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Carúillo ,Filho - Rio de Janeiro.
,
. Mal't;inno Prado - nel)resentanter)t'ofi-ssiolll\l~
Mello Machado - AlagOas.
Alberto Roselli _ Rio Grande do Norte.
João Cleophas - Pernambuco. '
Sc\\retario -- Al'thur Dull'aBlll'rOsô'.
'Commissões P~rUlllneDte8
Reuniílo ás Quprla§-fei1'as, ás 14 e meia horas.
,Em 20 qe maIO suo designados os 81's. Sevol'lo0.Mari1.,
COl\IMlSSAO EXECUTIVA
X.avlerde Ollveira e Cl!-rlçsGu&lpâoL Pal'a, sUbstituirem. inta.. - Presidente'- Antonio Carlos lUbeiro de Andrada- Ml~ rloamente. os. 61'S. ~~,lxelra Lelte, Humberto de Andrade ú
Mello Machado.
.
.
~II Geraes.
, Em t3 de junllo ti designado o Sr. Fabio Aranha 'nal'a
- .. ,i· Vice-Presidente - Arruda Camara - Pernambuco.
2· Vice-Presidente - Euvaldo Lodi Representante 6ubstituil',. interinamente, o Sr. l\fartinho' Pl'ado.
»rorissional.
Em f8de jull10 o Sr. ArUndo Pinto substitue, intel'ina.
7" •• Secretario _ Pereira Lira ParBhyba •.
me~te, ~ ,Sr. Ricardo Machado.
2° . SecI'etario - Oenel'050 PODca - Malto Grosso.: '
a· Secretario - .Agenor llabello - Rio de ,Janoiro.
COMMIS8ÃQ DE 'DIPLOMACIA E TnATADOS
:40 Secretario - Caldeira Alvarenga - Districtu l!'ederal.
~ to SupplenLe de Secl'etal'io - Edmar Cal'valho - Repre..
Presid.ente --:.. UenaloB~rbosa - Rio Grande dO'Sul.
presentnnte pl'ofissional.
' .
. " ..
LeonCIO Galrao - Bahul.
'
'7' 2° Supplenle de Secretario Claro de Godoy - Goyaz.
Niçe-Presidente,- Negl'!io de Lima - Minas Geraes•.
3° Supplente de Secrela~io - Lauro I-',o~elJ - Paraná.
Trlg() de Loureiro - Matto Grosso.
..',
:• • 8uppl,ente do SecretarIo - AlbertoDIDIZ - Aare.
Hugo Na.poleíio - Piauhy.·
,
,
SecretarIO - OtloP,l'azel'es.
.
Diniz Junior - Santa Catharina.
:Hot'acio Lafer - São Paulo •
.CO~1MISSÃ.O DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA
Francisco di Flori - Representanle profissional,
lSalles Filho ,- Distl'icto li'ederal.
~
Presidente - \Valdemar Ferreil'a - São Paulo.
'Souza Leão --PernaIllbuco.
iVice-PI'esidente - Oadofl'edo Vianna - MaraDlli'i.õ.
l3oUo de Menezes - Parahyba'.
;,\Manio Tubino - Rio Grande do Sul.
Secretario - João Barbosa de Almeida Portu~al.
PedL'o Aleixo - Minas Geracs.
Reunião ás quartas-feiras, ás fi e meia horas.
Carlos Gomes de Oliveh'a - Santa Catharina.
Levi Carneiro - Estado do Rio.
~OM1\USSÃO' DE EDUC.\ÇÃO E CULTURA t
Homero Pires - Bahia.
iA.lberto Alvares - Re'presentant~ orofissional.
~r~sidente - Lourent;() Baeta Neves - Representante
!Roberlo Moreira - Sao Paulo.
profIssIonal.
!Arthur Santos - Paraná.
;Vice-Jlresidente - Laudelino Gomes - GoyaZ e
lRego Barros - Pel'nambuco.
Antonio de Góe.s - Pernambuco.
.
Sampaio Costa - Alagõas.
Monte Arraes - . Cearão
:Adolpho Celso - Pernambuco.
Tbeotonio 1\10nteiro de Barros - ' São Paulo.
Deodoro Mendonça - Pará.
Martins Soares- nUnas Geraes.
!Raul Fernandes - 'Estado do Riu.
lRaul Bittencourt - Rio Grande do Sul.
SeCl'elario- Cid Buarque de GU5mlo.
Edgard Sanches - Bahia.
Reunião ás terças-feiras, ás 14 e meia horas.
Francisco Moura - Representante profissional.
Lonlra Cosla - Estado do Rio de Janeiro_
'c.OMMISSÁO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E cO~UmnaIO
Luiz Vianna - Bahia,
Secretacia - Maria Mercedes Lopes de Souza.
Presidente - Arlhur Neiva - Bahlà.
.,..'
~eunião ás quintas-feiras, ás 9 e meia horas.
;Vice-Presidente - Rezende Tostes - Minas Gera0!.
.Em
25 de junho são designados os 81'S. Belmiro Medeiros
:.Toaquim Sampaio Vidal - São Paulo,
e l:urelinno Leite, para substituirem. inlerinamente.'08se..
lRicardo lIIachado - Representante DL'ofissional ~
"hores ~larl.ins Soares e Theotonio l\lonteiro de Bi.\.rf()s..resno..
Humberto de Andrade - Ceará.
'
()tivaIllenle.,
"
' .
~eixeil'a Leite -Pernambuco.
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quel'conccslsão territorial, de colouização, de desvio deaguas
publicas e lavras CCOIll a ol'ganizacão. de empresas de expl~
J'acãôde· sel'\'i~'os publicos c de certas' industl'ias, a que ••
prendam inlerc<ssc·s da ~eg'urant.:a e defesa llacíonaes.
A' quem fez a l'equisi~ão,
ReQuerimento ~
De Al'rnçnio Gon~alves Fontes, para exploraçQo de um
porto livre para combustíveis em geral. na Hha de SãoSebastitio" no Estado de S Paulo.
.
- A's .Commissões . de . Obras Publicas, T.t·alllsporte e
Communicaçõe,s, de Conslituicão e Justica e dA Financ311 e
Orçamento.
.
Telegl'ammil :

