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ele :Finanças sobre a proposição n. 210, de 1920, que 
manda transferir ao Estado de Minas Geraes o ma
terial elo serviço dessa navegação. Pags. 8, 120 a 12l2i. 

Obras no leito do rio Grande - Parecer n. 254, deste anno, 
sobre a proposição n. 14.0, de 1920, que autoriza a 
execução elas obras necessarias nesse rio. Pag. 227 ,, 

Pagamento ao marechal reformado Rodolpho Gustavo da Pai
xão, de sol·ào que deixou de receber •. (Parece,r: n. 262, 
de 1921.) Pags. 263, 344. 

Pareceres: 
Da. •Gommissão de ·Comme:r:cio, Agricultu·ra, Industria c 

Artes: 
N. 2315, de 19121, sobre-~ a l)roposição n. 65, 

de 1•921, que suspende em todo o territorio da He
. publica a importação do gado indiano, conhecido 

'Pelo nome de Zebú. Pags, 34 a 36. 

Da de ConsLituição: 
N. 237, de ·1021, sobre o pro;iecto n. 23, de 19·21, 

estabelecendo linhas de navcgaçãu aerea entre a 'Ca· 
pilai .Federal c a cidade de Porto Alegre. Paginas 
120 a 122. 
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, . N. :.m~, do :1<02'1, sobro o véto do Prol'olLo n. Xi•6, 
d~ :L 9:!0, a ~·csolução do Consolih·o .Municipal auto
rizando a romtegração de Canclido F1·ancisco Osorio 
Guedes, no ·carg-o de g-ua.rda-municipal. Pagos. 122 
a 123. 

"' N. 239, de 1U21, sobl'e o véto do !Prefeito n. 31, 
de d. 9·21, ú resolução do ·Conselho ,1\hmicipal autori

. zancln a reo't'ganizar os serviços do Hosúital Vete
rinario Municipal. Pags. 1'23 a 126. 

N. 240, de HJ2•1, sobro o véto do Prefeito n. 1, 
do t191!J, ·á re:;olução do Conselho Municipal autori
zando a considerar: mestres elo ensino profissional 
os conLt'a-mestrcs elas escolas prol'issionaes .· Pa
.ginas 1'26 a 132. 

N. 2H1. de 1921, sobre o véto elo Prefeito n. 9, 
do 1920, ú resolução do Conselho Municipal; per
mittinclo o uso ela rêde «Traineira» na pesca da 
sardinha. Pag. 195. . 

N. 247, ele 1921, sobre 0 véto elo Prefeito n. 4'9, 
do 1.92•1, ú resolução do Conselho Municipal •que 
eleva os vencimentos dos guardas munici•paes ,, Pa
gina 19:17 . 

X. 248, de 1921. sobre o v é to elo Prefeiao n. 51, 
de 1921, á resolução do Cons·elho Municipal que 
manda pagar ao aelcliclo elo Peclagogium, Acelino 
•Costa .Jacques, o aluguel de casa, durante o tempo 
que esteve fóra do exerci cio. Pag. 198. · 

N. 24•9, de 1921, sobre o véto do Prefeito n. H, 
elo 1!J2J., (t resolução elo Consel:ho 'Municipal, •que 
reconhece a D. Adelaide Conceição •1.\-Ies·quita, vi uva 
do contribuinte do mo·ntcpio munici•pal Dr. Antonio 
Alves .Mesquita Junior. direito de reversão para per
·Ccber pensão. Pag. 200. 

•N. 279, de 1921, sobre o véto do Prefeito n. 33, 
de 192-1, ·tí resolução do ·Conselho il\'l:unicipal, equipa
rando o-s vencimentos dos praticantes, ·Í:0

" escriptu
rarios c conferentes do imposto elo gado aos dos 
3"" esoripturarios, todos da Directoria Geral de lFa
zencla lVIunicipal. IPa,g·. 355. 

N. 280, dó 192·1, sobre o véto do Prefeito n. 40, 
de Ml21, á resolução do Conselho ··Munici·pal deter
minando ·que os regentes de turmas, ne::te anno, na 
Escola Noi·mal, não diplomados, vossam ·realizar as 
provas elo clocencia. Pag. 357. 

N. 28rl, de 1921, sobro o véto elo- Prefeito n. 45, 
de 1·9·21, á resolução do· Conselho !Municipal autori-
7.ando a nomeação ele professores primarias os· pro·
fcssores elementares que tiverem rr.•ais ele 10 annos 
de serviço. Pag .. 359. 

N. 282, ele J!J8·J •. sobre o wH~ ~o ~refeito I!· 46, 
de ·.192'1 concedendo uma gratlfiCacao especial a 
todos os' funccionarios muni cipaes. Pag. 361 • 

N. 293. de Hl21. sobre o vélo do !Prefeito n. 3, 
deste anno, á resolução elo rConsclho Municipal que 



xvt INDICE . 

releva a prescripção em que incorreu o administrador 
dÇJ Entreposto de S. Diogo, Luiz Babo para receber 
d~fferença de vencimentos. Pag. 1./5:2. 

N. 294, de 1921, sobre o véto do PrefeHo n. 6 
deste anno, á resolução do Conselho Municipal qu~ · 
manda co_ntar. tempo de serviço •á professora :D. He-
I ena Durao. Pag. 454. · 

N. 295, de 1921, sobre o v é to do Prefeito n. 1G, 
des~e anno, á resolução do ·Conselho Municipal que 
eqmpara · o escripturario-almoxarife do Hospital Ve
terinario Municipal aos amanl;lenses da Directoria 
Geral de Prefeitura. Pag. 45·5. 

N. 29•&, de 1921, sobre o véto do !Prefeito n. 9, 
deste anuo, á resolução do Conselho Municipal que 
reintegra em suas funt:ções o ex-agente João de Aze-
vedo. Pag. 456. · 

N. 2917, de 1·921, sobre o véto do P.refeito n. 19, 
deste anno, á resolução do Conselho >Municipal que · 
manda reverter ao magisterio municipal · a profes
sora D. Elvira Benevenuto LisbOa Barbosa. Pa-
gina 457. · · 

N. 2•98, d.e 1921, sobre o v é to do 'Prefeito n. 12, 
deste anno, -á resolução do ·Conselho Municipal tor
nando obrigatorio o assentamento de escadas de sal
vação nas construcções de mais de tres pavimentos. 
Pag: 458. · · 

N. 2.99, de 1921, sobre o véto do Prefeito. n. 28, 
deste anno, ·á resolução dO' Conseliho Municipal equi

. parando os venci~entos · da pr6fessora !D. Branca 
da Silva 'Pinto aos dos· :funccionarios dos Institutos 
Ferreira Vi arma e João Alfredçi. Pag. 460. · 

N. 300, de 19211, sobre o véto do Prefeito n. 35, 
deste anno, á ,resolução do ·Conselho Municipal re
.gulando as promoções do pessoal technico da Dire
ctoria de Obras e ·Viação. Pag. 462. · 

N. 3-üo1, de 1921, sobre o véto do Prefeito n. 48, 
deste anno, ·ráJ resolução ·do !Conselho Municipal con
cedendo a Joaquim da Costa Montenegro o direito. de 
fazer extrahir loterias municipaes. Pag. 4 64. 

N. 302 de 192'1. sobre o véto do Prefeito n. 2, 
· de 1916 á resolução do· 'Conselho ·Municipal .que 

concede a Erico Alves Salgado, o direito da constru
cção, uso e goso de ·uma ~strada de ferro (larril ele
ctrica, elevada, nesta ·Capltal. 'Pag. 468. 

' . 
Da de Diplomacia e Tratados: 

\ N .. 2•43, de 1921; sobre a .proposição n. 67, deste 
'l anno, providenciando sobre nomeações no cor.pq con

. sul ar. Pag. 185. . 

Da de Finanças : 
N. 250, de 192-1, sobre o projecto n. 50, de 1~16, 

regulamentando as Caixas Economicas. !>B~g. 213. 
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N. ~51. de l !!:! I. suLt·e o cequel'inwnto em que 
o coronel Libc~ato HiUcnoourl, pede que !Iili) sejam 
ent.re.:;ues, med~anle contracto os Collegios !Militares 
do R10 de Jane1ro e elos Estadoi'i, afim de serem por 
elle explorados. Pag. 2i5. · 

N. 252, de Hl21. sobro o projeckJ n. 9, destf3 
armo, equiparando os venci rnentr~s dos funccionarios 
dos Arsenaes de ·Marinha de li\latto Grosso "'· do Pará 
aos do Rio de Janeiro. Pag. 22-í. 

1N. 253, de 192i, sobre o projecLo n. 20, de 1921, 
e!ltendendo aos funccionarios, diaristas e mensalistas 

. q1.:1e passarerr.• a ~ervir na Inspectoria de 'Portos, Rios 
e Canaes, as mesmas vanLagens que aos das estradas 
de ferro administradas pelo Governo ·Federal. Pa
·gina 226. 

N. 2~4; de 19.21, sobre a proposicão n. 140, 
de 1920, · auLorizando o Governo a executar as obras 
necessarios nn leito dn Rio Grande. Pag. 227. 

· N. 255. de 1921, sobre a proposicão n. 2!4, 
de 1920·, estendendo ·ú.s praças da Armada o::; favores 
concedidos ás do Exercito pela lei n. 2. 556, de 26 
de outubro de 1874. Pag. 228. . 

N. 2iJ6, de 1921, sobre a prooposicão n. Z60, 
de 1920, decretando o Codigo de Contabilidade da 
União. Pag. 230. 

N ._257, de 1921, sobre a 1pro•posicão u. iO, 
de . i92i; ·que approva a 'Convenção ;Internacional de 
Policia Yeterinaria, assignada em Montevidéo, entre 
as Republicas do Brasil, Uruguay, Argentina, Chile 
e P31:'aguay. Pa·g. 27(L 

N .. 2~58, de 1921, sobre a Q.L'Oposicão n. M, 
de 1921, approvando a Convencão Sanitaria Interna
cional. Pag. 258. 

N. 2•59, de 1921, sobre a proposição n. 32, deste 
anno, autorizando o credito de 16.000:000$ destinado 
a. despesa com combustível, etc., para a Estrada da 
Ferro Central do Brasil. Pag. 260. 

N. 260, de 1921, sobre ~.~. proposição n. 5~, deste 
anno, abrindo credito de 7.101 :7·6·6$800, supplementar. 
á verba ·9·" do areamento da Guerra. Pag. 260. 

N. 261, de 192·1, sobre a proposição n. 56, desta 
anno, autorizando a abertura do credito de 100 :.ooo*, 
para a 'hospitalização dos tuberculosos da Mar1nha..: 
Pag. 2:6,2. 

N. 262, de i.921, sobre a proPo.sioão u. ~. 
de 1921 autorizando a abertura do cred1to necessa.r1o 
para págamento ao marech.al graduado e reformado 
Rodolpho Gus.tavo da Paixão, do soldo COJi'respondente 
ao p~riodo de 9 de janeiro a 9 de fever,nro de Hlit31.: 
Pag. 263. . 

1N. 263, de Ú:l21, sobre a proposic~o n. 59,. deste 
anno, autorizando a abertura d'bs cred1tos da ~LOOOll, 
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.tu:il08, .'J.O$, ',G:UUll8 e ~:!:O::J.O*GGG, supplemenf.at·el:<l 
••h; YeJ·lias li', :!1 •. ::lO". ::1:3" t! H" du ut·ntunenLo do ln
.let'iur, yaru l!l.l,t'l'igit· I'L'J'us d(\ enleulos 1H1s rei'et·idas 
,,·et·bas. pag<uneulo de cuuet!rlu::> no aulomovel do 
J>t·csidenLe da ·CanHn·a e illJpressãu de 10.000 exern
JJial'cs do voto em se.pm·ad1.1 do .Sr. CincinaLo. Braga 
ú lei de erner:;·cncia tl :;ol)l'e emenda tio· !Senado. 

1 abrindo ~.:r·edito pam p::tgametlLo de di1'1'urcnous de 
• aclclicionucs que mcnduua. Pa:;. :lu ::i. 
:·t ·'\". 2G4, de 'l921, sobt•e tt Pt'OJ)OSição n. ü-J, ae~;tt~ 
i ; anuo, autorizando a abcrLu!'a. do ·crediLo de 23 :9\JO$, 
t~: ])Ul'U. pagamento a •p UCS & Comp., IQCJO l'ornecimento 

~· ao •:\finisterio da Guerra de are.abou~!l) meLallico. Pu-
~ · ;;i na. 269. · 
r\· N. 2G::i, ue -1\J:21. sobt·e a pt·oposioüo n. :6~. dcsle 
· ' anno. abrindo o cr·cclilo de :J :ü!i7$&20 pan.t ·pagatTccntu 

aos inspeeLo1·cs da Escola 1:\l.iliLar, Femando LorcLti 
~Werneck e oul1·o,.;. .Pug·. 2i0. 

~. 2GG. de 1·0·21, sobJ't! a JH'Oposição n •. G3, Llestr.. 
nnno. aulurizauclo a ubul'Lum Llos cl'edilos nccessarios 
etn :papel. corr·pspondenLc:; n ltiü. 000 lib.t·.a::; eslct·-
1 i nas paen. atLcndel' aos eomJ.II.'Omissos dccorrenLcs du 
:tccôrdo fiJ•mado com a Société de ·Consl.nH!U~n dtt 
'.P1.1rl de Pl!l'narnbueu. l'ag·. :212. 

N. 2•Gi ~ de Hl2l. :;obre a. vroposição u. 69. desle 
anuo. aut.oriza11do a 'a!JcrLm·a do · credilo de 1'1~is 
171 :~103$520, vara vag·nmenlo uo Thc Londoi.1 and 
River Plate B::mk t.\ The Lon([on an(l Brazilian Ilank 
Llct. Pa;,; ., 273. 

~'\. :W8, de LD2·l, sulJt'C o projccLo 11 •• u, de HH G, 
nutol'it,ando u GoYcrnu a. dar etn cm.prestiuw;; ~1,s 

. caixas a;gricolas e bancos autorizados al1~ 10 o/o dos 
dcvosilos das Caixas ·Economieas. 'Pag·. :!'i lt. 

N. 2GO, de H121, sob1·e o· rcqucrimcnLq em: ·~we 
D. Zizi 'I:ilmrcio :Fig-ur~il·a PcreiJ·a i:! a Silva. vi uva. do 

'. major Osr·.at' Pereira ela Silva, solicita aug;mcnlo de 
J)CllSÚO. Png·. :!I L 

.N. 275, rlc 1921, so:Ut·c o projecto n. '13, de HWJ, 
UlJtorizando a. Ul)Osont.ndul'ia ele Luiz Gomes Pereira 
J1mior. cx-directoJ' tla Seercl.ada do rMinister~io da 
~Jarinha. Pag·. a:H. 

X. 27G, de J!J2J, solJJ'e o ·projeel.o 11. 62. de 1\!20, 
lH'ovidcnciundo sobre o uso dos uniformes míTiLares. 
P"\'' .~~30 . .. I..'O • .., 

. N. 278, de 192{. sobt·c a pt·opo.si.r,.ã.o n •. 'iD. i:lcsLn 
anno autoriimnclo tl ahcl'LUl'a do cl'edito du SOO :oOO!':i, 
(lestinaclo ás ol)ras da ilha ·do Boqueirão. ;pa, :330., 

J)e JusLir.:u e Lc:;islar;ão: 
N. :l'd, ~~~~ l\l2·l. sol.i1·c u p1·o.it·)du 11. 'i2l,~de -1!12.0, 

aufot•izand" " Uuvrt·nn a 'eontr·tu:ü.H' eu111 .Toao J\.ltlJ.'ta 
da .::;ilva .1uni11t', a eonsl.ruccn.o de .. prqclios pat•u. upr!
r:u·i o:; u rum: c i onur.i os p uh I i c os -'ües ltt- cup i tal. J'a-
;.,;ilm 1'5L · 
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'N. ~i.:?. de JU2J. snill't' a 'j!l'tJ[1tJ,;I\:arJ 11. :!:.!. iJr. 1\I:.U. 
L'.r.Jnsidr!r·andu de utilidnur! IHtlJI i cu a iS0eir~uutlr~ Atr·tlltll! 
da 1u;;[J•Ilcl.iUU, Pug·, JSL · 

.N • .:!i:J, de .l'U.:!J, reduet.;tiu pura ~J· rliôCUs::;uu dtl 
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·Silva J.uniut· u eunslrui,; e.<~:,:a:; pum upcnu·ios. 1Jn
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X .. :!·8-í. d1\ 'l!l.:! l. stdJt'e ~''HI•~nd:ts :í. JH'O]Jusiçflo 
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. f~ ·::'\ . .:!~t·i>, r.IP 1\Jo.:!l, .~obl.'t! 11Jna emenda •à propo-
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. N. 277. dt~ lD:!d, soui'C u pru.ieeLu n. ü9. du l H~ll. 
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:'i. 283, de 1\J.:?l. ;;;ubt·e a JH'oposiç:.i!o. n. ··1í, du 
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du pensão . .Png. H5. 

X. ·:?Hl. de J!)2L ~uiH'e o pudido de aug·mr;ul.u ck 
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vaga aberta pela renuncia do Dr. Cypriano José dos 
1Santos e opinando pelo reconhecimenlo de Senador 
da Republica, do Sr. Dr. Lauro Sodré. Pag. 6. 

Da de Redacção : 

N. 236, de 1921, redacção final do projecto n. 24, 
de 1921, que manda empregar uma dra,;a no serviço 
de dragagem do rio .S. Francisco. Pag. 57. · 

N. 270, de 1921, redacção final da· emenda do 
Senado, á proposição n. 9, deste anno, que abre cre
dito para a publicação de trabalhos referentes ao 
Codigo Civil Brasileiro. ·Pag. 297. 

N. 271, de 1921, redacção final do projecto n. 12, 
de 1919. reconhecendo a D. Rosalina .Francisco Bar
reto, o ·direito ao monLepio de que era contribuinte 
o seu marido. Pag. 2U7. 

N. 272, de Hl21, redacção final do projecto n. 35, 
de 1921, reconhecendo a D. Maria de Faria. Cunha 
Meneghezze, direito á pensão de montepio. Pag. 298., 

N. 285, de 1921, redacção final do projecto n. 20, 
deste anno, dispondo sobre os funccionarios e ope
rarias que passaram a servir na Inspectoria de 
Portos, Rios e Canaes. Pag. 405. 

N. 286, de 1921, redacção final da proposição 
n. 26, de 1920, mandando contar Lempo pelo dobro 
aos officiaes do Exercito, da Armada e da !Policia 
que serviram na Commissã.o de Linhas Telegraphicas., 
Pags. 4.05 a 4.07. · 

N. 287, de. 1921, redacção final da emenaa do 
Senado oá proposiç.ão n. 259, de 1920, rr.andando contar 
tempo, aos officiaes da Armada que serviram nos . 
arsenaes de marinha. Pags. 406 a 408. 

N. 288, de 1921, redacção fi.nal da emenda do 
Senado á proposicão n. 59, deste anno, que abra 
diversos creditas supplementares ao orçamento do 
Ministerio do Exterior. Pags. 406 a 408. 

iN. 289, de 1921, redacção final da emenda do 
•Senado á proposição n. 65, prohibi.ndo a .impo.rtação 
do gado zebú. ~ags. 4.07 a 4.09. 

Penslo: 
A' :favor de D. Rosalina Barreto (Proj e(lto n.. :12, da 

19·19) Pags. 150, 294 e 297. 
A' :ravor de D. Maria da Gloria Duü·a 1\fenecnezzi (Pro

,jecto n. 35, qe 1919) Pags_~ i50, 294. e 298. 

P•nnnta de Vales Postaes - Proposioão ri. 45, de 1921, appro
vandJJ o accôrdo entre o Brasil e a Ingl .. ~erra. Pa
gina ii. 

Policlinica do Rio de Janeiro - Em~nda autorizc.ndo a aber-
. turn. de credito para cnnstruccão do um pavilho no 

•ediíicio de i~a séde. J?ags. 177 e· 2ü2. 
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Porto de Pernambuco - Parecer n. 266, de 1921 sobre a 
proposic;fi.o n. 63 dest/3 anno, abrindo cr~dito para 
pagamento á Socielé de Construction du Port de 
Pernambuco. Pags. 272 e 2 93. 

Prescripção - Reevamento para percep~ão de montepio a 
a D. Belmira Aurnra Ferraz Cardeal (Proposiçã'J 
n. 72, de 1921). Pag. 153. 

Projectos: 

. , 
I 

· tN. 73, de 1920. mandando rever a reforma do major Ro
dolpho Homem de Carvalho. Pag. 8. 

N. 10, de 1921. que abre um ramt:l de Barra .Mansa á 
Angra dos Reis. 'Pag. 9. 

N. 24, de 1921. autorizando o Governo, a empregar uma 
das dragas de sua propriedade na dragagem do rio 
S. Francisco. Pags·. 15 e 57. . · 

N. 25. de 1921, autorizando o Goverr..o a estabelecer dua~ 
!ir· .as de navegação aerca entre a Capital Federal e 
a cidade de Por lo Alegre. Pags. SO e 120. 

N. 12, de 1919, recrmhecendo a D. Rosalina Francisco 
Barreto o direito àe beneficiaria ào montepio de 
que era contribuinte seu marido. Pag. 150, 29c4 
e 297. 

N .. 35 de 1919, concedendo a D. :Maria da Gloria Óintra 
Meneghezzi. o direito á pensão do montepio no cargo 
•que exercia seu marido. Pags ~ 150, 294 e 298. 

N. 121. de 1920. auforizando o Governo a contracfar.com 
João Maria da Silva Junior, a construcção de casas 
1para operarias ·e funccionarios, nesta capiLal. ·Pa
ginas' 155, 295, 305, 380 e 382. 

N. 50. de 1916, regulamentando as Caixas F.conowicas. 
Pags. 213 e 344. 

N. 9, de 1921, equiparand'J os vencimento:s dos funccio
narios dos arsenaes de marinha de Matto Grosso e 
!Pará aos do Rio de .Janeiro. Pags. 224 e 345. 

N. 20, ,de 1921, estendendo aos funcc.ionarios, diarista!:>' e 
mensa1istas que passaram a servir na Inspectoria de 
'Portos. Rios e Canaes as mesmas vantagens dos das 
estradas de ferro administradas pelo Governo'J Fe
deral. Pags. 226. 3-1.5 e 406. 

N. 26. de i92i, concedendo ao Senador Ruy :Barbosa as 
honras que o Protocollo estabelece para os chefes de 
Estado. Pag. 281. 

·N. 13 de 1919. autoriza a reforma de Luiz Gomes ·Pereira 
JÍ.mior. ex-director da Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Marinha. Pag. 334. 

oN. 62. ele 1920, providenciando a respeito do uso dos 
1miformes militares. Pags. 335. 



XXII' 

S.· fifi·. dn I 0!.!0. mnndanu•! r'('\'i'r'l·•~r· ao ;,'('i'Vir~n dn Exor·~ 
t•.iL" n l••twrilr~-r·•II'Oflf'll .loiin .l'lrlladPirh··· da Hochn.: 
Pago. ;l~S. 

~. !l::?. ri•! lfl::!O. rl•'~oi'l'lei:lliznnr!n n.~ r•rdl•')::io;; milil:urrf',: 
Pn~·. .:! -1 ri ~~ ;·{'I ~ , ... 

Proposições: 

:'\. Gr'i. cll' 10::!1. r~on.sitlt't':1JH1n di' ldllirlnclr! lJUllli•'n n r:r.n· 
Lr·n da BC.n Jmpr·en:-n. J>ag. l. 

·,'í. ·L.', rir~ ·1 fl:!.L rl•:Lcr·minnndo " precn que dPve ser co
']H'tHio nei•:J ser·viço IP.Icgraphiett " r·ndin-J.r[cgt•nohicQ 
no J.err·il.or·io naeinnal. l'ng·. 7 r R. 

X. :21 O, rl;:o 1920. qrw manda lr·nn.;;;l'r'r·ir· an Est:liln cll' ?IIinns 
C:nr·ars n rnalPr·ial di' si i nado :'r nn.,·p~aeãn rio H in SiíQ 
.Fr·n1H·-i~en. ;Pa:-:·. ·H. · 

S. 1-1. di' 1 !1•:?1. e si rndr>nrln nn'> par~ lir'rrr•]Yi I os on hwn
lido;-" ns J'nvDr·rs ronredidns :í nutr·n,; h•'rflril'Os do 
ronlr·ihninló rln ·rnonli'IJiiL Png:. n. · 

X. 1-l!l, tiL' .I fJ:?O, nulnr·izandn n r•tn[W<!g"n ile uma rh·ngn. mi 
ilragngr.m dn Tio Arnr·y. 11n l':,:lnrln do Pnl':í. ·Pag·. 9· •. 

S. :!O. dr' ·L!nL pondu rm ex:rr~ur:ftn mNlidn;;; enr•reif.iyn:; 
quanl.o au e•11nmcr·rin rln opio e ria c~nrahln e os· seus 
l ll'l't·,,arlr;~ 'I)······· ·JO · (. ·• • • . l o. . 

:.\ •. j;), de :1 0·2'1. appt•tw:mrln n ar·rnr.•rlt• ·;·nt.r·e n Brasil ·e ·a 
Tng·lalcrra par·a pt>r•mula ri.-• vale,; poslnt>s. Pag·., .11.; 

,• 

:.\. ·1.1.8. f!e U1J8. mandando eonslr·uir· uma csLracla 'dei 
r·orlag·cn:t dn DisLricl.o J<'rclrrnl :'t Ef'l.rwl-a União :c 
Tnrlustr·ia. na rair. ria .Serra. Pag. J I. 

~. ::!.:lR. rln J!).2,0. rr~gnlnndo a locncão tl·~ prndins c clnnrlo 
ttUir·a:- Jll'OYi(knl'ias. 1':11;:" • .t:; a JG. BSB f' -HS.: 

X. li i. de Hl21. vr·ovidf'ncia ,:,·nhr·p nnmcaç:ft•) 110 cnr]10 
l'Onsulal'. Png. :lG. :18l'í r. 2%. 

N. l'iú. tle 1!121. mnndnndo ;:rrspr•nclC!t' · a imporl.ar,.ão de 
garlo inr:liawt tlronnminado r.!'1.1ú. Pa;,:·s. :3f>. J Gti .• 20:1, 
:~)'J.'l r. .'J07. 

·X. I fj:~. de ·I 020. maJHlalliln ,;npar·ar· da secç;lío de obras 
fla Ca"a da !\lnc•rla a i'reç.fto tlr. elt'cll'icir.lar.lr. Pag-inas 
58 n 1go. · 

:S .. 'tf:\, dr' :'[!);?I. nl.lrindn o er·nclilo dt' 11.8 :5GO~ para :pa
gamnnlu de gTal.iJ'ir:ar,~iles a'J:'l almirantes qnc fizeram 
pnrlc t.ln Cnnsclhn dn Almit·anlarln nos annos de 
·I !) 1 Ci :1 HJ 17 • P ag·,::. H! I P 1 ,'!(; • -

•X. ID, de :10:21. nbrinrlo n crr.tlilo tll'- :!::l:Di3$2J!J, parn. 
pagarnento rir, veneimenlos r!Pvido:- a Olympio ·Cnu-
1 inhn. ;;·ar::;enln da :\IP."a t!P HPncla,; dr• Porto .'\erro •• 
,pags .. '1 n 1 P Jltfj. 

:N. r;:::. dn Hl2L nhrind•J crcdiLo rio 16 :ROO$ para pngn~ 
Fien_lo a _Offlciuc.~ rte ,Tu~~iça,; ~ng·s •: .:191_ -~ 146 •. _ 

..-
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N. 1\S. rle I 0.21. nrncnrla da Camnr•a rlo~ Drpnl.ndn~ anLn
r·ít.nnclo a Koci1~rladr da C;t•uz Yr~t·nwlha Bt·nsilf'it•a a 
se utilizat• rln frrr·cmo nndP ,;c• nrl!n L'lll ronst r·ue~.:lio 
11 Sf1U rdii'icio. 'Png. J,ID. 

N. GH. rlr Hl::!l, nhr·inclo er·erlilo de 171 :OO.'llFi:?O, pat·n pn
g-nnwnl.o :'t 'J'hc• Lnndon J~rnzilian Hank. Limitl'd, ·cm 
\'ír·tudf' ctr sc~n!Pn(:a .iudieinrin •. Png·. -tlfl ~~ ;n;:, 

1'\. fi. rt,~ Hl21. aht·indo Cl'Nlif,, cln :ífJ :000$, f1UJ'n. PI'0SC
g·uir· o ="fll'\'ÍI~O rir> ]lllblieaeiio. c•m \'nlunw. de Lodos 
o;; Lt•a))alhm: :·clalivns ú rlaltornçfín du Cor.lig·o C:iYil.; 
;p:ug-s. 150. :?!H n ::!97. · 

N. 70. di' HJ·21, aul.n'l'izando o Gnv('r·no a abr·ir· q ercdilo 
.c.Ie 800 :000~ deslinado :ís n])l'as rla ilhá rl~1 .Bnqurir·~o. 
inclispen::;avci~ tL dnf'esa nacional. Pag;:, ·J;J:3 e :33:1 •. 

!?\. I I. ele :192.1. esLcnclenrto ú Domingo~· Rotbier, que 
;,:r~rvi u de enfrrmci!'o n.n 'Corpo de Sande. da Ar·mada. 

11a g·urrra r.ln Pal'ag'lra~·. m-- t'ayorr.s do dr.cret.o 
H. LG87. de i::l ele ngnslo cle:lD07. Pag:;. i:i:L 

N. 72. dr J 921. rcl,wnndn a ]H'escripeúo cm fJLlr incorrem. 
o clirrifo dt) n. Belmit•a ALlrOt'U Fer'I'UZ Onr·deal {r, 
<Jift'eren~~a de rnonf.C'pio rleixarlo fJOI~ seu pai, D·r. Joito 
Bo r·gps }'i:~I'l'UZ. Pag-. 115:L 

~. ;)I, rln 1021. alwinclo CJ'Cclito r1·~ !J :GOO$, narn pag·a
l~lCllLo de alugur-is de predios Pm .que funccionnm as 
Alfandegas rir ·Jlnrfn .'\l!~f\'r·c r. rlc Uruguayana •. l)n
g;inas 17-1. e ~!li>. 

~. ;)(i, dr Hl:?·J, nbrindo crcrlilo d1' 100 :non!i;. par·a :üten
dcl' :í hosúiLalíza~·-fío dos d-0ent1.es tubr.rc.nloso;; da 
Ar·macla ·cm Nova l?ribul'gn. 'l'ngs;, :1.7-í, 202 0. 315.: 

S. 57. de ·Hl2J. abrindo credito· ele :z·:ft938670, para 'Pn
gamenlo a D •• Toannn. Forf.una elo Oliveira n filho 
'<'m vielurlc r.IB senlenca jncliciaria. Pagi'\, :l'ii c 205 •. 

N •. J::lO, de 1920. auLo1·iznnrln nlwir· {)rcdiln rlc rc~is 
3'1:2:337$-lün. pat·a pngnmcnfn dt~ :"aln.rios devidos aos 
nperm·ic1s dlL 1Jmp1·cnsa. !\'aeional. Pngf\, 177 e :?05.: 

:X. 7:3. f:lc 1!):~'1, UULOI'Í:t.Ullfln O CI'Cclil.o dCI Hl:829$010, 
pal'n pag·amcn'lo 'ela~'< clt~:::pesa;; 1cffecLuada;: com n;;; 
:f'unernes elo :Exmo. 81'. Dr. ·Delfim ·:\torcit·a dâ 
W:osln. Ribc iro. Pag·;:. ·I 83. 

N. 7/c. rlP- ·1921. declarando Jer·inrln o dia ·H. (le sctcmhrn 
-rltl 'lO::ll, cm cnmrncmora~.:fi•) ao ~·rxto cr.ntenarin dr~ 
Dan lr:. JJag. :18:.1. 

!N. ~G. dr -1•021. nltiMizanrlo ó cr•ccliio cJ;~ ·til :000$ para 
pagamru !.o an baeharrl Eu nllrasio Ciu iô rtn Som:n. 
allditor· de guerra.· Png·. 183. 

:!\'., 7fi, clr :1!)21, reconhecendo rlc' ut.ilidade publica o Di~
pen:'lario da Gloria «Ubaldino do Amaral». Pag;• :LS!t.: 

N. 2:!. de 1\'121. l'('ennhrr.r.ndn dr ntilirlad;1 publica n. 8o-
c icclarJc Amon.t t;.- 1rla. Ins L!:uo'ção... -Fag •. ·181,, 2!)(;_ 
e 397., 
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N. !d, de 1921, ·autorizando o ci·edilo de 358$452, para 
pagamento a .0.. Elza Brnnemeyer Caminha. !Pa
ginas 191 e 296. 

N. 77, ·de 1921, dando a·pplicação aos saldos dos cofres 
dos collegios militares, e incorporando á legislação 

:permanente. disposições de leis orçamentarias do Mi
nisterio da Guerra. Pags. 209. . 

N. 140, de 19·20, autorizando :a execução das obras ue
cessarias no leito do Rio Grande. Pag. 227. 

N. 214, de 1920, estendendo ás praças da Armada os fa
vores concedidos ás do Exe~cito pela lei n. 2.556, de 26 
de outubro de 187 4. Pag. 228. 

N. 260, de 1920, decretando o Codigo de Contabilidade 
da União. IP'ag. 230. · 

N. 10, de 1921, approvando a Convenção Internacional 
de Policia Veterinaria entre o Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguay e Paraguay: Pags. 257' e 3.44. 

N. 21. de 1'921, approvarido a Convenção Sanitaria Inter-
nácional. IP'ags. 258 e 344. · 

N. 32, de 1921,' autorizando o credito de 16.000:1000$, 
para des·pesas c·om combustível da Estrada de .Ferro 
·Central do Brasil. Pags. 26'0 c 344. . · . 

N. 55, de 1921, abrindo credito de 7.101 :766$800 para 
, .pagamento no Ministerio da Guerra. .Pags. 260 
o 3•45. . . . 

N. 58, de 1921, autorizando abrir credito necessario para 
pagamento ao marechal reformado RodoJpho Gus

. tavo da Paixão, corres·pondente· a um mez de soláo 
que não recebeu. Pags. 263, 344 e 398. 

N·. :19. de f921, ·autorizando a a'hertura de varios · cre
dites para· corrigir erros de calculos no. orçamento 
dd T.nterior e pagamenf.l) na Gamara e Senado .. Pags·. 
265, 398 e 406. 

N. 6·1, de. 1921, autorizando a abertura do credito de 
:23:900$ para pagamento a Paes & Comp., de forne
cimento ao Ministerio da Guerra. Pag. 269. 

N. 62, de 1921, ab~indo credito de 3 :67.7$820, para paga
mento . aos inspectores ·da Escola Militar. Paginas 
270 e 398. 

N. 63, de ·1921, abrindo c1·edito .necessari·o ·para paga
mento ó. Societé de. Co~struction, du Port 1 de Per-
nambuco. Pags. 272 e ~9·3. .. 

N. 259. ·de '1920, mandando contar tempo aos, officiaes da 
Kr.mada pr.esLado nas .offior;inas dos Arsenaes de Ma
rinha. Pags. 3~G e t\06 .. 

N. 78, de 102:1, emenda da Gamara. ao P):'O,j•ecto mandando 
reintegrar .. Alfredo Pires. Bittencourt n"J logar de 
agente do. imposto de consumo desta capital. IP'a-

. gjna. 1354. · · 
N. 47. de -1'921. estendendo aos' officiaes. inferiores e 

sold:;td.os voluntarios da •patria, sobrevivente&~ o soldo 
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das tabellas A .C e D da lei n. 2.290. de 13 de de
zembro de 1910. Pags. 366. 

