intermedio da Me- e encerrada a discussão 
sa, o Govêrno informe unica. - Em 11, falam 
porque mantém ainda encaminhando a vota 
incomunicaveis e pre- ção, os Srs. Mauricio 
sos em segredo de Es- de Lacerda e Adolpho 
tado os jornalistas ca- Bergamini. - Em 15, 
riocas ha tres mesês falam, encaminhando a 
detidos em S. Paulo: votação, os Srs. Mau 
Alnltu·nes de Almeida, ricio de Lacerda e Car 
josias Leão, Cyro de doso de Almeida. 
Alencar, e o cidadão Em seguida, é 
André Trifino Corrêa. Rejeitado. 

La- N. 135 - Requeiro que, Em 15 de setembro, é lido 
por intermedio da Me- e adiada a discussão 
sa, o Govêrno e as Me- - Em 16, é encerrada 
sas da Camara e do a discussão unica. 
Senado informem quais Em 23, fala, encami 
as providencias que to- nhado a votação, o Sr 
maram diante da nova Mauricio de Lacerda 
alta da gazolina no Bra- Em seguida, é 
sil, para limitar o cres- Rejeitado. 
cido número de auto-
moveis oficiais de que 
se servem para trans-
porte pess:oal e bem 
assim para substituir 
nestes e em os numero-
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sos auto-transportes 
de cada Ministerio o 
consumo da gazolina, 
dos monopolios ou 
trusts americanos e in- · 
glesês, pelo do alcool 
motor ou outros suce-· 
daneos nacionais da-
quela essencia. 

justificação 

Todos os dias cresc~ a 
despesa com os autos 
oficiais. Além desta ha 
hoje a que se faz com 
os numerosos transpor-
tes, tambem do Oovêr-
no e de motores a ex-
plosão igualmente. A 
gazolina subiu 100 réis 
em litro e está sendo 
vendida em grosso a 
1$100. O alcool motor 
está sendo vendido 
nesta Capital a 750 reis 
o litro, conforme se vê 
anunciado nos jornais. 
Esta diferença de 350 
reis em litro, nos mi-
lhares de litros consu-
midos pelo Oovêrno 
durante um exerci cio, 
representará uma pe-
quena muiJeta para a 
tropega estabilização, 
retendo no pafs as 
grandes somas em ouro 
que ele anualmente re-
mete para os Estados 
Unidos e a Inglaterra , 
auxiliando tambem os 
produtores do alcool 
em varios Estados bra-
sileiros. 

ANDAMENTO 

La- N. 136 - Requeiro que, Em 15 de setembro é lido 
por i n t e r m e d i o da e encerrada a discussão 
Mesa, o Oovêrno in- unica.- Em 16, falam, 
forme em que artigo do encaminhando a vota 
regulamento da Estrada çãoJ os Srs. Mauricio 
de Ferro Central do de Lacerda, Cardoso de 
Brasil se baseiou para Almeida eAdolpho Bet 
obrigar os seus opera- gamini.- Em seguida é 
rios a receber instrução Rejeitado. 
militar em uma Linha 
de Tiro da mesma Es-
trada, descontando-lhes 
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os salarios ou dias em 
que são obrigados 
áquella instrução. 

15 set .... Mauricio e e La- N. 137 - Requeiro que Em 15 de Setembro é lido 
cerda. por intermedio da Mesa e encerrada a discussão 

o Governo informe por- unica - Em 16, fala o 
que foi recebido sem Sr. Mauricio de Lacer 
concurrencia pela In- da. Em 23, é 
tendencia da Guerra o I~e.j eitado. 
fornecimento de 600 mil 
metros de brim caqui 
para fardamento do 
Exercito, encomenda-
do á Companhia Ame-
rica Fabril pelo Minis-
terio da Guerra, brim 
que havia sido rejei-
tado em fornecimento 
anterior. 

justificação 

O ~eneral Pangálos (vide 
Current History, de Se-
tembro)1 ex-ditador da 
Grecla, acaba de ser 
condenado a dous 
anos de prisão e cinco 
de suspensão dos direi-
tos politicos, por ter 
feito um contrato para 
o fornecimento de far-
damento ao Exercito no 
valor de tres mil con-
tos da nossa moeda 1 

com uma fabrica de te-
cidos 1 sem clencia do 
Ministro da Fazenda e 
em desacôrdo com o 
Codigo de Contabili-
dade Grego ou lei de 
tmanças da Grecla. 

Como se vê, os casos são 
igu-aes. A diferença es-
ta .apenas em que nas 
ditaduras declaradas 
não ha tamanho arbi:rio 
como nas disfarçadas ... 

Eis o fato brasileiro, se-
gundo o Diario da Noi-
te, desta Capital: 

Uma denuncia gravlssima 

Ha dias o Diario da Noi-
te recebeu denuncia so-
bre um vultoso forne-
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cimento de brim caqui 
sem concurrencia pu-
blica, destacando um 
seu representante para 
logo verificar a sua pro-
cedencia. 

Com alguma dificuldade 
apurámos com segu-
rança o que transcreve-
mos linhas abaixo e 
que deve merecer a 
atenção das nossas au-
toridad.es, principal-
mente do general Nes-
tor Sezefredo dos Pas-
sos, titular da pasta da 
Guerra, á qual a repar-
tição aludida está afeta. 

A Çompanhia America 
Fabril fornece 6CO.OOO me-

tros de brim caqui 
sem concurrencia 

E' diretor da lntendencia 
da Guerra, o general 
Felipe Antonio Xavier 
de Barros. 

Baseado em uma anterior 
resolução presidencial, 
o referid9 general bai-
xou uma ordem sobre 
o fornecimento de brim 
caqui nacional, forneci-
mento esse de 600.000 
me~ros, que foi dado á 
America Fabril, sem 
concurrencia, á razão 
de 3$270 o metro, como 
se depreende da se-
guinte autorização. 

"Brim caqui nacional -
(Recebimento) - Aten-
dendo a que a maior 
parte do brim caqui 
necessario a o farda-
mento da tropa, inclu-
sive a 3a Região Militar, 
foi adquirida com dis-
pensa de concurrencia 
pelo Exmo. Sr. Presi-
dente da Republica, di-
retamente á Companhia 
America Fabril, por ser 
na ocasião da compra 
a nnica fabrica julgada 
habilLada á produção 
do artigo, a qual em 

ANDAMENTO 
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carta de 14 de fevereiro 
ultimo, se comprome-
teu a entregar produto 
igual ao recebido em 
1929 da firma Rosa, Sá 
& Comp.', e de sua fa-
bricação, estando de fa-
to verificada a equiva-
leneia dos brins (Os. 75 
e 80 do processo em 
andamento nesta repar-
tição ou analises o. 579 
e 579): 

Atendendo ainda a que 
as analises procedidas 
no laboratorio desta di-
retoria têm chegado a 
resultados diferentes, 
a ponto de serem jul-
gados não satisfazerem 
aos cadernos de encar-
gos os brins nacional e 
inglês anteriormente 
comprados e recebidos 
como bons (Os. 3, 75 
e 80 do citado pro-
cesso); 

Atendendo, finalmente a 
que as necessidades vi-
taes do serviço não po-
dém ficar indefinida-
mente de soluções te-
cnicas, cujos resulta-
dos variam de labora-
torio para laboratorio 
(fls. 2, 3, 40, 41, 42, 53, 
75, 78, 79 e 80), e até 
dentro do mesmo labo-
ratorio, com os mesmos 
analistas (Os. 2, 3, 75, 
78, 79 e80), sem que até 
agora sejam conhecidas 
as causas determinan-
tes dessas divergen-
cias: 

Resolvo, no interesse do 
serviço, mandar receber 
os 600.000 metros de 
brim caqui nacional 
comprados com dis-
pensa de concurrencia 
á Companhia America 
Fabr!l,· ao preço de 
3$270 o metro. (Do boi., 
n. 173, de 19-8-930, Os. 
245, da O. I. 0..)". 

ANDAMENTO 
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Pelo exposto, verifica-se 
o procedimento do ge-
neral Felippe Antonio, 
que, apesar de confes-
sar a divergencia de 
analises, autorizou a 
compra pela Fazenda 
Nacional á America Fa-
bril, da referida partida 
de brim. 

O prejuízo que traz o brim 
oa qualidade adquirida 

O caqui que a Companhia 
America Fabril está 
fornecendo é de uma 
grande partida que ha 
t o!'mpos foi rejeitada pe-
la mesma lritendencia, 
havendo só mudança 
de numero nos fardos. 
Este caqui ja interessou 
a firma Ferreira Passa-
r<lllo, na qualidade de 
intermediaria. 

Como todos sabem, o ca-
qui depois de molhado 
encolhe a pro xi mada-
mente 7 o f o e dessa for-
ma diminuirá a impor-
t:.J.qcia autorizada, don-
de ser a Fazenda Nacio-
nal lesada em cêrca de 
ltO contos. 

O fJ-iretor da Jntendencia 
aesprezou a analise 

oficial para aceitar uma 
particular 

Duas vezes foi o brim le-
vado ao Laboratorio 
Militar de Analises e 
duas vezes considera-
do como inferior, isto 
é, não satisfazendo as 
exigencias regulamen-
tares. 

Que faz a Ame rica Fabril? 
Obteve uma analise da 
Escola Politecnica, cu-
jo laudo lhe era favo-
ravel, e para a qual en-
viou amostras direta-
mente, sem a fiscaliza-
ção da lntendencia da 
Guerra. 

ANDAMENTO 
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Com esse laudo, de ori-
gem particular, a firma 
interessada levou ao 
general ·Fellppe Anto-
nio, que sem mais pre-
ambulos, r e sol v eu 
aceitai-o, desprezando 
o laudo do Laboratorio 
Militar. O proprio ge-
neral confessa isso na 
sua autorização. 

O general Xavier de Bar-
ros incidiu na pena 

apontada na denúncia do 
Sr. Machado Guimariles 

sobre o caso da 
Alfandega 

E' do seguinte teôr o con-
siderandum número 3, 
da denúncia que o pro-
curador criminal da Re-
publica, Dr. Alfredo 
Machado Guimarães, 
apresen ~ou ao juiz fe-
deral substituto da 3• 
Vara sobre o caso da 
Alfandega: 

3'') "Casos sobre classifi-
cação em que o Labora-
torio Nacional de Ana-
lises emitiu laudos fa-
voraveis á fazenda Na-
cional, o inspetor Sr. 
Souza Varges os resol-
veu a favor dos impor-
tadores baseados em 
laudos proferidos pela 
Escola Politecnica e 
que foram solicitados 
pelos interessados. En-
tretanto aquela autori-
dade reconhecia ser o 
Laboratorio Nacional o 
unico orgão oficial com-
petente para dizer so-
bre as duvidas susci-
tadas na Alfandega; e 
as amostras que servi-
ram de base aos laudos 
proferidos pela Escola 
Politecnica foram for-
necidos pelos Importa-
dores sem a fiscaliza-
ção da Alfandega". 

ANDAMENTO 
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16 set ..•• Mauricio de 
cerda. 

' 
QuafJios metros já jorne-

cett a America Fabril 
A Companhia America 

Fabril já forneceu por 
conta do total da fatura 
cerca de 200.000 metros 
que estão sendo medi-
dos na Intendencia. 

Oncie culmina a grande 
irregularidade 

O artigo 52 do Codigo de 
Contabilidade diz que 
todos os fornecimentos 
devem ser feitos medi-
ante concurrencia pu-
blica ; eptretanto, a le-
tra B do art. 346 do 
Regpi<Jmento do Codi-
~o de Contabilidade, 
•senta a concurrencia 
quando se trata de uni-
co representante ou fa-
bricante do artigo. 

Não é evidentemente a 
America Fabril a unica 
companhia que fabrica 
tecidos caqui. 

Como o Tribwzal de 
Contas $e desvencilhará, 
quando chegar a ocaeião 

qe intervir ? 

Ilegalmente autorizado e 
ferindo de perto todas 
disposições legaes esse 
fornecimento por certo 
encontrará embaraços, 
qu<Jndo o Tribunal de 
Contas tratar da sua 
legalidade para autori-
zação de pagamento." 

Li- N. 138 ··· Requeiro que, Em 16desetembroéadiada 
por intermedio da Me- a discussão. Em 17, é 
sa o Oovêrno informe encerrada a discussão 
se,emdiasdejulhopas- unica.- Em 23, o sr. 
sadojosias Leão, André Mauricio de Lacerda 
Trifino, Antunes de AI- requer a retirada do 
melda e Cyro de Alen- requer imento, que é 
car, todos eles e algu .u deferida. 
dentre ele~, estiveram, Retirado 
rem ov id.os presos, de 
São Paulo, onde foram 
detidos um. mês. aQtes, 
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na poUcla ·central ou 
alhures no Rio de ja-
nelro, e se depois disto 
foram para a poUcla de 
São Paulo, de novo em 
rigorosa incomuniéabi-
!idade, e dali remo-
v idos para a-colonla de 
presos de La1olnha, no 
mesmo Esta o, os re-
feridos presos sempre 
sequesttados; e, final-
mente, se algum deles 
baixou a qualquer en-
fermarla dos presídios 
paulistas após sua pri-
são a 19 ou 20 de julho 
proximo ~assado, no 
Braz, em ão Paulo, 
p1 isão dada em noticia . incont-este de toda im-
prensa livre paulista. 
Requeiro ainda que se 
solicite lnfvrmações, 
pêla mesma fórma, so-
bre o inquérito a que 
os ditos preso-s tenham 
réspoadldo aqui ou em 
São Paulo, em segrêdo 
de justiça e detidos in-
comualcaveis, e as fi-
chas ou identificação de 
cada ·um deles, aqui e 
em São Paulo. 

E' a seguinte, do o jornal 
de hoje: 

justificaçao . 
O "Diario da Noite", de 

São Paulo, rememora o 
fato: 

S. Paulo, 15 (Da sucursal 
de O {ornal - pelo te-
lefone -Com referen-
ela á prisão dos jorna-
listas cariocas nesta ca-
pita!, ha quatro meses, 
presos pêla nossa polf- . cia, o Diario da Noite Eu-
bllca hoje o seguin e : 

•·Nunca a polfcia de São 
Paulo entrou em um I perlado de tão franca 

-e desabusada Yiolencla, : 
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de s de que se deu a 
ascensão do delegado 
Laudelino de Abreu á 
Delegacia de Ordem 
Politica e Social, onde 
ficou, atendendo unica-
mente ás ordens do se-
nhor Bastos Cruz, se-
cretário da justiça. 

Temos registrado perio-
dicamente as truculen-
clas dêsse delegado, 
não sómente contra os 
chamados antigos ele-
mentos revolucionarios 
como tambem contra os 
proprios auxiliares da 
poUcia que deles se 
aproximaram. Conta-
mos aqui os brutais 
espancamentos feitos 
pelo delegado Laude-
lino, em pessôa. Foram 
primeiro os pobres 
inspetores velhos e 
sem animo para uma 
reação. Apanharam e 
ainda foram mandados 
para o posto <lo Cam-
bucf. onde ficaram dias 
a fio. Depois foi um 
dos serventes do ga-
binete surrado; por ter 
tocado com a bandeja 
de café no braço do 
delegado. O infeliz 
velho, devido ás se-
vicias, teve que reco-
lher-se ao leito. E de-
pois foi demitido. Co-
mo essas ha outras vio-
lencias, que recaem so-
bre o delegado de Or-
dem Politlca e Social, 
como um depoimento 
tremendo contra a sua 
atuação na delegacia a 
seu cargo, posto dos 
mais de1icaçios. 

Pris{Jes e desaparecimentos 

Um dia, ha quasi quatro 
meses, Inspetores de 
Ordem Politica e So-
cial, rrenderam nesta 
capita o jornalista An-

I 
ANDAMENTO 
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tunes de Almeida, que 
viera a São Paulo com 

I o intuito de fazer uma 
reportagem sôbre os ~ 

sem trabalho, em com-
panhia do nosso cole~a 
josias Leão, irmão o 
Dr. Carneiro Leão, atual 
secretario da justiça do 
governo de Pernam-
buco. Ambos, após li-
geira permanencia no 
gabinete de investiga-
ções, foram mandados 
para o posto policial da 
rua Barão de ja,uará. 
para a chamada 'Bas-
tilha de Cambucí". O 
tetrico presídio é diri-
gldo pelo sub-delegado 
José Maria do Vale e 
tambem acumula na-
quele bairro as funções 
de cabo eleitoral do 
ptestismo e de advo-
gado. 

Para ali, foram pouco de-
pqis, André Trifino 
Corrêa, Cyro de Alen-
car e muitas outras ví-
ti mas de odios poli-
ticos. . 

A prisão de Triflno 
Couêa foi pública, á 
porta de um hotel da 
rua Visconde do Rio 
Branco, em plena hrde. 
Trifino gritou, protes-
tou e as pessoas que o 
ouvitam foram comu-
nicar aos jornais o oco r-
rido. E todos os orgãos 
da imprensa, pouco 
depois, tinham conhe-
cimento do fato. 

Ha uns dois meses, um 
prêso que saiu do posto 
de Cambuci disse ter 
visto ali Trlflno Corrêa 
e se achava em um cu-
blculo ao lado diquele 
a que fôra ele recolhido. 
Trlflno disse estarem 
ali presos tambem, ou-
tros conhecidos, entre 
os Auais citou Antunes 
de lmeida e Carneiro 
Le~Q. 
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A Sub-Delegacia de Ordem 
Pol'itica e Social 

Não foi publicado o de-
ereto creando a Sub-
Dele~acla de Otdem 
Polit ca e Social, no 
entanto ela existe e es-
1á entre~e ao sub-de-
legado osé Maria. 

E' bem conhecida em São ' 
Paulo a personalidade 
do caféeiro da Bastilh;~ 
do Cambucí.lá tivemos i 
ocasião de azer refe-
rencias a seu respeito, 
publicando a opinião 
do delegado de policia 
e ordem· socfa:l, o se-
gundo homem de con-
ciencia do secretario 
da justiça: -não sei-
dlsse-n'Os a ;tUtoridade 
- como ha homens de-
centes que apertem •t 
mão de José Maria. 

Pois bem, a um homem 
tido neste conceito são 
entregues ~resos de 
ord•m pol tlca, para 
serem maltrat;i.dos e 
martirisados. 

O sub..ldelegado do Cam-
buci e da Otdem Po-
litica tem uma lista es-
peciat de &resos na 
qual, segun o Informa-
ções fidedignas, figu-
ram nada menos de 
cfncoenta nomes. 

Antunes de Almeida teria 
sido assassinado 

De ha uns tempas para 
cá começou 'a tomar 
vulto uma noticia apa-
vorante: a policia de 
São Paulo teria por fim 
ass:tssinado o jornalista 
Antunes de Almeida, 
depois de o ter sevi-
ciado durante meses a 
fio, bem como aos de-
mais presos. Hoje em 
dia, devido principal-
mente ao silencio da 
polícia, que se r e-
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cusa dar qualquer in-
fOrme sobre a sua vi~ 
ti ma, a morte do infeliz 
jornalista é tida como 
cousa éerta." 

"fosia$ Carneiro Leão e 
seus companheiros 
-t~riam sido mandados 
nara uma co lonia de 
presos 

São Paulo, 15 (Da sucur-
sal d'O jornal"- Pelo 
telefone) - O Diario de 
Sdo Paulo publicará, 
amanha, interessantes 
decl.araÇõ es sobre a 
prisão pela policia plu-
Hsta dos jornalistas ca-
riocas, fato este que es-
tá vivamente prendendo 
a atenção do pais. 

Essas declarações foram 
prestadas por José de 
Moura LoPato, que diz 
ter sido t:.tmbem detido 
e logo .depois enviado 
para a colonia de pre-
sos .Qe Presidente Pru-
dente. Segundo o seu 
depoimento, lá se en-
contram jos(as Carneiro 
Leão e seus compa-
nheiros. · 

Lobato é natutal de Ca-
çap1Va. Disse ser mui-
to perseguido pela po-
licia, atribuindo esse 
fato á clrcunstancia de 
ter s!4,o revolucionaria 
em 1924, bem como a 
ter pertencido á opo-
sição nas cidades onde 
esteve. 

O depoimento de Lobato 
será publicado amanhã 
pelo matutino p1ulista 
da seguinte fórma: 

"José de ~oura Lobato 
é comprador de café 
em Promissão; embar-
cou em Abril deste ano 
em Ribeirão Preto para 
São Paulo, onde con-
tava passar alguns dias. 
Mal chegl'fa á. estação 

·Al'oDAMEf'jTO 
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da Luz, agentes de po-
licia convidAtam-no a 
comparecer ao Gabi-
nete. Af,- sem itt)erro-
gatorio de qualquer es-
pecie, foi metido em 
uma enxovia, fi(\guindo 
dias depois com uma 
leva de presos ·para 
Presidente Prudente. 
Isso se deu precisa-
mente em 25 de abril 
último . Atribue José 
Lo bato a sua pt i são á 
cirtunstancia de ter 
participli.do da· revolu-
ção e. ser,portanto, sus-
peito á policia, que 
vivia honorizada com 
os boatos de movi-
mento subversivo. 

A colonia de presos de 
Presidente Prudente 

entre Porto Epitacio e 
Presidente Prudente, 
na alta Sorocab:.ma, a 
polícia paulista possue 
uma colonia onde vi-
vem centenas de de-
tidos. Denomina-se 
Lagoinha e está divi-
dida em tres secções. 
Diz José Lobato que 
afim de despistar a 
pessôa que procura por 
seu conhecido nesse Jo-
gar, quando aparece 
um advogado em bus-
ca de um cli'ente, que 
consta estar detido ali, 
ilegalmente, a polícia 
mostra um grupo de 
presos ·e entre os quais 
se procura inutilmente 
o individuo. Pouca gen-
te sabe que a dous qui-
lomettos existem mais 
dous destacamentos 
junto aos quais ficam 
os pr!sos que a poli-
cia oculta. 

Sofrimento dos detidos 

~osé Lobato, á medida 
que nos ia descreveu-

ANDAMENTO 
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do •s peripecias por 
que tem passado nestes 
ultimos tempos, con-
ta~a-nos as privações, 
os sofrimentos inflin-
gidos na colonia Lll-
goinha. 

Assegurou que as refei-
ções consistem tão só-
mente em uma chícara 
de café pela manhã, e, 
ao meio dia, um feijão 
hon ivelmente prepa-
rado. Trabalha-se do-
ze horas sob a ameaçll 
dos soldados, verda-
deíiOs verdugos. Pres-
tam os presos serviços 
na conservação de es-
tradas. Cada soldado 
ao lado do fuzil empu-
nha um chicote ou um 
cano de borrólcha. 

Ha cenasqueconstr.tngem 
os corações mais em-
pedernidos. O regimen 
é o mais b:atbaro, o 
mais brutal possível. 
Tudo á força bruta sem 
contemplação de qual-
quer especie. As mu-
lheres são em grande 
numero. Vivem em 
barracões i nfectos, 
guardadas, dia e noite, 
por soldados de ;;.emas 
embaladas. 

Paradeiro de ]osias Car-
neiro Lello 

Contou- nos José Lob:ito 
que j osias Carneiro 
Leão era seu ,compa-
nheiro de colonill. Pa-
receu-lhe que os sol-
dados tinham instru-
ções especiais a seu 
respeito, pois requin-
tavam em deshumani-
dide para com ele. 
Maltratavam-no devé-
ras: sob os mais futeis 
pretextos, metiam o ra-
bo de tatú em suas 
costas. josias Carneiro 
Leão por isso estava 
abatidtsslmo, não po-

ANDAMENTO 
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dendo sustet-se em pé. 
Quanto aos seus com-
panheiros, tambem jor-
nalistas, não .os conhe- ' · cia pessoalmente, mas 

I soubera, por interme-
di o de josias, que tam-
bem se encontravam 
nos outros postos de 
reclusão. . 

Cumprindo uma promessa 

José Lobllio prometêra ao 
seu companheiro que, 
se conseguisse fugir, de-
labria á imprensa de 
São Paulo o paradeiro 
dos jornalistas seques- ' 
trados pela policia 
paulista. Ha cerca de 
um mês conseguiu ev:a-
dir-se d.t colonia indo 
a pé até Baurú, sendo 
af embarc~do para São 
Paulo, o:nde chegou 
domi':fo último. 

Veio a nossa capital 
.com o intuito tão só-
mente de cumprir a 
promessa que ftzera a 
josias Carneiro Leão, 
informando os jornais 
sobre o local em que 
se acha preso. 

Temendo que a. polícia o 
persiga José de Moura 
Lobato partiu de São 
Paulo pua se recolher 
a loçar seguro." 

16 set .... Mauricio de La- N. 139- Requeito que, Em 16 de setembro é lido 
cerda. por interm.edio da e adiada a discussão . 

mesa, o Gov-êrno infor- - Em 17, é encerrada 
me· quanto ainda resta, a discussão unica. -
na Caixa da Estabili- Em 23, depois de fala-
zação dos depositos rem os Srs. Mauricio 
euro ali feitos em ga- de Lacerda e Adolpho 
rantia do plano finan- Bergamini, é 
ceifo Washingtcn Luis, Rejeitado. 
e se dos 859 mil contos, 
de emprestimos exter-
nes sucessivos, só res-
tam 146 mil até esta 
data ou ainda menos, 
e qual o importe dos 
j u r o s e amortizações 
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respectivas que pesam 
sobre o Brasil com a 
miragem da estabiliza-
ção referida. 

justifica{.ão 

Relatando, a 2 de dezem-
bro de 1926, o parecer 
da Comissão de Fi-
nanças da Camara dos 
Deputados sobre o pro-
jeto de reforma finan-
ceira apresentado pelo 
Sr. Washington Luis, o 
futuro sucessor do Sr. 
Presidente da Republi-
ca no proximo quatri-
enio escreveu as se-
guintes palavras : 

"Eis ai em síntese a 
lei que traduz e con-
cretiza a plataforma go-
vernamental do precla-
ro estadista que, para 
felicidade do Bras i I, 
resume as aspirações 
nacionaes, s;mboliza o 
nosso patriotismo e a 
nossa força, encaminha 
as n o s s a s energias, 
desperta as nossas 
possibilidades, galva-
niza as nossas rique-
zas e cujo govêrno ha 
de ser de reconstrução 
patriotica e de gloria 
republicana." 

Subscreveram estas pala-
vras exageradas e li-
songeadoras o atual 
leaaer da Camara, Sr. 
Cardoso de Almeida; 
o atual ministro da Fa-
zenda, Sr. Oliveira Bo-
telho; o atual Presi-
dente do Estado do Rio, 
Sr. Manuel Duarte; o 
atual secretario da fa-
zenda de S. Paulo, Sr. 
Salles Junior; o atual 
Senador Gilberto Ama-
do, hoje arrevezado 
com o çhefe supremo; 
o Sr. Tavares Caval-
canti, expulSo do Se-
nado, como arcanjo 

ANDAMENTO 
I 
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rebelado e liberal, o 
Sr. Domingos Masca-
renhas, pelo Rio Gran-
de do Sul antes irre-
dutivel nos principios 
e agora irmanado pelo 
/J a i r r i s m o ; os Srs. 
Wanderley de Pinho, 
Solidonio Leite e Bia-
uor de Medeiros-Bala 
e Pernambuco iguais 
no incondicionalismo 
que o Sr. Barbosa Lima 
chamou vacum. E -las! 
nos least-Minas-con-
servadora e bernadesca 
--com os Srs. José Bo-
nifacio e Camillo Pra-
tes, que subscreveu 
ipsis verbis a seguinte 
d·eclaração do leader 
da sua bancada : 

- "Aceitando o projeto 
como base para o es-
tudo da reforma finan-
ceira, salvo o direito 
de oferecer, no debate, 
as emendas que ocor-
rerem, de modo a co-
laborar com sincerida-
de patriotica no eleva-
do programa do sane-
amento do meio cir-
culante. Dessa. colabora-
ção e dessa sinceridade 
a nação não teve noti-
cia alguma em quatro 
anos, dia a dia angus-
tiada pelo descalabro 
das suas finanças pre-
visto pelos tecnicos 
chefiados pelo saber do 
n e to do ministro da 
Fazenda da lndepen-
dencia. 

Essas medidas, votadas 
sem protestos pelo 
incondicionalismo do 
Congresso, disse-o o 
Sr. julio Prestes, eram 
medidas de salvação na-
cional. 

"A estabilizaÇão do valor 
da moeda se impõe 
- senteciava o Sr. 
Washington Luis- e 
tem que ser feita e por 

ANDAMENTO 
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qual forma, para che-
garmos á sua conversi-
bilidade em ouro". 

A nação, porém, já co-
nhece o homem que iria 
galvanizar as nossas ri-
quezas, como ptofe-
tizou o Sr. julio Pres-
tes, pelo seu proprio 
retrato na "Historia da 
Capitania de S. Paulo": 
"Coração estreito, sem 
generosidade, fraco a 
lisonja; dissimulado 
enquanto não ·dispu-
nha de força, descul-
pou e adulou : 

A "capitania" ha de acá-
bar "mas como acaba 
a phenix que se recolhe 
ás proprias cinzas para 
renasc~r, mais tarde, 
forte e vigoros:1 ». 

E' a "gloria republi-
cana". 

Coincidindo com este pe 
dido de informacões ve-
mos, pelo balanço pu-
blicado na ultima se-
mana, que ha menos de 
10 mil contos na Caixot, 
isto é que dos 859 mil 
contos, só restam já 
ali, apenas 146.000. 

Bem disse o Sr. julio 
Prestes que no fim o 
ouro se iria, e, se fra-
cassasse a estabiliza-
ção só nos tocava pagar 
empr~stimos e j u r o s 
~espectivos. 

ANDAMENTO 

La- N. 140- Requero que, Em 16 de setembro, é lido 
por intermedio da Me- e adiada a discussão. 
sa, o Govêrno informe - Em 17, é encerrada a 
com urgencia, qual a discussão unic;t.- Em 
importancia fornecida 23, depois de falar o 
pela Sociedade anoni- Sr. Mauricio de Lacer-
ma Marvin, no dia 28 da, é 
de fevereiro dêste ano, Rejeitado-
ao Lloyd Brasileiro, na 
vespera da eleição pre-
sidencial, afim de evi-
tar que os seus operari os 
em atrazo sedeclaras-
sem em g r é v e e não 
comparecessem ás ur-
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nas federais naquela da-
ta .aberta para a eleição 
do sr. julie Prestes. 

justificação 

Em Cuba, segundo es-
creve Emilio Roig, de 
Leuchsenring, Professor 
de Direito e membro da 
Sociedade de Direito 
Internacional de Ha-
vana quando houve a 
revolução de 1917 con-
tra a reeleição do pre-
sidenteGarcia Menocal, 
o ministro norte-ame-
ricano apoiou os planos 
reelecionistas do refe-
rido candidato. 

Com o apolo do govi!rno 
americano, o general 
Menocal venceu a re-
volução e continuou no 
poder. O general Crow-
der, embaixador dos 
Estados Unidos, co-
meçou a intervir em to-
dos os assuntos econo-
micos, .políticos e 
administrativos, inter-
vindo de modo decisivo 
no pleito presidencial, 
afirma-o o professor 
Roig, que publicou en-
tão telegramas, notas e 
cartas confidenciais ou 
"extremamente confi-
denciáis", do general 
Crowder e do presidente 
Menocal, sôbre aquela 
intervenção. Essa inter-
venção chegou a propor 
a fiscalização do Te-
souro cubano por uma 
comissão de p-eritos 
americanos, tal como 
se tem intentado no Bra-
sil, com as missões in-. 
glesas e vai se fazer 
agora, segundo se sa-
be, com o americano 
Kemerer, na proxima 
reforma do Banco do 
Brasil, por i!ste projeta-
da junto ao sr. julio 
Prestes, esse Banco do 
Bras_il, que segundo o 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

S. C . 

-417-

ASSUNTO 

re~atorh> de 1930, do 
adido comercial da Em-
baixada Ingleza no Bra-
sil, "é tão bem admi-
nistrado que em seis 
meses teve tres presi-

. dentes" ... 
Aqueles documentos do 

general Crowder, que 
vieram a público, em 
maio de 1923, produ-
,ziram tal jmpressão no 
povo cub~no, que nas-
ceu dêsse fato a ação 
do govêrno i=Ubano con-
tra a liberdade de im-
prensa em Cuba, tal 
como aqui surgiu a atual 
lei de imprensa das 
entranhas das cartas de 
Arthur Bernardes con-
tra a honra do Exército. 
A opQsição foi, pois, 
sufocada, ]á como aqui, 
por leis de exceção, 
ttuando protestou contra 
essas cartas e o seu 
conteúdo que ela jul-
gava, com verdade, ser 
unia 1'ofensiva inter-
venção dos E s t a d o s 
Unidos na politica cuba-
na" , E convém assi-
nalar que os políticos 
independentes de Cuba 
acusam a intervenção 
americana de ter cor-
rompido os seus cos-
tumes administrativos e 
politicos, sertdo cons-
tantes as visitas do 
Embaixador americano 
a Palacio, e, logo a se-
guir as de.signações de 
peritos americanos para 
a administração, na 
"apar~ncia pedidos pé-
lo presidente, e na rea-
lidade impostos pêlos 
americanos". 

Entre estes est?. agora o 
ex-adido no Brasil, sr. 
Sclwltz, qu~ escreveu 
profeticos artigQs sobre 
as ditaduras presiden-
ciais sul~amerlcanas, 
que todas jácairam pê-
Ja espada, exc·eto a últi-
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ma a que se referiu o 
mesmo Schultz, a do 
"trongman", isto é, a 
do "homem" ou "braço 
forte" no Bras i I de 
hoje .. ." .. 

Contra a situação cubana, 
em balde a "elite" na-
cional da gloriosa nação 
latino-americana pro-
testou, como o fez o 
seu ex-delegado na Liga 
das Nações, Cosme de 
la Torriente. 

Ainda, ha pouco, um de-
legado do Haiti, cons-
titue velha novidade do 

. presidente do City 
iBank, dita em face do 
nosso Embaixador Do-
thicio da Gama, em um 
banquete de financistas 
da Wall Street, de que 
o dolar americano só 
emigrava escoltado por 
seus couraçados, ou, 
segundo o haitiano: a traz 
de um dolar ha sempre 
a sombra de um "drea-
nougtht". 

O Brasil, que já faz 
eleições presidenciais 
a soldo americano ou 
de firmas americanas no 
pais, depois d~ já ter 
amontoadas as suas ri-
quesas em mãos anglo-
americanas, que se mi-
re nesse espelho . .. 

Nos Estados Unidos, es-
sas subvenções sio de 
regra nas campanhas 
presidenciais. Segui-
mos apenas agora este 
funesto exemplo. 

O caso brasileiro é, pois, 
ainda mais vexatorio, 
porque na transação do 
Lloyd com a firma de 
Marvin, ha como maior 
acionista, e dono prin-
cipal da empresa, o 
proprio Governo Fe-
deral, patrono da can-
didatura que foi objeto 
da referida ação entre 
amigos ••. 
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Juntaremos como do-
cumentos comprobato-
rios do que acima se 
diz a cópia das duas 
seguintes cartas: 

"5 de junho de 1930. 
limo. Sr. Affonso Vizeu. 

M. D. diretor tecnico 
da Companhia de Nave.. 
gação Lloyd Brasileiro 
-Nesta: 

Prezado Sr. 
Pedimos venia para ex-

pôr a V. S. os seguintes 
fatos a respeito dos for-
necimentos a essa com-
panhia, chamando para 
os mesmos a sua va-
liosa atenção. 

As relações desta socie-
dade com a Companhia 
de Navegação L I o y d 
Brasileiro durante mui-
tos anos foram muito 
amistosas; to d o s os 
nossos embarques, tan-
to para os diferentes 
portos do Brasil como 
dos Estados Unidos e 
da Europa para êste por-
to eram feitos em va-
pores dessa companhia, 
e esta sociedade era 
grande fornecedora de 
diversos materiais nos 
tempos doutras dire-
torias . Estas relações 
continuaram mesmo no 
tempo do Sr. Amantino 
Camara, até que o Sr.M. 
E. Marvin se desligou 
desta sociedade em 
princípios de 1929, des-
de cuja data não temos 
recebido pedido algum 
de vulto, e ultimamente 
a companhia nem nos 
consulta quando te m 
necessidade de adquirir 
materiais de nossa fa-
bricação e comércio. 

Atualmente to das, ou 
quasi todas, as compras 
de oleos, tintas, metais 
e muitos outros artigos 
são feitas sem concor-
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rencia, sendo seus pri-
vilegiados fornecedores 
a Condoroil S. A. e a 
Companhia Americanl 
de Metais, ambas per-
tencentes ao Sr. M. E. 
Marvin, ex-presidente 
e gerente geral da S. A. 
Marvin, e seu irmão 
Myron Marvin ex-vice-
presidente desta socie-
dade. 

Além de serem feitas sem 
concorrencia, ha ainda 
a circunstanciadas com-
pras serem muito em 
excesso das necessida-
des d& companhia. De 
dezembro de 1929 a 
maio deste ano têm en-
trado no Almoxarifado 
de Mocangue 10 tonela-
das por mês de "bronze 
fosforoso", nao haven-
do já naquele almoxari-
fado lugar para guardar 
êsk mate(ial. Alem dis-
to nos ultimos oito me-
ses a Companhia Ame· 
ricana de Metais for-
neceu treze toneladas 
de cqpre, enquanto que 
no tempo em que essa 
companhia fazia em 
suas oficinas todo o 
bronze necessario e es-
ta sociedade fornecia to-
do o cobre para este'lim, 
as compras não exce-
diam quarenta toneladas 
por ano de cobre, Rc:al-
mente o consumo de 
bronze é insignificante, 
consid·erado com o stock 
colossal que ali existe. 
Somos informados que 
êste material dá entrada 
no ai moxarifado p o r 
ordem verbal do sr. di· 
retor comercial ·- não 
passando a ordem de 
compra pelq respectivo 
departamento. São ne-
gooios diretos entre o 
sr. diretor comercial e 
a Companhia Am~ricana 
de Metais .. Temos in-
formaçõe~ tambem de 
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uma compra de metal 
Muntz no valor de trin-
ta c o n t o s de r é i s 
(30:000$000) efetuada 
ultimamente á Compa-
nhia Americana de Me-
tais sem concorrencia 
cújo material chegou 
dos Estados Unidos ha 
poucos dias. Este metal 
é de nosso comércio e 
com certeza podíamos 
fornecê-lo em codições 
mllis vantajosas das 
que foram combinadas 
com a companhia ven-
dedora. Em todo caso 
teríamos muito prazer 
em fazer uma oferta se 
tivessemos sido consul-
tados e essa companhia 
só podia lucrar com a 
concorrencia entre 
seus fornecedores. 

Como dissemos acima o 
sr. diretor comercial da 
Companhia de Navega-
ção L 1 o y d Brasileiro 
tem procedido assim 
desde qne o sr. M. E. 
Marvin se desligou des-
ta sociedade, para dar 
lugar a gerencia ingleza 
eleita pelos acionistas. 
Não tém justificação ês-
te procedimento do sr. 
diretor comercial dei-
xando de consultar pre-
ços de outras c a s as 
fornecedoras, principal-
mente esta sociedade, 
que tem sido credora 
do Lloyd por avultadas 
quantias de duplicatas 
vencidas. 

A Sociedade Anonima 
Marvin foi a firma que 
maiores e melhores lu-
cros dava ao L 1 o y d 
Brasilero em fretes e 
além disto sempre pro-
curou atender ás solici-
tações do Lloyd em ou-
tros sentidos, tendo 
feito emprestimos de 
dinheiro em varias oca-
siões.O último empres-
timo feito foi no dia 
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anterior ao das ultimas 
eleições presidenciaes. 
Nesse dia de verdadeira 
afliÍão para a Diretoria 
do loyd, a Tesouraria 
não tinha dinheiro para 
pagar aos seus opera-
rios, que já se tinham 
declarado em gréve por 
falta de pagamentos, 
salvamos a situação em-
prestando o dinheiro ne- . 
cessaria para que os 
op erar.ios recebessem 
os seus salarlos em atra-
zo e assim evitando a 
gréve. 

Sabendo o seu elevado 
espirito de justiça, te-
mos certeza que basta 
levar ao conhecimento 
de V. S. os fatos acim •. 
para que haja imparcia-
lidade no tratamento 
dispensado a todos os 
fornecedores desta 
companhia. 

Aproveitando a oportuni-
dade para apresentar 
a V. S. os nossos pro-
testos da mais alta es-
tima, subscrevemo-nos, 
de V. S. Amg. e Crdos. 
Obrigados, Soe. Anon. 
Marvin, A. Thorne, pre-
sidente e gerente geral." 

' 12 de junho de 1930. 
limo. e Ex mo. Sr. Presi-

dente da ~epublica dos 
Estados Unidos do Bra-
sil. 

Exmo. Senhor. 
A sociedade A n o n i m a 

Ma r v i n, re~resen ta da 
por A. T. T orne, seu 
presidente e gerente ge-
ral, Oscar Machado d :. 
Costa, diretor tecnico, e 
Manoel de Oliveira ju-
nior, membro de seu 
conselho f isca 1, vem 
respeitosamente solici-
tar de V. Ex. a grande 
honra de receber em 
audiencia particulares-
tes seus ties represen-
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possam expor verbal-
mente a V. Ex., e pro-
var com documentos, 
uma série de graves ir-
regularidades que veem 
sendo praticadas no 
Lloyd Brasileiro e que 
têm ó\Carretado grandes 
prejuízos para aquela 
empresa e para esta so-
ciedade. 

Permita V. Ex. Sr. Pre-
sidente, que o informe 
que os Srs. AHonso Vi-
zeu e José Antonio de 
Souza, membros do 
Conselho F I s c a 1 do 
Lloyd Brasileiro, já es-
tão convenientemente 
informados dessas ir-
regularidades. 

Sente-se a SociedadeAno-
nima Marvin com bas-
tante autoridade moral 
para fazer estas acusa-
ções pêlas razões se-
guintes: 

ta A Sociedade Anonima 
Marvin é uma empresa 
nacional com o capital 
Integralizado de 8.000 
contos de réis e tem 
empregado em seus es-
tabelecimentos cêrca de 
400 brasileiros; 

2"Tem prestado inumeros 
serviços ao Lloyd Bra-
sileiro, inclusive avul-
tados emprestimos de 
dinheiro em varias oca-
siões, tendo o último 
sido efetuado na vespera 
da recente eleiçdo pre-
sidencial destinad() ao 
pagamento de parte do 
seu pessoal e operarios 
das oficinas, que já se 
t i n h a m manifestado 
com grande desconten-
tamento, tendo havido 
até rumores de gréve 
geral; 

3a A Sociedade Marvin 
contribuía c o m u m a 
grande quota para are-

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

-424-

ASSUNTO 

celta do Lloyd Brasi-
leir(}l, ;pois era pelos 
vapores dessa empresã 
que fazia todos os seus 
embarques par:>~ os di-
ferentes Estados doBra-
sil e dos materi:.tis que 
importan da 'Europa e 
d:.t America da Norte; 

4• É credora do Lloyd por 
important~:; quantl:i!.s de 
duplicatas vençid~s. 

A reti-dão de carater de 
V. Ex. e. o vosso ele-
Vl\do espírito de justiça 
não deixarão de vos 
levar a atender á respei-
tou solicitação, da So-
ciedade Anonima Mar-
vin de ouvir os seus 
Ires representantes." 

Sabe-se ~ s si m q u e o 
Lloyd Brasileiro deve 
á S. A. Marvitt impor-
tantíssimos favores de 
emprestimos de dinhei-
ro feitos em v<frias oca-
l}iões. O último empres-
timo feito foi no dia 
õ!nterior ao das últimas 
eleições p~esidenciais. 
Nesse dia, de verda-
deir:a aflição' para a di-
retorià çlo L 1 o y d , a 
tesouraria nã<,> tinha di-
nheiro para pag>~r aos 
seus. operarios, que j;j. 

, se tinham. declantdo 
em gréve por talta de 
pagamento, e foi o atual 
presidente e gerente 
g e r a 1 da 'Sociedade 
Anonima Marvin o s:.~l
vador dessa angustios~t 
situação, que, ás 5 ho-
ras da tarde dêsse dia, 
emprestou o dinheiro 
pj)ra que os operarios 
recebessem os seus sa-
larios em divida e não 
deixassem no dia se-
guinte de ir vo~r no 
Sr. Dr. julio Prestes. 

Comentando esse fato, na 
l o n g a representação 
que dirigiu, ha dias, ao 
Presidente da Republi-
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ca, o ex-comandante Jo-
sé CostaUat, esclarece, 
critlc:.tndo os passos 
dessa 'flrnta e da dire-
toria do Lloyd, inter-
venção que nesse caso 
teve o irmão do minis-
tro da Viàção, nas se-
guintes e graves reve-
lações: 

"Mas, para se ter perfeib 
idéa de como vem o 
Sr. A manti no proce-
dendo nas aquisições 
de Il).e~is, documento 
extremamente esclarece-
dor é a carta junh, en-
viada em 5 de junho, 
passado pela S. A. Mar-
vin ao Sr. Affonso Vizeu, 
diretor tecnico interino. 

A grayidade das revelações 
ctesta carta, sob respon-
sabilidade de uma firma 
importan,te, não p ó d e 
passar despercebida. 

Ê verdade que esta firma 
tem interesses comer-
ciais a deferuier, como 
certo f a m b e m que 
se vinha passando com 
a proteção dispensada á 
sua rival fosse com ela, 
como se verá mais ade-
ante, ndo denunciaria a 
ninguem os proveitos ilí-
citos que estivesse rece-
bendo. 

Mas, por maior que seja 
a suspeição e o áesconto 
que se a'eva dar ás afir-
mações da {lrma preju-
dicada, nem por isso dei-
xará de 'n:zerecu atenção 
a denuncia contra o ad-
ministrádor Amantino, 
pouco escrupuloso com 
os haveres nacionais. 

E, ainda, o que corrobora 
a favor da verdade das 
acusações da S. A. Mar-
'Vin é a clrcunst,mcia 
de h a v e r a diretoria 
desta firma solicitado 
a V. Ex. uma audiencia 
para queixar~se da ad-
ministração do Lloyd. 
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Não seria crivei que esb 
firma ousasse solicitar 
uma audiencia ao Pre-
sidente da ~epublica, 
se não tivease sérL1s 
provas contra a admi-
nistração Amantino . E 
só rogaria a atenção do 
Chefe do Estado depois 
de esgotados todos os 
recursos suasorios jun-
to aos direto r e s do 
Lloyd. 

E ass1m foi. 
Mas logo em seguida ao 

pedido feito a V. Ex, 
para uma audiencia, 
posso informar a V. Ex. 
que por intervenção do 
irmão do Sr. Ministro 
da Viação, Sr. Amo 
Konder, a S. A . Marvin 
desistiu não somente 
desta audiencia como de 
qualquer hostilidaáe con-
tra o administrador do 
L/oyd. E esta mesma 
S. A. Marvin que re-
clamava e protestava, 
"orbi et urbi", estar o 
Llpyd comprando sem 
concorrencia, hoje está 
fornecendo, por camba-
lacho com o Sr. Aman-
tino, sem concorrencia, 
a metade das quntida-
des de metais, até en-
tão fornecidas, exclusi-
vamente, pela Compa-
nhia A m e r i c a n a de 
Metais. 

Mas, se este inominavel 
procedimento da S. A. 
Marvin veia a favorecer 
mercantilmente, nllo dei· 
xa, entretanto, de de-
nunciar a ignobil cor-
rupção a que ela se 
sujeitou. 

O Sr. Amantino, por sua 
vez, entregando agora 
parte dos fornecimentos 
dos metais á S. A. Mar-
vin, e v i d e n c i a que, 
realmente, só cuidava 
de proteger o fornecedor 
amigo, e quando sentiu 
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a ameaça de ser de-
nunciado ao Sr. Presi-
dente da Republica, 
tratou de subornar e 
mancomunar-se com a 
firma acusadora para 
fazê-la calar-se e de-
sistir de suas queixas. 

E melhor ressalta : imoral 
proteção de que vinha 
gosando da parte do 
Sr. Amantino a Com-
p a n h i a Americ:ma de 
Metais, quando os pre-
ços atuais que o Lloyd 
está pagando á S. A. 
Marvin, por seus for-
necimentos, pêlas cir-
cunstancias que acaba-
mos de e x p o r, são 
muito Inferiores ;aos 
preços pagos, até então, 
á exclusiva firma for-
necedora protegida. 

Assim hoje a S. A. M:arvin 
está fornecendo pelos 
preços que com~arados 
com os preços a é agora 
pagos pelo L I o y d á 
Companhia Americana 
de Metais dá o seguinte 
quadro: 

Porcentagem a maior ~ ~ 
que Pagava o Lloyd 

~ ~ á C. A. de M. c<) 

Pre~os agora pagos 8 8 
• A Marvln ~ ,.,.. 

c<) -... 
o o 

Preços J:~s á C. 
\r) 

~ tO 
Am. e etals ,... ,.,.. 

~ t-... 
•CU ...... 
:-; 
:CI) . . . •o O >CU 

"' cnuo . 
B ou .... -- . o J:: dJ Cl) 

-•-.:::~ :E cn.- cu 
.S"E-.:~ cu·-
Cl) o 
N-0 
C::j!ã) 
f:Cil;.. 
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Mas, mesmo est:a recen-
tíssima melhoria de 
preçós, em vigor de uns 
15 dias para cá, não 
pode ser considerada 
como louvavel, pêlo es-
pirito de suborno que, 
como mostramos, a ca-
racterizou e lhe deu 
causa. De certo, não 
a obteve o Sr. Aman-
tino pelo protesto de a 
ter procurado, expon-
ta n e ame n te,· zelando 
pclos interesses do 
Lloyd. Se houvesse es-
te p r o p o s i t o, o Sr. 
Amantino não deVill, 
apenas, dividir amiga-
velmente entre do i s 
fornecedores todos os 
fornecimentos de me-
tais, como vem fazen-
do. Teria aberto <~m
pla concorrencia. E, 
certamente, apresenhr-
se-iam muitos outros fa-
bricantes .com preços 
melhores que os da S. 
A. Marvin e sua com-
panheira, ou obrig:uiam 
a a m b a s abitixarem 
mais os preços atuais. 

E. ainda, se o Sr. Aman-
tino tivesse realmente 
o empenho de atender 
aos interesses do Lloyd, 
não continuaria a dar, 
sem concorrencia, ao 
mesmo proprietario da 
Companhia Ameril!'ana 
de Metais, o monopolio 
dos fornecimentos de 
tintas e de oleos. 

Os preços mais baixos da 
S. A. Marvin, e aos 
quais se sujeitou ime-
diatamente a Compa-
nhia Americana de Me-
tais, d e m o n s t r a m, 
ainda, que o Sr. Aman-
tino vinha dando a ga-
nhar a mais a e s ta 
companhia muitas cen-
tenas de contos. E is-
so concientemente, por 
não haver antes querido 
atender prepostas da 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

17 s<:t ... : Mauricio de La-
cerda. 

. 

I 
I 
I 
! 

i 

I 
! 

I 

-429-

.... ~ -. 

ASSU.~TO 

S. A. M:arvin, como se 
verifica pelos ofereci-
mentos desta firnut not 
sua c:ub de 9 de de-
zembro do ano p:.tssado. o mesmo está sucedendo 
co·m ·os fornecimentos 
de oleos e tintas. 
O Lloyd está por eles 
p..;.g:ando preços fantõl.S· 
ticos e continuará a 
pagã-los até que, como 
sucedeu com os metais, 
um comerciante, fabri-
cante de tintas ou de 
oteos, assuste o Sr. 
Amantino Camara com 
et ameaça de uma de-
núncia ao Sr. Presidente 
da Republica." 

N. 141 - Requeiro que, 
por intermedio da Me-
sa, o Governo ~nforme, 
quais as providencias 
que tomou de acôrdo 
com o artigo 6°, n. n, 
letra j, para garantia 
dos direitos. políticos e 
individuais a exemplo 
da interpretação oficial 
no caso de Montes Cla-
ros, dos seguintes cida-
dãos presos em São 
Paulo (capital), em ju-
nho proximo passado, 
e dali removidos, sem 
qualquer processo ou 
inquerito, para a "colo-
nia" da Lagoinha, no 
mesmo Estado, onde se 
acham sujeitos a tratos 
e trabalhos forçados, 
sob pena indeterminada 
e penas corporaes, h a 
quatro meses josino 
Carneiro Leão, André 
Triffino Corrêa, Cyro 
de Alencar e Henrique 
Corse. 

Requeiro, oubosim, que 
ao mesmo Govêrno se 
solicite, com o mesmo 
fundamento constituci-
onal, que envie por có-
pja o inquerito a que 
responderam os mes-
mos cidadãos aqui ou 

-
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em São Paulo, e bem 
assim o cidadão Antu-
nes de Almeida, secre-
tario de dous jornais 
Cariocas A &querda e A 
Batalha, detidos em São 
Paulo com os degreda-
dos acima referidos, e 
que se solicite a lista de 
hospedes, presentes á 
policia paulista, do Ave-
nida Braz Hotel, no re-
ferido mes de junho. 

ANDAMENTO 

La- N. 142- Requeiro q u e, Em 22 de setembro é 
por lntermedio da encerrada a discussão 
Mesa, o Governo in- unica. -Em 23, é 
forme que providen- Rejeitado, 
cias tomou para im-
pedir que continue in-
comunicavel, sujeito a 
torturas par a que 
"confesse" ou "revele" 
á policia paulista pla-
nos fantasticos dum a 
revolução que a mesma 
pretende ter de s c o·-
berto, o cidadão An-
tonio da Conceição 
Bastos, que est:i sob 
ameaça de deportação 
para os trabalhos for-
çados, nas estradas de 
Lagoinha, num acampa-
mento de presos e de-
gredados, sem pro:es-
so, que lá existe en-
faticamente de no m i -
nado: colonia, pois não 
reune nenhuma das 
condições peniten-
c i a r i a s das colonias 
propriamente ditas ou 
colonias regulamen-
tares. 

fustificaçiJo 

Essa prisão vem denun-
ciada nos jornais de 
S. Paulo, e nos se -
guintes termos p e 1 o 
"Diario Nacional" da-
quele grande Estado: 

"Atirados a um car-
cere sem culpa forma-
da - Mais duas viti-
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mas da truculencia da 
policia -A m a·n h ã, ás 
14 horas, o Sr. Chefe 
de policia. vae explicar 
ao juiz da 3• Vara Cri-
minal, Dr. Hermogenes 
Silva, os motivos da 
prisão de Luis Colan-
gelo, que desde o dia 
Y do c o r r e n t e está 
recolhido ao Gabinete 
de Investigações, sem 
nota de culpa. Pode-
mos acrescentar, tam-
bem, segundo infor-
mações dignas de cre-
dito que se acha preso, 
um companheiro de 
Colangelo, Antonio da 
Conceição Bastos. 

Ambos foram; cumplices 
de Caetano Passero, 
José Saturnino de Pau-
la Toledo, Luiz Ron-
catti e outros m a i s , 
no escandaloso "grilo" 
dos terrenos perten-
centes ao espolio Sam-
paio Moreira e situados 
na Avenida Celso Gar-
cia. Porém, como não 
fossem suficientes a s 
provas colhidas contra 
eles, o Tribunal d o 
juri absolveu-os, em 
sensacional julga-
mento. 