Julho de 1936

1451'1

lAAesoclaollo do Commercio Varejista de Santos", Associapão
Commercial de Porto Alegre", têm existencia real e verdadelra t
deaccordo com o que preceitua O Codigo Civil e alei de Syndicalização do Brasil;
b) se os Senhores : Alberto Si Oliveira, Antonio Ribeiro•
. Benjamin Ribeiro, L •. R. Barros, Antonio dos Santos Couto
Filho Manoel Francisco Martins Junior, Manoel Ma~ia Alves.
Lacerda Pinheiro e Castro Araujosão de facto aSSOCiados ~as
instit UiÇÍlI.'ii ..illPI'al'I~lel'trJ:l~, consi~eran~o-oll. 11a, orde~ lD:Versa, sendo ~ primeIro desta relacao aC,lma alludl,da SOCI0 ~a
ultimaorganlzacão, o segundo dapenulttma e, aSSim, suceS81vamente; e
c) "';'ee os cidadãos em apeço os são nacionais ou estran·,
8eÍl'os.
Sala d:ls Sessões, em 28 de Julho de 1936. - Abilio.
de Assis. - Damas Orti:. - Arthur Albino da Rocha. - AL-

l

Urbnno.- Pl'eSiClellte t;amara .lJeputactos - All1anCl\ berto Santos. - EdmarCarvalho.
Úperarlos Industria Constução Civil envia vOtOlS de peza.r
:faIlecimento Deputado classista Adalberto Camarll'O. - JO,sé
OBr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou ouvir
Francisco Belem, Pr<"sidente,
Casa sobre o segulnte.
Inteirada.

REQUEnlMENTO

O Sr. Presidente -- Esta finda a leitura do Ol:pediente.

Requeremos seja llmt;ado na acta da sessão debojeum vot()
congratulatorioao Estado do Maranhão, pelo trattscurso da data.
commemora'tiva da sua adhesão li Inâependencia da nossa
Pntrin.
Sala das sessões, 28 de Julho de 1936. - Lima Machad?

Achando-se na ante-sala a Sr". BerthaMal'ia Julia Lutz
l'IJconhecida e proclamada. Deputada pelo Di6tricto Federal.
ll:l vaga aberla pelo fallecimento do 81'. Cllndido Pessol). eooi\'ido os 8r8.3° e 4° Secretarios, para, em cQmmissão, int:roduzirem no recinto S. Ex., afim de prestar ocompromisso,regimental.
Comparece S. Ex., acompanhado da respectiva
commissão e, junto á Meza, pr41sta o compromisso
regimental, tomando assento, em iiellui~a, Palmas
no recinto, tribunas e a-alerias.
.

.... Carlos Reis. - Henrique Costa, _I."!o,gal!tâes de Almelda.· - Godofredo Vianna. - Eliezer ~"!orelra.- Gersotl
iIla7'qltes.
.

N. 99 -1936
Requeiro que a mesa da Camara solicite intormaeões do
Govel'no, por intermedio do Exmo. St', Ministro da Fazenda,
~obreo seguinte:
a) se o Governo tem conhecimento da elevacão do custo
dos generos de primeÍl'a. necessidade na Capital dn Repuhlica
€ em todas as cidades dO.Brasil;
b) se adaptou ou pretende adoptar medidas capazes de
evi.tar o crescente encarecimento de Vida;
.
c) que motivos teve o Exmo. SI', 'Ministro da Fazenda
para affirmar, no seu rela10rio !Sobre o ,exercicio deUl35.
I apresentado ao Exmo.. Sl'. Presidente ,da Republlca, de que a
elevacão do nivel de vida, no periodo de 1924-1928 para 1935
·:l'a, apenas, de 1%:
d) se o mesmo l\finisteroio, fundado nes~es elementos ou'
em outl'OS, pode encontrar a pel'centagemdeelevação, no
'Paiz em geral ou, ·particulm·mente, nacapilal da Republica,
no anno de~935, llttl'n o primeiro semestre de 1936.
Sala das Sessões, em .28 de Julho de 1.936. - Café Filh/}~
N. 100 -

