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Exército do Sul, sem prejuízo das atribuições que lhe· confere o decreto n. 20. 656, de 1931.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de· novembro de 1932, 111 o da Independencia e 44° da nepública.
GETULIO VARGAS.
Augusto lgnacio do Espirito Santo Cardoso.

DECRETO N.

22.04~

-

DE 3 DE NOVEl\DRO DE 1932

Declara sem. efeito os termos de deserção lavrados contra
vários oficiais
O Chefe do Govêrno Provisorio da República dos Estatados Unidos do Brasil, no uso das atribuiçõe:; que lhe confere o decreto .n. 19.398, de 11 de novembro de 1931, decreta:
Artigo unico. Ficam •sem efeito os termos de deserção lavrados contra os capitães-médicos Dm. Aristoteles Cavalcante de Albuquerque e Honorio Hermeto Bezerra Cavalc.anti
e 1° tenente Natan Pais Leme, e consequente agregação ao
quadra e arma a que pertencem, visto que eles, não tendo
tido qualquer co-participação no movimento sedicioso irrompido nos Estados de S. Paulo e Mato Gro.;so, só deixaram de
atender ao chamamento por embaraço material, revogadas
as disposições em contrário.
Rio 'de Jane·iro, 3 de novembro de 1932, H 1o da Independencia e 44° da República.
GETULIO VARGAS.
Augusto lgnacio do Espírito Santo Cardoso.

DECRETO N. 22.045 -DE 3 DE NOVEMBRO DE 1932
Declara sem efeito os termos de deserção lavrados contra
segundos tenentes, em comissão
O Chefe do Govêrno Provisorio da República fios Estados Unidos do Brasil, no uso das atribuições que lhe confere o decreto n. 19. 398, de 11 de novembro de 1931, de:.
ereta:
Artigo unico. Ficam sem efeito os. termos de deserção
lavrados contra os segundos tenentes, em comissão, Ciro AI-
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ves Barbo:;a, Pedro Ferll;.mdeb dl' !\lclo, CleliiJ de Souza Car\·alho, José dos Santos Humel, Orlando Alves, Raul Alve~;
Araujo Rego, Deocleciano Garcia Pantoja, Manoel Peligari de
Almeida e ,Toaquim Timoteo Ribeiro da Silva, visto que êles,
não tendu tido qualquer co-parlicipat,;.ão nu uwvimenlu sedi,·iuso i I'J'<'lllPido nos Estados de S. Paulo n Mato nrosso,
:-6 deixat'Hlll de atender ao ehamamenlo por etJJbanu:o malel'ial; n•,·,1gada:-; a~.; disposições em contrário.
Rio de .laneiro, :3 de novembro de 1932, 111 da IndeIH'lldenr ia e 1-1" da República.
n

<JETUJ.~IU VAROAS.

kuyustu /ywwio ,fo /<;spirito Santo Ga1·dusu.

JH~CHETO

N. 22. 04ti -

IH•~ :] DR NOVEMBRO DI<~ 19~2

.lutori-.;a tt. n·cisii.o do contrato celP-hra'do com o Govêrno do
Estado do Jluranhão, par-a o ser·viço d,· no.vegação de
cabotagem eut1·e Belém e Recife, c dti ou.tras provi-

dencias.
U Chefe do G-ovêrno Provisol'io Lia República dos Estados
Unidos rlo Brasil, usando das atribuições que lhe confere o
art. 1. do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930,
decreta:
Art.. 1. .Fica autorizada a J'evisão do contrato celebrado
pelo Govêrno Federal com o Estado do Maranhão, em virtude
dos decretos ns. 15.734, de 13 de outubro de 1922, e 18.i43.
de 9 de março ·de 1928, para o serviço de navegação de cabotagem entre Belém e Recife.
Art. 2. O Estado do Mm·anhão poderá contratar a execuc.ão desse sorvit;o com a Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro ou com quem julgar mais conveniente, obrigando-se
o Governo Federal a mantfw a atual subvflnç.ão durante o
prazo de sPis anos, inclusive o de 1932.
Art. 3.0 O pagamento da subvenção l'ar-se-á eonforme a~
coudit;õe~ que forem estipuladas no novo contrato êl ser celebrarln t·nm o Oovf:~rno do Estado do Maranhão .
. \rt. 4.n Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Janniro, 3 de novembro de 1932, 111" da lndepenllf'llderwia ,. í 1 da Ilepública.
0

0

0

GETULIO

V AIWAS.

José Ame1·icv de Almeida.
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