Nada explica, portanto, 
essas prisões, a menos 
que eles tivessem in-
corrido e m o u t r as 
faltas, . mas para isso 
deveria ser formada a 
culpa no praso legal. 
Acresce ainda o fato 
de, segundo o nosso 
informante, achar-se 
Antonio da Conceição 
Bastos preso á ordem 
do delegado Laudelino 
de Abreu, por suspei-
tas de ser revoltoso. 
Tem assim padecido 
toda a sorte de sofri-
mentos e ameaças de 
deportação, para que 
relate o que sabe sobre 
planos revolucionariosl 
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A. se confirmar e s s a 
noticia, deixaremos 
que a opinião publica 
julgue mais essa vio-
lencia ·inaudita". 

ANDAMENTO 

La- N. 143 - Requeiro que, Em 22 de s;!tembro é en-
por intermedio da Me- cerrada a discussão 
sa, o Governo Informe utiica. - Em 23, o Se-
qual o destino dado nhor Mauricio de Li-
pela· policia de São cerda requer a retirada 
Paulo, não só ás pcs- do requerim~nto n. 143. 
sôas, como ás baga- 1-(etira.do. 
gens dos seguintes ci-
dadãos presos e apre-
endidas, nos seguintes 
hoteis da capital de S. 
Paulo, em jnnho pro-
xiniÓ passado: 

Uosias Leão - prêso no 
A v e n i d a- Hotel, no 
Braz, a 18 ou 19 de 
junho referido, figu-
rando no livro dêsse 
hotel com o nome de 
J o sé Cíc-ero Leão, á 
pagina 41 do mesmo 
livro. 

Cyro de Alencar, idem,

1

1 
idem, com o nome de 
Cyro Pereira de Abreu. 

B Antunes - de Almeida, 
cujo nome por não fi-
gurar no dito· ljvro, o 
que a policia verificou 
por tê-lo prendido no 
mesma, áquela mesma 
data, . sujeitou o pro-
prie<ario á multa de 
58$500, além de, mo-
tivado isso pela prisão 
dos tres citados hospe-
des, terem ficado por 
saI da r as respectivas 
contas, tudo conforme 
prova que se lez em 
São Paulo. 

Requeiro, outrosim, que 
se oficie ao delegado 
Laudelino de· Abreu, 
pedindo-lhe o nome do 
inspetor de policia, 
que, depois de presos 
esses cidadãos e leva-
dos para a delegacia 
de ordem social, no 
dia 19 de junho pro-
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ximo passadoJ foi ao 
mencionado hotel 
apreender a bagagem 
respectiva, constante 
dos seguintes volumes: 
duas valises e um em-
brulho, coJtendo rou-
pas e objétos de uso 
pessoal dos referidos 
sequestrados pela po-
licia paulista. 

Requeiro, outrossim, que 
se solicite ao delegado 
José Ma r i a do Vale 
informações s ô b r e a 
permanencia a 1 i , no 
posto de Cambuci, não 
só de josias Leão como 
de André Trifino Cor-
reia, que já então acom-
panhava, segundo veri-
cou um reporter do Es-
taclo de S. Paulo . 

Re~ueiro, ainda, que se 
solicite ao chefe de po-· 
hcia de S. Paulo, Sr. 
Ferreira da Rosa, infor-
macões relativas á pri-
são dêste último, feita 
dias após á dos jorna-
listas cariocas do Hotel 
do Braz, ás portas do 
Hotel Rio Branco, em 
S. Paulo, em meio de 
grande alarido popular, 
provocado pelos pro-
testos do detido, que 
se dizia vitima daquela 
violencia por ter per-
tencido á coluna Si-
queira Campos, na úl-
tima gu~rra civil, tudo 
isso constante de jor-
nais paulistas que en-
tão registraram o fáto 
estrondosamente e m 
colunas abertas. 

Requeiro, finalmente, que 
a Mesa da Camara fique 
autorizada a oficiar á 
Mesa da Camara dos 
Deputados de S. Paulo, 
pedindo a remessa por 
cópia autenticada do 
discurso e m q u e o 
deputado Rodrigues Al-
ves, falando o n te m 
para rejeitar um pedi-1 
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do de informações dos 
deputados democra-
ticos An.onio Feliciano 
e V i c e n te Pinheiro, 
assegurou á representa-
ção estadual paulista 
que breve seria reve-
lado onde e s t a v a m 
presos os referidos 
jornalístas, cuja prisão 
era até agora negada 
oficialmente pelo go-
vêrno federal e pela re-
presentação paulista 
nesta Camara. 

Emfim, requeiro que se 
solicite do secretario 
da J!lstiça, de S. Pélulo, 
por cópia autenticada 
a nota fornecida pêlo 
Gabinete de Investiga-
ções á imprensa pau-
lista, contra 'o evadido 
da L:.~go inha Moura Lo-
bato, em que apesar de 
cham~:r-se '·romance e 
invencionice" ás denun-
cias desse evadido, não 
se ousa m\tis desmentir 
diréta e positivamente 
as prisões de Antunes 
de A 1m e ida, Josias 
Leão, André Trifino, 
Cyro de Alencar e Hen-
rique Caire. 

justificação 

D a r e i da tribuna, du-
rante a discussão do 
requerimento. 

Por enquanto translada-
rei aqui, para funda-
mentá-lo desde logo, 
as seguintes notas da 
imprensa paulista, re-
sumidas no O jornal de 
hoje, sobre esses fatos 
hediondos: 

Tambem teve sumiço a ba-
gagem dos jornalistas 

S. Paulo, 17 (Do enviado 
esp_ecial - P c 1 o tele-
fone) - O caso do desa-
parecimento dos jor-
nalistas cariocas, .pre-
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sos pêla policia pau-
lista nesta capital e o 
provavel assassínio de 
um dêsses rapazes, é 
hoje assunto de to-
das as palestras. já du-
rante a viagem do Rio 
á estação do N o r te, 
um velho ministro dos 
Evangelhos, prégador 
das leis de Deus, quasi 
em outra coisa não fa-
lou. 

Lamentou o velho pas-
tor, que entre nós co-
meçasse tambem a ser 
ado.ado um regime tão 
em uso na ltalia e na 
Russia, onde a liber-
d a d e de pensamento 
não existe. E falando, 
o meu companheiro de 
v i a g e m mostrava-se 
tristonho, asseverando 
sentir-se sinceramente 
penalizado com o tegi-
me de violencias que 
aqui se tem posto em 
pratica, tendo palavras 
de indignavão contra 
as autoridades paulis-
tas, acusadas como au-
toras de um crime tão 
barbaro. 

A q u i em S. P a u 1 o a 
mesma coisa tive oca-
sião de observar. No 
hotel, onde me encon-
tro hospedado, todos 
verberam a atitude da 
polícia, sendo convi-
cção geral, dado o si-
lencio mantido pêlas 
autoridades diante das 
gravíssimas acusações 
que sôbre as mesmas 
pesam, que Antunes de 
A 1 m e i da foi efetiva-
m e n t e assassinado e 
que os seus compa-
nheiros de odisséa fo-
ram segregados para 
que não venham a re-
lat<.~r em ·público os hor-
rores a q.te assistiram 
e por que passaram. De 
um dos hospedes tive 
ocasião de ouvir: 
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- Eu creio no assassínio 
e em tudo mais de que 
acusam a policia neste 
caso. Se fosse outra a 
autoridade acusada eu 
a i n d a tetia duvidas. 
Mas o delegado Lau..:. 
delino de Abreu é ca-
paz de tudo. E assim é 
em toda a parte. 

O que consta no hotel 

Antunes de Almeida, Jo-
sias Leão e Cyro de 
Alencar, os tres jorna-
listas cariocas presos 
no Braz, vieram, como 
é sabido. do Rio em 
automovel, tendo aqui 
chegado a 18 do mês de 
junho. 

Desembarcando do auto 
que os trouxera, os tres 
rapazes tomaram apo-
sentos no Braz, no 
Avenida Hotel, em cujo 
livro, á página 41, figu-
ram dois deles com os 
nomes de José Cícero 
Leão e Cyro Pereira de 
Abreu. O restante, An-
tunes de Almeida, por 
esquecimento e em vir-
tude da prisão que foi 
efetuada, logo no dia 
ii11ediato ao da chegada, 
não chegou a figurar no 
livro, dando essa falta 
motivos a que o pro· 
prietario do hotel fosse 
multado em 58$500. 

A prisão dos tres rapazes 
foi feita, conforme ficou 
dito, no dia seguinte 
ao da chegada a São 
Paulo, e, desde então, 
não mais foram vistos, 
tendo até deixado por 
s a l d a r a divida do 
hotel. 

Presos e levados para a 
Delegacia de O r d e m 
S o c i a 1, o respectivo 
delegado, Dr _ Laude-
lino de Abreu, mandou 

. após que um inspetor 
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de polícia fosse bus-
car a bagagem das suas 
vítimas, o que foi feito. 
Constava a bagagem de 
duas valises e um em-
brulho contendo roupa 
e o b j é t o s cu] o des-
tino tambem é igno-
rado. 

De Antunes de Almeida 
nada mais se soube, 
daí por diante, bem 
como de Cyro de Alen-
car. Quanto a Josias, 
já então acompanhado 
de André Trifino Cor-
reia, foi visto no posto 
de Cambuci, por um 
reporter do Estado de 
S. Paulo. 

E' fóra de dúvida aqui 
que o irmão do secre-
tário da Justiça de Per-
nambuco e o antigo se-
cretário da coluna do 
saudoso te n ente Si-
queira Campos se en-
contram presentemente 
na colonia de Cainá, 
sob o regime de tra-
balhos forçados . 

. Revelações que não vieram 

S. Paulo, 17 (Da sucur-
sal d10 jornal pelo te-
lefone)- o cDial io da 
Noite:. publicou hoje a 
seguinte reportagem 
sôbre a prisão de An-
tunes de Almeida e 
se u s companheiros, 
bem como sôbre um 
prometido desmentido 
do delegado de Ordem 
Política e Social: 

«Ontem, no correr do 
dia, recebemos noticias 
de que viriam a pú-
blico explicações da De-
leJ!acia de Ordem Po-
litica e Social a respeito 
do paradeiro de Antu-
nes de Almeida, Cyro 
Alencar, Trifino Cor-
rêa, J o s i a s Carneiro 
Leão, Henrique Covre 
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e mais alguns rapazes 
presos e sequestrades, 
ha mais de quatro mê-
s~, por se~clas d• 
q u e I e departamento 
policial. 

Não é isso,positivamente, 
o que se exige neste 
momento. Não é a pa-
lavra do Delegado da 
Ordem Politica e Social 
que se faz questão de 
ouvir, a qual, no caso, 
teria importancia muito 
relativa. As explicações 
devem vir de cima, dos 
homens de representa-
ção do govêtno, da-
queles que não são ins-
trumentos, simples ins -
trumentos, mas que 
teem toda a responsa-
bilidade nesse fato gra-
víssimo, que vem, ha 
dia , preocupando pro-
fundamente a opinião 
pública brasileira. 

O que o delegaC:.o teria a 
dizer 

Conseguimos d e fontes 
diversas ter um apa-
nhóido do que o delc-
g a d e Laudelino d e 
Abreu ia dizer a res-
peito. 

Segundo uns, explicaria, 
por i n t e r m e d i o do 
c Cor"reio Paulistano», 
que nenhum dos desa-
parecidos teria s i d o 
prêso em S. Paulo, 
nem mesmo Ttifino 
CorreLt, cuja detenção 
á porta ~1e um hotel da 
rua Visconde do Rio 
Branco, em plena tarde, 
foi assistida por inu-
meras pessoas. 

Outro "desmentido" que 
o delegado da Ordem 
Politic .t e Social opo-
ria á celeuma levantada 
pelos jornais do Rio e 
São Paulo, seria que as 
pessoas citadas talvês 
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tivessem sido prêsas 
nesta capitlll, mas com 
nomes supostos, tendo 
sido depois deporhd~s 
p .. ra o Rio Orélnde do 
Sul. 

E mais uma outr.l expli-
cação : - Que Antunes 
de Almeida, josias e os 
outros, depois de li-
geira detenção, hAviam 
sido embarcados p . r a 
o Rio, ás ordens da 
4a delegacia ~1uxiliar ca-
rioca. E h.avi :, promes-
sas de que seria dito 
onde Antunes de Al-
meida se ach:.t vivo, 
silo, em boa s:túde. 

P •.ssou-se a brde, pas-
sou-se a noite. E nos 
m;~tutinos de hoje não 
vieram as prometidas 
revelações policiais. 

Um assassinado e outros 
· deportados 

Assim, diante dêste si-
lêncio inexplicavel e 
comprometedor, mais 
se acentúa a hipótese 
do assassínio de Antu-
nes de Almeida, por 
beleguins da Ordem Po-
Iitic;~. e .Soci:.1l, em um 
crime tenebroso e bru-
tal, praticado contra um 
homem abatido por 
dias e noites de carce-
ragem, por pancadas e 
falh de alimentação. E' 
sabido que no Posto de 
Cambuç1, os detentos 
são m .. ;rttrizados lent:.-
mente, á fome. Ainda 
deve estar n .l memoria 
de todos a louca tentot-
tivól de fuga que na-
quele sombrio presídio 
realizou "Passzro Pre-
to", a quem a sentinela 
abateu a tiros de fuzil, 
ferindo-o gravem ente. 
Quando rest.lbelecido e 
já na enfermaria da ca-
deia pública, "Passaro 
Preto" foi ouvido por 
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um redator do Diario 
da Noite e contou, en-
tão, que tentára fugir 
da b :stilha do Cam-
bucí, ~fim de não mor-
rer de fome. 

O assassino de Antunes 
de Almeida, segundo a 
voz corrente, foi assis-
tido por quatro de seus 
companheiros de desdi-
ta (josias Carneiro Le-
ão, Trifino Corrêa, Cyro 
de Alencar e Henrique 
Covre. Estes, se sais-
sem á rua, fariam reve-
lações terríveis. Por 
isso, a polícia resolveu 
dar-lhes sumiço, des-
terrando-os para a 
·'Siberia" criada na al-
ta Sorocabana, onde 
ficaram entregues a um 
destacamento de solda-
dos brutais da Força 
Pública, no serviço de 
reparações da estrada 
de rodagem de Presi-
dente Wencesláo a Por-
to Tibiriçá. 

Mas esses infelizes não 
deverão ficar por muito 
tempo. Se ficarem lá, 
morrerão de pancadas, 
de fome, de trabalhos 
exaustivos, 1 e v ando 
para o tumulo o segre-
do do horrendo crime, 
de que se acusa a po-
lícia de S. Paulo. 

A história do posto de 
Cambud 

Vem a pêlo, neste mo-
mento, a ligeira e tor-
tuosa história do posto 

. policial da rua Barão 
de jaguará, conhecido 
por "Bastilha do Cam-
bucí". 

A negra história do posto 
de Cambucí vem de 
longa data. Ele se tor-
nou famoso pêlas ino-
minaveis e barbaras 
violencias que ali se 
praticavam. E com o 
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nome de " Bastilha " 
subiu ao pelourinho da 
opinião pública, graças 
principalmente á ação 
deshumana de José 
Maria do Valle que o 
dirige. 

Depois, com a nova ad-
ministração policial, 
Zé Maria do Valle, 
assim é ele conhecido 
nas rodas policiais, foi 
afastado do seu posto. 

Contribuíram para esse 
afastamento várias acu-
sações graves, partidas 
contra ele de que mo-
tivaram uma série de 
inqueritos administrati-
vos . Dos atuais delega-
dos da capital, alguns 
conhecem bem a origem 
desses inqueritos. 

Mais tarde Zé Maria re-
tornou ao seu posto. 
Retornou á "Bastilha" 
e passou a desfrutar 
novamente de grande 
presti~io, principal-
mente JUnto ao Sr. 
Bastos Cruz, quando 
chefe de polícia. 

Sucederam-se outro s 
acontecimentos. 

O de~gado Laudelino de 
Abreu, de uma dele-
gaciadistrital, foi eleva-
do a 4" delegado e, 
pouco depois, elevado 
para a de Ordem Poli-
tica e Social. 

E José Maria acumulou 
então dous cargos: sub-
delegado do Cambucí 
e da Ordem Politica. 

A "Bastilha" tornou aos 
seus dias aureos de es-
pancamentos, de mar-
tírios pêla fome, toda 
a série de inqualifica-
veis violencias, que 
causam horror. 

Para o que serve a " Bas-
tilha" 

O posto de Cambuci é a 
caixa forte da polícia. 
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Para ali, são mandados 
todos os que tenham de 
ser tratados violenta e 
barbaramente. Os que 
devem desaparecer das 
vistas dos juizes, dos 
parentes, do público, lá 
vão parar. Emfim, to-
dos quantos foratt1•:on-
siderados '' indeseja-
veis" á polícia, lá te-
rão o esconderijo si-
nistro, em cujas som-
bras sofrem castigos 
deshumanos. 

Na "Bastilha" de j os é 
Maria do Valle as por-
tas dos cubículos, dis-
postos em um corredor, 
não teem grades ou 
aberturas, por onde os 
presos se entendam 
com o carcereiro. 

A abertura da porta é de-
baixo, oem junto ao 
chão e por ali os presos 
recebem o pão que lhes 
dá o carcereiro. Ficam, 
porém, impossibili-
tados de ver o que se 
passa no lado de fór" 
e de ver quem entra. E 
uma prisão inquisito-
rial. 

São Paulo, 17 (Da su-
cursal d' O Jornal- Pe-
lo telefone) -· Na hora 
do expediente da sessão 
da Camara p a u 1 i s ta, 
hoje realizada, pediu a 
palavra o deputado de-
mocratico Sr. Antonio 
Feliciano, que tratou do 
caso da prisão, nesta 
capital, de jornalistas 
cariocas. 

O orador iniciou o s u 
discurso, observando á 
casa que os fatos extra-
ordinarios veem ocor-
rendo na vida politica 
do país. Anormalidades 
admini:;trativas e aten-
tados policiais cons-
tantes e impressionan-
tes trazem o povo bra-
sileiro, de tempos a 
esta parte, em vivos 
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sobresaltos. Percebeu-
se logo que S. Ex ia se 
referir á detenção dos 
jornalistas da Capital 
Federal pelos beleguins 
da policia paulista. Os 
deputados governistas 
ficaram desorientados. 
Notava-se que a bri-
lhante oração do depu-
tado democratico os 
constrangia fortemente. 

O Sr. Antonio Feliciano, 
continuando, afirmou 
que as prisões arbitra-
rias e violentas se su-
cedam por todo o Bra-
sil, sem que as vitim s 
tenham para quem ape-
lar. É o regimen do ter-
ror. O que as autori-
dades policiais preten-
dem com isso, é fazer 
calar á força todos os 
que divergem da orien-
tação da politica domi-
nante. Em São Paulo 
esses atentados eno-
doam e envergonham a 
sua tradição de Leader 
dos Estados da Fede-
ração. 

O Sr . Alfredo Ellis apar-
teia 

Quando o orador se refe-
ria aos requerimentos 
de informação que o 
Deputado Mauricio de 
Lacerda tem enviado á 
Mesa da Camara Fede-
ral referentes á prisão 
de jornalistas nesta ci-
dade, o Sr. AlfredoEllis 
aparteia: 

- " Denuncias infunda-
das"... \ 

- " Denuncias infunda-
das, retruca o orador, 
mas o governo e a sua 
policia não se explicam. 
O misterio permanece. 
Consta até que Antunes 
de Almeida foi assas-
sinado." 
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Egses crimes, proseguiu 
o orador, repugnam aos 
verdadeiros paulistas, 
pois calain fundo no 
espírito do nosso povo. 
Talvez, o mesmo a:on-
teça com aqueles que 
se apossaram do go-
verno "como grileiros 
que se apossam de uma 
fazenda" . 

O depntado democratico 
passou, depois, a falar 
da reportagem, publi-
cada pelos jornais de 
São Paulo e Rio sobre 
a " Siberia Paulista " 
para onde foram envia-
dos aqueles que tive-
ram a suprema coragem 
de insurgir-se contra 
os desmandos do nos-
sos governos. 

Uma gargalhada 

- "Estas acusações, pro-
segue o Sr· Feliciano, 
são muito sérias. O go-
verno de São Paulo e 
o governo da Republica 
não se julguem seguros 
neste regimen de irres-
ponsabilidades. Dia vi-
rá em que o povo, 
quebrando compro-
missos feitos para 
consigo mesmo, se in-
surgirá. Respondam as 
autoridades de São 
Paulo comprometidas 
nesta historia dramati-
ca, de que dão noticias 
os jornais, dizendo cla-
ramente, onde pairam os 
jornalistas Antunes de 
Almeida, josias Carnei-
ro Leão e os senhores 
Cyro de Alencar e 
Trifino Corrêa. A 
nação, os homens con-
cientes, honestos e 
dignos desta terra 
exigem esta explica-
ção. 

Nesse momento uma gar-
galhada se ouve. 



DATA AUTOR 

-445-

ASSUNTO 

O Sr. Antonio Feliciano 
depois de uma pausa 
ligeira, exclama: 

-"Só mesmo do depu-
tado Nelson Coutinho 
poderJa vir esta g;.;rga-
lhadal 

Disse e proseguiu ainda 
mais veemente no seu 
ataque. O orador ter-
mina por enviar á Mesa 
um pedido de infor-
mação. O requerimento 
pedia informe ào go-
verno de São Panlo, 
pelos seus orgãos com-
petentes, sobre a .causa 
e as condições em que 
foram presos nesta ca-
pital, Antunes de Al-
meida, josias Carneiro 
Leão, Trifino Corrêa, 
José de Moura Lobato 
e Henrique Souvre; qual 
a -razão de existir na 
alta Sorocabana a 
"Siberia" de Lagoinha. 
O pedido, depois de 
outras considerações, 
termina ordenando um 
inquerito a respeito, 
sendo assinado pelos 
deputados Antonio Fe-
liciano e Vicente Pinhei-
ro, os uni :os membros 
da bancada demo~ratica 
presentes á sessão. 

Pala o Sr. Rodrigues Alves 

O Sr. Rodrigues Alves, 
LOm um papel entre os 
dedos, pede á Mesa 
discussão imediata do 
pedido de informação 
da bancada democra-
tica. O requerimento é 
posto em discussão 
imediata, e, antes da 
votação, pede a palavra 
_aquele deputado. 

Com galante desenvol-
tura, o deputado Ro-
drigues Alves afirma 
que a denuncia dos 
jornais livres, com re-
ferenda ao caso de An-
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tunes de Almeida e dos 
de ma i s sequestrados, 
não procedem de fórma 
alguma. O que o Diario 
da Noite afirmoue que 
os nossos colegas do 
R i o divulgaram, não 
passa de pura inven-
cionice ditada pela falta 
de assunto visível na 
imprensa do pais. A 
fuga de José de Moura 
Lobato do presídio da 
alta Sorocabana, essa 
odisséa rocambolesca 
dramatizada e intensa, 
nunca existiu. 

José de Moura Lobato-e 
o Sr. Rodrigues Alves 
agita o papel que tem 
nas mãos - não passa 
de um ladrão procu-
rado pela policia de 
São Paulo. Ele nunca 
esteve na alta Soroca-
bana e, portanto, não 
podia ter falado com 
Josias Carneilo Le~o. 
Segundo informações 
da Secretaria da J usti-
ça, Moura Lobato foi 
preso em Pederneiras 
pela escolta de captu-
ras, a mando do te-
nente Carvalho, e devia 
ser remetido para Jaú, 
onde o seu crime foi 
cometido. 

O réu e o governo 

O Sr. Rodrigues Alves 
tem um ar triunfante. 
E afirma categorica-
mente . 

- "Antunes de Almeida, 
josias Carneiro Leão, 
Trifino Corrêa, Cyro 
de Alencar não foram 
postos á disposição das 
autoridades paulistas. 

- "Então, digam onde 
estão eles" - retruca 
o senhor F~Iiciano. 

- "Sel-o-á feito oportu-
.namente" - aparteia o 
senhor Ellis. 
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E o Sr. Rodrigue~ Alves, 
num equivoco pitoresco 
que o seu entusiasmo 
oratorio justifica: 

- O ilustre orgão da pro-
motoria publica labora 
em e r r o clamoroso. 
Toda a casa ri, inclu-
sive o orador. Re-
feriu-se ao Sr. ,·Anto-
nio Feliciano, que ob-
serva: 

- Perfeitamente. Eu sou 
o promotor de um a 
causa em que o povo 
acusa. V. Ex. é o ad-
vogado da defesa. E o 
governo é o réo. 

O pedido de informação 

Posto em vohção o pe-
dido de informdlção d·a 
bancada democratica, é 
rejeitado c o n t r :l os 
votos exclusivos dos 
Srs. VIcente Pinhei-
ro e Antonio Feli-
ciano. 

ANDAMENTO 

La• N. 144 - Requeiro que, Em 22 de setembro é en-
por intermedio da Me- c e r r a da a discussão 
sa, o Govêrno informe, unica.- Em 23, o Se-
em que "colonia", se nhor Mauricio de La-
na de Iguape se na da cerda pede a retirada 
Lagoinha, em S. Paulo, do mesmo, que é de-
na alta Sorocabana, foi ferido pêlo Sr. Presi-
"internado", em se- dente. 
gredo policial, sem for- Reti• udo. 
ma de processo, em 
rigorosa incomunicabi-
lidade e sujeito a tra-
balhos forçados e cas-
tigos corporais, o ci-
dadão brasileiro, ex-re-
volucionario de julho: 
José Teixeira. 

justificação 

E' a seguinte a notícia 
do D i a r i o Nacional, 
de o n t e m, de São 
Paulo: 
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"Jguape ou Sorocabana ? 

Os desterros miseraveis 
que a policia reserva 
para suas vítimas: 

Jguape ou determinado 
trecho da Sorocabana 
são os destinos tetricos 
para onde a policia en-
caminha as suas viti-
mas, isolando-as de 
qualquer contato com 
o resto do mundo. 

Jguape, principalmente, 
cuja vida já foi reve-
lada em sucessivas re-
portagens pêlo Diario 
Nacional, é a terra mal-
dita onde o preso, in-
distintamente, s o f r e 
horrores de uma escra-
vidão, tão te r r i v e 1 
quanto a negra. 

O preso recolhido ao Ga-
binete de Investigações 
treme só de ouvir esses 
nomes e se de espírito 
fraco, é capaz de todas 
as confissões, hipote-
ticas ou verdadeiras, 
só para não se vêr 
transportado a um des-
ses logares. 

E agora faremos uma per-
gunta. Para qual desses 
logares teriam levado o 
ex-revolucionario José 
Teixeira? Ultimamente, 
esse desgraçado se de-
dicava á profissão de 
motorista, gan'hando 
modestamente o s e u 
pão. 

Assim mesmo, a tranqui-
lidade de sua vida· cons-
tituiu motivo para que 
os famigerados esbir-
ros dá delegacia de Or-
dem Politica e Social o 
detivessem ha cerca de 
tres meses. Desde essa 
é p o c a ninguem mais 
teve noticias suas. 

Tel-o-iam enviado para 
lguape? para Soroca-
bana? ou então estará 



DATA AUTOR 

s. c. 

ASSUNTO 

jogado numa das gela-
deiras da bastilha de 
Cambuci? 

Os horrores por que passa 
Presidente Wenceslau 

Policiam o municipio in-
divíduos embuçados e 
munidos de carabina. 

O viajante de uma casa 
comercial desta capital, 
que atualmente percor-
re a Sorocabana escre-
veu-nos uma carta que 
vem corroborar o que 
dizemos em outra parte 
desta folha sôbre a si-
tuação de Presidente 
Wenceslau. 

Eis os termos da missiva: 
"Estava em Presidente 

Wenceslau, trabalhan-
do com um dos meus 
freguezes, nas imedia-
ções do quartel do 
2° Regimento de Cava-
laria, quando fui surpre-
endido, per dois autos, 
de onde vi descer um 
oficial e mais alguns 
senhores. 

Interpelei o meu freguez: 
-O que será essa comi-

tiva? Pois 15 minutos 
antes eu tinha visto sair 
daquele mesmo posto 
um civil, acompanhado 
de quatro p r a ç as, a 
quem não dei impor-
tancia, julgando q u e 
fosse algum militar que 
estivesse preso . 

O meu interpelado res-
pondeu-me apenas que 
não estava a o p a r 
daquele movimento. 

Continuamos assim a tra-
balhar, mas, cinco mi-
nutos não eram passa-
dos e novamente dois 
c a r r o s pararam em 
frente daquele coman-
do o que me despertou 
a curiosidade. 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

- -

ASSUNTO 

Pus-me á espreita e vi 
descerem daqueles au-
tos dois homens. que 
parece, eram oficiais 
de justiça ; esses ho-
mens quiseram tomar o 
nome de algumas pes- · 
soas que ali estavam. 

De repente surgiu um a 
discussão, não posso 
afirmar, se foi :Com os 
oficiais de justiça ou 
não, ou se foi com as 
testimunhas que esta-
vam sendo intimadas. 

O fato é que cena igual 
em 49 anos de idade 
que tenho, nunca vi, 
em zona nenhuma, em-
bora conheça a Noro-
éste. que dizem ser 
uma zona de bandolei-
ros. Nunca vi cousa 
tão revoltante como ti-
ve ocasião de ver em 
Presidente Wenceslau I 
Um cidadão é jogado 
de uma casa para a 
rua, a pontapés, socos, 
cintadas de soldados e 
mais violencias. 

Perguntei, novamente, ao 
meu freguez, a causa 
dessas arbitrariedades, 
mostrando-lhe a minha 
estupefação, ao que ele 
respondeu: 

-O Sr. não viu nem a 
decima parte I e para 
me contar o fato que 
abaixo exponho, cha-
mou-me em seu apo-
sento de dormir, e fe -
chou bem as portas. 
Eu, espantado, lhe per-
guntei para que tanto 
segredo! 

-Pois aqui é assim -
respondeu-me, não se 
póde falar, nem a pri-
meira letra do alfabeto! 

- Porque se essa gente 
souber, nem sei o que 
será de mim! 

~arrou-me, então, o se-
guinte: 
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-Aqui, depois das 19 
horas, não se vê uma 
só alma nas ruas; mas 
se vê em cada esquina, 
cinco homens de capa 
de boiadeiro, chapéo 
de aba larga, a revistar 
todo e qualquer cida-
dão que por ali passe. 
Debaixo dessas capas 
levam carabinas, e ai 
daquele cidadão que por 
ventura tentar mostrar 
sua identidade! Apa-
nha e é preso, pois, 
esses jagunços, são do 
2° Regimento de Cava-
laria, que a ordem dos 
oficiais, fazem tama-
nhas arbitrariedades! 

Acredite, Sr. redator, a 
situação é deprimente 
para quem se encontra 
naquele município, que, 
infelizmente, é obriga-
do a viver sob o jugo 
do cangaço, das arbi-
trariedades, das vio-
lencias, das desgraças! 
Finalizo, contando-lhe 
que ha poucos dias 
esses mesmos indiví-
duos espancaram um 
escrivão de paz, de 
Caiuá." (1) 

Como se vê, as autorida· 
des desse infelicitado 
município lutam para 
alcançar alguma 
vantagem sôbre a 
atuação do Sr. Laude-
lino de Abreu. nesta 
capital. E é lá, ao que 
parece, que, sofrendo 
tais horrores, se en-
contram os tres moços 
que es~aparam á morte 
nos presídios da capi-
tal de S, Paulo! ... -
·(Do Diario Nacional, de 
i6 de setembro de 1930. 

"A policia de Presidênte 
Wenceslau tambem bur-
la a justiça- Um ne-
gociante preso e con-
servado numa · prisão 

(1) Porque namorava a •Rainha•.-
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militar- As ordens de 
"habeas-corpus", a fa-
vor da vítima, de nada 
têm valido. 

Santo Anastacio, 12 (Do 
correspondente do Dia- · 
rio Nacional) - A polí-
cia de Presidente Wen-
ceslau acaba de burlar, 
por duas vezes, um pe-
dido de ·•habeas-cor-
pus" impetrado ao juiz 
de direito desta co-
marca. em favor de 
Francisco de S o u z a 
Martins, negociante em 
Porto Epitacio, onde 
fôra preso no dia 7 do 
corrente. 

Para bem esclarecer este 
caso, abaixo damos. na 
integra, a petição que 
ao juiz desta comarca 
foi dirigida, pêla se-
gunda vez, visto que 
o primeiro pedido foi 
prejudicado p o r t e r 
a policia de P r e s i-
dente Wenceslau infor-
m a d o que Francisco 
não se achava preso na 
cadeia da citada loca-
lidade. 

Mas, constando á famí-
lia do paciente que 
êle fôra removido do 
posto policial para o 
quartel do 2° regimen-
to de cavalaria, esta-
cionado em Presidente 
Wenceslau, e levando 
em conta que não fôra 
mais encontrado nesta 
comarca, desde o dia 
7 do corrente, aquéla 
versão se justificava. 

Por i s s o o advogado 
de Francisco Martins 
voltou a requerer novo 
"habeas-corpus", pe-
dindo ao juiz de direito 
desta comarca que fi-
zesse um a diligencia 
"inloco", para ser 
constatada ou não a 
prisão do paciente. 

Desmentindo a p o 1 i c i a 
--· Essa diligencia se 
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verificou no d i a 11, 
transportando-se para 
Presidente Wenceslau 
o juiz de direito o 
promotor publico, o 
escrivão do juri, um 
oficial de j u s ti ç a, o 
advogado da vitima e 
o correspondente desta 
folha. 

Chegada a diligencia a 
Presidente Wenceslau, 
o juiz de direito se 
c o m u n i c o u com o 
comandante do 2° regi-
mento de cavalaria, 
que, a principio, talvez 
ignorando a sua res-
P o n s a b i li d a d e em 
manter o preso no 
quartel, disse ao juiz 
que só com o delegado 
de policia de W e n -
c e sI a u poder-se -ia 
resolver a soltura dêle. 

Desde ai, · o magistrado 
certificou-se que Fran-
c i s c o se encontrava 
preso nesse quartel. 
Entretanto, depois de 
um entendimento da 
autoridade policial de 
Wenceslau com o ma-
jor comandante do 2° 
regimento de cavalaria 
foi franqueada ao ma-
gistrado que presidia a 

- diligencia, concessã~o 
para li m exame no 
referido quartel. 

E s c .o n d e n d o o preso 
-Foi ainda desta vez 
burlada a diligencia, 
porem, ato continuo, o 
advogado do paciente 
protestou c o n t r a a 
burla, pois que o pre-
so ·fôra, dez minutos 
antes da presença do 
magistrado no quartel, 
enviado escoltado, na 
maquina n. 87, de pro-
priedade do tenente 
josé Cupertino, p a r a 
fóra da cidade. 

O juiz de direito, então, 
passou a ouvir algu-
mas testimunhas que 
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a s s i s t i r a m á re-
moção do paciente pa-
ra fóra do q u a r te 1, 
sendo que uma d as 
que depuseram, a de 
nome Domingos d os 
Santos, fôra espancada, 
antes de depor, por 
a 1 ~ u n s soldados do 
regimento. 

Nova petição - Era tal 
o desplante dos repre• 
sentantes da lei, que 
o advogado de Fran-
cisco Martins c o m -
preendeu ser i n u t i I 
mais qualquer tenta-
tiva da parte da dili-
gencia, em f a c e d a 
atitude atrabiliaria da 
p o I i c i a. Restava-lhe 
unicamente lançar mão 
de um outro pedido 
de "habeas - corpus", 
o que fez uos seguintes 
termos: 

"Exmo. Sr. Dr. juiz de 
direito - Domiciano 
Silva, solicitador nesta 
Comarca, em a d i t a -
mento ao "h a b e a s -
c o r p u s " impetrado 
neste juizo, em favor 
de Francisco de Souza 
Martins, vem m u i t o 
respeitosamente peran-
t e V. Ex. expor e 
requerer o seguinte: 

O suplicante, em d a t ;~ 
de 7 do corrente i m-
petrou a referida ordem 
de " habeas-corpus ", 
que então, V. Ex. se 
dignou de s p a c h a r , 
pedindo informações á 
delegacia de Presidente 
Wenceslau. A 
autorid ',\de a quem 
se imputa a ordem de 
prisão do paciente. in-
formou a V. Ex., por 
telegrama, que F r a n-
cisco de Souza Md'.r-
tins não se a c h a v a 
preso n a cadeia de 
Presidente Wenceslau 1 
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Entretanto,. o paciente, 
que é negociante esta-
belecido com hotel em 
Presidente Epitacio, 
continúa sonegado de 
sua residenci~, sem que 
ninguem mais t e n h a 
visto, quer na locali-
dade onde reside, quer 
em Presidente W e n-
ceslau, e quer n esta 
cidade. Ocorre ólinda 
que o suplicante, ten-
do requerido :a V, Ex. 
a segunda me d i d :a , 
constante dos a u t o s 
de "habe2s - corpus", 
~linda em favor do pa-
ciente, não deu ela re-
result:.ldo, porquanto 
não passou êle escol-
tado, na tarde de 8, 
para São Paulo, como, 
pelas v e r s õ e s cor-
rentes, era de supor. 
Mas, sobre a prisão 
do paciente, c o r r e 
insistentemente no v a 
versão, de que se en-
contra o mesmo preso 
no quartel do 2° regi-
mento de c~val :.ri01, 
deshcado em W e n -
ceslau, não se sabendo 
por ordem de que ó\U-
toridade, uma vez que 
alí só podem ser con-
servados presos mili-
hres e jámais civis! 

Ora, todas essó\s mano-
bras empregadas p o r 
quem quer que seja, 
constituem uma burl~. 
ao pedido de "habe;ts-
corpus" que se impe-
trou a V. Ex., impli-
plicando tal fato em 
desautoração á Justiça, 
d:;~ qual V, Ex, é li-
d i m o representólnte 
nesta comarca. E não 
tendo sido visto e nem 
encontrado o paciente, 
q u e ansiosamente é 
procurado por sua es-
po·sa e filhos, e já fal-
ta n d o ao suplicante 
reeursos para desobri-
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gar-se do mandato que 
recebeu para a defesa 
de Francisco de Sou-
za Martins, resta ao 
suplicante protestar 
perante V. Ex. contr:~ 
o desaparecimento do 
referido paciente, e re: 
querer, se de direito, 
seja ordenado por esse 
juizo uma diligencia á 
cidade de Presidente 
Wenceslau, afim de ser 
constatada ou não a 
detenção do paciente 
no qu>lrtel do 2° re~i
m e n t o de cavabna, 
conforme já se disse. 

A pro v a da violencia 
·- Para corroborar es-
ta medida que se pede, 
respeitosamente infor-
ma o suplicante q u e 
Francisco de S o u z a 
Martins, na noite de 7 
do corrente, após ter 
saldo da cadeia p u -
b I i c a de Presidente 
Wenceslau, f o i visto 
em caminho do quartel, 
.acompanhado do sar-
gento Oswélldo, c o -
mandõl.nte do destac,:-
mento policial de Wen-
ceslau, que, então, 
proibiu que um filho 
do paciente, de nome 
Joaquim Saraiva Mu-
tins, a êle, seu pai se 
dirigisse· 

M. juiz. "0 povo inglês é 
um povo feliz, porque, 
respeihndo a I e i , é 
tambem respeitado nos 
seus direitos: o rei no 
seu trono, os juizes 
nos pretorios, são as 
supremas garantias dos 
suditos daquell n a -
ção· A lei nó\ Inglaterr ;_ 
tem que ser obedecida. 
e o respeito á justiça 
é a suprema aspiração 
daquele povo." 

Entretanto, neste pais, 
cuja Constituição é um 
manancial de disposi-
tivos em prol ~a Iiber-
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d}.de e dos direitos 
dos cidadãos, a autori-
dade, achinc2lhanuo ó\S 
prerrogativas de q u e 
s e a c h a investida 
- deturpa, e deseno-
brece a missão de ser 
justa para tornar-se o 
pesadelo dos fracos! •.. 

Assim é que os fá tos, 
que, s e m outro fito 
senão a liberdade do 
paciente, se tem feito 
chegar á respeiL1vel e 
esclarecida autoridade 
de V. Ex., são daque-
les que, por de p r i -
mentes, merecem ser 
apuudos, pau q u e 
nest;! comarca, não mais 
se repitam, p o r não 
se coadunarem com a 
nossa cultura." 

(Do "Di.uio Nacion?.l ' ' 
de 16 de setembro de 
1930.) 

ANDAMENTO 

L~~- N. 145 - Requeiro que, Em 22 de setembro é en 
por intermedio da .cerrada a discussão 
Mesa, o Governo un_ica. 
informe qual o nome do 
preso morto á chibata 
aramada, em Presiden-
te Wenceslau, pelo as-
pirante Miranda da po-
licia militar de S. Paulo, 
qual a data da chegada 
ali desse preso: dia 
em que foi detido em 
S. Paulo, se ali resi-
dia ou procedia do Rio 
ou alhures, profissão 
desse homem, motivo 
de sua detenção, auto 
de declarações que te-
nha feito na policia civil 
de S. Paulo e fichares-
pectiva que ali terá dei-
xado, tempo que este-
ve preso em Presidente 
Wencesláu, quando e 
onde foi enterrado, ne-
cropsia do mesmo, re-
sultado do inquerito ou 
processo a que tenha 
respondido porventura, 
por essse crime o mes-
ffi() aspirante Miranda, 
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e se o preso de "bôa 
caligrafia, grande cul-
tura e procedente do 
Rio" não era Antunes 
de Almeida, ou Antonio 
de Almeid2, conforme o 
registro da prisão des-
te em S. Paulo, a 19 de 
junho ultimo, constan-
te do recibo de sua ba-
gagem, passado ao do-
no do Hotel Avenida 
do Braz, nesse mesmo 
dia, e publicado ontem 
e hoje pelos jornais 
paulistas e cariocas; 
hotel em que se hos-
pedou e de onde escre-
veu, o infortunado jor-
nalista, pouco antes de 
ser preso na capital 
paulista, ao diretor dos 
jornais de que era se-
cretario, a Erquerda e 
a BataUza . 

justificação 

E' a seguinte carta de ofi-
ciais da Força Publica 
de S. Paulo que não 
pactuam com a indigni-
dade dos vis instru-
mentos de tamanhas 
covardias: 

O Sr. Mauricio de Lacer-
da recebeu, hoje, de S. 
Paulo, a seguinte carta 
expressa, sob o nume-
ro 345.958, a qual, em 
alguns dos seus topi-
cos, poderá servir de 
contribuição para a his-
toria do selvagerismo 
policial naquele Es-
tado: 

S. Paulo, 17 de setembro 
de 1930. -Respeitosas 
saudações- Até 1924 a 
Força Publica do meu 
Estado er.a um dos mai-
ores padrões de gloria. 
A revolu~ão de 1924, 
desorgantzou-a, rou-
bando-lhe os seus me-
lhores elementos. O co-
ronel Pedro Dias de 
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Campos, porém, com 
gr.!lnde esforço e por 
ser, embora com mui-
tos defeitos, um n~ ilitar 
de raras qualidades, 
disciplin2 'do e culto 
conseguiu encobrir, de-
b~ixo de uma energica 
disciplina os defeitos 
da Força Publica, de-
feitos n:~. maior parte 
oriundos de promoções 
de incompetentes e nu-
los. Verificando-se um 
desacôrdo entre o co-
ronel Pedro Dias de 
Campos assás vaidoso 
e o Dr. Salles Junior, 
então secretario da Jus-
tiçól., e vaidosissimo, 
abandonou o coronel 
Pedro Di:;~s o com?.n-
do da Força. Foi um 
desastre. O governo 
escolheu para substi-
tuil-o não o mais com-
petente dos coroneis, 
mas o mais antigo. E 
assim foi a brilhante 
corporação do meu Es-
tado entregue nas mãos 
do coronel jovinbno 
Brandão, o mais incom-
petente de todos os da 
sua patente. Quasi anal-
fabeto, ignorante, sem 
prestigio no seio da 
Força, estragou tudo 
quanto o coronel Pedro 
Dias havia feito, colo-
cando estól. brilhante 
corporação, de que ha 
mais de vinte anos faço 
p2rte, em pior situa-
ção do que o estado em 
que se encontrava an-
tes da Missão Francesa. 

O coronel jovini:ano só 
tem prestigiado e pro-
movido oficiais cuja c:.t-
pacidade corre parelhas 
com a sua. Havendo 
uma vaga de tenente-
coronel, posto para cu-
ja elevação sempre 
houve grande escrupu-
lo, visto que é um pos-
to de comando, o coro-
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nel jovini:.mo indicou 
ao governo o seu com-
padre, Rodolpho juve-
nal Ramos. Este oficial, 
sem nenhuma cultura, 
sem compostura de 
qualquer especie, nun- . 
ca teria passado de te 
nente em cujo posto 
estratificaria. 

Mas a grande perda de 
oficiais que a minha 
corporação sofreu com 
~ revolução, fez com 
que ele fosse promovi-
do, sucessivamente, a 
capitão e a major. Nun-
ca, porém, ninguem 
pensou, dentro da For-
ça Public2, que tal ci-
dadão passasse daque-
le posto. Nem ele mes-
mo ~l hl aspirava. A 
elevação do compadre, 
teve, porém, essa ma-
nifesta e natural conse-
quencia. E com escan-
dalo geral lá foi coman-
dar o 2° regimento de 
cava lariÃ aquartelado 
em Presidente W ences; 
láu, na divisa de Mato 
Grosso o sargentão Ro-
dolpho. O que esse ho-
mem ali tem feito é in-
descritível ... 

O terror e o comlco na 
Alta Sorocabana 

A pobre população da-
quela zona tem sofrido 
as mais pungentes 
amarguras com as vio-
lenci.ls ali praticadas 
sob o domínio do co-
mandante Rodolpho. A 
proposito de qualquer 
no~icia de revolução o 
homem põe metralha-
doras na rua, revista 
cidadãos pacatos, pren-
de, ameaça, espanca e 
desterra. 

Para ele a justiça e o Di-
reito estão em suas 
mãos. E' um régulo. Ha 

. meses andaram os jor-
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na is desta capital 
cheios de noticias pica-
rescas, sobre um "con-
curso de beleza" feito 
em Presidente Wences-
láu, sob os auspícios do 
"bravo" comandante 
Rodolpho para a escolha 
de uma moça para at 
"Rainha do Regimen-
to". 

Nesse concurso, não sen-
do vitoriosa a candi-
data do comandante, 
este "virou bicho" con-
tra o povo e fez ali 
proezas do arco da ve-
lha que trouxeratm a 
população pacata e or-
deira daquele confim do 
sertão paulista, em lon-
gos temores e sobre-
saltos. 

Tomou-se o "bravo" co-
mandante de ardente 
entusiasmo pela meni-
na e ditatorialmente, 
contra a votação popu-
lar, seguindo o exemplo 
que vem do alto -- des-
prezando o voto -fez 
a sua eleita "Rainha do 
Regimento". 

Os episodios da coroa-
ção atingiram o maxi-
mo do ridículo, segun-
do noticiatram os jor-
nais desta capital. 

O pior, porém, é que 
o "bravo" comandante 
não deixava, nem dei-
xa, que ninguem tenh:a 
a ousadia de cortejar 
ou ao menos olhar pa-
ra a "sua rainha". 

Não sei se ela merece 
olhares furtivos porque 
não a conheço, mas sei 
que aqueles que se teem 
aventurado a isso teem 
sido " surrados " por 
soldados do 2° regimen-
to de cavalaria, por or-
dem do seu coman-
dante. 

Não quero tomar o preci-
oso tempo de V. Ex., 
narrando-lhe muitos 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

- 4ô2 ~ 

ASSUNTO 

episodios p1ssados em 
Presidente Wencesláu, 
de que me dão conta 
camaradas ali aquarte-
lados. 

Vou, entretanto, m1rrar 
um dos ultimos. 

O comandante guiava 
uma jardineir ,, da For-
ça Publica cheia de sol-
dados. Ao seu lado ia 
sentada a "Rr.~inha do 
Regimento" e quando 
o comandante não pre-
cisava das du;;ts mãos 
para guiar o veículo 
pousava uma delas so-
bre as pernas da "Ra-
inha". 

O caso deu na vista dos 
soldados e o cabo Du-
tra, que teve a coragem 
de o comentar foi ex-
pulso da Força. 

Um crime contra degre-
dados do Rio 

Esta carta vai muito lon-
ga mas eu preciso ain-
da relatar a V. Ex. um 
crime que se deu em 
Presidente Wencesláu 
em que perdeu a vida 
um infeliz, para ali des-
terrado pela policia, em 
consequencia, póde-se 
dizer, do concurso de 
belez:a e talvez seja, 
quem sabe? o infeliz 
jornalista Antunes de 
Almeida, desaparecido. 

A polici:a de S. Paulo 
tem mandr~.do para Pre-
sidente W encesláu pre-
sos politicos para tra-
balh2r na construção de 
estradas daquele ser-
tão, os quais são reme-
tidos á ~utoridade ci-
vil d:!li. 

O comandante Rodolpho 
costumav:a pedir des-
ses presos, alguns para 
trabalhar na "f :_xina" 
do qu2rtel, os quais 
er"'-m confiados á gu?.r-
da do sargento. 
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No segundo regimento de 
cavalari:.J. havia um as-
pirante, de nome Mi-
r.anda, que era conside-
rado pelos com~tndan
tes de esquadrão como 
um tndesejavel, tal o seu 
genio intolerante, atra-
biliario e indisciplina-
do. A sua fé de oficio 
é cJ.ei:a de nodoas. O 
proprio co m;.tndante 
Rodolpho não o supor-
tava. Acontece, porém, 
que, ferida a luta p41ra 
a escolha da "Rainha 
do Regimento", se di-
vidiu este em p;~rtidos. 
Um jornal de Presiden-
te W encesláu vendi:a 
"coupons", em branco, 
a 300réis c:ad:a um. Nes-
ses "coupons" era es-
crito o nome d.t candi-
dat ·l, e os pobres sol-
dados, inferiores e ofi-
ciais faziam economias 
forçadas para comprar 
"coupons" da candi-
dab do comMdante. 
Para caír nas bôas gra-
ças do comandante era 
preciso dar muitos vo-
tos a sua eleita. O as-
pirante Miranda, cada 
mês, comprava 50"cou-
pons" e os entregava 
p e s s o a I m e n t e, ao 
comandante Rodolpho. 
Na ultima ·entrega, nas 
vesperdl.s da eleição, 
com o maior sacrificio, 
levou ele em vez de 50 
uns 100 "coupons". O 
comandante, então, co-
mo premio, chamou-o 
e disse-lhe: "Miranda, 
vem cá. Você não é tão 
máu como o pintam. 
Eu vou protegei-o. Vo-
cê vai me tomar conta 
dos presos que estão 
fazendo o jardim do 
quartel e vai mandai-os 
remover toda aquela 
sujeira e pOr aquilo bo-
nito. Fó!ça aquela ca«• 
nalha trabalhar, e quem 
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não trabalhar meta o 
páu, porque o sargento 
que lá está é muito mo-
le, depois você terá 
uméil comissão melhor". 

No dia seguinte o aspi-
r ..1nte Miranda foi tomar 
conta dos presos e com 
um chicote, com pontas 
de arame, na mão, sur-
rou de t.o~l maneira um 
dos pobres presos que 
este veiu a falecer, 
ass2ssinado a s s i m a 
p :.ncad:;~s naquele mes-
mo dia 111 O fato foi 
constatado peb policia. 
Foi feito eume cadave-
rico e o aspirante Mi-
randa foi julgado e con-
denado pelo juiz da 
comarca, creio que de 
Presidente Prudente ou 
de Assis, ~chólndo-se 
preso na cadeia desta 
ultima cidade. 

O infeliz que morreu sob 
a ólÇão do seu chicote, 
póde muito bem ter si-
do Antunes de Almeida, 
pois consh que er.íl um 
moço vindo do Rio de 
j:aneiro e que tinha bo-
nita caligrafia e grande 
cultura. 

Quem o matou foi o aspi-
rante Miranda, m:.1s es-
te é conhecido como 
homem violento e qul-
si louco, de sorte que 
ele teria apenas sido 
um instrumento por-
que, quem o matou de 
fato foi o bravo coman-
dante Rodolpho que pôs 
em suas violentas mãos 
missão tão delicadíl. 

De todos estes f..;tos te-
mos dado conhecimen-
to ,;o Dr. secretario da 
justiça que é um p :_u-
lish distinto e pua cu-
jo amor á nossa terra, 
que é tambem •1 dele, 
temos apel:.ldo para que 
ele se digne de pôr co-
bro :aos comandados 
incompetentes e imo-
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rais que tanto mal es-
tão fazendo á Força Pu-
blica de São Paulo, de 
tradições tão gloriosas. 
Temos escrito ao Dr. 
secrehrio d:.t justiça 
apenas com as nossas 
iniciais, com as quais 
tambem escrevemos a 
V. Ex., .para evitar que 
uma violencia ou um 
descuido tire o pão de 
nossos filhos. São po-
rém, fatos concretos os 
que nós conhmos, os 
quais pódem ser apu-
r.ados. Se V. Ex. qui-
ser, poderá dirigir-se ao 
proprio aspirante Mi-
randa, preso na cadeia 
de Assis, que ele con-
firmará, de certo, o fato 
acim:.t referido. 

Excuse-uos V. Ex. de lhe 
tomar tão precioso tem-
po, pedindo por fim ao 
seu verbo patriotico e 
inflamado que ajude a 
Força Publica de São 
Paulo a livrar-se dos 
alienigenas in c o m p e-
tentes que a m e a ç a m 
subverter de umll vez 
as suas legenduias 
norm>~s. 

Com estima e grande ad-
miração, somos de V. 
Ex. seus grandes admi-
radores e amigos cer-
tos. 

Seguem- se varias inici-
ais, com os respectivos 
postos dos que subs-
crevem esta carta. 

ANDAMENTO 

La- N°. 146 -Requeiro que, Em 22 de setembro é eu-
por intermedio da me- cerrada a discussão 
za, o Govêrno informe unic.a . -Em 23, o Sr. 
a dab, logar e hora da Mauricio de Lacerda 
prisão em São Paulo de pede a retiradA. domes 
André Trifino Corrêa, mo que é deferido pelo 
motivo dessll prisão, Sr. Presidente. 
dia em que, sob escolta 
saiu do ultimo presidio 
para Mato Grosso, dia 
em que ali chegou e foi 
posto em liberdade, lo-
cal qu locais em que 
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~ndou detido durante 
a sua prisão, ora con-
fessada por Laudelino 
de Abreu, delegado em 
São Paulo, que assim 
desmente a prdavra ofi-
cial, dita na Camara, 
negando ess·t prisão. 

justificação 

É a seguinte a reporta-
gem de ontem do Dia-
rio da Noite: 

Como o gerente do Braz 
Avenida Hotel narra 

a prisão dos jornalistas 
cariocas 

S. Paulo, 17 {Do enviado 
especial ti'D fornal e 
do Diario da Noite)-
O desaparecimento dos 
jornalistAs cariocas e 
;as noticias correntes do 
assassínio de um deles, 
justamente daquele que 
nunc:a se envolvera em 
política e que se alhea-
ra sempre a qualquer 
movimento comunista, 
são os temas de todas 
as p1Iestras aqui, em 
São Paulo. 