lOJG

Hequel'emos seja solicitado rio Exmo. SI', MinisU'o (10
'trabalho lndustrill. e Commel'cio. os esclarecimentos nhaixo:
.
a) "Jens instiLt1il:õe~ - "Centro elos Proprir.-tnl'i,..,s de' Ho..,
teis e elas;;.}:;; Anmxas do Rio de. ,Janeiro", ,óF'yndical,o dos
eommerciantes I'lll '.I'ol'l'cl'açi'io de Ca1'é"_ Synrlit:Üo P:.llJ'onaJ
dos Barbeiros c. cnbl~leil"Cil'()S"i "Sociedade União Cornnwrcial
dos Varejistas deSI~C(~os o MoI Hldos do Rio de .Tanei1'o", As~o
ciaçüo COll1ll1cl'cial SÜ]Jlll'lmna". S:illdicalo dos Projll'ictal'ios de
Padal'ius c Cúnl'dtal'ias elo Rio eb .Janeiro", "UniiIo 110;; Oal':1g!sl as do Rio di) J :tlWÍJ'lI", ~yndieat.o dos Comn1l'I'eillnl rs .:\ta'Üadi.sr.ll·.' do !lia di! Jalll)it'o", ;;Syndil:úto dos L:)~i~r.:1~: (I<t C:l])ital", 'T,ig:ls'do ClllllmeJ'do do rtio do Janeiro", "[Jniàodos PI'Ollrietnl'ios ele :'la:·(·."illu·iaii doJlio de Janeil'o'\ .";\i'iinl\i:i{~i'io
:rComml'l'ci:ll d,us i\L~!'cadll~, Muni0ipat's di) Rio ele ,lanr.i'I'O.
"A'~;.~.(j(~ial.:.fill du.'; ::lIn.~tl'lll:Lnl'(:s
í:ivis do Riaíl/' ,]unniI'O",
"Assoeiaçfí."1 d".'; Hnl"l",il'llii do Estado dl~ São Paulo","Assol:ia'.~fio (los I'I:IJ.l'i'id.:lri Oii dú Padal'iásdo Bsl.utlode SiioPaulu",

81'. Presidente;
Deputadós, o requerimento quc:-formulou a minha
bancada para que (.osse lançado. naacta dos nossos trabalhos um votocongratulator!o domeuEslado,pelacpmmem~
racão de sua independnec18 politica, certo me dIspensaria.
de justificai-o perante esta Camara. tão eloquentes deflu~m
da Historia os lances empolgantes e as. scenas de. beroIs'mos desenroladas no territorlo maranhense para· libertal-(t
do jugo da nac;ãOPol'tugueza.
Episodio os mais oaracteristicos se registaram desde 7 desetembl'o de 1822 até 28 de julho de 1823.
Nâo querendo reviver essas lutas politicas e patrioticas.
mas intensas. e incessantes preteri permittir-mea liberdadlt
de homenagear o 28 de jui ho resumindo o modeslo trabalho
tIu.e offereci ao. cong.r.esso das Acnde.n.1. ia. s de Letras,. .e. m que,
forcado' a uma synthese pelo tempo regimental, abordei, a
largos haustos, esse grande veriodo, a que, com propriedade,
intitulei "Pertodo Aureo das Letras Maranheoses":
Senhores, haépocas que não passam porque, embora
afastadas pela distancia do tempo, sãorevividas a cnda instanto .. Os genios,como as épocas, . tambem . se p,erpetuat,n
para, na phrase do incomparavelblOgrapho Antol11o Hent'lques, Leal, refulgirem com a coroa resplendente e a ~nges
tode de reis do pensamento, e como taes serem applaudldos c
admirados. Assim o periodo aureo das lelra.s maranhenses
assignalado por verdadeiros marcos de inapagaveis rutila~ões
esculpiu-se nopantheon de bronze que se ostenta reflcctmdo
em .ni lido~ caracteres, celebrando, como antheu, .novas 6suecessivas victorias pelo revigoramento dos conceItos quo·
O Sr. Carlos Reis (.) (Pela ordem) -

51'S.