'<N. 26. de 1921, mandando contar tempo pelo dobro aos 
officiaes do Exercito, da Marinha e da Policia, d~ 
serviço prestado na Oommissão de Linhas Telégra
phicas. Pags. 398 e 4105. 

· N. 208. · de 19:20, abrindo credito de 26:454$223, ouro, 
para pagamento ao Lloyd Real Hollandez. Pag. 398 .. 

N. 255, de :1920, abrindo credito de 22:900$ para paga
m~ntÇ> a Vicente dos San Lo!;' Caneco & Comp.. pre
mtos pela construcção do cuter n. 2. Pag. 398. 

N. 79, de 1921, prorogando a actual sessão legislativa 
até o. dia 3 .de novembro do corrente anno. Paginas 
404 e 407. · .. · 

Prorogação da sessão legisiativa - Até o dia 3. de novmbro 
de 19·21 - (Proposição n. 7•9. de :1921). Pags. 404 !.07 . . e 1 • 

Ramal de Barra Mansa á Angra dos .. Reis - Projecto n. :LO, 
de 192·1, autorizando a construccão. :Pag. 9. 

Ramal ferreo de Lages a Fonte·s -J>are.cer n. 244, deste anno. 
sobre o requerimento dos directores do Centro Re
publicano de Paracamby, pedindo uma lei que des
aproprie por utilidade publica este ramal. Pag. 187. 

Reconhecimento e posse de um senador 'pelo Estado do Pará, 
na vaga aberta pela renuncia do 1Sr. Dr·. ·Cypriano 
José .dos Santos. (Parecer n. 299, de 192:1). Pa
ginas 6 e 13. 

Rectificação na acta da sessão de 5 de setembro de um aparte 
do 1Sr. Pauio de Frontin. Pag. 1Ü'3. 

Reformas: 
Do major Rodolpho Homem de Carvalho. (!Projecto n. 73. 

de 1'9•20, mandando rever). Pags: '8 e 398. 

Reintegração de Alfredo Pires Bittencourt no logar de agente 
do imposto de consumo desta Capital. (Proposição 
n. 78. à e ·192'1) ~ Pag·. 354.. 

Requerimentos : 
Da Commissão de Finanças pedindo ·informações ao· Go

. verno sobre a transferencia ao Estado de Minas 
Geraes do material destinado. ·.á. navegação do rio 
S. Francisco. 'Pag. 8 . 

. Da Comn:issão ·de .Finanças ·pedindo· .audiencia ·da de 
!Marinha. e. Guerra s·obre o. requerimento em que 
D. Francisca Peregrina de Souza Me!lo, solicita me

. 'lhoria de pensão .. p3Jgs. 8 e 4.16. 

Da Commissão de Finanças pedindo audiencia d·a de .Jt!s::. 
tiça e Legislação sobre o projecto do Senado n. 73, 
de 19-20. mandando rever a reforma do major Ro-

. dolp'ho Homem de·· Carvalho. Pag. 8. · 

'. 



XXVI JNDICE ' 

tDn. Comm i::;.~üo de Finnnr:as pmlincln CfUP seja rmvinclu á 
•Commii'sfin l~;;twciul til.' rt~l'ot·mn do monLepio. a pro
nnsi<;fio 11. U, dt• ·I \)()J, flUí~ cnnccriP favorrs fiO;; 'llt'I'
dcir•os do con!ribuinlr•. Pag ... D. 

Dn Conm.•issfio ele Finnn(:ns pedindo in for·mn\:ilcs ao Go
,·rpno soht·t~ n I'II'O,iPcl.n n. -tas. de H>20, que a'JH·o 
!'nmnl tlt! .BaJ't'::t L\lansa :'t. Angr·a dos ltt•is •. Pug. !L 

Dn g(:nrrai ele ))r·igarln. ltonornt•io ~figtrel Culmon du Piri 
D Al moida, capitão r8for·mnrlo do Ex:c·t'C ilo. sol ici
l.ando melhoria do. J'efot·ma. J)ag·. ·!51. 

Da Commi.~sfio de t:\lnl'inlm c Guerm pedindo sc.iam ou
vidos o:; EslnrJns '·:\IninrPs ,:niJr·e ·n pr~n.iccto n .. 25. 
l·ic ·19" L :IJnn· ·~"·J ~ ·-. --'-e• .:»v .• 

De D. :roscpllina G n il,hcl'm i na dP il\lr.nrlonça. vi uva do 
commnndanle do vapol' Macrín·, t.orpcclcnclo por um 
suhmarino nllerniio, pNlinrlt.Y uma ·pensftn. ·Pag·. oin 1

t. 

Requerimentos de ordem : 
tOo ·E:~. :rrr·onymo :\Ion Ln i t•n: 

.. 
' 

Pedindo qt1C n' C:o\'Cl'no inforrnr qnal o lrt'~t• dos 
. rolalorios npt•cscnLarloR .J)clo;:; eng:cnht~iro;:; J'isracs sobre 

o scr•vic:o clP l.rnns,porLcr r ;:;ohrn o c.~l.nclo rlas 1 inhns 
ferroas rln Estrada rlr :F'rr·rn :Lropolrlina. ,])a:;!fi. ::H.O 
c :313. 

Perl i nclo qu ~ n Governo in.,.m·me si Lrm eu mprirln 
o aet .. :J:?, d:'t lei yjgcni.C da nec.Pila. Pag·s. 3·10 c :313.: 

Do :~1·. Justo ·ChcrmnnL: 
'Pcrlinclo uma commissão TJUL'U in!rorlu7.iJ· no 

recinto. afim dt~ prestar o compromisso rcgimcnl.al 
c Lomar posse ele· sua. cadeira do sl'fÚ'lí'lor·, no: 
<Sr .. nT. Lnuro ~Sodr·<~. Pag·. 1:3.. ' . 

Do ~t·. ;Sampaio Cm'l'ila: 
A' proposit)ão n. HS. 1h.• "HJ:18, ,quf''manda. con

struir uma csLracln. rlc roda•acm dn ·DisLricfo :Federar 
(L J~strarla Uniiio 1.' lndusLr·i a.; .Pag·. :ll.. · 

iDn Si·. !!)nulo dr! ·Fronlin: 
PrdindÓ para c1nr vollt'm (t Commis::;fío rlc :Coristi

ü:dl,!ão'os véto.~ do Prefeito ns. ~~c 5, elo concnlc mmo. 
,Pags. titl e J.\ 6. 
•Pedinde urg:énci:i para· rl i.scussão r~ vol.acãn r1o. 11l'O• 
.iecLo :;ubt•r n inquilinalo. 'Pag. H.l. 

Reversão ao· serviço d.o Exercito - P:wr:crt• n. 277. rlr 1!121. 
·Sohre a l)roposicãn n. ·on. rle :1·920. :1 t'avor do t.r...:. 
ncntc-coronüi João :rJ•f1iln.clrilpho rla llocha. J1ag·. 338. 

Serviço de guerra- Pai'CCtW n .· 27ft, de Hl2L sobl't1 um rcqur~- · 
:r+rr;cnto cm· que sr. allcga essa loenção: Png. :333., 

Serviço telegraphico e radto-telegraphico ..;_Proposição n. 42, 
de 192'1, determinandl:l o. prece> qne deve ser, cobrado 

:.. pel.o. ·~ehJco. ~.Ient:r;o [.lo :ter.rito!i.Q n~cJ,onª!~: !Pa.g'•: !l'..01. 
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Telenrammas ; 

Do Pl'eRidt~nLe do Senado dn Pt'I'\Í cong-ralnlanrlo·s~ com 
o Senndo lH'asilei t'n pcln 1·• crn 1 r.·nario tln Tnrlopen. 
clencin. do •Brasil •. f'ug-. lOL 

'nos Sr;.;. Pr·rsidcnl.rs do;; E:'llnr.lo;; dt' :\finas. da Bnltin, dri 
Rio rle .Jannit'n r rlr> •Santa Callmr·ina. eon~·pnt.tíl:mclo-so 
com n !~rnaclo pela da(a t.le 7 I'(P E>Plemln·[,. Paf.r. JOL. 

Telég:ra:pho Nacional- Parece e n. ::wa. de 1921, ~nlu·n n. pt•opo-
. siçfio .que autoriza a prolongm· as linhas teler;-l'nphicn~:~ 

úlr) a ciciado (lo Ypir·ang-n, l'lll S. Paulo •. Pag: •. }7\J.: 

Tempo de ·serviço - Pt'Opusiçãn n. 250. de 1920. mandando 
eonLnr o prcsl.acln cm Ar·scnnes · rlc •:\lueinha por of't'i
ciaes da Armacln. Pag·s. :H o, .\Ui e M)8. 

Tempo de serviço pnlo douro nos nf'!'ícine:,; dn J;;xel'ci!.n. da 
·:\larinha c ela :Policia vr·eslndos mt :Comrnisi>ão rfrj 
Linhas Telcgraphicas. iPag· •. 398·. 

Uniformes militares- Paw~cer' n. 2/.G, desV~ annn. :-:ohrc o pro
.icclo .n. 62. de :102.0. {Jttc: 1hí pt'OYiilcncias n. re:;pniLo 
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.. ~aram a servir D::l. · Inspectoria de .Portos, Rios P. 
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Utilidade publica ; 

·RcconhccimcnLo r.la Sociedade Amante da J.nstrucçüo:: 
1 .(Proposição n. 2:.!, de lD:!i;. IPag-. 18·1 c _§97. 

Hnconhecimenl.o elo lnsLi~ul.o Histol'ico c Geographicn Rio
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«.'V étos ,, do Prefeito : 

·Nr . . \35, de 1020, (t resolur;ão do Conseliho ·?IJunicipal reg-n
·lal'izamlo o runccionamenlo das padarias. Pag., 8. 

N. 32. de 10·21. tL J•e,;oinção do ;Conselho :L\luniciràl crcanclo 
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.1, ·dn J·9o!"~J, :\· resolução cln Conselho 'l\Junicipal .pro· 
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110 .cargo de gua1:da municipal. lPag-s •. .122 e :l2.3 ., . _ 
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-SENADO FEDERAL· 
' 

.,-----.~--~-

' Primeira sessão da deoim'&.Jrimeira' legislatura do Congre,)SO Nacional 

l:l7a SESSÃO EM l DE SETEtMBRO DE 10:21 . 

. . . PRESIDZNC!A Do SH. BUENO LJE PAIVA, PRESIDENTE 

· A's. 13 o· 1/2. lw·ras · abre-se a sessão, a. que concorrem os 
Srs. A. .A:z,ercdo, Guuha Podrosa. · Hermenegildo de Moraes, · 
Mendonça l\lartins, · Silverio Nery. Lo.pes Gonc.alves, ·.Justo Cher
mont, Godofredo Vianna. Costa Rodrigues. F1elix Pacheco, An
Loninu Freire .. João Thomf.ci, Ben.iamin Barroso;· Francisco Sá, 
Eloy ele SoLIZa, .João.L~:1·a. Tobias MonLeiro, AnLonlo MasS'a, Ma
noel Borba, E;usebiü de Andrade, Araujo Góes. Mo_niz S'odré, 
Hernurdido l\hmLeiro, · .Jeronymu :.\ion.tciro . .Marcilio ·ele Lacerda, 
1l\liguel de Carvalho. Paulo de F'rontin. Sarop•aio Corrêa, Raul 
Soares, Bernal'do Monteiro. Al.freclo Elli~, Alvaro do· Carvalho, 
:.rosé · Murtin'ho .. Pedro Celestino. Carlos Cavalcante, Generoso . 

, Marques. Felippe 'SchmidL, Cario.-; Barbosa e Vespucio =de 
Abreu (30) . · · · ./ 

Dei:x:arn de comparecer curn eausa justil'icada os Srs .. Ab ... 
dias Neves. A.lexandl'ino t.le Alen0ar, Indío do Brasil. José Eu
r.elaio, Venancio Neiva. Carneiro'. ela Cunha, Rosa e Silva, Oli-. 
veira Valladão, GJJtl(!aliJ Rollemberg-;. Siqueira d.e Menezes, An
f.onio. :.\Ioniz, Ru)r B'arhosa, '.:\"li! o Peçánha .. Modesto .Leal, Irineu 
!\·Jachac1o, Frwncisco Salles .. Adolp,ho. Gordo, Ramos Oaiado, Xa
vipr da . Silva, Lam·o · ~\'l!üller, Vida!. Ramos e Soares dos Sau-. 
tos . (22).. · . · . · . \, . . 

E' !iria, posta em. ~íiscussão, e sem reclamacão aiwrovada· 
a u.cla .da .sessão anl.erio.r. . · .... . · · . -· 

.. o Sr. :!." Secretnl·i'o 'dá conta elo i'$eguínf.c 

· . EXPEDmN'l'l!J 
Officios: i 

• 

Do S~·. 1" Secretario dtl camat·a·· dos ·Deputados, 1•emet- · · 
Lendi:J,a seguinte · , 

· - · vúoi>osrçÃo · 

!:'\'. 0'6 - i 921 

·O. Congresso·,'N::wiomtl- rêsolve: 
Al'L .. L" Fica consiclcraclo de uli!id·adc publica o 

: da Boa Imprensa:. · · · s. - vor: v. -.. 

' ' 

., 

! ' 

' 
Centro 

:l 
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2 ANNAES DO SENADO 

. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em conlrat'io. 
Gamara <.los Deputados, 29 de agosto de 1921. - Arnol2'ho 

Rod1'igues ele Azevedo, Presidente. - José Augusto Beze1:1'a de 
Medei1·os, 1 • Secretario. - Costa Rego, 2" Secretario. - A' 
Commissão de Justiça .e Legislação. . · · . 

Do mesmo 'lenhar, enviando um dos autog1'apl~os da re
solução legislativa, sanccionada, relativa ú cr\3'ação de uma 
Côrte Permanente de Justiça Internacional, approvada pela 
assembléa da J_,ig:.l rltl<S Nações, em Genebra, a 13 ·de dezembro 
de 1920, e o p'rotocollo de assignatura· concernente ao estatuto 
da dita COrte. - Ao archivo. · 

Do Sr .. ministro da Justtica e Negocias Interiores, .enviando 
um dos autographos da resolução legislativa, publicada, que 
proroga a a•c.tual SeilSÜO. legislativa até O dia 3 de outubro do 
corrente anno. - ArchiVe-se um dos autographos e remetta-. · 
se o outro á Gamara dos Deputados. .. 

Do ·sr. Prefeito do Districto · F)ederal. eriviando as razões 
do véto. que oppor. ú deliberação ·do ·Conselho Municipal, equi
parândo os vencirrien.tos do bibliothecario da Secretaria do 
mesmo Conselho aos do arc'hivista. - A' Co'mmissão de Con·-
sti tuição. ' 

O Sr .. 3° se,:retario (servindo ele 2") declara que não ba 
pareceres. 

' ' 
O Sr.. Paulo de fl'ontin · ( •) --··Sr. Presidente, na ses::;ão 

de hontem, ·tive opportunidade de occupar a attenção do Se
nado, . examinando varias allegações ·constantes· do discurso 
do honrado Senador pelo Est•ado do Rio Grande do Norte, pro
nunciadas. a propositc da discuSilão de .um véto, em:. sessão an· 
terior. . . . · ·. . . · 

pletaniente demonstrado, que de tudo quanto tem sido e:xe-
. . Do· que· eu e:xpendi nessa· 01pportunidade, ficou claro; com
cutado, em virtude. de· ·resoluçõ1es ou leis do Conselho. Muni
cipal, a responsabilidade · não é exclusivà do Poder Legis
lativo do Districto Federal, c. ao contrario, esta responsabi
lidade é compartilhada, em uns casos, pela sancção do Prefeito, 

·que, não velando, indirec~amente sancciona ·as resolucõ·es;. em 
outros casos, ·a soli?f:!.riedade . é dada ao Conselho Munic-ipal 

·pelo· Senado, que reJeita os vetos opposlos pelo Prefeito. 
'·• ' ' 

Vou agora occupar-me de ·úm ·caso em ·que, • ségurido a 
minha opinião, a rf'sponsabilidade deye ser exclusiva, pela 
legislação pm vigor; do Conselho ·Municipal. · ·, .... 

Trata_;se· de todas as deliberações inherentes á organiza
cão de sua. Secretaria, á nomeação dos empregados ·da Sect'e
taria. á creação ou suppressão de logares, á fixação, augmento 
ou .diminuição de vencimentos. . , . · · · 
. Nestà .hypothese. p·arecc-me que não ha intervencão ex-. 
tranha que possa affccta!' as· deliberaç·õles do. Conselho Mu;.. 
nicipal. · · 

· Como exaclamenle tem decorrido um longo espaço de 
tempo sem· nunca Ler havido duvidas na ·interpretação dos. 

'·, .. ,) '• 

( *) Não foi revisto pelo orador . 
. '. 
" I ' 

• 

.. 

I 
'• 
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diSPÇJS~Livos legues que firmam e::;sa compeLencia do Conselho 
Mumclpal, recentemente estão se sLwc:edendo os 'VI1tos do Pro
feitos sobro casos dessa natureza. 

Ha pouco dias. foi enviada ao S;:•nado um o.l'l'icio do ii
lustre Prefeito do Districto Federal, cm. que S. Ex., susten
ta-ndo· doutrina o•pposta úquella que acabo ele expender, ex
punha a esta Casa as razões elo véto a uma i·esolução elo Con
.selho. il.Vlunicipal c reando U tnlt gl'atifica<;ãb extraordinaria, 
para os funecionarios de su•a Scct•elal'ia, pelo período de um 
anno, attendendo ú c•wPslia da vich e ús necessidades pre- . 
mente.s elo momento. 

Esse 'IJéto foi cn v i ado ú Conun is silo Uc ConsULu ir~ão para 
cmittir. ·parecer ú respeito. Poucos dia;:: sf'(o decorridos e no 
cx:pedienle de. hoje um· novo v é to Jú foi lido, enviado pelo 
Prefeito ar posto .a ou Lra deliberação do Conselho Municipal 
relativa a vencimentos de ·um funccionario tambem de sua 
Secretaria. . , · . 

··· E' o segundo caso- que. em poucos di as. se ·dá. e 'é ·de 
'prevêr que, nessa situação'. em que a douLri·na- va:da entre 
os poderes municipaes. o . Execuf ivo c o Le::;islativo. novos 
:J.!étos terão ele ser ap postos a d'~liberações analogas ás duas a 
que me 'acabo de ·referir. · 

Convém, •P'ortanto, evH::w o.s graves inconvcn.icntcs que se 
vão derivando dessa situa·ção. · 

· O Senado. sabe· que· a Mesa elo Conselho }Iunicipal de
volveu. ao. Prefeito municipai a communicação do véto: op
posto á· resolu<;ão relaliva ás gratificações aos empregados 
da .sua Secretaria, fazerndo acompan l~ar . essa devolucão de 
tmi officio em que. expunha as questões de doutrina que o le-
varam . a as:;im proueder. . 
. Nesse offieio não existe a menor referencia que IJ)Odess·e 

melindrar ·o· illusLt;c Prefeito do Districto Federal. En.tre-
. tanto~ o simples facto de se verificar essa devolução. sem o 
menor caracter. de offensa, ao contrario. guardada a fórma · 

. habilual êm .actos officiaes, fez com que o Prefeito, natural
menLe mal informado sobre as intenç::ões da Mesa elo Conselho, 
julgasse haver .sofof'rido uma offcnsa, que o levou a. devolver 
o . officio · ao Conselho. . · 

· Comprchencle-se que .. ·depois. dr um facto desla ordem, 
·os animos ·.se tenham rxallado. E'5sas devoluções crearam 
uma siLuação te·nsn, on~rc o Prefoit.o c a l\Tcsa ·do Co1:1sel'ho 
·Municipal. a tal ponto que. jú parece que S. Ex, não quer 
mais relac-õ-es com esta. como. se os cargos publicas permitis-

.. sem que tssas rcla(;õcs podessem deixar de. existir. 
PessoalmenLn. cada um de mís póde ter a'5 relações . qu·e · 

bem entender. m·as entre as relacõcs officiacs dos cargos pu-
bli cos isso não succede. · 

.• O Sf;l. A. AzEJtEoo - Muito .. · 
O SR. PAm.n or;· Fno:-;-TrN --As relações niio podem cles

appareccr . dentro do mccan is mo . ela Consti tuil}ií.o ·ou da· L c i 
Onraniç~a do DisLricLo :E'edcral, enLJ·e os clementqs qu c. consti-
tuem a representação dos diversos poderes. · -

Agora mesmo dclinea-sc uma.' situação delicada c dcs-
ag:r:aclavel. ;. · 

· Por inLerrnedio elo illuslre rcp resenlanLc do nosso paiz na 
Republica Argentina,· o St'. ministro Pedro de Toledo, teve o 



Cf)usellw .\lunicípal CiJlllweinwnln de q11n et·a d~se,io dos in
lendentes ll1ltllil.:ipal's daquelle paiz1 :qnig-•1. vu·en1 vi~i1~Ll', 
nãn st'1 a Wl;;,;a cidade. eunw, e~pcciulmcnlc. · as l'lllJHl'LJ!jues 
munki pu e,; e 1.1s I.I·a])allws que uq ui Leelll H ido exccu l.ud~)S, 
lleeebidu com u ntaior agr:~:.lu a auspic:iosu. nnt,il~iu, o Clll.lVlle 
IJUI'U a viHilu que muit.o 110~ hou!'ava. :l'oi sem demol'a envmd•.1. 
)~. no dia o uu 7 du col'J'enle tnez. devem aporLa:t• uu ll.io de 
,láneiJ·c~ o.nm~sidenLe d•.1 ConsellJO Municipal do Buenos· Ail'CG, 
ucomptuüútdo ele ::;eis iJücüdenLe:-:: mtmicipae::;. 

NésLu emergenciu. · ser.'ia du.maio1· convcniencia. que enLt·c 
l) Pode1· ExecuLivo c o Leg·islaLivo do Districlo Fedet•al hou
ve:;;::;e ah:-::oluta hannonia .de vistas ... 

O S1t. A. AzEntwo -.- Apoiado. 
·O Sn. PAuLo DE Ft'IJOXn:~ - ... afim r.fe que os nossns il- · 

I ustres hospedes nã.o s•.J colhessem .. qma boa impressão· dessa 
IJ<u·monia, como lambem puclcssem obl.cr os esclarccimenLo5 
que de:;e,iam, ao visitarem as repal'ti.l;õcs rnunicipacs e o:; Lt.·a-
balltos que se executam. · 

. • , , , , I 

InJ'elizm•~nLe, u siLuacão m·eada peln clh·et·sidur:lc de ·rfou
ll'inas chegou a lal ponto. que não sei l1;a.rú rçsulLaclu·:;atis
Jalorin a vh;ita q.uc nos clc\;e ser, c como disse, nos eleve ser, 
muilo agraclavel. · · 

O Sn. A .. Azmumo :__ Apoia·do . 
. (VSn. lPAuvo Dl~ :P.twN'l'JN - j\ssiÍn, pa1·a qu1~ não tenhamos · 

de assü;l.ir a sitmv;.ões idcnlicas, pceLurbando a harmunia que 
deve cxisl.lr entre os dous :Poderes. o Execu Livo e o Leg·ü;la
Livo municipucs . .iulgo da ma::dma coJwcnicncia que o S1maclo · 
J'csolv~ a cru~~sl.ã9. e?m tl maior urgm~pia, da :l'úrma que .iulgat·. 
JJ.l'efcnvcl, coui,nbumdo cu~ ·na mcchi:la dos meus fracos cs
:l'or(!o·s, ·com· a n.prcsent.ação ele uma .indie<v:ão ·que dáqu i lm 
poncn .lereL a quaL -pondo a qnc:;Ui.o excllti;ivamcntc ·no ter
ren•) \üc doutrina~ .resolvida · ella pelei . poder · compcLcnte. 
nenhnma das parL1~S pocler-sc-ba iiulgar melindrada, por'
cpmnl.o. :vci·ificaclo aLé onde vae a :faculdade do wJto, cshu·á 
rlil'imida a ques!.ii.o sem que dcpoi::: ]'ussá havet·. qualqm•r · uL- · 
tricl.o ent.rc os (hH.ts por.lct·es. · · . · .. 

Para cRelarecimcnto do nsstnrtpt.o julgo ncccssario suh
mei.Lcr :í. elevada. :eonsidcração .. dos meus honrados colleg·as, 
membros dn Senado. algu'ns clàdos rela Li vos ú. or·,gan iza,~ão 
municipal do Distt·ict.o: Ji'cdcral. que nü:o ô a orgnaizar:ão n1Ll
r.ici.pal do Disl.rioLo Fedet·al d0 ·qolnmbia. nos Estados Unidos 
da America do Norl.e. Eslt1 legislacã.o pôcló ser·. mi.carada eomo 
l!m f:mbsidio ú .inf.et•pJ·cLae.ão 'nu ú solu(;ão. de .um· pimto de. 
clnvicla; ma~, qunncfo ha Ici escripta posi!:iva. devemos nos 
dispensar de l'eCOI'.l'CI' a eiC!l1C!l[OS C[lle não SÚO ·do riOS$0 [lUiZ .: 

Nesse senLicio, ·,) 11. :w do arl,; :J.í .dn:;:ccn:íst.iLttic.ão r.la Repu.:. 
hl irn. e.c;!.abelccc que compete privaJiVanrenLc ao Con.;n·cliso · 
Nacional: «lcgislal' sobre a organiza:C,[l.(j>' múnicipal do Dfs~ 
L!· i elo Feclcrub. · · ' · · · '',':-,-·: 

Dando f!Xecuüão a cstr. dispositivo consl.iLucional. fui 1)1'0-' 
mu)s-ado, em 20 de set.m1bro de ·J8\J.2; sob o n. 85, a LCi 0!:-
g:.mica do Distr:ic.to FederaL · 

•• ,1 .... ' • • .. •• • ... .-1\ 

.. ·' 
., '. 
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Essa .lei Organiea fni. suc~c~sivamcnlf.. alterada. rela n 
rlc n •. HJ3, do :19 l.lrJ julho ele ·J 8!J8. l]lle rcg·nlou a sn::;pcusão da~ 
]Pi::: P resolueões do' Conselho !\Irmieipal: pelo rlrernl.o n. !} 1:1. 
dr: 2<l r!t~ clr:zcmhro de -.18~18, que reguln11 a nclmini~I.J·ac.fío ~!· 1 1 

'. J)i:::IJ·iclo Fcrlé1·nl: pela lei 'n. H3!1. de 2!1 ele rlo~~.\mnhyo rlt• ·I üll~. 
cm e reorgan imu o DislriC'l o FedPI'Ul, c pela a. de n. 1 . 'lO I. • r e 
ÚJ c!n now•mlH'O dt~ 1.903. que a moclificon. 

O dec,·elo n. 5. ·I GO. ·dn 8 de mareo de J 004.. app1·ovou. a 
Consolidação dns J,ris FNleracs sobre a ·organ izac.ã,o elo Dis-
tricl.o Feclentl. . 

E• esta. a. não ~er. ligeiras modificações qnc não tecm im
portancia na quesl.ã.o de clrmLrina ·ele que me csLon occlipando. 
a legislação eonsolidada q11e rege actualmente o District .. o 
F(•rl era!. 

«0 art. 12 de~te decreto estipula: 
• • • • • • • • o • • • • • • •• ' • • • o • • • o • • • o • • • • • • < o • • • 

~ 2.0 Organizai' ó regimenLo de . suas sessõe:;. · . 
·-§ 3." Organizar sna seercl.arin c nom!'lar os respect.ivo~ 

. empregado~. · · 
· · Re['lroduzinclo tcxLualmenLe o disposto no art.. H5. § § 2" n 

.. 3" da Lei Organic.a, n .. 85,. de 20 de setembro de 1892. 
,despeza, bem como a da· ereaçfio de empregos .rnunicipac=-. I'! 

- .. O · arl:. 28 da Consoliclaç:.ão esLabelece: «A iniciativa dt~ 
de recurso& a cmprcsl.imos e opcracõcs de erecliLo compele ao 
:Prr~feilP». . . · · 

. . E no § · 3•: · «0 augmcnto ou a clim.i.nu ição 'de vencimentos 
e a creação on suspensão ele empregos serão feitas, mcdiaul.e 
pr·oposla fundamentada por part!'l elo Prefeito. salvo trntando-
.% do11 l.oow·es dr.t s•!C1'elat"ia do Co·nselho. · · · 

A subordinação do paragrapho ao disposto no artigo deu 
·l oga:t. a ser interpretada a exect:ição como referindo-se ::qJcnas 
ú inicia.Uva da ,dcspeza que. na hypoi.hcsc, não per-tenceria ao 
LPl'eí'eilo. t.r;aLando-se dos Jogares ela sr.crclaria do Conselho . 

. ·Tal interpretação, porém. não .tcni basf'. porquanto o § 3" 
ciLadn ~~.a reproduccão textual do paragrapho unico do art ·1• 
da lei n. :1. .1QJ, ele :l9 d13 novembro ele :1003, cu.io art,igo consti
tlic, 'literalméli.te. o §' .2° elo referido art. .2.8 da Consolidação. 

Deveria; a· Gonsoli dação ter fo:l"m::tdo com esse ~ · 2• do 
nrt. 28 'um arLig·o separado, do qual seria paragrapho unico .o 
§ 3•, .evitando. assin't a erronea int.brpretacão que. decorridos 

. qn as r vinte a nno:;: . .SC 1 b e PJ'Ct.8nd e agora, dar; . . . . . . 
· .Para demonstrar< o que affirmo, hasta .recorrer aos AnniT.cs 

do 'Oongresso Nacional .para ahi ver·i:l'icar. que o :final' do 
mesmo parag.raph1) rr.sull.ou de uma emeilrla do eminente Se
nador Bernardo 1\Iontciro, ent.ão representante do Estado ·de 
Minas Geraes na Camara dos Deputados; que c·ra as'sim i·cdi
~·ida: .«Accre;;ecnte-sc: salvo 'l.i·atandn-:-'se elos Jogares .da se
cJ·ct.a.ria elo Conselho» . .insf.ificando-a. disse· S. Ex.: «Entendn 
qnc si 0 Conselho não drve valar nenln1ma rle~peza sem pro
por-ta .. rln Prefeito. salvo as despezas rlest.lnadàr- ao pagamento 
dos cmp·ecgarlo::: de i'\tla ~ecreLa.ria, a cllP cPJmrete a nnmeur..ü.o. 

· r.ren(;iio c ~tlppre;.;r;ã.o· dos empregado:;: dcsLa). 
· A ,insLifica(;ão dR S. Ex .. !.orna bem claro o objr.cl.iYo.·n 

c~piJ'ii.O r.la cmr.nd:i: pcrtrnec ao COJ1f;(~lho o d.ireit.o de nomrn
ção, a ercn.çfio c a supprr.ssfio de logm·e~. e o augmct~!.o 'e !li-· 

· minuição ele Yenciment.os. · 
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~lém desta emenda, o illustre rcprcsenL::mte 'do Esta'do 
de Minas Gernes uprcscnl.ára outra, csLipu'lando qlic «As con
tas do Prefeito se:rfi.o prestndas no Conselho:o>. 

A Commissão de Leg·is!at;:ão, Constituição c Justiça da 
Camat·a dos Deputados, de que era Relator o illustrado D::-; 
A?cverlo Marques, actual Ministro das Helações Exteriore~. 
formulou a respeito o seguiilte parecer: «...<\.. Commissão ac-
c~ita 9stas duas cmet~das que, evidentemente, cont:cem me-
dtdas Justas e .convcnJcuLes.... · 

IndiscuLiv;el é, pois, a compctencia do Consdho Munici
pal para organizar sua secretaria c nomear os respectivo& 
empregados, augmentar o'u . diminuir seus ·vencimentos e 
crear ou supprimir log·ares da sua secretaria; sem poder ha-
Yer vélo do Prefeito. 1 

Assim. submeLto ú elevada consideração. do. Senado a se
gttintc indicação: 

«Por não ter 0 Prefeito do Districto Federal a faculdade 
de o.ppor-lhes véto, o Senado 'não tomará conhecimento dos 
·vétos do mesmo· Prefeito ás. deliberações do Conselho. l\funi
·~ipal relaLivas ás disposições dó ar! .. · 15, §§ 2". e 3o da 1el 
L~ 85, de .20 de êeLembro •le '1.~92 ~ .. rlo' para.grapho lllÜCO do . 
art. -!", da lei n. 1.i01. de 19 de no\.·embro de 1903, conso-
1 i dadas no art. 12 § § 2" c 3", e ho art. 28 § 3•, do decreLo . 
n. 5 ~til O, ele 8 de março de· 190~.». ' · 

11Jra o que eu Linha a dizer. (M·uüo bem; ?ml'ito bern.) 

Vmil ú. mesa. é lida, apoiada e rcmettida .á Commiss;io 
de Consti~ui0ão á seguinte . 

INDICAÇÃO 

N. r, - i 921 

«Por não Ler o Prefeito do Dist.ricto l!'ederal a faculdada 
de oppor-lhes véto. o Senado não tomará• conheciment.o d.ns 
·nétos· do mesmo :Prefeito ás . deliberacõ"es do Conselho Mü- . 
n i ci pai relaf.ivas ás .disposições do ar L 1·5,. § § 2• · e 3• da lP.l .. 
n. 85, ·de 20 de. se Lembro de i892 e do pagagra·pho. unico jo 
.ar L. 1" ela lei n. 1 .:I!Ofl. de 19 de. novembro de· 1:903Y·consoli.:. 
dadas. no art. ·12, §§ 2" e a· e no art. 28 § 3°.' do decreto nu-
mero 5. 61 O, de 8 de marco .de ·1. 904.».· · . , 

' Rio de Janeiro, 1 de setembro de .. ·1921. 
Frontin. 

Paulo de 

.t. 

ORDEM DO DIA 

~ . 
ET,EIÇAO DE UM SENADOR·,PEI,O PARA' 

' ''' . : '· ... 

Discm:são unica dn pareaer · da Commissão de PoderP-s 
n. 229. de 1921. approvando as eleições realizadas no Estado 
rlo Pnr:ú, no clià. 23. de jnnhq do coerente anno para preen-

' . 
I. 

'· 
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SESSÃO El\·I 1 DE: SETI~MDM DE 1921 ... .. 
chimento ·da vaga aberta pela i·enuncia do Sr. Dr.~ CY.PJI'ian.o· 
José dos Santos e o.pinanclo que seja reconhecido e· procla
mado Senador . ela Republica o Sr. Dr. Lauro .Sodré . 

. · Encerrada. 
São upp;rovadas as seguintes conclusões cio parecer: 

. _1 n, 'que sejam ap·p·rovadas as eleições procedidas a 23 d(} 
,iunlio do c rrente anno no Estado do Pará ,pará o preenchi
ment,o da vaga de Senador, aberta pela renuncia do ·Sr. Dr. 
Cypr1ano .José dos Santos; · · · · · 

. 2", que seja reconhecido Senador eleito- pelo Estado do 
Pará para completar o tempo do mandato, que restava ao s~ 
nado1~ resignatario, Dr .. Gypriano José dos. Santos, o Sr. Dr. 

· Lauro Sodré. · . . · · 

O •S8· Presidente _,__ O Senado reconheceu e eu proclamo 
Senador da Republica; pelo Estado do Pará, o Sr~ Dr·. Lauro 
Sodré. Não estando S. Ex. nPresente, vae se lhe fazer a de-
vida communicação. . · . · · · · 

· .. Votação, em 3" discussão, da rpro:posição. da Gamara· dos 
Deputados n. 42. de 1921. determinando· que em. qualquer 
r~ercurso, dentro do -territorio· nacio_nal no serviço· telegra
pb ü:o e radio-telegraphico. isolada ou combinadamente, será 
cobrada ·á razão dé d~1zento•s réis por palavra. · 

' . ·O Sr. Fr<~.ncisco Sá ( •) · (pele~ ordem) ~ Sr.' >Presidente, 
eu havia requerido. hontem. a remessa da proposiÇão de que 
·se trata · ú. Commissão de Finanças para qUe esta·. emitt1sse 
parecer sobre ·à em'enda apresentada na -ultima· discussão. 