Nas ruas, nos cafés, nos 
ponios de reunião, essa 
violencia inominavel da 
policia paulista, esse 
crime inqullificavel das 
autoridades incumbidas 
de zelar peb lei, esse 
procedimento selvagem 
dos funcionuios que 
servem sob a chefia 
imediata do delegado 
Laudelino de Abreu, é 
condenado unanime-
mente, verberado sem 
qualquer reserva. 

O povo daqui, conhece-
dor dos metodos de 
fazer policia do delega-
do da Ordem Política e 
Social, não tem duvidas 
sobre o assassinato de 
Antunes de Almeida e, 
assegurando a morte do 
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pobre rapaz, diz em 
apoio de suas conclu-
sões: 

:____Não é o primeiro e não 
será o ultimo. Se não 
estivesse morto, o infe-
liz já teria sido apre-
sentado em p u b 1 i c o, 
desfazendo-se a s si m 
toda a base dos ata-
ques que a policia terá 
sofrido. 

É esse o comentario ge-
ral que, feito nas 
ruas, nâs esquinas, é 
hmbem repetido no 
proprio casll.rão da rua 
dos Gusmões, onde a 
delegacill. superinten-
dida pelo delegado 
Laudelino de Abreu é 
um corpo inteiramente 
aparte, com gente esco-
lhidJl. pelo deleg)l.do. 
Tal é a situação do de-
legado da Ordem Poli-
tica Social, . que o Sr, 
Laudellno de Abreu não 
dá mesmo conta dos 
seus atos ao diretor 
do gabinete de Investi-
gações, Dr. Ocbvio 
Ferreira Alves, nem ao 
proprio chefe de Po-
licia Dr. Ferreira Rosa. 
Entende-se diretamete 
com o secretario da jus-
tiça, Dr. Mario Bastos 
Cruz, antigo chefe de 
policia, seu protetor e 
padrinho do seu casa-
mento. Os seus supe-
riores não o toleram e 
os seus subordinados 
temem-n'o mas não o 
respeitam. 

Pois as primeiras censu-
ras que ouvi feitas ao 
delegado Laudelino de 
Abreu, foram-no no Ga-
binete de Investigações, 
por funcionarias da 
proprla policia, qUe se 
mostravam revoltados 
com o que se vem pra-
ticando contra os jornJl.-
listas cariocas. 
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No Braz Avenida Hotel 

Antunes de Almeida, jo-
sias Cuneiro Leão e 
Cyro de Alencar foram 
presos no Braz Avenid.t 
Hotel, situado á rua 
America 1, esquina da · 
avenida Rangel Pes-
tana. 

Vieram os tres rapazes do 
Rio, como se sabe, em 
um automovel de pra-
ça, aqui chegado no dia 
18 de junho do ano 
corrente. Desembarca-
ram, cansados e, rece-
bidos pelo respectivo 
gerente, Sr. Antonio Le-
ghetti, foram-lhe indi-
cados os quutos que 
deveri:lm ocupar. 

Almeida, coberto de pó, 
cansadissimo, mal des-
cansou sua bagagem, 
pediu um banho, en-
quanto seus compa-
nheiros deixavam nas 
fichas do hotel os res-
pectivos nomes, proce-
dencia, profissão e resi-
dencia. Só Almeida dei-
xou de satisfazer essa 
exigencia e pelo motivo 
acima. Isto valeu ao 
dono do hotel uma mul-
ta de 58$500. 

Chegado aqui a São Pau-
lo, uma das minhas pri-
meiras preocupações 
foi procurar no hotel 
esclarecimentos sobre a 
prisão das vitimas, da 
policia paulista, efetua-
da, como é do domínio 
publico, naqele hotel. 

Pala o gerente do esta-
belecimento 

Atendido pelo gerente do 
Braz Avenida Hotel Sr. 
Antonio Leghetti, filho 
do proprietario do esta-
belecimento, Sr. Euge-
nio Leghetti, apresen-
tei-me como parente de · 
Antunes de Almeida e 
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enviado da progenitora 
desse malogrado jorna-
lista. Contei-lhe a situa-
ção em que deixara a 
pobre senhora,no Rio, 
tnconsolavel e ansios~ 
por noticias do f• lho. O 
r.apaz comoveu-se e em 
pouco relatava tudo o 
que sabia quanto á pri-
são, dizendo-me como 
a mesma se verificára, 
contando-me os porme-
nores e a sua ação se-
guinte á ação das auto-
ridades. 

-Os tres rapazes chegil-
ram aqui, se não me 
engano, em uma quarta-
feira, desembarcando de 
um Studebaker do Rio. 
Estavam cheios de pó e 
pediram que lhes desse 
quartos porque se sen-
tiam cans:ados da via-
gem, Atendi-os e dei-
lhes os quartos de nu-
meros 9 e 11, ficando o 
de sobrenome Leão no 
primeiro desses quartos 
e os dons resbntes no 
ultimo. Dons dos rapa-
zes, por solicitação mi-
nha, satisfizerem logo 
a exigencia policial 
enchendo as fichas des-
tinadas á policia. Um 
assinou Cyro Pereira 
de Abreu, o outro j. 
Cicero Leão, ambos de 
profissão jornalistica. 
Logo após o Sr. Leão 
completou o seu pri-
meiro nome, apon-
tando-lhes as quatro 
restantes letras de José. 
O terceiro hospede dei-
xou de enchér a ficha 
por se achar no banho, 
não o fazendo mais tar-
de por esquecimento. 
Esses fatos verifica-
ram-se todos, no dia da 
cheg:.~da, tendo eu ime-
diatamente mandado a 
ficha pjjraapolicia, con-
forme determina o regu-
lamento. 
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Como se deu a pristlo 

- No dia imediato -pro-
segue o Sr. Antonio 
Leghetti - estavam os 
tres rapazes almoçando 
quando aqui chegou um 
inspetor da policia, d~·, 
Ordem Publica e So-
cial que, apresentando-
me óls fichas que eu 
enviara par l a policia, 
pediu-me esclarecimen-
to sobre o nome de um 
dos rapazes, por se en-
contrar o mesmo na 
respectiva ficha emen-
dado. Inteiramente de 
bôa fé, apontei-lhe os 
tres rapazes que nessa 
ocasião almoçavam, di-
zendo então que nin-
guem melhor do que 
eles proprios poderiam 
dar os esclarecimentos 
desejados. O policial 
enc ;\minhou-se para a 
mêsa, onde tomou as-
sento ao lado dos jor-
nalishs c2riocas, com 
eles servindo-se de c:afé 
e conversando na me-
lhor harmonia. O que 
falaram eu não sei, por 
me ter afastado discre-
tamente, Só sei é que 
depois do almoço saí-
ram todos juntos, to-
mando um automovel, 
no qual se foram. E 
nunca mais os vi. 

A policia apreende 
a bagagem 

- No dia seguinte esta-
va eu preocupado com 
o destino que poderiam 
ter tido aquêles hospe-
des, qu:ando fui pro 
curado por um inspetor 
da policia, que decla-
rou ter ordem p:ara re-
ceber a bagagem dos 
tres r.apazes que se en-
contravam presos, por 
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o r d e m do delegado 
Laudelino de Abreu. 
Não quis entregar-lhe a 
bagagem sem que me 
fosse passado um do-
cumento par.a a minha 
defesi em caso de ne-
cessidade . Satisfez-me 
o inspetor, dando-me 
um recibo, que tenho 
em meu p o de r. Só 
assim eu lhe entreguei 
a bagagem, constante 
de duas ma~letas e um 
embrulho oontendo rou-
pas. 

O que informa a policia 

- Passaram-se a inda 
dous dias sem que se 
ouvisse falar nos tres 
jornalistas v i n d os do 
rio. Nada mais me foi 
dito a respeito e, como 
tivessem deixado os ra-
pazes uma divida de 
48$500 por saldar' pro-
curei no G a b i n e te 
de I n v e s t i g a ç õ e s 
informações a respei-
to. Na delegacia da Or-
dem Politicl S o c i a 1, 
para onde me encami-
nhei, dirigido pelo re-
cibo que tinha em meu 
poder, asseguraram-me 
que os tres rapazes ha-
viam sido embarcados 
para o Rio e se eu qui-
sesse fosse cobrar-lhes 
a conta lá. Está visto 
que não fui e que dei a 
divida como perdida. 
A divida e a multa que 
f o i imposta ao hotel 
por hospede sem o ne-
cessario registro. Fi-
quei até fazendo máu 
juizo dos hospedes, por 
te r e m regressado :.-.o 
Rio caloteando o hotel. 
Agora é que sei que ha 
um misterio em torno 
dêles. Mas se a policia 
diz que êles embirca-
ram para o Rio é que 
embarcaram mesmo. 
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Recibo comprometedor 

O hoteleiro dissera-me 
quanto podia dizer-me, 
fazendo-o com minucias 
e inocentemente, sem 
saber que o fazia a um 
jornalista carioca. Mas 
não era ainda o bas-
tante. A polícia poderia 
desmentir as suas de-
clarações, p o d e n d o 
mesmo com ameaçiis, 
com violencias, obrigar 
o pobre homem a des-
mentil-a publicamente. 
Ora, continuando a po-
lícia a afirmar que as 
suas vitimas n ã o se 
e11contram p r e s a s e, 
assegurando que "não 
figuram n o s registros 
das delegacias presos 
com tais nomes", quis 
ficar de posse do docu-
mento firmado pelo po-
licial da delegacia da 
Ordem Política e Soci-
al, pllssando recibo das 
bagagens. Não foi facil 
convencer ·o hoteleiro. 
Não que êle temesse a 
a ç ã o da policia, por 
isso que ignorava o fim 
a que se destinava o 
recibo. Mas é que "os 
rapazes poderiam vol-
tar aqui em busca da 
bagagem". 

Mas sempre logrei con-
vencei-o e logrei obter 
o recibo cuja fotografia 
mando acomp2nhando 
a presente reportagem. 
Nesse recibo, passado 
em papel timbrado do 
hotel, se lê: "Recebi 
do proprietario do 
"Braz Hotel Avenida" 
a bagagem dos hospe-
des do quarto n. 11 
(emendado), Sr. josias 
Carneiro L e ã o, Cyro 
Alencar e Antonio Al-
meida, por determina-
ção d a Delegacia d a 
Ordem Política Social. 
A referida b a g a g e m 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

-473-

ASSUNTO 

consh de duas valises 
e um embrulho c o m 
roupas. S. Paulo. 19 de 
junho de 1930. -
R Coutinho. " 

O signatario do recibo 

" R. Coutinho", a assina-
tura que se via no reci-
bo, poderia ser julgada 
insuficiente. A mim 
mesmo pareceu-me um 
"truc" do polícia! que 
tivesse rabiscado qual-
quer nome para satis-
fazer a exigencia do 
hoteleiro. 

Essas circunstancias le-
varam-me a estender as 
minhas investigações 
até o Gabinete de In-
vestigações da rua dos 
Gusmões, afim de es-
tabelecer de maneira 
insofismavel a identida-
de do investigador que 
fizera a remoção da 
bllgagem. 

Fiquei assim habilitado a 
dizer quem é o investi-
gador em questão, dar-
lhe o primeiro nome ·e 
dizer a secção em que 
trabalh:~.. Trata-se do 
policial de nome Rio-
grandino Coutinho, da 
Delegacia de O r d e m 
Polltica e Social, que 
trabalha sob a chefia do 
inspetor geral Sinthes. 

O "tira" náo tivera si-
quer a habilidade de 
trocar o nome. Talvez 
que essa "mancllda" 
lhe proporcione o mes-
mo destino que foi 
dado aos tres jornalis-
tas cariocas. 

Esse documento vem de-
monstrar a maneira por 
que se vem conduzindo 
a policia paulista, que-
rendo afirmar não terem 
sido presos os jorna-
listas c3riocas, nem 
haver presos com aque-
les nomes. 

ANDAMENTO 
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La- N. 147- Requeiro que, Em 22 de setembro é en-
por intermedio da Me- cerrada a discussão 
sa, o Oovêrno informe unica. 
se a Delegacia de Or-
dem Politicõl e Soci:ll 
de São Paulo tem qual-
quer convenio ou en-
tendimento direto com 
a sua congenere daqui 
do Rio, no caso afirma-
tivo, porque, esbndo 
assim subordinada ao 
c e n t r o, se recusou o 
Presidente da Republi-
ca a providenciar para 
que a me s m a resti-
tuísse, vivo ou morto, 
ao lar ou á saudade da 
sua familia, que medi-
ante representação re-
clamou por dias a fio 
no Palacio, o jornfllis-
ta Antunes de Almeida, 
desaparecido depois de 
prêso em São Paulo, 
no Braz Avenid;a-Hotel, 
a 19 de junho último. 

fustificação 

É o seguinte passo do 
vibrante e justo edito-
rial do Correio da 
Manhã de hoje: 

"Afim de agravar a res-
ponsabilidade do Chefe 
do Estado neste tris-
tíssimo inc ·dente, ha 
ainda um a circunstan-
cia. O fato se p:tssou 
durante a gestão do 
Sr. Heitor Penteado, 
quando se afastára do 
Govêrno do Sr. julio 
Prestes. Conhecedor do 
que ocorrera, teria o 
Vice-Presidente de São 
Pau 1 o tentado repa-
rá-lo; mas, segundo 
doutrin A corrente na 
administração paulista, 
a Delegacia da Ordem 
Política e Social e seu 
respectivo delegado es-
tão diretamente subor-
dinados ao Oovêrno da 
União, não tendo sôbre 
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eles jurisdição nem o 
Chefe de Polícia, nem 
o Secretário da justiça, 
e nem o proprio Presi-
dente do E s ta d o. Se 
assim é, não se póde 
conteshr que, batendo 
ás p o r tas do Catete 
para pedir que o Sr. 
Washington Luis a in-
formasse áce;·ca do des-
tino de seu noivo, a 
noiva do indigitado An-
tunes de Almeida recor-
rera á pessoa mais au-
torizada pllra dizer-lhe 
onde elle está." 

Acrescente-se a essa de-
núncia o relato do caso 
ontem saído em todos 
os jornais do ~io, nos 
seguintes termos: 

Ontem, obedecendo ás 
instruções emanadas da 
Secretaria do Palacio 
do Catete, a noiva do 
infeliz jornalista, acom-
panhada de sua proge-
nitora, esteve no Minis-
terio da justiça, onde, 
no dizer do Presidente 
da Republicll, seri.1m 
presbdas as informa-
ções por que ansiavam. 
Do que ali ocorreu, terá 
o leitor conhecimento a 
seguir. 

O jogo de empurra 

Recebeu-as o Sr. Mello e 
Souza, oficial de gabi-
nete do Sr. Vianna do 
Castello: 

- A senhora vem pêlo 
caso da cllrta de An-
tunes de Almeida? A 
carta voltou para o Ca-
tete e o Ministro lá está 
tambem para trat:u do 
assunto, -foi logo di-
zendo o Sr. Mello e 
Souza. 

A noiva de Antunes de 
Al!lleida replicou: 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

-476-

ASSUNTO 

- Mas quando foi a carta 
para o Catete? O ge-
neral Teixeira de Frei-
tas nos disse que pro-
curassemos a resposta 
aqui. 

- A carta foi ontem ás 
quinze hous, insistiu o 
oficial de gabinete. 

-Mas como? perguntou 
surpresa a noiva de Al-
meida - como ás quin-
ze horas de ontem 
mesmo, se ás ~ezoito 
horas recebíamos aviso 
do gener.ll Teixeira de 
Freitas para saber a 
resposta aqui? 

Diante dessa alegação o 
Sr. Mello e Souza se 
limitou a confirmar o 
fato ligeiramente per-
turbado. 

De novo . no Catete 

Dispostas a conseguir 
uma palavra do Sr. 
Washington Luís, pJI.ra 
transmiti-la á irmã de-
solada que do Rio 
Grande implorava uma 
noticia sequer, a noiva 
de Antunes, ainda em 
companhia de sua pro-
genitora, voltou ao Ca-
tete. 

A pessoa que as atendeu 
ali, como intermediaria 
do Sr. Washington Luís 
e que não poude ser 
identificada pêlas refe-
ridas senhoras, foi logo 
dizendo: 

-Porque disseram aos 
jornais que haví~m sido 
~tendidas aqui por um 
contínuo? 

-Nós não d i s s e m o s 
cousll alguma <tos jor-
nais - redarguiu a se-
nhorita- Os jornalis-
tas presentes aqui veri-
ficaram o fato. 

ANDAMENTO 
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- O Presidente da Repu-
blica já respondeu a 
carta- tornou o inter-
medi:uio, mudando de 
assunto. N-\da póde in-
forrou nesse caso, por 
se tratar de fato que se 
diz ocorrido em Estado 
autonomo, e que por 
isso mesmo não põde 
sofrer a intervenção do 
Govêrno Federal. 
Acresce ainda a circuns-
tancia do desmentido 
da polícia paulista, con· 
soante ás declarações 
do leader dll maioria 
que já contestou hou-
vesse alguem prêso. 

- O leader da maioria, 
se limitou a simples 
negação de um fato con-
creto - disse aind:.t a 
noiu de Antunes- e 
isso não constitue res-
posta. 

- Pois que se dirijam á 
policia de S. Paulo ou 
ao Presidente do Es-
tado- insinuou o fun-
cionaria em questão 
- O Presidente da Re-
publica é que nada tem 
a ver com esse caso. 

Desapontadas, sem mais 
insistir, as duas senho-
ras deixaram o Palacio 
do Clltete, onde, pouco 
antes, depositavam as 
suas últimas espe-
ranças. 

O Presidente da Repu-
blica nada tinha a ver 
com o caso! 

ANDAMENTO 

Lll- N. 148 -Requeiro que, Em 22 de Setembro é 
por intermedio dll Me- encerrada a discussão 
za, o Governo informe, unic:a,- Em 23, o Sr. 
com urgencia, diante da Mauricio de Lacerda 
confissão do delegado pede a retira d ~ do 
Llludelino de Abreu, mesmo, que é deferido 
de que, realmente fez pelo Sr. Presidente. 
prender no Avenida Ho- Retirado 
tel do Braz, os Srs. jo-
sias Leão e Cyro de 
Alencar, mandando 
pol-os, depois na fron-
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teira, sob escolta, a 
caminho de Buenos Ai-
res; deportados, tudo 
isso, sem qulllquer for-
ma legal e em discor-
dancia com o ultimo 
telefonema do Chefe de 
Policia de São Paulo, 
ao leader da maioria. 
conforme este decbrou 
da tribuna, no seu dis-
curso de 9 de setem-
bro ultimo, desmen-
tindo tais prisões; em 
que data e hora foram 
as mesmas efetuadas no 
referido Hotel; motivo e 
duração dessas deten-
ções; local ou prisões 
em que estiveramjosias 
Leão e Cyro de Alencar; 
seu tempo ou duração; 
data em que foram pos-
tos a caminho, sob es-
colta policial de agentes 
civis, até a fronteira; 
qual o ponto da fron-
teira em que a escolta 
os libertou; dia em que 
partiram, assim custo-
diados, do presídio de 
S. Paulo ou alhures, e 
dia em que chegaram á 
dita fronteira. 

]ustlficaçao 

E o seguinte o comuni-
cado de S. Paulo, no 
O jornal de hoje, 
do seu correspondente, 
que ouviu o dito Laude-
lino de Abreu: 

As declaraçlJes do Sr . Lau-
delino de Abreu 

a "0 ]orna f', e ao 
"Diario de S. Paulo" 

S. Paulo 19 (Do enviado 
especial- Pelo tele-
fone) --Fui recebido 
esta tarde pelo dele-
gado Laudelino de 
Abreu, que consentiu 
em dar-me uma entre-
vista sobre o caso que 
tanto vem preocupando 

ANDAMENTO 
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a nação inteira do desa-
parecimento dos jorna-
listas cariocas, presos 
aqui e mandados para 
logar ignorado. O chefe 
da Delegacia de Ordem 
Politica e Social nunca 
deu entrevista a jorna-
lista algum, de forma 
que todos me assegu-
ravam ser tentativa vã o 
que eu pretendia fazer 
de ouvil-o, principal-
mente, sobre o propa-
lado caso, 

Entretanto S. S. recebeu-
me gentilmente, respon-
deu-me ás perguntas 
que lhe fiz sobre o 
desaparecimento dos 
jornalistas do Rio, fa-
lou-me longamente, in-
formando-me, sem re-
servas, que não pren-
deu Antunes de Almei-
da e que nunca teve no 
seu gabinete qualquer 
pessoa com semelhante 
nome. 

O Sr. Laudelino de 
Abreu assevera que ]o-
si as Carneiro Leão 
e Cyro de Alencar 
foram efetivamente de-
tidos, no Braz, no Ave-
nida Hotel, onde usa-
ram nomes supostos, e, 
como m1nifestassem de-
sejo de seguir para Bue-
nos Aires, atendendo 
convite que lhes fizera 
Luiz Carlos Prestes, 
proporcionara7lhes me-
tos para segutr para a 
capital Argentina, fa-
zendo-os acompanhar 
por policiais até além 
da fronteira. De Antu-
nes de Almeida nada 
sabe: 

Qu:.lnto a André Trifino 
Corrêa, foi preso aqui 
tambem com o nome 
s u p o s t o e enviado 
para Mato O r o s s o, 
onde declarou ter fa-
milia. 

ANDAMENTO 
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Afirmou que tudo o que 
se vem dizendo a seu 
respeito é fantasia 
de jornalistas seus ini-
migos. 

ANDAMENTO 

La- N. 149- Requeiro que, Em 22 de setembro é 
porintermedio da Mesa, encerrada a discussão 
o governo inforinequdlis unica. 
os motivos porque foi Em 23 o Sr. Mauricio de 
detido, em São Paulo, Lacerda pede a retirada 
o jornalista Brasil Fal- do mesmo. 
cão, quando este no seu l~etirado. 
dever profissional pro-
curava obter dados so-
bre a prisão de josias 
Leão, Cy10 de Alencar 
e Antunes de Almeida, 
efetuada a 19 de junho 
ultimo, em São Paulo, 
no Avenida-Hotel do 
Braz, conforme confis-
são do delegado Laude-
lino de Abreu, prisão 
desmentida pelo leader 
Cardoso de Almeida e 
afirmada por esse dele-
gado e pelo Deputado 
estadual Rodrigues Al-
ves, em discurso na 
C.tmara dos Deputados 
do Estado 

Justificação 

Preso quem procura sa-
ber dos presos? Eis 
aqui uma prova do hor-
ror á verdade na Poli-
ci :.! civil paulist..l; essl 
a moderna Okranada Re-
publica ou Tcheka dos 
políticos profissionais 
que a empolgaram: 

O jornalista Brasil Falcão 
preso quando entrava no 
Gabinete de Investigação 

S. PAULO, 18 (Do enviado 
especial)- O Diario da 
Noite destà capital, em 
sua edição de hoje, pu-
blicou sensacional re-
portagem sobre o caso 
do desaparecimento 
dos jornalistas cariocas 
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-:= · elri:aiJli):.tndo.rem súa pri-
- ~ c metci:. p-:.rgitr.t fat~simile 

1
-- · . . de uin r:reoíbo .. passado 

pelo inspetor Riogran-
~'. . "dino .C0u.tin.lí0'1- da b;t-

gtigem. ~~pteendida pel:a 
policia no Braz Aveni-rs: da HOteJ;. Esse fato'l::a.u-

v sou c sensação, .em vir-
tade .d.as negativ:.ts que 

- . r;~cpoliciaatitth:A-J~endo 
... ' .c:o.n-.t i n11 a nietr:te, em 

J _;J.CM"n-O.:}d"O' rumoroso 
vu ,.; C-.iso~ assev.er"*ll'do sem-

-pr.e . .que Antunes-:--de AI-
.. ,.metda '~ seús . comp:a-
- . nheiros- d:() :'R:i g_, não 

-i ./h:a-vtam sido presos em 
, f-- s,:.Eaulo, nem ~qui se 
-:. - . eltCGntl:a\Gim. .t;. 

O,recibo do inspetor Rio-
L- · -·-gt:.lndino anulou toda 

a defe~ ~policl.-;tlT pro-
:v:itfdo de maneir.1. inso-
fisur-.t.v:él .-que ·os tres 
jornalistas:{ ::aar.iocas 
f. orJ~m ·: efetiV.-lmente 

·presos :n6 Hotel do 
~· ·sr.a z por 'JOtdetn do 
--'ll>r ~ LaUdelino) dele-
ga<~o;.de Ot4t!tn - poli-

-~ tita- ·e~Social.- Esse fato 
.:... d.esgostott-c prôfunda-
1 JU;ertte. ã :policia. paulis-
tá .. enr .. geral e, princi-

-2 .j:ntltnentef o delegado 
.. que-vem sendo acusado 

. como autor de todas 
. a ~r :.v- i o-l-e n c<i'a'·'& p'oli-

ciais. · 
Por isso, :t$>.t;i~s espera-

vam que,_ em revide, o 
delegado· de Oi'detn Po-

. : ·litica e Social :v.iesse a 
·- , praticar -• qualque~ vi o-

·, ~ -:lencia1 .escolhendo p~1ra 
-: . --<Yltima' :..alg-Ultl-·dos ra-
:;,. « :.pa·7;~s 4-o <-ve--.s:pe.ttino 
~ . · ~destói .capibl. ~guarda

-:. " v-a-se~ a., prisão · ao Dr. 
u1 ::;O.S:W.afdo 0hateau-
-~ .c btlau.t.;:dtr~tarr'do: D'ia-
..;2 ~:ila:.da:Nifite i-> No. ~ntan-

-. _ t~i:tscl1prQS se~ passa-
-- r.~m · ::Setfl·.::qnél--ó Dr . 

... üsw.afdo- fosse :preso, 
· . ~ sEPtt ({ftie':l qua-lquer dos 

demais IoPnáHstás que 

ANDAMENTO 
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fazem o vibrante ves-
pertino paulista sofres-
sem violencia alguma. 

Aprisi1o do Sr. Alexandre 
Brasil Falcão 

Pouco depois das 21 
horas, tendo jantado 
em sua residencia, a 
cuja mesa tambem me 
sentei, o Sr. Alexandre 
Brasil Falcão, chefe da 
reportagem policial do 
Diario da Noite e do 
Diario de S. Paulo, en-
c:.tminhou-se em seu 
automovel p:.tról o Gabi-
nete de Investig;J.ções, 
afim de desempenhar 
su:~s obrig;;!ções quoti-
dianas. Acompanhei-o 
nesse trajeto. 

A' porta do cas:-.rão da 
ruól dos Gusmões, um 
investigador mo n h v a 
guólrda á e s p e r a do 
a u t o r da reportagem 
public:tda no Diario da 
Noite. Bnsil Falcão 
entrou no gotbinete, sem 
ser incomodado, diri-
gindo-se ao elevador, 
onde tomou logar em 
minhól comp:mhiól, fa-
zendo o mesmo o inves-
tigador que se encon-
trav:t postóldo á porta. 

Na c:abine do :ascensor, o 
policial deu ordem :10 

cabineiro: 
-3° :andar. 
No entanto, o c:.tbineiro, 

amigo de Falcão, :10 
chega r ao 2° :andar, 
onde se acham locali-
zadas as delegacias de 
roubos e outros delitos, 
abriu a porta do ele-
vador e Falcão saIu 
sem demora, não obs-
tante o convite insis-
tente do policial para 
que subisse diretamen-
te ao 3° andar, onde o 
Dr. Laudelino queria 
falar-lhe". 

ANDAMENTO 
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Fingiu o jornalista não 
ouvir o convite do ins-
petor de policia e pro-
seguiu, sendo e n t lo 
agúlrr:~do pelas costas 
pelo policial que o quis 
leVólr v i o 1 en tamen te 
par a o andúlr superior. 
Fúllcão úlVançou par:.~ :.·. 
delegacia de roubos, 
onde o barulho produ-
zido pel:t lut.1 atr:~iu 
diversos outros poli-
ci:.lis, entre os quúlis o 
chefe dos inspetores, 
c :.pitão Lincoln de Al-
buquerque. Todos pro-
curólvam conter a sanh~: 
do policLll, conseguin-
do, :~find, que F:.Jcão 
entrúlsse na delegaciúl, 
onde deixou o chúlpéo 
p ;1r:~ depois últender úlO 
convite e subir p;1r~1 :.t 
deleg:.:cia, onde ponti-
fic:~ o b .:charel Laude-
lino de Abreu. 

A acusação feita contra 
o jornalista 

Não foi facil apurar o 
pretexto apresentado 
pela policia par:.~ deter 
violentamente o jorna-
lista, que mais não fize-
f.·l do que receber um 
documento e entregai-o 
na redação do jornal 
em que trabalh2. Nin-
guem sabia informar, 
nem mesmo o chefe do 
gabinete de investiga-
ções, Dr. Octavio Fer-
reira Alves, o motivo 
determinante de tal vio-
lencia. 

Afin:~.l, sempre se conse-
guiu fúlzer alguma luz 
em torno do c:.1so: Fal-
cão fôra detido para 
explicar a maneir.1 por-
que obtivera do gerente 
do hotel o recibo que 
o inspetor de polícia 
lhe passara. Acusav~~ o 
Dr. L:.ludelino de Abreu 
de ter usado o p2pel 

ANO AMEI'. TO 
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t.t11l?riidO do g~.binete 
. ~ . ta,;·:~1f11edrontando o 

.. "' ateterro,fazendo-se 
'•' põtssar ·por " li!>'l i ci ai, 

obriga-lo a ~-~tfegar o 
- docortu~nto _em questão. 

1 
- "'"' Esse-foi'ofti~i1l:1tetexto. 
rc 'põtr~dortaiecer á' acusa-

• - _ çào as antori.tta:des po-
licial!i;-logrólr.tm "apre-
ender" ent ---po'der de 

.. "B'r-a·s·H: f1 a~:t'c4,o tres 
pap~s ··em· btói11Co com 

. cf tim~r.t!- do g:a,binete . 
.. Hta-a proV'a ~tna;teri;~l" 

·de que'ácóltu~~ã.t> tinhól 
procedencla.' · 

· Entretanto a verda'tl.e não 
-- i:.€ absbhttantente esta . 

.. · ~~1'1-eciba em questão 
· qtl'é' ·tanto· ntriig'Oara a 
- p-ô'Hdá . ioi·' tdrnecido 
''P!J'r rttÍm;~l!ntté'g;tndo-o 

-··-o-·-hoteleirtr.. ·pata que 
· ·eu· fizesse- ·cl:iegar ás 

m'ã-o·S' cfe Antunes de 
:Allnétdii, -em ·notne de 
quem -fh'e 'falei. 

A' pólíéia inj(Jrma que não 
· h'oú>/e pristlo 

A' _liora em que .es:çrevo, 
22,30 htltas, a. policia 
informa que Brasil Fóil-
cã.o . .n.ã.o. fôra abs.olutól-
:ro.ente. pr~-s.n~ encon-
1s:ttndo-se.ap.eruis.na de-
leg;.u:ia,. no gabinete do 
deJ~gado. de Ordem Po-

.. :litioa .e . S.ociai,1 para 
_pt·estar d.e.cl.a.llações 
. tlep o i .a do que será 
pPs.to em liberdade. O 

. , chefe do .. gabinete ao 
tQue .• pare:c.e;.:- proibirá 
d'ora avante.a .entrada 

. de Falcão.:. nQ . .caSltrão 
. .da..~ua dos.: Gusm.ões. 

- :uc:: .... J uu ~ovJ :.~ 

ANDAMENTO . 

L~·~. l!JÓ'~ R'~q'neifo~ que, Em 22 de setembro é 

j
:·.poi' · ·tnternre·cttó da encerr;tda a discussão 

J. -~ ·.Me~~. li Gó'V~rhí:> in- unica. -Em 23, o Sr. 
~: • fóhfrtl· t1ot,q"ue; ~-!J>esar Mauricio de Lacerda 
... " 'd·e ,~reco'til:1eé'1ãos por requer a retirada do 

~ ~~t~~~l;~~t:ã~-~~nc~~ mesmo. 
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nheceu os novos go-
vêrnos argentino, pe-
ruano e boliviano. 

justificação 

A Republica. Argentina foi 
a primeir<~ nação a re-
conhecer a R~publica 
procl:~mada no Brasil 
pêlo "'Exército e Ar-
m:~da em nome da Na-
ção "• conforme consta 
da Constituição de 91. 
Agora o exército, a ar-
m~!d:a e o povo ;trg~n
tino, em uina revolu-
ção, firm:u:~m um go-
vêrno nacional n:tquele 
país amigo e irmão. 
A tradição do Itamar:ttí 
é reconhecer govêrnos 
de jure. O d:~ Argentina, 
aceito pel1a nação irmã, 
e, virtualmente já de 
jure pela renuncia do 
vice-presidente e ~ban
dono e renúnci~ formal 
do CMrgo pelo Presi-
dente, já foi reconhe-
cido por 26 nações, das 
pr i nc i pais da As ia, 
Americ:~. e Europ:.., e 
mesmo pela Santa Sé. 
Se o Govêrno bróisileiro 
já Vóii reconhecer, se-
gundo se publica, o Go-
vêrno argentino, oriun-
do de umút revolução, 
como o chileno, porque 
deixa á margem os dut 
Bolívia e Perú, de igu:;tl 
origem popular ? 

Esses govêrnos, oriundos 
diret..Lmente do povo e 
cl:asses armadas, são 
muito m:~.is represenb-
tivos do que o brasi-
leiro, pois nasceu do 
proprio povo, em ;;r-
mas, em vez de sair 
das urnúls em fraude. 
São imposições d;~ na-
ção e não imposições 
a ela feitas como o Go-
vêrno ·brasileiro, pro-
duto de conluios e não 
de votos. 
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22 set .... Mauricio de 
cerda. 

22 set. •.• M>iuricio de 
cerdli. • . 

Dir-se-á que o nosso Go-
verno não desej~rá re-
conhecer, com tais go-
vernos, o processo d;.l 
escolha: a revolução. 
Mas se neste ponto é 
que se apoia ó\ neutról-
lidade reacionaria do 
Governo que temos o 
infortunio de suportar, 
porque logicamente não 
reclama ele a reposição 
do Tzar de todó\S ;,1s 
Russias, do Kalser ale-
mão, do Sultão da Tur-
quia, do Imparador da 
China, dói corô~ da 
Austria e do Grão-Klan 
da Tartarb:? 

L'.t- N. 151 -Requeiro, que Em 22 de ~etembro é 
por intermedio da ;:.diadá a dis&ussão. -
Mesa, o Governo in- Em 301 é eri~err..lda ói 
forme qual o destino discu3sã(; ltniGti· , 
dado óiO preso, seques- ~·· 
tr.;!dO no Cambuci, -
Cyro de Alencar, detido 
com Almeida, e Joshs1 
no Braz Hotel, a 19 de 
Junho uhimo, e recluso 
com estes e Trifino, de-
tido ó\ 21 do corrente 
mes, no Cólmbuci, pois 
que só hó! notici~l da 
deportação de tres 
desses brõ<sileiros par;! 
o Rio Grande do Sul, 
faltando aind~, nessa 
turma,Cyro de Alencar. 

L·:.- N. 152 - Requeiro que, Em 22 de set~mbro é 
por intermedio da ~:diad~l ól discu>são .-
Mesa, o Governo infor- Em 30, é enc3rr.;d:o a 
me, porque aind:-1 man- di ;cu >são unic:.1. 
tem a policia de São 
P;lulo, presos ou se-
questrados, no posto 
r.olicial de C;1mbuci, 
Arduino Maceroni e 
José 'rei~eiról, ha mais 
'de quatro meses. 

justificação 

E' o seguinte telegrama : 
cPorto J\legre, 20 (ás 19 

horóls .....,. çto correspon-
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dente)- Assim que o 
Diario de Noticias soube 
que o Sr. Trifino Cor-
rêa havia telegrúlfado a 
um amigo seu aqui re-
sidente, informando ha-
ver chegado a Marce-
lino Machado, procurou 
pôr-se em contato com 
ele, por intermedio dos 
seus correspondentes 
no interior. E, essól 
manhã, obteve a con-
firmação de que só o 
Sr. Trifino, como os 
jornalistas Antunes de 
Almeida e josias Leão 
haviam realmente che-
gado ao territorio rio-
grúlndense. 

O correspondente em 
Marcelino Ramos, po-
rém, informava que eles 
haviam seguido c o m 
destino a Porto Alegre. 

Mlis hrde, o correspon-
dente em Passo Fundo 
adiantava que os Srs. 
Antunes de Almeida e 
Trifino Corrêa haviam 
passado ali, proseguin-
do viagem, enquanto 
josias Leão tinh:i des-
embarc;Jdo. 

O Sr. joslas Ledo narra 
como (oi detido 

Entrevistado n::~quela ci-1 
dade, o Sr. josias Leão I 
declarou que a 19 de 
junho foi preso con-
juntamente com os Srs. 
Antunes de Almeida e 
Cyro de Alencar, pelót 
policia paulista, sendo 
recolhidos á prisão de 
Cambuci. No dia 21, 
foi preso o Sr. Trifino 
Corrê ,l e recolhido á 
mesma prisão, onde 
ficaram até o dia 17 do 
corrente, quando, por 
intervenção de um re-
dator do Correio Pau-
listano, foi resolvida a 
deporhção para o Rio 
Granae, mediante a 

ANDAMENTO 
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çqnd1ção c;le1_a'Ssinarem 
uma • -declllril~ c o m 
'd~t~ atrazada1 -de 25 de 

• jUrllro, de que estiveram 
pllt!sos sómente durante 
seis dias. 

Có~o Uefxar~~ '~fio Paulo · 

JJ Feita ~·!>~íl dé~~~~ção, ás 
3 hor:;af_ çl9 Qlil 17 do 
cprrf'y,te, guólrd:~dos 
por quatro iAv~stigado-

1 res ,::í1~a JIID, seguiram 
até a ~&t~çã,9 ,qe Burí e 
dali aJ ita~r.~, onde em-
b:.~rc::tram p~r~ o Rio 
Qrande, a,i~a 2com~ 
panha!ios 1_p~~{)~ inves-
tiglldores, gu«;" os dei-
~ram na -ti~wção de 
C~pi117;a\~ 

J l J .) 11. 

Faitoa-.lhes cama para 
dormirem 

Durante .o tempo. da pri-
slão, f o r-a.m tratados 
como ..criminol;os vul-
~es. ·faltr.mdo•lhes até 
cama p~a;dormirem. 

Acrescenta o ·s"._ Josias 
Leão que; n:l. prisão de 
Cambucí, permanecem, 
•ha \lo:ng(l) ,9atá( detidas 
:us •Segúintes pessoas: 
Arduino Ma ceroni e 
José T.ei~eira . oficiais 
te'~Oltréion~dlos, e Hen-
r-iq.uE: , Oone1? ',~erllrio, 
éste p•r e s•o JJá 12 de 
UI:Jtil. »l " 

ANDAMENTO 

L~- N. 1!jg• ~~Requeiro que, Em 22 de se~ em b r o é 
· ' :6&-r: lffiterr:r!Jedio d.1 Me- encerrada a discussão 

' sS~ 'ÚoV'ê'rno informe unic:.t . - Eln 23, o Se-
t..p ue foi Se.questr:~do nhor M2uricio de La-

F. 1 í n d a_ cotltinúól no cerda requer a retirada 
posto ,Policíal -do Cam- do mesmo, 'que é defe-
btlcí, em Sãcr f> 01·u I o, ri da. J 
·Henrique Cóne, n;i!tural Heti~~d , 
de Goitacátes "7" Minas 

·.~ mec•mkó-e ferrovia-
rio, 'eleitor em ·Ribeirão 
P.reto,. prês'õ em Só!ntos, 
a 12 âe abril lproximo 
'J)lis's«do-, á rua Senou:tor 
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Bueno n. 61, por a~en
tes da Ordem· Pohtic~ 
e ·Social de São Paulo, 
prisão que foi testemu-
nhada pêlo secretário 
da Praça de Santos, 
Dr. jovel'ino Oam:irgo, 
e porque até hoje con-
tinúa em sequestro no 
Cambuci a pessoa da-
quele detido em sigilo 
policial. 

justijicaçdo 

E' a seguinte carta: 
"Sr. r~dator do Dia rio 
Nacional~ Tenho sido 
umól das vitimas d:t tru-
culencia policial, e que-
ro trazer o meu depoi-
mento para contribuir 
ao esclarecimento do 
c a s o dos jornalistas 
presos. 

Encontrando-me, no mês 
de junho, desemprega-
do, fui prêso e recolhi-
do ao posto tetrico do 
Cambucl, de onde fui 
deportado, via Soroca-
bana, para Presidente 
Epit2cio e de onde con-
segui fugir,-encontran-
do-me hoje perto de 
Sao Põtulo. 

Comigo estiveram, e n-
tre outros presos, o Sr. 
Henrique Covre, q u e 
diz ser empregado da 
Companhia Mogiana, 
em ·Ribeirão Preto, e 
outro chamado Cyro de 
Alencar, ~ue declinou 
a su11 qualidade de jor-
nalista. juntos segui-
mos para a Clevelandia 
de São Paulo. Eu, que 
fui prêso como vaga-
bundo e que nem che-
guei ·a ser interrogõtdo 
por qualquer autoridó!.-
de, gosava de algumas 
guantias, que er;1m ne-
gadas aos meus d o i i 
companheiros. Assim, 
a vigllartcia sôbre mim 

A!IIDVMENTO 



-490-

DATA 11 AUTOR ASSUNTO ANDAMENTO 

------~.-~!~ .. ~==-==--~--~------------------ ------------------

22 set. ... Mauricio de 
cerd:.1. 

era muito menos seve-
r.1 do que 2 exercida 
sôbre os outros dois, 
Cyro e Covre. Facili-
tou-me isto a fuga, de-
pois de dias de infin-
d;ls torturas, trabê.lhan-
do de sol a sol sob a 
vigil::mciól bruhll de sol-
d;!dos de armas emba-
ladas e com ordens de 
atirar á primeira ten-
t,~tiva de fuga." 

Os maus tratos sofridos 

Prosegue o nosso missi-
vista: "A vigilancia sô-
bre Covre e Cyro era 
muito mélis sever.a que 
sôbre os outros presos. 
Eles nem podiam con-
versar com os compa-
nheiros de infortunio. 

Cyro dessp.areceu um dia, 
sem saber n i n g u e m 
pélr~i onde tinh:it ido. 

O Covre continuou sendo 
maltraL!do, e p o s s o 
afirmar que ele abso-
lutamente não poderia 
resistir por muito tem-
po - conforme os mur-
murios. A ele estwa 
reservado o mesmo fim 
de outros presos, pois 
ólfirmou um dos sold;l-
dos que baviól ordens 
parii! que eles não vol-
tassem com vida para 
São Paulo." 

La- N, 154 - Requeiro que, Em 22 de setembro é en-
por intermedio dél cerra~a ól discussão 
Mesa, o Governo in- unic:t. - Em 23, o Sr. 
forme porque motivo M <uricio de Lacerda 
está a Polícia aconse- requer a retirada do 
lhando as casas vende- mesmo. 
dor•1s de discos que Retirado. 
não ponham á venda o 
que tem gravado o hino 
ao presidente ma r ti r 
João PessOa. 

Justificação 
Esse hino, de raro senti-

mento, nada tem de sub-



DATA ATTOR 

22 set ..•. Mauricio de 
cerd:t. 

-491-

ASSUNTO 

versivo, é antes um hino 
civico, que só póde er-
guer a alma popul~.r. 

Para comprovai-o, eis 
ólqui o hino em su :. 
letra: 

Hino a João Pessôa -
(March;t de Eduardo 
Souto e Osw:.tldo San-
tiago): 

Lá do Norte um heroe altaneiro, 
Que da Patlia o amor conquis· 

(tou, 
· Foi um vivo farol, quE' ligei:·o 
Acendeu e depois se apagou. 

Est:ibilho 

João Pessôa, João Pessôa, 
Bravo filho do sertão, 
Toda a Patria, espe; a um dia, 
A tua ressurreição. 

João Pessõa, João Pessôa, 
O teu vulto varonil 
Vive, vive ainda 
No coração do Brasil. 

Como o cedro que tomba m: 
(mata, 

:Sob o raio que em clleio o feriu, 
Assim ele, ante a fwla insen-

(sata 
De um fero:z; inimigo, caiu. 

(Bisar o esbibilho) 

Paralba, oh rincão pequenino I 
Como grande esse homem te fez! 
tloje em ti cabe todo o destino, 
Todo orgulho da nossa altivez. 

(Bisar outra vez o estJ ibilho) 

ANDAMENTO 

La- N. 155 - Requeiro que, Em 22 de setembro c 
por intermedio d~i encerrad:.1 a discussão 
Mesa, o Govêrno in- unica . 
forme se de acôrdo com 
a Constituição Federal 
tomou ou vai tomar 
qualquer providenci:.-: 
policial milit .\r para im-
pedir que o c~mgaço de 
L:~mpeão, ora reforç;t-
do pêlos egressos d·: 
revolução oficial de 
Princeza, infeste de 
novo e mais clamoro-
samente ainda os ser-
tões do norte, perigo 
esse que está imi-
nente, pois não só fa-
liram as policias coli-
g;tdas na suõt repressão, 
como depois do alento 
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de Priceza, o dito can-
gaço cheg~ a provocar 
oficl~l!nente a declara-
Ção do chefe de Policia 
da Bala, ~a itnport;;mci<~ 
do aparellib policial 
que maneja pàra aquela 
captura, acabando por 
conffal-a mediante pre-
mio, a qualquer po-
pular. 

ANDAMENTO 

L~- N. 156 - "Requeiro que, Em 22 de setembro é en-
por intermedio da cerrada a discussão 
Mesa o Oovêrno in- unica. 
forme quais os nomes 
dos atuais fornecedo-
res da Polici:.t Milit:.lr 
~o ~istdt~ ~ederal, 
em quantas concorren-
cias suces~ivas foram 
êles prí!,erJd.l?~õ, m?tivos 
dessas preferenctas, e 
quais :.ts · providencias 
registr"das nos seus 
contr~ttos contra a pes-
simll alimentação ou 
ccomida de avestruzes" 
por eles fornecida aos 
ofic;iais, inferiores e 
p~iças da dita brigada, 
a qual, a continuar esse 
abuso dos fornecedo-
'res ap;tdrinliados, sob 
a vista grossa dos res-
ponsaveis, acabará dis-
solvida pela dispepsia. 

Requeiro, outrossim, que 
.se solicite, pelos mes-
tnos c:~nais administra-
tivos, Informes relati-
vos aos descontos em 
folha, dos oficiais, in-
feriores e praças, com 
quem são feitos, a que 
juros, e se contra a on-
zena de 40 o f o, cobrada 
por esses agiotas de-
clarados e conhecidos 
como « sac.:t-olho " ou 
mascarados de b:ubei-
ros, engraxates, sap.a-
teiros, etc., têm sido 
tomadas providencias 
pelo respectivo coman-
do da Policia ou mes-
mo pelo Ministro do 
Interior. 
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: E" ~j~gui~te ~~~o de-
pormento de uma tes-
teniúnh;i _digná·· âe fé 

· ·nos seus " informes, o 
ifu'stre jornalisfa e ex-
deputado Dr'. Macedo 
·soares·: 

·· -~A grànde níis[!'fUíâos sol-
q~dos ~~ Jl~Iiclf!. . 

O Gôvêrno do Sr: Was-
'bingtoti Luis avirtou a 
móe<fa- náêíonal; enca-

. _ rei:éu ~nsidernel-
óier\t:é' os preços da 
viâ_,1_, ·recônhecendo em 

.'~ ~9<;P.!Jlénto óf!ci~l ,que 
os rndices atuars cor-

-· res_pon'dêm a três vezes 
os anteriõres á guerr:t. 

, l:t em docu'mento Oficial, 
o Sr .-fl'résíO.eúk da Re-

.. püt>lica· comprometeu-
se a triplicar ós venci-
{!lentos do funcion:.~lis
mo fede[.al~ ·consoante 

, á reg~~ :ct'~ ajusta!_tiento 
"Q~e ele propno pro-

•_é'tàmou-.- Mas, quando 
chegou a hora de se 
desempenhar -de sua 
palavra, -0· chefe- -do Es-

,, - tado, ·eu]o~ ·1Jubsidios 
• tinharw,.sido aumenta-

tados- n:.as ·proporções 
·de -sua · teorill, . enco-
lheu a .. t1tão- cau-telosa-
mente e reduziu· as au-
.m,entos a.lM.ofn, .Essa 'níês-ma 'e(e~çlto i(ão se 

•' ...fez com-a -equidade in-
..{tispensaveh -As· recla-
mações-suFgem ife. toda 
~:ute, . mas-Ó ' @ovêrno 
ct.o • E&tabiiizadõr-•:--su-

"JlÕe que já -f.é~ ·o · sufici-
e_nte p~a mereeer·-um 

••v • l\ksc:.tnso> . e f{AZ·· o.uvi-
~s de -merCltd'or- aos 
reclamantes~· 

o ..:soldado--de-polícia não 
..f.eve as vantagens do 
reajustáirietitó. Manda 

... _":J.ll.~tiça; __ r~cg~ecAer 
que o Sr. g<?l!e~!':' r-

!}~DAMENTO 
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lindo pleiteou o direito 
de seus com:.md:~.dos 
junto ao Govêrno, tnas 
ess·:.s reclamações re-
duzir ,!m-se ;t dous ou 
tres oficios dirigidos 
~10 Sr. ministro da jus-
tiça, sem muit.t insis-
tenci:.l por parte do co-
mand:.mte da Polici :. 
Milit:.lr. 

Em compens:.1ção dess:.t 
fraca defesa dos inte-
resses mais justos de 
seus soldados, o Sr. ge-
ner~l Arlindo creou ou 
:.-:gravou onus que têm 
sido o flagelo d;ts pra-
ps de seu com:mdo. 

Vejamos os vencimentos 
de um homem a quem 
a população confia a 
guard-1 de seus bens, :;t 
segurançól de su2 vidl, 
a defesa da ordem pú-
blica: 

Soldo .... .... . 
Gr:.ltific:.~ção .. . 
Et01p2 ........ . 

Som:.~ .... . 

90$906 
45$451 

120$000 
256$357 

A etap:t é de 3$ diarios, 
mas, provisoriamente, 
estão sendo ólbon:.~dos 
mais 1$ por dia, per-
f:.tzendo 4$000. 

Vejólmos os descontos 
que sofrem esses ven-
cimentos: 
Caixa Beneficente: 

joia........... 3$000 
Mensé!lid..;de.. 3$000 
Engr~·,x:.~te (ma-

ximo) ....... 
Sa.p:1.teiro (ma-

Jlfmo} ...... . 
B:.~rbeiro (m:a-

ximo) ...... . 
Rancho ...... . 
Garantia de 

fard:~.mento . 
Tohl. ... 

12$000 

30$000 

30$000 
81$000 

12$000 
177$000 

Vencimentos líquidos: 
79$357, 

ANDAMENTO 
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A mensalid:.;de d:.1 Caixa 
Beneficente é obrig:.lto-
ria par:.~ todo sold:.1do, 
mas a joia só é p,;ga no 
primeiro ano de praça. 

O engr:o~x;!te, o s:.tp•lteiro 
e o barbeiro são as 
tres colunas dll admi-
nistração do Sr. gener~tl 
Carlos Arlindo na Poli-
ci:.l Milihr. 

Esses fornecedores pri-
vilegiados apresentam 
suas contas p:ara rece-
bimento em folha até 
a concorrencia de 30$, 
30$ e 12$ respectin-
mente, para o b:ubeiro, 
sapateiro e engraxate. 
Um soldado arr:.tncha-
do que percebe apenas 
151$357, tem crédito 
ofici:.tlmente para aque-
las tres verbas suntua-
rias, na import:.mci:.t de 
12$, ou sejam, cêrca de 
50 °/o do vencimento lí-
quido. 

Aparentemente, o sapa-
teiro encarrega-se de 
concertos do calçado 
q u e o engraxate en-
cera. O crédito no bar-
beiro seria para os cui-
dados higienicos que o 
ofício está indicando ; 
mas, na realidade, es- · 
ses tres fornecedores 
fazem vend:as fictícias 
aos soldados que, por 
esse meio, conseguem 
adiantamentos em di-
nheiro a juros de judeu. 

O sapateiro tem o mo-
nopolio de servir todos' 
os corpos da policia. 
O soldado que compra 
um par de botinas por 
75$, pagando em tres 
prestaÇões de 30, 30 e 
15 mil réis, respectiva-
mente, vende a mesma 
mercaçloria por 40$ ou 
45$ a.ó's proprios agen-
tes do fornecedor. 

Os barbeiros fazem um 
negocio mais interes-
sante, porque fornecem 

ANDAMENTO 
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_ muitos a,t:tjgO!J .!te foi-
-letfe iJl: cr~çlito, ,resga-

- tando-os logo com um 
reb~te d~. ·f)o o f ;._} .. s ta-
rifas desses mercantis 
são terríveis. ljipa_ cai-
xa de_ s~~ I> o n e j e de 

-I 3$50Ó é vendida ·P.Or 7$, 
1 -... l~ções 4e· '5$ l)ãQ-ne~o-

. c1adas por 10$,_e ass1m 
por diante. O - ~ngra-
xate vende charutos, 
fósforos, latas de caol, 

- . . por!tadas. e. até biscoi-
~ 

tos "Mariíl" a 100 réis 
cada :P.iü-J. · .) -

Poucos são os soldados 
de policia que não de-
vem aos fornece~ores, 

• J 
os qu_ais só engordam 
afrontosamente :J~ custa 
das )lraç:.ts, · e ; P._orque 
S;(bem entreter a ami--- zade do general Arlin-

·do e_ quasi todos_ 9s co-
mandantes dàa. , nnid :-
des_ da PóJicià. Militar, 
com os mais Çj\tiyantes 
presentes. _, .. . : 
Contudo, o re.ç\{fj!O aos 
" fornecedores " n ã o 
é rigorosamente · obri-

.. gator!o ·.~ QU!lSÍ sem-
-I pre é empregad9, como 

meio de obter dinheiro 
pelos soldados. ~m pe-

· tíção de miseria. o vencimento mensal de 
· 256$351 é o ideal que 
nenhul}la-praça atinge, 
pois,. ha varios descon-
tos obrigatoriol). Mas 

·esse dinheiro já seria 
- absolutamente ió.sufici-

ente para uJj:t h o m e n 
solteirO comer, morar, 

- ·e custear as 4espesas 
mais lndispensaveis. A 
grande mãlori<t . d o s 
soldados de p (}J I c i a 
teOJ encar:gos de fami-
lia-, ctija penuda extre-
ina é realme~lte ·deso-
)a~ôr!l . . · · · 

A ~r a !},~-e pr_eoc~ação 
os ornecedores de .. - comida na PóHcia Mi-

litar é ·-·~iã_né.l!~" o 
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- soldado-, isto··é, servir-
lhe por trT$ uma ali-
mentação propria para 
avestruzes. A situação 
ide~l. da praça arran-
chada é, pois, a se-
guinte: 

Vencimentos .. 
Caixa Benefi-

cente ..•...• 
Garantia de 

fardamento . 
Rancho ....••. 