REQUERIMENTO

l\F.QUElll:\IEN'fO

a

Se (;tcl'Jlis~n'am.
POI' um quaSi inexplicavel phenol11eno, reuniu a an,liga
pro'yineia do Maranhão no seu seio 'os ·engenhos peregrmos
do podlJl' eulutl'al de uma época ~l'rastados pOI' um pe~~ol"
tã,) Tiroprio ao vcrdo~ dos ann?s..l,ovens a.thletas do eSP,1l'lto
se ent'iJicl'arnm nas lIdes da VIda mte!lectlVa que os anlma- ".
\Iam IHll'a o mesmo pugillo ele preliadores intemoratos nessa'
aug·l.1sfa .l1l'l~na,
.
OdOl'ico~I(~lldcs, João Lishõn, Gonçalvos Dias, João '
10'na(,;o c1:1 Cnnbn, Sotero dos Reis, Josó C:mdido Moraes. e.
Sfl\;11"\11t.onio Pertro Costa FCl'l'cira, Feliciann Antonio Falcua keli[JpI' Fi'anco de Sá, Trajano Galvão,' Vieira da Silva,
GI)~leS ri I' 8<'11IZ;I: João Dllarlr Lisboa SI~ITa. Bclarmino ge
Matlll~,:\nLl1nio Marques Horlrig'ues, Frei Cllslndio Alves Serl'llG
e out!'OS tifa l1S ,da intel! iAr:ncia 1.1'unsformnl'nrn n terra mara1l1H'n~n em Athenas Bl'asilf'il':l..

(') ::\'ão 1'0 i revisto pelo Ol'udor.