·Meu intuito era" evitar que o Senadb votasse uma ·dis
posição que ·tem por fim autorizar ·a enrampação -de um 
cabo, telegraphico, · sem estar . antes-· sufficientemente infor..: 
mado sobre as necessidades desta providencia, sobre as van
tage.ns que;·. ao paiz, possa trazer essa medida. · ' · 

. . 'né nerihum modo qu iz J'OI ordar a votação da propo~i- · 
· ção, que}em por fim .trazer uma reducção np preço das com
municaçoes telegraphicas com o extremo norte,. certo como 
estou de que essa medida será applicada ··sem alteração do 
que está. disposto no lei. da. Receita, em relaç,ão ás taxas ur
banás, que serão mantidas taes quá.es estão decretadas~ 

. Tambem não foi este o proposito do - illu.stre aut_or da . 
emenda. . ·· . • ·. · ·. 
· . · Portanto.- !len~o podd,r conciliar esses dous propositos 
votando a proposic.ão immediat.amente. - · . 

o • rneu intuito era que. não fosse votada ·a ,.emenda' antes 
das informações prestadas pela Com missão de ·-Finanças· que, 
naturalmente. pediria esclarecimentos ao Governo; . entretan
. to, penso que. se pó de.-. ;conciliar esses, clous propositos, P•)
clendo a emendá sm· ãpprovada, depois de. destacada para 
constituir projecto cm. separado, que seguirtí os. seus trami
tes rcgimentaes, c sobre a qual Com missão de F.inanças dará·
o ·seu parecer.. (Mnito lw·'!' _: 1nttito bam:) . . . -

("') Este õiscurs.o não :ror reyisto pelo orador' . 
\ ' ' 
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E' aununciuda a votação, pam con:::;Li lu i t' pro,i f'Ct,, ef;pe
cinl, da segTtinLc 

EMENDA . . 
Art. Fica o .Poder Executivo aul.ot·izado a cncampar o 

.co.bo fluvial do Amazonas, nos termos· do resnectivo contra
cto, podendo arrendai-o ú actual contractanLe ou a outr·a \!m
preza idon.ea ou explot•al-o pela Repartição Geral dos: Tele- ' 
i3·raphos, reduzindo as respectivas. taxas e allriúdo para· isso 
·os necessarios creditas. - Silverio !Ver"'J. . . 

O Sr. A .. Azeredo ·.(pela mYlem) -- Pedi a palavra. Se; 
:Presidente, ·para declarar que voto· contra a· emenda por en
tender que ella . representa· urna ameaça de se entregar . an 
Governo, me·ciiante cncampação, um serviço que não estú sendo 
executado de a.ccôrdo com os interesses d?. paiz. • · 

: Penso que a emenda .. deve ser rejcHacla; ·o Senado, .po
rém, poderá. deliberar ele modo contrario .. Si, entretanto, e !la 
:ror approvada, conto. que a · Commissão ele :Finanças,· exa
minando bem o assumpto, .não lhe darii. o seu assent.imento, 
que virá· assim ·ao plenario transformada cm projecto, por
quanto seria autorizar o Governo ·a fazer uma cncampar.ão nn.o 
l'eclamada. pelo interc~se publieo. • · 

E' rejeiLada a emenda· do· Sr. SiL\•erio NP,ry. 
E' approvacla a proposiç.ão, que . var. 'ser . sulm1ct.tida á 

sa.ncção. . 
· Votação, em discussão unica, do v é to do Prefeito n. 35. 

de 1920; ú resolução do Conselho Muniqipal regulariazndo o 
t'unccionamento. :. das padarias; . 

~.. ·. 
Approvado; vae ser devolvido· ao Sr. Prefeito. 
Votação, em .discussão unica, do véto do Prefeito ri. 32, 

de 1921, á ·resolução do Conselho l\Iunicipal creando duas ·es
colas profissionaes para o preparo· de inclividuos deslii!l~dos 
~ industria da :pesca e. outras clerivaclas e correlatas. ·.·/ 

Approvado; vae sel' 'devolvido ao S~. Prel'eil.o. 
. Votac·ão; em discussão unica. do rcquerin1ento da Qoln-
missfio de Finan·ças pedindo informações ao !Governo sobre· r-t · 
proposição da Camara. dos Deputados n. 21 O, de Hl2<0, que 
manda .trans1'eril':.ao EsLaclo ele ·l\Iinas Ger.r1e;; n mat.criol.· dos.,. 
tinaclo :i navegação do Tin s: Francisco. 

Approvado. 
Votação. em. discussão uni·ea, do rcquerimci11.o da Com

missão . de l!"in::mças, pedindo a· aú.dielici::t da de Marinha e 
Guerra .sobtie o requerimento em •que D. ;Francisca Peregr·ina 
de .sonzo.Mello,· solic.ita melh01·ia rla pensão crn,e .pcrcqhe. ·· · 

· Approvado. 
Votação, cm discussão urüco, r.lo. 'i'l;!,queriment.o da Com

missão de Finanças peôinclo a audiencifr da de .Ju~Liçu 0 Le
gislação sobre o projecto do :Senado:nL 'i3. ele .·1920, man.:.. 
dando r:ever a reforma do major Rodolpho Homem de' Car-
:valho. · , 

Approvado. .. 

','. '~ 

' 

\ 

" -'li# 
·, -· 



. Votação, r.m discussão uriico. do t•cquerimento rtn Cc~t11-
.m1ssão clr. 'F'inunçus, prrlinclo qi!P :-:;Pja enviado ú (;nmn1issfí1l 
. Ji}spcciaJ ciP J'Cfflt'ma do montepio, a JH'npnsiefío da Camtu·n. do;; 
~)r.pu.Larlo8 n. H, dr HJOI, qtt:-o e!';Lf.'ndr aos par..~ rlt~r:r•(•,pito5 otr 
mvaht'los. o,; favm·(~S cone,'rlirlo:; ~·r rnftt:• Yill\'<1, uu ir·rnfi. snllrit•a 
do contribuinl e J'allrc.iclo~ 

Approvadn. 

' Votaç;ão,· 0m discussão ·m1ir.o, do J•equcrimcntf., ela Com-· 
missGo de Financns n. 10, .f.lc HJ21, pedindo inf,Qrmacões :w 
Governo sobre o projct~t.o do Senado n. 1.38. de' 1920, que abr·e 
l'amaJ ele. Bana i\1onsa ú Angra elos tR:t~if:. 

Appr·rwado. 

COEIWL'O' l";\TI;\ P:\Cl:\MI':NTO nE AT,tJClUr~~S 

2' discussão rla 11roposição da Camnrn do;; Deputnclo::: 
n. 54, de· 'l 92·1. {Jll c ahre o crcdilo de· !i: 600lj;, pa!'a par;·nmcnf.o 
dn. .dift'crcnba ·de alúgueis de preclios em que J'unccionarn as 
Alfandegas de Porto Alegre e ele Urug·unyanu. 

Ap~.)rovncla. 

·· 2a ·discussão ela proposição da Cqmaru dos Depulada;: 
n. 56, de :1921, que abre. pelo .:\Iinisterio da i:.\lurinhu. o. cre

. dito ele ·10\J: O{lO$. para .. at.tenclet' tl hospitalização dos doentes 
tuberculmi()s ela Armada cm l'ioYa Friburgo. 

AppJ~ovacla . 

',t': 

· · . ·2• · discu.ssfío ela peoposi(;ão. da,. Camâra dns Depu ln do;; 
n. 57, de Hl21, que abri'!, pelo l\linistceio ·da lca;.:encla, o· Cl'e
dit'o especial ele 2-,:!r9•3$fi70. para pag·amenlo a D . .Joannu IFbr
tnna ele Oliveira e filho~, em Yil'tucle de i:'entença ,;u,jiciaria. 

~ Approvada : .. 

,_ 

. Coril:im.úu:;ão ·ela 3• cliscuHsfin d-a. P.t'oposi,~i.'io dn Gn.m:u·a 
dos Dr.put.ados n. -149. ele . -1920. aulorrzando o· empret~o rl~ 
mna draga na. clpag:ag·tm'l ·do rio Arary, no E8tado do .Pará. 

: · · · · Encerrada. '. 
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·r;~ encerrada a votaçfío ela seg·b inte 

EMENDA 

N . .24 - 19.21 

Accresccntc-sc ele pois da palavra Canacs ·o seguinte:. 
. Empregando uma outra· dragagem do rio S. Francisco 
desde .sua fóz até as proximidades ela cidade de Penedo, fa_: 
r.endo-se. face ás despesas com acqui$ição da di·aga e respecti
Yos ~erv1ços com os recursos arrecadados .. pela ta.."':a de :.! %, 
ouro, al'l'Ccaclada desde Hl101 pela Alfandega de l'\laceió com 
destino ás obras de portos. . · · . '' 

· O Sr. Eusehio de Andrade (1Jela ontem) -· Sr.· Presidente, 
afim ele não demorar a marcha. desta proposição, rcque1ro a 
Y. Ex. ·CJUe consulte o Senado sobre si cons'ente que a emenda 
seja dcslacacla ela proposição, pal'a constituir p.eojecto em 
O'cparaclo. · :. 

·Consult.ado. o Senado approva 6 re-querimento' elo Sr. Eu-
scbio ele Andrade. · · · · · 

·E' approvada a emenda·· para constilu!r projecto cm 
separado. 

Ji:' appenvarla a pl'oposi(:ão, que v:w .set~ submelLida ú 
sanc<::~o. 

O Sr. Eusebio de Andrade (21ela m·r.le'm) -. Sr. Presidente, 
requeiro a Y. Ex. consulte o Senado sobre si consente na dis
pepsa. ele interstieio a-fim .de que a emenda 'CJUe foi destacada 
da. pi·opQsição, ela Garnai-a,· Ti. H9, ele 192,0, cntl'e na orden1 do 
dia da sessão· de. amanhã. · · 

\ .. , . ' : · ... 
Consullaclo, o Senado concede a dispensa requeri ela. .. 

m:vrs;\o DE CONTIMCTOS DE NAVEGAÇÃO. 

Continuação ela .2• discussão do p:ro.iccto do Senado n. 1D:1, 
de ·1 919. autorizando o .Governo a 1;ever contractos da nave
fl'ação mariLima c nuviaL a conceder Unhas de navegação aer·ea~ 
a .rever· conf.ractos rJe exploração e construcção de estradas ele 
ferro. c clanclo · onLrn.s providencias. 

· Rejeitado:• 1 . 
O Sr. ~residente- F'Ícam prcjudicad.as as emendas apre-

sentadas. · . · · . · ·. :· 
' ' . . - ~ ', \ 

::YIEDID:\S 'COEHC!'I'IVAS QUANTO ·AO COl\<l~t:E'RCTO DO .OPIO . . . . . . 
. Discussão·'unica da proriosição ela Gamara <los Deputados . 

n .. 20. ele Hl21, · approvanrlo: .. o compromisso subsFipl.o pelo o 

representante. clp Brasil. cm· J:Taya, _\pondo· er.n .cxccuçãb. me
didas coercitivas quanto ao commercio do op10 e ela .eocama e 
os seus derivados c preparados. · ., 1. . · , · 

•R-ejeitada, vac ser 'rievolvi-cln {t .Gamara dos Deputa<.! os: 

' . 

~I 
' ' 

·' 
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!IJ!SSÃO ElV[ 1 DE SETEMBRO DE · '192:1. 

Discussão un ica da proposição ela \Gamara elos Deputados 
n .. <15, el~ i 92·1, que approva, o .accurdo entre o Brasil e o 

. Hemo Umelo da Gr·an Bretanha e Ir·Iunda. para a permula do 
valles- poslaes. · 

Appt~ovrvla, vne set• submelticla :1 sancçüo: 

ESTHADA DE HODAGE~•t 

' 
2• discussão ela proposição da Gamara dos Deputados 

~· 1.18, elo ~91~. que manda construir uma estrada de rodagem, 
melo do D1st.r1clo Federal á :Estrada União e Induo:tria na . I . .. . . ~ ' ra1z (a serra., , , , 

O Sr~ Sampaio Corrêa- Sr. l)resiclente. fui eu o Relator 
elo · p:.li·eccr· ela Commissãci cl.c J!'inan(<as ·a proposilo de·sta 
pr·oposíefío. · 

I'ur·a e:.:clareeer o· Sena elo.' a Gommis;;;ão nnl:!'mdeu Que seria · 
conveniente uuv.ir préviamen te. a opinião do UoYm·no. , c como 

· esse jni'ormasse, · na occasião, que pretendia· a·ssignar o :~on
ít·acto de obras na baixada do .EsLado do Hio de .Janeiro, in
clu·inelo ·no grupo dessas obras a executar a construcção da 
mesm.a ·estrada de roelngcm, o parecer foi contrario 1á pro
. posiçilo .. 

Posterioen:tente, eu colhi informaçües a .respeito clG as
st;~.mpLo. Lendo. verificado' que, de facto, a estrada havia ~:ido 
incluicla no contracto da Baixada. Mas, em seguida ao parecer 
dado nesse sentido, reJeitando a proposição da. Gamara. dos 
Deputados. por isso que o Governo .iú havia cuidado do ás-· 
sumpto, fui informado. ele que·· o contracto de obras da Bai
xada não foi registrado pelo Tribunal ele Contas. 

J~m. virtude dcs~e facto, envio á ·Mesâ um J'equerimenlo 
pedindo. que a. prlilposição voll:c ú Commissão de Finanças, 
para. n0vo estudo, ·em eonf:'equencia desse novo facto. 

, ·Vem ú mesa: é lido, apoiado, posto cm discmssã.o c ap
proYado o· seguinte 

' REQUERIMENTO 

, .IRequeiro que a propOsição da· Gamara dos .. D~pu~ados 
n. :148, ·de. 191.8', Yolte á Gommissão. de Firtanças, para novo 
estudo:· · 

·- . Sala · das sessões..," i ele· setembro cl13 .1921. -Sam.1w.io 
Co?·?·êa. · I 

O Sr. Presidente- Em virlnde do voto do SenadO. fica 
suspensa ·a · di&cuEsão ]~ara ser ouvida ·a Com missão ele Fi
nanças; 



. i2 

· .:!" Ji..::eu.~ . .;;iin da prnposieiin ria Camnt•a rln.:.: Deputnd~~.~ 
n. l.t:i·l, rlt' :1!1~·1, {lun pt'O\'idcncin snlll'e n JH'r•rnehimrnl.n das 
Val:l'~S ·fllli' . .;;e rlt•l'PJn no eor·vc1 t/11 ''ngr•ulH'it·ns mac:hiuisLas d;1 ?IIrn·ltlha. 

n!',jeil nela,. a e SI' I' r/(•\'Olvidn :'t . Cnmat·n rins nropulados. 

O Sr. Presidente- ?\ar/a mais llavenr.lo a .. tr:nlnt·, .vou )c
vnnlnl' n sessüo. 

DeHigno pal'a orrl.cm do dia ela .. segu!nLe: 
_ 3• discussão da proposi()ão da: Gamara ·dos De!)uLados 

11. :!:38. de 1920, rcgulanc/n a locação do preclios c dando ontt'a~ 
Jli'O\'.idencias (co·m JJw·r:ce1· f'a:voravel da Comntissrio de ./'u.stir:u. 
r· Lr•oislaçlio e. entendas .icí. apzn·o·,;odas); · · .· · · • · 

:!." clir,:cussiío da .proposição :cta. Garnarr~ dos. Depul.aclos 
JL ~ l, de 19.2:1, que abre .um cecclilo especial ele :358$452, para 
})ag·amcnlo a D. Elza Bisscmeyer, viuva {/o capitão de eor
ver a Ahdon J<'erreira Caminha (com parecer f'a·voJ·avel da 
Conmdssfío de Fi·nan~:as, ·n. 20fi_.· de -1921); . ,f 

.2" discussão ela pl'oposição da Camn1:a dos Depu Lados 
11. 1ü1, de .1!l.2L que :abre o creclil:o cspe·cial 'de 2:3 :073$·2'L!J. 
para pagamento de vencimentos devidos a Olympio. Coutinho~ 
~.wg-cnl.o a.fn·d::mte dos gum.·das ela l\Jcsa ·ele Rendas· de :;Ilorto 
AerA (com jJm•er.c:'l· f'avoJ·a'tJI1l da Couuriissao de P.Iuanr;as, i1. 210, 
de 1.921) : · · 

' . 

_3" discussão elo pro,iccl.o do Senado n. 24. de Hl2L n.uLo
J'izanr/o o Gn\'l'!t·no a empregar uma das dragas ele sn:1 pro
J.Wieclade na. clra:ragcm · elo r.io :S. •.F'rancisco, · odcscle. a J'oz ali! 
ús proximiclaclns da· dcladc de Penedo. :f'awnclo · :l'ace ás des
})esns· elos respectiVOS serviços :COIU recursos :l!'l'CCaC/aclos pela 
taxa. de 2 %. ouro, com destino :ís obras; e pm•Los (r:o111. prwr:cer 
1'm:m·a1}fll dfÍ Comirdssciri dr: Phwnças, n. 2.f 9; de ·1!121) . . · 

. ' . 

. Levnnla-se a sessão ü,s :14 horas e 20 minutos. . ' . ' 

. ss• SE•SSXO, IDiH 2 DE SiE~E:J'viBRO DE 1921 

PRESIDENCTA DO SR. BUENO Dl~ PAIVA, PRESlD.EN~'E 

A's 13 % horas abre-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. A. :Azeredo. Mendonça Martins, Alexandrino de Alencal', 
J ... opes Gonçalves.' .Justo Ch.ermont., Gódofredo. Vianna, .José J!::u
-.e~liO, Cost.a. Rodrlignes, · F.elix Pacheco, ;Benjamin Barroso, 
:t?rancisco :E:I:í, Eloy de· Souza, .JoãO L:n:a, :Manoel Borba, .l!iu-· 
sebio de Andrade. Bernarrlino Monteiro. .Tcronymo lHontciro, 

· ~l\Iiguel rlc Cnr·valllo, .Paulo ele· FronLin';' Sampaio. {:or.t•êa, Raul 
. /Soares. Ber!lardo Monteiro. Alvaro de· Càrvalho. ·.José Murti
nho. ·CarlOs · Cavalcanti. Generoso 1\farqtres. ·Laüro !.\1üller e ' 
~lidai Ramos (28) • · / · · · · · .. 
. ' ' ~· ·,••··- ·-· ....... . ...... · --····. "··· ..... --.. 

.. 

i 

/, 

-. 
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Deixam de cumtnn·ecct·, cou1 causa .i usLil'icada, Ol:i ~r·:;. 
,Cunha. PedL"oso. Al)Liias Neves,· Het·menee;iluo de Moracs, Sil
Yel'io Net·y, Indio do .BL"usil, AuLoniuo Freil'e. João· 'l'home, 
1'obias Monteiro, .An~otÚo Musstt. Venauéio Nci\'a, Carneiro Lht 
Çunha, Hosa c Silva, A.ruujo G(l'es, Oliveira Valladão, GoQ.calo 
Hollemberg, •Siquci1·a ele Menezes. AuLonio Moniz, 1\:loniz ~o
dré, Ruy Barbosa, l\iarcilio de Lu~crda. Nilo Pe\:.unhu, Modesl.') · 
Leal, Iriucu !l\'Iiachado, Francil:lco Sallel:i, ~\.dolpho Gordo, Al
:Lr·edo Ellis, Pedro CelesLino. llamo:-; Guiado, Xavier da ~il\'a, 
li'eli'PPO :Schmidt, Soares elos :santos, Carlos Barbosa c Vos-. 
pucio ·de. Ab1·eu (33) .. · · . · · · · 

· E' lida, .·posta em discussão c, l:lem rc'clu!1lação, appro-. 
vadtt a acta da sessão tmtcrior. · 

' . 
·O Sr. 4° Secretario ·(sc1•Vindo t.le -/ 0

) dcdal'U. que uüo lm 
·expediente. · . . · 

O. Sr. :E:usebio de Andrade (sttpplentu, l:iC1'Vindó de 2• Se-
eJ·ctarw) declara que, não . ha. pareceres. . 

O Sr. Justo Chermont - iS r. P rcsidcnLc. achandO-:'Il na 
nntc-sala o .S1·. Laui·o Socll·é. Senador eleito: rcconhccidu ·e 

.p:r;oclamado ·pelo Estado do Parú, requeiro á V. EtX. que se 
digne nomear· a commissão que o deve introduzir no reei nl:ú 
pura prestar o compromisso constitucional e tomar assento. 

O. Sr .. Presidente -·.Nomeio· para a commissüo que toJri 
ele i ntrocluzir no recinto o Sr. Lauro Sodré · eis Srs .. Justo 
Ghcrmont. Raul Soares e Godofrcdo Vianna. 

. . ' ' ~ ' 

. . (E' inl1·od'Uzido no ?·é cinto, p1'csto. o cpmp1·o·m·i~so con~U
tttcwnal c toma assento o .S1·. Lato·o Sod1·c.) 

"' ORDEM DO DIA 

· 3" cli:Scllssão da proposição da, Gamara dos Depn~aclos 
~L .238, de 1()20, regulando a locação de prcdios c dando 
outras providencias. , ! 

. O Sr .. Paulo de.Frontin (*)-Sr. Presidente, us:•pr:ovi.
drmcias constantes ela lei clenominada. " elo inquilinato", que 
.i:í. foram. ''olaclas em 2R. discussão pelo Senado .. resolvem. em 
grande parle, ri. situação anormal, as di.J'ficu'lclai:lcs que a 'pro-
posição visa· convenientemente satisi'·azer. · 

A ·questão premente elo problema da )mbita(iUO do Dis
tJ'icto Federal ainda não .teve nem Lem solucão pela propo-
'.:dcão. · 

.Jtí. tive occasião ele desenvolver J)nrante o .Senado con
~ideracões demonstrando que ·a solução pl'alica que Perm if.
Urtí. dar solu(;ão completa a esse problema ü ·al.l!l'lnentar o nu
mero:clc habita\}ões. é permittir ciuc n. lei ela ód'ferta e rJu.IJt'O
cura se rc:l.Iize, ·. havendo offci·ta conven~en~e para P(Otmra 

'(* r'Nãq fp_i ~:t:v.is1_o pelo .. 9l~adº;r. ...:. 

........ 
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exi.sten~e, ao passo que h~je, ex3;_ctamente, a procura.. excede, 
f.'m mt~Ito, á offerta. D~h1 a razao, · não só do augmento dos 
~Iugt;te1s, como, em muitos casos, da difficuldade· ue se coli- · 
s~gUlr uma habitação nas condições desejaveis para o inqui-
Imo •que a procura. · 

• , I , 

. Vou, por isso, submotler ú consldot'açãu da Cu.sa uma 
emenda additiva ú pro.posição. I' ara· não cançar a · àtt·onç!1o 
do Senado, lerei apenas os consid,eranda: 

. . ,«Gonsid~rando .q:nc, duran~o o poriocio dn. cun1mcnJoracão 
do Centenar10 da ~ndepondcn~Ht. tornar-:se-llU .li1ais premente. 
o ,I?robJema da hablLa<.;ao na Gap~ l:;tl da J:te,pubhca, não só pelo 
a1lluxç:~ _de grande numero. de vrsr•tanies, . como tam'bem .pelas. 
demolrryoes üecorrontos das obras .cm execução; 

· Cor~siderando mais que é . urgente arrazar · U§. . habitaç.õ;es 
·::onstrmd.as, sem a menor hygreno e contra as posturas mu
nicipaes,. em varios morros da zona urbana do Distl'icto. Fe-
<loral; · ,, 

Considerando, finalmenLc. qüc não hú. tempo para' espo
rar o cffcito ·das medidas indiroclas já.clecreatdas: 

.A: propo.sicão da Camara dos Deputúdos n. 238, de {9!20, 
apresento a seguint.e emenda addit~va: · · . . 

«Fica o Governo autoriwdo a desp:ender. a quan
tia do 2r0 mil eontos ·de réis, tpara, no Districto .Federal,· <les
rupropriar terrcno.s e bemfcitorias e cons~rui:;: habitações,. iso- · 
Iadas ou collectiii'US, podendo v.enclel·-as, nrrendal-as ou alu-
gal-as,, como julgar mais convcnionle. · 

Sala das sessões. 2 de sc~embro de 19•21. - Pa·ulo de 
Frontin. » - · 

Era o que tinha a dizer. 
'" 

V cem ú. mesa. são lidas, apoiadas c ,postas. em discussão 
com a pro.posicão ·as seguintes '· 

. EMENDAS 

N .. 1 

«Considerando que, durante o l)eriodo dacoi1m1errioraçffo 
<lo Centenario ela Independ-encJa. tórnar-sc.:.ba .. mui~_ prem~nt·~, 
o problema dn. habit.acão na Crup~l~l da ·Re1pubhc~. na o só. pel~ 
a:t'fluxo de grande num.cro de vJSl'Lantes, co1~·w tamiJ:>em pelas 
demoliryões ·decorrentes das obras· cm c:\:ecuçao; · . · · 

Considerando mais ·que · é . urgente arrazar as habitáciJ1es ' 
construídas, sem a menor hyg10nc e contra as p~sLu~as n;u- ·. 
nicipacs, cm va~ios ·morros da zona urbana cto D1str1cto ] c-
cleral: · 

Consid·erati:do. finahncn~e. que não, ha tempo ;para cspq
rru: 0 cffeito dars mcdid.as inclirect~s ,iú decrct.adas, ~prcs.ento a 
seguinte emenda additrva ao pro,]ecto .qa. Camara dos Depu-
tados n; 238,. de HJ20: · · · 

«út. Fi:la o Govert~o autorizado ·?- ~~r,pe!ldera qua~-
tia de . 210 tpil conLos de ré1s, · 1para, no D1s~t wto Federal, de::.-

'• 
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a1propriar Lerrenps e pemf'eitorias o construir habita~;:õcs, iso
ladas. ou collecLI~vas, podendo v-endei-as, arreDdal-as. ou alu
gai-as, como julgar mais conveniente. 

Sala das sessões, 2 i.lc selembl'O do H·21. - Paulo dt.: 
P1•o.ntin.» 

~o :u·t.. 2" -· Supprimam-se .as Q1alavras «pelo locador». 
' . 

· ·· O Sr. Presidente - ll)m virtude elas emendas. apr0sen
tadas, declaro suspensa a discussão afim de serem ouvidas ús 
Comlrriissões de .Justiça e Legislação. e de J!'inar.ças. . 

CREDl'l'O PAHA l>AGAM&''l'O ,\ D. ELlA CAMINHA 

2". discussão da ·. proposicão da Gamara dos_ Deputados 
. n. -H, do i92.'1, que abre um coredi.to e~p·ecial de 3?8$452, para 
IJagamento a D. Elza Brussemeyet·. vmva. do oapüiio de cor
veta Abdon Ferreira. Caminha. · · 

. . . 

. 
Encerrada c adiada a vota~.:ão. 

CftEDl'l'O PAHA PAGAMI!:N'l'O AO ___.SH." OLYl.iPIO COU'l'INHO. 

2.• discussão da. pro-posição · da Can"i,tra dos Deputados 
. n. 49, .de i921, que .abr.e o credito es,pecial de 2.3 :973$2i9. 
para pagamento de 'Vencimentos devidos a· Olympio Coutinho, 

. .sargento ajudante cos guardas da Mesa d · Rendas de Porto 
Acre. 

Encerrada e adiada· a vot.ação . 

. DHAGAGE:M DO RIO S, FRANCISCO , .: 

a• discussü.o. do 'projecLo do. Senado n .. 2·~, de 1!Jr'2·1, au~o
:i:'izanclo o . Governo a t!mpregar. uma .das dragas de sua pro-

. priedade rw . . dragagem do· rio S. Francisco,_ dcsd:c sua fóz 
até as pro:\limidades ela cidade c c, P.enedo,. fazendo face ás des
pezas dos rc!.spcctivos scr~vil;os coln recursos ~.rrecadados pela 
taxa de 2 o/o, ouro, com. destino ús obras de portos, 

Encerrada e adiada a votação. . . . 

O Sr. Pr~!:ddente ..:...:.. Nada mais lw:vcndo a trataJ:, vou le
vantar·· a sessão . · 

.': 

Designo para orclmú do dia da seguinte: 
' ' ' . 

-. 

. ·· Votação, em . .2" discussão,. ela pl'o,p_osição 4a Camar.a. c~s 
Deputados n. 4.1,. de 19,21, que apre um credito esp·f}cml oe 
::l58$!J.i52, para pagamento a. D .. hl?~a ~·russemcyer, V !Uiva ,elo 
ca.pitão de corveLa .Abdon Fcrre1ra Cannnha (com pa,1·ece1' Ja
voravcl'da Co·mmissão de Finan:ç•as, n. 206, d.t?; .•192·1);. • 

Votq.cão, cm. 2" i:lis~ussão, ela pro.posição ·~lu _Camm:a dos 
DeiPul.ados n. 40, ele i!J2:1, que abr:c o ore91to. especml do 
23: 9i3$,219, para. pagamr.nto. de venc1mcnto~ cev1dos a Olym
pio Coutinho, •sargento a,judante dos guarda::; da Mesa de Ren-
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da:; dt:! ·Podo :\1::1'1' (1:um. JJUI'iJceJ' /'avol'a~·c:t da Comll!issão ât: 
Finan<;'(Js, ·u .. 210, fie 19':!.-f); 

Votu\:iil'. ·r.·m :J• diseUsi:iÜll, do ,proieeLn -du Senado n~ :z,;, 
de 1!J2J,. nuloriwndu u GtJVerno a em~pt•cg'tll' uma ·da::;.dragas 
de ::;ua Pl'Opr·iedadc na dJ•ag·ugem du l'io S. Frnndsco. desde 
sua l'ôz ale as •proxi1nidadcs ·da cidade de Penedo. fazendo 'l'aoe 
ú::; dc:;pezas {!os l'I!SI[J-t~ctivos ::;erv luu::; eom J'eeur~us arrccadn
doJ-; peln .. t.axtr •.lP ;! %, ouru, com •destinu ús obras t.l•~ 'l10I'Los 
(eon.• parecer /'a.'L'ol'acel da Co·mmissií.o de Pmança_s, n. 2f!J~ 
de /.92-f). 

·. 
·. Lc,·anla-sc a :;essão ü:; 1í • hora::; e 10 milwlL•::;. 

' \. . 

~LI" SESS"'\.0 EM 3 DE S~1'EMBHO DE 1921 
'· / 

J?HESW.ENGIA DO Slt. BU.8NO DE -PAI V·.\ 

' A's 13 .. e i li hora::; Úbl·e-sc a sessão, t1 ciuc concorrem OS, 
81':::.: A. Azcredo, Hm·menng!ildo ele Monws, Menclonca 1\iar
'l.inf:. Alexandrino . de Alencar. · Luuro Sodré .. José J~uzebio, 
Go~La Rodrii:;-ues, .João Tliomé, Beujamin · Bi.ttTO:io, Eloy de 
Souza, .João Lyra, ':Cabias Monteiro. AnLonio l\l.assa, Venaucio. 
Neiva, · Manocl Borba. Bernardino Monteiro .. Jeronymo Mon
Lerio. Marcilio ele Lacerda. ~Paulo· de FroniJn. _Sampaio Cor~ 
J'êa, 'IK'l.ul Soares. ·Bernardo l\IonLoiro. Alvaró de · Carvalho, . · 
.José .l\'IurLinho, Cal'ios C::~:v,ulcanLi, Laúro l\IülleJ'; Vida!· Ramos,.·,. 
Carlos Barbosa e Yespucro de Ab1~eu. (29) . · , 

· Deixam ele comparecer com causa ,jusLificada os Srs. ·:: 
Cunha Pedrosa, .1\bdias Nevei3. Silverio N'ery, .Lopes Gonçalves, 
Just.o ChcrmonL Inclio do Brasil, Goclo:f1·edo !Vianna,. Feli:t 
~Paclteeo. AnLon.iuo. Frei l'e. Francisco Sú. Carneiro da Cunha, 
Hosa e Silv·a, ELtzebio 'de Andrade,. Araujo C·lóes, Oliveira Va!
ladã~J, Gonc.alo RoJ!f.!mbcrg·,. Siqueira ~]e -Menezes, Ant.on1o 
i\lomz. Monli: Soclrt~, Ruy, Barbosa. Ntlo Pccanha. · . Modesto 
J:.cal. 'Miguel ele. Carvalho.· Irineu··Machado: Fi·tmcisco Sallcs, 
Adofpho Gordo, Alfredo Ellis, Pedro Celes!.lno, Ramns Caiado, 
Generoso Marques, Xavier. da Silvn, Felippc SchmiclL c .Soarc!:i. 
dos_Sanlos. (33) 

'' . ~ 

E' 1 ida, posta cm c1 i seu ssão, e ::;em l'eclamução aplH'OVad~ 
a acta ela sessão arlf:erior. · · .:. , · 

O Sr. 3° Secretario ·(8~'1''1:illdo rlt? .f") dú conLu do scg'ttinlu · 
' 

EX.PEDlEN'rE 

Dr·· Sr. 1." SccJ•et.ar·io dtt Gamara 
lendo a. scguinL'c ·· · 

·.J~IlOPÓStç.:).o 
. ' ·.i. . 

' . 
. N. 67'- ·Hll2J 

,o Congt·cs~o: Nacional res0-lvc: 

elos Depu Lados rcmot-. " 

. '. 

AI' L. J;• O!l actua c~ UliXiliarui'l du · co.nsu ludo que :fore·n1 
hrasileir.os natos e ·Lh~m:em. mais ele cinco :innos de. servir,o 
11a.·carreira consular poderão; a jUiz~ do· Govern.o, :ser, no
meados consules de_ s.egunda ; classe, ~ndcpende11temente . do .. 
concur~o ., . , ··-:. ____ .. .. . •. _. ··-. . . , 

,, ,,, . 

-.. 

, I 

.· 
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A.rt. 2." Em i~:rualdude de condições, terão proforenDüt 
pura essas nqmeacões os auxiliares de consulado que t~vorem 
servido na America, Asia, Africa OU· Oceania. 

Art. 3.• Revosam-cse as disposições em contrario. . 
' . 

Gamara dos Deputados, 2 de setembro ele 1921. --:- ..:11·
nolpko RodriO'IJ,CS de Azevedo, Presidente. - José Aug·usto 

. Bezerra de lrledeú·os, :l" Secretario. - Costa Rego, 2" Secre-
tario. :...._ A' Commissão de :Piplomacia e Tratados.. · 
, . Do S1< Ministro da Justica e Negocies Interiores, en
viando nm. .dos autogr:::.phos da resulucão legislativa, sanccio
nada, que or~Janiza um plano financeiro,.· com a emissão de 
2.000.000 :de bomts, no valor de 20$ cada um, podendo, por 
antecipação, fazer operações de credito até o limite de 
1. 000:000$, para auxilios ás despezas da Exposição Comme
m'!rativa do Centenario da Independencia do .BrasiL - Ar- · 
ch1ve-se um dos autographqs e· remetta-se. o outro á Gamara 

· dos Deputados. · · · · · · 
Telegramma do .Sr. Senador Indio do Brasil, cómmuni

cando que deixa de comparecer á sessão por motivo de mo-
les.tia. -;- Inteirado., ... · · · · · · · · · · 

. O Sr .. 4? Secretario ( se1:v,indo de 2".) · deciar~ que não h a 
.Pareceres., · · 

' 
, , O Sr. Sampaio Corrê a ( •) -. Sr .. Presidente, ha tempos, 
·o Aero Club, cie que. tenho a. honra de. ·ser presidente, e que 
·é uma" associação· destinada a. promover o desenvolvimento da 
·aviação civil o militar em >o. nosso paiz, recebeu do honrado 
· ::;~ ~ pr. Alfr~do Pinto, .. na qu~lipade de. presidente da · Com
missao Orgamzadora .dos FesteJOS do Centenario da .nossa In
dependencia, . ama communicação em que .eram solicitadas in-:
fprn1acões 'sóbre um projecto de linha de navegação aerea, a 
estabelecer entre. o Rio ·de 'Janeiro e· a cidade. de Bueno:; 
'Ajres, linha que deveria estar inaugurada até setembro d~ 
anno proximo vindouro. . . . . . . . ' • . 