Soma .•..•.. 
Liquido ...•. 

256$357 

6$000 

12$000 
87$000 

105$000 
151$357 

Poderá um hom.em, casa-
.do ou solteiro, v i v e r 
com essa quantia men-
sal na situação atual do 
Rio de janeiro? Estará, 
no interesse s o c i a 1, 
essa miseria profunda 
dos homens aos quais 
confia sua guarda, a 
manutenção da ordem 
e a garantia das pro-
priedades· na cidade ? 

O descaso absoluto do 
Govêrno pêla policia 
traduz-se claramente 
nos serviços extraordi-
narios. A festa da Pe-
nha, por exempló, dá 
logar a abusos e injus-
tiças gritantes. Os con-
ti~entes que p a s s a m 
d 1 a s inteiros em um 
serviço arduo e muitas 
vezes perigoso, não re-
cebem nenhum extra-
ordinario. As praças 
têm-.direito a uma "eta-
pa curta" em dinheiro 
(3$), os oficiais a cousa 
alguma. Os contigentes 
do Exercito no mesmo 
serviço recebem as re-
feições d o s quarteis 
cuidadosamente acon-
dicionadas, e· os· ofi-
ciais dispõem ainda de 

.uma quota nunca infe-
rior a 30$ para despe-

' sis imprevistas. 

ANDAMBNTQ 
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Não são os descontos re-
feridos os unicos que 
sofrem os soldos de 
miseria dos soldados 
de polícill. A praça pre-
sa sem fazer serviço 
desconta diariamente 
1$515. Os homens re-
colhidos ao hospital 
pagam umll etapa ao 
estabelecimento, q u e r 
sejam ou não arrancha-
dos no quartel. O mais 
interessante, porém, é 
q u e esses descontos 
não revertem para o 
Tesouro, mas são re-
colhidos à famosa Cai-
xa de Economia q u e 
tambem guarda inte-
gralmente os v e n c i-
mentos corresponden-
tes ás praças que figu-
ram nas verbas orça-
mentarias, mas não no 
efetivo dos quadros de 
policia . Quão maiores 
os quadros, mais pros-
pera a Caixa, que é 
uma fonte inexaurivel 
de grandes -abusos e 
indecencias. I Mas isso 
é uma outra história de 
que nos ocuparemos 
oportunamente.-]. E. 
de ~acedo Soares , 

ANDAMENTO 

La- N. 157 - Requeiro que, Em 22 de setembro é en-
por intermedio da cerrada a discussão 
Mesa, o Govêrno in- unica. 
forme qual o artigo de 
lei em que se baseou a 
policia de São Paulo 
para apreender nas li-
vrarias o livro Pobre 
Cristo, de Mario Ma-
riani, ora traduzido 
para o português. 

]ustijicaçilo 

O livro é apreendido. E 
o escritor colabora em 
grandes diarios. Como 
se vê, a apreensão, é 
apenas estupida, senão 
boçal. ontem ainda 
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escrevia Mario Mariani 
as seguintes vingadoras 
linhas á mocidade das 
Americas: 

cUm, dois, tres ••• - Mo-
cidade- (Para o cEs-
do .. )- Um, dois, tres ... 
Siles, Leguia, Irigoyen. 
Verdadeiramente, de-
ver-se-ia dizer quatro, 
cinco .•. acrescentando 
os dois da Europa, já 
atirados p e 1 a janela 
fora: Waldemaras e 
De Rivera. 

james Mill, de Manches-
ter, descobriu as re-
gressões economicas . 
Lei misteriosa esh, 
cujas causas se igno-
ram. 

Cada dez anos o mundo 
sofre uma crise. Tanto 
se encabeçaram os ho-
mens a farejar o mis-
terio, que defrontaram 
a hipotese de dever-se 
a p.irada dos negocios, 
o panico, a mingua da 
produção que adveem 
matematicamente c:~da 
dez anos, ás manchas 
solares. João Batista 
Vico eGiuseppe Ferrar! 
descobriram as regres-
sões s o c i a i s secu-
I.:res. 

Tambem estas, matemati-
camente certas e tam-
bem igualmente enig-
maticas. Ferrar! aven-
tou a hipotese das tres 
gerações de trinta e tres 
anos, conquistadora a 
primeira, desfrutadora 
a segunda, decadente a 
ultima do ciclo. A ex-
plicação não satisfez : 
o e n i g m :.1. continuou 
enigma. Mas o fato é 
certo. Em 1930 repro-
duzem-se os mesmos e 
identicos fenomenos de 
1830. E' uma aurora de 
revolução, um desper-
tar do espirito·de liber-
dade que esperamos se 
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conclúa esta vez vito-
riosamente a n te s de 
1940. 

Dificílimo é fazer-se uma 
idéa clara do que acon-
tece na Casa Rosada e 
na Praça de Maio. 

A confusão entre os par· 
tidos argentinos é tal, 
que os proprios argen· 
tinos só tomam, conhe-
cimento dos fatos. 

· Não sabem explicá-los, 
não sabem prevêr so· 
luções. 

procuremos orientar-nos 
no caso. 

lrigoyen exercia uma es· 
. pecie de ditadura: mais 
ou menos como todos 
os preside11tes .das re-
publicas sul-america-
nas. Implacavel contra 
os que se lhe opunham, 
falseava as eleições ao 
seu grado, recorria fa-
cilmente ao assassínio 
e ás metralhadoras. 
Construía a opinião ; o 
parlamento era uma ir-

. risão. Mas t i n h a os 
s e u s meritos. Desde 
que o não atacassem 
com votos ~ com fatos, 
podia-se em Buenos 
Aires gosqr das mais 
ilimitadas liberdades 
politicas. Os que vêem 
em toda parte a ação 
estrangeira e especial-
mente do capitalismo 
estrangeiro, diziam-no 
creatura da Inglaterra e 
crêem que Uriburú seja 
creatura do capitalismo 
norte-americano. 

Os partidos? lrigoyenis-
tas antes de mais 
nada .•. 

Ilimitada maioria,. ao me-
nos aparentemente. De-
pejs os reacionarios 
fasç{stas que d ã o a 
chefia ao general Uri-
burú e ao ex-presidente 
Figueirôa Alcorta, os 
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triunfadores no mo-
mento em que escrevo. 
Depois os socialistas 
velhos e novos. Os ve-
lhos socialistas são so-
cialistas á européa, os 
novos constituem um 
partido de oposição a 
Irigoyen, que não tem 
um progràma bem de-
finido, que para depôr 
o presidente em exer-
cício se manteve alia-
do, pelo . menos até o 
golpe de Estado, com 
os fascistas. 

Dispersos: pGUCOS comu-
nistãS e poucos anar-
quistas . 

A oposição c o n t r a Iri-
goyen partia pois de 
duas extremas : a es-
querda e a direit.l. 

Censuravam-se em lri-
goyen o punho de ferro, 
as fraudes e!Eiitorais e 
o estar cercado de pes-
simos sujeitos e de ne-
gocistas. O desconten-
tamento aumentou de-
pois das ultimas elei-
ções. As oposições de-
clararam gréve e reti-
raram-se ao Aventino. 

Em Buenos Aires come-
çou a ferment:ição . 
Creou-se uma situação 
revolucionaria. 

Mas note-se q u e mui 
poucos percebem os 
verdadeiros motivos da 
fermentação e de quan-
to acontecia em torno 
da pessôa do presi-
dente . Irigoyen não era 
:.lgredido nem pela pra-
ça nem pelas oposições 
de esquerda. A tragedia 
se desenrolava nos cor-
redores da Casa Rosa-
da, nos gabinetes; eram 
ameaças de demissão, 
surdas conjuras, tenta-
ti v as de imposição . 
. Irigoyen, no seu posto, 
resistia. 

Fora, o grosso do público 
tomava conhecimento 
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da hora tragica, va-
gamente. Que aconte-
cia? 

Um pronunciamento mili-
tar ao qual lrigoyen de-
vera curvar-se sem re-
sistencia. O movimento 
devia estaJ,:r quinta-
feira, 28 de agosto ; a 
junta Militar devia 
apossar-se do poder, 
declarar o estado de 
sitio, iniciar uma feroz 
reação . O presidente 
resistiu, reuniu em re-
dor de si as tropas 
fieis, rodeou a Casa 
Rosada de baionetas e 
de metralhadoras, l:~.n
çou os seus partidarios 
em demonstrações ar-
madas pela capital, que 
é a Paris da Argentina. 

Mas os militares não se 
deram por vencidos. 
Tinham os seus ho-
mens em torno do pre-
sidente, adiaram o pro-
nunci:Amento aguardan-
do que esses fizessem 
o vacuo em torno do 
chefe do Estado. 

A manobra vingou. Com 
a demissão do ministro 
da Guerra, general De-
lepiane, se não aliado, 
pelo menos preocupado 
com Uriburu, cujos de-
sígnios evidentemente 
conhecia, com a inti-
mação do ministro da 
Instrução Publlica, 
aclarava-se a situação: 
Irigoyen tornára-se in-
sustentavel. 

Resistira uma semana, 
sobretudo, para livrar o 
pais da ditadura mili-
tar. Abandonado pelos 
seus, hostilizado tam-
bem pelas esquerdas, 
tinha de curvar-se ao 
destino. Cousa que es-
per:~ 010s que só pen-
s:~m na propria ambi-
ção de mando e não 
sabem apoiar-se deci-
didamente no povo. 
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Era o ocaso da ditadura 
pessoal liberaloide. 

Para tentar salvar as ins-
tituições democraticas, 
c e d i a constitucional-
mente os poderes ao 
vice-presidente Marti-
nez ; o ministerio con-
tinuava no poder. Mas 
Martinez não tinha 
prestigio nem os parti-
dados de Irigoyen. 
Além disso, começou 
com uma medida mais 
de irritar os animos 
exasperados do que de 
restabelecer a calma: 
a proclamação do es-
tado de sitio. Estava 
de acôrdo com Uri-
buru ? Misterio que só 
a historia poderá escla-
recer. Certo, se Mar-
tinez, em ve·z de decla-
rar o estado de sitio, 
calando-se, tivesse lan-
çado um manifesto á 
cidadania e á nação 
reafirmando os direitos 
do parlamento, o res-
peito das instituições 
democraticas e das li-
berdades civis, prome-
tendo que o govêrno 
se oporia a toda tenta-
tiva de pronunciamento 
e invocando do povo 
calma e apoio, toda 
Buenos Aires se teria 
levantado para . apoiar 
o governo. Ou foi um 
inepto, ou já assumira 
o papel de trampolim 
de Uriburu. 

Enquanto escrevo, dão-
se em Buenos Aires fu-
zilarias pelas ruas. Os 
generais fazem mar-
char as tropas, que não 
sabem por quem nem 
contra quem disparam. 
Os fascistas argentinos 
realizam a sua marcha 
sobre a capital. 

Mais ao menos a situação 
argentina é hoje clara. 
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já não ha mascaras, já 
não se apresentam as 
duvidas do Perú· e da 
Bolivia. · 

Os primeiros a lançar o 
grito de alarma foram 
os estudantes. Curva-
dos sobre os livros até 
hoje, ignorantes das es-
pertezas e dos compro-
missos da política, por 
uma dessas milagrosas 
intuições que parecem 
inspirações de uma di-
vindade, eles lobriga-
ram a conjuração antes 
de todos, antes dos 
políticos consumados, 
dos jornalistas bem in-
formados. E cortaram 
cerce: fóra Irigoyen, 
mas nada de ditadura; 
viva a democracia I 

Era o imperativo da si-
tuação revelando-se de 
improviso em cerebros 
de vinte anos. E atira-
ram-se inermes contra 
a Casa Rosada, pron-
tos a morrer. 

Um fito os reuniu. O san-
gue do joven Alvear 
caldo na praça Cinco 
de Maio escorraçou a 
Irigoyen. 

Então os fascistas mar-
charam. 

Enquanto escrevo, os 
aeroplanos de Uriburu 
e de Figuerôa Alcorta, 
as metralhadoras e os 
canhões da reação lim-
pam as ruas de Buenos 
Aires. Mas nas ruas 
ha fuzilaria. Os estu-
dantes resistem e com 
eles o povo. 

Como terminará o tra~ico 
duelo? Toda a mannha 
e todo o exército fica-
rão devéras ao lado dos 
fascistas? 

Póde ser que Uriburu 
vença, que instaure 
uma ditadura fascista. 
Mas· tal ditadura num 
·pais livre e revolu-
. ciO~<\fiO nasce no . san-
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gue e nasce · desma-
carada. Não poderá 
portanto durar muito. 
Amanhã, refeitos da 
surpresa, irigoyenistas 
e socialistas velhos e 
novos, e~uda~es e 
proletariado empreen-
derão uma luta a faca 
contra uma ditadura de 
poucos espadachins, 
que póde contar com o 
dinheiro de algum es-
hincieiro reacionario e 
talvez com os dollars 
de Wali-Street, mas 
que tem contra si a 
imensa maioria da na-
ção e que, por fim, será 
abandonada mesmo 
pela baixa tropa. 

O lado mais confortador 
do fenomeno é a ati-
tude da mocidade, 1930 
repete 1830 e os rapa-
zes de vinte anos des-
pertam. Vencidos hoje, 
vencerão amanhã; o fu-
turo é seu. 

Inicia-se uma nova epo-
péa americana? Renas-
cerão as grandes figu-
ras de ha um seculo 
para terminar o sonho 
de ha um seculo: 
Bolivar e San Martin, 
José Bonifacio e Sar-
miento? 

Não sei. S e i que dos 
Pampas ao Chaco, dos 
cumes andinos ás inter-
minas florestas do cen-
tro, o vento traz odores 
d e renascimento; em 
tudo ha um arrepio de 
alvorada. 

E a juventude refaz a 
propria juventude, vai 
para as ruas, reune-se 
e ataca, inerme ou ar-
mada,pr-ecipita-se e can-
tando morre. 

juventude do mundo, ante 
o cadaver ainda quente 
de Alvear, eu te peço 
perdão. 

Na treva morta do meu 
tríplice exilio, exaspe-
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rado e desesperado, eu 
duvidei de ti. Por lon-
gos dias, quando pare-
cia que ninguem atirava 
um seixo nas aguas pu-
tridas das tiranias, eu 
pensei que toda a terra 
fosse velhice, que tu, 
juventude, tivesses des-
aparecido d o s conti-
nentes ou tivesses per-
dido o animo para sem-
pre. · 

Retrato-me, filhos, e bem-
digo as mães que vos 
conceberam enquanto 
sôbre nós, então jovens, 
se adensava a nuvem 
vermelha da Grande 
Tormenta. Ta m bem 
nós. ta 1 vez iludidos, 
partimos cantando por-
que criamos que íamos 
dar aos homens, a todos 
os homens, algum pão, 
al2;uma justiça, alguma 
liberdade. Por tres lon-
gos anos sofremos, dez 
milhões, dentre nós, se 
imolaram no espantoso 
holocausto; os que vol-
taram, traziam mutilado 
o coração. 

E todos nos trai r a m. 
Assim vimos ressurdr 
os monstros que cuida-
vamos ter degolado na 
trincheira, e horrível 
nos apareceu o rosto 
daquela Vitoria que se 
nutria do nosso sangue. 

Estavamos exaustos. · A 
mentira . nos enredou. 
Sucumbimos. Decetto a 
nossa firmeza de com-
batentes estava defini-
tivamente terminada. A 
carne e a alma em re-
talhos, não sabíamos 
resistir ao enredo, aos 

· desvios. 
Tudo fôra vão. Após o 

sacrifício despertava-
mos mais miseraveis, 
mais escravos. Esperá-
mos em vós, em vós 
cujas mães vos acalen-
tavam enquanto nós 
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cantav-amos sob a me-
tralha. Confiámos a vós 
a nossa tarefa e as nos-
sas esperanças. 

E foi o silenci_o. Longo 
silencio. Que nos pare-
ceu de seculos, que nos 
pareceu de tumulo. 

Diminuídos, recalcámos 
amarguras. 

Renegámos os b e r ç os, 
pois que os filhos da 
guerra nãe lançavam o 
seu grito ao sol e pare-
ceu-nos que não tinham 
herdado o Verbo. 

Já hoje não. Reconhece-
mo-nos em vós, espe-
ramo-vos melhores que 
nós e mais afortuna-
dos. 

Foi a estudantina de Hes-
panha que, com só fe-
char os livros, arredou 
a Primo de Rivera, fo-
ram as estudantinas da 
Boltvia e do Perú que 
despediram a Siles e a 
Leguia, e a estudantina 
argentina q u e, i n d o 
inerme contra a Casa 
Rosada regorgitante de 
homens armados e de 
metralhadoras, depôs 
a Irigoyen, intimando: 
aba i x o as ditaduras, 
viva a democracia! Foi 
a estudantina de São 
Paulo, emfim, que não 
ha um mês opôs bala a 
bala, para admoestar. 

A mocidade n ã o e s t á 
morta ou nem toda aba-
fa o s pensamentos e 
dispersa as forças nos 
campos de jootball. 

Ha no ar um a1 repio lon-
go, tepido, de alvorada 
de primavera. Ha nas 
almas o fremito d as 
s a n t a s espectativas. 
Uma geração está em 
flôr e começa o seu la-
bor sacro. 

Mocid;ade, dom divino, 
aurora das idéas e das 
energias, primeira ex-
plosão humana da pie-
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nitude v i r i I, cumpri-
mento das promessas 
dos pais, nos teus ím-
petos generosos estão 
as arras do futuro, o 
material-de todo o pro-
gresso da civilização. _ 

Acolhe na tua voz vibran-
te as palavras que te 
enviaram o s seculos, 
gravados dos deveres 
da raça; resume em tí 
todos os mandamentos 
e todos os imperativos 
dos avós. Caminha e 
combate~ Cada geração 
tem o -dever e o direito 
a uma epopéa. Se não 
a escreve com o sangue, 
cancela-se da historia 
e as epopéas de sangue 
escrevem-se aos vinte 
anos. 

Dos pampas ao Chaco, 
dos cumes andinos ás 
florestas do centro vem 
com o venfo odor de 
batalha. Ressurge a 

. America de Bolívar, de 
José Bonifacio, de San 
Martin, de Sarmiento. 

Mocidade, primavera do 
mundo: a postos! 

Montevidéo, setembro de 
1930.-Mario Mariani." 
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Bonifacio .... N. 15 8 - Requeiro que E m 2 3 d e setembro é 
por intermedie do Mi- lido e encerrada a 
nisterio d a Viação, o discussão unica. 
Poder Executivo infor-
me: 

1 • , quantos engenhei-
ros da Inspet0ria Fe-
deral d·e Estradas de 
Ferro estão destacados 
para fiscalizar o con-
trato da R e d e s u 1-
M in e i r a; 

2°, desde que data I h e s 
foi c o m e t i d a e s s a 
incumbencia; 

3 • , antes de serem para 
a i destacados qual a 
função q u e d e s e m-
penhavam. 
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23 set ..•. José Bonifacio ..... N. 159 Requeiro que pe- Em 23 de setembro é li 
lo Ministerio da Fazen· do e encerrada a d i s 
da .o Governo i n f o r- cussão unica. 

23 set .... José 

me: 
1°, quais, em detalhe, 

as verificações feitas 
pelo Sr. Léo de Affon-
seca relativamente a o 
pagamento de francos 
ouro em virtude da 
decisão da C ô r t e de 
Haia; 

2 o, q u a I a responsabi-
lidade d o Bras i I e m 
relação a cada um dos 
emprestimos a que se 
refere a decisão: 

3°, qual a operação que 
tem em vista fazer para 
satisfazer o cumpri-
mento da obrigação; 

4°, q u a I o critelio que 
vai adotar e m relação 
a o s coupons, se v a i 
pagai-os com a apre-
sentaçãe do respectivo 
titulo estando o m e s-
m o a .e I e preso, o u 
separadamente. 

Bonifacio .... N. 160- Requeiro que Em 23 de setembro é lido 
pêlo Ministerio da Via- e encerrada a discussão 
cão o Poder Executivo unica. 
informe: 

1°, quais as obras fede-
rais de estradas de fer-
ro que se fazem atual-
mente ·no Estado de 
Minas Gerais e quais 
os termos e condições 
da concurrencia ; · 

2°, quais os contratantes 
de tais obras, e se fo-
ram contratadas de 
acôrdo com o· Codigo 
de ContabilidaQ.e ; · 

3°, ·a quanto monta o valor 
dos respectivos contra-
tos e quanto já foi pago 
em execução dos · mes-
mos.; 

4°, qual a data em que 
foram os serviços ini-
ciados; 
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5°, qual o prazo dentro do 
qual devem estar con-
cluídas as referi das 
obras. 
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L li- N. 161 - Requeiro que, Em 25 de setembro é en 
por intermedio da Me- cerrad;~. a discussão 
sa, o Govêrno informe unica. 
se foi e quando expedi-
da a portaria de expul-
são, pelo Poder Execu-
tivo, do ex-tenente do 
Exercito ltõlliano, Ar-
duino Mliceroni, resi-
dente em São Paulo ; 
qual a data do respe-
ctivo processo de ex-
pulsão ; a dat.l certa d:.t 
sua prisão ; Jogares em 
que esteve detido in-
comunicavel, durante 
todo esse tempo ; data 
certa em que foi expul-
so ; se foi embarcado 
diretamente para a lb-
lia, onde, por ser anti-
fascista, é repubdo cri-
minoso ; se esta expul-
são foi devida a tal 
"delito de opinião" na 
ltalia; se influiu, para a 
mesma, qualquer repre-
sentante diplomatico ou 

· consular da Italia no 
Brasil, o que torna se-
melh;tnte expulsão um 
modo de extradição ile-
gal ; se foi emb .ucado 
para Buenos Aires, con-
forme se anuncia ; se 
durante o tempo de sua 
prisão esteve continua-
mente - de abril a se-
tembro do corrente ano 
- no Cambuci, em um 
de seus "cofres", prê-
so em sigilo. 

Li-N. 162- Requeiro que, Em 25 de setembro é 
p o r intermedio da encerrada a discussão 
Mesa, o Govêrno in- uuica. 
forme quais as pro-
videncias por êle ado-
tadas para impedir e 
degredo feito em Per-
nambuco, de cidadãos 
brasileiros, alguns h:1 
s e i s anos mandados 
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para Fernando de No-
ronha, p o r simples 
medida policial p r e-
ventiva e ind e p e n -
dente de estado de sí-
tio, entre eles o c i -
dadão Ulysses José dos 
Santos. 

Sala das sessões, 23 de 
setembro de 1930. 
- Mauricio de Lacerda. 

justificação 

A policia deportou para 
Fernaddo de Noronha, 
ontem, a b o r d o do 
" ] a c u l ", o preto 
Ulysses José dos Santos, 
preso e espancado por-
que a R. C. P. suspeita 
que tenha tomado parte 
nas ocurrencias da BfJa 
Vista! 

Como a policia néga até 
a última hora, ao ilus-
tre juiz Adolpho Ciriaco, 
da Primeira Vara Cri-
minal, a injustl{icavel 
detenção de mais essa 
vitima de seus odios. 

Os leitores do Di11rio da 
Manhii estão ao cor-
rente d a inominavel 
violencia policial per-
pe.rada contra o ar-
tista Ulysses José dos 
Santos, prêso sabade 
atrazado por ocasião 
dos acontecimentos da 
matriz da Bôa Vista e 
de quem até ontem 
não se sabia o para-
deiro. 

Acusado de ter tomado 
parte na heroica resis-
tencia popular á sel-
vageria da policia du-
rante a realização das 
exequias do Presidente 
João Pessôa, foi Uly!.'· 
ses dos Santos prêso 
e espancado cruelmente 
e, no mesmo dia, con-
duzido p~tra uma das 
células d a Detenção, 
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onde ficou em rigorosa 
incomunicabilíd a d e e 
de sentinela á vista. 

O patrão de · Ulysses, o 
Sr . . Pedro Rufino Fer-
reira, proprietario do 
Cinema. Santo Amaro, 
do qual • é zelador e 
porteiro da 2a classe, a 
pobre vítima dos odios 
policiais, requereu em 
seu favor uma ordem de 
habeas-corpus, traz- an-
te-ontem ao, digno ju-
iz da Primeira Vara, Dr. 
Adolpho Ciriaco, tendo 
êste magistrado requi-
sitado á R. C. P. a 
apresentação do paci-
ente na sala das au-
diencias. Estudantes de 
Direito e de Medicina, 
tambem, i m p e t r a m 
identico recurso junto ao 
Dr. Adolpho Ciriaco. 

A policia informou ao 
ilustre magistrado que 
Ulysses jose não se 
achava prêso, pelo que 
não podia remetê-lo á 
sala de audiencias •... 

No mesmo dia, o propri-
etario do Cinema San-
to Amaro estevé n a 
Penitenciaria e D e -
tenção, onde obteve, 
do diretor do estabele-
cimento, informaç õ e s 
positivas sôbre a per-
manencia, ali, do seu 
empregado, que conti-
nuava incomunicavel e 
de sentinela á vista. 
Tendo o Dr. Adolpho 
Ciriaco essa informa 
ção,reiterou o seu pedi-
do á R. C. P. ontem es-
teve S. S. na Chefatura 
de Polícia, entendendo-
se pessoalmente com o 
Sr. chefe da Segurança 
Publica. Este declarou-
lhe peremptoriamente 
que Ulysses n ã o se 
achava prêso, "pois 
não constava o nome 
dêle do livro d e re-
gistro". 

ANDAMENTO 



-513-

DATA AUTO~ ASSUNTO ANDAMENTO 

o Sr. Lito de Azevedo 
acrescentou que havia 
sido prêso um cidadão 
de nome José Ulysses 
da Silva, o qual fôra, 
porém, posto em liber-
dade. O chefe da Segu-
rança convidou, nessa 
ocasião, o referido ma-
gistrado a visitar o x:.t-
drez, afim de certificar-
seda procedencia da sua 
informação. O juiz, con-
fiando na palavra da-
quela auto r idade, 
prescindiu da vista • . . 

Houve, todavia, quem se 
não conformasse com a 
informação. Deveria 
sair á noite, para Fer-
nando de Noronha, o 
vapor jacu!, conduziu-
do pres!diarios. E era 
voz corrente que se-
guiriam nesse vapor di · 
versas pessoas prêsas 
após o conflito no dia 
2, na Bôa Vista . As 
18 1/2, efetivamente, 
no armazem das Docas, 
onde atracam os vapo-
res da Comercio e Na-
vegação, Ulysses José 
dos Santos descia na 
"vi uva alegre", escol- I 

I 

tado por n u m e r o s o s I 

soldados de policia. 
Vinhól maltr.:tpilho, com 
um pé descalço e mos-
trava sinais evidentes I 

de ter sido seviciado. 
Quis falar a alguem, 
seu conhecido, que es-
ta v a proximo , mas os 
soldados, brutalmente, 
não consentiram. 

A estas horas está a ca- ' 
minho do presidio de 
Fernando de Noronha 
esse pobre homem, que 
nenhum crime cometeu 
para se ver assim to-
Ihido na sua liberdade, 
espancado e deportado 
pela policia de um go-
vêrno a cujo respeito 
ainda h:1 pouco se escre-
via ue não era possi-q 

s. c. 33 
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vel existir outro no p:.lis 
mais telerante e 
liberal ••• 

Cabe agora ao Dr. Adol-
pho Ciriaco tomar as, 
energicas providencias!· 
que o caso requer. 

Vozes do outro mundo • .. I 
-Correcionais depor-\ 
tados, ha seis anos, \ 
para Fernando de No-
ronha, pelo consulado 
Ioretista, impetram uma 
ordem de habeas-corpus 
- O governe atu2! man-
tém e aperfeiço:.i este 
regimen odioso e iníquo 
das deportações 
sumarias. 

o juiz de direito da 1 a va-
ra Crimindll desta cida-
de, o ilustre Dr. Adol-
pho Ciriaco da Cruz 
Ribeiro, recebeu uma 
petição de habeas-corpus 
com assiliatura de 69 
detentos que se acham, 
ha 6 anos, em Fernando 
de Noronha, . sem que 
lhes sej;J . imputado o 
menor delito. 

Seria inutil esconder ou 
atenuar a gravidade 
dêste crime assim fria-
mente perpetrado pelo 
peder público centra a 
liberdade de tantos ci-
dadãos. Ela se eviden-
cia no proprio f,;:to das 
autoridades co.nsenti-
rem que sejam esqueci-
dos em um presidia 
I o n g i n q u o e inhos-
pito, como o de Fer-
nando, cerca d~ seten-
ta pacientes, pertençam 
a esta ou aquela C\;Jsse, 
mas com iguais direitos 
á liberdade. 

Trata-se talvez de presos 
de correção, travesti-
d o s em presidi:.1.rios 
pele consulado loretista 
e mantidos .n~ calcêta 
p e I a di.tõidura barrei-
rense que atinge ólgora 

_ ao seu ecaso. Não cabe 
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indagar aqui de quem 
·a maior culpa, .se a do 
Govêrno Sergio Loreto, 
que desterrou para uma 
ilha destinada á reclu-
são de criminosos con-
demados, simples prê-
sos correcionais, se a 
do govêrno que mante-
ve, durante todo um 
quatrienio que a si mes-
mo tanbs v e z e s se 
emb:audeira com falsos 
rotulos de reforma po-
licial, aqueles mesmos 
detidos sem a mais le-
ve pena ou crime. De 
ambos é o erro, que 
levaria, em paises ci-
vilizados, tais gover-
nantes á barra da justi-
Çl. Mas estamos, ainda, 
no Brasil, no periodo 
absolutista que tantos 
povos amttrgaram na sua 
história. Tudo é crivei 
em um regimen assim 
consolidado na vontade 
pessoal dos diretores 
efemeros d e q u a t r o 
anos. Ainda ha pouco 
;"~Ssistiamos, n ó s, os 
pernambucanos,e a jus-
tiça desautorada, o em-
b:atque ás escondidas 
do preto Ulysses José 
dos S a n t o s para o 
m e s m o presidio de 
o n d e chegaram essas 
vozes q u e pedem li-
berdade por amor de 
Deus 

A opinião públic:i está a 
par das circunstancias 
em que se deu a depor-
tação abusiva e crimi-
nosa daquele v ói I ente 
homem de côr, preso e 
espancóldo porque não 
correu ás cargas d:.~ ca-
valaria na matriz da 
Bôa Vista. E o que en-
tristece ainda mais nes-
te episodio vergonhoso. 
é que a autoridade de-
portador -1 é um magis-
trado, conhecedor das 
leis que se presume 

ANDAMENTO 



DATA AUTOR 

-516-

ASSUNTO 

assegurar, neste país, 
os direitos individuais 
de cada cidadão. 

Ulysses ficotrá de certo uns 
tantos anos no presídio, 
se ali mesmo, no ab.;tn-
dono daquele rochedo 
erguido em pleno mar, 
não o sacrificarem su-
mariamente, cólutelos:a-
mente, p:ua edificação 
de qu;mtos inda não se 
queiram acovardar di-
ante das tropelias de 
uma policia desman-
dada e irresponsavel. 

Viu-se como foi a justiça 
desrespeitada, ja não 
dizemos pêlo · govêrno 
que se permite todos 
os excessos de autori-
dade, mas pêla conci-
encia de um proprio 
magistrado ••• 

Que mais esperar nesta 
senzala? 

As deportações sumarias 
e criminosas para Fer-
nando de Nornnha -
Como as autoridades 
policiais de Pernambu-
co menospresam os 
mais s:1gr~dos direitos 
d e cid~d:;~nia - Do i s 
correciOn:.lÍS chegados 
d;t "ilha m:.llQ.ih" fa-
lam ao "Diario da Mót-
nhã" sôbre os'suplicios 
que se 4lplicam naquele 
presídio. 

A deportação sumaria e 
criminosa de presos 
correcionais para Q pre-
sídio de Fernandl> de 
Noronha, sem a menor 
formalidade de õrdem 
legal, foi iniciada em 
grande esc:..la, e todos 
sabemos com que in-
crivei desemb~1raço, nos 
quatro anos do consu-
lado loretistól, que tan-
tas o u t r a s desgraças 
õltr:.tfu sôbre a nossa 
terra. 

A ilegalidade do crimi-
noso precec!ente n ã o 
exige maior demonstra-
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ção que o seu registro. 
Pergunte-se em que lei 
o poder público encon-
trou apoio para cercear 
a liberdade de homens 
sem outro delito que o 
de terem caído no de-
sagrado da policia, e 
ninguem se ;mimará ao 
menos ~~ dizer que não 
houve abuso, e clólmo-
roso abuso de autori-
dade nessa atribuição 
que o govêrno a si mes-
mo conferiu de cercear 
a liberdade e usurpar 
os d i r e i t o s do s 
cidadãos. 

Somos hoje um país que 
perdeu o sentido da 
legalidade, tanto os 
seus homens de co-
mólndo se desregram na 
violação acintosa e dia-
ria daquilo que eles 
mais deverL1m respei-
tar, e que é o espírito 
das nossas leis e a tra-
dição jurídica que con-
solidamos em lutas me-
moraveis e extraordi-
narios sacrifícios no de-
curso de dous regimeus. 

Em nenhuma n<ição medi-
anamente civiliz ;;da as 
autoridades m·.mdariam 
prender e deportar pan 
um presídio, como o 
de Fernando Noronha, 
grupos de p.acientes 
sem a m:.tis leve culp;! 
ou a menor infração ás 
leis penais. Só os povos 
b;,;rbarizados pêla é\Uto-
cracia, como o nosso, 
onde a vontade pessoal 
dos dominadores anula 
as leis e se antepõe a 
todas as advertencias 
do bom senso, é que 
~o~s autoridades se jul-
gam assim superiores 
ás prerrogativas mais 
sagradas de cidóldania 
e intangíveis ás sanções 
em que incorrem. 

Que o govêrno do Sr. Ser-
gio Loreto deportasse 
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para a ilha maldita de-
zenas de correcionais, 
levas de presos sem 
crime, como o fez, já 
estaríamos diante de 
uma ilegalidade sem de-
fesa. Maior ;;>ecado tem, 
entretanto, o atual go-
v ê r no pernambucano, 
que não só conservou 
no presídio ó\S infelizes 
vitimas dos odios po-
1 i c i a i s do sergismo, 
como ainda aumentou o 
número dos enterrados 
vivos naquele tremen-
do destêrro. 

Os responsaveis p e I os 
serviços de segurançó\ 
pública, neste govêrno, 
o que fizeram foi aper-
feiço;;.r o regímen de 
tenebrosas e degradan-
tes coaÇões, criminosa-
mente instituído pêla 
prepotencia das oligar-
quias. 

Chegaram de Fernando 
de Noronha, desde 
quarta-feira pro x i ma 
passada, pêlo jacuipe, 
19 presos correcionais, 
uns mandados para o 
celebre presídio pêlo 
desgovêrno passado e 
outros pêla autocracií'. 
que o substituiu no Cam-
po das Princezas. Hól 
entre essas vitimas do 
absolutismo oficial pa-
cientesquerecuperaram 
agora a liberdade de-
pois de seis e sete anos 
de infernal reclusão, 
sem que tivessem co-
metido o mínimo crime! 

Entre esses pobres ho-
mens figuraram Jorge de 
Medeiros Filho e Godo-
fredo José dos Santos, 
que se achav;tm em 
Fernando de Noronh<il, 
o primeiro desde 20 de 
fevereiro último, e o 
segundo desde dezem-
bro .do ano passado. 

! 
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Tivemos ocasião de ou-
vir, ontem, os dous 
mencionados ex-deten-
tos, colhendo informa-
ções pehs quais se 
tem uma idé:. do que 
é aquela ilha maldita, 
com os seus suplicios 
e suas mis·erias indes-
critíveis. 

Jorge de Medeiros Filho, 
vulgo Xexéo, fôra preso 
nesta capihl, seguindo 
treze di~s depois, para 
Fernando de Noronha. 
Apresenta em v2rias 
partes do corpo fortes 
contusões, devidas ~ 
um:a surra, que lá so-
freu, de cipó de boi, um 
dos instrumentos predi-
letos á fereza dos ~lgo
zes postos ali ~~ serviço 
da perversid.tde oficial. 
Foi assim castigado por 
ter subtraído dois ossos 
de uma oss2da humanil 
lá encontrada, declaran-
do que vinh:a trólzel-os 
para os jornais do Reci-
fe. Além da surra, pas-
sou quinze dióls ó!lge-
mado a meia ração, que 
consta, exclusivólmente 
de 100 gramas de x:ar-
que da pior especie e 
200 gramas de f.trinha 
de mandioc:A, de 24 em 
·24 horas. 

Godofredo José dos San-
tos, foi preso nesb 

. c r.pital porque tinh;~ 
um "torrt.tdo" num lo-
gar Fragoso, estrada de 
paulish. 

Depois de ter purgado 16 
dias na geladeira d:.;. 
Central, seguiu para 
Fernando, onde o en-
cerr.lram em um quarto 
escuro, onde permól~ 
neceu durante dous me-
ses, algemado de pés 
e mãos. 

Godofredo sofreu tam-
bem o supJicio da fome. 
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Alimentava-se de 200 
gramas de xarque e 400 
de farinha de mandioca, 
sem mais nada. 

Dias antes de regressar 
de Fernando, recebeu 
uma éarta de sua mu-
lher em que esta lhe 
dizia entre outras cau-
sas o seguinte: 

Na sua ausencia aqui em 
casa só não apanhei por 
Deus estar a meu lado. 
Dous dias depois que 
foste para Fernando, 
estiveram em noss2 
casa aqueles dous agen-
tes de· policia que vi-
nham sempre nos dias 
em que havia dansa: 
M:arcelino, que diz ser 
chefe da turma "C" e o 
outro de nome Verçosa. 
Prenderam o teu sobri-
nho e me ameaçaram 
afim de que eu entre-
gasse o harmonium, di-
zendo eles que era 
roubado . 

Depois de ter se ::.pos-
s;~do do harmonium, 
sentaram-se em cima 
da mesa, a conversar 
cousas que só com a 
tua presença poderei te 

. explicar. 
Não satisfeitos com tudo 

isso, derramaram lo-
ções pela cabeça, declil.·· 
rando que era em home-
nagem á tua pessoa e 
na saida levaum tua 
sabiá, dizendo que iam 
levai-a para a chef;~
tura, afim de servir de 
despertador nos dias 
em que estivessem de 
serviço.'' 

Os dous ex-detentos que 
nos prestaram estas in-
formações, ~;ssistiram 
á chegadúl em Fernan-
do, do bravo e humilde 
preto, José Ulysses dos 
Santos, preso por ter 
tomado parte na reação 
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popular de 2 do cor-
rente contra as vio-
lencias da policia, no 
largo da Matriz da Bôa 
Vista. 

Jorge de Medeiros Filho 
conta que logo depois 
da requisição do juiz 
Adolpho Cyriaco para 
volta de José Ulysses 
ao Recife, chegou ali 
um telegrama do chefe 
de policii ao diretor do 
presídio para que man-
tivesse na prisão o pre-
to Ulysses. 

Este foi levado para a 
celula da fortaleza dos 
Remedios e metido a 
ferros, com o "chapéo 
de couro", que é uma 
grande carrêta de ferro, 
com um buraco onde 
entra a cabeca. Cal-
cula-se que esse chapéo 
pesa cerca de vinte 
quilos! 

Ulysses entregára a Go-
dofredo dos Santos, 
para trazer ao Dr· Adol-
pho Cyrlaco, uma carta, 
móis esta lhe foi arreba-
tada pelo diretor do 
presídio. 

Quando esses dous ex-de-
tentos embarcaram em 
Fernando o infeliz Ulys-
ses ainda estava na ce-
lula. Não é facil de ima-
ginar o sofrimento cru-
elmente imposto a essa 
infortunad:a vitima do 
despotismo policial! 

Ha outras informações 
impressionantes sobre 
a vida dos infelizes en-
carcerados na ilha mal-
dita. 

A esse respeito os nos-
sos confn•des do Diario 
da Tarde publicaram 
ontem as seguintes 
notas: 

"0 presídio de Fernando 
de Noronha é adminis-
trado pelo Sr. Pinheiro 
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Filho, o algoz dos in-
felizes que vão parat 
naquele inferno. 

Não tem <:!ma nem cora-
ção. Ddll as cenas que 
se desenrolam no presí-
dio de Fernando, que 
devia ser entregue a tim 
administrador concien-
te das su2s responsa-
bilidades, humll.nihrio 
e culto. 

Os infelizes reclusos so-
frem, sob a adminis-
tração atual, as m;aiores 
privações e as mais 
hediondas torturas. 

Trabalham 12 hor;as por 
dia, de enxad2, culti-
vando as plant;ações ex-
ploradas pelo Estdldo ... 
e pelo administrador. 
P•1ra alimenhção de ca-
da um são distribuídas 
200 gramas de xarque 
da pior especie e um 
canéco com fõ~rinha mo-
fada. 

A nenhum outro alimento 
tem direito o recluso. 

Isso quanto aos senten-
ciados. Os detentos 
correcion~ds trabalham 
14 hous e recebem 
meia ração em 24 ho-
ras .•. O que ha com 
fartura é o rêlho e o 
calabouço. A' menor 
falta o detento é bar-
baramente seviciado, 
sendo atirado a infecta 
prisão sem agua e sem 
alimento. E durante 
di~1s... A roup:a dos 
infelizes é fornecida de 
4 em 4 meses, cons-
tando de calça e dolman 
de mescla. Mas o cons-
tante trabalho a que se 
entregam os presos, no 
campo, ao sol e á chu-
va, acaba com a roupa. 

E o que se vé na ilha é 
um b:;;ndo de m;altr:.~
pilhos, quasi nus, e fa-
mintos e Llmurientos, 
como um grupo de cães 
miseraveis. 

' I 
ANDAM~NTO 

! 



DATA AUTOR 

25 set .... Mjjuricio de 
cerda. 

-523-

ASSUNTO 

O corte do cabelo e da 
barba pau es detentos 
é feito de 60 em60 dias. 
Temes assim os infeli-
zes, além de famintos 
e quasi nús, com os 
cabêlos e as barbas 
crescidos, c o mo ho-
mens da .. caverna". 

Embora sem esperança de 
sermos ouvidos, nunco:. 
é tarde para um apelo 
aos vagos sentimentos 
de justiça e humani-
dade dos detentores do 
poder. 

Fernando de Noronha é 
hoje a "ilha maldita" 
para onde se atiram os 
infelizes que cafram no 
desagrado dos domi-
nadores ou são viti-
mas da dessidia de 
suas autoridades poli-
ciais. 

É doloroso o quadro 
daquela rocha que Deus 
plantou em pleno mar 
e os homens estão 
transformando em uma 
reclusão de amargura 
e sofrimentos. 

Que a tortura por que pas-
sam os degredados to-
que ao menos o coração 
dos que teem poder 
e teem conforto, dos 
que não verão o seu lar 
invadido pelos jani-
zaros da policia e os 
filhos orfanados em 
vida do proprio pai, 
jogados ao fundo de um 
calabouço, presos a 
algemas que a tradição 
jurídica dos povos abo-
liu ha tantos anos. E 
que Deus inspire pie-
dade, ao menos, no co-
ração de tais algozes. 
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do Ceará e P•maíba, 
donde chegam é'.pêlos 
até d;a Igreja sôbre a 
miserabilidade de zon-

. n;as e povos inteiros 
do nordeste. 

justificação 

É o seguinte editorial 
do Povo, de Fortlileza: 

A angustiosa situação do 
Bóiixo-júlguaribe- Fló!-
gnmtes de miseria e 
de fome, vistos pelo 
envídldo especial do O 
Povo - Ou o Governo 
tom:a uma providencia 
pronta e eficaz ou terá 
perdido a noção de 
suas responsabilid2des 
- Piedade para aquela 
gente, Sr. Mattos Pei-
xoto! 

Regressou, ontem, a es-
ta capital, o n o s s o 
companheiro q u e a 
serviço do O Povo, 
•:travess ou t o d :a a 
"faixa" do Jaguaribe, 
observando as condi-
çóes locais, ;afim de 
podermos mostrar ao 
povo do Ceará e ao 
Govêrno do Estado a 
situação de m i s e r i a 
das populóiçóes jagua-
ribanas, ~travessando 
sem recursos oficiais 
de especíe a 1 g um a 
umil das maiores sêc;as 
por que tem pass~1do 
aquela região. 

Do que viu e observou 
ali, da-nos conta nas 
notas de reportagem 
abaixo: 

Em Aracatí 

Transposto o largo bra-
ço d;igua salgada, Ara-
catí surge dando-nos, 
ab- initio, a dolorosa 
impressão d e que a 
vida comercial, ali, é 
premente e d~ficilima. 
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Sem movimento, s em 
vida, o unico ~ssunto, 
a tecla b~tid:a e reb:a-
tida é a miseria que 
vem :assolando a 
região, e a desespe-
ranç~, em QUP se en-
contram todos, de que 
o Govêrno venh2 em 
ái.Uxilio da população, 
que já se desloca rumo 
óiO litoral, recomeçando 
a odisséz. das grandes 
caminhál.das :ao sol de 
fogo d~s estradas. 

Em Arólcatl, o número de 
pedintes é enorme. 
Creancinh~s núas, des-
nutridas, andtóljosas, 
perseguem-nos const:.tn-
temente _. implorõ!ndo 
esmola. 

E ál. pro v a eloquente 
de que os recursos já 
se exgot01ram, temo-la 
no seguinte f a to: o 
u n i c o cinema q u e 
existe em A r a c a t l 
está f e c h a d o . 
Suas sessões eram se-
manais, ao preço de 
m i 1 r é i s a entrada, 
mas o proprietario viu-
se nól contingencia de 
romper o contrál.to que 
mál.ntinha com ól Em-
presa Severiano Ribei-
ro, desta pr01ça, f e -
chando o cinema por-
que cada sessão não 
produzia Jlem o sufi-
ciente para pagamento 
do aluguel da fita, que 
era de 80$000. 

Os dois jornais que se 
editam naquela cidade 
- A Região e O fagua-
ribe- clamam de suas 
colunas, em editori:ais 
sucessivos, por me-
did2s Sál.lvadoras, sem 
que tais apêlos sejam 
ouvidos pelo Govêrno. 

Tem-se a impressão de 
que Aracatl não per-
tence ao Ce01rá. 

E se não fôsse a fábrica 
de fiação Santa Te-
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reza, onde estão em-
pregadas tresentú\s mo-
cinh.íts, ninguem pode-
ria imaginar a que ex-
tremo de miseria che-
g.atiam inumer~s famí-
lias, mantidas, paro.-
camente com os sala-
rios r e c e b i d o s por 
aquelas abnegadas me-
ninas, que trab;1lham 
exausdv ..1m ente p a r a 
prover a manutenção 
do lar. 

O e p o i s de Aracatí, a 
primeira povoação, a 
duas leguas de d i s-
tancia: 

Passagem de Pedras 

Chegámos á Pass:agem de 
Pedras, ás 16 horas, 
depois de meia hor.;1 de 
viagem, perseguidos 
pêlo escandaloso, - co-
mo é cham~do, pêlos 
nativos, o vento ":.~ra
cati"·. 

As estradas, á brde, são 
varrid7tS por tufões de 
poeira. 

E, :;~o par:.trmos, o auto-
movei foi cerc:ado: 

-Uma esmolinhal Uma 
esmolinhal Só dois vin-
tens par:.J. comprar de 
farinh•tl 

Do g r u p o interrogámos 
um dos garotos ó\mare-
los e com as vestes de 
algodãozinho, encardi-
do, em farrapos: 

-Você está com fome? 
- Inhôr não. A gente já 

comeu m a c a m b i r a. 
Quem tá com fome é o 
Chico, que ficou doente 
com o pirão de macam-
bira. 

S:.~bem os leitores o que 
venha a ser macambir;1? 

Móicambira é o '-!limento 
do flagel:~do. É o pirão 
amargo com que os in-
felizes enganam a fome 
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e estragam o organis-
mo, predispondo-se ás 
doenças intestinais e 
envenenando-se ~os 
poucos. 

O gado esqueletico, den-
tro do mato garr:.m-
chento, come c:ordo, e 
o retirante, debaixo das 
cop.:das oiticicas, des-
Cisca mac:ambir:t, par;1 
comer com chique-chi-
que e palmito. 

Em Passagem de Pedras 
ha umó\s quatro ou cin-

. co bodegas. E, por c•m-
sa de 16$000 que um 
beradeiro devia a um 
merceeiro e que não 
podb pagar, aleg~ndo 
que a família não tinha 
o que comer, e que sua 
mulher estava m u i to 
doente, quasi ha fac;~ 
de f ó r a e t r i p a s á 
lilmostra. 

O credor insultou estupi-
damente o p o b r e ho-
mem, até que o desgra-
çado, q u e m ó r a no 
Brito, se comprometeu 
2 vender du01s C;tbras 
p;1ra pa~:.l!'-lhe a divida 
no prox1mo- sabado. 

Desolados, rumámos para 

União 

É esta a zona mais C;J.sti-
gada pêla sêca. 

já tem morrido genté de 
fome, segundo pode-
mos constatar. 

A situação é de verdadei-
ro ·"salve-se quem pu-
der". As levas de pe-
dintes, d e s c i d o s de 
Morad:i-Nova e Limoei-
ro, se sucedem e ali não 
encontr~m trabalho ne-
nhum. 

As fortun ·:.s particulares 
estão ab:alad:.ts e com-
pra-se caroço de algo-
dão a 4$000, para ração 
do gado. E, por cima 
de tudo, impiedoso e 
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malsinado, o imposto 
rural, cobrado á força 
pêlo Govêrno. 

Em i g u a I situ~ção en-
contra-se 

Russas 
apesar de existirem si-
tios onde se póde en-
contrar, ainda alguma 
c ousa verde. 

Aumentando, porém, o 
flagelo d:~ sêca, irrom-
peu, agora, o tracoma, 
em ~ussas. H1 casas 
em que todos os mora-
dores se acham ataca-
dos dessa moi estia. E 
não h:~, em toda a zon:t, 
um unico posto de pro-
filaxia. 

A população se queixa do 
Govêrno :1marg;~mente 
e varios russanos pedi-
ram a nossa interferen-
cia, junto ao iluste Dr. 
S:~muel Uchô:~, afim de 
que se.]a inst:J.Iado um 
posto profilatico naque-
la cidade. 

Ali, as mulheres se entre-
. gam á feitur:J. de cha-
péos de palha de c:~rna
úba, que são trocados 
por farinh:l, no comér-
cio. 

Depois de um dia de sol 
de fogo, deixámos ~us
sas em procura de 

Limoeiro 
onde colhemos este do-
lorosíssimo !lagrante: 

A' procura de macambira, 
um retirante tn.nspor-
tou-se para a se r r a 
Mossoró, levando oito 
filhinhos orfãos e sua 
velha mãe octogenaria. 

Na extração do palmito, 
feriu-se e a ferida in-
feccionou. 

Doente ha tres dias, os 
filhinhos se achavam na 
iminencia de perecer á 
fome. 
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E, então, a velhinha 
tomou a r. e s o I u ç ã o 
de descer a .serra, vin-
do a Limoeiro t i r a r 
esmolas. 

E contou: 
- Nunca vi meus neti-

nhos com hnta fome! 
Ha dous dias que não 
tomam alimento ne-
nhum . . 

E chorando: 
- Só tenho um receio: 

chegar lá em cima já 
sem tempo. E' bem ca-
p~iz de ter morrido á\l-
gum dos pobrezinhos .. . 

Mais adi2nte, um matu-
to, simples e bom, no 
seu desespero contra o 
gu~~nte de f e r r o de 
"Ro :.I" teve esta ••mar-
ga expressão, _que nos 
fez pensar nos tristes 
dias reservados á n~l
cionalidade: 

- Ahl meu Oeusl ·A unic: 
esperanç:;~ . d a g e n t e 
agora é o comunismo ... 

Morada-Nova 

Ao chegarmos •• Mor,\d:.t-
Nova fomos recebidos 
pelo futuro p r e f e i to 
-candidato de conci-
liação - Sr. W i 1 m a r 
Maia Girão. 

S. S., que é um rapaz de 
trato f'd:algo, insinuan-
te, mostrava-se deso-
hdo com a situação do 
seu município e afir-
mou-nos que eshva ali 
sem ter animo de S;tir, 
porque lhe. causava pro-
funda magua ver seus 
infelizes conterraneos 
morrendo de fome. O 
unico serviço que ha 
- a construção de um 
pequeno ~çude de pro-
priedade do Sr. Ray-
mundo Girão - mal dá 
para sustentu alguns 
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fl:~gelados. E ele, que 
nunca haviot presenci:<-
do,nasu:~zona, tãogrotn-
de miseria,pedia-nos pa-
ra lembrarmos aconstru-
~ão do :.tçude "Poço do 
~rro" conforme pro-

metera o Dr. Abelardo 
dos Santos. 

"Poço do BHro", encra-
vado em Morada-Nova, 
viriot beneficiar toda . 
"f ot i x a" jotgoaribana, 
est~,ndo orçado em 2.800 
contos. 

Levados depois á residen-
cia do Sr. Lu!ú Girão, 
este , vindo em auxilio 
das afirmativas do Sr. 
Wilmar, disse-nos que 
se achav01 quasi sem 
recursos para salvflr o 
resto do g;·,do que pos-
SUi<l, pois, para tir01r 
agu~1, já havia perfura-
do poços de 80 metros 
de profundidade, que-
brando ot pedra que 
encobri;1 o sub-lençól 
d;.Jgua. 

Nestas condições, ou o 
Governo c o n s tr ó e o 
''Poço de Barro" ou 
tudo desaparecerá ttól-
quele d e s g r a ç a d o 
e in f e I i z pedaço do 
Ceará ... 

E sentindo cantar-nos nos 
ouvidos o eterno estri-
bilo da fome- uma es-
molinha pelo amor de 
Deus I - d e i xá m o s , 
emfim, as terr;;s em 
combustão do Jagu:ui-
be, para encontrarmos 
em Aracape quasi, as 
primeiras aguado;.s e o 
primeiro sorriso de sa-
tisfação das populações 
cearenses que v i v e m 
longe da macambira, do 
chique-chique e do p7,l-
mito e que sentem, na 
fartura da vid;,, a felici-
dade e a esperança que 
desapareceram nas re-
f.iões ensolaradas do 
aguaribe. 
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Ao Sr. Mattos Peixoto 
Depois do que ;,;f fic;1, 

descrito com tinhs ver-
d:adeiras e cores som-
brLs, só nos r e s t a 
dirigir m:ais um apelo 
ao senhor M:tttos Pei-
xoto par .J. que dê traba-
lho áquela gente. A 
situólção do Baixo j:.~
guaribe decididamente 
não póde continu:ar as-
sim. Ou o govêrno to-
ma uma providencia, 
pront:.t, ·imediata e efi-
c:.tz - ou terá perdido 
por completo ~ noção 
de su:.~s respons:.tbilid:.t-
des abandonando um ... 
d .;s regiões mais ric:as 
do Esbdo. 

Vamos, Sr: "" Presidente. 
Consulte a seus senti-
mentos de hum;;nidade 
e tenha <cO menos pie-
dade daquela gente en-
tregue á m:ds chmoros:t 
e aflitiva situação. 

P i e d a d e Sr. Mattos 
Peixoto. 