_ Nllo- ha dentre as impressões TéCChida.s na' ·mln~la.vldl '
,e.IOolharnenhuma que ta.nto~e me gravas~e, na r~miDlscenola,
oomoada primeira vez que, ao 30m do., smeta. do Lycep.~la.
ranbonse, fui advertido' de que o professor, de:..grego" estava
na sua catbedl'a. Afigura que ,se m.a. deparou' aUl n.op~etro.l"
a aula, mil annos que eu vivesse, Jluu;tt.S aoIYld~.r~a. ~tn. a
do Dr., Joaquim d~, Souza Andrade" o , fnm9so,~,o.r,1l?l~:l1. auJar:
do "Eden".Sem.quasi atina~' com, OE ,ens~namen,to~ uo)\!ph:l
ao omega, prendll~toda, a mmba !t\fjClUaQaOQ ex:tr~ord~nllrio
e invulgarmestre pela sua cxeenLrica. indumcntarla,de ~obre
Oll8aca calças listadas, gorro grego de veltudo, .polainas e
luvas, 'ostentando uma -cabeIleira. coroa~a pela neve dos,tem..
poso Era o so1itario da QUinta ,daVlCtorlllque, depOIS ~B
. perooz:ror o. mundo, e se ,e.9tabelecer, durauteannos na Grecll,
para luvesbga.r na propftaAthen8S'Ds fontes do saber que
derramaram as caudaes do genio por toda ~part~,yo~vera ao
seu Maranhão ' po.ra sentir no seu 8ymbollsmo lfilm!tnvcl o
marulhar conslnn.tedas aguas do, Cmuam, em GUl11;UrtICS.
8&U berco amado, onde quiz fitaramda o céo paradivl.~ar os
"bandos de gua~ás formando nos ares nuvens .de sangue.
E fot.do período u.nreo das-letras· mnranben.~,3,o ultimo
:H'auto quo condtt2Íu oom as SUl\S aJ.'madl1ras àe, rlrc~lUdor
victorioso aasaudades dos seus contemporaneos úelertudadc.
Essóla, pbaso, essa a épocll. ostu:l1~fc de florcs~:cnciado
meu Estado natal, que hoje lleCoDl?1emora ~ Essa ,li. ep~t111, qtt e
faz recambiarpn.ra ,nossa HlstorHl o seculo de Augusto. , o
Oesar Romano i1npulAionadordas ISciencias e das letras. ]~gSll,
!!Nlna.
~. Presidente e senhores Deputados, a commemoraCtto políJos.~ Candido, dotooo de pujante mentalidade, abre novas tica do, Estado do .Maranb~,no seu m1U:nlflc.oconsoreio ,com
(:lrl!'eiras no jornalismo, emprebendendo tremendas lutas, n~ 1& propria emaneipaçlo' intellootual. (Muito bem,"m1tito,bem.
imprensa. O titulo do seu jornal abrange a sua destacada & Patma..~.. O orador é vivamente cumllrimentadt:l.)
..
.
origina1r·ersonalidade de indomavel preliadol'. E'o "Pharol
l\!al'nnhcr.:sc'• .,
Em seguida', é npprovado o l'éque!'irr:.;rito cíl)
Sr.
Líno
Machado e outra.;,
J0ão Ignacio da Cunha, o celebre Baríio deA1cantara.
l'e;.lCtrtr; a' sua vida entre as letras e a, politica e grangeia. li
O Sr. Presidente - lIa iiobre a m('\Sa e vous'Jbrúef.tel-o
,jnsto conceito de afamado, Jurisconsulto" nãos6 pela eI0\'3.
a votos () seKUinte
',çií.o do saber, como pelo porte severo da sua,conducta.
.. ,~eIiDP~ Franco doS4 - é o poeta. ;uristl,Jorl1ali.tae
REQUEl\t:MEl"TO
1loh~lCú em Quem. nIo sa sabe qual pendor mais prepondera.
Attrlbuem 8' TraJano Galvlo, IefUndo Antonio Henrlquea
Requeiro ~e insira na acta. um voto de, congrlltulacões ~
Leal! estes versos sobre Franco d& Sá, quando, depois da sua Mulher BraUeirapela posse da representante ferninitlla (loumo:'t..... alguem que o temia ctn vida pretendeu crif,it:nl-o:
tora Bertba Lutl.
.
Sala das Sessões,'28 de julbo de:Hl36. _,Carlos,Jlei~.
"CU1M, pois, calumniadores sordidos,
Que disputaes aos vermes um cac1aver.
A Ira. BarU.a Luta (Pela ordem) -Sr. Presidente, no
Gemonias s!iopara VÓS n 'lIistoria.
sym!>olismo gental de sua mytholo.ia, tinbam (lS ballenos an..
Para elIcoPantheon."
tlgo!! uma deusarapre.eentativa das D.8plrações humanas reaUsada. Chamavam-na Nlke ....., -A VlctoJ'ia". Alada quando re~
~'raj<mo Gal\-iío é o poeta mavi0$06 abalisado philalo80. \'estida doa attributos dtvino.; figuravam·na tambemaptera
Be!a~'ll1in.o de Mattos é o manipulador da gl'andczu W"- e e.om ra~iio. Têm as azas partidas quasl todas as victori38,
['&T'ia do ~laranhão.
.. que os deuses, ciosos de seu prestigio, canced'cIX'1 a. nos. rol.
,
\
. ., &:llh9rescongressistas, tres yultos deixei P01', purlJcula.r sal'OS ImortllEl6,
,,;preferel?-Cla pariA o termino de~tn minuseula projcoção dl1Após o VGndllVlll de Ul!'la batalha em que avultaram as
','(IneHe lmmensuravel periodo.
arulA~{jes incontidas, as perseguil;;ões mcsquinha8. as caIu.
mnias,
asmiseriase a.té as, diffúmações, ..em hojeamorLe,
:,,;:
Gomes de 2ouza, GOIlQalves Dias e Soma .'\ndrade OU
;, ~uzandr~e. Para Gomee do Souza, ou melhor o "Souzinba", mellaageil'8 silenciosa da. Paz eLeruu,abrir 0,5 portaes<1o Poder."