' 1!. associa~ão que tenho o pra;z;er de presidir; tomando 
conheciin.ento .do. as.s).;lm:Pto, ·verificou, desde.logo, a impossi
bilidàde ·de lP.var à termo ·o projecto, que·. a Cornmissão. do 
Cen~enarjo ideava, de uma rota aer1ea para serv1c~ de coJ?)
municacoes regulares entre . a nossa .. Capital e a cia Repu}?.lwa 
... <\rgentina, . por: que, para chegarmos ao. preparo . de uma lmha . 
. :;nternacional, seria indispensavel, .préviamente, a adopção de 
accôrdos. diplomaticos que se não poderiam hquidar dentro do 
prazo P.recisó á· construccão da linha projectada. 
... . ExtêrnandC' .opÍniã.o neste sentido ao Sr. Ministro ci~ Jus

tic;:a, a directoria do Aero . Club e a .sua cornmissão technica. 
especialista n•> assumpto, remetteram ao presidente da Com

.. rnissão. do Cev·i enario um. officio, manifestando. a sua. maneira 
de ver, intl~iràmente favoraveLá construccão de duas rotas 

'·· .. aereas, .entre :cCRio .de Janeiro e as no:ssa:s front.eiras do sul. 
· ·· .. , · · . i:lervir:o que pcíde ser iniciado desde. já, por isso que não·~"?
. · oonde de,:nen~JUD1 accôrdo diplomatico a estabelecer. Venfl

. . êou o Aero Club a impossibilidade de Ieyar a termo mesmo 

(~)·Este discurso .. não foi revisto pelo orador'. 
·s .. --vot.v.· 
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o.~·ta pdt~eü·a. olnDa dn linha ael'Ca, dentro ao prnzo curto· 
àc que dispomos, com os tão só l'ecursos de verbas fOL'llcuiUas 
uu .a forncct\1' por· conta ela commcmorar;ão do nosso Ccnle-· 
T131'10. ' . . . 

A c~ns~ruerão. das linhas. tWl'cns, lw,io já du ctominio {la 
explora_<;uo mdustriUl, exige longo preparo, exige} a applicacão 
(lc capir.aes c!c.vados, pa1·ao montagem elas ostacões radio-tole
.:;raphicas c raclio-Lclcphónicas indispensavcis, c .tambeni para 
a O!·ganizar.;ão de um pe1·feito scrvioo de mcteorolog-io. e aero-
lr.ogJa. . , · · · · 

C?_ecluimns. poÚanf.o, ·:l'ecunllCecndo indisponsavel' a: aprc
s~mlaGap ele •.1111 projeeLo ele lei .que permittisse. ao l)ode.r; 
Executivo o preparo elas duas ró tas ~ereas, cie modo .que ellas 
P~tdesscm ser abertas ao trafego ate se Lembro. d.o anno prv
XJmofuluro~ Nespc sei;l.ido _claborpi .um projeoto que .tenho: 
a honra ele s!lbmeLLcJ' a cons1clcrar:ao elo Senado .e que já foi · 
honrado e·om a ussig·natura de ilh1sti·es . collegns, dos quaes, 
muitos são representantes dos Estados a tttravcssar com as 
J ·o I as aer·cas a consl.ru ir. . · · · . ·· . . . 

Peco licenr:a ao .Senado pmU. .iusUficaJ· a apl'csenLavão do 
projeeto a que alludo, lendo a conummicação, feita ao Sr. 1\ii..: 
nistro da .Jus'.iça pela dirccL0riu do Acro Club, porque ·csl.a 
communicaçft.o, no meu entender, cvidcneia as :vantagens do, 
proj ccto que ora submet.to ú consideraot\O do Senado:; 

«Exmo. Sr., Dr. Alfredo Pinto Vieil;a de Mcllo, J)D~: Mi
nistro do Inte.rior c Justi.ça - A di.rectoria do .Acro Clú,b, ex
tremamente penhorada com 'o convite de V. Ex.,· para. dizet'. 
sobre o esLabele·cimento de uma lin!ha de aeroplanos, .. entre o 
l:Uo de. J·aneiro e. Buenos ~>\ires, a inaug-urar-:se por· occasião 
das festas do, Centenario · da' Inderpe.ndencia elo Brasil;. tem u. 
honra clesubmetter :i considéracão · de V .• Ex. as seg'liin.tes 
conclusões; unanimemente a:pprovadas · j)ela directol'i'a. c pelos 
membros ela Gommissão rSporliva Acronaiuica do Act'o 'rCluh., . 

lo\: consulta refere-se ao estabelecimento · .de. uma linha: 
rjara «comnmnicucões remlat•es entre o Brasil, o Urtlhruay. e a 
Argentina», de mÓclo que os aviadores. possa~ «dispor· dos pre
cisos recursos em viagem». de onde a necess1dade de «Um en:
tc·ndimento entre os Governos» dos tres paizes vizinhos, afim 
r.l0 que cada uú1 dcllcs «Se~ encarregue, no respectivo terri
torio, de estabelecer e custear apart-e. do serviço que. lhe com-
petir ·na Jormação··aa linlhra».• · · · · · ,_... .. · 

.. O Aet;o •Club, ceÍ·to de que·. o Governo de .. Brasil J.:lt'om.'o:.. 
verá. mais no mais curto ·prazo· possível, o. indisvensavel. cn:.. 
tencl:lmento a que· allúdc a-consulta, nenhuma· observrução te~ 
a apresentar arespeito· do assumpto, ·nem CJUanto (t .nec~ssl
daclc c ú natureza do . accôrdo a :faze.r .entre os Governos d~s 
trcs Republicas sul..:amerieanas, . nem, tampoucÇt; quanto as.: 
providencias .. precisas (tf~sua · definitiva adopção.'' ' . _ .... ~ 

Assim limiLar.:.se-ha o Acro Club a cmiWr opinião sobr'c. , · . 
o esLabclecimento da. linha .em tcrr.itorio. brasileiro, tão só- :· 
mente. i\ , · . , . . .. 

Neste particular c como_pl.'r.liminat·, cnJ;cnrlc o :Act:o •Clrub 
quo esforços devem rcs cnvJClad!ls. desde. ;Ju, com o .:f1m d~:
installar, tão cedo ,quanto pcl'mlttam os nossos recursos fio:: 
11ancoiro~ •. duas . rotas a(n:cas, entre csba .CanHa~ .c ,ai:\ :n,os~as 

. ~- .. 
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~r~~tclras do sul, dcsLinancto-sc uma ao scryico dos hYdro 
avwes, - PC!o q\}o cumpre lançai-a ao longo do littoral, - e· 
outra ao trafego de aeroplanos, através o .interior clQ paiz a 
u~st~ ua . Serra do Mar. Un~a c · outra são ·hoje. imprcscin
d.lvCis, ou po1:guc o seu trauect.o será realizado, respectiva
,n~ente, por avwes de natureza dlVersa .que. o Brasil não póde 
Ch~l?CllSar Clll .qualquer organização eí'í"iciente de sua defesa 
rmll~ar, ou POl•que ambas tpodelll: · ser facilmente ·aproveitadas; 
cm iuLuro pro:xm1o, no estabelecimento de commumcacões re
:éí~lares, .até mesmo ele ordem commercial, entre as tres Repu
h! teus VIsinhus e. entre as nossas principaes cidades dos Es
l~tulos d?· .. S. Paulo, Paranü, .Santa C.:atharinas c Hio Grande elo 
l:iu~:. Amda ·em justificativas , da opinião que ousa emittir. 
s.obn• este assumpto, póde o Aero Club allegár a circumstancia 
dü já estarem. tanto o :Cxer'cito cómo ·.a Armada nacionaes · 
c:?nvcnieu~cmente · apparelhados, ··em parte ao ·menos, do ;pro~ 
CJS_o matri;tl. de :vôo c, sbbretuclo, de pessoal habilitado. á pro
veitosa. utihza~ão das duas vias aere,as, .sendo, .de. outro-lado, 
'J?Or· todos recol1!h,ecido o intenso desejo· elos nossos jovens of
,fidacs: de terra e mar de in:ostrarem ao mundo culto ·OS re
sultados. dó devotamento patriotico. que hão sabido dedicar oás 
coisas da aviação: tão necessaria liojc ú. nossa efficiencia mi
litar .c ao· :fortalecimento da nossa .. potencialidade economica., 

•çerto, 6 Aero Club não ignora:·que: o. estabelecimento si-
. E·.ultaneo das duas vias acreas obriga a despesas elevadas, .. ex

c.edcntcs, talvez, das · acbuacs · possibilidades financeiras da 
União.·.Mas nem por "isso lhe cabe o direito de silenciar sobre 
as .,vantagens a . colJ}er ·.da·. adopção ···elo programma, que ora 
aconsel:hta, para cuja transformação em realidade prome~te · 
empenhar. o melhor do seu:'esfor.Ço e da sua dedicação, organi- . 

· v.ondo intenso. serv.ico. de propaganda · eri1 ·todo o paiz, . no> 
sentido até de alliviar os encargos·.do Thesouro Nacional !Para 
levar a termo .tão· grande ·•ei:npréb:endimento, c31paz de assi:.:.. 
gnalar, .. de modo:·essás nof::avel, O·-·findar do primeiro ~eculo 

. dé.•,, nossa.·;vida de Nação independente. , · ·. . ·. · · .. 
· • Nãó .estamos ainda. infelizmérite, em condic.ões de. pre

pa1~a1:, qesde log:o, um iscrviç9 rcgul,ar .de h'~nsportcs eom
merCiaes por ·v1a aerea,· ·muito. embora -esteJamos conven
c:iclos 11ós. os do ,Aero Club: 'da·:possibilidade .. de alcançarmos 
·CE.se; 'elevado· objectivo_ em· temP.O mais ou -menos curto, . con-

. forme a ·acção que em tal sentido ·quizer o Estado desenvolver, . 
decretando leis;· ·já •hoj e· imprescindíveis, que permittam a or-,. 
ganização. éconómica ·e segura do' 'trafego acre<;>. ·Por em- . 
quanto porlé1m, 'só· pocleínos pensar no estasbelecimento de li-

. ~1has militares,! as · qtUtaeS. Se :irãO:, tr~nsí'orma;ndo, . pou~o: .a 
pouco, ... em. -rotas . de·. caracter .. comx;ner~~al, destmadas 1Prll1~1- · 
.palmente.' ao transporte .de passage1ro.s e de · correspo~denc1a·.; · 

.~ Contra o estabelecrmento immed1ato .. da navegaçao aer.ea;· 
com feicão cominércial, cm. nossó pâfz,:.milital~l, a um. tempo, ' 
i.res :ractorés imp_ortantcs, caidtli qual: l'l}âi~ .:qellcad~, que pre
lcisam sc1· coraJosam'ente 'ermovidos ·ou· ehnunados. . · .. 

·,Respeita: ·o pril'neiro · ú. :t:aJta ·de· pr,eparo de esp~!'rt'o ·da·., 
nosso ~povo; que· ainda não ·compre):lendeu que·. o avmo ~o
dcJ.·nd não é' 'mais· umá simples arma_ de guerrru ou. UJ.l). 1n- . 
strumento! ele: .sport ou· de· açrobacia acrea, ·.mas .um .meiO de· 

· cconducção ·.sc·guro •.e · cfficientc~. · capaz ·de ·pr~star · a.o . com
... rnercio, (t inrl,usLria c. ::í. adminisLração do pa.1z, sobretudo, oª 
· ; melhori,es c· mais rele'vantcs serviços .. · 

_, 
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· O ~publ.ico não se habitua facilmente a. um systema de lo
comocuo amda pouco ~e• principalmente, _..«mal conlh·ecido~ 
entre nós. 

. . 
E isto, pelas quatro razões seguintes: 

· I ~· Não sendo ainda frequentes as v~agens pelo nr, não 
sr,· confia, em geral, . na seguranca do . vôo. . ··. · 
. · O publico impressiona-se muito mal com as noticiàs dos 
~esastres havidos em· outros e· no nosso paiz .. iá. porque· os 

.• J ornaes os. annunciam com commentarios Proprios· Para:. des
pertar a · attencão; mas sem ·se -referirem . .i~mais. · á'. relacãu 
percentual do numero de · accidentes para o de kllometcos 
p~rcorrido~ ou para o. de passageiros· transportados, já porque 
nao. tem amda o •habito ·de ver' o servico dos aNiões. l.lOm. a 
frequencia •prop1•ia de um acto· ordinario da vida. . · · · .. 
·· . Precisei, :é! :Qo~ta:ri.to, ·. levar ao eSpírito . 'cte · povo . a. con.;. . ···.· 
viccão de que. os transportes aereos. são toje um facto,, seja 
pul!licando. as estatísticas que d~o conta dos resultados já · 
obt1dos; seJa. educando a populacao, pelo estender os vôos a 
missões diversas· ·das de· simples ·exercicios militares sobre
campos limitados ou dl' a:udaciosos «raids~ ·· sportivos,' sem 
objectivo pratico, entre ullià ou outra . cidade ..• cóm ausencia , . ; 
absoluta · de linhas do recUiso; preraradas do'.· modo conve-
niente ·aos fins em ~~sta: ~ · · · · · 

Durante os annos de .19!19 e . 1920. ~ embora tenha sido, · 
. ~m grande parte,. aproveitado o. material de . guerra, nem 

·. · ·todo. elle apropriado ao novo destino ·aue lhe foi dado • ..::.;_;as 
. linhas .commerciaes, francezas .. registraram, em · um . percurso· 
total de 1 •. 1go. 000. kílomf::tros. apenas sete mortos e ·:sete fe- · · · 
·ridos, o .que corresponde;•:a·:.um morto e um· ferido em. cada 
grupo de 1710.000 kílometrôs ·. percorr.idos .. E' .este, não ha 
duvida, •Um resultado· já bastante• animador~ ' . . • . ··., .. 
· II - Entre nós ainda ninmem cónfia:. tamoóuco, /na 
regularidade. dos transportes aereos. , · · · · · 
'' • ••, 

1 
' • ' • • ' '· •· ' ~ 1 , , I • ',< '\ ~ 

. · No emtanto, durante .. todo .o armo. de 1920; na .v1a .aerea 
entre Toulouse e Casabiánca, ·não foi difficil alcancar .·96 · o/'o 
elE regularidade; assim denominando a ·relacão , entre , -as 
viagens realizadas e .as previstas nos horarios;·. na Europa é 

> hoje.· ma teria pacifica. que ninguem . mais discute, .. a. possibi
IJ.dade de manter os· coefficientes de regularidade ~entre: 55 
. 95 coriforme os. mezes .. do · anno, ·isto é, conforme-. o . estado 

.. normal e proprio da·· atruo~ph-era nos mezes ·COilSideradOS. . · ; . 
Taes resultados:..: qtie ,já são .bastante satisfatotiós, teem 

sido alcançados q; em l~nha~ ·.ainda reconhec~damente· 'Preca-
-rias, percórridas !pOr material POUCO apropriado ~; . ..· . 

• . , .•• , . .. , > . ·. r J .• , , ·' . . , ., • ,. ~ ·' , • . , . ·. . 

·rn -:- O cust~ do transporte ae.reo aiilda é bastan_!.e alto, 
n.as mUito ·ha a esperar •. em favor, da. sua. r~duccao, ,dos. 

. r~telhoramentos a . .i:ri.trodu~ir · na~ linJh-:3.8 ,. a: estabelecer. , .o~ .i IÍ 
·· eEtabelecidas·, e do . apedeicoàn1entq contmuo das ~act11nas 
.. d~· vôo. . . . . . ,., .. · ... ; .... 
' · · ' .A'pezar disto, . porém;· varias: são as linhas 'comm~rciaes' · · ~ 

em franco· funccionamento. nos tempqs .. aue ·corre~ .. · ~eJa nos 
. Estados' Unidos; seja .. na· Europa. Eó· na ·Franca·.extstlam;. em .. 

1 de dezembro do anno proximo passado,. 12 emprezas or:':" · . 
gsnizadas, explorando· regularmente o trafego aereo ao longo 

' 
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de 6.200. kilomet~os •. e organizavam-se mais .sete emprezas 
com. o mesmo obJecLivo. Durante o anno ultimo. até 15 de 
nove.mbro apenas, foram na Franca transportados 1. 463 pas
sageiros, 39 toneladas de mercadorias e 3. 300 kiloATammas 
dú malas postaes, havendo os aviões 'Percorrido. para · e!fe
ctuar ess~ serviço, urna ~tensão total de 732. 000 kilornetros. 

· . Não desejamos alongar ·a presente exoo'sicão e, por ·isso 
·só em nota annexa daremos algumas indicaÇões sobre o custó 
dos transportes a~reos; ~as podemos dizer. desde .i á que, na 
Europa;· é de ·habito aval.lar. de um modo geral. o custo· total 
da viagem· aerea de um passageiro. em valor pouco superior 
ao . dobro · daquelle que póde ser obtido nas estradas · de ferro. 
. IV . .:.::.. Finalmente. como factor determinante da falta de 

confiança do· publico rios resultados de navegacão aerea. h a 
a ·considerar· tambem .a ausencia de conforto· para. os· passa-. 
geiros. Este assunipto 'ainda não foi seriamente estudado, 'por 
isso · que depende da intensifica cão dos tranSIPortes · aereos e, 

. portanto. da· formação de grandes e poderosas emprezas que 
SC:. destinem áquelle ·fim. . · · · 

.. Dissemos·· em. linhas anteriores.· aue :contra. o estabele-
·' cimento immediato. em nosso paiz. danavegacão aerea com 

caracter .commercial, militavam. a um tempo, tres factores, · 
dos quaes o :Primeiro,. referente 'á falta de preparo do espírito 
de: nosso povo, acabamos de· apreciar de modo rai:>ido. 

O segundo obstaculo sério ao estabelecimento de linhas 
. regulares de trafego · aerco através o nosso territorio assenta 
·na falta, observada· entre nós, de um· coroo habilitado de pi
lotos civis e . mecanicos. capazes de 1idar facilmente com as 
delicadas . pelças dos caJprichosos apparelthos moto iPlro:pul-
sores, usados nos· aviões. · ·" . . 

D'ahi a· necessidade .de fundar ou ao menos de animar 
a' fundação . de .eSCOla!:~ de pilotage'IÚ CiVil e, de OUtro lado. de 
decretar ·leis que promovam, pela' proteccão aue estabelecem, 
a installácão, em .nosso paiz,. de officinas destinada~ tá cons-

. truccão de aviões:'. . ... ' . · · · · 
· :; · 6 terceiro factôr a: considerar. entre os tres acü.c.a aoon- · 
·tactos, origina-se da aúsencia .. no Br~~il .. de l}nhas ~evid~-:
·mente aiJparelhadas como rotas aereas.: o Prourw se~vlCo mi
litar resente..,se profundamente .desta falta. cumprmdo, em 
consequencia; voltar as. ·npssas vistas. em primeiro ,Iogar p~ra · · 
. esta · primeira face . do problema. auioá a . mais i1Il'Oor~ante, 
porque della dependem tod.;:ts as demais~ . . · . 

·. · A.• ·vista -do .exi:>osto., não :ha como pensar. nos, tempos que 
correm . no· :estabelecimento de ·linhas commerciaes regulares 
entre o Rio. de Janeiro e. as nossas . fronteiras do extremo sul~
.. · . ned~quemo-nos, ·_por e~quanto .. mas · cora.iosa .e d~c}si
.vamente; á .. instaUacao de simPles ,lmhas de· caracter mihtar 
'il sportivo entre os mesmos. pontos extremo~. certos de qq_e. 
mais·· atrde'. com o desenvolvimento natural' e· com u. educacao 

· consêquente dp nosso povo, serão .ellas transformadas em vias. 
commerciaes. 

. 'De· outro lado. como o tem,PO . U:r:;re .. e nn.<?' se n?de 
perdeV-o nas : multiplas combinacoes de ordem dmlomatiCa, 
!Precisas a um entendimento ·efficaz com os Gove;rnos das dua,s . \ 
Ilepublicas do ~rata, content~mo-no~ ·.com aaUillo que póde· 
,.ser por nós obtidO ~om. relativa facilidade. dentro. do curto 
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.período a findar em setembro do anno proximo futuro, 
:prepara~do apenas a primeira etapa das duas . .grandes linhas · 
.mternacwnaes i'uliu·ras,' tendo eomo estacões extremas as ci
dades do Rio. de kJaneiro e de IHorto Alegre. seParadas uma 
~la outra pela distancia máxima' de 1. 1500 kilometros.. . . 
. . Para isso. confiemos, respectiV.amente; ·as duas linhas 
ti. guarda .e ao zelo dos nossos corJ)OS . de aviacão militar. elo 
W:xercito e da if\rmada nacionaes·. incum~~o-os de .fu~dar e : 
manter,. em varws pontos ;do nosso te1~ritorw. . as md1spen- . 
saveis escolas ele :preparo dos pilotos civis. -· verdadeir·a· re
serva de alto ;valor em caso dê necessidade. ,........ e. de hn.hit.ua:r 
ü nosso povo, pela frequencia e :Pela ,·regularidàde dos vôos, 
ao moderno. processo- de. transporte. ·oue tanto. ha- de- revolu
cionar, eni futuro proximo, os actuaes methodos de.· fazer 
commercio e. - mais ·cedo ainda. --.., de administrar 'paizes 
~o tão vastas áreas territoriacs como •O Brasil. · ·· 

As razões até agora expendidas. conduzem o Aero Ó;ub .. 
:~ aconselhar, data venia: . · . . . . . . . · .· ·· . . · :, 

:l •. o est.abelecimento de duas rota's .. entre ·:o 'Rio a e' Ja
neiro e as fronteiras do sul, uma pelo littoral· c outra· pelo 
\interior, não para que se, destinem dc'sde logo .. a communi
cações 'regulares de ordem commercial'. · mas para:. :cru e ·possam 
ser, mais ·;tarde, ·transformadas én;t · linJhas ··que· tenham·' esse 
caractei·, pelo que devem ser ins'Lalladas. attenclcnclo-:se ao 
seu destino final; ·. . . ~ 

. 
12", a construccão das. duas linhas menci.onadas 'deve ser : 

énprehendida desde já, de modo que .fioue concluída a ]!ri- · 
meira ·etapa, entre Ri,o. e .Porto ·Alegre. até setembro do anno 
dr.· :1922. afim de . que·: a sua .inauguracão tenln'a: loga:r 1por oc
casião das festas comrriemorativas do Centenario da Inde-
pendencia do Brasil.: :. . · . . . . ' 

3° a installa•C;ão e a conservação das, duas lin!has devem 
ser confiadas, respectivampnte'; na ,phase inicial, ao menos, 
aos nossos habeis pilotos militares e navacs. que saberão, por . 
certo, pelo devotamento a. uma A-rai1de causa nacional.. iiicutir-. 
c fortalecer. no espirito da nossa no~mlacã:o. a. coí1vicc.ão · 
de ·que as viagens úereas .i (t constituerri realidade pratica, po-

. dendo dêllas resultar·. incalculavel messe de · benefícios; . em 
favor do .nosso engrandecimento: · . · · · · 

ILO, a fundacão ·de . varias · escolas de· aviacão civil .ào 
longo ·da rota escolhida. _: uma cm· ·.cada. ·Estado perc·ori'ido. 
ao menos, - escolas que. devem ser dirigidas nelos· nossos 
corpos· de aviação militar. afim de que nellas se úrêparem os. 
cnnstiLuirfio. seni' duvida .. excellente ·reserva do Exercit.o c. da 
a:dlotos da na\':egação acrea commercial do futuro; os qna'es 
t!ü'rüacla nacionaes: ·· .· . ·. · · . · . · • · .· · 

·. '5P, a cl~cretacão fle leis (rue :fomentem, no :paiz. a 1non
tagem de ofi'icinas de construccão de aviões· e dei dirigíveis, 
lé·go que algumas linha:s · csLe.iam estabelecidas, c de outras 
mais, referentes .todas ao. t.rafc·go acrco. se.i a . do norrto ·de. 
~vista" de segurança, ~c:ia. ainda do nonto de v.ista economicA 
·c eommercial. · . . 

. 1A realização da parte. do nrogran1mn. de cruc .. tratam os 
'itens primeiro, segundo, terceiro. c quarto. exige as. sc:;tlintcs 
~~rovidencias:. · · . . .. · ~:. 

I._ As viagens de feicão sportiva:, ou mcsnlo COll1h1Cl'
_'ci::il na prime_ira. P,hase, no Iong·o:'.d:l§' çluas rotàs, .inclicadns, sô 

> ·:' .: ' ' • '\ 
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se'rão permittidas. dentro das disposicões dos regoula'mentos 
~' expedir. pelas autot·idades militares a cru e i' orem entregues 
as duas linhas aoraes ele navegacão. . 

, . II ..._ A roLa· pelo interior do 1}aiz deverii; ser trac\acla 
de modo q<u•o saLisi'at;;a aos . seguintes ob:iectivos: , . · ' 

. . a) ·'. ;tl)Pl'O~ima'r-se,' .sm~J~I'H. que ':Oôr · · l)Ossivel, . clé . .Ioca
lJdadc J-J. serv1das de. vmcuo ferroa. - dispondo"" de serviço 
tel(;)g'l'aphico. portanto, _.;.. sena para facil obtencão de re

. cursos .. em casos de accidentes. seia ;para boa c regular distri-
buição do material preciso ao abastecimento dos aviões e á 
seguranca das viagens.; . . · . . 

'b) approximar-se, ou tocar. desde aue a tanto se não 
opponham difficuldades insupeJ:oaveis, os . grandes eentros po
liticas, industriaes ou. commerciaes dos Estados 'Oercorridos: 
. c) . ser dotado de varias estacües ou •Pontos de aterragemJ 
convenientemente a;pl])ar~H:'.1ados· na fc)fma: abaixo · indi~ada. 
smdo de •bom ·conselho.· montar. entre estas estacões. disPo-
'Sitivos e&peciaes,. visivêis' de grandes alturas, que indiquem 
aos pilotos o .itinerario a .seguir: ·. · · 
· cl) ser preparadtt, ou escolhida. tendo em vista a :oossivel 
l'calizn:()•ão futura de vOos nocturnos. . . · 

. rnr. - :As estações, cm .~)rincipio. devem ser 'cspat;aclás, 
segundo a importancia da corrente rle circulação ·c as con
. diçõcts mete,orologieas da região a percorrer, vor isso que 
as :f,robabilidacles de·. accidentC? augmentam, com a intensidade 
ela circulação c com o múo tempo. 

· · [E• prova v e!; 1poclemos mesmo· dizer ·aU:e é quasi certa, a 
diminuiç.ão da' utilidade. de muitas estacõe's intermediarias, 
ltoje imprescindíveis, á medida . a·u·c forem sendo aperfei
{ioatlos .l)s apiparelhos ele vôo. quando nos approximarmos do 
« J;leri?clo feliz» .. em que possam ser. m~js fieis. cm amizades 
aos prlotos os moto propulsores dos av1oes. · · · . 
· ·No caso concreto ora em am~eciac1io. relativo {t'linha Rio
IPorLo AlegrG J'elo interior elo paiz. acreditamos bastante sa
tisi'atoria. para alcance rlc e,levado coefficiente de. scguranca. 
espfrçar as osLaçÕ!e·s de 50. kilometros. alonroximadamentc .. 
Este· afasLament,o .. que cor.rcspondc a um percurso de menos 
de meia· hora aós aviões .modernos communs. parece s.uffi
ci'entc, até mesmo para af.Lender ú. .necessidade, tão reconhe
cida pelos inglezes, de: respeitar o moml. e.ffect of eme1•genc1A 
{J1'0.zt7Uls, , na previsão rlos casos ele descidas forçadas. com,- .. 
pulsm•y clescent, ainda hoje não pouco frequentes ... 
· illl' · claro ,q,tre. quando . augmentar a intensidade de tra'-

'fego, · pot~ .. teF a li ilha· Cl'tLrado em franca uhas9. commercial, 
l!ada impeclwú se eleve o numero .elas estacocs ele emer
gc::ncia. mas esse augmen.to p::trece por .completo :dispensavel, 
emquanto as viagens d'o.rem ·-C:\!clusivamenLo · rililHares ou 
S~)ortivas. ·.. ' · · ·. · . . . . 
· · <Não ·11m ·necessidade · de . a1)Parclhar de '\}ma· mane1 um

forme todas as estacões. Ao conartrio. os recursos de cacl:ll 
vma elevem variar, conforme a sua siliua•cão ·ao· longo. ela 
linha )'ro,iecl,acla, pelo ·crue podem .·cllas ser di.stribui,das em 
quatro grandes grupos, a saber: . · . . 
· · a)· cst'açõcs · cxt.remas ou m•incioacs. no Rio c cm Pot•to. 

~lc~c. . · . . 
Estas estações, as mais importantes do traçado a adoptar, 
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· 1, um campo ele aterragem. devidamente preparado, sem 
elevações e sem sulcos, com ausencia absoluta de todos· ou de 
qualquer outro obstaculo ao livre. rolar· dos aviões sobre o 
solo, nos momento de pousar. com a area minima de 50101.000 
metros quadrados, disposta em f6rma rectangular .......... ~~ .. 
(1.000x500), afim de que a maior dimensão se.ia orientada 
segundo a direccão dos ventos uredominantes ll1a região. 

2, uma . .installação dupla, de. radio-telegraphia e de radio 
telephonhia. com poder dfl se intercommunica't'em . directa
mente e com os aviões em marcha. de· modo a. lhes fixar, a 
posição a qualquer momento, pelo . que devem ser estes do
tad·os de· apparellhos reveladores e radio-goniemetricos; · . 

3, ·uma installa:rrão de o·bservacões meteorologicns ·e aero-. 
logicas; · · · · ' · , · ·. · · · 

4, ·um hangar para abrigo dos aero·planos. com capaci
dade paTa receber no minimo seis annarelhos. salvo na hvno
these de ser a estação tambem uma escola de nilotagem. caso 
em que poderá ser ·elevado o numero de hanrl(Frs a const.rúir: 

5, depositas de agtia, de combustível. de lubrificantes e 
de material · sobresalente para substituicão de neças inutili-
zadas em viagem: · · · · .· · · 

6, uma tríplice officina :de reparo e conservação dos 
aviões, destinada a: a) . trabalhos de mecani·ca ·proprios ao 
fim em vista; b) execução ·de obras ligeiras em. madeira; 
c) entelamento, envernizamento e pintura dos aviões; • 

7, casas de. abrigo e residencia dos operaria~ .e áos en-. 
carre·gados ·de conservar os campos de aterragem. e . o appa..:. 
relhamento das estações. · . . . ·· · . 

~egu'!ldo informaÇões .que ~onsegui,mos obter, . acr~ditan;os 
;poss1vel mstallar. ·na f6riilt3.. acima indicada, as· duas. estacoes 
externas pelo preço rna::dmo 'de 1.100.:000$, .·dos ,quaes 'lb:ay~rá 
a deduzir cerca de 550:000$. ·correspondentes a installacoes 
já. existentes no Rio.- no campo ·dos .Áfforisos, na Repartição 
dos Telegraphos c na Directoria. de MeteoroJog~a, :T,'eduziveis. 
talvez. a cerca de, 400:000$, si fOr possível utilizar a estação 
radio.:telegraphi·ca .iá montada em .1unc.cão (Estadn do .Rio 
Grande d oSul). ainda que tal facto exija outra ii::tstallação; 
•de menos potencia, em Porto Alegre. ·. . . . · . · · · 

· b) Estações de prime1:ra clqsse·- Estas estacõe.s deverão 
!ln'l.ardar entre si e· entre as •extremas a distancia maxima de 
300 kilometros, o que tanto importa em-· dizer qu.e serão em 
numero. de quatro (admiEtindo a extemlão de 1.500 kilometros 
no traJecto entre Ri() e Porto Alegre), possui.ndo cada ·Uma 
dellas o. seguinte apparelhamento': . . . . . .· ... · .. ', 

1, Um •CampO de. aterragem C0J11 aS I mesmaS dimensões 
minímas fixadas no caso anterior. mas de custo médio muito 
me'!los elevadD. · l)Orque será . preparado em terrenqs do in-
tcnor~ de valor bastante menor: . .. . '·' . · . . 

· 2; uma installação para radio-telegraphia e para. radio-· 
telephonia.: ·com :alcance :maximo ·de 50Q . kilometros, quanto 
JJasta para que se communiquem entre ·si e com os •aviões" 
collocados eritre ellas: · · · ·. ·. . . 

. 3. uma installaçãó meteorologica e aerolo·gica igual ás das 
cstaçõe:3 extremas; · · · . . · . . · . . •. . 

lí}, v1m han(!ar, •c.om base de alven!aria .e ..corpo de madeira, 
coberto ,de 1.inco, com capacidade_ para abrigar tres apparelhos 
fJ.e vôo•i . · . . :•,. · · .... . . ' . 
~·~· '" :,. \ ' .. 

·., 

' . 
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. . . 5, os me.smos depositas de agua, <I e obmbustivel, <le lu
brifiCantes e do material :;obrcsnlente previstos pura as · es..: 
taçoes extremas· · · · • · · ·· 

. - 6~ uma tríplice officina de-reparàcão, nas mesmas con-
dicoes que as duas do extremo da linha; · . 

i, as 1~1esmas ·casas, ainda que mais modestas, de abrigo 
dos opera:r:10s, dos· encl}rregados . da conservação ·e dos aviado
res que :pousarem nas · estações intermediaes. · 

O custo approxill1ado de cada. uma das quatro estacões 
mencionadas não excederá de 275:000$, o gue •corresponde a 
i.iOO:OOO$ para todas. . . · · 

·' ·'Mas como em S. Paulo, que será, por :certo, um ponto 
obrioga.do .de passagem já existem campos de aterragem; han
gars e officinas,· .. a despesa se reduZ'ir(t provavelmente:- ao 
maximo de 920 :000$000. . 

c). Estações d.e serittnda classe .:....Estas esLaçües, em nu-· 
inero.de 10 .. para: a distancia ~maXima de 1.500 · kilometros, 
serão' limitadas aos campos de aterragem, a preparar em ter-

. renos do interioi'. ,. de·. custo. muito mais reduzido ás . casas 
. para residericia dO pess'oal, · ;ctestiriados a :abrigar .• pequeno nu
mero de pessoas,· .de siri:rples .· officina para ligeiros . re.paros .. 
e de. pequenos depósitos, de, agua, de combu:SLivel o de . .lubri':' · 
ficantes. . .. · · ·. · · · . . .' · . · · .. 