ASSUNTO 

25 set ..•• Adolpho Bergólmini N. 164 - Requeiro, que Em 25 de setembro é en 
por intermedio da Me- c e r r a da a discussão 
sa, se solicitem infor- unica. 
mações a o Ministerio 
dll Agricultura sobre o 
seguinte: qu ..<l o mo-
tivo porque no ultimo 
credito de 15:000$000, 
pedido ao Tribunal de 
Contas p:.tra despes:.~.s 
miudas da Diretoria Ge-
ral dos Serviços de In-
dustria Pastoril foi omi-
tida a circunstancia de 
ser o Sr. João Malhei-
ros dos Santos, 3° ofi-
cial, interino. 

Justificação 

Pelo art. 78 do regu-
lamento dos Serviços 
de lndustria Pastoril 
ao p o r t e i r o é q u e 
compete r e c e b e r os 
adiantamentos para 
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despesas miudas. Mas 
o diretor está brig:.\do 
com o porteiro e 
tr:msferiu por sua ;,lta 
recreação, essa incum-
b e n c i a ao Sr. j o à .o 
Malheiros dos Santos, 
seu amigo e persona 
grat:a. Mas, se fosse 
declarado n o p e di do 
tr;itar-se de . um funci-
onaria interino o T r i-
bunal de Contas n ã o 
registraria o credito. 
Então foi, intencion:ill-
mente , o m i t i d a t a I 
p ;~rticularidade. 

ANDAMENTO 

L·:.- N. 165 - Requeiro que' Em 25 de setembro é en-
por intermedio d'l Me- cerrada a discussã o 
sa da Camo;ra' sejam unica. 
solicit ;.das ao Pode r 
Executivo as informa-
ções seguintes: 

1. Desde qu;;,ndo se en-
contr:~ preso o cidadão 
brasileiro José Tei-
xeira? 

2. Qual a razão d e s s a 
prisão? 

3. Existe alguma ordem 
judicial q u e a justifi-
que? 

4. Determinou o gover-
no a abertura d e i n-
querito polici:~l par a 
ser apurada a respon-
sabilidade dos autores 
d e s s a prisão ilegal e 
dos máus tratos que o 
mesmo tem recebido 
no posto de Catnbuci, 
o n d e' segundo corre, 
está recolhido? 

: 

La- N. 166 - Requeiro que, Em 29 de setembro é en 
por intermedio da Me- cerrada a discusão uni 
sa, o Govêrno informe, ca. - Em 130 (sobre a 
quais os motivos pelos ata) falam os S r s. 
quais, independente de Mauricio de Lacerda e 
pedido regular de ex- Cardoso de Almeida. 
tradição vai ser depor- ' 
tado, depois de prêso 
em segrêdo com seu 
secretário e o seu 
chauffeur na 4• Dele-
gacia Auxiliai, o ci-
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dadão francês Paul De-
leuze, presidente de 
um1. sociedade ano-
nima em demanda com 
o Govêrno do Estado 
de São Paulo, e que 
ha mais de 15 anos 
reside no Brasil, onde 
teve por õtdvogados dos 
seus interesses o fale-
cido Senador paulish 
Adolpho Gordo, o Con-
selheiro Ruy Barbosa e 
outros juristõts brasi-
leiros, vencendo em 
todas :.s instancias 
questões judiciais, con-
tra a Fazenda do Es-
tado de São P.:ulo, um:.t 
das quais ora em exe-
cução, a qu:tl forç:.trá o 
Tesouro paulist2 ~ 
pa.~ar, como deposi-
tano judicial, 15 mil 
contos. 

justificação 

Paul Deleuze, residente 
hól tres lustros no Br~\
sil, é o presidente da 
São Paulo Northern 
Railway Company, que 
foi arrendataria da Es-
trada de Ferro Arara-
quara, no mesmo Es-
tado. 

Durante todo esse tempo, 
nos tribunais e na im-
prensa, nos quatrienios 
presidenciais Altino 
Arantes, Washington 
Luis, Carlos de Cam-
pos e julio Prestes, 
tem mantido pleitos e 
polemicas dos quais 
tem saído vitorioso. 

Agora, ganh:t a questão 
em ultimós embargos, 
:muncia.-se que vai 
propOr a execução da 
sentença, o que acar-
retará o pagamento 
imediato da quólntia de 
15 mil contos, deposi-
tada no Tesouro do Es-
tado de São Paulo, a 
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cerca de 15 anos, e 
mais as despesas judi-
ciais do pleito. 

Afim de evitar ou adiar 
esse pagamento, o de-
pauperado Tesouro 
paulista socorreu-se 
agora de uma portaria 
de expulsão emanada 
do Ministerio da jus-
tiça, á requisição . do 
Govêrno de São Paulo, 
que assim se vinga das 
sentenças do Supremo 
Tribunal em favor do 
cidadão . francês que 
não quis se submeter 
á violencla da desa-
propriação da estrada 
e que sem recorrer aos 
meios diplomaticos e 
apenas apelando para 
~ justiça brasileita, te-
ve desta, sob o patro-
cínio de um Ruy Bar-
bosa, e durante 15 anos, 
sucessivos deferimen-
tos· ó\Os seus direitos. 

Sem outros recursos fo-
renses, lutando com 
advogados e professo-
res como os Senadores 
Manoel Villaboim, e, 
afinal, o proprio ex-Se-
nador AdolphoGordo,se 
vê colhido de surpreza, 
em um decreto de ex-
pulsão, que sumaria-
mente embarga extra-
judicialmente o paga-
mento daquela divida. 

Agora é um capitalista, 
já não se trata de comu-
nista •.. 

Se se trata de um scroc, 
porque a policia não o 
processa regularmente? 

E' admiravel, expulsar 
como escroc um homem 
ao qual a justiça brasi-
leira deu sempre ganho 
de causa, contra o Te-
souro de São Paulo, 
justo quando êste, co-
mo depositaria terá de 
pagar os 15 mil contos, 
prestar contas da ges-
tão, como depositaria. 

ANDAMENTO 
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29 set .••• Adolpho Bergamini N. 167 Requeiro que, por Em 29 de setembro é en 
intermed!o d ,: Mesa, se cerr~d:i ól discussão 
solicitem do ministro unica. 
da Agricultura infor-
mações sobre o se-
guinte: 

a) quanto o Serviço de 
lndustria Pastoril gas-
tou dur:mte este qu?.dri-
enio com aquisição do 
medicamento denomi-
nado "Tripaflavina", 
empregado no tra-
tamento preventivo e 
curativo da f e b r e 
aftosa; 

b) quais os result01dos 
obtidos com a aplic;~ção 
desse medicamento; 

c) quais as consequencias 
e quantos animais mor-
reram durante as expe-
rienclas. 

justlficaçêlo 

A febre aftosa é um1 
molestia que ataca o 
gado anualmente, gras-
sando em iod:.1 p:ute do 
mundo, não havendo 
até hoje nenhum medi-
camento especifico con-
tra ela. 

A Inglaterra, que em ma-
teria de profilaxia e 
higiene, é um dos mais 
bem organizados países 
da Europa, manda sa-
crificar todo o gado 
doente de febre otfto-
sa todas as vezes que 
em seu territorio apare-
cem os primeiros casos. 

Entretanto, aqui no Bra-
sil, o diretor da lndus-
tria Pastoril, anuncia 
e permite que comerci-
antes interessados na 
venda de um medica-. 
mento anunciem hm-
bem, ter sido des-
coberto o tratamento 
dessa molesti:i, com a 
aplic:ação de um reme-
dia muito usado pelos 
urologistas. 
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Esse produto, ó!lém de seu 
elevado custo, não dá 
os resultados preconi-
z2dOs pelo responsll-
vel pelo Departl.mento 
de lndustria Animal. 

Sendo a febre aftosa 
uma molestia de carater 
enzootico, que caus;~ 
todos os anos grandes 
prejuízos aos nossos 
fazendeiros, não poude 
entretanto ser comba-
tida com eficiencia, por 
não ter sido õtíé :.1gora 
descoberto o germen 
que a produz, não hól-
vendo tambem nenhum 
medicamento especifico 
ó!Conselh:.wel pelos tec-
nicos. 

Por este motivo, é de 
admirar que o Sr. dire-
tor de lndustria Pasto-
ril tenha gasto grandes 
somas com verdadeiróls 
panacéas, que nenhum 
resultado pratico tem 
dado em f:.tvor dos nos-
sos rebanhos. 

ANDAMENTO 

30 set ..•. Mauricio de La-N. 168- De informa- Em 30 de setembro é 
cerd:.t. ções sobre os motivos encerrada a discussão 

pelos quais foi d a d a unica. 
carga ao tenente C a r-
doso Barata do custo 
da passagem da escol-
ta que o conduziu, pre-
so, do Pará ao Rio de 
janeiro. 

30 set •... Mauricio de La-N.169-De Informa-Em30desetembro é 
cerdõt. ções sobre ocorrencia adiada a discussão.-

no Contestado. Em 2 de outubro é 
encerrada a discussão 
unica. 

30 set .••. Mauricio de L·.~- N. 170 - De informa- Em 30 de setembro é 
cerda. ções sobre censura adiada a d i s cu s s ã o 

ao general Sezefredo unica.- Em 2 de ou-
dos Passos, por d esa- tubro é encerrada a 
cato a uma ordem de discussão unica. 
habeas corpus do Su-
premo Tribunal Federal; 

30 set .... Mauricio de La- N.171- De informações Em 30 de setembro é 
cerda. sobre a p r i s ã o d o s encerrada a discussão 

oficiais Falconiére e unica. 
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Nery e de civis deti-
dos incomunicaveis na 
Policia Centrai. 

ANDAMENTO 

30 set .... Mauricio de La-N, 172-De informa- Em 30 de setembro é 
cerda. ções sobre os motivos adiada a discussão. -

pelos quais foi man- Em 2 de outubro é 
dado artilhar o Morro encerrada a discussão 
do Menino Deus, em unica. 
Porto Alegre. 

1 out .... Mauricio de La- N. 173- De informações Em 1 de outubro é 
cerda. sobre a prisão, no Rio, encerrada a discussão 

do cidadão E r n e s to unica. 
Martins. 

1 out. ..• Mauricio de La- N. 174- De informações Em 1 de outubro é 
cerda. sobre a prisão, no encerrada a discussão 

Rio, do cidadão ingles unica. 
Edmundo W oodeock. 
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16 de abril Comissão dos Cin- N. 1 - Considera legal- Em 16 de abril é lido e é 
co. mente diplomados os aprovadO.-' (Publicado 

candidatos constantes a 17 .) 
da lista anexa. Ap~·ovado. 

A Comissão nomeada 
para estudar os diplo-
mas dos candidatos a 
Deputado que vão for-
mar a 14a Legislatura 
da República, tendo 
examinado atentamente 
os documentos que lhe 
foram apresentados, é 
de parecer que sejam 
considerados legalmen-
te diplomados os 175 
Deputados constantes 
da lista anexa. 

Do Estado de Minas Ge-
rais não foi presente á 
Comissão, nenhum di-
ploma expedido pêla 
respectiva Junta Apu-
radora. 

Relação dos Diplomados a 
que se refere o parecer 
aoima 

AMAZONAS - A n t o n i o 
Monteiro de Souza, 
Adalberto Pedreira, Jo-
sé Francisco de Araujo 
Lima, Jorge de Moraes. 

PARA- Deodoro Macha-
do de Mendonça, João 
Paulo de Albuquerque 
Maranhão, Antonio Pra-
do Lopes Pereira,Aarão 
Reis, Antonio Augusto 
Alves de Sousa, Arthur 
de Sousa Lemos, Pedro 
Oyselaar Chermont de 
Miranda. 

MARANHÃO - R a u 1 da 
Cunha Machado, Fran-
cisco da Costa Fernan-
des, Domingos Qua-
dros Barbosa Alvares, 
A g r ipp i n o Azevedo, 
Humberto de Campos, 
Manoel Viriato Correia, 
Clodomir Cardoso. 
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PIA UI -José Pires de Car-
valho, Hugo Napoleão, 
Epaminondas Castello 
Branco e Heitor Castello 
Branco. 

CEARÁ - Jo distrito- Ma-
noel Moreira da Ro-
ch:~, Manoelito Moreira, 
Eduardo Henrique Gi-
rão, José Nelson de 
Araujo Catunda e Vi-
cente Alves Linhares. 

2" distrito Hermenegildo 
de Brito Firmeza, José 
Pompeu Pinto Acioly, 
Benedicto Augusto Car-
valho dos Santos, Al-
nro Octacilio Nogueira 
Fernandes e Alvaro Ro-
drigues Vasconcellos. 

RIO GRANDE DO NORTE-
Cristovão· Bezerra Dan-
tas, Raphael Fernandes 
Gurgel, Dioclecio Dan-
tas Duarte e Eloy Cas-
triciano de Souza. 

PARAIBA- João Suassuna, 
Acacio de Figueiredo, 
Flavio Ribeiro Couti-
nho, Arthur de Carvalho 
Rodrigues dos Anjos e 
Claudio Oscar Soares. 

PERNAMBUCO - ]0 distrito 
-João Elyslo de Castro 
Fonseca, Eduardo de 
Lima Castro, Archime-
des de Oliveira e Souza, 
Annibal Freire da Fon-
seca, Bianor de Medei-
ros e Joaquim Dias Ban-
deira de Mello. 

2" distrito - Sergio Tei-
xeira Lins de B•1rros 
Loreto, Antonio José da 
Costa Ribeiro, Sebas-
tião do Rego Barros, 
Samuel Hardmann C4t-
valcanti de Albuquer-
que, Ignácio de Barros 
Barreto e Alexandre 
José Barbosa Lima. 

30 distrito-Eurico de Sou-
za Leão, Francisco Pes-
sôa de Queiroz, Antonio 
Souto Filho, Gennaro 
Lins de Barros Guima-
rães e Antonio Austre-· 
gesilo Rodrigues Ltma. 

ANDAMENTO 
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ALAGÔAS - Mario Alves 
da Fonseca, José de 
Castro Azevedo, Luis 
Magalhães da Silveira, 
josé da Rocha Caval-
cante Filho, José Pau-
Uno de Albuquerque 
Sarmento, Manoel de 
Araujo Góes. 

SERGIPE - Mauricio Gra-
ccho Cardoso, Gildo 
Amado, Leandro May-
nard Maciel, Humberto 
Olegario Dantas. 

BAIA - Jo distrito - An-
tonio Calmon du Pin e 
Almeida, João Pedro 
dos Santos, Adriano 
dos R e i s Gordilho, 
João Pacheco de Oli-
veira, Antonio Moniz 
Sodré de Aragão, Au-
relio Rodrigues Vianna. 

2" distrito - José Wan-
derley de Araujo Pinho, 
Salomão Dantas, julio 
Afranio Peixoto, Joa-
quim Celso Moreira 
Spinola, Antonio Pa-
checo Mendes, Alfredo 
Ruy Barbosa. 

3" distrito - Ernesto Si-
mões Filho, Braz Her-
menegildo do Amaral, 
José Cordeiro de Mi-
randa, Fiel de Carva-
lho Fontes, R a m i r o 
Berbert de Castro. 

4° distrito - Antonio Pe-
reira da Silva Moacyr, 
Francisco Joaquim da 
Rocha, Francisco Sá 
Filho, Homero Pires 
de Oliveira, Americo 
Pinto Barreto. 

ESPIRITO SANTO - josé 
Gomes Pinheiro Junior, 
Abner Carlos Mourão, 
José Pedro Fernandes 
Aboudib, Xenocrates 
João Calmon de Aguiar 

DISTRITO FEDERAL-1° dis-
trito - Henrique de 
Toledo Dodsworth Fi-
lho, Mozart Lago, An-
tonio Maximo Nogueira 
Penido, José Machado 

ANDAMENTO 
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Coelho de Castro, Can-
dido.Pessôa. 

2<' d~trito -julio Cesa-
rio de Mello, . Mauricio 
de Paiva Lacerda, Ma-
rio Ferreira Piragibe, 
João Baptista de Azeve-
do Lima, Adolpho Ber-
gamini. 

RIO DE JANEIRO - / 0 dis-
trito -· Norival Sot1res 
de Freitas, Ot~ldino do 
Valle Filho, Belisario 
Augusto Soares de Sou-
za, Mt~uricio Campos 
de Medeiros, Raul de 
Moraes Velga,Laurindo 
Lengruber Filho. 

2<' distrito -João de Oli-
veira Ouim1t!rães,Arnal-
do Tavares, José Anto-
nio de Moraes, Thiers 
Cardoso, Americo Va-
lentim Peixoto, Carlos 
de Paria Souto. 

3" distrito - Manoel de 
MirandaRosa,Ranulpho 
Bocayuva Cunha, Oscar 
Penna Pontenelle, Edu-
ardo Cotrim Filho, Syl-
vio da Fontoura Rangel. 

SÃO PAULO- Jo distrito-
Sylvio de Campos, Ata-
liba Leonel, Carlos Cy-
rillo Junior, Alexandre 
Marcondes Machado 
Pilho, Francisco Fer-
reira Braga, José Cilr-
doso de Almeida. 

• 2<' distrito - Cesar Lacer-
da Vergueiro, Mt~rco
lino L o p e s Barreto, 
João Carvalhal Filho, 
Alvaro Augusto da Cos-
ta Carvalho, João Do-
mingues Sampaio, Eloy 
de Miranda Chaves. 

3° distrito - Altino Aran-
tes; Roberto dos S•m-
tos Moreira, Armando 
da Silva ·Prado, João 
de Faria, Pirmiano de 
Moraes Pinto. 

4° distrito- José Valois 
de Castro, Antonio Bias 
da Costa Bueno, An-
tonio Martins Pontes 
Junior, José Augusto 

ANDAMENTO 
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Pereira de Rezende e 
Francisco de Paula Ro-
drigues Alves Filho. 
GOlAS- Lincoln Cailldo 
de Castro, Cesar da 
Cunha Bastos, !avia-
no Alves de Castro 
e Francisco Ayres dll 
Silva. 

MATO GROSSO - Carlos 
Gomes Borralho, João 
Celestino Corrêa Car-
doso, João Vilasbôas e 
Manoel Paes de Oli-
veira. 

PARANÁ- Lindolpho Pes--
s_ôa da Cruz Marques, 
João Moreira Garcez, 
l>Iinio Marques e Ar-
thur Martins Franco. 

SANTA CATARINA- Nereu 
~amos, Edmundo da 
Luz Pinto, Abelardo 
W enceslllu da Luz e 
Fulvio Aducci, 

RIO GRANDE DO SUL -
Jo distrito- Lindolpho 
Leopoldo Boekel Collor, 
lldefonso Simões Lo-
pes, Antonio Carlos Pe-
nafiel, Ariosto Pinto, 
Plinio de Castro Ca-
sado e Adlllberto Cor-
reia. 

2<' d~trito- João Baptista 
Luzardo, João Neves da 
Fontoura, Nicoláo de 
Araujo Vergueiro, Au-
gusto Pestana e Sergio 
Ulrich de Olivein. 

3" distrito - Francisco 
Flôres da Cunha, José 
B a r b o s a Gonçalves, 
Francisco Antunes Ma-
ciel, Alberto José de 
Araujo Cunha e Domin-
gos Pinto de Figueiredo 
Mascarenhas. 

ANDAMENTO 

8 de ::~bril Quarta Comissão N. 2 - Reconhece depu- Em 19 de abril vai a im-
de lnquerito (Re- tados pelo 2° distrito primir. - Em 20, em 
!ator Aurelio Vi- eleitorlll do Estado de virtude de urgencfa re-
anna. São Paulo os candi- querida pelo Sr. Car-

datos diplomados Ce- doso de Almeida, é 
sar de Lacerda Verguei- aprovado. 
ro, Marcolino Lopes Aprovado. 

: Barreto, João Carvalhal 
S. c. 35 
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Filho, Alvaro Augusto 
d:a C os ta Carvalho, 
João Domingues Sam-
paio e Eloy de Miranda 
Chaves. 

ANDAMENTO 

18 de abril Primeira Comissão N. 3 - Reconhece De- Em 19 de abril vai a 
de Inquerito. - put:ados pêlo Esta4o do . imprimir.- Em zo; é 
(Relator Pinheiro Piauí os Srs. José Pi- aprovado em virtude 
Junior.) res de Carvalho, Hugo de urgencia requerida 

Napoleão do Rego,Epa- pêlo Sr. Cardoso de 
minondasC;.tstelloBran- Almeid;~, 
co e Heitor Castello Aprovado. 
Branco. 

18 de abril Primeira Comissão N. 4 - Reconhece De- Em 19 de abril vai a 
de Inquerito. - putados pêlo Estado imprimir. - Em 20, é 
(Relator Pinheiro do Rio Grande do Nor- aprovado em virtude 
Junior.) te os Srs. Cristovam de urgencia requerida 

BezerraDanbs,R:iphael pêlo Sr. Cardoso de 
Fernandes Ourjão,Deo- Almeida. 
clecio Dantas .Duarte e Aprovado. 
Eloy Castriciano de 
Souza. 

18 de abril Terceira Comissão N. 5 - Reconhece De- Em 19 de abril vai a 
de Inquerito. - putados pêlo 1° dis- imprimir. -Em 20, e 
(Relator Deocle- trito do Distrito Pede- aprovado em virtude 
cio Duarte.) ral, na decima quarta de urgencia requerida 

legislatura, os Srs.Hen- pelo Sr. Cardoso de 
rique de Toledo Dods- Almeida. 
worth, Mozart Brasi- Aprovado. 
leiro Pereira do Lago, 
José Machado Coelho 
de Castro, Antonio Ma-
ximo Nogueira Penido 
e Candido Pessôa. 

18 de abril Terceira Comissão N. 6 - Reconhece De- Em 19 de abril vai a 
de Inquerito. - putados pêlo 2° dis- imprimir. - Em 20, é 
(Relator Diocle- trito do Distrito Pede- aprovado em virtude 
cio Duarte.) ral os Srs. julio Cesa- de urgencia requerida 

rio de Mello, Mauricio pêlo Sr, C;~rdoso de 
de Paiva Lacerda, Ma· Almeida. 
rio Ferreira da Costa Aprovado. 
Piragibe, João Baptista 
de Azevedo Lima e 
Adolpho Bergamini. 

19 de abril Terceira Comissão N. 7 - Reconhece De- Em 19 de abril vai a 
de Inquerito. - putados pêlo 1° distrito imprimir. -Em 20, é 
(Relator Belisa- do Estado da Baía, na aprovado em virtude 
rio de Sousa.) decima quart1 legisla- de urgencia requerida 

tura, os Srs. Antonio pêlo Sr. Cardoso de 
Calmon du Pin e AI- Almeida. 
meida, João Pedro dos Aprovado. 
Santos, Adriano dos 
Reis Oordilho, João 
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Pacheco de Oliveira, 
Antonio Monii Sodré 
de Aragão e Aurelio Ro-
drigues Vianna. 

A~DAMENTO 

18 de abril Sexta Co.nissão de N. 8.- Reconhece depu- Em 19 de abril vai a im 
Inquérito (Rela- tados pêlo 1° distrito do primir.-Em 20 é apro 
tor Adriano Gor- Estado do Rio Grande vado, em v.irtude de 
dilho ). do Sul os Srs. Lindolpho urgencia requerida pêlo 

Leopoldo Boekel Co!- Sr. Cardoso de AI 
lor, Udefonso Simões meida. 
Lopes, Antonio Carlos Aprovado. 
Penafiel, Ariosto Pinto, 
Plínio de Castro Ca-
sada e Adalberto Cor-
rêa. 

18 de abril Sexta Comissão de N. 9.- Recoahece depu- Em 19 de abril vai a im 
Inquérito (Rela- ta dos pêlo 2' distrito do primir .-Em 20 é a pro 
tor Adriano Gor- Estado do Rio Grande vado, em virtude de 

. dilho). do Sul os Srs. João urgencia requerida pêlo 
Baptista Luzardo, João Sr. Cardoso de AI 
Neves da Fontouta, Ni- meida. 
coláu de Araujo Ver- Aprovado. 
gueiro, Aut!usto Pesta-
na e Sergto Ultich de 
Oliveira. 

18 de abril Sexta Comissão de N. 10.- Reconhece depu- Em 19 de abril vai a lm 
Inquérito (Rei a- tados pêlo 3° distrito do primir .-Em 20 é apro-
tor AdrL•no Gor- Estado do Rio Grande vado, em virtude de 
dilho). do Sul os Srs. Francisco urgencia requerida pêle 

Flôres da Cunha, José Sr. Cardoso de AI 
Barbosa Gonçalves, meida. 
Francis<::o Maciel Ju- Aprovado. 
nior, Alberto de Araujo 
Cunha e Domingos Pin-
to de Figueiredo Mas-
carenhas. 

19 de abril Sexta Comissão de N. 11.- Reconhece depu- Em 19 de abril vai a im 
Inquérito (R ela- tados pêlo Estado de primir .-Em 20 é a pro-
to r Francisco Ro- Mato Grosso os senho- vado, em virtude de 
cha). res Carlos Gomes Bor- urgencia requerida pêlo 

ralho, João Villasbôas, Sr. Cardoso de AI-
João Celestina Corrêa meida. 
e Manoel Paes de Oli- Aprovado. 
v eira. 

19 de abril S;!xta Comissão de N. 12.- Reconhece depu- Em 19 de abt il vai a im-
Inquérito (Rela- bdos pêlo Estado de primir.-Em 20 é apro-
tor Eloy de Sou- Santa Catarina os se- vado, em virtude de 
ú). nhores Nereu de Oiivei- urgencia requerida pêlo 

ra Ramos, Edmundo da Sr. Cardoso de AI 
Luz Pinto, Fulvia Co- meida. 
riolano Aducci e Abe- Aprovado . 
!ardo W e n c e si á u da 
Luz. 
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18 de abril Sexta Comissão de N. 13 - Reconhece De- Em 19 de abril vai a 
Inquerito.- (Re- putados pelo Estado do imprimir.- Em 20, e 
!ator Marcolino Paraná os Srs. Lindo!- aprovado em virtude 
Barreto.) pho Pes>ôa d:t Cruz de urgencia requerida 

Marques, João Moreira pelo Sr. Ctirdoso de 
Garcez, Plínio Marques Almeida. 
e Arthur Martins Frotn-
co. Aprovado. 

18 de abril Sexta Comissão de N. 14 - Reconhece De- Em 19 de abril vai a 
Inquerito.- (Re- putados pelo Estado de imprimir. - Em 20, é 
1 ato r Eloy de Goias os Srs. Lincoln aprovado em virtude 
Sousa.) Caiado de Castro, Ce- de urgenci:a requerida 

sar da Cunha Bastos, pelo Sr. Cudoso de 
Joviano Alves de Cas- Almeida. 
tro e Francisco Aires Aprovado. 
da Silva. 

18 de abril Segunda Comissão N. 15 - Reconhece De- Em 19 de abril vai a 
de Inquerito. - putados pelo Estado imprimir. - Em 20, é 
(Relator) de Sergipe os Srs. Mau- aprovado im virtude 

ricio Graccho Cardoso, de urgenciá requerida 
Gildo Amado, Leandro pelo Sr. Cardoso de 
Maynard Maciel e Hum- Almeida. 
berto Olegario Dantils. 

22 de abril Segunda Comissão N. 16 - Reconhece De- Em 22 de abril vai a 
de Inquerito. - putados pelo Estado de imprimir.- Em 24, fala 
(José Pires de Alagôas os Srs. Mario o Sr. Mauricio de La 
Carvalho.) Alves da Fonseca, José cerda.- Em seguida, é 

de Castro Azevedo, aprovado. 
Luiz Magalhães da Si!- A}>rovado. 
veira, José da Rocha 
Cavalcante Filho, José 
Paulino de Albuquer-
que Sarmento e Manoel 
de Araujo Góes. 

23 de abril Quarta Comissão N. 17- Reconhece De- Em 23 de abril vai ó\ im 
de Inquerito. - puhdos pelo 1° distrito primir.-Em 24, é apro 
(Aurelio Vianna.) do Estado de São Pau- vado, em virtude de 

lo, os Srs. Svlvio de urgencia requerida pelo 
Campos, Ataliba Leo- Sr. Cardoso de Almei 
nel, Carlos Cyrillo Ju- de. 
nior, Alexandre Mar- Aprovado. 
condes Machado Filho, 
Francisco Ferreira Bra-
ga e José Cardoso de 
Almeida, 

23 de abril Quarh Comissão N. 18 - Reconhece De- Em 23 de abril nl a im 
de Inquerito. - putados pelo 3° distrito primir.- Em 24, é apro 
(Relator João Ely- do Estado de São Pau- vado em virtude de ur 
sio.) lo os Srs. Altino Aran- gencia requerida pelo 

tes, Roberto dos San- Sr. Cardoso de Almei 
tos Moreira, Armando da. 
da Silva Prado, João Aprovado. 
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de Faria e Firmlano de 
Moraes Pinto. 

ANDAMENTO 

23 de abril Quarh Comissão N. 19- Reconhece De- Em 23 de abril vai a im-
de Inquerito. - putados pêlo 4° distrito primir. -Em 24, é 
(R e I ato r João do Estado de São Pau- aprovado, em virtude 
Elysio .) lo os Srs. José Valois de urgencia requerida 

de Castro, Antonio Bias pelo Sr. Cardoso de 
da Costa Bueno, Anto- Almeida. 
nio Martins Fontes Ju- Aprovado. 
nior, José Augusto Pe-
reira de Rezende e 
Francisco de Paula Ro-
drigues Alves Filho. 

22 de abril Quarta Comissão N. 20 - Reconhece De- Em 23 de abril vai a 
de Inquerito. - putados pêló 2° distrito imprimir. - Em 24, é 
(Relator Viriato do Estado do Rio os aprovado, em virtude 
Corrêil.) Srs. João Antonio de de urgencia requerida 

Oliveira Guimarães, pêlo Sr. Cardoso de 
Arnaldo Tavares, José Almeida. 
Antonio de Moraes, Aprovado. 
Thlers Cardoso, Ame-
rico Peixoto e Carlos 
de Faria Souto. 

23 de él.bril Quarta Comissão N. 21 - Reconhece De- Em 23 de abril vai a 
de Inquerito.- putados pêlo 1° distrito imprimir.- Em 24, é 
(Relator João Su- do Estado do Rio de aprovado, em virtude 
assuna.) janeiro os Srs. Norival d.e urgencia requerida 

Soares de Freitas, Gal- p~lo Sr. Cardoso de 
dino do Valle Filho, Almeida. 
Belizario Augusto Soa- Aprovado. 
·res de Sousa, Mauricio 
Campos de Medeiros, 
Raul de Moraes Veiga, 
e Lrwrindo Lengruber 
Filho. 

22 de abril Terceira Comissão N. 22 - Reconhece De- Em 23 de abril vai a im 
de Inquerito. - putados pêlo 4° distrito primir.-Em 24, é apro 
Reh.tor Belisario da Baia, na decima vado em virtude de ur 
de Sousa.) quarta legislatura, os gencia requerida pêlo 

Srs. Antonio Pereira Sr. Cardoso de Almeida 
da Silva Moacyr, Fran- Aprovado. 
cisco Joaquim da Ro-
cha, Francisco Sá Filho, 
Homero Pires e Ame-
rico Pinto Barreto. 

22 de abril Terceira Comissão N. 23 - Reconhece De- Em 23 de abril vai a im 
de lnquerito. - putados pêlo 2° distrito primir.-Em 24, é apro 
(Relator Belisa- da B-aía, n:a decima vado em virtude de ur 

---- rio de Sousa.) quarta ·legislatura, os gencla requerida pêlo 
--- Srs, José Wanderley de Sr. Cardoso de Almei 

Araujo Pinho, Salomão da. O Sr. Moniz Sodré 
Dantas, julio Afranio envia á Mesa uma de 
Peixoto, Joaquim Celso claração de voto. 
Moreira Spinola, Anto- Aprovado,. · 
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nio Pacheco Mendes e 
Alfredo Ruy Barbosa. 

ANDAMENTO 

22 de abril Terceira Comissão N. 24.- Reconhece depu- Em 23 de abril vai a im-
de Inquérito (Re- hdos pêlo 3° distrito primir.- Em 24 é apro-
lator Belisario de do Estado da Baia os vado, em virtude de 
Souza). Srs. Ernesto Simões Fi- urgencia requerida pêlo 

lho, Braz Hermenegildo Dr. Cardoso de Al-
do Amaral, José Cor- meida. 
deiro de Miranda, Fiel Aprovado. 
de Carvalho Fontes e 
Ramiro Berbert de Cas-
tro. 

22 de abril Quarta Comissão N. 25. - .Reconhece depu- Em 23 de abril vai a im-
de Inquérito (Re- tados pêlo 3° distrito primir.- Em 24 fala o 
!ator Viriato Cor- do Estado do Rio os Sr. Mauricio de La-
rêa). Srs. Manoel Miranda cerda, levantando uma 

Rosa, Ranulpho Bocay- questão de ordem. -
uva Cunha, Oscar Pen- O Sr. Presidente res-
na Fontenelle, Eduardo ponde, mandando vol-
CotrimFilho e Sylvio da tar o parecer á Comis-
Fontoura Rangel, com são.-Em 25 é aprovado 
emenda do Sr. Mauricio o parecer e prejudicada 
de Lacerda. a emenda do Sr. Mauri-

cio de Lacerda. 
Aprovado. 

22 de abril Primeira Comissão N. 26.- Reconhece depu- Em 23 de •bril vai a im-
de Inquérito (Re- tados pêlo Estado do primir .- Em 24 é apro-
l:dor............ Amazonas os Srs. An- vado, em virtude de 
•..... ). tonio Monteiro de Sou- urgencia requerida pêlo 

za, Adalberto Pedreira, Sr. Cardoso de AI-
josé Francisco de Arau- meida. 
jo Lima e Jorge de Mo- Aprovado. 
raes, tendo declaração 
de voto dos Srs. Adol-
pho Bergamini e Can-
dido Pessôa. 

22 de abril Segunda Comissão N. 27.- Reconhece depu- Em 24 de abril vai a im-
de Inquérito (R e- ta dos pêlo 1° distrito primir. - Em 25 é a pro-
lator Antonio Pe- do Estado de Pernam- vado, em virtude de 
reira da Silva buco os Srs. Dr. João urgencia requerida pêlo 
Moacyr). Elysio de Castro Fon- Dr. C;1rdoso de AI-

seca, coronel Eduardo meida. 
de Lima Castro, dou- Aprov" do. 
tores Archimedes de 
Oliveira e Souza, Joa-
quim Dias Bandeira de 
Mello, Annibal Freire 
da Fonseca e Bianor de 
Medeiros. 

24 de abril Segunda Comissão N. 28. -Reconhece depu- Em 24 :de abril-vai a im-
de Inquérito (R e- ta dos pêlo 3° distrito primir.- Em 25 é a pro-
lator Arthur de do Estado de Pernam- vado, em virtude de 
Souza Lemos). buco os Srs. Eurico de urgencia requerida pêlo 
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Sousa Leão, Francisco Sr. Cardoso de Almei-
Pessoa de Queiroz, An- da. 
tonio Souto Filho, Gen- Aprovado. 
naro Lins de Barros 
Guimarães e Antonio 
Austregesilo Rodrigues 
Lima. 

24 de abril Segunda Comissão N. 29 - Reconhece De- Em 24 de abril v'ai a im-
de Inquerito. - putados pêlo 2° distrito primir.-Em 25, é apro-
(Rehttor Antonio eleitoral do Estado de vado em virtude de ur-
Pereira d~ Silva Pernambuco os senho- gencia requerjd:a pêlo 
Moacyr.) res Drs. Sergio Teixei- Sr. Cardoso de Almei-

ra Lins de Barros Lo- da. 
reto, Antonio José da Aprovado. 
Costa Ribeiro, Sebas-
tião do Rego- Barros, ' 
lgnacio de Barros Bar-
reto, Samuel Hardman 
Cavalcanti de Albu-
querque e Alexandre 
José Barbosa Lima. 

23 de abril Primeira Comissão N. 30 - Reconhece De- Em 24 de abril vai a im-
de Inquerito. - putados pêlo Estado do primir.-Em 25, é apro-
(Relator Cezar da Pará os Srs. Deodoro vado em virtude urgen-
Cunha Bastos.) Machado de Mendonç:.~, cia requerida p ê 1 o 

João Paulo de Albu- Sr. Cardoso de Almei-
querque Maranhão, An- da. 
tonio Prado Lopes Pe- Aprovado. 
reira, Aarão Reis, An-
tonio Augusto Alves de 
Sousa, Arthur de Sousa 
Lemos e Pedro Gyse-
laar Chermont de Mi-
randa ; tendo voto ven-
cido dos Srs. Adolpho 
Bergamini e C>tndido 
Pessôa. 

23 de abril Primeira Comissão N. 31 - Reconhece De- Em 24 de abril vai a im-
de Inquerito. - putados pêlo 1° distrito prir.- Em 25, é apro-
(Relóltor Cezar do Ceará os Srs. Ma- vado em virtude de ur-
Vergueiro .) noel Moreira da Ro- gencia requerida pêlo 

cha, Manoelito Morei- Sr. Cardoso de Almei-
ra, Eduardo Henrique da. 
Girão, José Nelson de Aprovado. 
Araujo Catunda e Vi-
cente Alves Unhares ; 
com voto vencido do 
Sr. Adolpho Bergamini. 

22 de abril Primeirot Comissão N. 32 - Reconhece De- Em 24 de abril vai a im 
de Inquerito. - putados pêlo 2° distrito primir .-Em 25, é apro 
(Relator C e z ólr do Estado do Ceará os vado em virtude de ur 
Vergueiro .) Srs. Hermenegildo de gencia requerida pêlo 

Britto Firmeza, José Sr .Cardoso de Almeida 
Pompeu Pinto Accioly, Aprovado. 
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Benedicto Augusto Car-
valho dos Santos, Al-
varo Octacilio Nogueira 
Fernandes e Alvaro Ro-
drigues de Vasconcel-
los ; com voto vencido 
do Sr. Adolpho Berga-
mini. 

ANDAMENTO 

23 de abril Terceira Comissão N. 33.- Reconhece depu- Em 25 de abril vai a im-
de Inquérito tados peJo Estado do primir,- Em 26 é apro-
(Relator Fulvio Espírito S:mto os se- vado, em virtude de 
Aducci.) nhores Abner Carlos urgencia requerida pelo 

Mourão, José Gomes Sr. Cardoso de AI-
Pinheiro Junior, Xeno- meida. 
crates João Calmon de Aprovado. 
Aguiar e José Pedro · 
Fernandes Aboudib. 

25 de abril Segunda Comissão N. 34- Reconhece depu- Em 27 de abril vai a im-
de Inquérito (Re- tados pêlo Estado da primir.- O Sr. Antunes 
!ator Cesario de Paraíba os Srs. João Maciel envia á Mesa 
Mello). Suassuna, Acacio de Fi- um requerimento soli-

gueiredo, Flavio Ribei- ·citando a devolução do 
ro Coutinho, Arthur de parecer á respectiva co-
Carvalho Rodrigues dos missão. - O Sr. Pre-
Anjos e Claudio Oscar sidente dá as razões 
Soares, com emendas porque não deve o pa-
dos Srs. Mauricio de recer voltar á comis-
Lacerda, Maciel Junior, são. - Falam, pela or-
Ariosto Pinto, Plínio dem, os Srs. Antunes 
Casado e outros. Maciel, Mauricio de 

Lacerda e Adolpho Ber-
gamini. ...-O Sr. Pre-
sidente responde aos 
oradores. - Em 28 o 
Sr. Cardoso de Almeida 
requer urgencia para 
imediata votação do pa-
recer. - O Sr. Mauricio 
de Lacerda requer o 
adiamento da votação 
do parecer. - O senhor 
A do 1 p h o Bergamini 
apresenta um requeri-
mento pedindo tambem 
o adiamento. - Fala, 
pela ordem, o Sr. Mau-
ricio de Lacerda, que 
pede votação nominal 
para o requerimento de 
urgencia do Sr .Cardoso 
de Almeida.-Fala o se-
nhor Adolpho Berga-
mini, que apresentou re· 
querimento pedindo a 
votação por partes do 
requerimento de urgen-
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ela. - Fala de novo o 
Sr. Mauricio de Lacer-
da requerendo votação 
nominal para o reque-
rimento por partes, do 
Sr. Adolpho Bergamini. 
-O Sr. Presidente res-
ponde a todos os ora-
dores. - Em seguida 
são rejeitados, suces-
sivamente, os requeri-
mentos de votação no-
minal do Sr. Mauricio 
de Lacerda para o re-
querimento por partes 
do Sr. Adolpho Berga-
mini e o requerimento 
do Sr. Bergamini, pe-
dindo a votação por 
partes do requerimento 
do Sr. Cllrdoso de Al-
meida. - Fala ainda o 
Sr. Adolpho Bergamini, 
apresentando um re-
querimento de prefe-
renci!l para o requeri-
mento do Sr. Màuricio 
de Lacerda.-0 Sr. Pre-
sidente responde.- Em 
seguida, é rejeitado o 
requerimento do se-
nhor Mauricio de La-
cerda para a urgencia 
do Sr. Cardoso de Al-
meida. - E' aprovada 
a urgencia e preferen-
cia por 115 votos con-
tra 18. - Em seguida, 
são aprovadas as 1 a e 
2a conclusões do pare-
cer n. 34.- Enviam á 
Mesa declarações de 
voto o Sr. Plinio Casa-
do e outros, Ariosto 
Pinto, Sylvio Rangel, 
Moniz Sodré, Lengru-
ber Filho e Sá Filho. 

-' ~provado. 

23 de abril Primeira Comissão N. 35 - Reconhece De- Em 27 de abril vai a im-
de Inquerito . - putados pêlo Maranhão prlmir.- Reproduzido 
(Relator C e z a r os Srs. Raul da Cunha a 29, por ter sido pu-
Vergueiro.) Machado, Francisco da blicado com incorre-

Costa Fernandes, Cio- ções e é aprovado em 
domir Cardoso, Do- virtude de urgencia re-
mingos Quadros Barbo- querida pêlo Sr. Car-
sa Alvares, Humberto doso de Almeida, fican-
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de Campos, Aggripino do prejudicada a emen-
Azevedo e Manoel Vi- da do Sr. Baptista Lu-
ria to Corrêa ; com voto zardo. 
vencido dos Srs. Adol Aprovado. 
pho Bergamini e Candi-
do Pessôa e emenda 
do Sr .Baptista Lusardo. · 

Comissão de In que- N. 35- Reconhece De- Em t9 de maio vai a im-
rito.- (Relator.) putados pêlo to distrito primir. - Em 20, o se-

do Estado de Minas nhor Cardoso de AI-
Gerais os Srs. Christia- meida requer urgencia 
no M. Machado, Paulo e preferencia para ime-
Pinheiro da Silva, Da- diata votação. - Fala 
niel S. de Carvalho, pela ordem o Sr. Mau-
joaquim F. Salles, Ma- ricio de Lacerda e o Sr. 
rio G. de Mattos e Presidente responde. 
Euler de Salles Coelho; - O Sr. Adolpho Ser-
com duas emendas dos gamini requer vota-
Srs. Sergio Oliveira e ção por partes e apre-
outros, e do Sr. Aze- senta um requerimento 
vedo Lima. de votação nominal 

para seu requerimento, 
que é rejeitado. - E' 
tambem rejeitado o re-
querimento de votação 
por partes.- E' apro-
vado o requerimento 
do Sr. Cardoso de Al-
meida. - Fala pela or-
dem o Sr. Bergamini 
sôbre o parecer e ter-
mina apresentando um 
requerimento pedindo 
a responsabilidade da 
junta Apuradora de Mi-
nas Gerais.- Anuncia-
da a votação da ta con-
clusão do parecer, fala 
o Sr. Mauricio de La-
cerda e responde o 
Sr. Presidente. -Em 
seguida, é aprovada 
por 116 votos contra 
t8, a ta conclusão do 
parecer n. 35.- Anun-
ciada a 2a conclusão 
fala, pela ordem, o se-
nhor Mauricio de La-
cerda e responde o 
Sr. Presidente. - Em 
seguida, é aprovada 
por 117 votos contra 
t5, a segunda conclu-
são. - Anunciada a 3a 
conclusão, fala pela or-
dem, o Sr. Mauricio 
de Lacerda e responde 
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o Sr. Presidente.-Em 
seguida, é <I pro v .~da, 
por tt5 votos contra 
t3, a 38 conclusão, fi-
cando prejudicadas as 
emendas. 

Aprovado. 

t9 de maio Quinta Comissão N. 37 - Reconhece De- Em t9 de maio vai a 
de lnquerito. - puLtdos pêlo 2° distrito imprimir. - Em 20, o 
(Relator Pacheco de Minas Gerais os Sr. Cólrdoso de Almei-
de Oliveira.) Srs. Bias Fortes, F. da requer urgencia e 

Valladares, João Peni- preferenci .1 par~ ime-
do, José Bonifacio, diata votação.- (Vide 
Francisco Pereira ju- :.~ndamento do parecer 
nior e Francisco Pei- n. 36). - Fala, pela or-
xoto; com emendas dos dem sôbre o parecer 
Srs. Hugo Napoleão e o Sr. Ma u r i c i o de 
Azevedo Lim:.t. Lacerda e respode o 

Sr. Presidente. Anun-
ciada a votação da 
ta conclusão, f:.tb pela 
ordem, o Sr. Pacheco 
de Oliveira.- E' rejei-
tado um requerimento 
de votação nominal do 
Sr. Adolpho Bergamini 
para o parecer. - Em 
seguida, é aprovada 
por tt3 votos contra 
t8 a t• conclusão. -
E' tambem :~provada a 
2a conclusão. - Anun-
ciada a 38 conclusão, 
fala o Sr. Mauricio de 
Lacerda e responde o 
Sr. Presidente. - Em 
seguida, é aprovada 
por tt4 votos, contra 
t8, a 3a conclusão, fi-
cando prejudicadas as 
emendas. 

Aprovado. 

t9 de maio Quint.t Comissão N. 38 - Reconhece De- Em t9 de maio vai a 
de lnquerito . - putados pêlo 3° distrito imprimir. - Em 20, o 
(R e 1 ato r Hum- do Estado de Minas Sr. Cardoso de Almei-
berto de Cam- Gerais os Srs. Agenor da requer urgencia e 
pos.) Ludgero Alves, Levindo preferencia para a ime-

Edu:.trdo Coelho, San- di ata votação. - (Vide 
dov.al Soares de Aze- andamento do parecer 
vedo, José Monteiro n. 36.) -E' rejeitado 
Ribeiro Junqueira e um requerimento de 
Olavo Tostes ; com votação nominal para 
emendas dos Srs. Aze- a ta conclusão do pa-
vedo Li ma e Ariosto recer. - Fala, pela ar-
Pinto. dem, sôbre a ta con-

clusão, o Sr. Mauricio 
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de Lacerda. - Em se-
guida, são aprovadas 
sucessivamente, as 1a 
e 2a conclusões do pa-
recer. -- E' tambem 
aprovada, por 101 vo-
tos contra 15, a 3• con-
clusão do parecer, fi-
cando prejudicadas as 
emendas. 

Ap~~ovado. 

19 de maio Quinta Comissão N. 39 - Reconhece De- Em 19 de maio vai a 
de Inquerito. - putados pelo 4° distrito imprimir. - Em 20, o 
(Relator Humber- de Minas Gerais os Sr. Cardoso de Almei-
to de Campos.) Srs. W2shiagton Pires, da requer urgenciioi e 

Pinheiro Chioigas, Raul preferencia para ime-
Sá, Raul de Faria, e diata votação do pare-
M a r i o Continentino ; cer . .:_(Vide &ndamento 
com emenda do Sr. A. do puecer n. 35.)--'-E' 
Bergamini. rejeitado um requeri-

mento de votação no-
minal do Sr. Adolpho 
Bergamini para o pare-
cer.- Anunciada a vo-
tação da la conclu-
são do parecer, fala o 
Sr. Adolpho Bergamini 
e respqnde o Sr. Presi-
dente.- Em seguida, é 
aprovada por 108 votos 
contra 21, a 1• conclu-
são.- São tambem su-
cessivamente aprova-
das, as 2a e 3a conclu-
sões, ficando prejudi-
cada a emenda. 

Aprovado. 

19 de maio Quinta Comissão N. 40 - Reconhece De- Em 19 de maio ni a 
de Inquerito. - puta dos pêlo 5° distrito imprimir. - Em 20, o 
(Relator Bianor eleitoral do Estado de Sr. Cardoso de Almei-
de Medeiros.) Minas Gerais os senho- da requer urgencia e 

res Jeferson de Olivei- preferencia para ime-
ra, Juarez Ferreira Lo- diata votação do p:.re-
pes, José Carneiro de cer .-(Vide andamento 
Rezende, José Braz Pe- do parecer n. 35.)- E' 
reira Gomes e Theodo- rejeitado um requeri-
miro Carneiro Santiago; mento de votação no-
com emenda do Sr. Pli- minai do Sr. Adolpho 
nio Casado. Bergami~. -Em . se-

gutda, sao sucesstva-
mente aprovadas as la, za e 3a conclusões do 
parecer, ficando preju-
dicadi a emenda. 

Aprovado. 
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t9 de maio Quinta Comissão N. 41 - Reconhece De- Em t9 de maio vai a 
de Inquerito. - putados pêlo 6° distrito imprimir. - Em 20, o 
(Relator Bianor eleitoral do Estado de Sr. Cudoso de Almei 
de Medeiros.) Minas Gerais os se- d1 requer urgencia e 

nhores Waldomiro de preferencia para ime 
Barros Magalhães, Fre- diata votação do pare 
derico de O I i v e i r a cer. - (Vide andamen 
Campos, Do!or de Bri- to do parecer n. 36). 
to Franco, Fidelis Reis Em seguida, é aprovo 
e Alaor Prata Soares ; d:i por tt6 votos con 
com emendas dos se- tn. 13, a ta conclusão. 
nhores Nereu Ramos e - São tambem sucessi 

I Azevedo Lima. vamente aprovadas •s 
2a e 3a conclusões do 

I 
parecer, ficando preju 
dicad.1s as emendls.-
0 Sr. Henrique Dods-
worth envia á Mesa 
uma declaração de voto 

Aprovado. 

t9 de maio Quinta Comissão N. 42 - Reconhece De- Em t9 de maio vai a 
de Inquerito. - putados pêlo "/o distrito imprimir. - Em 20, o 
(Relator Annibal de Minas Gerais os Sr. Cardoso de Almei-
Freire.) Srs. Agenor de Senna, da requer urgencia e 

Clemente de Faria, Ma- preferencia pau ime-
rio Brant, Camiiio Pra- diah votação. -(Vide 
tes e Elpidio Cannabra- audamento do parecer 
va; com emendas do n. 35.)- Em seguida, 
Sr. João Guimarães. é aprovada por 116 va-

I 
tos contra t3, :a ta con-
clusão. - São tambem 
sucessiv;;tmente apro-
vadas as 2a e 3a con-
clusões, ficando preju-
dicadas as emendas. -
Os Srs. Lengruber Fi-

' 

lho, João Neves e ou-
tros enviam á Mesa 

I declaração de voto. -
O Sr. Presidente de-
clara que o requeri-
mento apresentado pê-
lo Sr. Adolpho Berga-
mini, sôbre a responsa-
bilidade da Junta Apu-
radora do Estado de 
Minas Gerais, fica sô-
bre á Mesa até ulterior 
deliberação. 

Aprovado. 

23 de maio Comissão de Cons- N. 43 - Concede licença Em 26 de maio vai a im-
tituição e Justiça ao Sr. juiz da 6a Vara primir. - Em 3 de ju-
- (Relator João Criminal para prose- nho falam os Srs. Arios-
Santos.) guir no processo-crimi- to Pinto, Adolpho Ber-

na! instaurado contra o gamini e João Santos. 
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Deputado Dr. Ildefon-
so Simões Lopes, 

ANDAMEI\TO 

- Em seguida é encer-
rada a discussão unica. 
-Em 15, é aprovado. 
- O Sr. Plínio Casado 
envia á Mesa uma de-
claração de voto. 

Aprovado. 

jus- N. 44 -Indefere o rcque- Em 22 de setembro vai a 
rimento do Dr. Antonio imprimir. 
Leitão Vieira de Mello, Pende de discns-

' pedindo pagamento a são. 
que se julga com direito; 
com parecer da Comis-
são de Finanças, concor-
dando com o cta de jus-
tiça. 

Fi- N. 45 - Manda arquivar Em 22 de setembro vai a 
o requerimento de João imprimir. 
Baptista, tesoureiro da Pende de discus-
agencia do correio de são. 
Bawú, pedindo a crea-
ção do lagar de fiel de 
tesoureiro na mesma 
agencia. 

25 de se- Comissão de Pod ~- N. 46-Concede ao Sr. De- Em 25 de setembro vai a 
tembro res. patada Alexandre José imprimir. 

Barbosa Lima, licença Pende de discus-
para aeixar de assistir são. 
aos trabalhos C:a atuai 
sessão legislativa. 

No presente requerimento 
pede o Deputado Ale-
xandre José Barbosa 
Lima, "licença para dei-
xar de assistir aos tra-
balhos da Camara, con--
tinuando ausente du-
rante a atual sessão le-
gislativa, devido ao seu 
precario estado de sau-
de." 

Só mesmo motivo de ta-
manha gravidade pode-
ria privar os trabalhos 
da Camara da colabo-
ração experiente, escla-
recida e sabia do velho 
e eminente parlamen-
tar, cidadão dos mais 
devotados e assíduos 
ao serviço da Patria e 
da Republica. 

Tivesse saude, S: Ex. 
estaria no posto em que 
sempre esteve - de 
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zeloso defensor das 
instituições e de impre-
territo trabalhador pela 
grandesa moral e ma-
terial do Brasil. 

E', pois, a Comissão de 
parecer, que, dada a 
plausibilidade do moti-
vo que serve de funda-
mento ao requerimento, 
seja concedida a liceu-
ça solicitada. 

I 





Projetos de resoluções de I 930 
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10 de ju- Comissão de Poli- N. 1 - Redação final do Em 10 de junho o sr·. Bo-
nho cia. pro j e i o de resoluçtlo cayuva Cunha requer e 

n. 5, de 1929, que pror- obtem dispensa de im-
roga, até 31 de dezem· pressão.- Em seguida, 
bro de 1932, a validade é aprovado.- Publica-
dos concursos realiza- do no Diario do Con-
dos na Secretaria da gresso de 11 de junho 
Camara dos Deputados, de 1930. 
para datilografas e ta-
quigrafos. 

A Camara dos Deputados 
resolve: 

Artigo unico. Fica prorro-
gada, até 31 de dezem-
bro de 1932, a validade 
dos ultimos concursos 
realizados na Secreta-
ria da Camara dos De-
putados, para datilo-
grafos e taquígrafos ; 
revogadas as disposi-
ções em contrario. 

1 de julho Mauricio de Lacer- N. 2 - Altera disposi- Em 1 de julho é conside-
da. ções do Regimento In- rado objeto de delibe-

terno da Camara dos ração e enviado á Co-
Deputados - (Policia, missão de Policia. 
n. 5, de 1930.) 

