
Rio, em 6 de Maio d.e 1934 

A Sua Excellencia, 

Dr~ Antonio Carlos Rib~iro de 

M~D~ Presidente da Assemblea Nacional Constituin t o, 

-attencioeas saadaçoes. 

Aproximando-se a coordenaÇao da votaÇa..o da sua phas e fi nal" 
pedimos venia par~ vir~ presença de VQ Ex., em nome da Liga ileitoral 
Feminina, Federaçao pelo ~regresso Feminino e outras associaçoes fede

radas, pedindo o valioso apoio e am.xilio de V. Ex. afim de que o plena~ 
rio da ... Assemblea:t exprima textualmetle,. o seu pensamento contrario'a par
ticipaçao feminina no serviço militar. 

,.., A redacÇao actual elo artigo 183 ,aceita :por d ois membro s da 
Subcommissao i obriga todos os brasileiros ~w serv iço militar e outros 
enc~azgos etc .• Existe entretanto um voto de minoria 1 divergente, d.o de
putado Nero de Macedo. que opina pela emenda 720 1 a qual exclue a mu 
lher de mQ.do textual expresso. Desta emenda ~ que traz numerosas assig
naturas sao primeiros signatarios o deputado Joio Beraldo e o pranteado 
deputado Augusto de Lima, ambos da prestigiosa bancada de V. Ex.-

Possuidor de um e s:p ir i to e scle,rec ido e experiment.:~do nas 
vicissitudes da vida publica brasileira, como o é V. Ex .. 

1 
sera desneces

sario insistirmos sobre a necessidade de ficar claramente expresso no 
texto da Constitui~ao futura de que n~o podeia s~r , agora ou mais tar
de , abrangida a mulher brasileira, na regulamentaçao do serviço 9ili
tar. Se~a egualmente desnecessario insistir sobre a gloriosa voluntarie
dade, com que a mulher patrícia se apresentará sempre que a Patria del
la. precisar .. 

Assim aendo, confim.aos em V. Ex. e no illustre l.eader da rnai -
oria, p~ra que tomem os neces~arios :passos , no sentido de ser adoptada 
a exclusao textual,cuja redacçao melhor parece ser a do deputado Jo~o 
Be:rà.àdo que diz : Tog.os os brasileiros tt exetue,ndo as mulheres" e gue 
seja repetida a exepçao nos paragraphos, qualquer que seja a redacçao 
do pargrapho que establece a ligaç~o entre o serviço militar e o exer
cicio de direitos políticos e funcçoes publicas. 

Confiantes no espírito esclarecido de V~ Ex., apre
sentamos antecipadamente, os nossos agra~ecimentos e os protestos de 

elevado apreço e mui distincta oon~2:º·f ~,;z ~-------

.L"residente da Liga Ele~· al 

~ o\~ ~ 
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