. . Assim o appárelhamento da linha com 10 :estações .de se
rglinda ·classe,. espaçadas uma . das outras e . das de.· primeira 
classe de 100 kilometros, •custará, .no maxiim.o, .10 X ·60 :000$ 
ou 600:000$000. . . .,·. . ·. ' . . . . . .. ' 

d) Estações de tercéi1·a ·classe-Serão ore'duzidas a sim- . 
ples ·c.ampos de aterragem, cujo .custo calculamos' exagerada
mente, ao que parece, em 30 :'000$ cada um, nelle inculido o · 
custo da . casa de. moradia do pessoal. de . conservação. o .. es
paçamentq . a. · guardar entre · uma :estação · desta · classe e . qual
.quer uma das outras de categoria' superior sendo ·de 50 kilo
metros, mais. ou meno·s, · o numero -dellas attingirá. a 15. · 

· O custo total das estações q e terceira ·classe será por-
. tanto· de 450:000$000.. ·· · 

. ·· Re~umindo o que aeini~· foi. ekposto sÓbre o custo .do pre- . 
paro da ro.ta · Rio-Porto Alegre, ... vê.,. se. ·que, . para. a lmha do 
interior, não irá _elle além de: 

- ··. ~ 

Estações extremas . . .. ; . :; ..... . 
Estac.ões de ·1 ~ classe ........... · 

· Estações, de 2• classe .... ; .:.·. ; ; . 
Esta·ções de 3~ classe ........ ; . ; 

/- . •, •• I', , •. ' -· ... ' 

'T •• ' ' 

405:000$00Ó. 
9120 :000$000 . 
600:000$000 . 
450:000$000 .. · 

·.Custo total niaximo da linha Rio':" · 
·:· ·,Porto Alegre · ., · ..... : . . . . . . · 2. 375 :,000$000 

1Cu~pre . observa~ que .as ·. iilstallações .;ra~:Uot~Ie·graphic~s 
e. radiotelepbonicas, bem como as meteo1~ologicas E!· .a!lro!og~
cas,, não s·e ' des~inarn . ~o: t~a:balh~ exclu.sivo· da .aviaçao,. J?OlS 
prestarão;. por Igual, mestlmaveis: serviços .a outros muitos 
ramos da . .adri1inistracão· publica. . . . · . ·· :· . 

A lin!ha pelo .littoral···deverá. ser .constrUida em obd~en
cio. ·o. os mesmos.· princípios . geraes expostos copl,· referenCia á 
linha ·do . interior; o se.u custo, poré:m, se~á · bastante ·. menor, 
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já. porqt1e hão ·~haverá campos de aterragem a :1pparelhar, já 
po~que·· podem ser approvei4\das as installações radioLelcgra
phicas de 8antos e de :I!'Iorianopolis, o que •Ludo .levado em 
conta rpcrmittc avaliar o :custo :provavel da · linha !'!111 réis 
L 400:000$000, •mais ou menos. . . . . ' ' . 

' Assim; as duas linhas ficarão rio Governo pelo preço de 
2. 375:000$000 1 . li OO: 000$000 ou 3. 77·5·: 000$00Q . 

_ . ry - Entende o Aero Club .que a ·despesa a •'effe_ctuar 
nao e de ordem a fazer recuar: na emprehendimento,: .tanto 
mais quanto terão .ellas . de · ser realizadas, . inilludivelmentc, 
mais cedo. ou mais ·tarde, rpelos Estados..:.l\faipres elo Exercitq 
-~ çla. Armada., . · · · ... · 1 

Como as . duas linhas· serão destinada 'sa ;sérviÇo perma
nente de communicações ,' aéreas de ordem militar,· concor,.. . 
:rendo, de outro lado,' para commemorar o ·Centenario.· da 
IJ1ndependencia do Brasil,. e· .. para: prestar iilestimaveis servi
.cos ao · paiz, cm . geral, ·c, em particular, aos quàtro Estados 
do Hui (S. ·Paulo, Paraná; !Santa· .Catharina. e ·R.io Grande. do 
Sul), suggere: o Aerb Club 'à conveniencia de· serem as eles
pesas;., distribuídas· pelos ministerios da Guerra. da Marinha 
da Viação· (parte relativa ·a. radiotelegraphia ·c radiqtelc
:phoniaL e :aa Agricultura .(installações meteorologica c ·acro
logica),· :bem· como-pcla··commissão do Ccntenario ó rpelós .go
vernos elos Estados, os quaes .poderão concorrer, ao menos, 
co.m as desp_esas a faz•er para acquisição e preparo do.s can1pos 
de , aterrágem. · · · .. 
. ionoverno ·ou a comitn.issão do ·Centenario,. como .:v.:< Ex .. 
julgar conveàiÊmte, .·pàderia promover ·O accôrdo ··entre. os ci
tados departameiitos .da . administração , publica, P.odendo ·:para 
tanto, .. contar .. com o. esforço do Aero ·Club, .que est:.í. _pr.ompto 
a assumir a r:esponsabilidade de. pleitear. a vpLação .. clos cre
ditas .precisos, scj aJunto ás duas .Casas do. Congresso Nàcio.
nal, seja .i unto ao· Sr. Presidente da Rcpubli:ca. ,, . . · · 

Entende mais o. Acro Club que à installação das dt~as li:-
. nhas deve 'ficar a. cargo, respectivamc.nte, . dos: dois il\'linistc- . 

rios ·da Guerra c da. •Marinha, os quaes. nomearão, desde ;i ::'i, 
as commissõcs .de estudq no .Jqc.u:l, .c.om auxilio· da, coní:ini'ssão. 

· do. Centenario. . ... · .. · . .. , . . . . . . .. . .. 
·São estas, Sr .. :l.Vlinish;o, as ccirisid«;!racões .quc_,f.l. Acro Cluh .. 

1.cm a .·fazer. cm rcRposta ii. honrosa consulta. de Y- .Ex. --1 
Sarn:1Jaio Con·rJa, presiden Le _ - A1·m.ànclo Trompow:ç'/r.y, pri
·mciro 1.enenLc da Armada aviador. - Lu.iz :Fe?·?·e·im Guhna-

. ?'ú.e.ç. 1 - Newton B1•o.aa, capiLiio . 9bscrvador ,do Exercito. -
· .. Rod1•·irw Octavio F'i.lho. ~ 'J dsephs · l!idjway. ~ Ben:l;o: Ribei1•o, 

.1• tenente· do· ·Exercito. aviador. -Mcwco.ç.E.•rla Costct V'illela. 
Junim;: capitão aviador, do· Exercito.- Rm.tl 'Y·ieú•a' de M ello •. 
ciq)itão av:ia.dor, do Exercito .. - Fab·io tlc Scí Earp, 1 • ti:menté 

.. da·;Armada, ·aviador. _:_· T-ito. Soares· . . - R.· Rieael Filho. , ..:..-
Alzir irlendes R'od?·i(/ttes Dima, .capitão· aviador;· do Exer·cito.
Jvrm ·Cm·pdntél- Ji'm•re·i·1·a, 2" tenente aviador, do ExereiLo .. -
OctcuJ'io Rocha. - Amllcar Mm•chezin·L -Adolpho Koncle7';
l1"irieú · Ma1''i1llid;: - ·. Vi1·ainitts · .. da Demare; capitão.: tenente da -·. 

· · Armada,' aviad~r. __:. M a;ri9 dá. Cunha· Godúi.ho, J" ténente da. 
A1'ma'da; aViacVJ.I:; »: '- · . ••·· • ·· 

. .. ... 

/ 



I 

' ' 

.. 
SESSÃO EM 3 DE 'SETEMBRO DE '1921 

., Pelo quo acaba de s.er . exposto, Sr. · Presidente, vêrri 
iV • , Ex. e. o ·.Senado,. que o Aero · Club; · dedicando-se · especial
ll?ente ao estudo do a~sumpto, está hoje convencido da neces.
Sida~e; em que nos encontramos, de desenvolver., tanto quanto 
!JOS.SlVCl, a, aviação militar, .para que;. em ·funcção· Offit'. e; pos..: 
t~riOr.mente, . CO!l]O principal elemento de . suà pro_p_ria e effi- . 
prente. orgamzaçao, possamos ter: a aviação. eommercial. ·· . . · 

. ' ;. I I 

f>.inda, em o a~no pass~do, :cm. mai'o de 1920, . na ·.confe
ren~Ia Parlam~ntar . .rnterna:ciO?al ,de .Cqmmcrcio, realizaaa. em 
Jl~r1s, o Sr~ . Kne!h Murchmsm apres.e,ntou uma moção, una
n~me.mente app_rovada por: aquelle con-gfesso, concebida· nos 
seg~1ntes te1~mos :. . ·· . . . · .· . · . . · .. 

:, ·.·• I • ' . , . ' :·• . . , .· ' . 

. «li. Conferencia chaima particularmente a .attenção dos go
vernos europeus para.· •a . necessidade 'V-ital: .de. ·realizar .por 
todos . os<_ .r,neios ·adequados o estaoelecimento immediato de 
!]Ommunica:ções aereas . internacioilaes. ·e regulares»,. . 
. .. . ' o' estabelecimento das linhas do communicacão aerea; com 
caractêr cómnie~cial, é .hcije indispensavcl a tqdos .o·s .Daiies do 
mundo· gue. desejam ter uma organizacão ei'ficiente .na. sua de
i'eza militar, .porque só nós .corpos do serviço de aviação civil 
ou. corim1ercial as forças rcgularcs • .il.e ,defeza poderão encon
trar. as reservas . .indispcnsaveis, .cm ·caso de _l).ecessidade, em: 
qualquer. um.·· caso . de conflagração entre . dois ·paiz·es'. . 

De. ouLro lado, ,Q ma:terial applicado cm.' serviço· commer- . 
cial póde ser, :.~m ·grande parte,· facil .e rapidameiite transfor- · 
mado em .material .de guerra,· havendo, em consequencia, ele
mentos de , reserva. · em homens e . em. material. 

'Mas,, 1Sr. ·:Presidente, sa-bemos todos· qúe em ma teria de 
aviação o perigo não. exis.te no ar. Está no. só lo, na terra. Não 

·· ~ · é • 'J.)ossi\rel o·· .estabelecimento ·de linhas regulares de commu
iücaÇão .sem {rue uma ró ta aerea esteJa préviamente · ccimo. que 
projectada :n·o só lo, estendendo-se, ao longo do caminho. r>or
corriclo no. ar ou ela sua: .pro~ ecção no .só lo, varias campos de 
aterragem;· .,devidainente' apparelhados, para .que ·.os aviadores 
pc~ssam nqlles pousm~, quando ós 'mptorcs de explosão, emprc- .. 
•gados ·. no· serviç,o da .aviaÇão, ' commetterem ~ o .que não. é · i 

.pouco frequente-· qualquer infi,delíclad(l .na sua· amisacle aos 
pilotos .... · .·· ,· ... •.. . . ·. · . · · ·. . · .. :. , . . .. 
, ' · · Nãq:)l\lsta, poré.~n; ,tSr:.. Presidqnte; .do~ar ·3:~ rotas. aere~s 
.de· campos de. aterragem,, alguns f:uncaw~a.ry.do :·como •campos 
de simples: emerl:1'e~cia ·para ,:ít.tendcr até . a eff~1~os de .. ordem 

. moral'. de t.ranqmlhdade · dos· pilotos~~ •Sera. ])recJso. conhecer a 
· todo ~· .qhalqtier·. ri.1omento ·a· posição. dos · ti.viõcs ao· ·longo das 
·'linhas .-aereas rp:ú:~a· .que· elles 'póssàm:ser efficientcm:qnte acudi
.. dos .:cmr.ca~o de· accidentes c para· que recebam· as· comrtnmi-

ICa'çõést·n·elativas ·ao estaclo da aLmosphera. nos logarcs · que de-
vem :·arcô:riçhr em suas vüigens; · · · . · · · · ·· ·... · . · 

. · · :Dahi u n'écessidacle inilludivel ele preparar, as rota.S: aereas 
,_ .. corri: os ·carppos'.de aterra~l!m e ·com a peri'ei:taí.Org~ni.z.ação; de 
· 'serviços ~de: radio•telegraphia c de radio-telephoma; serviços 

esses, de communicacão. do >pensamento;· ·quo· não· se. p~estam 
e~êlusivamcptc:."aó .trafego aer.~cio, mas .poderão. ~er: app~wados, 

· ... em· nosso · pâiz:;;·cpmo. em· qua lqut;!l'; quLro, · n. :var1os · clestmos., de 
- .. ~lto .valor, na' trm1smissãp, do pcnsmpcnto.: cl~::um~· para· outra 
'-~:localidade. · · · ·· '·· 
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. · . As~im · pen.sando, Sr'; Presidente, e sobretudo, profunda- .: 
mente 1mp_ress10!lado pelo .. aspecto militar do problema; e, de 
outz:o lado, ,Pelo que a pequena Belgica está c'onsesuindo na 
Af~1ca, nas. su~s. colonias do Congo, fazendo· a administraÇão, 
de modo. ~e~Iar e perfeito, de um· ~xte~so territorio, graças 
~ um .C:ffiCien~e . trafego de commumcacoes regulares aereas, 
elaborei o .P~OJecto , ~· que. alludi ainda ha pouco, que traz 
honr~sa~ ass1gp.atuz:as de d~verso~. Srs. ,senadores e. que pec() 
perm1ssao ao ;::;enaao ·.para u~r, · áuúi": de qua poss:::. co!!'.m.entar 
cadJ um. de. seus artigos, Justificando,. assim, ·a: su~ apresen-
tacao: · · 
. . '- •' ---~· .... ~··· . . ,: . . .;;·.·-····. ·_ .. ,·' 

«0 ··~Poder· Executivo ·é . autorizado · a estabelecer 
duas linlhas de navegação aerea entre a Capital. Federal 

.. ~ a cidade de Porto Alegre, de· niodo que possam ser 
. . ma).l•guradas até setembro de 1.922. , · ·= : ·· · ·. · . • , 

. · § 1.0 As· duas linhas déverã~ .ser proj ootaclas uma 
pelo littoral ·e_ outz:a pelo. interio~ d~ paiz; ~a• o~ste ·dà 
Serra do· Mar, destmando-::se a. primeira ao, serviço dos 

.. •hydro-aviões: c a segunda ao' trafego' dos aviões. ' 
. . · '§ 2.-0 o traçado 'de cada· uma· das -linhas 'deverá ser 
feito de modo ,que: OS·' grandes centros politiCOS, indus- . 

,tr.iaes ou commerciaes da ·região· a· percorrer ·consti- . · 
t~am' pontos obrigados . de ·passagem, :salvo quando ·a 
isto se . oppuz,erem difficuldades. technicas · de onerosa 
remoção ou conveniencias de. oridem · militàr relativas á 
âefeza dó paiz.~ . · . . · · · · · · ·· ' . · ·. · · . 

A aviaçã~ co~ecará,. portanltó, . a . prestar · um. prim.eir.o ... 
serviço approximando ·mais ainda est.es· contros políticos,: in
dustriaes ou coi?mrrciaes,: ~sparsos nas. regiões do .. sul .do paiz, . 

. que possue var1os centros de forcas -dn':ergentes a. ~oorodenar 
· e orientar ainda. · · · · · · · · · 

' ·:~ . ;::... _.. . ' : '. . ' ' i ' '.- ., . ' - ' . '. --~ . 

. ·. «§ 3.0 O . traçado da · linha .. do interior ·deverá ser · . 
. ·· -orientado pelo: das .. vias ferreas existentes: ·na· região · a ~ . 
. . pe:roorrer .. afim .. de: que. os· campos. de· aterragem fiquem 
collocados. sempre. que -possível, nas ·proximidades de 

. :-' estações de estrada: de ferro.'>. . · · · ·:· .~ :.:1~ .· • 

·.Este paragrapho, decorre, da vantagem .a;, auferir utilizando. 
o servi9o ·do telegr~p.ho :!}OJ;nmum: e . do te)egraph?. sem, fio, ~na 
transm.1ssão de noticias em casos . de .. accidentes .. .:: · , . ,. . . ··· . 

·. '. . ~~r~~ inst~lt~d~k-':aci ,· i~~go ·.·das ;.du~s -Ü~has; . ein 
postos de ,aterra·gein .. afastados. de 300: kilorrietros,: :no. 
maximo , estacões · radio. telegraphicas. e ·-radio ·telepho-· 
nicas, devidamente; appar:elhadas pa:ra. o ':servi.c.o- .de ra-, , 
diogoniometr.ia' é com capacidade para tranSTY]lttir ·com-
múnicações até '·.quinhentos· kilometros .·de distan~ia_. ~ • 

. . De'v.o. Ú:1formar ao Senado -.que ·a. installac~o'.dci se;vico de .r 
radio telegraphia. a que se refere este naragrapho,.·~em,•COJ!lO . 
a do ·de radio·. telephonia, representa . talvez a: -verba·· de · ma10r,~· 
·importancia ou de• :maior valor no custo total :.da' construccl'í.o 

· a ,fazer·~ : Mas . cumpre pondorar, que taes serviços,~ não se· des-
.· tinam exclusivamente. ·á aviação civil • ou. militar; ~A radio te-. · 

legrapohia.·tserã• ,utilizada . por muitos· outros depart'amentos · <;la, ·• 
administração t~ublica, . ~· -:--. · · · · · 

'I'' , ... 
..-· 
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. «Em_ todos. os pontos de · aterrage·m 'que ·pOssuam 
:mstallaca<? de t~legraphos. ou de telephones, communs 
ou sem f1o, serao montadas. estações meteorologicas e 
aerolo~ic~, preparadas. especialmente para · o· servioc 
de av1acao . ~ ' 

. aTI' esta outra fracção· elevada do custo total das obras a 
executa~·. ·J\1as ~orresponde, igualmente, a despesa· que não 
se:t:á ut1l excluslVamente. á aviação; pois que póde ser apro
veltad!t em varios outros ~amos da vida industrial e agricola 
do.pa1z. · 

.. 
10 -SR. PAULO DE FRONTIN -'-.Apoiado. 

•· ' ' 

O Sa: SAMPAIO CoRR:I!JA- 4lA linha' do litoral será: estabe-
. )eciida1 c_onservada e dirigida. pelo Ministerio · da Mari

nha e. a do . interior pelo da .Guerra, :salvo no ·que se • 
· refere . aos. serviços de radio. telegraphia o ·radio tele
phonia, bem como. a.os de roéteorologià. ·e aei·ologia, <IUC 
. se;rão · installados e dirigidos· pelos -Ministerios da. ·V'ia
c;ão e · Obras Publieas . e .. da Agricultura, .• Industria o 
Co_fllmercio, respectivamente. . . . •. . · . · ... 

. . · · O Poder Executivo fundará uma escola ·de· pilota
.. gem aerea · ~ivil, .. a· cargo das autoridades militares,4 na

quelles dois Estados p~rc.orridos pelas dU!J:$ linhas que 
fizerem doação, ao Governo Federal; dos. terrenos pre

.. eis os . ao ·.preparo dos campos . de aterragem nos respe-
: ctivos territorios. · · 

... " • f ' 

· Embo.ra as<· duas linhas se .dest.inem, ·'Precipua
mente. aos ·serviços da Armada e do"'· Exercito nacio
naes, ·poderã. o Governo permittir, só e . qua:q.do julgar 
conveniente, sejam ellas utilizadas para raids sportivos 

. e para viagens .:comm:e·rciaes, desde que ·s~tisfaçam· .as 
seguintes condições: . · . · · . · · · · · · 

' . ' . ' . : . ' . ' . 

.. .. . . . to, obediencia aos r~gulamentos ·.que forem expe-
didos pelo Poder Executivo; . . ·.· · · ·. . . 

. I . ' 

. ·· 2°,' pagamento de· uma taxa de ~tilizaçã.o de lin~a, 
a fixar pelo Governo, .quando as v1agenf: tiverem· fim 

. •commercial., . . . 

Peç·~ pe~missão ao .Senado ·para chamar a attenção ·dos · 
meus honrados collegas para o. que disp.õe o •artigo a cuja 
leitura· acabo de proceder. Este artigo constitue, no meu en-
. tender, . o germen: para o estabelecimento f~turo ·.de 'l.lm. se~
vico de navegação aerea d..e ordem .commerc1al em nosso. pa1z. 
Na. Eúropa, os ·Governos, . por .. terem comprehendido qu.é a 
à viação: .militar .nãg .· po~e_ria ser eff.icien,te. se 'ilão ·. e:q.contrasse 

· r.eselo:v.as· .na avtaoa.o c1v.ll .. ou corrnnermal, envereda·ram: pela 
fórmâ · dâ. ·garantia · de .i~ro~ · âs cçll:lpanhias .. particulares; ás. 

· ~roprezas :pri:vadas. de _av1aç~o aer.ea,. q~e. q~.nzessem ~xptorar 
o .trafego aereo nos. respectivos,, terrlt.or10s. . . . · .. 
· '• ÀÚás, ·à.: ~rantia --de.··j~ros era: indjspensavel, porqy.e as 
eroprezas privadas de . av1acao eram obrtgadas a -c~strU1r · até · 
os· campos· de.:. áterragei:n, . à mon~ar as estações radio-telegr:a
.phicas;· as : ;estac(ies roet«3orolo.g1cas, etc;, e, P.ortanto; a 'dis- r 
pender ,elevada: sorb.ma .de .capital no preparo das rotas:~ 

I . 
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Aqui, mu·a evitar a i'órn~a inconv,cniente do •gru·.uuLie ju
'l'OS, ·procura o nrojecto instituir Iiovo typo de auxilio dado 
pelo ·Govcrr~o· ao· desenvolvimento ela. aviação commercial, pelQ 
·t:hamar a. si o preparo das rotas, ai'im de permittir, unerior
mente, seJam ellas .percorridas ·por .quacsquCl;-..aviões destina.:. 
dos .ao· scrvi~:o. ·commcrcial de quaJ.q~.ter empreza, c.o·brando, 
apenas, uma taxa de utiliz,acão de linhas. .. . . · . . · . 

. . · A'. fórril:,t i~ld_icuda. }lO. projecto tem ,a vantag~m Clc rqs
peüar o .. prmc1p10, lhoJe · consagrado, de ·que: a hbcrdade .de 
Úl\VCg'Ul' no ar deve ser. ainda maiol: :dO L!UC a de nave~Ulj 
nü Hjar. , · · ~ 

O proj c elo, Sr. • l)residente, àutoriza mais o Governo a 
abrir crediLos 11'ara construcr1ã0 das duas rotas acrcás. Um 
primeiro ·credi.Ló, at0 .ci maxin1o de 4o:OOO$, 'íntra elaboi·acão 
do· 11Jl'Ojeeto definitivo . C i'ixàÇão . do orcamento das .degpcsas. 
a· fazer, 'poi· i.sso que 1 o oroan:icrito feito pelo .Acro:"'Chib .não. 
vue 'além de .simples estiiila:tiva do limite máximo .que; es-' 
toti . certo;·. 111ã0 Serú excedido; rio orçamento definitivo; e Uin 
~cgundo credito,· maximo, .dó 4. 000:000$, para a construcç;.ão. 
lias duas'' rotas ·aercas· entt:e llio. e Porto Aleg1:e .... 

Ora. Sr .. Presidente,· entendo. eu, · entende o · A:ero-Club, 
que newhuma hesitar.;ão devemos ter em habilitar o Governo 
a. ~Jpender a so~nma reduz:ida :de · 4. oop: 000~ vara. l!-. co,ustn~~ .. 
-cçao das.: duas lmhas aereas, --que .terao ·de · se1: :C01tas, mais 
cedo ou mais tàrde .· . . · ·. · . . . . . . .. . . · . . .. 

Accresce . qué taes linhas irão íJ.)restar enormes serviços 
ao desenvolvimento do Iiosso paiz, por. isso que se .. triJ.ta ·de 
J)reparar mais uma. via de communicacüo, ele transllli.ssão do. 
J).ensa:mento e d'as i déas .. - ./ . · · 

··· : Api:iro,;ando· o . J)rojec~o, .. •conccirrcr(t o. :Senado para .que 
nos· ·appr,oximemos · daqtielle id.eal futuro, ,que é o do inter- · 
micionalismà das idéas, principal rc~nl.tado das .vias· ele cOJ~1:
lnunicacão,. fundamento essencial ti paz· entre homens. (lllmto 
l.n.:'rn! Muito. ~ úcnn! O omçl01: é ?n'Lt'ito. cü11t2Jrhnentado.) .. .• ; 

Ve·m á7mesa.' ·é Hdo·:e .. remettido tt Comm)s~ão· .dê- ponsU-
Luicão, ·.O.~ seguinte······ · 

l?J\OJECTO ·' 
N. 25 -. ··1!J21 • 

. 'O Góligresso ~Naciona1' resolve: .· . . ' ,· . ' : ~ '· 

·. Ar L'.' t!• ·::E•· ·o' Poder Executivo autbri.z,a(Jo ·a estabelecer 
duas ·linhas · de nav:egáção aci:·ea üri.ti;c . a Capital Fecl.cr&l c .. 
a cidade· de Porto Alogr~, .de mocl.o que possam ser )na~gu- · ' 
radas ··:até sc'temhro-de ''191.2·2. . ' . : .. . ... · . : . ; . ol ' ' •. 

§ 1." 'AS duas' l~íihas." dev()rão. ser .,!P!'Ojcé~a.ãas uma. pelo' 
littoral c oqtra pelo mtcrwr do pa1z_. a o.estc da scr.ra do Mar, 
destinando';"s·e ·. á • primeira·: aci ·.serviço· ~deis .:}Jydrq.,.aviõos· e· 'a .. 
segunda :.ao~ trai' ego. de' aviões .. · . . ·. · . .. . . . . . . '·. . . . : :: . 
. . ·§ ·2.0

, O traçado.' ele cada urpa, das l~nhas · de:vorú. ser feito; 
de m0do: a "·.que ·:os . .grandes ,,.centros .' póliticos,;.iridustriaes :.·ou 
cop~merciacs · d~N .região a ;~percqrre~ ·constituam pontps ·.abri.;. 

' '.-
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1g·~~?yios de passag~in, sal,vo quando a isto so 'opí)uzorcn1 
dlifwuldade~ Lcchmcas de onerosa remoção ou convenicncias 
de ordem militar, relativas á .defcza doM paiz. · 

§ 3.u O traoado da linha do interior deverá ser orientado 
'Pelos das vias fcrreas existentes ua região. a percorrer, afim 
t.le que os campos de aterragem fiquem· collocados, sempro 
que possivcl, nas proximidades das estações de estrada· de 
f Cl'l'O • · • "•f' . .. . . . . 

§ 4." Serão installados ao longo das: duas linhas, cm 
· po:>tos de aterragem afastados de 300 kilomctros, no maximo, 
c8tacões radio-telegraphicas e radio-telcpillonicas, devidaincnte· 
H~)p~rr~lhadas pura o ~crviço de radio-goniometria c com ca-· 
pac1dadc para· tranlnmtth~ communicaçõcs atê 50G kilúmetroõ 

. de úistancia. .. .. · · · . · · · 
. § 5." As. estacões r.adio-tclcgraphica:: ·e radio-tclephonicas 

extremas, uo H.io d.e úaneiro c e•tfL Porto Alegre, clCVW.•ão ter 
capacidade ·para ~e ínterc.ommunicarem- directamente. · 
. § ü.? ·.Em todos os pontos ·de • aterragmú que ··pos'Súam iu
stallações de telegrapho. ou de. telcphone, commun.a ou sen1 

. fio, serão . montadas estações meteorolog.ica c uerologica, pre-
paradas especialmente para, o serviço de mivegação . · 

Art. ':2." .A linha do . littóral será· estabelecida, conservada 
t\ dirigida· pelo l\I inistcrio da :Marinha, .. c a ·do iutcrior . pelo 
da. Guena, salvo ·:no que ·se refere aos scrvicos ele raclio...,telc
gTa•phia, de l'llelio..;t:clcphonia bem COlnÓ .aos dé mcteorólogia' O 
aerologia, que serão installados c dirigidos pelo.·:rvt:inisterio da· 
·Viação e Obras ~Publicas c ele Agricultura, Iuduslria · c· (Jorú-
mercio,. respectiyamente. · · .· · . · ·. · · 

· Paragrapho. U.nico. Os Lele·grmmüas expedidos pelas au..;. 
toridades militares sohre os serviços elas duas linhas de na
vegação aerea ·terão prefercncia sobre. os sei·viços ordiuà'rios •. 

· § 3." O l?ocler Execu:t.ivcí ··fundará uma escola de. üílo.:.. 
tagcm ri.erea civil a .. c-argo .das. a11tori_dades,. ml.lit.arcs :ô.~queites 

. -elos Estados pcrcorl'ldos. pelas duas lmhas que ·flt:crcm doacaP, 
t1o Governo \Federal, dos 'terrenos ... Drccisos ao preparo ·dos 
campo,s elo -;,1.terragcni uos rcspe~Liv,o~ terrno.r~ós. · - . • · . 

Ai·t. 4." Embora as duas lmhas se destmem, precrpua
mentc, aos serviços da. J\rmada e do·· Exer~ito naciouaest po~ 
dertt o Governo pernutbr, . só e. quando .Julgar convemente, 
se.jam ellus utiliz,adas para .'1•aids ·sr>ort~yos . e para v~a~cns. 
commerciacs. desde que satisfaçam- as sC'gumtes eond1çoes: . 

. 1". obediencia · aos regulamentos que forem . expedido~ 
pelo Poder Executivo; . · 

. 12",: pagamento de un~a taxa .. sle ·utili~acão 'de .unha, c fi-. 
xar pelo. ·Governo, quaudo as vragens tlVerem úm .· c,qmmer-

. cial.Art. ~5~" o Pod01' ·Executivo proviçlenciar~ pará. ·que se
jam d,esde jú. · pro,ieC:tadàs: e o!·çadas a~ duas .linhas, de quo 
ti··aLá ·'esta lei. podendo, para. 1sso, . abrrr .· cred1tos até .o. ma.,-
xhno d~ 40 :OQ0$090,: ... · ·· ·· . ·• · · . . · · ~ · : 

.Paragrapho ·. un1co .. Dos proJ.e,ctos ~~.s~)mhas . s.er.ao ~n- · 
cat~regados os officiae.s das escolas. de. avmçao .. dos ,1Mm1stcrws: 
da Guerra .. e da .·Mar:mha"., . · , · · · · ... · . . . .. . . .: 

A:rt., '6.0 ,·o 'l'od~r: . Exe~utlvo, ;:Para d~1~. c:un;;mmc~to ?'.-. 
esta Ici,'plldcr(t a:br!r ~ crcd 1tos, :aLe .o m!lxlitllio dq, .4. ooo,.ooo$, 
logo que fl)r .. conhccl·dO: ~· ot~rjamcnto do c~stq p.rovavel a. que 
~Q t~er.ere · Q . a.rt.igo a:n,ter.19.r. / · · · · ·· · 
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, Paragr·apho unico. · O credito tolnl u alJrlr l;Or'á disLl'i-
bUidoo da. seguinte ·fórma:· '.· 

.~ ", 3;0 J\Ii.nislerio da · Viação e Obras .P.ublicas . a parte · 
rclatrva a rad~o-telegraphia e radio-telephonia; .· ' · 

·'. 2", ao Ministerio da Agricultura, industria e Commercio 
a parte referente aos serviços de meteorologia e aerologia; · 

·. ·' 3°, aos Ministerios da· Guerra ••e da Marinha as demais 
despesas de installacões da.s linhas aereas propriamente ditas • 

. . · . ,Ar.t.' · 7.? Revoga~-se ·~s disposições em, contrario.. , · 

· ·~ala das· sessõ~s, 3' de' ~~tembr~ de ~ 1921:. - Sarnpaio 
Correa. -Paulo de Frontin. -· Alvaro de. Carvalho. -Car
los Cavalcante. - Francisco Sá. -. Vespucio de.· Abreu.·-·· 
,V·idal Ramos.·- (Jarlos.Barbosa. -.Eloy (ieoSouza. ~ Men-
do:nça::'M.art·ins. ,_ Jo.ão. Thorné . .,.._ Felippe, Schm.idt. ·· · 

I , ,·, 1 , , , . , , . , I 

.O Sr., A •. Azeredo.·..:._ Sr. Presidente, não· cabia a mim vir 
!.ooeste mome:~;t~ü requerer um voto. de pezar pelo · desappare
C,fiD:ento do .rlil_).stre. brasjleir,o, ex-representante da Nacão, o 

. Sr. Dr: . Terxerra Brandao. . . · . . . · •. · · 

•" 

: . ' Es_te d.eve1; .. cabÍ~ aqs re~:i;esentant~s do E~tado. do Rio, 
mas n3:o se ,encontr~do nenhum .. deUeS•· ·presente, peco a 
V. Ex~· que .. consulte. o Senado si: permitte inserir na acta dos. 
noss()s ··trabalhos . de hoje ·um voto de .prof11ndo pezar pelr,. 
fallecimep.to deste illust.re brasileiro, que ·bem .·mereceu do);, 
l::eus conc,idadiios pelos serviços que prestou á Republica e ao 
paiz. (Muito bem; rnuito · be1n.) 

. . . O ·Sr~ Presidente -··· ... ó .Sr .. Senador Azeredo requer que · 
. na acta dC:l nossos . trabalhos de . hoje se insira um voto dG 
profundg ·. p~zar pelo fallec!m~nto .. do, Dr. Teixeira Bran~ão. 
O~ ~~nho'res. que approv~m· o requerin;!ent,o de S. Ex., querram 
m~mfestar-se. · . . . , . . . · · · .. 

. " 
. .. . Foi unan~m.· em~nte approvado . 

. I ' 

ORDEM QO DIA 

. o .. sr. · Pre!'!ide~te - Constando a ordem do dia de vota
ções e não ha\'endo numero para effectual..;as, vou levantar a. 

- • • ' \. ' ' - • ' 1 ·- -· ;,. • • sessao,. · . . . . . . ·. ~ · , . .~ ... ,, . 
· ·Designo para ordem ·do dia· da ségÍiirite: 

o Votação, cm 2•. discussão, da ·proposição qa CaÍnár~ dos 
· .. Deputados n. · 41, ·de ·1921-, que abre·,,· um credrto · esp~cral de 
' 358$1152 · ·para. pagamento. a: D. · Elza Brussemeyer, .vmvao do. 
·.·capitão 'de corveta Abdon' Ferréira Caminha .. (com :Pa1~eci:!r .fq.-, 
. o.,oraveJ da ,Com,missão de ·Finanças, n. ~06, de 1921); · . ·. 
. . ·. · VMacão;' fim '.2• •: discussãot'dâ · propos~ção. !3a .. camaz:a dos 
Deputados n .. 49,. de; 1921, que abre·o Qredrto. especpal.- de 
2.:i:973,$219, para pagam~nt.o .. de· v~ncirnen:tos.,devldos a Olyrn o 

... · pio· Coutinho, sargentq .aJudante. dos guardas,·d~i. Mesa .de Ren· 
~ das de. ·Porto 'Acre '(com parecer far;oravel da C,ommtssão' dP. 
.Finanr:as,n.,210,de19U);'~·.· · .;·· ·' · , ··,;:-

. .. . ' 

\ 
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. . . vg_ta~ão, -.'"!~1 a• 'clíscttSHÚn, l)ll pr·ojocl.o llll Senado ll. 2-i. 
dl\ 19..,!, autof'1zando o Governo a. empregar uma das drag·aR 
de su~ pr~'Py•edacle na dragag·em do rio S.· Francisco, desde 
.sua foz ate as proximidades dtt .cida.de de Penedo fazendo facCl 
:'1s despczas dvs l'espcctivos scrvinos com ·rccur'sos ai'recada
.dos pela taxa c 2 %, ouro, con1"clestino ú.s obras de portos 
!d(~o~1 t9 r:P1 a). 1:ecer: {avo?·avel da Con~r1L'issão de F·inanças, n., 2NJ, 

q ,. , . . ' '' .(. 'Í \: 

Discussão ttnica do parecer da aommissüo de Marinha e 
~~1r.rra n. H~, ele 1921, indeferindo o requerimento em que· 
': 1çcntc Ferreira ela Silva, soldado reformado do Exercito, S'J-

. hc.üa. o pagar!l.ento da· remuneração a que se julga com di-
;t'0ÜO, c:tH!'i elo art. 10 ela lei n. 2.356, ele 1874 (com pa1•ece·t: 
da .Cornrn·issão ele F'inanr;as, op'inanclo elo mesmo modo, n., 226, 

'·.~le, 1921); 

· ·2·· cliscus~ão da propÓsição da Camai!a dos· Deputados 
11. · 48, de 192'1, abrindo, pelo Ministerio da Marinha, um cre
dito especial de 118:560$, ·· para pagamento de gratificàcões 
devidas, a til\.:.Jo de rep1;esentação aos almirantes que fizeram 
P:trte elo Conselho do Almirantado, .nos annos de 1915 a 1917 
1( ~o·m 2Ja1·ece1~ favor·avel da Com.missão ele F·inanças, n. 209. 
oe_19fU); · · · .. · · .! 