16 de ju- Mauricio de Lacer- N. 3 - Dispõe sôbre rê- Em 16 de julho é consi-
lho da. querimento de informa- derado objeto de deli-

ções. - (Policia, 6 - beração e enviado á 
1930.) Comissão de Policia. 

16 de ju- Mauricio de Lacer- N. 4 - Regula a abertura Em 16 de julho é consl-
lho da_ da discussão dos pro- derado objeto de deli-

jetos que passem de beração e enviado á 
uma legislatura para Comrssão de Policia. 
outra. - (Policia, 7 -
1930.) 





Indicações de 1 9 30 





DATA 

13 junho .. 

16 junho .. 

16 junho .. 

INDICAÇÔES DE 1930 

AUTOR ABBUNTO ANDAMENTO 

Mauricio de N. 1 - Indica que as Comissões de Em 13 de junho é 
Lacerda. Justiça e Finanças, estudando a situação lida e vai a im-

do funcionalismo e demais trabalha- primir para ser re-
dores .do Estado, formulem projeto que metida á Comia-
conceda morat~ria automatiCa dos de- são de Justiça. 
bitos de cada um, pela. f6rma que esta- Pende de parecer. 
belece.- (Justiça 29). 

Indico que as Comissões de Justiça e 
Finanças, estudando a situação do fun-
cionalismo e demais trabalhadores do 
Estado, formulem um projeto de lei que, 
nos casos de atrazo de pagamento dos 
mesmos, conceda a moratoria automa-
tica. nos debitas de cada um pela sus-
pensão das consignações em folha, a 
qual se dará. na seguinte proporção: para 
o atrazo de um m~s, suspensão ou 
moratoria de um trimestre, para dois 
mêses, suspensão ou moratoria de um 
trimestre e aBBim por diante. 

Mauricto de N. 2- Indica_ que as Comissões de Le- Em 16 de junho é Ii-
Lacerda gislação Social, Constituição e Justiça da e enviada :í Co 

e de Finanças, tendo em vista a crise miBBão de Legis-
de trabalho e consequente problema do !ação Social Cone 
desemprego, formulem para o mesmo tituição e Justiça 
uma lei de eme$encia, pela fórma que e de Finanças 
estabelece .. - (Legislação Social, 1); Pende de pareceres 
Justiça, 32, e Finanças, 124, de 1930). 

Indico que as Comissões de I.egislação 
Social, Constituição e Justiça e de 
Finanças, tendo em vista. a crise de tra-
balho e consequente problema do des-
emprego, formulem para o mesmo uma 
lei de emergencia, aproveita.ndo-ee para 
a execução da mesma, no sentido de 
dar pão e trabalho aos que o não teem, 
os saldos orçamentarios anunciados ou 
mesmo os 800 . 000:000$ que o Banco 
do Brasil retem ás ordellB do Governo. 

Mauricio de N. 3- Indica que a Comissão de Le- Em 16 de junho é 
Lacerda. gislação Social, tendo em vista que o lida e enviada á. 

Estado emprega inumeros operarias ComiBBão de Le 
sujeitos a acidentes na saude e na gislação Social. 
vida, formule projeto de lei para pagar Pende de parecer. 
indenizações ou pensões, pela f6rma 
que estabelece. - (Legislação Social, 2, 
de 1930). 

Indico que a ComiBBão de Legislação 
Social, tendo em vista que o Estado 
emprega inumeros operarias sujeitos 
a acidentes na saude e na vida, e os 
embaraços creados pela rotina admi-
nistrativa ao respeito que o Estado 
devia, como exemplo ao patronato, ter 
e manter pela lei de acidentes, formule 
um projetq de lei nq sentido de, do-
tados todos os orçamentos da Repu-
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blica de uma verba eventual para aci-
dentes, pagar as indenizações ou pen-
sões dos mesmos, bem como o seu tra-
tamento, sem delongas, automatica-
mente, tal como se opera com as apo-
!ices de seguros, dispensando-se que-
reJas judiciarias ou delongas adminis-
trativas inadmissiveis nesses casos de 
natureza urgentes. 

Indico, outrossim, que a Comissão de 
Legislação Social, tendo em vista as 
imperfeições da atual lei de acidentes, 
e tomando por base os estudos da mes-
ma ali feitos em 1919 e 1920, formule 
uma reforma da dita lei, sobretudo 
quanto ao seu processo e á assistencia 
gratuita e obriiTatoria pelos membros do 
ministerio pub co de cada um dos casos 
que fôrem subordinados ao juizo da 
justiça comum. 

16 junho ... Mauricio de N. 4 - 1930. - Indica que a Comissão Em 16 de junho é 
Lacerda. de Legislação Social, tendo em vista lida e enviada á 

os abusos sobre trabalhos de menores, Comissão de Le-
formule projetos de leis do trabalho gislação Social. 
respectivos, pela ffrma que estabelece. Pende de pareceres. 
- (Legislação Social, 3 -1930). 

Indico que ·a Comissã.o de Legislação 
Socialh tendo em vista os abusos sobre 
trabal o de menores, todos os dias ve-
rificados com as multas impostas pelos 
fiscais dos juizes de menores, ás fa-
bricas ou oficinas transfcressoras da 
lei e, ao mesmo tempo, a armai viola-
ção por esta das convenções sobre horas 
de trabalho, feitas a pretexto de uma 
"racionalização" das industrias, que 
trata trabalhador como se fosse um irr~~r-
cional de folego, formule os projetos de 
leis do trabalho respectivos, sobre as 
luzes dos estudos já feitos em 1929 e 
1920, não esquecendo, principalmente, 
o relativo ao salario minimo e ao 
desemprego forçado, outras das duas 
faces palpitantes do assunto entre nós, 
agora que a8 fábricas e fazendas redu-
zem, pelos dias supressivos ou pelos 
40 % de J1uéda dos salarios, o ganho 
dos traba adores, gerando um pau-
fierismo de blusa cada dia maior, e Ji: 
im fecham biuscamente, como ha · 

sucedeu com uma fábrica, nesta cidade, 
atirando ao desemprego forçado meio 
milheiro de operarias, entre estes crean-
ças e mulheres. 

Para estas tambem se reclama nesta indi-
cação que extenda a Comissão deLe-
gislação Social o seu projeto, de modo 
a resguardá-las, quando mães, da ex-
cruciante contingencia de preferirem 
entre o filho e o salario. 
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Mauricio de N. 5 -Indica que as Comissões de Jus- Em 16 de junho é 
Lacerda. tiça, Finanças e Legialação Social, estu- lida e enviada ás 

dando a situação atual dos operarios Comissões de 
e jornaleiros da E. F. C. do Brasil, Constituição e 
formulem um projeto de lei garantindo a Justiça e de Fi-
estes os direitos e melhorias que estabe- nanças. 
Ieee.- Justiça, 33; Finanças, 125, 1930. Pende de pareceres. 

Indico que as Comissões de Justiça, Fi-
nanças e Legislação Social1 estudando 
a situação atual dos operanos e jorna-
leiros da E. F. Central do Brasil, for-
mulem um projeto de lei garantindo a 
estes os seguintes direitos e melhorias: 

(

1°, obrigatoriedade do preenchimento das 
vagas existentes no quadro de todos os 
Depositos e Oficinas do Engenho de 
Dentro e demais oficinas da E. F. C. 

· do Brasil; 
0 , pagamento de 50% nos suviços ex-
traordinarios compreendidos entre as 
18 horas e 7 horas da manhã (serviços 
noturnos); 

3°, pagamento dos vencimentos integrais 
quando o operario for vitima de aci-
dente no trabalho; 

4°, urgencia nas folhas de pagamento dos 
operarios quando enfermos e licenciados, 
pois presentemente é tal a demora que 
ocasiões ha em que caem os mesmos 
em exercícios findos; 

5°, termino dos serviços, em todos os de-
positas da Estrada, aos sabados, ás 
15 horas como é adotado nas Oficinas 
do Engenho de Dentro; 

6°, fazer com que sejam promovidos os 
aprendizes maiores de 20 anos a ajudan-
tes. ou sejam operarios de 9$333, onde 
existem hoje na Central centenas de 
aprendizes maiores de 20 anos, reser-
VIStas do Exercito que têm responsabi-
lidade profissional e ganham uma in-
significancia; 

7°, férias integrais, de acf.rdo com a lei 
respectiva; 

Ro, pagamento aos extranumerarios aos 
domingos e feriados. Passe com aba-
timentos para empregados e pessoas da 
família para o interior com 75% de aba-
timento; 

9°, emprestimos aos ferro-viarios: empres-
timos, pela Caixa de Aposentadonas e 
Pensões do Pessoal das Estradas de 
Ferro Central do Brasil, Terezopolis e 
Rio d'Ouro, para os quais já contribuem 
com 3% mensais, desde que o empre-
gado tenha mais de 10 anos de ser-
viço, nas seguintes condições: 

Ia, o prazo maximo será de 36 mêses; 
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2•, só J?Oderá ser descontado um terço dos 
vencimentos; 

3•, no caso de falecimento do ferro-viario 
em debito com a Caixa, os seus her-
deiros descontarão um terço de sua 
pensão até o pagamento da divida con-
traida klo mesmo. 

10, uma ei: caso se formule a hipotese 
acima, proihindo aos ferro-viarios con-
trair emprestimos, por consignação de 
vencimentos em bancos ou outras ins-
tituições congeneres, afim de não pre-
judicar o fundo da. Caixa, visto os juros 
do capital emprestado fortalecer o pa-
trimonio da mesma. A proibição se não 
puder ser direta seja de modo indireto, 
por favores exclusivos á caixa, etc.; 

11, extinção das promoções temporarias; 
12, pagamento dos domingos e feriados 

aos extra.numera.rios.; 
13, todas as regalias e direitos concedidos 

a uma oficina são extensivos ás demais 
da. Estrada; 

14, extincão das zonas de serviço; 
15, equiparação do pessoal jornaleiro da 

Central ao dos Telegrafas, no tocante 
ao3 titulos de nomeação respectivos. 

Justificação 

Ha passagens na indicação acima, que 
dispensam qualquer justificação. 

Quas1 todas mesmo estão neste caso. 
Talvez de todas, as unicas que convenha 
examinar mais profundamente sejam as 
referentes a Caixas e e~restimos. 

A Caixa tem seus 30 · contos e os 
ferroviarios sosinhos sustentam e man-
teem, com luxo, a burocracia do Con-
selho Nacional do Trabalho e sua pom-
posa garage. Sabemos que a lei não 
trata senão dos casos de pensões e apo-
sentadorias, mas em um país em que 
ha leis dando reforma por acidente, 
exceto aos ferroviarios, em que a regra 
é o acidente, em que um extranu-
merario, recebe integralmente todos os 
vencimentos, enquanto o efetivo só 
tem dous terços, em um pafs em que 
todos os operarias da União (Casa da 
Moeda., Arsenais, Im~rensa) já são 
titulados, exceto os a E . de Ferro 
Central do Brasil, a nossa inovação 
pecaria mais pelo beneficio legal que 
pelo maleficio aparente que lhe possam 
Irro~ar á segurança dos fins especiais 
da aixa de Pensões. 

Eis o decreto do Governo Provisorio, re-
ferido na indic ão e até ho·e em vi or: aç, g 
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"Decreto n. 644, de 9 de agosto de 1890 
- Declara o modo por que devem ser 
considerados os vencimentos dos guar-
das de linha, operarios das oficinas e 
estafetas da Repartição Geral dos Tele-
grafos. 

O Chefe do Governo Provisorio da Re-
pública dos Estados Unidos do Brasil, 
constituído _pelo Exército e Armada, em 
nome da Nação, considerando que 'Pe-
rante a lei em um regimen democrat1co 
como o que foi inaugurado pela patrio-
tica revolução de 15 de novembro, 
devem por igual valor todos os funcio-
narias publicos, eliminada a distinção 
odiosa de classe com privilegios, ga-
rantias e isenções especiais: Resolvo: 
Art. 1°. Os vencimentos, dos guardas de 
linhas e operarias da oficina e estafetas 
da Repartição Geral dos Telegrafas 
serão considerados compostos de duas 
partes, ordenado e gratificação, sendo 
esta a terça parte dos vencimentos 
totais. Art. 2°. São garantidos aos fun-
cionarias mencionados no artigo prece-
dente os direitos marcados no regula-
mento para os demais serventuarios da 
mesma repartição, quanto aos casos e 
modo de perceberem os respectivos 
vencimentos. 

O General de Brigada, Benjamin Constant 
Botelho de Magalhães, Ministro da 
Instrução Pública, Correios, Telegrafas 
assim o faça executar. 

Palacio do Governo Provisorio, 9 de 
agosto de 1890. - Manoel Deodoro da 
Fonseca.- Benjamin Constant Botelho 
de Magalhães". 

ANDAMJ!lN:I'O 

Mauricio rle N. 6- Indica que seja alterado o Regi- Em 21 de junho é 
Lacerda. mento Interno da Camara dos Depu- lida e : enviada á 

ta:los.- (Policia 4 - 1930). Comiseião de Po 
licia. · 

Pende de parecer. 

Mauricio de N. 7 - Indica que a Comissão de Le- Em 23 4e junho é 
Lacerda. gislação Social reorganize o Depar- lida e 1 enviada á 

tamento N acionai do Trabalho. - L. ComisSão de Le 
Social 4 de 1930). gislaçãÇ> Social. 

J ndico que a Comissão de Legislação Pende de parecer. 
Social formule um projeto de orga-
nizaç o do Departamento Nacional do 
Trabalho nos moldes e bases dos es-
tudos já feitos na dita Comissão de , 
1918 a 1921, de modo a reformar por 
completo o deficient.issimo Conselho 
de Trabalho, ora em função, e facultar 
no aludido projeto a participação, no 
referido Departamento, seus serviços 
e leis, , em estudos ou aplicação, as 
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associações de classes dos trabalhadores, 
inclusive os do comércio, sem res-
trições de sexo nem de nacionalidade. 

ANDAMENTO 

Mauricio de N. 8- Indica que a Comissão de Jus- Em 28 de junho é 
Lacerda. tiça formule 1?rojeto de lei rE)Organi- lida e enviada á 

zando o Distr1to Federal, sob novos Comissão de Jus-
moldes e condições que estabalece. tiça. 
- (Justiça, 37 de 1930). Pende de parecer. ' . 

Mauricio de N. 9 -Indica que a Commissão de Cons- Em 30 de junho é 
Lacerda. tituição e Justiça formule um pro- lida e enviada á 

jeto que restrinja a faculdade de emi- Comissão de Jus-
tir títulos pelos Estados e Municípios. tiça. Em 1 de 
-(Justiça, 39, de 1930). agosto vai a im-

pnmir o parecer 
contrario da Co-
missão de Justiça 
sob o n. 9 A. 

Pende de discussão. 

30 junho .. Mauricio de N. 10- Indica que a Comissão de Di- Em 30 de junho é 
Lacerda. plomacia e Tratados formule um pro- lida ~ ~nviada ~ 

Jeto alterando o processo de seleção ComlBSao de Dl-
dos diversos funcionarios da atual or- plomacia e Tra-
ganização consular brasileira. - (Di- tados. 
plomacia, 8, de 1930). Pende de parecer. 

5 julho ... Mauricio de N. 11- Indica que a Comissão de Em 5 de julho é 
Lacerda Constituição e Justiça formule pro- lida e remetida á 

jeto pela fórma que estabelece, afim Comi..<osão de Cone-
de evitar as falencias. -(Justiça, 46 tituição e Justiça. 
- 1930). Pende de parecer. 

Indico que a Comissão de Constituição 
e Justiça, tomando em consideração 
ser a maior porcentagem das falencias 
oriundas do fato muito comum da 
declaração de capital fantastico por 
parte de · alguns comerciantes, extinga 
esse foco de falencias, com uma medida 
preventiva em Jogar das nimiamente 
repressivas, ora em estudos, sobre a 
materia, propondo, ·no seu novo projeto, 
dous simples artigos, que poderão ser 
assim formulados, conforme indico: 

1°. Toda vez que for verificado que um 
comerciante ou firma declarou um 
capital realizado que não era proJ?rio 
ou verdadeiro, a falencia será conBlde-
rada fraudulenta e o negociante, firma 
ou sociedade será. sujeito ao respec-
tivo processo criminal. 

2°. As f1rmas atuais terão um prazo de 
seis meses para declarar seus capitais 
realizados, proprios e reais, ás juntas. 

5 julho ... Mauri io de N. 12- Indica que as Comissões de Jus- Em 15 de julho é 
Lacerda. tiça e de Finanças formulem projeto que lida e enviada ás 

reprima a usura contra os servidores do Comissões de Jus-
Estado em geral e particularmente do tiça e de Finan-
Distrito Federal, nas bases que estabele- ças. 
ce. Justiça, 52 e Finanças, 216 de 1930 . Pende de parecer. 
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Indico que as Comissões de Justiça e de 
Finanças, tomando conhecimento da pre-
sente indicação formulem um projeto 
que reprima a usura atualmente franca 

I 
e livre contra os servidores do Estado, 
em geral e particularmente do Distrito 
Federal nas seguintes bases: 

a) em todos os emprestimos feitos, com a 
~arantia de consignação em folha, aos 
uncionarios e empregados publicos em 

geral, seja qual fôr a sua categoria ou 
classe, os juros r%ectivos não poderão 
exceder de 1 ~ 0 ao mês ou 6 % ao 
ano, no maximo, sendo nesses juros in-
cluidos quaisquer despesas levadas á 
conta do mutuario; . b) entre essas despesas se compreendem 
tambem as referentes a comissões sobre 
informações colhidas quanto á idonei-
dade do mutuante e bem assim quais-
quer ações das sociedades 9.ue empres-
tem sob titulo de "cooperativas de cre-
dito" e congeneres; 

c) será proibido o emprestimo feito atu-
almente aos referidos funcionarias pu-
blicos de quaisquer classe ou catego-
rias, pela simulação de venda de merca-

I 
dorias a prestações, tomando a fórma de 
guias, as quais não poderão ser com-
pradas por terceiros ligados ás casas co-
merciais respectivas, sob pena de res-
ponsabilidade criminal dos compradores 
dos respectivos contratos de empres-
timos; 

d) nenhuma carta de fiança poderá ter 
existencia legal se para a mesma não 
tiver havido o livre consentimento do 
afiançado ou fôr estabelecida á sua re-
velia ou por indireto consentimento, 
como ora se verifica em montepios, so-
ciedades de previdencia, de benefi-
cencia ou de classe; 

e) será tambem vedada, fóra dos casos da 
alinea acima, isto é, quando as cartas 
de fiança forem mediante prévio e di-
reto consentimento dos afiançados, 
ajustados entre o funcionario e o pro-
prietario a quem se destinarem, e por 
intermedio das ditas sociedades, que as 
mesmas sociedades, bancos, montepios, 
beneficencias, cooperativas de credito, 
etc., cobrem qualquer taxa sôbre o va-
lor da fiança prestada de acôrdo com a 
lei comum; 

f) as cartas de fiança legais não poderão 
ter poder liberatorio como se dá atual-
mente em algumas dessas sociedades, 

! mais ligadas á administração publica, 
I nem equiparadas, nos seus efeitos, ás 
I apolices; 
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g) será igualmente vedado que as ditas 
sociedades, bancos, montepios, etc., se 
transformem, de qualquer fórma em 
cobradores dos afiançados, por desconto 
em folha, tornando assim extensivo aos 
proprietarios o privilegio de que gozam 
apenas as ditas sociedades, montepios, 
etc., no beneficio dos seus associados ou 
contribuintes; 

h) toda vez, porém, que as sociedades, ban-
cos cooperativas, montepios, previdencias 
ou beneficencias tiverem de pagar, dos 
seus cofres, a importancia dos alugueres 
devidos pelos seus afiançados, por a traz o 
destes, terão o direito de descontar, na 
respectiva folha, as importancias i que 
tiverem pago aos seus credores ou senho-
rios; 

i) a faculdade que se deriva da letra acima 
não será consentida desde que o atrazo 
dos alugueres dos afiançados promane 
dos atrazos da administração para com 
os seus servidores, caso em que se enten-
derá os mesmos sob o beneficio do re-
vogado decreto do inquilinato, que para 
os mesmos se restabelece, apenas para 
evitar-lhes o despejo pelos atrazos de 
alugueres oriundos dos· atrazos de ven-
cimentos, devendo os alugueres res-
pectivos, embora vencidos, cair em 
móra, cujo tempo corresponderá ao mes-
mo tempo dos supracitados atrazos de 
pagamentos; 

j) as disposições do projeto de lei em vista 
na presente discUBBão cessarão automa-
ticamente desde que os governos hajam 
resolvido, de modo pleno, o problema 
da habita_ção do operario e do funcio-
naria do Estado; ' 

k) toda associação, banco, montepio, so-
ciedade, beneficencia, etc., que goze de 
direito de consignação em folha das re-
partições públicas federais, estaduais 
ou municipais, inclusive do Distrito 
Federal e Territorio do. Acre, não po-
derá se eximir da fiscalização legal, seja 
qual fê.r a f61 ma de sua organização 
-beneficente, socorro, caridade, con-
tribuição, etc. - devendo tal fiscali-
zação ser incumbida á Fiscalização de 
Bancos; 

l) todo e qualquer banco, sociedade, coo-
perativa, etc., mesmo que não faça tran-
sações sob a fórma de consignações 
em folha, desde que opére ou transija 
com funcionarias ou operarios publicos, 
seja qual fôr a fórma por que na sua 
transação vier a onerar os vencimentos 
destes, ficará su · eita ás prescrições da 

ANDAMENTO 
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lei que sobrevier á presente indicação 
e sob a fiscalização igualmente da Fis-
calização Bancaria; 

m)· os ordenados e salarios não poderão ser 
gravados ou empenhados na sua tota-
lidade, e nem podemo ser suscetíveis 
de penhora ou execução, que importe 
no seu confisco total ao empregado ou 
trabalhador do Estado, s6 podendo, por-
tanto, dos vencimentos deste responder 
executivamente pela. divida contraida, 
seja qual fôr a natureza desta, uma terça 
parte dos mesmos vencimentos, sendo 
vedada a cobrança executiva quando a 
falta de pagamento do credor for de-
vida á falta de pagamento do devedor 
pelo Estado -patrão; 

n) nos atuais contratos de emprestimos, 
feitos com garantia de consignação em 
folha ou sem ela, desde que empenhem, 
sob q.ualquer f6rma, os vencimentos dos 
funciOnarias e operarias publicas, no 
todo ou em parte, quando o pagamento 
dos juros impostos atingir o valor do 
capital emprestado, cessarão de correr 
dai por diante novos juros, e no caso 
de cobrança executiva, se se tratar de 
divida por letra promissoria, não será 
esta suscetível de protesto, só podendo 
ser cobrada pelo processo dos direitos 
comuns, desde que tais emprestimos 
ou letras estejam concomitantemente 
á sua emissão ou contrato garantidos 
por procuração dd devedor ou credor, 
a qual importe, na renúncia ou alienação 
do primell"O em favor dêste último, dos 
seus vencimentos no todo ou em parte; 

o) as sanções a serem incluidas na lei 
em vista deverão equiparar, para os 
efeitos penais, todo e qualquer caso 
de transgressão da futura lei, com fito ou 
objetivo usura.rio, ao crime de furto. 

J mtijicação 

A usura que persegue os servidores do 
Estado carece de ser reprimida de um 
modo especial. Não s6 os bancos e coo-
perativas, com juros e despesas acres-
cidos em cada operação, canceram o 
bolso do funcionaria ou operaria pú-
blico, como tambem outras modalidades 
de crédito os escravizam á onzena. Assim 
no caso da venda de mercadorias a 
prestações ou por parcelas em que as 
proprias casas fornecedoras, por seus 
testas de ferro, compram as guias res-
pectivas, metamorfoseando-se em casas 
de emprestimos clandestinos a 10 % 
ao mês, beneficiando-se com a consi-
gnação em folha. 

ANDAMENTO 
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Na propria Policia Militar, aos seus sol-
dados e oficiais, se empresta, com ga-
rantias e depositos seguros, a 40 % ao 
ano, por meio dos saca-olhos, . auto-
nomasia com que são ali conhecidos 
os onzenarios ! 

No caso das cartasdefiança,que adquirem 
até poder liberatorio, ombreando com 
as apolices, a garantia da consignação 
permanente, pelo entendimento direto 
entre o senhorio e a associação, coo-
perativa, montepio ou banco respectivo. 
Tomam-se tais cartas em verdadeiros 
sucedaneos das promissorias, com a 
vantagem da usura que não paga nas 
mesmas as estampilhas . e é matema-
ticamente paga por um cobrador gra-
tuito. O Montepio Municipal, por exem-
plo, não se atraza num só mês no paga-
mento das quantias afiançadas, ao passo 
que os vencimentos afiançados deixam 
de ser pagos, pela Prefeitura, três e 
quatro mêses, que é hoje a média do 
atrazo dos pagamentos no Distrito 
Federal. 

Como um reflexo dos erros economicos do 
presente, que buscam no sistema de 
repuxo dos emprestimos e dos impostos, 
encher a bacia do erario nacional, temos 
que a vida se vai tomando cada vez 
mais cara e cada vez mais precarias as 
subsistencias, em face dos tributos que 
se multiplicam para salvar o tesouro 
público das suas prementes dificul-
dades atuais. O trabalhador do Es-
tado, que ora está em atrazo em muitas 
unidades da Federação, a começar pela 
sua Capital, dentro de pouco se verá, 
senão reduzido ao desemprêgo pelas 
dispensas em massa, condenado á 
fome pelos atrazos em crescendo. 

Aqui na Capital vemos a desocupação 
forçada, que antes cabeceava nos jar-
dins publicos, rumorejando ás portas 
das repartições que regurgitam ou das 
fabricas que se despovoam. 

A baixa cambial efetiva, a produção 
mergulhada no cáos economico do 
presente, a desvalorização da moeda e 
a elevação do coeficiente da vida, agra-
varam o fenomeno da carestia des-
te entre nós. Para cumulo, uma fôrça 
nova entrou a agir fortemente, pela es-
peculação sôbre os trapos e a miseria 
do trabalhador oficial, que assim de-
parou no pais uma sorte tão sacrificada 
quanto a de seus irmãos do proletariado, 
em geral, incluídos nestes os que os 
sociologos da revolução social designam 
como pequenos burguezes proletariza-
dos. Os agiotas, com a sua ação clara 
e pessoal nas repartições onde cogu-
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melam, ou disfarçados em pseudos 
bancos, cooperativas ou montepios, con-
correm para artificialmente agravar 
ainda mais a situação. 

Os juros das quantias emprestadas pelos 
bancos que se intitulam J?Opulares, pe-
los agiotas, e pelas soetedades bene-
ficentest-. atingem a alturas vertigi-
nosas. .!!;, o que é surpreendente -
especialmente nestas ultimas e nas coo-
perativas de credito, -os indivíduos 
que fazem agiotagem, esfolam menos 
que as cooperativas que impingem 
ações em numerario era preso, até, 
por estar pedindo esmolas no recinto 
da Prefeitura. 

Mas, como se permitem cartas de fiança 
dessa especie nova, que são verdadeiras 
apolices possuídas pelo proprietario, e 
não cartas de fianças comuns. . . E' 
um erro, que ha todo interesse em man-
ter, para com ele proteger a agiotagem, 
dando pingues lucros aos usurarios. 

Tudo fica atrazado nas folhas; mas o 
pagamento dos alugueres não o fica de 
um minuto. Por que isso prejudicaria 
aos proJ?rietarios? Aos verdadeiros ou 
aos fingidos? ... 

Chegamos afinal aqui á descoberta do 
valor da incognital Ha cartas de fiança 
em que o pseudo inquilino é apenas 
uma vitima da usura de um pseudo 
proprietario! 

Chegava ainda ha_pouco ao conhecimento 
do diretor de Fazenda da Prefeitura 
do Distrito Federal uma transação 
em que felizes agiotas, disfarçados em 
J:lroprietarios, tinham a seu serviço a 
Prefeitura, com os descontos em folha, 
e o Montepio adiantando as importan-
cias dos mesmos, para recolher tran-
quilamente, sem risco algum e sem as 
complicações das notas promissorias, as 
importancias e os juros de 10 % ao 
mês dos emprestimos irrisorios feitos 
aos pseudo-inquilinos! 

Mais de 17 cartas de fiança apareceram 
nesse dia, todas dessa especie passaram 
a mais de um agiota, que são os 
proprietarios de varias casas, alugadas 
p_o~ém. a outras pessoas e não aos fun-
cionarios que constava serem mora-
dores das mesmas. Muitas outras cartas 
de fiança, como essas, que o diretor 
do Montepio deu ordem para serem 
cassadas, ainda hão de aparecer, cer-
tamente ... 

Pois bem, essas cartas de fiança em que o 
afiançado não passa de burro de carga 
e de tutelado que não se entende di-
retamente com o fiador; essas cartas 
de fiança que são apolices com valor 

ANDAMENTO 
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liberatorici, e que servem de "suce-
daneos" ás letras promissorias, aos 
cartorios de protestos de letras, e que 
evita mais despesas com estampilhas, 
e com advogados para cobrar as letras; 
essas cartas de fiança monstruosas, 
verdadeiro manto da Usura, atingiram 
só na Prefeitura á importancia de mais 
de 300 contos. 

No Rio de Janeiro, infelizmente, a Usura se 
alastra sob todas as fôrmas, e o mime-
tismo com o qual se defende é completo 
e perfeito. Toma o aspeto de cartas 
de fiança, no Montepio Municipal e 
nas sociedades congeneres. Aparece 
como instrumento de vendas, sob a 
fórma de guias de mercadorias, em so-
ciedades que proclamam tendencias para! 
o cooperativismo, caluniando e de-
formando assim as concepções coope-
rativistas. Assumem, em cooperativas 
de credito, que ainda maior mal fazem 
ás concepções do cooperativismo por-
que lhes tomam o aspeto com fe1ção 
legal, o aspeto de taxas extorsivas de 
comiBBões, juros altos, móras de 2 %, 
e a aceitação forçada de "uma embar-
cação no Sena", isto é, 250$ de ações 
por emprestimo de 1:200$000! 

Nas leis de Manú, na legislação dos 
Egípcios, e finalmente em Roma, no 
tempo dos jurisconsultos claásicos havia 
uma disposição estatuindo que quando 
os juros não eram pagos regularmente 
ceBSariam de correr desde que houvessem 
atingido um algarismo igual ao ca--
pital. Essa disposição, tão antiga, seria 
uma inovação entre nós, e não a in-
cluímos na presente lei. Nossa civili-
zação está tão abaixo dessas, da mais 
alta antiguidade, que a simples cópia 
de disposições como esta, protegendo 
os devedores insolvaveis, seria olhada 
como uma heresia, como inaceitavel 
disparate. . 

Entretanto, é poBSivel uma adaptação. 
E' a do texto de Justiniano. Admitir 
a liberação da divida, perante a jus-
tiça publica, desde que o pagamento 
de juros haja ultrapassado o capital 
primitivo. Essa a idéa que se transfor-
maria em disposição de lei pela indi-
cação presente. 

Estão, pois, justificadas as varias suges-
tões da presente indicação. A que reduz 
o juro maximo a 1/2 % ao mêii!, não 
neceBSita ser explicada, tão clara e 
imperativa é a sua aceitação. 

Ficam, pois, justificadas a da dispenaa 
do protesto e das s~mções legais, uma 
vez ultrapassado o capital empres-
tado, pela soma paga em juros: e 

ANDAMENTO 
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15 julho .. . Mozart 

as que se referem ás cartas de fiança, ás 
guia8 de mercadorias, ás consignações 
em folha, e á necessidade imprescin-
divel de fiscalização oficial sobre todas 
as sociedades, ou particulares, que 
emprestem dinheiro a juros, sob não 

· importa que disfarce ou "camo.uflage". 
Este projeto, transformado em lei, será, 

assim, um fator de justiça nas relações 
entre o Estado e seus servidores, por ele 
abandonados ás garras da agiotagem. 

Disse Proudhon: "Va donc, capital, va, 
continue d'exploiter ce misérable peu-
ple. Consome cette bourgeofsie pébêtée; 
presure l'ouvrier; rançonne le paysan; 
dévore l'enfance; prostitue la femme; 
et garde les faveurs pour le lache qui 
dénonce, pour le juge qui condamne, 
pour le soldat qui fusile, pour l'esclave 
qui applaudit ... " 

Ao Congresso composto de uma maioria 
conservadora restará dizer como Bastint, 
"prends ta charge; ce qu'il y a de ré-
pugnant et d'abrutissant dans le travo.il 
mécanique éléve la démocratie; trans-
forme les machines en HOMMES, en 
hommes doués de loisirs, d'idées, de 
sentiments et d'esperances!" E se o não 
fizer assim, "sua alma, sua palma" 
- diremos nós ... 

J,ago N. 13- Indica que a ~ Comissão de Fi- E~ 15 de julho é 
ruinças promova o andamento e a hda e enviada á 
aprovação da emenda do Senado ao pro- Comissão de Ft-
~eto n. 164 B, de 1929, ou elabore pro- nanças. 
Jeto revogando o dispositivo do decreto Pende de parecer. 
n. 5. 753, de 29 de dezembro de 1929, 
na parte relativa á verba para "Far-
damento" da Guarda Civil e da Ins-
petoria de Veículos. (Finanças 217, de 
1930). 

Indico que a Comisão de Finanças, após 
ouvir o Governo, por intermedio dos 
Srs. Ministro da Justiça e Chefe de Po-
licia, promova, o mais urgentemente 
possível, · o andamento e a aprovação 
da emenda do Senado Federal apresen-
tada ao projecto n. 164-B, de 1929, da 
Camara - que l?ropõe a melhoria jus-
tíssima dos vencrmentos do pessoal da 
Inspetoria de Veicules, da Gu~rda Civil 
e do Corpo de Investigadores; e mais, 
que a mesma Comissão, certificando-se 
de que não é possível a aprovação ime-
diata da referida emenda ato con-
tinuo elabore projeto de lei, revogando 
o dispositivo do decreto n. 5.753, de 29 
de dezembro de 1929, que ao COJiceder 
verba para "Fardamento" da Guarda 
.Civil e da Inspetoria de Veículos, de-
terminou que metade das despesas com 
os fardamentos novos dos guardas-
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civis e fiscais de veículos fôsse paga pelo 
respectivo pessoal, mediante desconto 
mensal em folha. 

Justificação 

Está em transito nesta Casa Legislativa, 
pendendo apenas de discussão unica, a 
emenda do Senado Federal acima refe-
rida. · 

Submetida á outra Casa do Congresso, 
sem a conveniente audiencia da Admi-
nistração, essa emenda foi rapidamente 
aprovada, para desprestigio dos candi-
datos á eleição de 1 de março ultimo, que 
não costumavam prometer o que não 
podiam fazer no IJlOmento ... 

O desastroso resultado de tão feio habito 
eleitoral af está - a Administr~ão, 
não tendo tido conhecimento oficial da 
emenda, não se pronunciou até agora 
sôbre a sua oportunidade e conve-
niencia, e a propositura em apreço con-
tinua dormindo no seio duro da nossa 
"Geladeira Financeira". 

Aconteceu, no entanto, que o Congresso, 
no ano passado concedeu a verba pe-
dida - 950:000$ - para a reforma dos 
fardamentos da Guarda Civil e da Ins-
petoria de Veículos (viCie Orçamento 
da Despesa - Diario Oficial, de 29 de 
dezembro de 1929, pagma 56, subcon-
signação 17• Matenal de Consumo da 
Policia do Distrito Federal) determi-
nando: - "devendo a metade da des-
pesa ser paga pelo respectivo pessoal, 
mediante desconto mensal em folha. 

Parece-me, portanto, de toda justiça, na 
hipotese de não ser possível a apro-
vação imediata da emenda ao projeto 
n. 164-B, que pelo menos não se agrave 
mais ainda a situação penosíssima dos 
humildes e dedicados guardas-civis e fis-
cais de veículos da cidade, muitos dos 
quais, já atualmente, ao fim do mês, 
só recebem vales de multas e de des-
contos de obrig~ões diversas. 

Negar-se a servidores da Nação de tão de-
licadas e espinhosas funções um au-
mento de vencimentos que todos con-
cordam ser indispensavel, e obrigá-los 
ainda á compra de roupas novas, é co usa 
que certamente não está tambem nos 
intuitos da Administração atual que, 
aliás, consta-me, póde determinar a 
aquisição dos novos fardamentos, sem 
nenhum apelo á bolsa minguada das 
Inspetorias aludidas. - M ozart Lago. 

ANDAMENTO 

23 Julho ... Mauricio de N. 14 - Indica que as Comissões de Em 23 de j.ulho é 
Lacerda Justiça e Leg~slação Social formulem, hda e enVlada ás 
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após o estudo da presente indicação, Comissões de 
um projeto de lei sôbre o desemprêgo Justiça e Legisla-
e as casas operarias.- (Justiça 58, ção social. 
L. Social 9.) Pende de parecer. 

Indico que as Comissões de Consti-
tuição e Justiça e Legislação Social 
formulem após o estudo da presente 
indicação, um projeto de lei sôbre o 
desemprêgo e as casas operarias, nas 
seguintes bases, que, adotadas, im-
portam na modificação do disposto no 
Codigo Civil, corpo de direito privado 
que data de muitos anos antes da 
guerra, quando o mesmo galvanizava 
outro espuito do direito civil sob a egide 
do velho direito público, e era, em 1925, 
quando se promulgava, uma codifi-
cação nati-morta em uma sociedade 
em franca metamorfose, como de-
monstrei no meu discurso de abril de 
1923, sObre o Codigo Civil. 

As bases fundamentais do projeto de-
vem repousar sôbre a limitação dos 
lucros. 
Assim ei-las: 

a) limitação dos lucros nas indústrias em 
geral a :12 % anuais; 

b) o excedente desses lucros será dividido 
em duas partes iguais, uma para a 
reserva dos empregos ou soCiedades 
respectivas, outra para atender á de-
socupação periodica e forçada dos seus 
o:eerarios, bem como á construção de 
VIlas operarias; 

c) no caso de socorro operario, esses 
fundos serão recolhidos ao Tesouro, 
constituindo uma caixa especial, de 
cuja regulamenta9áo tratará em prin-
cipio a presente lei; 

d) no caso de ·construções de casas ope-
rarias, serão as respectivas quantias 
recolhidas ao Tesouro e constituirão 
uma caixa especial para esse fim, ad-
ministrada em igualdade de condições 
pelos interessados, salvo se as empresas 
ou sociedades comprovarem, perante os 
orglios de fiscalização do Estado quanto 
ás leis do Trabalho, o emprêgo daquelas 
quantias para os mesmos fms, sempre 
sem interesse na exploração de alu-
gueres e de modo a que os seus operarios 
findem proprietarios das suas habi-
tações assim adquiridas. 

J mtijicação 

Volto a insistir no caso do desêmprego, 
mais de 80 mil nesta Capital e 160 mil 
em 8; Paulo, são uma cifra que não 
se resolve com as migrações forçadas 
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para Mato Grosso nem as pretellB81-
mente voluntarias da Capital para 
outros Estados, por meio de passes, 
passe-muito-bem da Policia aos sem pão 
e sem trabalho, devido aos erros eco-
nomicos de varios Governos cheios de 
empirismos financeiros... Não ha 
tambem como deferir á banana a so-
lução do caso, por mais paradisiaco 
que se afigure este pais a certos oti-
mistas e por mais musas que ele dê . . . 

A limitação dos lucros que já em agosto 
de 1918 pude propor no Congresso 
com a demonstração dos profite:urs da 
guerra entre nós, continlia a se impêr 
mesmo depois desta, mesmo com a 
crise atual das nossas indústrias. 

Isso prova o relatorio das indústrias Mat-
tarazzo em que confessa lucros anuais, 
em um decenio de 20 a 50 mil contos 
com a guerra e sem a guerra. 

E agora mesmo, com a crise, dizia esse 
relatorio, em 1929, que apesar de para 
vender muito ter rebaixado os seus 
preços em alguns artigos, de 10 a 30 
e até a 50 %, o seu movimento, que 
no ano anterior fôra de pouco mais de 
200 mil contos, ascendera a cerca de 
300 mil! Com a famosa "nacionali-
zação" das indústrias, sem quaisquer 
onus sociais para com seus trabalhado-
res assim estafados, o poderpso conde 
poude tirar tres mil contos para a pro-
pria estatua em vida, em um parque 
de beneficencia italiana em S. Paulo, 
importada de um cinzél da patria-
lonta.na. 

Acredito que esses elementos levarão a 
douta. ComiBBão de Legislação So-
cial a não se deter diante de velhos 
tabus da legislação e da economia na-
cional, na solução de dous casos so-
ciais prementes, um dos quais, o da 
habitação proleta.ria, constitue nos 
mocambos de Recife, nos sapês brasi-
leiros e nas favelas cariocas, incrus-
tados nos bairros dourados da Capital, 
um clamor vivo ao legislador patricio, 
que o terá de ouvir, por fas ou por 
nefas, quando de caso soCial, de jus-
tiça e humanidade, se transformar, 
como já o vemos, em problema de hi-
giene pública; 

Não é queimando ou arrazando mocambos 
e favelas que esta resolverá o problema. 
E' resolvendo. E aqui lhe damos um 
esboço de solução. 

Quem taxa, como renda, o salario, o soldo 
e o ordenado, não deve ter escrupulos 
em sobretaxar indiretamente os lucros 
ou limita-los mesmo com' fito cole-
tivo de bem geral. 

ANDAMENTO 
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23 de julho MalJI'i~o de N. 15 - Indico que a Comissão de Em 23 de julho é 
Lacerda. Legislação Social formule um projeto lida e enviada á 

relativo á exploração do trabalho nos Comissão de Le-
portos, trapiches e cáis, determinando gislação Social. 
a respectiva fiscalização e limites do Pende de parecer. 
peso ou carga ao operario.- (Legis-
lação Social, 8, de 1930.) 

Indico que a Comissão de Legislação 
Social formule um projeto relativo á 
exploração do trabalho nos portos 
trapiches e cáis, determinando a respec-
tiva fiscalização e limites do peso ou 
carga ao operario, longitude do seu 
transporte, altitude do seu volume de 
acôrdo com os princípios sociais e hL-
gienicos do trabalho. 

J ustijicação 

Os animais já têm a carga re~ada po; 
lei. Os operarios não têm lelll que re-
gulem carga que transportam. 

20 agosto .. Sá Filho .... N. 16 - Indica que a Comissão de Em 20 de agosto vai 
Justiça se manifeste sôbre a consti- a imprimir 
tucionalidade dos creditos extraordi- Pende de discussio. 
narios abertos, sem autorização plena 
do Congresso, e dá outras providencias: 
com parecer contrário da Comissão 
de Justiça.- Justiça, 25- 1930). 

(Vide indicarão n. 1, de 1927.) 

6 set .. ... Dolor de Bri- N. _17.- Indica que a Co~ão de Cons- Em .6 de ~ete~br:o 
to e outros t1tmção e Just1ça se manifeste sobre a va1 a 1mpnxmr 

exigencia de expedição de decreto, pelo para ser reme-
Poder. Executivo Federal, sempre que tido á Comissão 
houver de agir, ou de intervir, em de Constituição e 
qualquer parte do territorio nacional, Justiça. 
em defesa dos negocias peculiares da Pende de pareceres. 
União.- (Justiça, 77, de 1930.) 

15 set .. . . . Mauricio de N. 18 - Indica que as Comissões de Em 15 de setembro 
Lacerda. Viação e Obras Publicas e de Finanças, é lida e vai a im-

tomando em consideração a mensagem primir para ser 
do Presidente da Republica sôbre a re- remet ida ás Com-
forma do contrato da São Paulo Rail- missões de Obras 
way, formulem projeto preliminar de e de Finanças. 
refonna dos serviços da Inspetoria Fe- Pende de pareceres. 
dera! das Estradas.- (Obras 12- Fi-
nanças 349.) 

17 setem. ; . Mauricio de N. 19 - Indica que a Comissão de Jus- Em 17 de setembro 
Lacerda. tiça, tomando em consideração o caso é lida e vai a im-

do serviço policial e degrêdo dos quatro primir para ser 
jornalistas cariocas, sem processo ou remetida á Co-
outra f6rma legal, ocorrido em São missão de Cons-
Paulo, proceda a um inquerito l?arla- tituição e Justiça; 
mentar e formule projeto de mter- Pende de pareceres. 
venção naquele Estado, de acôrdo com 
o art. 6°, n. II, letra j, da Constituição. 
- Justiça, 80 1930. 
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26 set ..... Adolp~o. Ber- N. 20 - Indica que, nos termos do ar- Eni 26 de setembro 
gam1m. tigo 2a0 da lei interna1 se proceda a vai a imprimir 

rigorosa e urgente sind1canc1a no sen- para ser remetida 
tido de elucidar como foi suprimida ás Comiasões de 
uma parte do art. 122, § ao, da nova Justiça. e de Po-
lei de falencias e um trec\lo do art. 126. licia. 
-(Justiça, 85 e Policia, 9, 19aO.) Pende de pareceres. 

7 out.; ... Dolor de Bri- N. 21 - Indica que a Comissão de Jus-, Em 7 de outubro 6 
to. tiça se manifeste sôbre o carater tran- lida, vai a im-

sitorio ou a natureza permanente do primir para ser 
art. ao do decreto n. a.542, de 25 de rem,etida á Co-
setembro de 1918, relativo ao preen- mÍ!jsão de Jus-

I 
chimehto de vagas na Camara e Se- tiçft: 
nado. -(Justiça, 90.) 

• 
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INDICE DOS 11E1A T011ES DA COMISSÃO DI FINANÇAS 

NOMES 

A 

Alvaro de Vasconcelos .•....••...•.•.• 

Aníbal Freire ........... , .•... , .•.....• 

Abner Mourão .• , •...•.•.•..• ,, .•••..•. 

c 

ASSUNTO 

Finanças- 15 (Projeto n. 71), 56 (Pro-
jeto n. 202), 63 (Projeto n. 183) ; 68 
(Projeto n. 13), 123 (Projeto n. 266), 
i83 (Projeto n. 134), ;!24 (Projeto nü· 
mero 141) e 358 (Projeto n. 275.) 

Finanças- 18 (Projeto n. 288), 67 (Pro-
jeto n. 160), 97 (Projeto n. 40) e 297 . 
(Projeto n. 276). 

Finanças- 88 (Projeto n. 75). 

Carlos Penafiel, ..• , , . , , , . , .. , , , . . , .. , , Finanças - 7 (Projeto n. 57), 4i (Projeto 
n. 56), 93 (Projeto n. 228), 200 (Projeto 
n. 225), 211 (Projeto n. 182) e 31 1 (Pro-
jeto n. 277). 

D 

Deoclecio Duarte . ••.• , .. , . . .. , . •.. .• .• 

. Domingos Mascarenhas ... . .... , .... . .• 

G 

Finanças - 2 (Projeto n. 34), 3 (Projeto 
n. 33), 4 (Projeto n. 32), 5 (Projeto 
n. 31), 6 (Projeto n. 29), 11 (Projeto 
n. 28), 12 (Projeto n. 27), 16 (Projeto 
n. 159), 106 (Projeto n: 127), 109 (Pro-
jeto n. 184), 177 (Projeto n. 104), 215 
(Projeto n. 224), 219 (Projeto n. 162) 
e 259 (Projeto n. 226) . 

Finanças - 8 (Projeto n. 55) e 214 (Pro-
i e to n . 199). 

Ga1dino Filho ...•. ,.,,,,., .. , •... ,.... Finanças- 34 (Projeto n. 163), 89 (Pro-
jeto n. 115), 120 (Projeto n. 84), 136 
(Projeto n. 263), 256 (Projeto n. 200), 
281 (Projeto n. 246) e 310 (Projeto 
n . 263). 

J 
José de Moraes .....•. , •.... ,......... Finanças- 153 (Projeto n. 198), 171 

(Projeto n. 203), 262 (Projeto n. 227), 
270 (Projeto n. 20 A), 308 (Projeto 
n. 266), 315 (Projeto n. 261), 316 (Pa-
recer n. 44) e 326 A (Projeto n. 237). 

M 

Miranda Rosa......................... Finanças- 23{Projeto n. 21) e 39 (Pro-
jeto n. 32). 
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NOMES 

p 

Prado Lopes .......... .• .•.......... •. 

R 

A~SUNTÇ> 

Finanças - 17 (Parecer n. 45), 65 (Pro-
jeto n. 114), 98 (Projeto q. 116), 105 
(ProjetO n. 132), 115 (Pro1~to n. 48) , 
159 (Projeto n. 76), 229 (Projeto n. 256), 
248 (Projeto n. 165) e · 339 (Projeto 
n . 290). 

Rodrigues Alves....................... Finanças - 82 (Projeto n. 6Q), 132 (Pro-
jeto n. 161 ), 210 (Projeto n. 158), 266 
(Projeto n. 301) e 304 (ProJeto n. 255). 

w 
Wanderley de Pinho ................. .. 

Villas Bôas Uoão) ..................... · 

Finanças - 10 (Projeto n. 30), 13 (Pro-
jeto n. 26), 19 (Projeto n. 23), 21 (Pro-
jeto n. 133), 22 (Projeto n. 25), 31 (Pro· 
jeto n. 35), 32 (Projeto n. 24), 40-bis 
(Projeto n. 9}, 48 (Projeto n. 81), 80 
(Projeto n. 8.."1 , 117 (Projeto 11. 83), 118 
(Projeto n. 72 , 119 (Projeto n. 83), 279 
(Projeto n. 218) e 280 (Projeto ri . 219) . 

Finanças -145 (Projeto n, 264), 2Ó6 
(Projeto 11. 267) e 28g (Projeto n. 194). 
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MENSAGENS DE 1930 

NÚMERO DO OFICIO E DATA . . 

2.68t, c:te 29 de julh.o de t930. 
· Com ~emonstração. 

P tO, de 9 _de julho de t930. 

6, de 2t de fevereiro de t930. 
Processo n. 2.896, de t930. 
Precataria da justiça Federal 
de S. Paulo. 

'7, de t5 de maio de 19-30. Pre-
cataria da justiça Federal da 
ta Vara do Distrito Federal. 

"Processo n. 18.057, de 1930 . .. 

10, de 7 de junho. Precataria da 
justiça Federal da t n Vará do 
Distrito Federal. Doc. nu-
mero 20.953, de 1930. 

t4, de 31 de julho de t930. Aviso 
do Ministerio do Exterior e 
idem da Companhia. 

15, de 7 de agosto de 1930. Pre-
cataria da Justiça Federal da 
2a Vara do Distrito Federal. 
Processo n. 28.651, de t930. 

t6, de 8 de agosto. Precataria da 
justiça Federal da ta Vara do 
Distrito Federal. Processo nu-
mero 33.82t de 1930. 

ASSUNTO 

Mínislerio da Agricultura 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
364:891$650, para pagar á Sociedade Ano-
nlma lndustrias de Sêda Nacional, em São 
Paulo.- Projéto n. 200. Finanças, 256. 

Ministerío do Exterior 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
70:000$, ouro, e 850:000$, papel, para ser-
viçodefronteira.-Projeton. 158. Finan· 
ças, 1210. 

Ministerio da Fazenda 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
86:629$, para pagar a João Pinheiro Al-
meida e D. Carolina Augusta Almeida, her-
deiros de Joaquim Almeida Barros, em vir-
tude de sentença judiciaria. (Revigora a lei 
n. 5.477: de t928.)- Finanças, 14. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
1:743$100, para pagar aos Drs. Carlos José 
das Neves, Alfredo Leal de .Sá . Pereira e 
Vicente Galo, em virtude de. sentença judi-
ciaria.- Finanças, 20. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
· 99: 190$075, para pagar a João Carlos Pe-

reira ~ínto, em virtude de sentença judi-
ciaria.- Projecto n. 75. Finanças, 88. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
i'. 232.750, para pagar á Companhia Comet-

. cio e Navegação (Pereira Carneiro & Comp. 
Ltd.) a indenização devida pelo torpe-
deamento de navios, etc.- Finanças, 255. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
9:805$445, para pagar aos Drs. Americo 
Pereira da Silva Pinto e Abelardo Marinho 
de Albuquerque Andra"e, em virtude de 
sentença judiciaria.- Projeto n. 227. Fi-
nanças, 262. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
3: t55$039, para pagar a Antonio Felix de 
Almeida, em virtude de sentença judicia-
ria. -Finanças, Z12. 
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17, de 11 de agosto de 1930. 

18, de 14 de agosto de 1930. Pre-
cataria da justiça Federal da 
2• Vara do Distrito Federal. 
Processo n. 40.283, de 1929. 

22, 

23, 

25, 

ZT, 

de 21 de agosto de 1930, Pre-
cataria da justiça Federal da 
2• Vara do Distrito Federal. 
Processo n. 21.463, de 1930. 

de 30 de agosto de 1930. Pre-
cataria da justiça Federal da 
2• Vara do Distrito Federal. 
Processo n. 27.754, de 1930. 

de 10 de setembro de 1930. 
Precataria da justiça Federal 
da 1• Vara de Minas Gerais. 
~rocesso n. 42.316, de 1930. 

de 18 de setembro de 1930. 
Precataria da justiça Federal 
da 2" Vara do Distrito Federal. 
Processo n. 34.493, de 1930. 
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Mensagem pedindo o crédito especial de 
10.158:859$568, ouro, etc., para pagar 
juros vencidos e títulos sorteados, para 
amortização dos emprestimos contraídos 
na França. - Projeto n. 301. Finan-
ças, 266. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
89:013$877, para pagat a José Monteiro 
Ferreira, em virtude de sentença judi-
ciaria.- Finanças, 290. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
1.260:658$812, para pagar a Meireles, Za-
mith & Cia., Leitão e Rios e Dias Tavares 
& Cia,, em virtude de sentença judiciaria. 
-Finanças, 300. Projeto n. 2sg . 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
60:723$623, para pagar a Francisco Hen-
rique Stilben, em virtude de sentença judi-
ciaria. -Finanças, 328. Projeto n. 262. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
126:680$578, para pagar a Manoel Bayo-
neta, em virtude de sentença judiciaria. 
-Finanças, 348. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
204:067$612, para pagar ao Dr. Guilherme 
Barros da Rocha Frota e capitães Antonio 
Bernardino da Silva e Antonio Pereira de 
Ba1Tos, em virtude de sentença judiciaria . 
-Finanças; 363. 

Ministerio da Guerra 

1, de 9 de janeiro de 1930. com Mensagem pedindo o crédito especial de 
demonstração. 3:893$, para pagar a Braulio « Cia.- Fi -

nanças, 2. Projeto n. 34. 

~. de 9 de janeiro de 1930. Mensagem pedindo o crédito especial de 
5: 112fi, para pagar a Afrodisio Coelho 
& Cia.- Finanças, 3. Projeto n. 33. 

3, de 13 de fevereiro de 1930. Mensagem pedindo o crédito espeCial de 
463$300, para pagar a Es:efanio Crispim 
dos Santos. - Finanças, 4. Projeto n. 32. 

4, de 13 de feveteiro de 1930. Mensagem pedindo o crédito especial de 
27:712$206, para pagar a Thom'az da Silva 
Palhares.- Finanças, 5. Projeto n. 31. 
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5, de 17 de abril de 1930. Com 
demonstração. 
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Mensagem pedindo o crédito especial de 
779$466, para pagar ao 2' tenente Milton 
Alberna.z Lobato. -Finanças, 6. Pro-
jeto n. 29. 