, uau ba pmcel, talvez, quo se não emocione 110 debuxa.l-ü na Legislativo a mais uma mulber.
Apesar da,;:; mensagens eongratulnlorias,que (!e todo!' o!l
tel~1 d(,s g-enios aS5ombrof:lOs que enchem todo um seculo. E'
0. loven' Cjl1enUDCa foi esperanca p11omis:sora, porquo se ai.. ree8ntos do Paiz me aftluemda opinião feminina organiz i'\da,
~lr~~u19g0, um~ re.alidacle. De um simples revez soffrido POl' 3vt:bür dasflol'cs, dapresen'ca Nconfol'tadol'ade uma ph,alans&
lDSldlli. (la medlOcrldnde 31'YOl'ada em professor da. Escola ds minhas cumpanbeirás; não obãtuula a fida.lguit. dá acoIblcentra! de Enge~haria, tirou logo o moLivo para a sua. con. da elos meus collegas. foi com o coração pczaroso que subi :.
sar;raç:,G, revoluClonllndo completamente os meios scientificos oscadariaàa CallHu'a, ~ü'avessei a~ salu~, corredores e o rc~
ele I'nt~0. Dahi para a gloria que o aguardava. foi ::tpenas mn cinto, par:! pl'úsiar, perant.e a. C~sa e pel'tIULe V. ,Ex., ,sr. !'r&·
t~"c.:o u~ relampago, nhrinrfo bT'C'f'has no f),rmam011to das scicn- iSldeutc, o cOlllPl'Omissodu hOl:l'fi que acclbo de assumir,
<'llls e da~ let.rM.
Fil1Ju' fixtl'(~mosa de um p~.a digno, sua-me n.iu<ia <iOS ou.'
Goncaiyes D!:.I;; ~,o 1JL'úpt'io ~'lat'auhãocantAnáo Üent,ro vidos (l r'f'lwto dçsconsúlado da iilha adoleticcute de Candid<>
.. .'90 seu; l:rnsmo Jáu.u.lls por out.reUl exce<lido. Nasoelipoeta Pessôa, cunt.m ((uora Li vida ucsfecll:l\'a o sen pl'iIneitü golpiS
)m~r.O~ls(oU-SC c1~ar.qillurgo, OUl Coimbra, a ~'olveu eonu4ndo i quando lhe rouba\'a pi:erllU1.uraU1cnlf~ o carinho G.6 pae.
f~"',~, ('o~ ":ymt>I1'R<:;, Ousado orondar dl\; l!;scola, Indianista,
Tenllo perante os olhos a imagem de sua esp~a, daqueIl&
!,l-,U e l'P,vr\'I.1U no vt'r~o a eXistencin de lima raca. que tnlvE::z tnulhe!'
forte queconfin.rna li t~quedepos1t,orio sexo Ceml.
~~~ hOUVei;"fJ d('~apPl\l'ecido Ele a E'tlll iucompnrael genialidade
niuú, {; qne flUl'aute ilua viíla conjuglil inl.elra, foi ~aróí. o ma...
nao a (OF/PI<, qr<':rrr-tn~ do !'ll!en~jo dus seh'&. Ninguem mafl rido
eem[n'c ii eomr)'.lDlwü'a !ll;1l.'ellae b01HioSl., iudtl1i>'6ntc e
precisa cl'\fmll-í', ~o!'q\le os &n.biás 'vlio repetindo os seUl
can!-o~ . ~ I',ostc,,-'ldlHll' e POl'qu(' as suas palmeir:w adquiriram maternal.
:, rlgzaez ao mmmore.
Nunca f'~qt1('ccrei Qé! fnnet'8tH impone-ntE'~ do nobrl} Deptt"'do
pelo District,o FedC'l'a!: :l~I lll.grimns do povo, homens •
, . SOUZ!lndr!lõ.!C', (. "Gtteza-Errunte"" é () a.aha-vél"os da Juv" Dmtbere",
que durante uma noU~ e um dl~, lloomllblte8, deiIr: I :d:lde hplll.'nIM qUI? a\ltda bateu ás -portas dG! eon_Ptftflram peln <ll\mal'rt I1Hil'I,llurl.-., ~m homenagem· de.'raaofr&
Odorice é o fiel Interprete de VirllUo I Homero. Poi U
(l Intolador do bom losto Ilteral'lo
e noe~m{lrado culUvo da-vernaeuUdado' 'o das letras otlls!lcn.
l)atcnf,eia-se admirador extremado de Madame de Etael. Bar.
nardin de Saint Plerre, Chateaubriand e Lamartine, nlio escondendo a sua proverbial aver8lo aOl elasaicogda decadep.
, cia, Lanott-se abertamente aos dosmas da EseolaEoletica t,
na sua adoração pelos olassioos antigos, nlo se conea do fustigar Úg .da literatura imperial da Franoa. Verteu com fi.
delidade e e:tp!endor de estilo as obras de Virgilloo levou
a termo a traduccão da MIlliada" e da "Odysséa" deFIomero,
o que lhe valeu ser oognominado OI Ora de Virgi1io e Ora de
Hon~ero B:'asileiro."
,
Sü:.:.ro dos Reis tomou a llombrosa tarefa ,llonl'o.3a e edific[lI'l(~ de guia dessa mocidade blindada de
nrmadura de
gig[Lnt~s [,ara a conquista dos
galardGei do saber. Era. o
educador' eximio, o philoloBo inexcedivel no destrincarns dir..
ficu!dades da linguagem portugueza; c, comoesmel'i1hador de
,'. 'rttraspl'('.:;io;,;ida.des. publieouas "PostUlas da Grammatioa
;Geral ap/ilicada á lingua portugueza pela analyse dos elas..
~kos", "GrarnmnUca Portugueza acommodadll nos principios
gE,raes rlil palavra", "Os commentarios de Caio Jnlio Cezar",
trllduzid105 em portuguez, "Curso de Literatura Portugucza c
, Btasi!0il'u". Esta obra, o escorreito escl'ipwr e magico escuI..
. tor <lu linguagem portugueza dedicou-a ao seu grande amigo
Dr. 'P€;dro Nunes Leal, Como bom maranbensc, Sotero dos
Reis cu1f.i'\'oti tambem poesias, fUiando-!e {L Escola Camadizer do seu biographo -