2" disCJisRão. da proposição da Gamara dos Deputado~ 
n; · 53, de .1.92'1... que abre, velo Ministerio da Justiça; o credit~ 
especial de 16~800$, supplementar:ú. verba 14n- officiaes de 
justiça,- do art. 2°, 'ela lei n .. 4.242, do corrente anno, e ·os 
especiaes' de, GO :400$ e 55:200$ para· pagamento, no corrente 
anno, das grati·ficações creadas pelos arts. 13 e 14 da mesma 
lei. (com pare1~e1~ tav01·avel ela Comm.issão de :Finanças n. ;u f. 

·ele •1921); · ~ 

Continuação da 2~ discussão da proposição da Camara do'> 
·. !'epL.ltados il. 163, de 1920, que manda separar da sécção ele 

reparos e obras da Casa ela· Moeda. a secção ... de electricidael~ 
(r.om pw·ece1· favomvel da Comm·issão 'ele Finanr;as ás e?nenela.~ 
ap1·esentaelas, n., 217, ele 1920; · · . ' . . ' 

. Discussão unica do vél"ó do Profeito n. 4, de 1921, á re~ 
i3olução do Conselho Municipal deterininàndo que os profes
sores diplomados pela Escola Normal que regeram turn:as do 
uma ou mais materias na referida Escola, no anuo lecLlvo de 
1920, ficam considerados docentes das respectivas · materias 
i( com pa1·ecer· favorovel ela 'Comm·issão de Cónstituü;ão, n., 470, * 1:921); ~· . . . 

· Discussão unica do véto do Prefeito. t1. 5, de 1921, ~ re
solução do Conselho Municipal determinando que todos os qu~: 
durante um nnno lec.tivo. regei·em turmas de uma~ ou ma~-s 
disciplinas da Ese.ola · Noi;:t:tlal do. D~st~icto Fe~eral· ~mo cons1.-· 
derados docentes das mesmas diSClPlllla~ na ;oef~r;da escol!l 
·(com, par·ecer~ (avo·t·avel ela Corn·-ndssão ele ConstttutçU/' n" 171' 
'de .J 92-l). ' ;.· · 

LevanLa.;..sc: a ses:-;ão ás '14 hu1·as e 30 minutos. ··· . 
'' . I 

,· ~s..!J- Vol. V. 
1~-· '•-. ... • 3 



. UO" SESSÃO, El\1 5 DE Sl!;'l'El\lBllO: DE H!:21 • 

.!'llESlDEN.OIA DO SI\ •. DUEINO DE .P<\.lVA, PRESlll&N'l'E . . . 
A's i::l horas, a.b~e-se ·a s~ssão, a .G!Jo· coocoi·rem os. Srs., 

A. Azcredo, Cunha rp·edrosa, Hermeneg·üdo de IM.bra:es, Mon
donca MarLins. Alexandrino ·de Alencar. Lopes Goncallves, 
Lauro Sodré, Jus Lo CibermonL, Indio do. ·Brasil, :José Euzel;lio,
Costa ·Rodrigues, Felix · Pac'hieco, Benjamin Barroso, :E'ru.ncis
uo Sá; Eloy de Souza, João L~ra, Tobias 1\Ionteiro, Antonio 
Massa, Venancio Neiva, Manoel Borba, Jtuzebio .. ode• Andrade, 
Moniz Sodré, Bernar•dino Monteiro, .Jeronymo .'l\funteiro, .-:Mar.:.. 
cili.o ele Lacerda, Paulo · de ·Frontin, . Samvaio JGorrêa, · H.aul'· 
Soares, .Bernar.do 1\íonLeil·o, Alfredo Ellis, José MurU:nho, · 
Pedro _Celestino, Carlos CavalcanLe, . Generoso '1\tarques, Lauro . 
. Müllcr, Vidal Ramos,. Carlos B.arbosa c Ves~ucio de Abreu· 
(38) • . ' .• . . o • ' • • 

.·. Deixam de·· cotl1Ptú'ecer ·com causa j ustii'icada os Srs. 
Albdias Neves; Sil'verio Nery, · · Godofredo Vianna, Antonh~o 
l!.,reire, J'oão Thomé, Carneiro da Cunha, Rosa e Silva, ArauJo· 
Gúes, Oliveira Valladão, Goncalo ·lloll.cmberg, .. Siqueiru.· ele 
a\Ienezes, ·Antonio Moniz. R.üy Barbosa, Nilo Peçauha, Modesto 
Leal. Miguel de Car.v:alho, Irineu Machado, . Francisco Salles" 
:Aclofpho Got•do, Alvaro de Garva1a1o, Ramos Caiado, .Xavier cu 
Silva, l!"'elippe Schmidt e Soare~ dos rSantos (24) . . · . . . 

E~ lida; iPO.sta em. discussfio e sem reclamaçãO approtvadu 
a acta ela sessão anterior. · · o 

O Sr. 1• Secretario dêclara quo não lüt expediente.' . - '. ' . ' ' . 

O Sr. 3" Secretario (Ú1:vindo de 2") procede ú. leitura do se-
g·uirite · · · · 

PAilECEI'l. 

. · ·N.· 235 - :1.921 
,\ I 

.. ' 

. '· .. , . , . , ·. . , I . . . 

A !Proposição rla Camara dos Deptit.ados n. 65. de. 19•21, 
encerrà uma .medida indisl)ensavel á defesa sanitaria do nosso 
rebanh,o de bovinos. ·. · · · · · · · · ·. ·. · 

\)I! ' • ., 

. · Oxalá não chegue ella demasiado' !,arde, '{)ara eviLat· 
n. introduccão .no paiz de cpizootias. que· poclem dcst.ru:lr ·uma , 
dus suas mais importantes. fonltes de riqueza. ., . . · . 

1- ' . ' • . ' ·j • ' ' ' J 

A' falta de lazaretos ou estáções de isolamento, nas nossas 
. i'ronteiras terrestres e marítimas, constitue uma seria amea-:-, · 
(ja :l nossa. industria pastoril. ' · 1 · . · . 

· · São digna~ ide pànderacão' assegt~intcs · palav~~as :do illus~ 
tre .e operoso 1Sr.

0 

Mi.nist..:ro rd'a Agricultut"a, escrirptas no seu 
excellente relator10 do anno~o'J)assado: «Nesse !particular de
vemos redobrar o de cu.idados, vara não dar entrada no·· paiz a · 

• . .' ., .-• 

' 
1: 

{ 
I 



animacs al'r•icanos c usiuLicos, portadores dos Lripanosomas 
d~ surra, nu(lana, etc., dos quaes até hoje I'.os liv111mos por· 
SlmPlcs acaso.~ · · · --

. 9 surto em S. Paulo da peste bovina, ~que causou ao [Jai~ 
c~:ms1deraveis prejuízos, é uma lição q:ue· não deve ser csquc-
Clda., · 

Felizmente· a capacidade dos nossos technicós c os esfor
()os do Gover.no Federal, ·conjugados cem os da . esclarecida. 
ad~ninístraçã? do ~studo, attine;iclo pelo .Lcrrivel ·mal, consc
.mn~am dommal-a na zona C!D:dc irrompeu, · circumscrevend~ 
ass11n os seus ctesastrosos cffeltos. · 

• ' ' '" ' • • ~ - > • ; .. _, •• •• ~ '• : .' • ' ' • • 

A suspensfio da importação de bovinos indianos, a~é que 
o Go:verno Federal esteja .apparelha<io com o.:; elementos in
díspensaveis para defender o nosso rebanl].o·. das molcstias 
infecto-contagiosas de que esses animacs iPodcm ser portado
l'es, é uma medida. de. clcmantar. prudencia, que .nenhum pre
juízo acarretará á nossa pccuaria, IPOr·que os Estados de Minas . 
Geraes; Rio de Janeiro c ouL1:os, · que já possuem um 1grande 
numero de' animaes :PUros· dessa cspecie, podem fornecer ex-

. cellentes rcproducLores .nascidos no :paiz aos cr1iadorcs de 
outras zonas, que pr;cTerir·em esse grudo •. · · .·· · . 

·!Por estes ftuidamci:JLos.· a Commissão de Conu11ercio~ 
.A.bTicultura, IíidusLr.üt. c Artes é de ,parecer qúe a· proposi:..:. 
ção da Camo.ra dos. DbliJutuclos n. 65, de 11912'1, seja t'((lprovada 
pelo Senal'io. · · ... 

. Sala. das. Conmiissües .. 3 ·de setembro de WZ'l. 
Hámo~~; Presidente e ·~lator. __;__;,··.João Thorné. 
jJJasu~. · 

- Vi~l 
Anlmt.io 

. 'l>ROPOSI(:ÃO DA CAMAHA DOS DEPUTADOS N. 65 DE 192'1, A QUB· 
SE REFERE O PARECER · 

• 

O Cougr~sso. Nac'!onal. resolve : 
' . . ' ' . 

. Art. 1.~ F.ica suspensa. cm todo. o territorio da ·Republica 
a importação 'do gàdo ,·indiano, conhecido pelo nome de zebu', 
provel.lierite de qualqu'er paiz estran:gciro, até que o :Govérnq 
Nacional disponha 'de . um· Ja~areto · especia~, . dentro . da balria 
do Rio· de, Janeiro, .. destinado· exclusiya.mente ·ás quarentenas 
a que ·ficarão· sujeitos esse's animaes, antes· de serem' incor:-po
rados ao rebanho .do paiz. ' · : 

.. · §. t.o :Res~belecida a importação, todo o. gado .. desLa. es
pecie, como·de' outras 'importados da India, como de· qualquei' 
lagar onde éxista··a ·peste· bovina. será recolhido .. ao :Jazareto 
pelo prazoininimo de DO dias, e áhi sujeitos .à: quareutena de. 
rigor; c u .todas as provas aconselhadas pela' ~c!enci?, em casos 
taes, só mente .sendo ·entregue aos seus proprrebar10s,. quando 
j.ulgaao$ absolutamcnt~;~ 1 indemnes .. ·correndo todas· as · despczas 
por çonta ·ctos importadores. Tambel.n; serão ·t·ecolhidos ao 
lazareto·,:' e desinfectados, os objectos suspeitos. .. ·· 

• ; ; ~., •• ' • ' : • ,. • • ' • ,. ' • 1 • ' ' .. ' • ( 

· ·§ · · 2.0 
.· .• Verificada a ·necessidade .do sacrificio . dos an1-: 

mu.es · quarente].ladps,.cnão:.caberá aQ; .proprietarip direito a. in
demnizacãg alguma. < , . · . ! .. ~. 
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Ar~. 2." Quando a· Dirc~Lol'ia do Sel'VI}io de lndusLiJ'l1 
~aslol'il ·l.ivet• conhedmenlo de que ·U. bordo de. um vu.por de
lDanclando os nossos portos existam unimaes ·infectados de 
molostia ini'ec~o-contagiosa, empregará os rncios ao seu al
(J!J-DÇe pura impedir que tal embarcação Loque cm portos lbra-
·sllel;ros. -· . · · 

· Art. 3.• Jlovógam-sc as disposições em contrario. ' . . . . . 

·· Gamara elos Deputádos 25 de a"·oslo de i!J2i. - Affon;. 
'so -.4.lves de OamaÍyJo, i • Vice-Presi~lenté. _, J osrJ Auuusl'o, 
ifez.erra de ltf.edcir:..os, 11 • 'Se·crctariQ.: ;:..:..., Cos.ta Reao, 2.• ·Sàer.e-. 
i113!:19.•J . . ",. . .... ··-" .. 

'A imprimir •.. 
' ' ' . 

' . 

. O S~. Muniz Sodré ,_.Peço a palavra.: 

O Si<: Pre~iclente - Tem.a palavra .o nobre Senador. 
' ' ' ~ ' 

O Sr. Moniz Sodré -- Sr. Pre·sidente, V. Ex. e o.; 
meus • illustres collegas b~m. podem dar o valioso .~estemunho 
do çuanfio me tenho apst1do, muito propositadamentJe, de tra
zer a .debate neste .recmto este caso inflammavel das candlda
turas presidenciaes que, sendo peln, -sua propria natureza, tüo 

. :ferW em: explosões vulcanicas de paixões tumultuarias, póde, 
por certo, perturbar a. doce serenidade habitual nesta Casa, a 
qual, constitue, talvez; um. :dos ma.iores. encantos desta nosso. 
diaria e affectuosa convivencia. ~ . . '' · · .· 

' . \ . . ,. 

Em homenagem ao Senado; e.m homenagem a esses scn
,tiroentos de cordialidade, · reinantes ·entre nós, . deliberei . não 
pro:vocar, neste r,ecinto, .questões incandescentes que se podem 
transformar em instrumento per.turbador da vida ~olitica ou . 
:parlamentar desta Casa. Entretanto, Sr. Presidente, um in
cidente, imprevisto para mim, no outro ramo ·do nosso Parla-
:mênto, me impõe o dever imperioso de vir tratar desta ques
tão, .mais ou menos sarabulherita., porquanto não' só o leader 
.da bancadla. mineira, o" illustre Sr. Bueno Brandão; como taro
bem o da bancada paulista,· o. illustre Sr~· G'arlo'S··ct'e Campos, 
me attl'ibuiram. na se·ssão de sabbado ultimo,· inveridicas affir
.lllacões, que exigem d~ mim immecl'iatas e ~rancas explica-
{ifiE' s. ' ' . ' . . . 

· · . V. Ex:, s~be, Sr. Pr~sidente; que, :de h a alguns :di·as, so 
~vem .debatendo esta -questão, com. mais ou menos calor,. na. Ca
ma,ra .dqs Deputados. Alli, partindo da bancaclia, mineira; sul.
giram · increpações. ~injustas. á · attitude dia Bahia neste agitado 
JJrobJ.ema das candidai~uras presidenciaes~ . .. · · . · 

' ' ' . ' 

' • ' • ' ~ • ' ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ; : j : • • • ' ' • • • • ' • 

O leader. da, bancada bahiana, como era· natural c tambem · 
do Seu ,deVIer, OCCUPOU. na S,CSSãO ele' sabbado ultimó,;.la tribuna 
da outra Co;oo do Congresso. a:(im de demonst!'ar, oomo . o . fez, 
com. .rigor de logíca, com brilho de iinguagem, co1rí a firmeza o 
desassombro que lhe são ·pecul'iares; quanto· eriain.'i'alsas aquel
Jas .ct:escabid~s açcusacões .que ~am tómandQ, .pr_opQrc~es. de ver·· 
dn.dmras ale1vos1J.as.. . .. . .. . ·-- - . - "' .... 

. J.l• .. 
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Exnctamenlo, Sr. Presidente,~ quando o meu ·pre.sndo 
amigo, Sr. 'l'orquato Moreira, demonstrava, de maneira irrc
tol'quivel, ,o, quebra de neutralidadP. por. parte da polHica mi
neira, na escolha ela candidatura (t Vice-Presidencia da Repu
hlir·a, o illustre · Deputa.cl'o, o meu digrio ·amigo, Sr. Bucm~ 
Brandão, lll'c deu o seguinte a parLo que vou ler ao Senado: 

«0 SR. BUENO BrtANn.:\o - Convcn1 lembrar as 1)::tln.vras do. 
Dr. Moni:r. Sodré, que declarou que sú ·compareceria a Con-. 
vcnção, si o . c::mdiclato ·fosse o Sr. Seabra. 

O' Sn. TortQUATo MoREIRA - Declarou ·a quem ? 
O Sn. BU·ENO Ba,úm.:\o -'A mim, ao Sr. Carlos de ·cani'"' 

pos e a ot~Lros •Políticos. · ·· 
0 ·SR. AR~fA~DO BURLAMAQUt -Aliás, OS jÓrnaes deram.l 
O' Sn .. ToriQUATO 'l\IonEIRA - Perdão; os jornaes não pu..., 

blicaram ·isso.. i· 
• ' j • • • 

. Não se tratou do c-aso na reunião ' da bancada, affirmo: 
cu, soh minha pa_lavr~. de.llonra. , .. 

o· SR.· BuENO BRANDÃo - Não me referi (L reunião . ôal 
bancada.. · · .. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA. - Equivocou..:.sc o meu nobr~ 
collega, Sr. .Joaquim S'alles, quando · affi'rmou no. sé.'u discur:
so bcllissimo. quanLo (t fórma, pois que no fundo. discordo; 
inteiramente ·de S. 'Ex., que Pernambuco e. Bahia haviam de..; 
cl:wado qpe s6 iriam. á Convenção si préviamente :ficasse as
seu lada a candidatura do Sr; Seabra -:pela Bahia ou a do •Sr .; 
;To sé Bezerra por PernamiJ:mco. · · · 

0 SR •. · BUENO BRAND.~O :._ Só me referi á Bahia; 'de. Per.:; 
nambuco, absolutamente, nada disse.. ·. . · · r 

O .SR~ ToRQUATo MoREI'R'A - Não ha tal, Sr. Presidente.; 
A. unica, nota'publicada· a respeito; a unica bancada que to
mou · està deliberação, em reunião solemne ele J.oclos os seus 
membros, .foi· a de Pernambuco . 
. ·: Q sn> BuENO BRA~DÃO -. Referi-me á declaraçãô. tfUEi 

ouvi elo Sr; ~foniz Soclré; não me r.cferri a o_utros . .poJiticos.» 
O Sr ... Carlos: de Campos, ·no: dis.curso :com que respon~ 

clcu ·ao Sr:. Torquato Moreira,, Mf1rmou. tambem :. . .· 
. · :' ({A irr~ductibilidade permaneceu a:té o ulti~o · in
stante~ Nessa atmosphera. nesse ambiente foi' com:.. 

. . mÚI!iC!ldo' aos. ,E~preser~.t.arite~ · d~s Est!lc)os · · qtl.e ag+aitt 
,por uma .. s9Iuçao çoncrllator1a, mclusrve ·pelo Sr~. Se:.. 
nador Mo.mz. Soclre, que '!!~da se. p~dér~a fazer, ainda: 

. mesmo depo,Is• da entrega da· questao · em virtude da 
nota publicada e para que os dous: EstO:clos ·a que se 
referiu. o Deputado bahiano chegassem a. um · térmo 

· razoavel, . ~stahelecendo. um . nome eó1 , .commum 
accôrdo .». · · · · '• ,, 

E accrcscentou acliantC' : · . 
t• ' ' • ' • 

. . «0 Sr·. Senador ~ Antoniq . Mun~z, quando, ú ultima horà, . 
s~ nguar~ava a. soluçao eonciimf.orw, •declarou f!UC essa solu·~ 
çao eru. 1mposs tvcl». · · · 

..... 

/ 
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. S. Ex. rruiz, talvez _dizer, 1\'loni)'. Sodré, ·cm lognr de· An-
tçmio 1\{uniz, <• quQ é, alíús, u me<1ma cotum. dada n ident.idn
de do sentimentos c do vlstas, ,ex;islentes entre os dous. 
· · O Senado e V. Ex. sabem, Sr. Presidente, ~ que, si não 

fossem ·essas reitelrtidas, insistentes e, · deixem-me usar · · o 
ju,sto termo, renitentes provocações, com que me distingui
r.am os dous .illust.res leaders da bancada de S ~ Paulo e da do 
Minas, aos quaes sempre hei tributado o preito do meu ni'fe
cto pessoal e. do meu apreço politico, e por certo. não es
taria neste momento a abusar da benevola attenção do Se-
nado·. (Nilo apoieuios). · · 

·l\~as, Sr. Presidente, nestas af.l'irmações do illustre leade?' 
'da bancada mineira como nas do leade1' da bancada paulista, 
e'ncon1tram-se quatro · asseveraÇões. inteiramente· ,inexactas. 
E, antes de demonstrai o de maneira categorica e 'irreLor
ICIUivel, ·precisarei fazer. em rapidos traços. um ligeiro histo-
1:ico de fttctos que se prendem á questão da Vice:...Presidencia 
~.~:a Republica. · · · · ' · · · 
. ~ . ~tes ~de t.1;1do, devo deixar aqui accentuado d·e modo 
moqmvooo, que nunca; .iámais,· a Bahia, por nenhuma· das 
suas voz·es, por 11enhum dos seus representantes, . Qffereceu 
{)U . acceHou a candidatura do Sr. Arthur Bernardes, precla...: 
r(; Jlres:ide•nt.e de Minas, sOb .a condição de reciproco apoio á 
~o Sr.· Seabra .tí Vice-Presidencia' da Republica.· 
· 'rodos os. illustres ·Senadores que aqui -se acham presen- . 
tes e que tomaram parte, àlguns delles. em todas essas · con- · 
:fabulações, poderão. · dar· um testemunho· de que faco uma 
asseveração· profundam·ente verdadeira. E lamento, Sr. Pre
~id~nte,,que não. esteja presente •J meu prezado amigo. emi
nente rep~esentant.e de Minas GQraes, o Sr. Haul · Soares, 
que ,poderm tambem dar ao Senado o testemunho :inéonftm
divel de· que jamais o meu Estado. acceitára a· candii:latura. 
1Arthu:r• ·Bernardes. esta·belecendo como condição .Prâvia, o 
.apoio ú. candidatUra bahiana. á. Vice-Presidencia da Repub~ica · 

Desde· os primordios desta questão, quando 'o . Sr.· Raul 
·Soares P~'rsuntava a mim qual seria a noss~ attitude em fac·e 
dessa candidatura, eU. lot;o. lhe respondi' que tinha: a certeza 
de. que a Bahia acceit.al-a-hiá, com' satisfação, pois, no_ mo
'mento,' em: qUe,. se· tratara.· da successão do . conspícuo !Orasi
leiro e glorioso estadisLa, o Sr:· Rodrigues Alves,. em 1919, o 
nome :do Si: · Arthtlr ·. Bernarides . foi ·um ·.dos. indicados pela 
.Bahia entre os candidatos para a Présidencia: da .. Republica. 
E, se depois· disto,:nen.hum facto àccorrera que ·P-udesse jus...: 
. .tific~r; , a~ê ent~,,, a 9uébra . da , nqssa . inteira'. conp~nça em s .. Ex., nao hav1a motlvopara q,ue nós, na Balua, nao applau-
. dissimos a' sua festejada candidatura, . I . 

·· .. ' .. o SR..· .K. ·AzERF..oo'~·:Apoia:ct·o: · .. ·. '· 
' ". 0 Sn.; ., l\1o.NIZ ·SODRÉ - E essas declaraoões, ·que tfizéra ao . 
·Sr. Raul Soares, tiveram Iógo plena confirma.Qão. por :parte do 
eminente governador.·· do meu·· Estado, quando .. consultado n. 
respeito pela Commissão ·Executiva do,.)Partido RepubHcanu 
Mineiro~ ·E\ certo, ,pois, Sr .. Presidente,· que· em todas as· o c-.· 

. co.siões cm que conversei com O' Sr. Raul'· Soares, á.cerca -de.ssn 
·problema dn' !P'residencia e V.ice .. Presidcncio: . da.· \R.epubllca, 
~lUnC(~,. r.epito e. insisto, nunca a politica bnhiann'es:~abelecen 
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r•)mo c-ondioão ·do apoio. ú cunclidatm•n:·minoira, o apoio de 
:Minas ú. candidatura huhiunn. Sct'ia Ll'11USU(:.iín oRRa, que Tl1~! 
rermgna.ria profundamente á co,nMlencia. · 

IMas, se esta é uma ve:r<!ade intangível. Sr. Presidente: 
se não ha. quem,possa ci:mtestal-a de leve entre todos ·aquelles 
que discutiram e trataram conjuntamente commigo essa •ques
t.ão. é tambem ·certissimo, de uma evidencia irretorquilvel essa 
outra affirrnacão que farei' ao ·.Senado, a affirmacão de que 
:Minas e S. Paulo ·se comprometteram tamb~m de fórma ca-

. tegorica e solemne, a não intervir .i amais: no· sentido de. re
·solver sobre a escolha: do candidato á vice-presidencia, dando 
cada um dos dons Estados as razões de ordem moral e .poli
tica que inspiravam essa atti.tude de completa abstenção. · · 
· Minas affirrria:va em · documentos escriptos, do naturezn 
particular, a principio, que tive occasião de ler, e; depois. em · · 
documentos publicas, ein . telegrammas que nos . foram ·pas-

. sados .á respeito, que não podia intervir nessa questão dn.. 
vice-presidencia, porque, tendo si.do o nome do . seu Prcsi
(lente ·quasi unanimemente acceito por todas as unidades. ela. 
Federação Brasileira, nãiQ lhe· cabia ·o direito. antes lhe cum
pria o dever de não se manifestar a favor deste ou daqnello 
candidato: porque'isso importava em uma preferencia ern be
neficio de um, contra outros. que t;;tmbem apoiavam a can-
didatura Arthur Bernardes. . . 
' · .O meu éminente e presado amigo, representante de l'IIatto 
Grosso. Sr. Antonio Azeredo. póde · tambem disto "dar te tem n
iilio solemne ao Senado, como·todos aquelles que participaram 
directa oú indiréctameri.te . destas combinaoões. 
· O Sn. A. :.\zEP~~nb ~ E' ·verdade. :tvii~as não inter'veiu ·nn. 
quest~o da vice-presidencin:: · ' 

o SP... MoNIZ SonRÉ - :Afiirnià.va· que não· iri.tttrviria. 
,·· ·. ·· s.· Panlo. Sr. IPres'idente. • tambem declarou que não lhe 
cabia o direito de dar opinião nessa mat.eria, e se .iustifica:vn. 
com a ·seguinte allegação: 
, Desde que partira de S. Paulo a iniciativa da aprescnta
r.ão do nome para ·candidato á Presidente da Republica~ não 
lhe ficaria bem. a. m,enos que quizesse. ser acoimado de ab
sorvente, na politica nacionaL indicar tambem o candidato :í 
v ice-pres'idencia. . . . . 

· ~1\mbos os Estados, pois. Sr. Presidente. pelos seus orgãos 
mais autorizados na polit.i0a naciona1. deixaram claro r. in- .. 
discutíveL nessas declarações solemnes. reit.eradas c frcquen
t..es. que manteria-:".1 integralmente, atA o fim, compl~ta e im
pcccavel neutralidade. ·.. · . · · · 
' , .Foi.· confiaclos nessas promessas :rormaes. de absoluta nf!u
f.ralidadê/:iu~ada por Min.as e S. , Paulo. que a Bahia I' 
Pernamh'i.lco :se.,. sentiram com .. o . dh·eito .. de lanoar os nomes 
illustres., dps .. seus rêspectivos Governadores, para candiclatM 
n esse càrg·o da .vice .. presidencia. · . . · · . . ·. . · 
. Nós, a. bancada bahiana P. a bancada 1pernambucana. 3S
tavamos na confiança plena de· que seriam cumpridos até o 
fim. ·integralmente .. esses compromissos. que não eram to
m:Kios· pelos represimtantes de M·i<naR (\ s~ Paulo cimplesmenre 
f!l•mnosco. Estados:_que tinham cnr.didatos á vice-presidencin. 
mas .assumidos principalmente ,em face dn.·sua· propria con-. 
f;Cien~ia, ,pesd·::l. que elles .se ,julgavam no dever moral e politic:o 
de nao mterv1r neste assumpto • 

• 
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. Hoüvc úm momento, porém, Sr. Presidente, ·em tiuà es;;es 
c~ous Estados. quebraram fragorosamente essc.s compromissos 
·Iormaes. · 

. · Mas, quebraram contra quem? Quebraram contra Per-' 
nambuco, quebraram contra a Bahia. Mas· qúebraram quan
do? Quebraram. exactamente, S!r. P'residente, e -neste ponto· 
chamo a attenção do Senado, e ahi' é que cstú. l)rincipalmente 
a resposta aos· illustres . representantes de Minas e de São' 
Paulo, na outra Casa do Congresso, -. quebraram precisa~ 
mente no momento em que est,ava quasi a terminar· o des
accôrdo entre Pernambuco e Bahia, nas vesperas quasi de 
uma conciliação ·.entre· esses Estados, na · escofha de ·um dog 
dons candidatos; quebraram um dia após ·a. affirmação que 

. eu' fizera. ao illustre Senador Raul Sa.ares, de que tinha ra
zões; as mais sérias 'e convincentes, para esperar, dentro em 
pouco, uma solução plenamente satisfactoria. Lembro-me 
t;Jue S. ·Ex., Julgando-me optimista, nesta previsão, tive en .... 
sejo então de desenvolver uma stírie de considerações, repro
duzindo-lhe conversas que eu havia tido com os illustres re..: 
.presentwrutes de · Pernambuco, . a~m de convencel..;o -de que, 
realmeiJ,te, ·um accôrdo .era quasi certissimo entre · os dou!:l 
.Estados-que àiziam em dissidio. 

·· De maneira que, Sr. Presidente, à quebra de neutrali-. 
dade ·contra. a Bahia .e. ·Pernambuco, deu-se .exactamente na' 
occasião em que ambos os Estados tomaram de publico ci com
promisso .. solemne de resolverem .entre si, amigavel· c cordial-' 
mente. essa questão, . conforme a no.ta a que se refere, em seu: 
discursO, '? Sr. Carlos. de Campos.;· .. 

Nessa nota dizíamos: ;(Zê)' 
' . ' ' 

"As citadas bancadas, bahiana .· e pernam:Oucanâ; 
resolveram qúe os seus• representantes,devidam!=Jnte au~ 
torizados, .encaminharão, entre. si e perante· as corren
tes politicas, ~- solução que.; resguardando os escrupulos · · 
cívicos de Pernambuco . e. Bahia, assegure os mais alto~ 
interesses do regímen e da Nação."". 

' . 'i ·-· 

Era, portanto, quando às duas bancada~ se haviam bar.:. 
monizado. e se· comprometticlo, perante a Nação. a resolver,· 

• essa ques·Lão entre 'si,. e perante as correntes politicas:: salva
guardando os' melindres cívicos de ambos os Estados; bem 
como os altos interesses elo .regimen e da Nação, foi. nesse 
momento que a politica de Minas e de S. Paulo, se julgaram 
com· o.' direito de quebrar a· neutralidade, que até· entãQ 
suppuuhaJú üii'1 dever, sob o :J)·J'eLexLo. de que não pódio.rilo!'i 
chegar a um· accôrdo, a uma conciliação. · • ; 

. . . 

A narração fiel desses f~ctos, Sr. Presidente, demonst:rà; 
desde logo, quão infundada .'é essa affirmativa do illustre . re ... 
presentante paulista, Sr .. Carlos ele Campos, quando S. Ex.1 