6, de 17 de abril de 1930. Com Mensagem pedindo o crédito especial de 
demonstração. · 79$466, para pagar a Francisco Pedro de 

Oliveira Tozzi.- Finanças, 7. Projeto n. 57. 

7 ~ de 8 de maio de 1930. 

11, de 31 de julho de 1929. Com 
demonstração. 

322 de 3 de fevereiro de 1930. 

828 (Diretoria de Contabilidade, 
ta Secção), de 18 de março 
de 1930. Cqm demonstração: 

Guiomar Peçanha· .. 
julia lglezias Figuei-

rêdo ............ . 
Carmen Rezende .. . 

4:800$ 

3:600$ 
2:400$ 

Mensagem enviando fixação das forças de terra 
para 1931.- Marinha e Guerra, -2. Finan-

- ças, 16. Projeto n. 159. 

-

Mensagem pedindo o crédito especial de 
20:403$300, para pagar a Bernardo Savaget 
e outros, por desapropriação de terras. 
-Projeto n. 226. Finanças, 259. 

Mitzisterio da justiça 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
4:554;:838, para pagar ao guarda civil Ma-
ximo Edmar Pereira da Cunha. - Finan-
ças, 8. Projeto n. 55. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
30:000$, para pagar despesas não in-
cluídas no art. 2° da lei n. 5.753, de 1929 
(Policia Civil e D. N. do Ensíno). - Fi-
nanças, 9. 

Dr . . Antonio X. Oli-
veha Menezes .... 19:200$ I, 

30:000$ 

1.0:>0 (Diretoria de Contabilidade, 
1• Secção), de 7 de abril de 
1930. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
3:974$193, pata pagar ao guarda civil 
Matias Dronhin de Andrade.- Finan-
ças, 10. Projeto n. 30. 

1.113 (Diretoria de Contabilidade, Mensagem pedindo o crédito especial de 
1• Secção), de 9 de abril de 4:129$032, para pagar ao Dr. Leon Rous-
1930. soulieres.- Finanças, 11. Projeto n. 28. 

I. 086 (Diretoria de Contabilidade, Mensagem pedindo ·o crédito especial de 
1• Secção), de 4 de maio de ,' 10:840$860, para pagar ao Dr. Octavio 
1930. · Kelly. -Finanças, 12. Projeto n. 27. 

1.204 (Dir<!toria de Contabilidade, , 
1a Secção), de 15 de abril de 
1930. 

S. C. 

Mensagem pedindo o crédito especiai· de 
5:400$, para pagar a D. Maria Olímpia 
Alves, viuva do guarda civil José Maria 
A1ves. - - Finanças, 13. Projeto n. 26. 

38 
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757 (Departamento Nacional de 
Saúde Publica), de 15 de maio 
de 1930. 

758 (Departamento Nacional de 
.Saúde Publica), de 15 de maio 
de 1930. 

i .576 (Diretoria de Contabilidade, 
1• Secção), de 21 de maio. 
com demonstração. 
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Mensagem pedindo o crédito especial de 
39:763$373, para pagar aos Drs. Antonio 
Gonçalves Peryassú e Abel Tavares de 
Lacerda. - Finanças, 31. Projeto n. 133. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
125:000$, para pagar serviços de sanea-
mento no Estado do Piauí. - Finanças, 22. 
Projeto n. 25. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
3:980$544, para pagar ao pessoal das em-
barcações da Policia Marítima da Capital. 
-Finanças, 31. Projeto n. 35. 

1 .577 (Diretoria de Contabilidade, Mensagem pedindo o crédito especial de 
1• Secção), de 21 de maio. 1:465$453, para pagar a Luiz Afonso Cha-

gas.- Projeto n. 24. Finanças, 32. 

1.655 (Diretoria de Contabilidade, 
1• Secção), de 27 de maio. 

1:821, de H de junho. 

239 E, de 12 de junho. Com de-
monstração. 

2.178, de 8 de julho de 1930. 

309 E (Departamento Nacional do 
Ensino), de 19 de julho de 
1930. Com demonstração. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
4:414$516, para pagar a Regina Purcer, 
filha de José Rodrigues Vessadas.- Pto-
jeto n. 56. Finanças, 47. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
4:774$193, para pagar a Eloi de Oliveira 
Carneiro. - Projeto n, 83. Finanças, 119. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
154:292$597, para p3gar aos serventes do 
Colegio Pedro 11 a gratificação provisoria 
referente aos anos de 1923 e 1926. -
Projeto n. 84. Finanças, 120. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
9:832$258, para pagar a D. Isabel de Frei-
tas Rodrigues, viuva do guarda civil Ale-
xandre José Rodrigues. - Finanças, 200. 
Projeto n. 225. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
21:600$, para pagar a dois assistentes da 
.Faculdade de Medicina da Baia.- Fi-
nanças, 234. 

2.350 (Diretoria de Contabilidade. Mensagem pedindo o crédito especial de 
1• Secção), de 22 de julho de 2:413$333, para pagar ao guarda civil joce-
1930. lino Rocha.- Finanças, 238. 

2.351 (Diretoria de Contabilidade, Mensagem pedindo o crédito especial de 
1• Secção), de 22 de julho de 2:413$333, para pagar ao guarda civil 
1930. Tomé ~ardoso Marinho.- Finanças, 239. 

1.188, de 30 de julho de 1930. Mensagem do Ministerio da justiça, pedindo o 
crédito especial de 7: 124!436, para pagar 
ao Dr. Ermilo de Freitas Melro. - fi-
nanças_, 254. 
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2. 601 (Diretoria de Contabilidade, 
ta Secção), de 12 de agosta de 
1930. 

2.602, de 12 de agosto de 1930. 

2.697, de 12 de agosto de 1930. 

2.681 (Diretoria de Contabilidade, 
t• Secção), de 19 de agosto de 
1928. 

2. 787, de 25 de agosto de 1930. 

2.778, de 26 de agosto de 1930. 

2.963, de 9 de setembro de 1930. 

3.180, de 30 de setembro de 1930. 
com demonstração. 

Mensagem pedindo o crédito especial ·de 
2:146$666, para pagar ao Dr. Manoel Xa-
vier Paes Barreto.- Finanças, 279. Pro-
jeto n. 218. 

Mensagem revigorando o saldo do crédito 
aberto pelo art. 4° do decreto n. 4. 789, de 
1924, de 400:000$, para instalação da "Casa 
de Ruy Barbosa".-Finanças, 280. Pro-
jeto n. 219. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
619:045$836 e 814:834$, para pagar des~ 
pesas da Policia Militar do Distrito Fe-
deral.- Finanças, 281. Projeto n. 246. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
7:374$730, para pagar a D. Dilia Gonçalves 
Monteiro, viuva de Joaquim Lucas Mon-
teiro. -Finanças, 296. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
121:000$, para pagar a Gusmão Dourado 
e Baldassini S. A. -Finanças, 309. 

Mens_agem pedindo o crédito especial de 
10:503$225, para pagar a D. Isabel Rodri-
gues Ferreira, viuva do guarda civil João 
Alves Ferreira.- Finanças, 310. Projeto 
n.263. · 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
4:679$670, para pagar a Manoel Machado. 
-Finanças, 344. 

Mensagem pedindo o crédito especial de 
975:000$ e 10:000$, para pagar subsídios e 
ajuda de custo aos Congressistas. -Fi-
nanças, 383. 

Ministerio da Marinha 

1.255 A, de 8 de maio de 1930.,. Mensagem enviando Fixação da Força Naval 
para 1931.- Marinha e Guerra, 1. Fi-
nanças, 15. · 

1.544 A, de 29 de maio. Mensagem sugerindo modificação da atual lei 
de vencimentos, na parte relativa ás van-
tagens do pessoal da Armada, quando via-
jando no estrangeiro. - Marinha e Guerra, 
lO. Finanças, 65. 
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2.770-A, de 19 de agosto de 1930. 

2.824, .de 21 de agosto de 1930. 
(Processso com 103 folhas e 
duas cadernetas em apenso.) 
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.~ensagem pedindo o crédito· especial de 
21 .000:000$, para pagar despesas com o 
1novo Arsenal de Marinha, da Ilha das Co-
bras.- Finanças, 303. 

\ ~ 
'!\ 

Me~,Jgem pedindo o crédito especial de 
, ~8$800, para pagar ao sub-oficial refor-
1- mado, S:lvestre Carvalho. Finanças, 302. 



Relação dos documentos afetos ás diversas 
Comissões e pendentes de parecer, na sessão 

de 1930 · 





:Relação dos documentos afetos· ás diversas Comissões e pen~entes 
de parecer 1 na sessão de 19SC 

ASSUNTO 

SOBRE A MESA 

PROJETOS NÃO JULGADOS OBJETO DE DELIBERAÇÃO 

Do Sr, Mozart Lago, dando nova denominação ao pessoal da 
Portaria da Repartição Geral dos Telegrafas .. . ........... . 

Dos Srs. Arthur Lemos e outros, considerando efetivos nos res-
pectivos cargos os atuais assistentes do Hospital Nacional 
de Assistencia aos Psicopatas ........................... .. 

Do Sr. Lengruber Filho, prorrogando por trinta dias o venci-
mento de todas as obrigações civis ou comerciais ........ . 

Do Sr. Cezario de Mello, considerando aprovados na serie ou 
ano em que estiverem matriculados os alunos das Escolas 
de ensino superior ou secundaria ..... . . ... . .. ... •.. • .. . .. 

Do Sr. Dioclecio Duarte, creando o serviço militar nas Estradas 
de Ferro ........••••. . ................... . ...........•... 

Do Sr. Mauricio de Medeiros, considerando automaticamente 
prorrogados por 30 dias todos os títulos de dívidas emitidos 
anteriormente a 5 de outubro de 1930 ....... .. .......... ! .. 

MATERIA A IMPRIMIR 

PROjETOS QUE NÃO FORAM A IMPRIMIR 

Sôbre ferias forenses na justiça local do Distrito Federal ...... . 
Regulando as Sociedades Anonimas (Proj. 11. 295, 1930) .....•.. 

PASTA DA COMISSÃO DE POLICIA 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

N. 4, de 1925 - Altera o Regimento Interno da Camara quanto 
á apresentação de projetos, indicações ou requerimentos . 
(So avulso) .• •.......... . . . .... , .... . ...•..• . .... ' ...... . 

N. 2, de 1926 - Modifica o Regimento Interno da Camara 
quanto á representação das minorias na constituição das 
suas lOmissões . .... . ................. . ........•........ • 

N. 2, de 1928 - Dispõe sôbre inclusão em ordem do dia de 
projetos não despachados pelas Comissões (So avulso) ..... 

OFICIOS 

DO SENADO (NÃO FORAM LIDOS NO EXPEDIENTE) 

Aviso n. 338 - Restituindo a resolução, sancionalfa, que auto-
riza o Govêrno a abrir, pelo Ministerio da Marinha o cré-
dito de 8:763$334, para pagamento ao capitão tenente 
Fernando Muniz_ freire .. .•••...• ,. .....•.••••.•••••••••••• 
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28.774 

28.775 . 

28.775 A 

28.776 

28.777 

28.778 

28.779 
28.780 

1 28.780 A 

2 28.780 B 

3 28.780C 

28.781 
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Aviso n. 339 - Restituindo autografos sancionados das 
seguintes resoluções : 
Al'irlnao· o credno-áe:J:·sg3$·, para pagar a Braülio & Comp. ;- · 
Abrindo o crédito de 5:112$, para pagamento a Afrodisio Coelho 

e Comp.; 
Abrindo o crédito de 27:712$, para pagamento a Tomaz da Silva 

Palhares ; 
Abrindo o crédito de 20:000$, para pagamento a Joaquim Bezerra 

de Lira .................•...........•.................... 
Abrindo o crédito,de 99:190$085, para pagamento a João Carlos 

Pereira Pinto ; 
Abrindo o crédito de 249$216, para pagamento ao Dr. José da 

.Mata Cardim ; · · 
Abrindo o crédito de 79$466, para pagamento a Francisco Pedro 

. ,de Oliveira Tozzi .......... ; ................ . .... , ...... . 

P_ASTA DA COMISSÃO DE FINANÇAS 

DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Aviso n. 309 E- Menságem solicitando o crédito especial de 
21:600$, para pagar a dois assistentes da Faculdade de 
Medi di na da Bata . . · . ..•.. · ...... · . ... ; .................... . 

Aviso n. 605 E - Mensagem, pedindo o crédito especial de 
63:6Q~$272, para pagar a funcionarios do Colegio Pedro 11.. 

Aviso n. 828 ....,. Mensagem, pedindo o crédito especial de 
30:000$, para pagar despesas que não foram incluídas no 
art. da lei 5.753, de 1929 ................................ . 

Aviso n. 1.188 - Mensagem, pedindo o crédito de 7:124$436, 
·para pagar ordenados devidos ao S.ub-lnsp~tor de Saúde 
do Porto de Fortaleza, Dr. Hermilo de Freitas Melro .. .. ... 

Aviso 11. 2.350- Mensagem, 'pedindo crédito de 2:413$333, 
para pagar ao guarda civil. Jocelino Rocha ................ . 

Aviso n. 2.351- Mensagem.; pedindo o crédito de 2:413$333, 
para pagar ao guarda civil Tomé Cardoso Marinho ....... . 

Aviso n. 2.681- Mensagem, pedindo o crédito de 7:374$730, 
para pagat a D. Dilia Gonçalves Monteiro, vi uva de Joa-
quim Lucas Monteiro .................................... . 

Aviso n. 2.787- Mensagem, pedindo ó crédito de 121:000$000, 
para pagar a Gusmão Dourado & Baldassini .............. . 

Aviso n. 2.963- Mensagem, pedindo o crédito de 4:679$640, 
para pagar a Manoel Machado ......................... . . . 

Avi~o 11. 3.180- Mensagem, pedindo os créditos de 975:000$000 
e. 10:000$, para pagar subsidio e ajuda de .custo a congres-

.. srstas ......... . . ... ........ . ... . ... . ..... . • .. · ... · · · · · · · 
Aviso n. 3.373- Mensagem, pedindo o crédito de '920$, para 

paga~nento ao guarda civil Adriano da Costa Barros ....... . 

MINJSTERIO DA FAZENDA 

Aviso n. 6- Mensagem, pedindo o crédito de 86:629$108, para 
pagar a João Pinheiro Almeida e D. Carolina Augus a Al-
meid~, herdeiros de Joaquim de Almeida Barros: ......... . 

Aviso n. '7- Mensa~tem, pedindo o crédito de 1:743$100, para 
pagar aos Drs. Carlos José das Neves, Alfredo Leal de Sá 
Pereira e Vicente Galo ..•... ;; ..... ;;; . ;; . ;; ...... ,·,·,, . .... . 

o 

28.782 

28.783 

234 28.785 

195 28.786 

9 28.787 

254 28.788 

238 28.789 

239 28.7go 

296 28.791 

309 28.792 

344 28.793 

383 28.794 

28.795 

14 28.796 

20 28.797 
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Aviso n. 8- Mensagem, pedindo o crédito de 10:708~140, para 

pagar a D. Clara Martins de Miranda Reis .......•........ 
Aviso n. 16 - Mensagem, pedindo o crédito de 3:155$039, para 

pagar a Antonio Felix de Almeida ........................ . 
Aviso n. 18 - Mensagem, pedindo o crédito de 89:013$877, para 

pagar a José Monteiro Ferreira (Retirados os documentos) .. 
Aviso n. 25 - Mensagem, pedindo o crédito de 128:680$178, 

para pagar a Manoel Bayoneta (Retirados os documentos), .. 
Aviso n. 27- Mensagem, pedindo e crédito de 204:067$612, 

para pagar ao Dr. Guilherme Barros da Rocha Frota e 
capitães Bernardino Antonio da Silva Junior e Antonio 
Pereira de Barros (Foram retirados os documentos) ......• 

Aviso n. 37- Mensagem, p~dindo o crédito de 7:793$_05. para 
pagar ao coronel João Evangelista da Silva Gomes ........ . 

Aviso n. 66- Mensagem, pedindo o crédito de 14:822$186, para 
pagar a D. Maria Salomé da Silva e outros .............. . 

Aviso n. 56- Mensagem, pedindo o crédito de 30:814$344, para 
pagar á Hollandsche Zend America Handelmantachappy 
(Retirados os documentos) ................................ . 

Aviso n. 14 - Mensagem, pedindo o crédito de :132.750 libras, 
para pagar á Comp. Comercio e Navegação (Retirados os 
documentos) ................................•............ 

DO MINISTERIO DO EXTERIOR 

Mensagem, enviando cópia da convenção internacional de 1921, 
sôbrc a unificação do sistema metrico ..•............... , .. 

DO MI' ISTERIO DA MARINHA 

Aviso n. 1.544 A- Mensagem sôbre os vencimentos do pessoal 
da Armada quando em viagem para o Estrangeiro ......... . 

Aviso n. 2.029- Mensagem, pedindo o crédito de 389:475$400, 
para pagar despesas nos hangars do Centro de Aviação 
Naval do Rio ............................................ . 

Aviso n. 2.770 A -Mensagem, pedindo o crédito de réi:; 
21.000:000$, para o Arsenal de Marinha da Ilha das Cobrí!s. 

Aviso n. 2.824- Mensagem, pedindo o crédito de 988$SOO, 
para pagar ao sub-oficial Silvestre de Carvalho ........... . 

Aviso n. 3.394- Mensagem, com razões do veto á resolução 
legislativa, sôbre o crédito de 15:531$329, para pagamento 
ao Dr. José Antonio Pedreira de Magalhães Castro ....... . 

Aviso n. 4.567 O- Mensagem, pedindo o crédito de 15:521$329, 
para pagar ao Dr. José Antonio Pedreira de Magalhães 
Castro (Retirados os documentos) .......................•. 

Avi~o n. 3.281 A- Mensagem, pedindo o crédito de 13:924$000, 
para pagamento ao 2° tenente Jorge Americano de Almeida 
Gonzaga (Retirados os documentos) ........... .... ....... . 

Aviso n. 4.689 M- Mensagem, pedindo pagamento de diferença 
de vencimentos para o capitão-tentente João de Matos 
Araujo (Retirados os documenlos) ..............•..••.•.... 

Oficio do Conselho Municipal do Distrito Federal enviando 
cópia da indicação apresentada, solicitando aprovação da 
emenda do Sr. Mozart Lago ao projeto n. 395 A, de 1930 ... 

Oficio da Associação Comercial do Rio de janeiro, remetendo 
a indicação que solicita verba no Orçamento da Agricultura 
para Congressos, Conferencias e Convenções .......•.•.••. 

275 28.798 

272 28.799 

290 28.800 

348 28.801 

363 28.802 

93 28.803 

133 28.804 

46 28.805 

255 28.806 

263 28 807 

65 28.808 

354 28 .809 

303 . 28.810 

302 28.811 

380 28.812 

336 28.813 

?8.814 

28.814 A 

28.815 

2~2 28.~16 
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REPRESENTAÇÕES 

Alcindo Br.asil Guedes e outros, sôbre as lotações das diversas 
mesas 'de rendas e postos fiscais do Rio Grande do Sul. ... 

Associação Comercial do Paraná, sôbre o projeto de combate ao 
alcoolismo ...............•....•....................•..... 

Associação Comercial e Industrial de joinvílle, sôbre o projeto 
que aumenta impostos de bebidas alcoolicas ............ . 

Bopp, Sassen, Ritter & Comp . , sôbre o projeto de lei de 
repressão ao alcoolismo ......... : ..•..................... 

Centro Industrial de Fiação e Tecelagem de Algodão, refe rente 
á aplicação do Regulamento do imposto sôbre operações 
a termo. (Pende de inf01mações) . ....................... .. 

Centro Industrial do Brasil sôbre o projeto 209, de 1930, refe-
rente ao projeto de repressão ao alcoolismo .............. . 

Elmano Canabrava, pedindo reintegração no Jogar de guarda 
fios do Telegrafo Nacional. (Pende de informações) . ...... . 

Instituto Protetor dos Pobres e Crianças, da Estação do Ria-
chuelo, pedindo auxilio ...•...•.......•....•....•...•.... 

REQUERIMENTOS 

Antonio Garcia de Miranda, pedindo interpretação da lei que 
mandou pagar soldo a Voluntarios da Patria. (F in. 311, 
de 1923) .......•..••................................ , .... 

Alvaro Teixeira dos Santos Jmbassay (Dr. ), pedindo paga-
mento .........•.•............... . ............••.....•... 

Alvaro Teixeira dos Santos Imbassay (Dr.), pedindo reversão. 
(Marinha e Guerra, 13, de 19'2§) .......................... . 

Cobradores da dívida ativa da União, pedindo. aumento de 
percentagem que percebem .............................. . 

Fernando Martins Carneiro, pedindo contagem de tempo: (Pende 
de informações) . ........................................ . 

José Rufinp de Oliveira Filho, pedindo concessão de linha de 
navegação a vapor de Manáus e os limites brasileiros dos 
rios ja~rá e Içá .... . ..............•....••••............. 

Ladario Tf!ixeira, solicitando auxilio para acompanhar a cons-
trução de um Saxofone modelo .........•.................. 

Leoncio Fanuchi, pedindo reconsideração do despacho .em reque-
rimento anterior sôbre pagamento a que se julga com 
direito ............•.•.........•........•....•............. 

Maria Isabel Guimarães Viegas e outros, pedindo pagamento 
de diferenç<i de vencimentos ....••••........•............. 

Patrões, maquinistas, foguistas e carvoeiros da Capitania dos 
Portos do Distrito Federal e do E. do Rio, pedindo equipa-
ração de vencimentos .•.•...................•............ 

Pereira Carneiro & Comp., Sociedade ... , pedindo autorização 
para prorrogar seu contrato por mais 10 anos ...•.....•.... 

P-ROJETOS 

1907 

N. 459 - Autoriza o Govêrno a ct e ar em uma das Ilhas da 
Baia de Guanabara ou da Baía de Angra dos Reis um hos-
pital Colonia para leprosos .......• . ...•....••••••....• · · · 
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1920 
N, 157 - Concede pensão á vi uva e filhas do 2' Tenente Mario 
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Jorge Mena Machado ... , ........ ,........................ 258 28.837 

1923 
N. 24;3 - Estende á Associação dos Funcionarias do Ministerio 

das Relações Exteriores os favores concedidos ao Banco 
dos Funcionarias Publicos e outros Bancos, para operar 
com os Funcionarias Publicos Civis. (Fin. 319, de 1923) ... 

1925 
N. 83 - Autoriza modificar o contrato celebrado com a Com-

panhia Estrada de Ferro Norte do Brasil. (Fin. 131, de 1925) . 
N. 312 A - Abt e o credito de 4.500 libras para indenizar a 

firma Viker Ltd. (Fin. 315, de 1927) ...... ... ............ .. 

1926 

28.838 

28.839 

28.840 

N. 757 - Autoriza o Governo a organizar um projeto de reforma 
dos serviços da administração federal. (Fin. 900, de 1926). 28.841 

N. 20 -- Abre o credito, pelo Ministerio da Viação, de ..,. 
113:526$006, para pagamento aos funcionarias da adminis-
tração dos Correios do Pará.. ............................ 154 28.842 

N. 93 - Concede ao 2° Tenente reformado do Exercito, José de 
Azevedo Bastos, soldo da Tabela A, da lei n. 2.290, de 1919. 213 28.843 

N. 299 - Autoriza o Governo a auxiliar a Fundação Afonso 
Pena.................................................... 70 28.844 

N. 735 "- Autoriza a abrir, pelo Ministerio do Interior o credito 
para ocorrer ao pagamento de vencimentos deixadqs de 
receber pelo Dr. Erico Coelho. (Fin. 299, de 1928)........ 28.845 

1927 
N. 36 - Institue um juiz substituto do juizo de Menores do 

Distrito Federal. ..................•.....................• 
N. 37 - Crea em cada Ministerio uma comissão para indicar 

promoção dos respectivos funcionarias. (Fin. 110, de 1927) .. 
N. 440 - Providencia sobre a efetivação de funcionarios em 

caso de interinidades. (Fin. 527, de 1927) ................. . 
N. 494 - Reverte em favor de D. Rita Sá Vale Porta a pensão 

de montepio que percebia sua mãe D. Silvia Sá Vale. (Fin. 
571. de 1927) . ............................................ . 

N. 530 - Aumenta o numero de premios de viagem a Europa 
concedidos pela Escola Nacional de Belas Artes •...•....... 

N, 557 - Eleva o imposto de consumo sobre os charutos de 
procedencia extrangeira ...... .. ...•...... . ......•••.••... 

N. 651 - Determina que as pensões concedidas aos veteranos 
do Paraguai revertam ás suas familias ...••..•........•.... 

N, 740 - Autoriza a transferencia ao Estado do Piauí de Fa-
zendas de criação de gado ...•.. ••. . ...... .......•.•...... 

55 28.846 

28 .847 

28.848 

28.849 

37 28.850 

71 28 .851 

191 28.852 

30 28.853 
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ASSUNTO 

1928 

N. 24 - Autoriza a revisão do Regulamento do lmpo'sto de 
Renda .................................................. . 

N. 76 - Autoriza a conceder um privilegio para a construção 
de uma Estrada de Ferro de Barra do Rio de Contas, na 
Baía ao Sitio de Abadia ................................ .. 

N. 132 -·Autoriza a consolidar as leis federais sobre adminis 
tração publica e a elaboração de um projeto do Codigo de 
Direito Administrativo Federal. ......................... .. 

N. 152 - Regula a execução dos set viços de Estatística do 
BrasiL ........................................ , .......•. 

N. 158 - Dispõe sobt e a fabricação de aviões no Pa1s ......... 
N. 154 - Determina a construção de um monumento dedicado 

á confraternidade sul-americana .......................... . 
N. 165 - Abre o credito de 42:000$, para pagar a Luciano 

Arnaldo Teixeira Leite. (F in. 205, de 1928) •..•••••• .••..•• 
N. 200 - Assegura beneficios a inferiores da Armada que pres-

taram serviços n:t campanh:t do Paraguai .......•.......... 
N. 280 - Regula os direitos au'torais. Oustiça 61, de 1930) •..•. 
N. 332- Abre o credito de 9:228$128, para pagar a José Fer-

reira Pontes. (Só avulsos) ............................... . 
N. 397 - As3egura a casais nacionais ou extrangeíros, com oho 

ou mais filhos o direito a instrução primaria, secundaria e 
superior para os filhos ....•.••................•........•.. 

N. 409 - Concede o direito a aposentadoria aos moto1 istas 
e seus ajudantes da Policia do Distrito Federal ........... . 

N. 411 - Concede pensão a D. Maria da Gloria de Abreu. mãe 
do falecido 2• Tenente Antonio Pedroso Novaes de Abreu .. 

N. 437- Autoriza incorporar á E. F. C. do Brasil a E. F. do 
Rio do Ouro ... , ........................................ . 

N. 439 - Eleva de 5 % para 20 % a hxa adicional sobre 
bebidas alcoolicas. (Só avulso) ......................... .. 

N. 443- Altera o art. 127, das Tarifas Aduaneiras ..........•• 

1929 

N. 1 - Autoriza a subvencionar os aereos clubs do país ..... . 
N. 11 - Declara que o soldo de que trata o art. 4" da lei 

n. 4.206, de 1920. é o da tabela em vigor na ocasião da 
morte do aviador ou submarínista ....................... .. 

N. 54 A- Abre o credito de 160:084~800, para pagar soldo 
a voluntarios da Patria .................................. . 

N. 73 - Crea um patronato agrícola na cidade de joazeiro, tiO 
Ceará ...................................•.........•.•.... 

N. 91 - Abre o credito de 521:200$, para pagar á Companhia 
de Navegação Costeira pela construção do Itaguassú ....... . 

N. 95- Fixa os vencim~ntos do pe>soal da Inspetoria de 
ve:culos ................................................. . 

N. 110 :-. Disp?e sobre o quadro de oficiais contadores e de 
admtmstraçao ............................................ . 

N. 111 - Eleva os vencimentos dos oficiais de justiça Federal 
das secções dos Estados ................•..•.......... , ••. 

N. 115 -·Abre q credito de 4:200$, ouro, para· pagar o premio 
de viagem ao Dr. Olavo Dantas Itapicurú Coelho ...... , ..• 
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N. 116- Abre o credito de 125:822$, para pagar.a condutores 
e outros funcionarias da E. F. C. do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . · 

N. 117 A - Concede uma diaria aos servent<!s e escafandristas 
de 1&, 2" e 3' classes do Ar;;enal de Marinha do Rio de 
janeiro. (Só avulsos) ...•................................. 

N. 131 - Auxilia co:n 50 contos o 9° Congresso Brasileiro de 
Geog1afia a reunir-se em Florianopolis ........•........... 

N. 140 - Autoriza a montag~m e o custei<;> na zona do Tocan-
tins de uma estação experimental de cacáu. (F in. 183, de 
1929) ................................................ ·.·.·. 

N. 142 A - Crêa uma agencia da Capitania do Porto em Caru· 
tapera, no Estado do Maranhão. (Só avulso); ............. . 

N. 147 A- Abrz o crédito de 3.500 contos para pagar a D. 
Maria Juvenil de Barros e sua filha ....................... . 

N. 150 - Altera o paragrafo 41, do art. 4°, do dec. n. 14.464, 
de 6 de outubro de 1926. (Regulamento do. Imposto de 
Consumo. Só avulso) ...................................... . 

N. 152- Regula o pagamento de pensão de montepio ........ . 
N. 156 - Concede a O. Maria Goudin Lessa Brainer a pensão 

mensal de 120$000 ....................................... . 
N. 157- Denomina manobreiros os atuais serventes dos diques 

"Santa Cruz" e "Guanabara" na Jlha das Cobras do Arsenal 
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370 

257 

S2 

70 

185 

201 
208 

277 

de Marinha do .t<io..................................... . 56 
N. 162- Dispõe sôbre cótas de caridade. (Fin. 208, de 1929) .. 
N. 172 - Céde, por aforamento ao Botafogo Foot Ball Club uma 

área de terreno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
N. 178- Altera o paragrafo 1° do a1t. 419, do Regulamento 

Geral dos Correios...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 144 
N. 185- Altera as pensões do Montepio...................... 151 
N. 18)- Altera a lei do Montepio dos Empregados Civis...... 207 
N. 205 A - Manda entregar á Associação Protetora das Missões 

os beneficios das quotas lotericas......................... 172 
N. 213 - Fixa os vencimentos dos encaixotadores da Diretoria 

da lntendencia da Guerra. (Fin. 274, de 1929) ............. . 
N. 215 -- Autoriza a emissão em.1930 e 1931 de sêlos em favor 

das Sociedades de educação. (Fin. 275, de 1929) .......... . 
N. 216 - Torna extensivo ao pessoal da taifa naval o direito 

ao asilo de In validos da Patria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
N. 233 A - Aumenta de dois o número de fieis de Tesoureiro 

Geral do Tesouro Nacional................................ 122 
N. 239 -· Assegura á Academia Nacional de Medicina uma 

subvenção anual de 40 contos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
N. 250 A - Equipara os vencimentos do Juiz federal, Juii 

substituto e Procuradores da Republica no Estado do Pa1á 
aos dos do Estado de Minas Gerais ..................... .. 

N. 252 - Equipara os vencimentos dos carteiros dos Correios 
do Estado do Rio aos dos da Capital Federal. ............ . 

N. 260 - Manda aplicar aos guardas de policia do Ministerio 
da Marinha as disposições da lei n. 5.148, de 1927 e 3.605, 
de 1918, que concedem aposentadorias aos guardas de 
policia do D. Federal ................................... . 

N. 283 - Revigora a autorização da lei 334, de 1922, mandando 
pagar a Bonifacio Magalhães da Silveira a quantia de 
4:550$. (Foram retirados os documentos) ................. . 

N. 288- Aumenta os vencimentos dos profe:>sores da Escola 
de Belas Artes .....•.........•........................... 

N, 298- Modiflca as denominações e vencimentos dos funciona-
rios do lnsLh uto Osvaldo Cruz ....•.••........ ,.,, ... , •. ,. 
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28.894 
28.895 
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28.898 

23.899 

28.900 
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28,902 

28.903 . 
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28.904 A 

28,9Qj 
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ASSUNTO 

N. 307- Dispõe sôbre aplicação da lei 5.657, de 1 de janeiro 
de 1929, aos· herdeiros de funcionarios Diplomaticos e Con-
sulares ............................•................... ,. 

N. 309 - Manda reverter a D. Maria J oaquina de Saldanha da 
Gama a pensão que percebia sua mãe D. Eulalia de Sal-
danha da Gama ....••...............•..................•. 

N. 311 - Aumenta o rtumero de mesas efetivas do quadro de . 
revisão do "Diario Oficial" ....•.•........•........•...... 

N. 312 - Aumenta os vencimentos dos escreventes dos carto-
rios federais .•••. , •........ ......... .............•••..... 

N. 313 - Aumenta os vencimentos dos professores dos Patro-
natos e Aprendizados Agrícolas .......................... . 

N. 317 - Autoriza a oficializar os serviços sanitarios da E. F. 
C. do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . ....... . 

N. 321 - Autoriza a vender á Sociedade Beneficente Dr, Pe-
reira Junior os lótes de terrenos situados á Avenida Hen-
rique Valadares ........•..••.•••..•..........•....•..... . 
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80 

170 

276 

23 

24 

~ 
~ N. 324 -·Autoriza a construção de um monumento em Porto) 

Seguro comemorativo da descoberta do Brasil. ........•... 
N·. 341 - Autoriza a despender 100 contos como subvenção ao 

Estado de Alagoas para a organização do mapa agrologlco. 

209 

N. 344 - Regula o pagamento do transporte aéreo da corres-
pondencia postal mandando fazer a cobrança em sêlos ordi-
narios ...•....••.•.....................•................. 

N. 356 - Aumenta o quadro de linotipistas do "Diario Oficial". 
N. 258 - Abre o crédito de 150 contos para auxiliar o comité 

preparador do 4° Congresso de Arquitetos e da 4• Exposição 
de Arquitetura .. ....••..••.•................•........•..• 

N. 360 - Autoriza a subvencionar os aéreos clubs já existentes 
no país ...•...............•..........••......•.......•.... 

N. 367- Abre o crédito de 12:382$715, para pagar ao capitio-
tenente Cezar José Dias. (Foram retirados os documentos). 

N ._ 372 - Autoriza o Govêrno a alienar as terras componentes 
da antiga fazenda Santa Cruz situada no D. Federal e no 
E. do Rio, de propriedade nacional nas· condições que 
estabele<;e. (Só avulso) .... ......................•..•.•... 

N. 37! :-Abre o crédito de 3:987$381, para pagar ao Dr. Ge-
mtntano da Franca ...................................... . 

N. 381 - Autoriza o Govêrno a conceder a · D. Ermenegilda 
Bitencourt de Moura uma pensão ..... ; ................... . 

N. 387 - Manda considerar professores catedraticos os profes-
sores de desenho do Colegio D. Pedro li ........•......... 

N. 390 - Crêa o Conselho Nacional de Assistencia Medica 
e Previdencia Sociàl. .................•................... 

N. 396 - Dispõe sôbre visitas de Alfandega e de Policia a 
vapores de cabotagem ................................... . 

N. 402 - Incorpora á 3• classe os operados de 4• e 5• classes 
do Arsenal de Marinha do Rio ........................... . 

N. 406 - Autoriza a despender mil contos com o edifício do 
Supremo Tribunal Federal e abrir concorrencia para a 
publicação dos acórdãos do Tribunal ..................... . 

N. 413- Organiza nas Emprezas, Estradas de ferro e linhas ·de 
bonds os serviços de contabilidade e estatística ........... . 

N. 418 - Concede ás vi uvas, filhas, irmãs e netas dos militares 
que serviram no Paraguai e Uruguai o meio soldo pela 
tabela em vigor .................•...........•............ 

N. 421 - Regula as concorrencias que devem preceder a assina-
tura dos contratos com o Estado ...........•.............. 

39 
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62 
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231 
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28.924 
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ASSUNTO 

I 
N. 422 ·• Abre o crédito de 4.552.659,33. francos, p~pel, e 

2. 723:528$869. para pagat a Société de Construction du Port 
de Pernambuco ............•.......... . ........•......... 

N. 423 - Manda abrir o concurso para os logares de escrivão 
de 1" entrancia da Policia do D. Federal ................ .. 

N. 425 - Dá estatutos aos funcionados publicas civis da 
União. (Só avulsos) .....•................... .• •.•........ 

1930 

N. 4 - Torna em classe unica os quadros de agentes do 
imposto de consumo e fiscais do sêlo adesivo .. . ...•.•..... 

N. 7 - Dá vantagens aos vendedores de sêlo .........•..... . 
N. 12 - Manda efetivar nos seus cargos os telegrafistas prati-

cantes da E. F. C. do Brasil.. .... . .. . ..... .. .......... . . 
N. 23 - Eleva os vencimentos dos oficiais da justiça federal 

das secções dos Estados ....•.. . ....... . ............•..... 
N. 36 - Aumenta os vencimentos dos eletricistas, do maqui-

nista e opetarios da Escola 15 de Novembro ... .......... .. 
N. 37 - Autoriza o contrato para a navegação dos rios da 

Amazonia ...........•.•.••...............•...•.••.•...... 
N. 38 - Autoriza o Govêrno a mandar imprimir gratuitamente 

na Imprensa Nacional os Anais da Academia Nacional de 
Medicina do Rio de janeiro ............................. . . 

N. 50 - Autoriza um emprestimo á Prefeitura do Distrito Fe-
deral. .............•.•.....•.....•••.....••••.••••. , ... .. . 

N. 58 A - Dispõe sôbre visitas da Alfandega e da Policia 
a vapores de cabotagem ....... . . . ....... .. .•....•.. . ... .. 

N. 62 -:- Manda fazer pagamento de gratificações a empregados 
da E. F. C. do Brasil .... . ......•...................... . . 

N. 63 - Abre o crédLo de 600 contos para pagamento a funcio-
nados da E. F. C. do Btasil. ............ ; . .. .......... .. 

N. 64 - Abre o crédito necessario á cobertura das oficinas da 
E. F. c .. do Brasil em S. Diogo ........................ .. 

N. 65- M.anda extinguir as zonas de serviço da E. F. C. do 
Brasil .. . ........•.. . .•..•............... . .... . ........ . . 

N. 66 - Autoriza o Govêrno a titular o pessoal jornaleiro da 
E. F. C. do Brasil. dos operarias da União, da Imprensa 
Nacional e Casa da Moeda ................. . ..•..•.... . .. . 

N. 70 - Abre créditos necessarios para pag:!mento aos mensa-
listas, .diaristas e jornaleiros da Comissão de Obtas do 
Porto de Laguna .......... . ............................. . 

N. 73 - Aumenta os vencimentos dos auxiliares de escrita da 
Escola 15 de Novembro .. ..... . ......•.••....•.. •.•.... • . , 

N. 80 - Autoriza a reorganização do quadro ativo dos oficiais 
, do corpo da Armada ... . ... . . . ................ . .......... . 

N. 84 - Abre o crédito de 154:292$597, para pagar a serventes 
do Colegio D. Pedro 11 ..... . ........ .. ... .. ............ .. 

N. 85 - Reverte a D. Maria joaquina de Saldanha da Gama 
a pensão que percebia sua mãe D. Eu latia de Saldanha da 
Gama. (Só avulso) ... . ........••.••..... . ...........••... 

N. 99 - Regula a situação dos servidores tecnicos dos estabe-
lecimentos de assistencia medica publica e privada .. . ..... . 

N. 102 - Efetiva os auxiliares extranumerarios da Diretoria 
Geral de Estatística ...... . ..•..•...... . 11 • • • •••••••••• •• •• 

N. 103- Aumenta os vencimentos dos auxiliares de farmacia do 
Ambulatorio Rivadavia Corrêa e Pavilhão Epitaclo Pessôa 
da Colonia de Psicopatas do Engenho de Dentro . .• •• •. . . . • 
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N. 105 - Estabelece um serviço 'de viagens fluviais entre 
Manáus e Maués, no Amazonas .................•........• 

N. 106 - Aumenta os vencimentos dos Inspetores de alunos do 
1nte1nato do Colegio D. Pedro 11. ..... , ...... , ........... . 

N. 108 - Abre o crédito de cinco mil contos para melhora dos 
serviços de abastecimento dagu~ da Ilha do Governador .... 

N. 128·- Crêa um campo experimental no município de Lagarto, 
E ;tado de Sergipe ...................................... . 

N. 130 - Autoriza a combater o alcoolismo e a proteger o 
alcool industrial .......................................•.. 

N. 131 -Fixa em 7:200$. os vencimentos dos datilografas da 
Inspetoria Federal de Portos Rios e Canais ............... . 

N. 132 - Regula o pagamento de transporte aéreo da corres-
pon.den~ia postal, n:andando fázer a cobrança em sêlos 
ordmanos .............................................. . 

N. 140 - Regula a promoção dos funcionarias da E. F. C. do 
' Brasil ............................. ,, ...................... . 
N. 142 - Manda contar o tempo dos funcionarias civis que 

servirem nas juntas. de alistamento ....................... . 
N. 145 - Abre o crédito de 300 contos para a construção de 

um edifício para os Correios e Telegrafas em Diamantina, 
no E de Minas .........................•................ 

N. 148 - Abre o crédito para o pa~amento de passagens aos 
desempregados naturais dos Estados ..................... . 

N. 167 - Autoriza o estabelecimento de uma linha de nave-
gação entre Mànáus e Boa Vista do Rio Branco, no Ama-
zónas ................................................... . 

N. 169 - Crêa mais uma secção na Administração dos Correios, 
de Santos ................•............................... 

N. 170 - Autoriza o Govêrno a efetivar os medicas que tenham 
mai~ ~e dois anos de embarque <;orno inspetores sanitarios 
manbmos .•......................... , .................. . 

N. 176 - Aproveita como carteiros os condutores de malas da 
Diretoria Geral dos Correios ............................. . 

N. 183 - Eleva á 1" classe a categoria da Capitania dos Portos 
do Maranhão. (Só avulso) ................................. . 

N. 189 - Autoriza a subvencionar com 36 contos a Empreza de 
Melhoramentos de Jlhéos., .......•.....•................. 

N. 191 - Autoriza a crear no Amazonas uma estação experi-
mental de cacáu, guaraná, etc ............................ . 

N. 192- Abre o crédito de 24. contos para pagar ao Dr. Ricardo 
de Almeida Rego ........................................ . 

N. 193 - Autoriza a vender estampilhas do sêlo do papel e 
vendas mercantis aos funcionarias civis e militares ....... . 

N. 203 A - Deternlina a inclusão de algumas associações de 
caridade na distribuição de cótas de loterias ............. . 

N. 207 - Au:oriza a prorrogar por mais 15 anos os prazos dos 
contratos resultantes do art. 132, § 1", n. 3, da lei n. 3.454, 
de 1918 ...•.... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N. 2?0 .- C~êa no. Ministcrio da Fazenda uma secção de esta-
bshca financeira ........ -................................ . 

N. 222- Dá normas para o preparo e execução dos Orçamentos 
e crêa o Conselho das Finanças Nacionais ................ . 

N. 229 - Abre o d-edito de 1.026:950$, para a instalação . da 
Fazenda Modelo de Campo Grande, em Mato Grosso ..... . 

N. 230 A - Manda entregar ás Santas Casas de S. Gabriel 
e T.arzuca e ao Hospital de S. José de Porto Velho as 
subvenções do orçamento da Jastiça ............ , ........ . 
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249 

251 

252 

253 

63 

264 

267 

268 

269 

171 

283 

301 

305 

307 

334 

orn >Z 
5 . 
O'U'l o:;u 
<O o. 

28.956 

28.957 

28 958 

28.959 

28.960 

28.961 

28.962 

28.963 

28.964 

28 965 

28.966 

28.9ô7 

28.968 

28.969 

28.970 

28.971 

28.972 

28.973 

28.974 

28.975 

28.97õ 

23.977 

28.978 

28.979 

28.980 

28.981 



-609 ..... 

ASSUNTO 

N. 234 - Fixa o vencimento anual do zelador do Manicomio 
judiciario da Assistencia a Psicopatas •....•....•..•...••.. 

N. 231- Autoriza a creação de Postos de Expurgo ........•... 
N. 236 - Modifica o art. 1.009, da Tarifa das Alfandegas 

relativo a maquinas diversas ....•................•....•... 
N. 240- Abre o crédito de 64:262$691, para pafamento de 

diarias de alimentação do pessoal da Diretoria de D~fesa 
Sanitaria Marítima. (Só avulso) .......................... . 

N. 243 - Autoriza a fazer a fusão dos quadros de motoristas e 
maquinistas da Inspetoria de Profilaxia Marítima da Saúde 
Pública ........••.•...................................... 

N. 244 - Restabelece a 3' classe de · estafetas da Repartição 
Geral dos Telegrafas ... ; .............••.........•....•... 

N. 245 - Equipara os serventes da Secretaria da Saúde Pública 
aos funcionarias de igual cat.::goria do Departamento Na· 
cional de Ensino .......................•.......•......... 

N. 249- Denomina "Auxiliares de Laboratorio" os atuais 
serventes do Laboratorio Bacteriologico do Departamento 
Nacional de Saúde Pública ....•..................•..•..... 

N. 251 - Substitue a taxa de 2 %, ouro, d.::stinada ás obras de 
melhoramentos dos portos, por um imposto especial ...... . 

N. 254- Equipara o almoxatife da Diretoria de Meteorologia 
ao da Diretoria de Estatística do Ministerio da Aqricul-
tura .....••.• _ ................... : . ................ -..... . 

N. 257 - Autoriza a publicar no Dia rio Oficial as á tas dos 
trabalhos do Instituto da Ordem dos Advogados . .....•.... 

N. 260 - Autoriza a tornar extensivo ao Ministerio da Fazenda 
o emprêgo de maquinas de estampilhar iguais ás utilizadas 
pêlo Correio Geral. ............. ..... ........•........... 

N. 262 - Abre o crédito de 60:723~523, para pagar a Francisco 
Henrique Stilben. (Retirados os documentos) ............. . 

N. 280 - R.:Jvigora a autorização constante do decreto legisla-
tivo n. 5.420, de 1928 ...•............................... 

N. 212.- Con~~de vanta~ens aós atuais sub-inspetores sani-
tanos mau h mos ....••...•............................... 

N. 284 - Concede favores ao material destinado á aviação ...• 
N. 286 - Crea mais dois Jogares de identificadores no Gabinete 

de Identificação do Distrito Federal ....••.•........• , ..... 
N. 289 - Abre o crédito de 1.260:658$812, para pagar a Mei-

reles, Zamith & Comp., Leitão e Rios e Dias Tavares 
& Comp. (Retirados os documentos) ........•............. 

N. 292 - Fixa os .vencimentos dos diretores dos Hospitais de 
S. Sebastião e Paula Candido .......... ... ..••...•........ 

INDICAÇÕES 

N. 2, de 1930 - Indica que as Comissões de L. Social, justiça 
e de Finanças, tendo em vista a crise de trabalho e canse-
quente problema do desemprego formulem para o mesmo 
uma lei de emergencia pêla forma que estabelece .••.•••... 

N. 13, de 1930 - Iudica que a Comissão de Finanças promova 
o andamento da emenda do Senado ao projeto n. 164 B, de 
1929, ou elabore projeto revogando o dispositivo do decreto 
n. 5;753, de 29 de d.::zembro de 1929, na parte relativa á verba 
para fardamento da Guarda Civil e da Inspetoria de Veí-

. cuJos ...•... •.. ..••.• ... ............. •...•..... ...•••.... 
S. C. 
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322 28.982 
325 28.983 

236 28.984 

329 28.985 

331 28.986 

330 28.987 

332 28.9a8 

341 28.989 

343 28.990 

346 28.990A 

352 28.991 

359 28.992 

328 2.8.993 

372 28.994 

374 28.995 
376 28.996 

378 28.997 

300 28.998 

381 28.9g9 

124 29.000 . 

217 29.001 
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ASSUNTO 

PASTA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

OFICIOS 

Do Minlsterio da justiça 

De informações sôbre o projeto n. 298, de 1929, modificando 
, as denominações e venCimentos dos funcionarias do Insti-

tuto Osvaldo Cruz ................................... : .. . 
Envian.do sugestões· do Conselho"l!i Penitenciaria do Distrito 

Federal sôbre repressão · do uso de armas· e abuso do 
alcool., .......•••..... • ..•..•.......•.••.................. 

Mensagem do Ministcrio da Guerra com as razões do veto 
sôbre a resolução legislativa que abre crédito de 18. contos 
para pagar ao sargento João Antonio Juiião ........•.....•. 

Do Dr. João Paes de Carvalho Barros, presidente da Comissão 
de lnquerito 1 d:e Recifê, pedindo licença pàra proçessar 

-o Deputado João Suassuna ............................... . 
Pedido de informações do Sr. Deputado Ariosto Pinto, sôbre 

o projt:to creàndo o fundo especial para a instalação de 
prisões e reformas penais ............................... . 

REPRESENTAÇÃO 
I 

União· dos Eri1pre$~d~s do _Con!ércio do Rio ~~bre o imposto de 
renda em sua : 111Ct~enc1a sobre pessoas fistca~ ..• . ......... 

REQUERIMENTOS 

Co.mpanl).ia Nacional de Navegação Aérea, pedindo concessão 
para a utilizaçãp dos rochedos de. S •. Pedro e S. Paulo ....•. 

Francisco RodrigJJes Bulhões, pedindo contagem de tempo em 
dobro. · (Just. ,6, de 1929<) ................................ .. 

Joaq-uim de 'Õiivei'ra Sampaio, pedindo a creáção de uma Escolã 
Correcional, ha Baía. Qust. 4, de 1927) ................. . 

Leopoldina de M:atos Porto, pedindo relevação de prescrição 
para r~ceber Jllensão de meio soldo ...................... .. 

Maria Sampaio e:irmãs, filhas do 1° tenente Gustavo Sampaio, 
pedindp relevi ção de pre~crição. Qust. 61, _de 1927) ........ 

I INbiCAÇÕES . . 

I 
N. 9, -de 1~2óf- Indica que ·a Comissão de Constituição e Jus-

tiça formule um projeto qile restrinja a faculdade de emitir 
títulos· pelos Estados e Municípios ...................... ~. 

N. 1, de 1~27 - lndica que a Comissão de Constituição e Jus-
tiça se manifeste- sôbr~ a constitucionalidade dos créditos 
,ex,tqwfdjqari6s, --abertos sem autorização plena do. Con-
gresso .. -. ~ .. . , , .. . , . , , . .•... . ..... .. ..•... . ...... . ....... 
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ASSUNTO 

PROJETOS 

1925 
N. 123 - Revalida os coucursos realizados até 31 de dezembro 

de 1909, da Diretoria Geral dos Correios. Uust. 34, de 1926). 
N. 368 A - Regula as promoções dos funcionarias dos quadros 

das diversas repartições do Ministerio da Fazenda. (Just. 19, 
de 1927) ........................... . .......•.........•... · 

1926 
N. 527 - Concede reversão de pensão de montepio em favor 

de O. Eugenia Lossio Seiblitz de Azevedo Monteiro. (] ust. 
179, de·1927) ............................................. . 

N. 628 - Assegura aos juizes postos em disponibilidade o 
direito de perceber os vencimentos mínimos que atualmente 
competem aos juizes de secção .............. : ........... . 

N. 702 -- Substitue as custas pagas aos escrivães por uma 
· percentagem calculada de acôrdo com a tabela que esta-

belece .................................................. . 

1927 
N. 159 - Crea caixas de assistencia e seguro social .......... . 
N. 679 - Manda efetivar os praticantes extranumerarios de 

conferente e condutor de' trem da E. F. C. do Brasil. (Just. 
176, de 1927) .... ........................................ . 

N. 680- Modifica os vencimentos dos Miniscros civis do Su-
premo Tribunal Militar, do Procurador e de outros membros 
da justiça Militar. Uust. 177, de 1927) ...•.......••........ 

1928 
N. 281 - Amplia o período da menoridade para os analfabetos. 

(Just. 5, de 1928) .......... · ........... · .•...•.......•...... 
N. 348 - Releva a prescrição em que incorreu O. Maria Do-

mingas dos Santos, vi uva do ex-corneteiro mor do Exér-
cito, João Emilio dos Santos ............................ .. 

N. 351- Regula a promoção dos aspirantes da Policia Militar 
do Distrito Federal ......•. . . .......•.•.................. 

N. 394 - Concede premi os de viagem á Europa a estudantes 
que se 1 distinguirem em cursos superiores. (Fin. 198, de 
1929) ... : ................................................. . 

r 
I 

1929 
N. 226 - dot1sidera de utilidade pública a Sociedade Interna-

cional Senefic~nte dos "Chauffeurs" de S. Paulo ..........• 

1930 
N. 1 - Regula as vistorias policiais das casas de diversões do 

Distrito Federal. ............................•............ 
N. 49 - Cqnsidera feriados os dias 24 de maio, 11 de junho é 2 

'· de julho. - ...•..•......... . .•..... , •...•............... ·•· 
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AS$ UNTO 

N. 166- Reconhece de utilidade publica o Curso Comercial e a 
Escola de Comercio e Contabilidade de Muriaé, em Minas 
Gerais ...•.....•••...............••................•..... 

N. 205 - Crêa na j~Jstiça local do D. Federal o juizo Privativo 
das Falencias, Concordatas e Liquidações .•............... 

N. 269 - Regula dispositivos do Codigo Civil referentes á 
inyenção .......... : ..... ................. .•.............. 

N. 391 - Considera inelegíveis para os cargos de Presidente 
e Vice-Presidente da Republica, respectivamente, os Presi-
dentes e Governadores e Vice-Prestdentes e Vice-Gover-
nadores dos Estados •.....•.............................. 

PASTA DA COMISSÃO DE MARINHA E GUERRA 

OFICIOS 

Do Ministerto da Marinha 

Aviso n. 206 A- Mensagem com razões do véto sôbre a reso-
lução legislat\va, equiparando os praticas de farmacia da 
Marinha aos enfermeiros navais de 1" classe. (M. Guerra 1, 
de 1928) .•............................................... 

Mensagem com as razões do véto sôbre a resolução legislativa 
que considera reformado no posto de 2° tenente o sub-
ajudante Joaquim Moreira da Rosa. (M. Guerra 38, de 1927). 

REQUERIMENTOS 

Antoni~ _Pereira . de Oliveira Filho, pedindo andamento de 
pehçao antenor •....•....•. .. ..•..........•...•.......... 

Joaquim Moreira da Rosa, sub-ajudante reformado do Corpo de 
Maquinistas, pedindo melhoria de reforma. (M. Guerra 98, 
de 1921) ................................................ . 

Manuel Ribeito da Fonseca, major reformado do Exercito, 
pedindo melhoria de reforma. (M. Guerra 52, de 1928) ..... 

Maria J?lisa Rodrigues das Neves, pedindo ~elhoria de mon-
tepio .......................... .. ... •• .........•........••. 