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Jamaisolvidal'c, LUWll,ouco,SI'.', Presidenle, o, •.w~llio \i~l,:la \)" dê Ú5:::Y.OI'. E ao laJo ',la::;;;I:Js paizt:a, o'Jtros, mais
Que de Candido ye.ssóa recebi. Com aquel!a le-aldade afortunados, oIlué imperam li pail, a oi'delll e a lei. Observan~
,1D1pUlslvaQUe o caracterIzava, nllB vesperas do ,pleIto su~,,~)je-do-os<lc perto, veremos que cada, vez que a eiviliz~lJ;ao éecl,..
:mentar, mandou scientiticar-mc, altae boras da noite, pelo pssda, temporariamente, pela barbaric, coun elIa 803sobram n
eeu ~orrelígionario roa1S pro%Jmo, de' um 'Iesto que ene con- paz n, justica,a lei; as liberdades publicas e as g::l.:'antias jp..
eidel'uvu como traição culminante de uma série longa da pro- (Hvlduaesj com ella submerge o re.speito pela permnalidade
mossas falhas ,e de compromi~o8rÔto8.Di8!1e·me malB, então: humana, principalmente pela pei'sonalidade human:! ,:'[1J,) nãQ
/I'Talvez me íaltemalsumaa dezenas de votos para fazel-a ostenta armas, como é o caso da mulllel'.
Deputa'da, mas, hei degaranLil-a na primeira Buppleooia ~.
E sempre que, gra'.la,S a uma cultura poUtica ~l.1pel'iol',
quanto uo futuro. fica entregue d8 'mãolJ de Deus."
:l civilização caminha e se imantem, com elIa sefol'taleoe o
E' assim fOi, Emquanto alSUD$:elementos do pal'tic.lo dis- regime da paz, da lei e da ordem, e dentl'o d,ella se desenvolve
tribuiam, pelas secções eleitol'lles dallJdade ebapas avulsas, o respeito pel08 direitos inherentes a todo ser humano, fleja
que não podiam ser encimadas pela l~endapartidllri!l, pois, eUa pobre ou rico, culto ou ignorante, e;.eja elIe 1l0mem ou
;vinh;un ex ornadas COm o nome de ,um ,rival e adversario, Cu- mulher.
'
dido Pás6óa,' e, outros oorrelígionariosleaes, cmboradiscretos, aIllIlaravam a minha, candidatura, eme !mantinham 11a
Veremos, aind'a, que, cada vez que a lllulher '\'~m os l!eu.~
o'.1pplencia autonomista do Districto Federal.
direitos respeitados e garantida a ,sua pal'ticipacãp nos negocias pulllicos,el1a traz ao homem uma collaboraçao devotada,
Sr. Presidente. 'são palavras esta,s que 'pronuncio sem ífentro de um programtma constructor. E' o que faz o eleito<ll}1al'guru e !lem odio. Sem rancor siquer nem anilmosidade rado feminino dos Estados Unidos e da Nava Zeelau,dia, inpura. quem quer que seja • São a expli<laçâoapenas do tributo .pirando aos representantes ,do Povo leis que reduziram ao
d~ gratidãoquevo-to á mcmoria de meu-nobre predecessor. minimo a mortalidade infantil e maternal; é o que fazem ae
, Sr. PI'esid\3l1te, 019 factos idos são éOIDO as alUa.:! passa- Deputadas eseandinava6 e britannicas, defendendo D. habita~
das que correram para o mar. E todas as aruas ,do oeeano, ' ção do humilde, velando pelos intereSoSes do funcI}io!lario' e
::lle-um dia, -serão distilladas pelo BoI e recabirl10 sobre a terra, clamnndo por justica para com a mulllel'.
tr.ansnititadllsein chuvas fi orvalhos bemfazeJos; Os embates
,vividos lortalecem a fibra do lutador.
De modo identieoprocedem as eleitas do Po\';) Bl'asileh'o. como a minha nobre collega por Sti.a l)aulo, D:':J.. Car, Esta cadeira que agora 'occupo l'fJcebi-a. dUDlamen~e das lota de Queiroz, cujo nome declino com prazer e qU<:l vem SI)
màos generosas do Deputado que repoUB8 ,na paz do Senhor, dedicando com mteresse á. causa do,s menores ab:.1l1d,)::~;los" ••
Envolta de 'luta, vincula para sempre ao movimento feminina
_I\. SR..\. CARLOTADE QUEIROf. _ .-\gra:decida ;} \" r·o:. por
bra,slIeiro, o nome de Candido Pessõa,·'como o de outros bra- suu~ ,palavras tAogenerosas,
'
sileiros illustrcs vivos ou mortos, Que eomnosco, cOlIlmunsa"
ram, não no momento faei! do triumpho, mas na vigilia amarA SRA. BERTHA LUTZ - ,', as jovens leg'[~l~do:'a~ ,êSga do sacrifício que o precedeu.
taduaoB ~[aria Luiza Bittcncoul't, que para se 1):'ê))o.1':11' :J.O
Procurarei esforcar-me para seg'uir :l Lrilha reM,a que e:'l:ercicio do seu mandato na Bahia estuda fjn~~ça5 IlI.!blh~as, na
Caudido PeBsÔa traçou, sendo amiga de seus amigos, pro- celebre, Universidade de HUl'vul'd; a Dl'a. Llh J:,ag:-=s, rest~u
curando S61' c'ommedida e justa P!U'S C"Jn todo,s e defendendo l'ando municipi06 extinctos de Alagôas e obtendo parti, ó\ Saude
com os coIlcgas de bancada Cl'S interesses lea-itimos do Districta Publica dotações orcamcnt.arias sufficicnte5 áex~cu,,~o do:l sua
l.'ederal.