/ assevnr". . . . r .. • \; ". '. ' ' •• f 

«Que, nessa atmosphera, nesse ambiente, foi com.,. 
municado · aos representantes dos . Estados que agiam 
para· uma solução. conciliatoria, que nada ·se poderia 
~~~» . . . . .. 



' 

· W nffirmação :foi. ratificada e confirmaéla por. 'S.. Ex. ii 
quanclo disse: · 

' 

«0 Sr. Antonio Moniz, quando, :.í. ultima· hora s·a 
a·guardava ,uma solução conciliatoria, cleclarou que n .. 
solução era ii:npossivcl.» 

·Ora, Sr. Presidente, a exposição sincera, simpJcs c leal 
que· acabo de fazer desses acontecimentos, tomando como. 
t~;stemunhas de tudo quanto affirmo os illu&Lt·es collegas que, 
com migo collaboraram nâ. solução deste caso,. essa· narração:· 
demonstra de maneira irretrucavel quão inexacta é a affir ..... · 
mação do Sr. Deputado Carlos de Campos, segundo a qual). 

·· o .Senador ~<\.ntonio ··Moniz ou Moniz. Sodré, communicára se11 
impossível uma solução conciliatoria. · 

· O SR.. :A. Az:EREDo - Elia tinha se tornado realmente 
difficil, porquanto ·os dous Estados não queriam comnarece11 . c • . a onvençao.· · . · · .. 

0 SR., MONIZ SODRÉ - Responderei a essa questão . cie 
Convenção, que está tambem cm um aparte · do .Sr •. Bueno. 
Brandão. · · · . . 1 

·. · Mas, Sr.. 1Presiden~íe; como ia dizendo, é inteiramente 
mexacto que o Senador Moniz Soclré ou o Senador Anton.iii 

. Mnniz ou qualquer representante da politica bahiana, haj:\ 
aJirniado ·que era impossível uma solução conciliatoria; por
quanto. tudo estava mostr!:mdo, até aos proprios cegos, quo 
dentro em poucos momentos, 211 horas talve~, como · eu af-1 
firmara ao . Sr. Raul Soares, nós, Bahia e . Pernambuco, te ..... 

· :riamos resolvido o incidente, a contento dos dous Estados, e 
com satisfação ele todas as corrente!;; politicas d'o paiz, que 
;j:l 'se 'tinham manifestado em apoio do :Sr. S~abra ou do Sr .• , 
.Bezerra. · . . · · . 

. . ·Bem vê V. · ~x ;· Sr. Presidente, que não podia· aeixar cie 
vir ho,je ao Senado, :á ·primeira sessão que se realiza. após. as 
declarações· dos . illustrés · Peputados, "·contestar essas. asseve_; 
r.ações que me foram attribuidas e reattribuidas com tão no .. 

. l.avel insistenci\1, ·pois ellas não se .assentªm · em nenhüm res"' 
quicio ·de verdade. Mas, Sr. Presidente, a affirmaç.ão do Sr., 
Bueno :Brandão, de que o Sr. n:r. Moniz Sodré declarava 
que ·só compareceria á Convenção si o candidato fosse .o· 
Dr.. J. J.. Seabra, tambem carece de qualquer fundamento .• ; . 
(Pausa.) · · · . ·· . . · · 1 

• Sr. ·Presii:IeiÍ:te, a Bahia estava,· ·como t~mbem, o ·~EstaM 
de Pel'nambuco, no direito indiscutível de fazer as declara
ções que julgasse mais convenientes á defesa de seus melin ..... 
dres, ;,de :pundonor e de brios. Pernambuco . declaroU'. realmen ... 
te qtié. nãoRêompareceria ·á Convenção sem que fosse assen""' 
tada a ,·cariâ.idattira do seu iJlustre governador, Sr. Dr. José 

·· Bezerra:·~ Mas''•"não é·: verdade que o Senador Moniz Sodré ti
vesse. feito :igual asseroão. ,MúHo ao. contrar:io .. A B:ahia não: 
pleiteava o ·apoio de S.· Paulo ou de Minas á. candidatura dO' 
Sr. J .. J .· .Seabra.· O que· a Bahia· pleiteav.a,'junto ·ás correu:..· 
tes polHic.as. daquelles Estados, era que · elles se mantivessem 
em p,lena n:eU:Lralidade no seio da Convenção; o que a Bahi'a 
exigi·a 'era: que clles cumçrisscm as suas , promessas formaes. 
que nãp dcsresP!)itasscm aquellos deveres de ordem moral e 
poliUca, ·que cllcs mesmos acccntuaro.m não podiam violar •. . . . . . ~ 

-. 
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Jt, pÔrLa~l.o, si assiro agiÜi, eu· nrto pode.ria dizer· . ·que não 
comparece!'ia á. Convencão si não ficasse préviamente ussen--' 
Atada a candidatu.r.u. do Sr. Dr. J. J. Seabra. 
; "Tive· ·Oocnsl.úo naquella •eme:~gencia, .de. 'propOr uma fdE
mula <COnciliatoria. E mais uma vez fica demanstrado que 11ao 
tem a mais.,Içmgiqua ·.appa~(!ncia de verdade a u::.s~verM~O de 
iq:t;~.e nos mantmhamos, Balua e Pernambuco, em pleno e l~ter
l!ninavel. dissidio. Propuz que, .. des.de que S.· ·Pa'ldo e .Mmas, 
-~e julgavam no dev.er de ;não inteTvil' neste caso .por não que-:
;rer·em roelindra•r ·qualquer dos Estados em confli.cto, compare
:c.essennos . então todos á :Convenção: e afii, Minas e S. PaUI!J. 
:sem . se . ·constran~~;erem a tomar partido · em favr.t· da ~ab~a 
cór.trn. PéTnarobuco. ou da Pernarribüco ·contrn. n: Bahia .. dhn
diriam, com os dous candidatos, iguâl 'por· igual, as suas vota
-ções; dei~ando tambem inteira libPrdn.-de , aos ·outros Estados 
tpn;ra SG. manifes~rurem COIDO • jUllg.assem mai·S •CÓnVOllÍ.P;.nte aOS 
interesses do ;pm•z. de fórma. que o resultado C[l.l,e .entao apu
;ra~se .foss.e a r~3:l, a. expressa manif.f?stacão da, vontade co~
·scwnte e sem pe1as daqueU.es .que· alll se. congregavam, e nao 
:Q result-'J.ÜO de uni.a coacção exercida sobre eUês pelo .Presti- . 
gio -incontestavel de que .gosaní .na ;politica nOJcional os · gran-
des e. poderosos Estados de' S. !Paulo. :e· de Mina~.· .. · · 
• . Se eu, Sr ..•. Presidente, portanto .. devidamente ·autorizado, 

·propunha' ~sse alvitre, verdadeira fórmula conciliadora, oeomo 
·é .qué :Poderia' declarar não :comparecériàmos · á. Convenção, 
''Sem ·que prévi:amente ·estivesse assentada a· cOJndidat.ura do 
íSr. ,J. J.: Seabra;\'i vice-presidente da Republica? ·. · · · · 
:1. .· . Essa: ~inha. proposfa · tev6- loig:o. ·im.mediata ;ratiiid~ão do 
1 :sr, governador da· Bah1a; · O :Sr. 'Sea;bTa, · em1 tele.,"'!'amma que 
me dirigiu ~ que mostrei ao .Sr: Raul. Soares, e creio Lambem 
·êrue a-o Sr. Antonio Azeredo, fazia, nos mesmos termos, iden~ 
;f,ica -lembranca. . · · · · · · 
' ' . • ' .I. . .: . ' ~ • ' .. 

o ·.sR.. A:NrroNro AJZER:Eoo - ·Mas; Pernambuco trumbem ti-
nha aCic·ei-tn.do esse alvitre? · . ' . 

•• ! ' • ! ' •. 

· O SR. ··MoNIZ SooRE' - Não posso· inforroàr n; V'. 'Ex.· se 
~Pernambuco, • naquelle ·-momento .. havia ou não aMoitado esse 
alvitre.: Estou neste instante únicamenti. a demonstrar q'ue 
rnão :tem nenhum ·f.undan:iento, é antes profundamente inexa,cto, 
o aparte do honrado ·leacler da~ Gamara dos J)eputados ... · ·. . 

. () SR . .ANrroNro AzEREoo -· D,igo Jsso p,or.ql;le estava" de 
· ·ncco~do com a I>!Opcis.ta ·de ·Y, 1Jjx. · Sei: que Pernambuco não 

·-aiP!}Cl·tou este alv1t~e. ·~ ·. . · · ·.· ·.· ~ . . · . · 
.. , ·• r· . . •. , . . . . , ,. . . . , .. 

. ' . p Sn.,c"Mo~Ii. SonRE' -. Neste n1.omento. quero. ap~nas ac
.~::~ntuar a ~alta_ :~e. t_o.do .fund~~e~to, o qualquer vero:Slmilhan
,.ça da : afúrmacao ·.do Sr. ·Dep~taclo , !Bueno .. Br:inclão, · .de . 
• que.·<? Senador M9n.1z. Sodré }1av1a .c~eclar:adq que, só C01.1?):!a- . 
. ~ec01~Ia á Con\•cnçao de 8 de JUlho, s1 fosse. assentada. prévm-
. mente, a can,didatura. do·. Sr.. Seabra {i :Vic'e:.:Pres'idehcia da 

R:epJ.lb_lica. 'Qtiein. estabelece. 'essas forh1ula.~ do accordo, qnern · 
-py•opÕero, .esse.s ·alvi,tres COllCitiatoriOS, não SÓ não.'·lnerece ·a 
péch.a de irre.:luctibilidade, como airi.da não pode:da:· de fórni::t 
ulg_úma, exigir. como' 'condiÇão ·. indispensavel . ao.: riósso corri
_par~cime:çito á GonVQt'lcãç,. a·se~urarica· prév~a d.e_' estar. qe .. an
,temao a~~~p.tada :a c~f!-dtdatura,,. do _Goyern~tlo:r' ',QI:l ; B~hl3, .. : O 
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q'n'e. ci.t" P.l'OpÚnlHt' e .nl'lS dese,javamof>, em qÍlc fosse. escolhido) 
livremente, IHJ solo· da· Convencão, o nome de um candidato 
que reu:nisse a maioria dos volos conscientemente dados, sem 
oppresstvas suggcstões. 

. . :Além dissv; si eti pr~cis~sse de qualquer outra ·prova para 
VIr demonstrar de maneira mcontrastavel, a sem· razão des.'3c 
aparte do eminente representante· da politica mineira,· basta
ria ater-me a •)tltro apartede S; Ex., em que o illustre Depu-• 
tado ·se contradjz de manei.ru clamorosa. ·.. · 

Diz S. E:<~..: 

. . «Accresce uma circumstancia: é que a bancada 
bahíana se mantin1w. em uma irreductibilidàde. abso
lt'ita e declarava que. embOT;à comparecesse ú Convem-: 
çüo part!. votar. no illustre Sr. Seabra, não acceitaria o 

. resultado da Convenção desde que não fosse victorioso 
· o mesmo . Sr.· Seabra.'> · · 

Ora, Sr. Presidente, ·é claro, ·é evide~tissimo. que ha túna 
manifesta confrndicção no§· proprios termos dos dous. apn.rte~:~ 
citados. . · 

Si nós exigüi.mos, .para con1parecernios á Convenção,· qw~ 
.fosse préviam•:mte assentada a candidatura do Sr. Seabrn {L 
.v.; ice-Presidem·. ia da Republica, ·como é que iriam os 'declarar·. 
de· antemão. qt:e não acceitariamos o resultado da Convew:.fi,) 
desde que rião fosse escolhido o nome de S. Ex. ? . . . . 
. Si nós affirma:varoos que · 56 .iríamos á: Convenção · si 
ficasse, de antemão, firmada. a cand1daturà do.· Governador da 

.B'ihia, é evidente que·. seria incomparavel inepcia de nos-sa 
"parte. de.clar::rrmos. desd'e logo, que não acceitariamos: â so.:. 
lu.cão dada pela Convenção, pois esta. só poderia con·ststir na 

·escolha do nosso candidato. · · : · · · · 
. . . :sr nós . affirmavamos ·que não acceitariamos resultado da 
•Jonv~ncão que.não 'fosse a escoiha do Sr .. Seabra, é' que nós 

. admittiamos .~t . h),.pothese de .alll comparecer,, s,em o compro
misso prévio· de ser triumphante o candidato bah.iano. . ·. 
. : . O simples· cot.eJo de dous apartes do illustre · Deputado 
mineü~o. basta·da para demonstrar que S. Ex. estava pisandn 

. cm terreno :profundamente falso. · · 
. ' Mas ·a VP.t•dade ainda, Sr: Presidente: é que· a bancada 

·hahiai:i.a não ·tin'ha feito nenhuma declaração' nest~ ·senti~o, 
a que allude o Sr. Deputado Bueno. B'r1tndão; nós nao •havm

. mos· b.ffirrilado se acceit.ai•amos qu não o veredict~im. daquella 
•assembléa .... ;'·: . · ·· · , : .. · · ;, ·. ·· · ·.· · . 

E:' é'erto';-:que: a nós",cabià a faculdade de fazer tal declara
. ção:. o· nosso eminente ccillega. o ' Sr. ·Paulo de" Frontin, : teve 
enseJO -dê di.scutir essa questão', ·neste recinto; e':s. :~E~. asse
verou :ser um direito 'de · qtialq~er cónven.cionàl 1 'tlão' acceital' ·a 
solução dada pela convenção de 8 de junhb,·'desde ·quando, 

· sobre · o .• a~sumpto, :fizesse.' pr~via ,declaração .. .-.. ,· _:, .: . 
' o· ',SR: 'PAULO 'DE 'FRONTIN' ...:- Apóiado .. ' . 

I ' •, .: , , ', ,' ' . ,, •:, , ' '' .)',; I • • ,, : .' ' f', 

· .. O. Sn. MoNiz SODRE' _,. Eu . iria. mais .longe ainda·. qo .que 
. S. E~~. Posso amrmar g:ue, -sem anterior· deciarar;ão n·e~te sen- · 
~ido;· qualqu~r convencl1.ona1, ·quando: se. trata: •de,·um.a COI}Ven
ção verdadeira. e ·genumamente nacional, pôde ·mu1to digna-



menté hão .se: conformar com o resultado âa eleição, porque 
não. devemos confundir convenção parU{!aria com convenção 
nacwnal .. · . . 

O Sn.. A. AzEREDo -:- Nós não temos ·partidos. 
O Sn.. MONiz SonnE' - Se não temos partidos, a unica so

lução que nos cabe é exactamente. aquella ,que neste momento 
vou .a9centuar: qualquer que seja o resu-ltado da convenç1fi.b. 
nacional, não partidaria, nenhum dos . congressistas fica na 
oh~·igaçrw de acceitnr o que .fOr resolvido pela maioria., 

Darei ao Senado os fundamentos desta 1Í1inha· opirlião: 
• I 

Em uma a·ggremiação partidaria, em que é indispensavel, 
antes de tudo, para sua propria · existencia, o princ~J?io de 
plena disciplina, comprehende-se que os partidarios. divirjam 
no seio dessa . mesma convenção, discutindo as qualidades e 
benemerencia dos sel.'I.S .. candidatos, pugnando para que cada 
um delles ·seja victorioso naquella aggremiação · de .homens 
tpoliticos; mas uma vez que a maioria se manifesba, a minoria 
àeve submetter-se á .sua decisão, porque, ·do ·contrario, teria- · 
mos· a quebra ou afrouxamento ·dos laços partidarios, e, 'por
ta!lto, a fallencia ·ou dissolucão do proprio partido. · : 

Em umà convenção nacional, porém, em q1:1e não ·se apre
senta· como parte simplesmente um partido organizado, mas, . 
ao revez, se congregam varias agg·remiações,· diversas;· opiniões. 
partillarias, differentes correntes ·POliticas. em uma conven
ção dessa natureza, se quizessemos que a maioria suplantasse 
a minoria, teríamos feito então desapparecer todos esses· ele
mentos distinctos da politica do· paiz; teríamos extingüido . 
esses partidos su,bordinando-os . á: opiníão victoriosa do ll'l:aio~ 
numero., - · · · · 

• ' .I ' ' ' ' r ' ' ' 

O dever de obediencia á maioria, 'imposta aos carreligio
narios de 11m mesmo partido, é de todo . em todo in.dispensavel 
a sua propria exist(mcia. Mas essa mesma obediencia, quando 
se trata de partidos diffe.rentes, determinaria. a · extincção de 
todos, absorvidos pelo mais poderoso, o que seria ·um ' mal 
Para o paiz .' ' · · · · · · · · · · · · · ' · · · - •· . 

Por· isso, Sr. Presidente, tenho o direito, de que, aliás, 
:não usei-, tenho o direito· de .affirmar que, .se porventura 
comparecesse á convenç~o de 8 · de .iu,nho, não estava forçado,\, 
desde que essa . convençao. se annunc1ava ter caracter, verda
deiramente· nacional,: a acceitar· a deliberação alli ·. tàmada 
pela maioria dos deliberantes ... ,. ,,, · ,., ,· .,., . · · 

Mâs," o que· pretendo ·tornar claro,· .sr: Presidente.· é .que. 
não só a bancada bahiana não fizera · nenhuma deélaração 
neste sentido, como.aindà que .esta declaração .. está .em. com
pleta ·.divergencia éoni a asse:veração. do illustre 'leàder da ban
cada mineira, consoante a. qúal o .Senador Moniz. Sodré havia 
affirmado .. ~'que. só,. compareceria. á. Convenção· si· o :q~ndi.dato 
fosse. o Sr. Seabra." · ·. ' , · . . · · 

~- ' ' '; '' j 

Mas, Sr. Presidente; o Deputado ·.Carlos· de Campos; como 
o ·Deputado Bueno Brandão, accusam ambos ele: irred.uctibi- . 
!idade não só á po!i.Uca pcrnambucana como ú politica lm-.' 
h ia na. Irreçluctibilidade, ··como ? irrcductibilidadc, · em 1 que ? 

Pois Ó1;~·;ir,redi.wtivC1 .:~'bancada pcrriambuc::Ú1u qmÍndÔ;· essa 
bancada assigna'\'a · umà nota j.i.n1tamentc com a: hancn:d::i"J:ia-, 

' r..: 

' ' 

'·! 
·'· 
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hiana, prometLelltJu ao pai~ c tt8 ·for.I,.IU8 p'oliLiLms ucllc orgu
uizacla:;, uma soluoão :;uti:;fucloriu e cord~al por amba:; accei-
tas fraternalmente ? · · 

•l)ois et·a irreductivc•l a bancada bahiana quando.· é ccrlo, 
ella procurava os representantes pe.rnambucanos e lhes faúa 
.:vêr que havia, sinão ·um plano diabolico, ao menos· um· pro.:. 
j e c Lo macabro, de scindirem a politica dos dous , Estados, mos
tl·ando-lhes que se procurava atirar Pernambuco . contra a 

· Bahia, velho processo j{t gasto, e verdadeiramente i'mmdral -
· digamos ·assim - dte se dividir para governar, com p fim de 

enfraquecer o ·norte e ao mesmo tempo tirar dahi todas as 
· vantagens e · conseque.ncias .mais ou menos gratas aos capri
chos, ·ás ambic_ões e aos interesses de cada qual ? ! 

Eu tive , a. felicidade, . Sr. Presidente, quando communi
quei .aos illustres representantes da politica ,pernambucana 
qual ~ .ppnto de vista da Bahia, que não combatia Pernam
buco nem ho.stilizara o seu illustre .governador, tive· a feli
cidade d~ receber iguaes demonstr'ações de •affecto e de 
.apreço por rpart.e dos 1:esponsave.is pelos destinos do glorioso 
E~tad~ do Nort~, de fórrna que não só nos foi possível a Pl!-
hllcaçao desta nota, como I].)IUde lambem fazer a~ meu ClTII
nente collega Sr. Senador Raul Soares a deelaraçao ha pouco 
referida, de que eu tinha fortes razões. para es!Pierar chegas
s~m, dentro. em·. breve, . os dous Estados, á. solucão conciliato
rw, com a escolha. de um dos dous candidatos. . . ,, ' . . 
· ·:Vê, ;portanto, S. 'Ex., S.r. Presidente, vêem todos os illus

tres collegas que, não. ha increpação mais· injusta .do que essa 
de irreductibilidade lançada. a Pernambuco· ou ú. iBahia. . . 
. . . Irreductivel a bancada bahiana 'l Irreductivel ·.a· _sua. · po-

hbca .. ? · · · . . . . 

• Mas ha pouco accentuéi ~qui o alvitre conciliato.rio que 
ella. mesma. lembrou, afim de .que no seio da Convenção· fosse 
~:es~lvida essa J?er:dencia, mantendo l\1inas e S. Paulo . ~ ~eu
trahwade promettida, ·sem o constrangimento de se dec1d1rem . 
por um dps Estados amigos. · · · · ·· · · .· ·.. · 
· . E' certo; Sr. Presidente, que a Bahia tornou.,.se. realmente 
irreductivel ein alguns.- pontos que diziam respeito com os 
seus melindres moraes ou com a· sua dignidade. 

E' verdade que tive occasião de recusar varios alvitres 
que . se ni.e afiguravam profundamente; attentatorios aos brios 
da Bahia. · · ·· · , · ·· . 

Recusei ó' ·comparecimento da BahUt á Convenção, . quan
'elo · se nos pedi;:t que àli -comparecessemos, uma vez que de 
antemão Jii cst::J,va, pela politica:· mineira e pela ·politica pau
lista, assentada. a candidatura. elo illustre Governador elo Ma
ranhão .. :rvras cu .o fizpor uma· questão de ordem·. moral, por 
uma questão de melindres muito . respeitayeis;. porque . nós 
não pódei'iamos de i'ôrma alguma ali comparecer sem· ferir
mos, no seu pUndonor; o nosso Estado natal. Tive -occasiã0 
de accentu:ar · que' não . era possivel a · Bahia · compai·ccessc 
a uma Convenção, fossem quaes fossem os. resultados · dessa 
Convenção,' mesmo que estivesse' préviamente assentada. a vi
cloriu ·da ·candidatura. Seabra,· desde quando. o candidato de 
l\1 inus i'·dsse o Sr; Urbano .Santos, pois, · seria: 'par.a ·· nós· 
uma Innnilh!J;ção ··votarmos no candidato ele .. Minas, .··quando 
l\~inª.s ~~ec.U§!lY~ o seu ap_oio ª~· C!lnc!idat~ da B~hiª.; ~iyesse~ 

., 
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mos nds a l!el'Leza pl.ena e absoluta de que seria tt-JumpilUnLú, 
esmag·adorumenLe trmmphuntc a candidatura Seabra. c nós 
nos respeitando a nós mesmos, porque já não procu'ravamo~ 
a realização . de ~nt~r~sses pat~tidarios, nem ~esmo políticos, 
mas ~uivar ~ .Pr~nc1p10. de. ()rd~m moral, ah1 envolvido, não . 
pode!'1amos . J ama1s nos, submetter a comparecer á · um à· Cón
vençao, em que, ao· passo que. a bancada e os rep'1•esen:tantes 
.~.ahianoíl sui':t'ragava~ 'o nome. d(). candidato mineiro; a ,Poli.:. 
.bca,. os, repre~ent,antes , de . 1\fmas, neg-avam o . seu .apow ao 
candtdato baluano.. · . . . · · . . . , · · 

. Recusei,, ainda; Sr. Presidente, .mais outro alvitre, ,aqucl
lt? a crue .. re~ere o Dep.utado 'Carlos de Campos. Recusei .o ai,.. 
vitt:e. do tr1punal. arpüral, quando . se nos propunha, que u 
pohtlca. baluan,a e ?- pert!ambucana, submettessem. a solução 
d.a9ueqe caso · a · dellberaçao de· algun~ representantes da po- · 
h~tcl:!- ~~dera~, por nós mesmós escolhidos. Ora, desde que. se 
me fot apresentada. esta propo,~ta - c o meu presado· ::umgo, 
S~·. Itaul Soares; é testemunha disso · -· declarei· immedintu
mente que reputava tiiúa humilhação, uma .profunda humi:.. 
,lhação, quer para"a Bahia, q11er para Pernambuco, seme
lliantc àlvitre, porq1,1e não· eram elles, · Estados postulantes, 
para sujeitarem essa. sua pretenção legitima . 'á deliberação 
de outros.· personagens, · por·· mais . elevados que i'ossein. elle.s, 
.no ·seio da 'politicà nacional. Declarei mesmo aos illustres 
representantes da politica .de S. Paulo e de Minas, declai·ci.:.. 
lhes que, ainda que tivesse.· a certeza absolutà' de · qúe · seria 
triumphante, nesse, tribunal, a candidatura Seabra, eu repu
tava isso ·uma de.rrota .politica maior, sob o ponto de vista, mo
ral, do que ·a ·não accettação dessa candidatura por outros pro-
cessos .mais regulares' e dignos. . . -

Sr. Presidente. repelli em nome ela Bahia o alvitre da 
cecolha ·de· üm · tcrc!eiro nome, otitra ·solução offerecida. ·· 

Tive:. occasião de affirmar . q uani:lo eh1. reunião eori1 .os 
ineus ·. illüstres .. companheiro8 ·.de · confabulações. Srs .. Seriado r 
Raul Soares·, Carlos de· Campos, digno l.eader da .bancada. pau
lista e o não menos. digno le.adei· da bancada mineira, Sr. 
Bueno Brandão, . em. cômpanhia .do meu. presádo ~· ainigo Sr. 
':rorquato M,oreira,. que a hypothese .de um ,terceiro nome ,era 
a que. mais profundamente .. p1ago~na · !JS dous .. Estados·· ~m 
questão, pelo. menos er_a .. a gue .feriR mats. de frente. os melm
dres da Bahm. E entao,. argumentando· nesse sent1do, d~cla,.. 
~rava qll;e a. esco.lha de .. 1.1111 .terceiro ·nome, .depois de laJ?.cados 
os dos. 1llustres, !}overna(iores. de Pernambuco. e da Balua. era 

.a sentença .Iavi:-à.da pelas corre:i;ttes. poliLii::as m'tcionaes . de que 

.te do e qualqtier cidadã.o. braspe~~o estava no ca~o 'de .. ser, Vi
·ce-Presidente da Repuhlwa, menos os. Srs .. Seabra c Jose Be
zerra. l)eclarava ainda, que· es:ta proposta traduzia m11ito mui 
.os sentimentos de .. cordialidade qtie a Bahia ·mantinha. eoin 
Pernambuco, através de. to dás aquellas circunistancias. A Ba
hht não hostilizava. o Sr. ·.rQsé· Bezérra nerri ·combatia>a politina 
pernambucana.· e, por. isso; ·.· se ·nã() . i'óssc impossível a nós, 
.abrirmos· mão' da .candidatura dei. Sr,.. Seabra· .. ;;dep'ois de. sua. 
tlpresentacão, só pod eriamos.; ter uma unicà cándidatura, ,a do 
Sr. José.,Bezerra, desde que o ~riC!l1:}.e .. de ,S:. ~x .. :iá · tinh~ ilidb 
lanl}ado por 'outra~ ~orrentes J?OhtiC~s ,;do. p:l!z;. ,Deç:larei;-lh~s 
ma119 :qu~ .1'!.9~ ~e.l;l~I~:I!J.J.'P,..Q§ .. Inulio. ~ai§. magQad.Q§ CQta a ~ndi ... 

r • •'•, ·' ·,, •: • ' • .,,, ·' • 
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' caçúo ele um ~erceil·o .no.me. do q,_ue com .~ escolha do S1·. J·osé 
~ez!)r·ra, e qL!e eu Lambem ac:t.:,ed_lta.va que Pernafil:buco .se nHl-: 
lllldrulise ma1s com essa solucao de quê.com a preferenc1a dada 
ac Sr. J'. J. Scabm. lJt·ocurei incontinenti os representante~ 
pomicos de Pernumb uco, ·informando-os· dessa nossa attitude, 
r•orque a essa reunião não estivera presente nem o sr·. An:.. 
dr·acte Bezer1·a nem o Sr. Senador Borba nem. o Sr. Estacio 
Coimbra, e tive a g1·aude satisfação de ver . que e;;.ses senti-i 
mentos de cordialidade elo meu Estado tinham éco, eram ple
namente correspondidos pela politica de 'Pernambuco, tanto. 
assim que os seus mais autorizados representantes ai'fir
maram, desde logo tambem a· todos· os proce1·es da politica 
nacional, inclusive ao· chefe da Nação, de que a escolha de um 
Le1·ceiro. nome, os fe!'ia muito mais . profundamente· do ·que a 
escolha do G-overnador da Bahia. . . · , . . · . 

• Sr. Presidente, vê ·V. Ex; q uo a ineducLibilidade da 
Bahia só se' mantinha no Lenenu .puramente 111oral. · 'l'inha'
mos deixado á margem a questão da victoria. Não· poderia
mos accêitar alvitl·es que não esLi:vessem. de accô1·do com a. 
nossa. consciencia ou com os melindres do nosso p undono.i' •. 
NesLe caso, nós·. haveríamos de I'epellil-os,· ainda que fatal~ 
mente caminhassemos p·ara a del'l'ota. · 

Tive· o conforto d'alma de verificar qu'e aquellas minha~:~ 
affirmacões .eram plena e . ardorosamente suffragadas,. não 
só pelo Governador da Bahia, como ainda por todos os· méu:; 
llompanheiros .de representação nacional, e ainda niais, . pos·
teriormente, por todas as .correntes politicas no meu Esta·i.o 
natal, que todas se .manifestaram cohesas. e se mante·em fil'·.,. 
mes ao lado do ponto de honra da Bahia, porque, ·Sr> Pre..:. 
si dente, sejam·· quaes forem os ·I·esentimentos, ·sejam· quaes 
forem as malquerencas,. sejam quaes·. forem as ·divergencias 
que porventura. ·pudessem existir entre as diversas correntes 
politicas, na minha terra. o ·que é verdade incontestavel é · 
que, no sacl'ario da nossa . conscielicia · e no . escrinio dos nos·., 
~:~os sentimentos, nós todos, .governistas ou. opposicionistas 
guardamos essas . forcas vivas do.· caracter, .que se · chama.~'ll 
brio e pundonor;.,honra e lealdade, independencia e altivez, e 
constituem o mais, bello apanagio moral, da nossa terra que.:. 
rida. e gloriosa, através de todos 'os 'momentos felizes pu ~or:
mentosos. da vida p_olitica do nosso ·paiz. 

O SR. A.;· ÁzEREÓo -·Muito bem • 
.. à .Sa. lVIo;üz SoDR~' ~ Vê V. E:x:., Sr. Presidente, e vê 

tambem ·o Senado que nõs só . nós mantínhamos em' attitu:ie 
de completa irredUctibilidage qu~n.dv se tr~tf!.vam de a:uestõcs 
.de ordem moral;'~m que .nao é hclto trans1g1r. . · . · · 

. , . ., .. ,,. ' ' ' , ., . . , . r: ' . '·. , , 

Irreductiveis uão fomos nunca., quando. se tratava de re
solver, em si mesma; e ;pelos processos mais razoaveis, · a 
r:•, estão da ,yice..,.presidencia.. · 

·E foi. exactamente •q1:1ando se esperava, qua~iao. era certo 
que a politica bah~ana .e a politica. pernamb~1cana se con,jt1-
gariam .. para, escolher um só. dos. dous canchdatos em · fóco; 
quando·•eU·•Jú. tinha _ap.nuncia.do essa nova alv~careira aos ~c.,.. 
presentantes • da • pohttca na.cJOnal; quando, ,p9r . sua vez, .. os 
reprhsentantes da. pomica ·perJ?-ambucana. !a.zia,tn as mesn:~s 
declaracões até· ao.. ·Sr·. Ep1tac1o J?e,sso~, CJLle . cqe~o~t. ,_a clis~. 
cutir o a~~umpto con1 o.'S:rl Estac1~ .Coimbra, f~IJUS_ta~~l?-~~ 

, . 
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m·~sa occnRião, quando· era ccrLu. u ~uluuuo mniga\•cl onLt•c os 
dous E~taclos em eompelil.{ão, que surg·iu o Lercei:t·o nome. 

O Su. PAULo DE l"RON'l'lN - O que foi ele lam(.mLi11· foi 
que essa conciliacüo. não tiv(}ssc sido o resulLado da no La pu-
blicada. · ·. · • · 

O· Sn . .MoNIZ Soonm' - V •. Ex. não tenha. que .lamenL!U' 
esse facto, ;porque essa C01iciliar1ão foi o resultado e~mcLa-
n:entc da· nota 'P.ul?_licada. • . 

O Srt. PAuLo DE.FRON'rrN- A noLa promCLLia; s1, ·cm to
gar de prometter, tivesse. dado a affirmação ele uma conci-
liação, seria outra cousa. · . 

' '· 
· O · Sn. · MoNrz Somm' .....:.. Eu responderei a V. ·Ex. dizendo 

que si aquclles que resolveram a questão,. no:> tivessem dadt\ 
.tempo,. não· houvessem apressado intempestivamente a solucão 
!oo caso, c essa conciliação se fària provavelmente dentro do 
24 hora:;. . . . · . · . 

.S. Ex. argumenta. e ahi com toda a.raz.ão, .porque S. Ex. 
não· estava na intimi clade daquellas coni'abulações. Mas, o 
meu. prezadQ amigo Sr. .Senador . Raul Soares, que tinha 
sciencia: dessas occurrencia, que sempre lhe revelei nas Ipi
l~has . intimas expansões de ·plena confianca; já. não poderú 
·1aJer. essa mesma asseveracão do illustrc representante do 
(DisLrlCto Federal. , .· . · ·. 

O SR. PAuLo DE F.RoNTIN - J?osse a affirmacão. . • . 
·10 .SR. Pn.EsiDENTE -·Peco permissão· para lembrar~ ao no- . 

b1·c Senador que ,está dada a hora. do expediente. · 
. O Sn. MoNiz SoonÉ - Eu pederia. a V. Ex.', Sr. Presi

dente, consUltasse a Casa sobre se me· concede prorogação da 
hora .dQ expediente. por mais trinta .. minutos, affm de que 
ou p.qssa concluir as minhas considerações. ' . · · 

.... o s~.· PREsiDENTE ~ o Sr.·. Senador Moniz Sodró requer 
prorogacão .da hora. do expeqiente por trinta minutQs,_ afim . 
de ·que -possa conclmr o seu discurso. Os Senhores que a con
ceclem, queiram dar o· seu assentimentQ. (Pausa.) · 

.. · ·.:Foi cqncedida. Te~ a pala:vr~ o. Sr: Moniz Sodré. . 
· . O Sn. MciNrz Soottill - Eu agradeço a .V ... Ex., Sr. presi

dente, e ao Senadç>, essa captivante demonsJra.cão da sua ge-
nerosa benevolencta. · . . . , · · · · • . ... 
· .·O Sn. PAúLo DE l"RONTIN - Si .V. E::iCine pern1itte, co~n

pletarei o meu aparte (sianal de assentimento do orado1·). 
Dizia que; .se a conciliação tivesse sidó 'feita na ·Occasião cm 
que .as bancadas se reuniram, tqrnando 'publico· à resultado 
desta ·conciliação, com certer.a não· estaríamos na situacão po-
litica >actual. · · · · 
· l() SR., MoNIZ SoDR.É - Eis · ahi, Sr. Presidente.· . Vou 

responder ·o aparte com que me acaba· de h'qnrar o eminente 
Senador .. 

Antes de tudo, devo dizer que em questões: ·.desta. na
;tureza:, em que estavam cm ,jogo os melindres poliLicos qos 
dous. Es.t!LdQs, trabalhados. pelos que:< ~xplÇ>rav:~:rn: • es~a .. d1s- · 
corcha, ,la era uma conqUista extraordmar1 a conseglllr 'qüe, 
no yrazo curto d'q oito ~u de.z · diasb chegassemqs a .uma E;O-
~uCaQ, de Lodo. satlsfacto.rra v.ara ag:~ º-ª•:. ,; ,. : 

/ 
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.O t\n. J',\ULu DE 1!'Hu.:\TI:>: - Y,. Ex. sabe que o pu eLido 
q11C. rcpresenl,o, Lendo atmniLo a candidatura apoiada pela po
litica bahiana, deelal'OLL ,qLii) aceciLat•i:J. o resultado da oon-
\:enc~.ãQ • r l, . I • •. , 

. ' ' 
O Sn. 1\Iomz Somu~ __,.., Di:du eu. Sr. P l'OSiden~e. que não 

~'ora muHo que plcitcu:;;sel'Í.1o·g_ nos fosse dado mais algum 
'l!:rnvo, ptu'a tornar· el'feeLivo' esse uccõrclo que tanto deseja
vamo~. Por isso pccli o udlanü5nLc'> da Convcn(;ão, como podem 
::u.l.l.e~Lm· ainda os, meus i.ll11st,res oolleg-us, Srs. Antonio Aze
redo l! H.a11l Soares. E -"C plcileei o ·acliamento da convenção, é 
pcirqnc ,julgava I'!osslvol esse ae.cô.t·do, apczar de Minas jÚ: nos. 
to.· fechado as portas, com ·a dcclo.rar;ão da sua b.ancada de. 
CJUC ia· su:l'J'ragar o nome do Sr. Urbano Santos. · · . · ,. I . . , . ·, , , . 

.. Mas,. Sr. Pr·esidcntc, cslc nicu optimisáio, eslas minhas es-. 
fJora,n()as seriam porvcnlLU'a tão infundadas que não · justifi
cal:isem si quer· o peçliclo do adiamento· ela conve~li:·ÜO. 

ó Sit. PAULo 01~ FtlO:\'L'll" - O adiamento deu-se do ·dia 4 
pam. o dia 8. . . · · · · · . · 