PROJETOS 

1925 

N. 385- Equipara a Chefia da Comissão de Limites em pals 
estrangeiro ao Comando de Forças em viagem . •.....•...•. 

1926 

N. 345 - Concede vantagens nos colegios militares aos filhos 
dos oficiais da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
D. Federal que tenham serviços de guerra. (M. Guerra 45, 
de 1926) .••.....• , ... •.••.••....•...••..... ,•,• ...•.....•..... 
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ASSUNTO 

N. 569 - Autoriza a transferir para o curso de contabilidade 
e de administração os alunos dos cursos fundamentais da 
Escola Militar e Vderinaria do Exercito. (M. Guerra i9, 
de 1926) .•..•.••.•.••..•.•.•...•.•••..........•.•.•...... 

N. 615 - Regula os vencimentos dos oficiais reformados do 
Exercito. (M. Guerra 78, de 1926) ....................... .. 

1927 

N. 23 - Inclue nas disposições do decreto n. 4. 792, de 4 de 
janeiro de 1924, os oficiais do Exercito que f01am decla-
rados aspirantes em 30 de dezembro de 1919 . (M. Guerra 7, 
de 1927) .... J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N. 60- Regula as promoções dos oficiais de Marinha. (M. 
Guerra 14, de 1927) .............................••........ 

N. 164 - Regula o acesso aos postos de oficiais na Policia 
Militar do Distrito Federal ................................ . 

. PASTA DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO 

REPRESENTAÇÃO 

Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baia, sôbre a manu-
tenção do curso seriado para os candidatos a matricula no 
curso odontologico do .pais .•.•.•..•.•.•...•.••.••••••.•..•. 

PROJETOS 

1925 

N. 125 -- Determina que os alunos, nas condições que men-
ciona, concluam os seus cursos pela forma anterior á atual 
reforma do ensino; e dá outras providencias. (lnst. 5, 
de 1925) ..•.•...•........•...••.•...••..•••.•••.•..•••••• 

1928 

N. 157 - Altera disposição do art. 196 do Regulamento do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. (Inst. 13, de 
1928) .................................................... .. 

1929 

N. 293 - Regula o provimento de cadeiras no curso . supe-
rior .••.........•.•••.•.......•....••...•..........•...... 

Oficio, do Senado enviando emendas ao projeto que dispõe 
sôbre matriculas de professores de ensino secundaria nas 
Faculdades de .Ensino Superior •••••••••••••••••••••••••••• 
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ASSUNTO 

PASTA DA COMISSi\0 DE DIPLOMACIA E TRATADOS 

OFICIO 

Do Miniderio do· Exterio; 
. 

Mensagem, enviándo a Convenção Geral de Conciliação inter-
americana e o tratado geral de arbitramento inter-americano 
de Washington ... . ........ . ......•........ . •.. : ....... . . . 

INDICAÇÃO 

N. 10, de 1930 - Indica que a Comissão de Diplomacia e Tra-
tados formule um projeto alterando o processo de seleção 
dos diversos funcionarios da atual organização consular 
brasileira •.. •••......•.•.••.......•..••..•....•.......... 

I 
f.'ASTA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA 
i 

' REQUE~IMENTO 

Siri.anni Alves &:: Comp., da Baia, solicitando emprestimo de 
300 coptos para explorar o minerio chamado Cromo ....•... I . 

I 
PROJETOS 

1928 

N. 445 - Crêa o instituto Economico Nacional .. .. .. .. .. .. ... .. 

I 
I 1930 

N. 146 - ~utoriza a fundação de uma escola pratica de Agri-
cultura. e veterinaria em Monte Santo, Minas Getais ..•.... 

N. 208 - Crêa no município de Brejo, no Maranhão, uma escola 
mixta de agricultura ...•.....•.• ... .•.... .. .........•..... 

P~TA DA·c·oMissÃo DE.OBRÀS PuBLicAs 

PROJETO 

1930 

N. 74 - Autoriza a revalidar as concessões de que tratam os 
:decretos ns. 12.36~, de ~917, e 1~_.723, do mesmo ano ..... 
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ASSUNTO 

P~STA pA COMISSÃO DE SAUDE PÚBLICA . . 

REPRESENTAÇÃO 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo. sôbre a.lei que 
regula o ·funcionamento de ótica .. (.Saúde 8, de 1927) ...••... 

PROJETOS 

1924 

N. 178- Autoriza a contagem de tempo de serviço pêlo dobro 
a funcionarios da antiga Diretoria Geral de Saúde Pública. 
(Saúde'2, de 1925) ..•..•.• · •••••.....•••.•....•...••..•..•. 

, · 192B 

N. 108 - Autoriza a efetivar nos cargos que exercem no Hos-
pital de S. Francisco de Assis, da Assistencia Hospitalar 
do Brasil, os funcio.narios titulados com mais de 15 anos de 
serviçci. (Sau,de 3, de 1928) .............................. . 

N. 354 - Regula 1a nomeação de medicos aprovados em con-
curso ho Dep,artamento Nacional de Saude Pública. (Saude 
12, de J928). ·:· .......................................... . 

i 
PASTA DA COMISSÃO-DE TOMADAS DE CONTAS 

OFICIOS 

Do Tribunal de Contas 

Aviso n. 833 -Comunicando o registro sob protesto de 1.000 
contos ;para pa ·ar á Delegacia Fiscal de Santa .Catarina.~ ... 

Aviso n. 900- Comunicando.o .registro sob protesto da distri" 
bi.tição ' de 400 contos e 1.350 contos para as Del~gacias 
Fiscais da Baia e Santa Catarina ........................ .. 

Aviso 11. 1. 714 -Relativo ao pagamento solicitado pela Com-
panhia qe Calçado Bordalo Sociedade Anonima na impor-
tancia de 56:774$550. (T. Contas 11, de 1928) ............ .. 

Aviso n. 2.627 - Comunicando o registro sob protesto do 
contrato celebrado entre o M. da Agricu.tura e o Sr. Luiz 
Gurgel de Souza Gomes. (T. de Contas 3, de 1929) ........ 

PASTA DA COMISSÃO DO CODIGO PENAL 

MEMORIAL 

Do to Congrt!sso de Caça e Pesca, pedindo reforma do art. 377, 
do Codigo Penal. •...•....•.•...•..•••••••..•.•..••••.... 
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ASSUNTO 

PASTA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

OFICIO 

Do Senado, enviando a mensagem do Ministerio da Agricultura, 
sôbre a conveniencia de ser reformadt a legislação que 
instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões .........• 

REPRESENT AÇOES 

Associação dos Ferroviarios de S. Paulo, sugerindo emendas 
ao a~te-projeto q~;~e . modifica a lei de aposentadorias e 
pensoes dos ferrov~anos .....•..................•......... 

Caixa de Aposentadorias e Pensões da viação ferrea do Estado 
do Rio Grande do Sul. ..•...•....•..•..................... 

Centro Ferro-Viario, enviando o ante·projeto de lei que remo-
dela ~ lei n. 5.109, referente a Caixas de Pensões e Aposen-
tadorias •.... ...•..........................•...•...•........ 

Funcionados da Companhia Ferroviaria Este Brasileiro, relativa 
á reforma da lei n. 5.109, de 1926 .....•..•.•••...•...•.... 

Isaie Levi sôbre a modificação da lei n. 5.109, de 1926 ........ . 
Partido Trabalh:sta do Brasil, oferecendo sugestões ao ante-

projeto que reforma a lei n. 5.109. de 1926 .••.•..•......•• 

PROJETO 

1929 
N. 263 - Institue uma caixa de pensões e aposentador~ para 

os despachantes aduaneiros .. .. .......................... . 

INDICAÇÃO 

N. 3, de 1930 - Indica que a Comissão de Leg;slação Social 
tendo em vista que o Estado emprega inumeros operarias 
sujeitos a acidentes na saude e na vida, formúle projeto de 
lei para pagar indenizações ou pensões pela forma que 
estabelece ............................................... . 
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ASSUNTO 

ANEXO 

PASTA DA COMISSÃO DE POLICIA 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

1927 

N. 5- Determina que os ascensoristas da Camara passam a fa-
zer parte do quadro de empregados da s~cretaria. (Policia, 
10, de 1927) ............................................ . 

N. 7- Altera o Regimento Interno da Camara, quanto á apre-
sentação de projétos, indicações ou requerimentos. (Policia, 
5, de 1927) ......••.•. . .....•.....•....•........••... .. ..•• 

N. 8-Modifica o Regulamento Interno da ·camara, quanto á 
reptesentacão das minorias na constituicão da suas Co-
missões (Policia, 7 de 1927) .•.•.•.•.•.••.....•.•••.••.... 

PASTA DA COMISSÃO DE FINANÇAS 

PROJ~TOS 

1926 

N. 240- Abre crédito de 5:425$016, para pagar ao capitão do 
Exército, Guaracy Ramalho. (Pin. 374) ................... . 

N. 424- Abre crédito de $136.064.00, para pagar á Companhia 
Edificadora. (Fin. 321) •.•.•....•... , •.••..•.•••.••....... 
(Retirados os documentos por solicitação do ~- da justiça. 

1928 

OtJ> >Z s . 
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29.351 

29.352 

29.353 

29.354 

29.355 

N. 194- Determina a construção de um monumento dedicado á 
confraternidade sul-americana. (Fin. 249 ... , .. • . .. .. ... .. . 288t- 29.356 

1930 

N. 11- Fixa em 3:000$ a fiança dos agentes embarcados dos 
Correios do Amazonas e do Acre.......................... 30 

N. 165 A- Revigora a autorização de crédito constante do de-
creto n. 5.628, de 1928 ......................... , .... . '.... 248 

N. 268- Revigora o saldo que foi verificado nos creditas aber-
tos pelo dec. 16.850, de 1925 ..... ;....................... 366 

PASTA DA COMISSÃO DI;: CONSTITUIÇÃO E jUSTIÇA 

PROJETOS 

1928 

N. 420 -- Considera de utilidade pública a Sociedade Attistica e 
Beneficente, com sede e.m Fortaleza, Ceará •..... '·, \ , ',., • • , • . . 28 

29.357 

29.358 

29.359 



ASSUNTO 

1930 

N. 119- Limita li> numero de pedidos de reconsideração no fôro 
administrativo ............•............................... 

N. 185- Considera de utilidade pública o Touring Club d(} Brasil 
N. 248- Considera de utilidade publica o Club dos Advogados 

do Disltrito Federal.· ................. -··········· ..•.... ·~ .. , .. 
N. 270- Proíbe o uso de bebidas alcoolicas nas festividades 

oficiais ...... ~ .........••••••••••••.....•••• ._ .............. . 

PJ\STÁ DA COMISSÃO D_E INSTRUÇÃO 

PROJETOS 

1921 

N. 794 - Regula a escrita comercial, a profissão de guarda-li-
v~os, e~c . ... . , ........ ~ ..................... , ......... • .. ~ .... · ..... . 

{' ' -- I • . • •. . . • • • • • • " . . 
i 1926 
I 

N. 415 ~Torna eixt<msivas ao Instituto Comercial· d'é CamtJos 
as v~nt:agens 'Çoncedidas á Academia de Comércio do Rio de 
jane1rd ..•.•• . 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

1928 

' N. 14 - Concede uma época cxtraordinaria de· exàrites a alunos 
das escolas oficiais superiores (lnst. 3, de-1928) .......... .. 

N. 423- Auto1 iza a creação do Instituto Bra-sileiro de Orientação 
.Profiss}opal. ............................ -., ... ........•.•. , .. . 

N. 447- Determina a. ida de 100 jovens brasileiros aos Estad(}s ~ 
Unido~, anualmente, para estudos profissionai~ .......... . 

! 1930 
. -

N. 101 - Autoriza o Govêrno . a .subvencionar. com 20; 000$, 
anuais a Soci~dade de Medicina e Cirurgia do Rio de janeiro • í . 

I . 

PASTA DA
1
COMISSÃO·DE MARINHA E GUERRA 

OFICO 

Do Ministerio da Marinha, remetendo informações sôbte o pro-
.jéto que autoriza D Oovêrno .a .reorganizar o Arsenal. d-e- La: 
dario, ~ a con~truir em Ladario ou em Corumbá um aero 
porto ~om base de aviação, para a . Marinha de Guerra, 
abrind~ um cf:édito de 2 . .500:000$_000 ... -........... •'• •.•••....•. 

I . 
! REQUERIMENTO 

De Manoel! Carlo~ de Med~iros Çabral, pedindo restituiçãq de 
pensõe~ pagas:pt>r seu· nlh() Victor Hugo de Alencar Cabral, 
.no Colegio Militar do Ceará (M .•. G. , 16) •.••..••.•.••.•••• 

49 
65 

78 

83 

16 

10 

21 

22 

24 

orn >Z s . 
Orn c::u <O 

- .CL ... 

29.361 
29.362 

29.363 

29.364 

29.365 

29.366 

~9.367. 

29.368 . ) 
29.369 

29.370 

- 19 --. 29.371 

29.372 
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ASSUNTO 

PROJETOS 

1927 

N. 143 -ly\elhoré!- a reforma já concedida á praça .do Corpo de 
Bombtliros dd D. Federal Cai!tano lgnacio de· Menezes (M. 
G. 13, .de 192~ ...•...........•..... _ .•.•....... : . •••....... 

N. 745- Extende aos docentes do Colegio- P<:dro 11 a denomi-
nação de professores adjuntos (Inst. 5 .de 928) .......... .. 

1 
1930 

N. 233- Crêa um fundo especial destinado á reforma e á aqui-
sição do material naval .••••........•.•••.••.•••.••••••••. 

PASTA DA COMISSÃO DE SAUDE PÚBLICA 

OFICIO 

Da Academia Nacional de Medicina sobre o serviço de educação 
higienica e sua propaganda (Saude, 5, de 1924) ............ . 

PROJETO 

N. 231- Autoriza a crear uma comissão fiscalizadora de assis-
tenda a psicopatas no Distrito Federal ................... . 

PASTA DA COMISSÃO DE LEGISLACÃO SOCIAL 

PROJETOS 

1927 

N. 427- Modifica a lei de acidentes no trabalho .••.•.......•. 

1928 

N. 74- Extende ás doenças de origem profissional a legislação 
em vigor relativas ás responsabilidades dos acidentes do 
trabalho (L. S. 1, de 1928). . . . . ..•.••••••.•••.....••••.•• 

N. 126 - Dispõe sobre acidentes e doenças contrai das no exer-
ci cio da profissão (L. S. 4, de 1928) ...................... . 

INDICAÇÃO 

1930 

N. 15- Indico que a Comissão de Legislação Social fot mui e um 
projeto á exploração do trabalho nos portos, trapiches e 
cáis, determinando a respectiva fiscalização e limites do pêso 
ou carga a operario .........•..•.........••••••••.••...•.. 

-' 

32 

5 

8 

orn >Z 
5. 
CYrn 
IXtJ <O o 

29.3~~ 

'29.374 

29.375 

29.376 

29.377 

29.378 

29.378 A 

29.379 

29.380 
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ASSUNTO 

PASTADA COMISSÃO DE ESTATUTOS DOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS 

PROJETO 

1930 

N. 61- Regula ó processo de aposentadoria ou jubilação dos 
. funcio~arios publicas. , ., ......•.•••.........•.........•.. 

I o o 
f-< ....:I 
00 
~u 
Q., 

1 

orn >Z 
S. 
CJrn 
~u <O 

Q 

29.381 



Relação dos documentos de projetos e pareceres apresentados na 
sessão de 1930 que se acham no arquivo 

ASSUNTO 

9 Manda incorporar aos depositas de que tratam os decretos 
ns. 14.326 e 14.530, de 1920, os juros dos mesmos depositas. 

20 Abre o crédito d~ 180:000$, para as despesas no Palacio da 
justiça do Distrito Federal. ....................... .. ..... . 

39 A Desdobra a cadeira de clinica propedeutica da Faculdade de 
Medicina do Rio de janeiro .............................. . 

47 Véio aos arts. 7•e8" da resolução legislativa que crea o registro 
de intet ditos .... .• ..........................• . ........... 

81 A Autoriza a ceder terreno ao Centt o Italiano de Educazione e di 
Assiztenza Sociale ..... . ....................•.. . .......... 

81 C Autoriza a ceder terreno ao Centto Italiano de Educazione e di 
Assiztenza Social e ....................................... . 

84 Mens'lgem do Ministerio da justiça de crédito de 154:292$597, 
para pagar aos serventes do Colegio D. P~dro 11 ••• •••• •• • 

194 Revigora o decr~to n. 5.386, de 1927 .. •.•.... .. . .. . . •... . ..• .. 
198 Abre crédito pelo Ministerio da justiça de 98:237$257, para 

pagamento de despesas do Colegio D. Pedro li .... ... .... . 
223 Abre o crédito pelo Ministerio da j ustiça de 5:577$844, para 

pagar ao Dr. Fernando Caldeira de Andrade, juiz em Santa 
Catarina ......... . ............................ . .... . .... . 

226 Abre o crédito pelo Ministerio da Guerra de 20:403$300, para 
pagar a Bernardo Savaget e outros ....•.....•............. 

237 Revigora o saldo do crédito aberto pelo decreto n. 18.328, de 
1928, para obras ·no edificio p.o Supremo Tribunal Federal .. 

241 Considera de utilidade publica as Academias de Letras em 
Minas, S. Paulo, Rio, etc ................................ . 

242 Estabelece normas e prazo· de prescrição para a propositura da 
ação de investigação da paternidade natural ............ . . . 

252 Mensa;em sobre a convenção internacional para a repressão de 
publicações obscenas firmada em Genebra ...... .. ... .. . . . . 

255 Abre octédito pelo Ministerio da justiça, de 4:740$, para pagar 
ao Dr. Washington Osorio de Almeida .................. .. 

263 Abre crédito pelo Ministerio da justiça, de 676$612 para pagar 
ao Dr. João Ludovico M. Berna .............. : ........... . 

265 Abre crédito pelo Ministerio da Fazenda, de 8: 147$100, para 
pagar a D. Agostinha de Almeida e Silva ......•......•.... 

278 Oficio do Tribunal de Contas, remetendo o processo n. 533, 
sobre adiantamento de libras 4.900-1-1 ao capitão de cor-
veta Americo de Araujo Pimentel... .. . .. ...... . ........ .. 

290 Mensagem pedindo autorização para firmar com a Companhia 
S. Paulo Railway um entendimento para a execução dos 
contratos vigentes • ......•....••.......•••.•..•••....... .. • 

ocn > z,·. 
5. 
et-cn -
c:o:U <O o 

29 .072 

29.086 

29.104 

29 .114 

29.140 

.29.141 

29.144 
29.235 

29.240 

29.269 

29.273 

29.283 

29.287 

29.289 

29 .295 

29.297 

29.307 

29.311 

29.320 

29.322 
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ASSUNTO 

1 Considera legalmente diplomados os candidatos constantes 
da lista anexa:: ..•...•. · ... ·: •...........•............. 

2 Reconhece Deputados .pêlo- 2• distrito do Estado .de São 
Paulo .. . .....• · ~ .••..•...•.......•......•..•..•.•.... 

3 .Reconhece Deputados pêlo Estado d<? Piauí. ..•............ 
4 Reconhece Deputados pêlo Estado do Rio Grande do ·Norte. 
5 Reconhece Deputados pêlo 1• distrito do Distrito Federal. •. 
6 Reconhece Deputados pêlo 2° distrito do Distrito Federat. .. 
7 Reéonhece Deputados pêlo 1• distrito do Estado da Baía ... 

• 1 8 .Recon~ece Deputados pêlo 1 • dist~it!l do Es.tado do Rio 
;. Grande do Sul. .............................. , . ....... . 

. · 9 :Reconhece Deputados lJêlo 2• distrito d~ Estado do Rio 
úrande dó SuL ..............•....•.......... , .. ..•.... 

, 10 «econhece Deputados pêlo 3• distrito do Estado do Rio 
: Grande d·o Sui.. :.:;: .... : ....... : .................. . 

ll Reconhece Deputados pêlo Estado de Mato Grosso .•...... 
12 Reconhece Deputados pêlo Estado cte Santa Catarina .....• 
13 Reconhece Deputados pêlo Estado do Paraná ... · ...........• 

. 1.4 Reconhece Deputados pêlo Estado de Goiás ...•. •......... 
15 Reconhece Deputados pêlo Estado de Sergipe .............. . 
16 Reconhece Deputados pêlo Estado de Alagôa -........... .. 

. 17 geconhece Deputados pêlo 1 • distrito do Estado de São 
· Pàjllo ... : .. ..... ,· ............... : . • · .. : .- .............. . 

18 Reconhece De{lutad~s pêlo 3• . distritõ do Estado de São 
Paulo .... . ........................... . ............ : .. 

. 19 Reconhece Deputados pêlo 4• distrito do Estado de São 
Paulo ... : ...........................•......... : .... , • 

20 Reconhe~e Deputa~os. p_êlo 2• ~jstrito do Estado do Rio de 
Janeuo ............................................. .. 

21 Reconhece Deputados pêlo 1• distrito do Estado do Rio de 
· Janeiro .. . ." .....•....... •..•.....•.........•........... 

22 Reconhece Deputados pêlo 4• distrito do Estado da Baía ... 
23 Reconhece Deputados pêlo 2• distrito do Estado da Baía .•. 
24 Reconhece Deputados pêlo 3• distrito do Estado da Baia .•. 

25 e 25 A Reconhe~e Deputados pêlo 3• distrito do Estado do Rio de 
J~netrC? . • .•..•.......• ·.· ..•.................•....••..•. 

26 Reconhece Deputados pêlo Estado do Amazonas ••......... 
27 Reconhece Deputados pêlo 1• distrito de Estado de. Pernam-

buco , ... : .. • •........• , ..............•• , ......•...... 
28 ,Reconhece Deputados pêlo 3• distrito do Estado de Pernam· 

· buco •.......... •.• · ..... ·.· • . . .... ..•..... .- .•...... · ....•. 
29 Reconhece Deputados pêlo 2• distrito do Estado de Pernam-

buco ' ····' ·····························' ············· 30 Reconhece Deputados pêlo Estado do Pará ....•. •.......•. 
31 Reconhece Duputados pêlo 1• distrito do Estado do Ceará .. 
32 Reconhece Deputados pêlo 2• distrito do Estado do Ceará . . 
33 Reconhece Deputados pêlo Estado do Espírito Santo ..•.••. 
34 Reconhece Deputados pêlo Estado da Paraíba ............. . 
35 Reconhece Deputados pêlo Estado do Maranhão ... . ....... . 
35 Reconhece Deputados pêlo 1 • distrito . do Estado de Minas 

Gerais .................. . ........................... . 
37 Reconhece Deputados pêlo 2"' distrito do Estado de Minas 

Gerais . . ............................................ . 
38 Reconhece Deputados pêlo 3• distrito do Estado de Minas 

Gerais •.•. . ...•....... . .•.•.•...•. . ...... .... ...... .. 

ocn >Z s . 
CY<Il 
o:;U 
<O o 

29.351 A 

29.352 A 
29.353 A 
29 354 A 
29.355 A 
29.356 A 
29.357 A 

29 .358 A 

29.359 A 

29.360 A 
29.361 A 
29.362.A 
29.353 A 
29.354 A 
29 .365A 
29.356A 

29.367 A 

29.363 A 

29.369 A 

29.370 A 

29.371 A 
29.372A 
29.373A 
29.374 A 

{ 29.375 A 
29.376 A 
29.377 A 
29.37a B 

29.379 A 

29 ~ 380 A 
29;381 A 
29;382 
29.383 
29.384, 
29.385 
29.386 

29.387 

29.388 

29.389 
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AS_SU!'lTO. 

39 

40 
41 

42 

43 

Reconhec.e ~epu,tados pêlo· 4• distrito do .. P:st~do ·c;le Min~s 
Gera1s~ .•.•.. , .......................... : ••• . " ... ·..... 29.391 

Reconhece .Deputados pêlo 5.0 distrito do Estado. de Minas 
-Gerais ..... .............. ............ . ....... :. ......... .. ~9.392 

Reconhec_e Deputados pêlo 6• distrito do_ Estado_d·e ,Minas · 
Gerais ......... . •......•.• , ..... "-• ._ ....... _. ,-•...• ,.. ,.; . . . . . 29.393 

Reconh.ec.e - Deputa~0s pêlo 7° distrito do Ç~taçl.o de Minas . 
Gerais ............. .... . ..... , ........... ;............. .-;!9.394 

Concede licença á 6•· Vara Crimin<1l para -prosseguir no , 
_proces!jq criminal insta~rado 'contra .o Dep.uta_çl(}:.}Jde- • 
fonso Sjmões Lopes .. ................... : ......... ~ ....... ·.~ · .~ )..),9 . 395 

Indefere o requerimento do Dr". Antonio. L.!!.itã.o .-Vieira de 44 

45 
. . Mello, peçlindo. pagamento a que. se julga· e,(}m-dir:eito .. · 29.396 

Manda arquivar o requerimeqto ije João Baptista._-tesoureiro 
. da agenda do Correio de Baurú, p.edin.do ·a- cr~ação do 

logar de fiel do tesoureiro . . ,, .... ~ ............... . , ... ,. . 29.397 
46 Concede ao Deputado-Alexaudra José Barbosa 1.-ir;na licença 

. para çi~ixar de assistir aos trabalhos da atuar sessão 
legislativa ............. , . . ..... ~ ....... : ..... , .,.. . .... . . 29.398 

• 

1 

ORIGINAI~- pE PROJET_OS DE RESOLUÇÃO -

Redação ·fina·! - Prorroga l,lté 31 . d~ dezeinbro ·de 1932 . 
.. a validade dos concut sos .;eal.i-zados. ·o a secretaria da 

2 

3 
4 

Camara dos Deputados para datilografas e.taquig(afos. ! 29.394 
Alter.a disposiçõ.es do Regimento Interno da Caniara dos 

Deputados . (Só ha avulso) ..... . .............. ... . ,. ... 29.325 
D.ispõe sôbre requerimentos de .informações: (Só ha avulso) 29 .326 
Regula a abertura da discussão dos projetos que passem de · 

· uma legislatura para outra. (Só tra avulso);·; ; .-.-;:·::·:-;-;-; - ·-29:-3-3'1 

ORIGINAIS DE INDICAÇÕES 

Indica que as Comissões de justiça e de Finan .as formulem 
projeto que conceda moratoria automatica aos debitos 
dos funcionarias e demais trabalhadores do Estado . . .. 

4 Indica que a Comissão de Le~islação Social, tendo em vista 
os abusos sôbre trabalhos de menores, formule projetos 
de leis dos trabalhos respectivos. (Só ha avulso) ...... 

5 Indica que as Comissões de justiça, Finanças e Legislação 
Social formulem projeto de lei garantindo os direitos 
e melhorias aos operarios e jornaleiros da E. F. C. do 
Brasil. (Só ha avulso) ............................... . 

6 Indica que seja alterado o Regimento Interno da Cantara 
dos Deputados ...................................... . 

7 Indica que a Comissão de Legislação Social reorganize o 
Departamento Nacional do Trabalho ............ •..... 

8 Indica que a Comissão de justiça formule projeto de lei reor-
ganizando o Distrito Federal sob novos moldes ... •.... 

9 A Indica que a Comissão de justiça formule projeto que 
restrinja a faculdade de emitir títulos pe os Estados 
e municípios ......................•.......... . ....... 

11 Indica que a Comissão de justiça formule projetos afim de 
evitar as falencias. (Só ha avulso) ...... .. .. . ........ .. 

29.328 

29.331 

29.332 

29.333 

29.334 

29.335 

29.337 

29 339 



12 

13 

14 

15 

l{j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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ASSUNTO 

Indica que as Comissões de justiça e de Finanças formulem 
projetos que reprimam a usura contra os servidores do 
Estado .......... , •...••...•........•.••.•............ 

Indica que a Comissão de Finanças promova o andamento 
da emenda do Senado relativa á verba para fardamento 
da Guarda Civil e da Inspetoria de Veiculas. (Só ha 
avulso) ••..........................•.............•.•.. 

Indica que as Comissões de justiça e Legislação -Social 
formulem projeto sôbre o desemprêgo e as casas ope-
rarias. (Só ha avulso) .......•............•..••....... 

Indica que a Comissão de Legislação Social formule um 
projeto relativo á exploração do trabalho nos portos, 
trapiches e cais. (Só ha avulso) ••.•.......•.......... 

Indica que a Comissão de justiça se manifeste sôbre a 
constitucionalidade dos créditos extraordinarios abertos 

Indica que a Comissão de justiça se pronuncie sôbre a 
exigencia de expedição do decreto do Govêrno para 
praticar as intervenções nos Estados .......••..•...... 

Indica que as Comissões.de Viação e Obras Públicas e de 
Finanças formulem projeto de reforma dos serviços da 
Inspetoria Federal das Estradas. (Só ha avulso) ..•.... 

Indica que a Comissão de justiça proceda a um inquerito 
parlaméntar e formule projeto de intervenção no Estado 
de S. Paulo. (Só ha avulso) ......•........•.•........ 

Indica que se proceda sindicancia sôbre a supressão do 
art. 122, § 3°, da lei de falencias. (Só h a avulso) ...•.. 

Indica que a Comissão de justiça se manifeste sôbre o 
preenchimento de vagas na Camara e no Senado. (Só 
ha avulso) ...................•................ -.._,_ .... . 

Projeto de Regimento Interno da Camara dos Dep1.1tados .. . 

• 

orn 
:>Z s 
Z~ · <O 

Q 

29.340 

29.341 

29 342 

29.343 

29.344 

29.345 

29.346 

29.347 

29.348 

29.349 
29.350 



Relação nominal dos Srs. Deputados 

se 40 





1930 

RELAÇÃO NOMINAL DOS SRS. DBPUlf ADOJ 

( 1a Sessão da. 14a Legislatura.) 

AMAZONAS 

Antonio Monteiro de Souza. 
Adalberto Pedreira. 
José Francisco de Araujo Lima. 
Jorge de Moraes. 

PARA' 

Deodoro Machado Mendonça. 
João Paulo de Albuquerque Maranhão. 
Antonio Prado Lopes Pereira. 
Aarão Reis. 
Antonio Augusto Alves de Souza. 
Arthur dP. Souza Lemos. 
Pedro Gyselaar Cherm·ont de Miranda. 

MARANHÃO 

Clodomir Carrdoso. 
Raul da Cunha Machado. 
Francisco da Costa Fernandes. 
Domingús Quadros Barbosa Alvares. 
Humberto de Campos . 
.Agrippinú Azevedo. 
Manoel Viriato Corrêa. 

PIAut 

José Pires de Carvalho. 
Hugo Napoleão do Rego. 
Epaminondas Castello Branco. 
Heitor Castello Branco. 

CEARA' 

i 0 DISTRITO 

Manoel Moreira da Rocha. 
Manoelito Moreira. 
Eduardo Henrique Girão. 
José Nelson de Araujo Catunda. 
Vicente Alves Linhares. 

2° DISTRITO 

Hermenegildo de BTitto Firmeza. 
José Pompeu Pinto Accioly. 
Benedicto Augusto Carvalho dos Santos. 
Alvaro Octacilio Nogueira Fernandes. 
Alvaro Rodrigues Vasconcellos. 
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RIO GRANDE DO NORTE 

Cbristovão Bezerra Dantas. 
Raphael Fernandes Gu.rjão. 
Dioclecio Dantas Duarte. 
Eloy Castriciano de Souza. 

João Suassuna. 
Accacio de Figueiredo. 
Flavio Ribeiro Coutinho. 

PARAíBA 

Arthur de Carvalho Rodrigues dos Anjos. 
Claudio Oscar Soares. 

PERNAMBUCO 

f• DISTRITO 

João Elysio de Castro Fonseca. 
Eduardo de Lima Castro. 
Archimedes de Oliveira e Souza. 
Joaquim Dias Bandeira de MeiiD. 
Annibal Freire da Fons-eca. 
Bianor de Medei·ros. 

2° DISTRITO 

Sergio Teixeira Lins Barros Loreto. 
Antoni.Q José da Costa Ribeiro. 
Sebastião do Rego Barros. 
Ignaciü Bal'I'os Barreto. 
Samuel H ardman Cavalcanti de Albuquerque. 
Alexandre José Barbosa Lima. 

3° DISTRITO 

Eurico de Souza Leão. 
Francisco Pessôa de Queiroz. 
Antonio Souto Filho. 
Gen.naro Lins de Bar.ros Guürnarães. 
Antonio Austregesilo Rodrigues Lima. 

MariO Alves da Fonseca. 
José de Castro Azevedo. 

ALAGóAS 

Luiz Magalhães da Silveira. 
José da Rocha Cavalcante Filho. 
José Paulino de Albuquerque Sarmento. 
Manoel de Araujo Góes. 

MauTicio Graccho Cardoso. 
Gildo Amado. 
Leandro Maynard Maciel. 
Humberto Olegario Dantas. 

SERGIPE 
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BAíA 

f• DISTRITO 

Antonio Calmon du Pin e Almeida. 
João Pedro dos Santos . 
. \driano dos Reis Gordilho . 
• Toão Pacheco de Oliveira. 
~\.ntonio Muniz Sodré de Aragão. 
Aurelio Rodrigues Vianna. 

2" DISTRITO 

José Wanderley de Araujo Pinho. 
Salo!llão Dantas. 
Julio Afranio Peixoto. 
Joaquim CelS<J Moreira Spinola. 
AntDoio Pacheco Mendes. 
Alfredo Ruy Barbosa. 

3" DISTRITO 

Ernesto Simões Filho. 
Braz Herménegildo do Amaral. 
José Cordeiro de Miranda. 
Fiel de Carvalho Fontes. 
Ramiro Berbert de Castro. 

4" DISTRITO 

Antonio Pereira da Silva Moacyr. 
Francisco Joaquim da Rocha. 
FranciscD de Sá Filho. 
Hom·ero Pires. 
Americo Pinto Barreto. 

ESPIRITO SANTO 

Abner Carlos Mourão. 
· José Gomes Pinheiro Junior. 
Xenocrates João Calmon de Aguiar. 
José Pedro Fernandes Aboudib. 

DISTRITO ·FEDERAL 

1" DISTRITO 

Henrique de 'roledo Dodsworth Filho. 
Mozart Brasileiro Pereira do Lago. 
José Machado Coelho de Castro. 
Antonio Maximo Nogueira Penido. 
Candido Pessôa. 

Julio Cesario de Mello. 
Mauricio de Paiva Lacerda. 

2" DISTRITO 

Mario Ferreira da Costa Piragibe. 
João Baptista de Azevedo Lima. 
Adolpho Bergamini. 
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RIO DE JANEIRO 

Norival Soares de Freitas. 
Galdino do Valle Filho .. 

i• DISTRITO 

Belisario Augusto Soares de Souza. 
Mauricio Campos de Medeiros. 
Haul de Moraes Veiga. 
Laurindo Lengruber Filho. 

2• DISTRITO 

João Antonio de Oliveira Guimarães. 
Arnaldo Tavares. 
J-osé Anwnio de Moraes. 
Thiers Cardoso. 
Americo Valentim Peixoto. 
Carlos de Faria Souto. 

3• DISTRITO 

Manoel df' Miranda Rosa. 
Ranulpho Bocayuva Cunha. 
Oscar Penna Fontenelle. 
Eduardo Cotrim Filho. 
Sylvio da Fontoura Rangel. 

MINAS GERAIS 

i• DISTRITO 

Christiano Montei~o Machado. 
Paulo Pinheiro da Silva. 
Daniel Serapião de Carvalho. 
Joaquim Ferreira Salles. 
Mario Gonçalves Mattos. 
Euler de Salles Coelho. 

2• DISTRITO 

José :Vrancisco Bias Fortes. 
Francisco de Campos Valladares. 
João Nogueira Penido. · 
José B-onifacio de Andrada e Silva. 
Francisco Rodrigues Pereira Junior. 
Flrancisco Peixoto Soares de Moura. 

3° DISTRITO 

Agenor Ludgero Alves. 
Levindo Eduardo Coelho. 
Sandoval Soares de Azevedo. 
José Monteiro Ribeiro · Junqueira. 
Olavo T-ostes. 

Washington Pires. 
Carlos PinheirD Chagas. 
Raul de Noronha Sá. 
Raul de FaTia. 
Mucio Continentino. 

4• DISTRITO 
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Jefferson de Oliveira. 
Juarez Ferreira Lopes. 
José Carneiro de Rezende. 
José Braz Pereira Gomes. 
Theodom"iro Carneiro Santiago. 

6° DISTRITO 

Valdomiro de Barros Magalhães. 
Frederico de Oliveira Campos. 
Dolor de Brito Franco. 
Fidelis Reis. 
Alaor Prata Soares. 

7" DIS'l'RITO 

Agenor de Senna. 
Clemente Soares de Faria. 
Camillo Felinto Prates. 
Augusto Mario Caldeira Brant. 
Elpidio Martins Cannabrava. 

SÃO PAULO 

f• DISTRITO 

Sylvio de Campos. 
Ataliba Leonel. 
Carlos Cyrillo Junior. 
Alexandre Marcondes Machado Filho. 
Francisco Ferreira Braga . 
• Tosé Cardoso de Almeida. 

2" DISTRITO 

Cesar de Lacerda Vergueiro . 
.Marcolino Lopes Barreto. 
João Carvalhal Filho. 
Alvaro Augusto da Costa Carvalho. 
João Domingues Sampaio. 
Eloy de Miranda Chaves. 

3" DISTRITO 

Altino Arantes. 
Roberto dos Santos Moreira. 
Armando da Silva Prado. 
João de Faria. 
Firmiano de Moraes Pinto. 

4" DISTRITO 

José Valois de Castro. 
Antonio Bias da Gosta Bueno. 
Antonio · Martins Fontes Junior. 
José Augusto Pereira de Rezende. 
Francisco de Paula Rodrigues Alves Filho . • 
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GOlAS 

Lincoln Caiado de Castro. 
Cesar da Cunha Bastos. 
Joviano Alves de Castro. 
Franciseo Ayres da Silva. 

MATO GRJOSSO 

Carlos Gomes Borralho. 
João Villasbôas. 
João Celestino Correia Cardoso. 
Manoel Paes de Oliveira. 

PARANA' 

Lindolpho Pessôa da Cruz Marques. 
João MQreira Garcez. 
Plínio Marques. 
Arthur Martins Franco. 

:: 
SANTA CATARINA 

Nereu Ramos. 
Edmundo da Luz Pinto. 
Fulvio 'Coriolano Aduooi. 
Abelardo Wenceslau da Luz. 

RIO GRANDE DO SUL 

1° DISTRITO 

Lindolpho Leopoldo Boeckel Collor. 
Ildefonso Simões Lopes. 
Antonio Carlos Penafiel. 
Ariosto Pinto. 
Plínio- de Cast'l'o Casado. 
Adalberto C01wia. 

2• DISTRITO 

João Baptista Luzardo . 
. To~o Neves da Fontoura. 
~icoláo de Araujo Vergueiro. 
Augusto Pestana. 
Sm gio Ulrich de Olivei·ra. 

3° DISTRITO 

Francisco Flores da Cunha. 
Jose Barbosa Gonçalves. 
Francisco Antunes Maciel Junior. 
Alberto José de Araujo Cunha. 
Domingos Pinto de Figueiredo Masca'l'enhas . 

• 
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Comissões Parmanen tes 

POLICIA 

Sebastião do Rego Barros, Presidente - Pernambuco. 
Plinto Marques, 1° Vice-Presidente- Paraná. 
Domingos Barbosa, 2" Vice-Presidente- Maranhão. 
Bocayuva Cunha, 1° Secretário- Estado do Rio. 
Mario Alves, 2° Secretário - Alagôas. 
Hermenegildo Ftrmeza, 3° Secretário - Ceará. 
Abelardo Lu?, 4° Secretário - Santa Catarina. 

Suplentes: Caiado de Castro e Araujo Lima - Goiáz e Amazonas. 

Secretário, Otto Prazeres. 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

João Santos, Presidente- Baía. 
Sergio Loreto, Vice-Presidente - Pernambuco. 
Ariosto Pinto - Rio Grande do Sul. · 
Cyrillo Junior - São Paulo. 
João Elysio - Pernambuco. 
Pacheco de Oliveira - Baía. 
Faria Souto - Estado do Rio. 
Eduardo Girão- Ceará. 
Luz Pinto - Santa Catarina. 
Marcondes Filho - São Paulo. 
Raul Machado- Maranhão . 

Nota- O Sr. Eduardo Girão é substituído, interinamente, pêlo Sr. Beni de 
Carvalho e o Sr. Pacheco de Oliveira, tambem interinamente, pêlo Sr. Celso 
Spinola. 

Secretária, Sylvia de Barros. 

Reuniões: A's quintas feiras, ás 14 horas. 

AGRICULTURA 

João de Faria, Presidente- São Paulo. 
Aarão Reis, Vice-Presidente- Pará. 
Francisco Rocha - Baía. 
Bezerra Dantas - Rio Grande do Norte. 
Joaquim Bandeira- Pernambuco. 
Graccho Cardoso - Sergipe. 
Americo Peixoto - Estado do Rio. 
Nicoláu Vergueiro - Rio Grande do Sul. 
Castro Azevedo - Alagôas. 

Secretário, Urbano Castello Branco. 

Reuniões: A's quintas-feiras, ás 14 hora'l . 
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DIPLOMACIA E TRATADOS 

Alvaro de Carvalho, Presidente- São Paulo. 
Pessôa de Queiroz, Vice-Presidente- Pernambuco. 
Souza Leão - Pernambuco. 
Roberto Moreira - São Paulo. 
Homero Pires - Baía. 
Clodomir Cardoso - Maranhão. 
Machado Coelho - Distrito Federal. 
Arnaldo Tavares- Estado do Rio. 
Fulvio Aducci - Santa Catarina. 

Secretário, Silva Reis. 
Reuniões: A's quartas-feiras, ás 14 horas. 

INSTRUÇÃO 

Valois de Castro, Presidente- São Paulo. 
Braz do Amaral, Vice-Presidente -Baia. 
Mauricio de Medeiros - Estado do Rio. 
Souto Filho - Pernambuco. 
Xenocrates Calmon - Espírito Santo. 
Henrique Dodsworth - Distrito Fe\leral. 
Viriato Corrêa- Maranhão. 
Paulo .Maranhão - Pará. 
Oscar Soares - Paralba. 

Secretário, Svlvio de Britto. 
Reuniões: A's terças-feiras, ás 14 horas. 

MARINHA E GUERRA 

Eloy Chaves, Presidente -São Paulo. 
Alfredo Ruy, Vice-Presidente - Baía. 
Pires de Carvalho - Piauí. 
Thiers Cardoso - Estado do Rio. 
Bianor de Medeiros - Pernambuco. 
Chermont de Miranda - Pará. 
Cunha Bastos - Goiáz. 
Paes de Oliveira-- Mato Grosso. 
Sergio de Oliveira - Rio Grande do Sul. 

Nota -O Sr. Chermont de Miranda é substituído, interinam'!nte, pêlo 
Sr. Arthur Lemos. 

Secretário, Saio Brand. 
Reuniões: A's quartas-feiras, ás 14 horas. 

OBRAS PUBLICAS 

Barbosa Gonçalves, Presidente - Rio Grande do Sul. 
Co3ta Ribziro, Vtce-Presidente - Pernambuco. · 
José de Moraes - Estado do Rio. 
Bias Bueno - São Paulo. 
Martins Franco - Paraná. 
Nelson Catunda - Ceará. 
Humberto Dantas - Sergipe. 
Rocha Cavalcanti - Alagôas. 
Alvaro Fernandes - Ceará. 

Nota - Os Srs. Alvaro Fernandes, Humberto Dantas e Martins Franco são 
substituídos, respectivamente, pelos Srs. Moreira da Rocha, Leandro Maciel 
e José Pedro. 

Secretário, Floriano Bueno Brandão. 



-635-

FINANÇAS 
Cardoso de Almeida, Presidente- São Paulo. 
Prado Lopes, Vice-Presióente- Pará; Relator da Viação. 
Domingos Mas~arenhas- Rio Grande do Sul. 
Dioclecio Duarte - Rio Grande do Norte; Relator da Guerra. 
João Villasbôas- Mato Grosso. 
Carlos Penafiel -Rio Grande do Sul. 
Abner Mourão- Espírito Santo. 
Simões Filho- Baia; Relator da Fazenda. 
Miranda Rosa - Estado do Rio ; Relator da Agricultura. 
Rodrigues Alves Filho- São Paulo; Relator do Exterior. 
Annibal Freire- Pernambuco ; Relator da Receita. 
Samuel Hardman- Pernambuco. 
Alvaro de Vasconcellos- Ceará; Relator da Marinha. 
Galdino Filho- Estado .do Rio. 
Wanderley de Pinho- Ba!a; Relator do Interior. 

Secretario, Severino Barbosa Corrêa. 
Reuniões: A's terças e sextas-feiras, ás 15 horas . 

PODERES 
Cesar Vergueiro, Presidente- São Paulo- Relator : Piaui, Ceará e Rio 

Grande do Norte. 
Norival de Freitas, Vice-Presidente- Estado do Rio- Relator: Paraíba, 

Pernambuco e Alagôas. . 
Eloy de Souza -- Rio Grande do Norte- Relator: Espírito Santo e Rio de 

Janeiro. 
Luiz Silveira- Alagôas- Relator: Amazonas, Pará e Maranhão . 
Humberto de Campos- Maranhão- Relator : Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. 
Deodoro de Mendonça- Pará- Relator: Baia e Distrito Federal. 
Alvaro Fernandes- Ceará- Relator: Minas Geraes . 
Castello Branco- Piauí- Relator: São Paulo e Paran1. 
Lindolpho Pessôa- Paraná- Relator: Sergipe, Mato Grosso e Goiáz. 

Secretario, Sylvio Fioravanti : 
SAUDE PUBLICA 

Pinheiro Junior, Presidente- Espírito Santo. 
Austregesilo, Vice-Presidente- Pernambuco. 
Pereira Moacyr -Baía. 
Jorge de Moraes- Amazonas . 
Berbert de Castro- Baia. 
Oscar Fontenelle- Estado do Rio . 
Cesario de Mello- Distrito Federal. 
Costa Fernandes - Maranhão. 
Raphael Fernandes - Rio Grande do Norte. 

Secretario, Arthur Barroso. 
Reuniões: A's quartas-feiras, ás 14 horas. 

TOMADAS DE CONTAS 
Lima Castro - Pernambuco. 
Aurelio Vianna - Baia. 
Epaminondas Castello- Pia ui. 
José Accioly- Ceará. 
João Suassuna - Paraíba. 
João Celestino - Mato Grosso. 
Fontes Junior- São Paulo. 
Sylvio Rangel - Estado do Rio. 
Adalberto Pedreira - Amazonas. 

Secretaria, Dalila Brasil. 
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REDAÇÃO 

Firmiano Pinto, Presidente- São Paulo. 
Fiel Fontes, Vice-Presidente- Baía. 
Eduardo Cotrim- Estado do Rio. 
Manoelito Moreira- Ceará. 
Gildo Amado - Sergipe. 

Secretario, Silva Reis. 
Reuniões: Todos os dias, ás 13 horas. 

Comissões Especiais 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Arthur Lemos, Presidente- Pará. 
Aarão Reis, Vice-Presidente - Pará. 
Afranio Peixoto - Baía. 
Carlos Penafiel - Rio Grande do Sul. 
Paes de Oliveira- Mato Grosso. 
Carvalhal Filho- São Paulo. 
Oscar Soares - Paralba. 
Nogueira Penido- Distrito Federal. 
Barros Barreto - Pernambuco. 
Monteiro de Souza -Amazonas. 
Dolor de Britto -Minas Gerais. 

Secretario, Cid Gusmão. 

CREDITO AGRICOLA 

Bias Bueno -São Paulo. 
Belisario de Souza- Estado do Rio. 
João Sampaio São Paulo. 
Salomão Dantas -Baía. 
Samuel Hardman Pernambuco . 

Secretario, Floriano Bueno Brandão. 

CODIGO COMERCIAL 

Plinio Casado - Rio Grande do Sul. 
Marcondes Filho- São Paulo. 
João Elysio- Pernambuco. 
Clodomir Cardoso- Maranhão. 
Eduardo Girão - Ceará. 
Arnaldo Tavares - Estado do Rio. 
João Santos- Baía. 

Secretario, Sylvio Fioravanti. 

ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Graccho Cardoso, Presidente - - Sergipe. 
M-auricio de Medeiros, Vice-Presidente - Estado do Rio. 
Daniel de Carvalho - Minas Gerais. 
Henrique Dodsworth- Distrito Federal. 

Secretario, S<J.J9 .~rand. 
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B.elaqão dos funcionartos ela Secretaria ela Camara cios Deputados 

DIRETOR GERAL 

Ernesto da Costa Alecrim. 

VI!GE-DI.RiETOR 

Nestor Massena .. 

SECRETARIO DA PRESIDENCIA 

Otto Prazeres. 

Adolpho Gigliotti. 
Amilcar Marchesini. 
Antonio Ferreiu de Salies. 
Francisco Modest-o. 
Mario Alves da Fonseca. 

DIRETORES 

REDATOR DE DOCUMENTOS PARLAIMENTARES 

Primitivo Moacyr. 

f •• OFICIAI,S 

Angelo Lazary de Souza Guedes. 
Floriano Bueno Brandão. 
J-osé Armando Baptista Junior. 
Heitor Modesto de Almeida. 
Raul de Paula Lopes. 
Sylvio Corrêa de Britto. 

2•• OFICIAIS 

Cid Buarque de Gusmão. 
João Barbosa de Almeida Portugal. 
Manoel Izidoro Vieira. 
Mwrio da Fonseca Saraiva. 
Pedro Pereira da Cunha. 
Ruy Aff(lnseca de Alencar. 

a•• OFICIAIS 

Amarilio de Albuquerque. 
Arthur Dutra Bal'roso. 
Francisco Alberto da Silva Reis. 
Paulo Wat..zl. 
Severino Barbosa. Cúrreia. 
Sylvio A. Fioravanti P. Ferreira. 
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MEDICO 

Annibal de Moraes Mello. 

CONSERVADOR 

Aécio Gu-erra. 

ARQUIVISTA 

Gicero Gabri·el da Trindade. 

AUXILIAR DO ARQUIVO 

Dacio Custodio Ferreira. 

DATfúOGRAFOS 

Dalila Fernandes Brasil. 
Julia da Costa Ribeiro Filha. 
Saio Hrand. 
Sylvia de Souza Barros. 
Urbano CasteUo Branco. 
Zeferino Silva. 

DIRETOR DA TAQUIGRAFIA 

Eurico ,Tacy Monteiro de Oliveira. 

TAQUIGRAFOS REVISORES 

Cezar Luiz Leitão. 
Francisco Bejar. 
Lincoln Godinho. 
Peapeguara Bricio do Valle Pereira. 

f•• TAQUIGRAFOS 

Arlindo Moreira Drumond. 
Armando de Oliveira Carvalho. 
Walt-er Godinho. 
Sylvio Vianna Freire. 

2"" TAQUIGRAFOS 

Alfredo Bibiano Torres. 
Ary Güdinho. 
Isaac Brown. 
Milton Godinho. 

DATILOGRAFOS DA TAQUIGRAFIA 

Alberto da Rocha Camões. 
Antoniü Celso Ba'IToso. 
Arnaldo Vaz Marques Pinto. 



Arthur Montagna. 
Guilherme de Sá Vinhaes. 
João da Silva Balthazar. 
Oswaldo Soares de Souza. 
Lucilia de Oliveira. 
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Maria Mercedes Lopes de Souza. 
Miquelina Aida de Andréa. 

ALMOXARIFE 

Antonio Maia Santos. 

FIEL-AJUDANTE DE ALMOXARIFE 

Francisco Sebastião Maes trai i. 

MECANICO-ELETRICISTA 

Antonio Gomes de Oliveira. 

AUXILIARES TECNICOS 

Alexandre Magno Dias de Carvalho. 
Americo Lemos. 
Fulvio Pires Machado. 
Genesio Iguatemy Filho. 

CHEFE DA PORTARIA 

Augusto Teixeira Mocho. 

PORTEIRO 

José Pinto Machado. 

AJUDANTE DO CHEFE DA PORTARIA 

Domingos Pinheiro Magalhães. 

AJUDANTE DO PORTEIRO 

Hermeto Duarte. 

CONTINUOS 

Alexandre Cidade. 
Anacleto Frederico Aurnheimer. 
Antonio Carlos Trind.ade. 
Armando Gonçalves dos Santos. 
Erico Ferreira Pacheco. 
Francisco Motta Junior. 
Francisco Rocha. 
Jayme José Pires. 
João Mrüller Inthurn. 
Joaquim Simões. 
José· Francisco Guarino. 
Ladislau de Almeida. 
Manoel Pereira de Sant'Anna. 
Manoel Rodrigues Brandão. 
Serapião de Oliveira. 
se 41 
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GUARDAS 

Alvaro Evangelino Nogueira. 
Amadeu Corrêa de Azevedo. 
Constantino Machado de Azevedo. 
Daciano Imenes. 
Ernesto Alves Peixoto. 
Ernesto Breviglieri. 
Francisco Fernandes Braga. 
Januario Monteiro. 
João Manoel Pinto. 
Joaquim Gomes Farnezi. 
José Drummond Ribeiro. 
José Pires de Azevedo. 
Leonardo Amaral Teste. 
Manoel Alves de Magalhães. 
Manoel Honorio -Ferreira. 
Manoel Martins Loureiro. 
Olavo Fernandes Galvão. 
Pedro Cordeiro de Souza. 
Saul GigliotLi. 
Virgolirio da Silva Portella. 

SERVENTES 

Alberto da Costa Barbosa. 
Carlos Marcell ino da Silva. 
Carlos Ribeiro da Silva. 
Democracino Felix. 
Deodoro Alves de Almeida. 
Francisco do Espirito Santo. 
Gabriel de Lima Sanches . 
.Jayme Gomes. 
João da Silva Pureza . 
.Jorge Leopoldino da Costa. 
José Barbosa. 
José da Silva Braga. 
Luiz Gonzaga de Macedo . 
Manoel Gomes de Magalhães. 
Manoel José Viçoso. 
Manoel Vianna da Cunha. 
Manoel Rufino Ferreira. 
Moysés Felinto de Oliveira. 
Oscar Elias do Couto. 
Reinaldo Laurindo da Silva. 

RELAÇÃO ANEXA 

REDATORES DE DEBA'l'ES 

Agricio dos Santos Azevedo. 
Antonio Gervasio Alves Saraiva. 
José de Araujo Vieira. 
José Maria Goulart de Andrade. 
Nestor Ascoli. 
Raphael Pinheiro. 
-sertorio Haximiliano de Castro. 
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REDATORES DE DEBATES SUPLENTES 

.Eloy Pontes. 
Ernesto Corrêa de Sá e Benevides . 
. Joaquim Ribeiro de Paiva . 
. Luiz Ferreira Guimarães. 
Pedro Dutra Nicacio Neto. 

TAQUíGRAFOS DE 1• CLASSE 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
Amaro Albuquerque. 
Ismar Grey Tavares. 
Salomão Vasconcellos. 

TAQUíGRAFOS DE 2" CLASSE 

.José Mariano Carneiro Leão. 

TAQUíGRAFOS SUPLENTES 

Francisco Tozzi Galvão. 
João Ribeiro Mendes Junior. 

SUB-CHEFE DE SECÇÃO 

Lucas Ferreira de Salles. 

ZELADOR 

.Jacob Pinto Peixoto. 

\~ 

-· 
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