,
_
mise60; é o que faz prccli\l'a Deputada Maria de' :Mil:anda
,
,
Leão, no, Amazonas, e mUltas outras, tendo iob s,;;:t ,\gHle o
. Bl'~l)riisídente~ ~,nlbóra:,<Je:renda broa ,causa e uma ldéa, guarda todas as leis que interessam ao !l'al,alhof"::::l}nÚ, :A
é qUllsi !fesnecessaria li minha preilença aqui. Asca1.1Ba,s que maternidade,:i infanda o no laI'.
re4h1J,leme as idéas que marcham trazem dentro de si mesE' dentro desse credo que eu aqui 1',V:u, hoje, ~~.",. Depu..
mas a sua pujança e fleu impullSo. Nenhum obstaculo póde
. ] d
doteI-as indefinidamente; nenhuma pessoa é neces~aria ao Lados minha profissão de fé. O lar éa lJu6e (la~oJ~:,~::::" e, I~
pCl'Curso de :sua banlicira. A's vezes' ardua. mas semprG li mÚlher ~Lo.l'á sempre inlegrada ao lar; mas OI:.E' :150 Ci.lJJr~
triumphal.
,
"
mais no e-spaço dcquatl'o muros - lar ,tnl:.nbell1 é ;1,::;::01:1, a
.. "
, ".,
fabrica, a officina.Lar, SI', Pre~idente, J, acima .J' )y:!'o, n
Foidetal'modo gênelio.siJ.,-compÍeta;'-unanime quasl - Parlamento, onde lie votam as lClS que reg'em a "1'1'" 'I ,) :J
'
ti. collabornção dosSrs. DeI!utados', COlliStituintese do 00- sociedade humana;"
v.emo na defesa ~ ifassugges~es '0.0 ante-projecto ,da ConsU~uiCão vigente que, como delegada da !l1ulhe,r, aflresentára eu
.Ampliando a Bua visão, 4medidll !lue o~ SéLl,~ l~o:'i~i)lltlÕ'f;
't
I
t
ã h t '
se alarg'am,a mulher bra9iJe1l'~, na mmha, 8mg'ela p.gs~oa, se.
ao
3n t e-proJec o(JUe eu, pesson men e, n o es ar1a em 811- l'nte'""'a eomvosco,' se,uh, ores leglsladores, na VOS<i,~a t:u,'<31:J. oontregar ao homem brasileiro a defEll9a dos direito!! da mulher;
eE' ellll, entretanto, que deseja aninha pre15enca na A..ssembléa structor,a de ore ar a moldura legislativa do Brasil d-3 amu!lhfi.
'Nacional.'
."
, E é dentro desse eBpirito, 81'S. Deputado.s,ddes eSpll'ito
essencialmente feminino, essencialmente humano, que 'Voa
Estam6s, distântes ainda do Governo scientifico doa trago hoje, como mandatllria do povo carioca, ::t cüilaboração
POVOSj daquelleregime que já impera na engenharia. c na modesta, desprelencios.a mal! sincera e bem intent}ionada do
. oirurgi.a, por exemplo, e que despindo-os da aureola do Poder, mulher. (Muito bem: mtlito bem, pal'mas prolongo.la;; na l'e~
despersonalizará um dia os nesocios publicos. Tetna Dotl!l8 cinto e' nl1$ galerias. A oradora ê vivamente cttmpr'rm~>ntc!da.)
época, como expres\!!ãopolitica mais elevad:t o governo pelo
eon~entimento do governado.
"
Em seguida, é UPP1'OVlldo 'J l'ec[l.1êl'fn1':;D~,O d(l
Dentro do regime democratico toda.s as correntes devem
81'. Carlos Reis.
'
'
ter :representacão no cenaculopolitfcG.
O SI'. Presidente _ Submetto 11 voto;; o ':;f'P;1l iM,"
A mulher é metade da população,a metade menos fa.vorecida. Seu labor no lar éineessante e anonymo; seu traballro
R~QUEnrMEN1'o
profissional é pobremente relm.urierado, e as mais das vezes
{) seu, talento é frustrado, quanto ás opportunidadcs do des·
Requeremos que se consigTl'~ nu acta dos t,rnb:ühos f1:l.
envolvimento e expando.
sessão de boJe, um ,,:oto de cougratulu.ções eo~ ao nobr~ naE' jU!to, pois. que nometi :femininos sejam incluidos nas Cio peruana pelo regIstro da passagem de malS um ~oIlFU'V~H' ..
oed'ulllfi dos partidos e sejam suffl'agados pelo voto popular. sario da Bua independeooia politica.
.sala das Sessões, 28 de julho de 1.93G, - Rei/,flfo 8a'l"b'),N
Vivemos numa época de tumulto e de clangor. Neste se,I)ulo -como talvcz ,em todoe - a civilização é diariamente _ Dini:. JUIl'iOl' •
.assaltada pela barbarie, Os impulsos nobres dos coraçõe! huAPprovado.
manos vivem em conflicto eterno cornos seus inteI'Csses, JnstInct()S e paixões.
'
o Sr. Presitlente - Vou úUVü' a Ga8ft "0 h!''', " ~€gnintf
, Voltando os ouvidoas pelas ondas do, etber para o Velh&
I1.EQUEl\IMEN'ro
Mun~o, tão 'l~jCO e,m, li~ões boas~ e llim liçoo~ más, Pl'c,s.ellcinmoa pbenomenos est,ranhos: vaJdade600entlas que j;C>,maniRequeÜ'o. ouvida Il. Gamal'R. a in.sei'I;fi.o. em tiolÍta~àe UiIl
1e,swm em g:esto.s theatrup.s e pUCl'is; ambiçõe6 iflicitas que
escr~vizlfri1 os fracos, dentro e fól'a
<las fronteIras do ileu voto I de profundo pezar pelo fallecimento, occQoITic'l .ant.Q..
paiz; vencIdos' que cn!uRDl lauainh~shuIl}HhaIltee de!!iub~~~ nontem, na capil,al ..lo Estado de São Paulo, doO""01lel All'
fellero,~o