ÓSH. i\1uNiz. Sourtii- Mas não do dia 8 para o di; 10 . 
. · Ó Sn .. :r,,\.uLÔ Ói;; FHON'L'IN . ..,.- I~so. nã~ era, mais . pOssível, 

porque, no dia li jú havia outro .candidato àpi·esontado c a nota' 
{ia. lmncada- é de. 2. 
· O SR. l\fuNiz Sootm' - Responderei o aparte de V. Ex. . . . 

Dizia, ou que não era i!Íusorio o nosso optimismo. E os ..., 
!actos que se dcscnrotarum vieram /Confirmar as nossas pre-
visões. · 

' . ~ ' ', ' ' . ' '. 

Mas,· 'diz .o 'meu i!lustrc collega que. o adiamento .se ·fez do 
flia 4. para o dia 8. . . . . • . , . . . . . . 
, . Devo lembra.r ao Jllustre representante· do D1stl:Icto Fe
dci'a~ que .esse ádiamcnto não foi cnncedido em virtude da so-
\1citac.ão. das banéaclas da Baliia .c J?cruambi.Íco. '. · 

. Fora.n~ o~ P;oliticos do llio de· .Janeiro que peclira,iln aquelle. 
adiamento, ,como uma· hi:nnenag-cm. :prestada ao Sr. ..Nilo · ·re
c:ar;ha, que .iú estava ás portas desta Ca,pital. . 

·O SR. PXuLo · Dl~. FrioNTIN - o que não impeclía que hou
vesse tempo para .cheg·ar a .. sol.nção entre. Bahia c Pernambuco. 

d SR. 'M'UNrz Somm' -·O que afi'irmo a.incla ao illustrc .re:... 
:P·resentante dq ·Dislricto' FederaL é que, se nos tivessem "dado 
Q prazo de 48 horas, si Minas não se houvesse prccipi.tado na: . 
escolha .do Sr.: '(Jrbano -Santos, .desde 'o dia. 6, eu estou: c.erto 
de (Jue-mesmo-.no dia 8 ;já. t.Qriam a Bahia e Pernambuco re-. 
~ol vi elo amigu..vclmonte a •pcndencia .. ,; , . 

;v. : E.-x; rJeve lernhl'ar.:...se l:le que. a Convencão se reuniu . 
no. <Lia 8. de :JLJnho e·. a.· deliberacão tomada contra, •i( t)olitic .. a 
de .. Pcmambuco c .da .Bahia· foi ·no dia G .. PO!'QÚe:nem .si'C!.~~cr· 
IIOS·concederam as, /~8 ·horas que medeiavam ·entre. G. c 8, ::thm 
de resol:verri.1os pacificamente a questãó. ?. Si i10 . dia 8. já não 
estivesse, .por ·.nos·'resolv'ido o ·incl.dente, a .co·nvoncão Nacional 
poderia· ~ntão. suffras-ar o nome do Sr .. Urbano. Sant'os' ~ . 
. ·. '0 Sil.'.' PNu-i.Ó ·nE .FRÓN'l'IN ~ Mas já se tinha decori·ido· ,) 
per;iodo·de 2' a' 6. :, ··-' :•·:.:. ·· · ·, .. · · · ·,. .... 1 · 

S. - Vol. V.· i-' · .. ;:;; __ .. 
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O. Sn. !MoNr~ Soo•t1É - V: Ex. ;;tffirnu• ·que dú. se 'Linlt~ 
dccorrrclo o nJerw<!o de 2 a 6, mas houvesse o desejo sin
cero de couciliaç:-ão c,·. por certo,' até o adiamento nos seria 

' concedido. · · · · · · 

. O St~., l)AULO DE FnoN'lii.N. -''((áaso seria 'escolher,.; !E'..ra: 
mais Iogrc9 .que na nota se declarasse uma conciliação favo
raJ',·ol ou ao governador da Bahia ou ao Presidente de ·Per-· 
narnb'll c o.. · · · . : , 

O Sn., l\IoN!Zi ,somu~ ,_ ~ Affirmavam os representantes âti 
poliL'ica de S. 'Paulo, os da. politica mineira, bem como todos 
aqucllcs que estavam envolvidos nesta questão, com mais ou 
n~enos autoridade, que ella se tinha tornado de difficil. solu
çao, vorquc estando em compcLil;ão os nomes do Sr •. Seabra 
c do Sr .. Bezerra, a prefcrencia. dada a uni· determinaria o des':' 
contentamento do Estado cuja candidatura· não tivesse sidó 
acoeita. Desde, poi·ém, que desap;parec'essc essa competioão 
entre os dous ·E~stados, com o maior prazer seda indicado .. o. 
nome {i c qua!1quei~ dos dous candidO:Los referidos.. · . , 

Ora, fiados exactamente nessa affil;macão, que julgava
mos muito. sincera, cir.cumscrevemos a. solução elo p1·oúlemct. 
aos doüs ·Estados em questão, certos. que desde que esses Es
trudos resolvessem acceitar uma ou outra candidatura, a do 
Sr. Seabra ou a do Sr. ·Bezerra, nenhuma duvida mais huiV'e
ria por parte de S. Paulo ou de :Minas, porque o·_unico emba
raço, unico obice exi~tentc, era exactamente nao quererem 
ellcs melindrar a Bah1n, ou Pernambuco. . · ., · 

Affirmou . o Hlustrc representante do DistricLo Federal 
iquc se no dia \2.' tivcssemos realmente feito a escolha <!e um 
dos dons candidatos, estaria resolvida a q,ucstão. · · . 

· Os factos vieram, na exuberancia da sua dcmonstrac:.ão' 
nos. ci.u·Lificar. de qtJC se tivesscmos naq,ucll~ momento (')he:
,gado a 1.uq accôrdo, ainda assim não seria acceito por Minas. 
c S. iPaulo. o nome do 1Sr. Seabra nem· ao< do Sr. Bezerra, 
:porq,ue. a verdade ·é que ·a escolha .do .illustrP, .gov~rnador cki, 
'1\faranhão. i' o i fêit;l. preci·~p·itadamente, .para embaracar ·ou· )m..., 
pedil'· o Iiosso entendimento, ti:l eii1' !Vias de plena realizao-ü:o.1 
· • Não foi,· portanto, a pg_litic·a. h_ahiana ~em· !1 pernambu

cano. que perturlbon. a questao da VICe-Pres1dcncm, mas a re
solução • em . que estavam os ~proceres da situação Uc adà\p~a:I~ 
out.m c.andidatura, mais ao sabor dos· seus interesses.í · 
· · ~ü.o quet·o. Sr. Prcsiden~l'.~, nct~te moment~; apry·ar a qucn:t 

oabG J'calmenLe. a ·J)cspo:nsabrlldade :por essa sltua(iao de lu.tas, · 
cujas ,conseq;ucncias .ningcrc:9 Jpóde prever·:· . ·· · . . . 

O Sr. •Garlos de Campos 11a. defesa que fez anLc-honLcm 
Jlt~ sessão· da • Cama1'a ·dos Deputados, 'cm· resposta ao lcade1· 
·,la 'bancada babiana, -tirou de Minas toda a l'.esponsabilidade 
d.c.ssn situação: s·. E:x:. argumentou~ que é incdvel, que é incon-· 
üchivel, ,; Hlogico, que ~~. al;tenta.L~rio 1 dC V?dO senso comm~l!l' 
que l:lc qneir·tv Jun()al'. soht•e a _pohJica. d~. Mnw.s~ a responsaU:nlr
dade do fracasso dessa combmaçao, :porque ·Mmus. era exucta
rnenLe a m:iis interessada .cm resolv~r · saLisfaLoriarnentc o: 
jnciclcnte, ~uc .l.anL9. in_~el~CS§ava a candida1u:r~ dQ. seu IPrc-
'sidentc·. .. · 

.. , .... - .. ' -- r 

1. 
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.· "f' : Lerei 'O tliscm·so do illusb'c Deputado-:~ 
«0 Si·. 'Gc11'lo11 de Campos __, Por•quc Minas, . 'qu·c 

nssfm se havia assegurado ·da principal parte da so: 
lU(<ão do problema de uma maneira qu~ se impunha u; 
opinião nacional. havia de crear-se a Sl mesma emba
racos de tal Ordem? (A.po·iados e nÜO alJOiados.J. 

O ·s.,., Biteno BJ·ànclúo - Mas não seria rJ" Estado. 
que deu o Presidente que havia de crear difficuldades. -· . ' 

f)cS1·. Cw·los âc c"amJpos- Já vê Y ., Ex. que, deantc 
do simples bom senso natural· das cousas, toda css..,; 
conLestura de objecções se des~az aq i.nais leve sopro. 
:(.AtJo·ia!lo~:>· c não apoiados.). · · 

O S1·. Ca.rlos de Cwnpos -· ~'-\lém desse natural bom· 
senso, que preside a todas as relações na vida c, por, 

. , maior i a de razões, úquellas que di2lem respeito. á po
l.ica, o que se ·prende ú .logica dos factos é que não 

· r:.oria admissivel que contasse com uma unanimidade do 
tal l'órma .estabelecida por Lodas as unidades da Fe
dm:aç.ão, com excepção de. uma, que ainda assim não 
hnpugnav~ · pos•i:l.i"vament? o can(li~~to {~ 'Qresidenci.a 
da B.cpubhca, ·fosse prec1samento •lVJ.mas, pefa sua po
litica, pelo seu .governo, · pelos · seu.s representantes. 
ercar essa situação· tor~uosa, essa actuação conde:; 
mnavcl. · . 

::· · .Parece .que a: Iogica falharia. po1: todas as formas 
.. em~ situações de.ssa natureza.:<> . . · . . 

.·Mas, ·sr. Presidente, permitta-me V. Ex. que cu c liame a:. 
aLLençã(). do. Senado :para essas declarações do Sr. Carlos de 
Campos, .figui·a de destaque na .politica nacional, :porque. cllas 
eoutém cm si, nas suas entrelinl1as, e em seu bojo, revelai}ões 

· :ver~dadeiramentc surprehendentes ou profundamente graves .. 
. . · Nü.o é a. poliLica . de ·Minas a: rcsponsavel por essa situa

ção! A Jogica :falharia se admittissemos terem sicto os repre
.sentantes d~ssa politica qu~ c:r:ea1~am "essa 'si{u.a.Qão. t"01'(twsa, 
essa acl'uar;ao condemnavel". · 

Quu.es :foram, e:ritãó, os resp:onsaveis, Sr .. Presidente, por. 
~essa situação ·tortuosa, 1)0r . essa uduaçüo condenmavel? · 

. '... . :· ' .' . . . ' 

. Seria S. Paulo? Seria o ·Sir.)PresidenEe. da Republica? 
~r. isto, . Srs .: .. Scn;:tdores, ·que nos cump'ró evidenciar.~ 
O leaclcl'. da bancada. paulis~a: :làncou. aos a1;cs uma bo111ba 

·(!tiO pode se.r: explosiva. · · · · . . · . . · . . ,• 
' .. Nôs '.prccisa1no.s saber, a N~ç~o precisa avei:igum~ quucs 

:toram. os vcrdaden·os responsa.vc1s pm·. e~sa "s1tuar;ao fm:
t.uósa." .. · q'ua.es .foram. 015 autores, os ·co-autorcs dessa "actuavão 
condemnável" a. que se refere o,:lcade?;.paulista.: -

' .. ' . 
tSeria S.; .Paulo? . 
No discurso do illusl,ré representante paulista - ·u. la

htento qúc esteja deserta a . Jmncada de tS. . Paulo --:.. acha-st~ 
H }na· i.n.~Jn.unção. ·S'l'avis.sima a ~:esv.e!~.o. dcsêa :;r:e~P.9.ll§albiJ.i,:-
daclef, · · · ··. ·. . · . · . . . . . ' ' 

. . 

•. 
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Não :3Cl'itl .l\lüms, porque Minas não tinha inLC!'eSSO 0111 
iH'oloug·ar essa _ tendenoia; não seria Minas, porque Minas só 
to1'ia dosvantag·em OJit perturbat· a soluoão pacifica do pro-
blema. ' · 

' ,, '' 

. 8eria, porventura S. Paulo? Estaria S. Paulo -einpenhado 
em eonflagar a ordem na politica nacional e perturbar a har
monia reinante, ~o proposito

1 
quem sabe, de chega:r a qual

quer outra soluoao que sorrisse melhor aos seus mteresses, 
tlllO mais satisfize~;se ás suas conveniencias, ou que fosse mais 
ft1,vomvcl. ás suas 'ambi-cões Seria. o Sr. Presidente Ja Repu
blica quem actt.~m'ia com as . impertinencias do' seu capricho, 
para inipor .ao paiz uma solução que não consultava os inte~
esses da Naoão nem col'respondia ús sympathiàs publicas?. 

J!J' misLcr que se evidencie este i'a~to. O reprusentante 
da :politica paulista decla::-ou. que s·. Paulo estava em uma· 
gTavc. clil':ficuld<.cle para· :r'esol.,er o caso da vice:.:.presidencia · 
da Ilepublica, po1·que, si . de um lado· estavam as.· sympathias" 
da bimcacla paulista pela-. candidatura b'ahiana, de outro lado 
e:-;ta a o apoio· da alta diz·eccão politica 'de seu:IF'Jstado ·á cari
didaLura pernambucana; s: Ex. di'sse que se havia estabele
cido um clissiclio, · sohTe ·.o assumpto, ·-na politica· de S. Paulo. 
E para que os meug illustres collega.s verifiquem por si mes
mos. a verac:dade das minnas · affirrr.acOes,. vou lêr o trecho 
~n questão do discurso -·do· digno· representante p_aulista: 

"Com. 1(3aldadc; .. :diz .S.- _-Ex., devo. 'sal~mneinente 
declarar que na· bancada, paulista o nome -do. Sr. J. J. 
Seabra era recebido ·de ibraoos ab-ertos . :para a vice-pre
sidencia _da Republica como .ua alta direcção. politica 
de S. Paulo, por i'órma .igual ,recebido: era o nome do · 

· · · não ínenos ·illustre · ~r. .Tos~., Bez"erra, Governador ·de 
llernainbuco. , · · · · · · 

··Esse dissidio lancava as raizes da sua duvida po1: 
toda a .. parte, estabelecendo uma situação . que ·é · injus-

.. ,. Lificavel em. qualquer dessas bancadas para o espirita 
... · de irreducti.bi~idad~. em que ellas. se :encontravam._!'. . 
Portanto, Sr. Presidente, é o ·Úade1; 'dá bancá:d~ "de Sãa 

Paulo, quem affirma á :Nação, quem confessa, por lealdade, que 
no caso da escollia do :candidato á vice..:presidencia :da Repu- .. 
blica havia um dissidio ·entre a . bancada. federal p~ulista . e ·a 
alta :direcção 'da. politica de S . .Paulo. · · · : ' · · · · ·· . · 

. Sr. Presidente,· nessas/ questões que interessan1 tão' pro- . 
1'~mdámente jtS ,çondições .. fil~.stenciaes . do ':nosso ... propri~ .Paiz, 
ncssasl questocs que pódem mteressar a·.proprla -est~bllldade, 
das npssas in~tituiçÕ~S politif?aS,_ não n,~e animar!a .a. fazer,..ac
cusaçoes ,:q1a1s ou menos ·I~fundadas; com ·.o mtuito de. qar .. 
r~sponsabl11dades, ·a. •esta· · ou aquella personagem da , pqhtlca ... · 
nacional, ·pelo-.;. desenrolar · dess~s · •_ · acontechnent9s, que, pód~m 
tomar proporr;o.es de· graves per1gos para< o Bra.s1l:: · Não aff1r-. 
maria que fosse· a politica paulista a responsavel ou .a unica. 
re~~onsavel_ por_ ess_e. diS:S,i~i~, na politica: ;nàc,ion~l. ,: . ). _, ,. _ 
· · ·· O cru e accentuo é que, s1 de um lado o. Sr. Carlos.de Oam-:

pos d'eclara··q\l~.não· hayeria_jnt~§S.e; de ,:Minas, -:ell1:.1J:éi'tur~ar; 
a· solúçã<J pac1f1ca do problema e s1,: . de ·outro lado; confessa,, 
tambem que S. Paú.lo estava ePl sérias difficuldades~' para' -r e-· 

' . ' .. ' ' ,. 
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. solver a questií.(), em virLude da divorgenoià existente enLro a. 
sua bànoada e o seu Governo, e S. Ex. accrescenta que não se 
:P.óde assumir uma attitude ·sem que haja. para isso qualquer 

· mteres~e, nós temos ·o . direito de perguntar a S. Ex:. : a quem 
aproveita a permanencia desta luta, a . solução não pacifica 
deste problema, ·a ·quem interessava a não escolha dos ('"l()ver
nadores da -Bahia ou Pernambuco.?. 

. . · S. Ex. diz.: 

, <Seria. tornar interminavel .o assumpto, dizer que 
não. ha deslealdade sem interesse e sem motivo.:t 

· Sr. Presidente, sem motivo ninguem pratica acto algum. 
Hoje, o determinismo volucional. já conquistou o espírito· de· 
todos oS. homens cultos. Ninguem póde mais admittir acções 
sem .. motivos. Estes determinam. não sómente a desl-ealdade, 
:mas ·todos. os . actos humanos. . o. 

Sem ·interesse, diz· S .. Ex., não se pratica uma deslealdad-e. 
·Eu não iria até .lá .. Ha deslealdade e ha crimes que são pra
ticados em virtude ·da tyrannia fatal· do . pro.J?riO organismo. 
O individuo .pratica o crime . sem nenhum mteresse ,'Om si 
mesmo, sem nenhum interesse delle resulta:nt,e, mas apenas 
em satisfação do seu · instincto perverso: · · · · 
· . No casei em qUestão, não é' disso real!n'Onte que se ·trata. 
Não havia · üiteresse na politica·. mineira. em não resolver sa
tisfactdria · e conciliatoriamente · esta ·questão, mas ·havia in
teresse na politica paulista em dar outra solugão ao· problema, 
:cm.bora prolongando o conflicto ., · . · • . . · · 
. · · Et1. pergunto: . seria arrojo. de ·logicà se eu indagasse ·si·, 
.não· seria S. Paulo ·o responsavel· por. esse resultado?· · · . 

' .. - ' '·, ~ ''- _, ' '. .. ' ' . ' . 
· · Eu desejaria gue o Sr .. Deputado Carlos de Campos, meu 
illustre amigo, 'que na .outra Casa· do Congr!*ISO· Nacional, tanto 
:se esforçou em citar, q) meu nome .· insistente e:. frequente
m: ente, , chamando-me :nominalmente ao debate; sobre esse. as':" 
sumpto, ·desejaria que· S.· Ex.· declarasse na outra Casa do 
·Congre~sb, · a.· quem cabe · a responsabilidade dessa situação .. . . - . ,. ' ) :' ' . 

Si não a Minas ou a S. Paulo, . caberia ella ao Sr .. Presi
dente da Republica ? · · . ' ' ' ' '• : ' ' ' . '• ,' 

. E' outra 'pergunta.· . 
- ... , • ' t 

'.' · Eu me lembro;· Sr. Presidente,· e ·ainda dis"so. põde, dar 
testemunho· o :ineu · illustre · collega ··Sr. Raul Soares, que, 
·quando S. Ex.· ,juntamente com o . Sr. Carlos ele· Campos · e o 
;Sr. Bueno' Brandão; me suggeriram a hypothese de. um ter
ceiro notm:, .como unico meio de dirimir o litigio; eu .me lem
bro qu'e res.vondi inco.ntinenti; no pontQ em que se acha a can
didatura: do' Govern-ador 'da· Bahia só não· -será trium
'Phante si· contrá. ena· se manifestar uma das gri:uides ·forÇas da 
:Poltica nacional,,, si :contra eila 1houver a intervenção directa 
de S; Paulo c Minas- colligadas, ou da prepotenc.ia official do 
.Sr. ;presid.ente da Republica. . . · · · · , . 1 · 

' · . ,E é isto, ·srs. Senàdores, que r1ós precizamos sab~r. Pre
cizamos •saber; si é a S. Paul.o·.opficial, :.'i.· politica governista 
r.le Paulo .que ·.caJle a res:ponsab1hdade · de1 a contra gosto qa 

' 
' :· .. 
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politica de Miqas e prejudicando-lhe os seus interesses,· se 
foi S. Paulo quem pertubou esta hai"monia, impeclio esta con
-ci-liação, ou se foi n Sr. ·l)residente <la H.epublicn. que, parn. 
dar expansão aos seus caprichos de occasião ou interesses de 
moínento, quiz . :l'orcar,. uma . solução inconverliente e illog-icn. 
rtí'í.o prejudicial ao paiz, Se tambem não foi São iPaulo, . então 
:foi •o Sr. Presidente da-H.epublica o responsavel po1~ ,é.ssa .«si-
tu a cão tortuosa.» .. 

Admira. que os representantes paulistas e mineiros, nâ-
. mira que os Srs. Deputados ·que se manifestam enMmsias

tas ela candidatura do Sr; ArVhur Bernar~es; admira quo s., 
Exs. recusem, a nós outros da rcn.cção .republicana o merito 
de estarmos pleiteando pela reivindicação elos ·prinpicios mais 
rudimentares ela nossa democracia; .. 

' . 
· Pergunto ao Serlado, hi:tverá reacção . mais repuJjlican:i o 

JJenemerita, mais· democratica e liberal do que esta de nos 
]Jatermos intrepidamente .pela conservação dá .unica conquis-

. ta liberal que conseguimos' durante· trinta annos de H.epu
hlica, a l:lOnquista ele não tolerarnios a intervenção ir1clebita e 
inconstituciomil do Presidente 'ela ·Republica.· na escolha elos 
seus · successóres? · 

' . ' ., . . . ' . . . ' ' ' . . . 

O Sn •. CUNHA: PEDROSA: ,__ InLcrvenção qp.e não se deu., · 
. O Sn. 1\fUNIZ SoDRÉ ..:._ Se não houyc interv·encão da ti\H-: 

n·ns, se não houve intervenção de S. PunJo contra os, cn.ncl:i....., 
dal.os da Bahia c Pernambuco. houve a do Sr. Presidente. da 
ncpulJlica.: [)este raciOicinio riã() poderemos fugii·; Si não . é 

·, :eesponsnvel Minas, si ~Ha teom a seu favor todas sa pr~sum
; lJções · decorren.tcs' da logica e elo bom senso; si tambem· r1ão 
foi S. Paulo quem }m~Jedio .a solução amigavel, :ent.ão · bave-. 
,rn:os de ·concluir que a· responsabilidade ~eaber.á. ao Sr. Pre-. 
sidcnte ela Republica.· E 'si foi S. Ex; quem fimpoz a esco
lha ele· outro nome, ainda não ·apresentado por qualquer cor.:. 
:rente po.Jitica do paiz, é· incontestavelmente uma reacção li
beral c benemerita a· que· temos assumido, nos revoltando fir-" 
memer1te contra esse ·abastardamento das.: nossas fnstituiç~es 
republicanas, ·contra esse ,processo coridenmavel dé se· resol....., 
v_crcm. nas $alas ·elo Cattete o. problema elas cndicla~urns · .!Pr.e..., 
srdencmes ., -· · · .: 

'. 0 SR. PÃULO DE FRONTIN ....:, Não é O ·qu:~ dizem ·os Ú1n.ni-
festos da àissicl'encia. . . . · . . . · , 

' . ·. ' ' . . 
· O SR. MoNiz So:ÕRÉ -·Pergunto si não temos direito de · 

nos. revoltar contra essa oligarchia que se quer implantat; nc( 
: ... pn iz. ··:•: : . 
. ,. O.SR . .PAULO DE FRO~TIN- V,. Ex.; ~i. •eUas exis!Lcm, :tcri~ 
o cnrmto -de atacai-as, mas forma! e poslttvamente _. · · : 
. . O. Sn. -MoNiz SonRÉ _.:.., Não posso at:acal-as foi·m::\!1 ê po:Si .... 

. l;ivamente sinão depois de verificar· a: sua cxist,encia.; - 1 . 

. O SR. PAur..o DE FRONTIN -Então não 1:1a. razão em rcfo""' 
rjr.,.se a ol igarchia que é . uma stipposicão ~ · . 

O· ~n. JVIoNI~ ::lo o RÉ - Não posso ,áL:J,cO:I-a, po~rquci ~r6 faço. 
. aecusacoes estemdo em provas. convinc·cmtes. Nao me deixo' 
ccgm~ pelo arrebatamento inconscíontc. das pndxõns.· qu'e- :Lanto 
póclc perLurbar as CQDRcien~.ias •: . . · . . . . -. 

... 

' 

' ,., ., 



~ .. 

SESSÃO· EM ti' DE ·sl~TEJ\nJRO im 192i' 

Não, .Srs. Senadol'es. Eu só faço .u:qu1 allegnç;ões . qtie de
correm do discurso do Sr. Crirlos elo Campos em resposta ao 
leader d'a. bancada bahiaria. , 

· O Sn. PAULO DI~ FnoN•riN - Esse discurso não ·tinha sido 
feHo Qttanclo se formou a dissidcncia. Assim, pois, nã.o é. baRe 
vara as razões· que V. Ex. a !lega. · . 

I , ' 

O Sn. MoNiz Sonnú - Esse discurso não •cxlst.i::JJ antes cio 
fcwmnda a dissidcucia, mas já se tinllam dado. os factos que 
nhi cslão relutados, pois V. Ex. não é capaz de irrogar n:o 
81~. Carlos de Ga,mpos .a injuria de havel-.os invent•ndo, no sa-
]Jor elos s.cus .ct'esej os. • , 

' o sn·. PAUI.O DE FnONTIN -v. Ex .. aguarele a. vesposta do, 
S!. Dr •. Garlos ele Campos p0:ra <,ntão tirar oas $t~as conclu-
~ues. · . 

O Sn. MoNiz Sonm~ - Eu jú. pedi essa. resposba. O nobre 
l?i}presenba.ntc d'o Districto J!"ederal comprehende qu·e .no excr
cicio .legitimo. das funcçõcs de Senador não. preciso to
mar conselbo :para assumir• esta. ou uquella aLtitude que me 

· sejn. imposta pelos dicLames ela minha consciencia. 
· · O Sn. PAULO DE FnoNT!N - Então não. diga que não. N:L(~ 
1:1pa ixonado. . .. · . . 

o sn; MONf7. SODRÉ - Não estou~. 
O Sn .. PAur .. o os FnoNTIN - Si V. Ex. di :r. f.(Uf!· a paixão 

não o domina, nguawle a solução e clepois :fuça ·uma ,justil_:.:;t 
~J:lit•goricn. e sem paixão parl;idaria. 
. . O Srt. l\{o~nz Sonm~ ___, Não t:enho paixão pa.rtid,ar.ia. .. :Ainda: 

. não · :íffirmci C!ÚC ·a responsabilidade· cabe aó Presidente d:1 
Re)jublica. ao Estado de S. Paulo ou ao Est.ado ele Minas. Por 
;s~o pedi ·explicações ao leade1• pauijsta. Paixã~ ten~. o nobre 
Senador que se sente bem constrangido na sua :sltuaçuQ df?: ap-. 
;pinusos a uma candidatura filha do Cat,tete .. 

O Sn. PAUT..JO DE FnoNTIN -Eu?! 
O Sn. !I'IoN'Iz Soonú - Sim. · , ... 

0 Sn, PAUW !m FRONTIN- Í~ cauclidnturU: do Dr. ArLhnl' 
I$ernat'des nunca foi filha ·do Cn~tele. · 

. 0 Sn;. MONIZ SODRÉ -- Más a do Sr. Urbano .San{OE! Stll~-
giu de. confabula:ções nos salões elo CatteLe. . · 

. O Sn> :l?Aur..o n.B Fno~TIN -·Não sei; J::í. tenho declarado 
que, chefe politico,· submetti · ú resolução.· da· Convençüo. a· 
qual. apresenLei. o nome elo Dr~ .Seabra. . 
. .·_o Sn .. MoNr_z SoDnú - y. Ex., JH'ovoca._me :far.cr, afflt:..., 
mnçues. cathegor1cas e eu as faço. . . · 

O Sn.;· ,P,\ULo· DE FnoNTIN - .. Faça. 
·O Sn ., .. 1\-.EoNiz Somi1~ - A.' canclidaturn. do dÍgn.o Goverria

.r.lor .do Maranhão· surgiu . ;:.._. desafio que haja qualquer con

.testação,, appcllo para a .consciéncia honesLa dos meus pro-
11rios adycrsarios, surgiu no, Palacio do Cattete, por que o 
Sr:. PI~esiclcnte da RepLJblica. affirmava .- c rlisso. cn · t1ve as 
~eylaracõns . m~is formacs, qne não havia um, ,s6 -homem de 
;JUIZO ncs.tc pall~, .um .só homel}l que. tiv9ssc uma .simples rpar
cr:_lla· do senso con1111ll111 .qno admii.Ussc outra .llypotbcsc quo 
nno. fosse a c~c.olha de nm terceiro nome. · · · 

' . . . ' .•- . "" - ... .. ~· '. -·· ·- -· --
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E quando o St·, Eslacio Coimbra, leàde·r de s: ·Ex. _e da 
Camara dos D'epu Lados, combatera ·esse alvitr:o rcspondou-lh~ 
o Sr. E!}itacio Pessôa, que não era logica nem humana a sua 
declaração, consoante. á qual Pernambuco o iB'al'da · viam• nesta 
n mais offensiva. de todas as soluções. · 

. Não venha, portanto, · S. · Ex: . increpar-me de estar eu · 
ag'itando-me em paixões par Lidarias. . · 

O SR; 1) A ui o DE FRONTIN -·.· Aguarde V.· Ex. a declara
ção .do Sr .. Carlos de Campos. Leia o discurso de S. Ex. para. 
então depois assuu;lir a sua responsabilidade. · · · . 

' ' ' ' ~ 

. . O SR. MoNrz SonRJ~ - Já declarei qtte. aguardarei o dis~ 
eurso i do .. Sr. :..Carlos •· de 'Campos, · indicando os responsaveis 
por esta sltuaçao tortuosa. Lanço ·esse r~pto a S. Ex.; porque 
é 'mister saiba á Nação quaes são os responsaveis pela' «si.; 
tuação condemnaveb a. que ·se .. referiu o leade1• paulista. 
·Quanto a nós, Sr. ·Presidente. alenta-nos • a certeza conforta
·dora de ·que, nesta 'campanha, lutamos pela realização .dos , . 
·nossos mais bellos idéaes políticos, na defesa intransigente ' 
das nossas puras aspirações' democraticas ·e das nossas caras 
instituições republicanas .. (J.1htito bem;, mttito bem.) . 

' ' ' ., ', 

O S1·. Raul SoaNs - ·Sr. Presidente. · estandó esgot~da • a 
hora do expediente, e não tendo ouvido toda. a. oração :do nobre 
Senado!' que acaba. de dei.xar a tribuna, r>eço a· V. ·Ex. o· 

.. obsequ!o de 'inscrever-me. na hora do expediente da sessão de 
amanha. . · · . . . . . . . . . . . . , . ' ' ... 

·'o ·Sr: 'Presidente;-· O pedido do .nobre· Senador· será at-
tendiçlo, · . : '.' ·; . - .. 

OR'DEM DO DIA 

Votação, em 2a discussão, da proposição. da Gamara dos 
Deputados n. 41, de 1921, que abre um (}redito .esp~cial de 
a58$452, parà pagamento a. D. Elza Brussemeyer, vmva do 

· capitão.·de corveta Abdon Férreira . Cami•nha. · 
Apprpvada. '. 

' ' ' . . ' " \ . ' ·-·' 
Votação. em ·2" discussão. da proposição da Camara. dos 

Deputados Íl. ·. 41:1, ·de 1921, . que abre o credito·. e$pecial de 
23:973$219,. para pagamento de vencimentos. devidos a:.Olym.,. 
pio Coutinho, sargento ajudante :dos guardas da Mesa .de B.en.,. 
das· de ,Porto Acre ... · .. i • 

· · Approvada. 
'' 

O Sr. Jero~ymo Mont~il:o (J?e.la orde,m) re~ue:r ·e_ o Se
·nado concede· diS·pensa • do , mterst1010 para a s• . d1scussao. 

· Votaç'ão, (~m ·s· discussão,: do projecto elo :Senado ·n .. 24, 
·de 1 92L · autodzando · o Go:verno a empregar uma: das' :.dragas 
ne sua propriedade na dragagem do rio S. Francisco; desde 

·sua fúz. até ·ás·proximidades da, cidàdc de ·Penedo, fazendo fac1~ 
ás .dcspezus 'elos respectivos ·serviços· com· reêurs0·s· arreéada
.dos ·Peia •ta~a .de 2 o/o, ouro, corn destinos ás:.·obras de port~s. 

• ' .• • : ' ' • ' l ' ' ' '' ' : ' ' ' • ' • ' ' 't:l' __ ' • • 

ÁPP.P;Ova;do; vac ú ·Commissüo d·e lledaccão, 
• •, .. I' ~ 



O Sr. Euzebio de Andrade l'Cquer o. obL~m. urgeucia. pu.t•tt 
que a rPda·c!)fi.O finnl do projecto entre immeclw.to.mente em dls-
~ussito e votucão. · . 

Consulta do,, .o Senado. concede ri urgen'cia requei·i,da .. 
. . \ 

O Sr. 3" Secretario o(ser·v·indo de 2?) lê e é, sem 'debate. 
npprovndo; o seguinte: 

I . 
' ' 

. . ! ~ { ! ' ' • • J ' • ' ' ' • • • 

Jlcdr.u:r.líd {l·iwl elo 1Jrojccto do Senado n. 2-1, ele {92-1, que man
d(t e'lnlJ'reu·wr ·wnw' dr·aoa no ser·vü,;o de clr·ctfla{Jem do r-io 
S. P·ro.r1cüco, ·desde a· s·ua [o:.. até á.~ p7'0:r'irn'idadc.s da ci
dade de Penedo e dá onl-!·as Jl1'ovirleneias. 

• '• • ' • I t.' j ., 

Ü Cpngrc.sso :Na.cionai,. re~Ôlve: . , . . . . ·: 
_ ·Artigo unico. Fica o Governo autorizado a emp•reg~r uma 

: elas .dragas de sua. proprieclade na dragagem do rio S. Fran
. cisco, desde . sua fóz até ús proximidades da cidade de Pene

do, fazendo fMe as despezas ;dos· respectivos serviços· coin os 
recursos arrecadados pela taxa de 2 o/o, ouro, desde HHO p·ela 
Alfandega de l\1acei6, .com destino ás obx-as de portos; revo; 
gadas as disposições em cóntrario. · 

Sala ·da Oommissfi.o de Reda,c.ção, 5 de setembro d~ 1921 ~ 
- Venanc'io Ne·iva, 1PtesidenLc interino. ----: Vida~ Ramos. re
lator. : · ~ 

.... 
'' . ·• 

,· .'0 :Sr; Presidente 
mar a dos Dçputndos. 

O pro,jec.to vae ser remeLtido ú Ca-, 

. . 
FAVORES A REFOR~ADO DO EXERCITO 

. ' 

. . '" . 
, . , .·Discussão, unica. .do parecer. da . Com111issão de Marinha e 
· Gl}erra n. 1'l8 .. de .:1.9?1, iridefer•iudo'.,o .requerimento ·em qu~ 
V1cente Ferretra da S1Iva, soldado reformado do Exercito, so
licita o pagamento da remuneração, a que se julga com cti..:. 
reito, e:v-~Ji do art. tO da lein . .' 2.356, de '1874. 

ApprQvado. ' . • .·. · 
' ' ' ~ . .. ) ~ ' )\ .. ·, 

. ' ; \ 
. -·r CREDJTO I>An.~. GflATiFI~,\ÇÃ;· A AJ ... MinANTES 

.f . 

2n discus:::ão da proposição da Gamara· dos Deputados 
n. 48, ele .1921, abrindo, pelo Ministerio da. Marinha, um cre~ 
d it~ ,·GSDecial:ifle f18: 560$,,. para ~'· pagamént() d,e . gratificações 
dcv1das. a titn:o de l'epresentacão aos almirantes .que fízeran:: •. 
pnrt.c do. Conselho. do Almir:mtaclo, nos anhos de 1915. a :1.917. 
· · . Approvadn:. · · ·· · · : · · · 

... () S~. Eu~ebio, ~f:e AJ.l.drade . . ('f!el~. o~dcm) ~~-q~er .e'() .S~na~ 
do conced~, .dlS:Pensa do.,1nterst1·C10 pn.~a a. 3" thscu-ssão·. · · 

' ' . . ·' ' ' . 

' 

". ' 

., .... ' 

' '; 

. . .. 



! 

ll8 ~o\NNAES DO ·aENADp 

• 
CREDITO PAnA' {lfi.'\TIF'ICAÇÃO A OF'F'ICIAES DE JUSTIÇA 

2• discussão . da proposioão da Camara dos· Deputados 
n: .. ti3,_;,dc 1921, que abre, pelo l\finister.io da Justioa, o credltl) 
especiaL de 16:800$, supplcmchtar á ver.ba 14" - ol'ficiacs ae 
jllstiça, - do art .. 2•, da lei n. -L2-12, ·do corrente anuo, e os 
especiaes de ;:,o :400$ c 55:200$ para pagamcrit.o, no· correnl e 
a'!no das gral.:ficações c1'eadas pelos arts. ·1.3 c H da :meS~ma 
J.et.: , . . . . 

· Approvada., · 
... 

O Sr; Lopes Gonçalves '(pela ordenr) requer c o. ScnaUq 
col',l;eccle, dispensa. do int~rstici~ prn·a a 3& discussão .. 

.SECÇÕES DA ·CASA DA ·MOEDA 

ConLiriuaoão da 2" dfscussão da proposicão-da Camam i:los 
I)eputados n: 163, de 1920, flUO man<l'a separar da seccão de. 
l'epnros c obras da Casa da Moeda a secrão de .electricidaae.· . .. . . . 

' . 
São .successivamente· àpprovadas .as seguintes 

El\IENDAS 

N~. 1 
Onde· cohvier :. 
:Art. São equiparados os actuaes auxiliares da .escriptu .. 

raofio da Con~ad:oria da Casa. da 1\foed'a ags de ··ig11at· categoria 
da Imprensa Nacional •. 

':\T C) ... ~'. -
Onde convier: 
Arl;. As diarias dos serventes das officinà:~ do qu:tdrf.l 

t!i'1'€cLivo da Casa da 'l\1oedn sei·ão. de G$500 • . , ' .. 

N. 3 ·. 

·Art.. E' considerada extensiva an pf!ssonl teclmico dâ · · 
Casa da Moeda a disposição do ar L •. n •. 1:1 .do dccroto n. (t.680,, 
ele ·.1 q. de, novembro do 1902 .•. · . · . . · · · · 

. . . . ' . 

· · · N; 4 · 
·•· I , 

. ~: :Accresccnle-se (t · tnbella do. ar~. ·1" dei refet•iclo .pr(J.teOI.'Q 
r.' pessoal seguinte: 

' ·•,, 

Ordenado Graf.ificàção · · ToJ.al. 
~ ;,·alvanoplnsta (encm•re- ·· · · 

g~ndo) ... · . . . . . . ·~. . ~ 3 : G00$00(1! 1 :800$000: · s'·: t!00$000 · 
1 _opérn.rlo ·'especial,ó.' 1~.$ .4 :Oiv$000 · - · , ·· :í: 015$000 

' 

.~· 

• 



.. SESSÃO EM: 5' DE SETEMBRO DJ!i 1 02'f ' 

2 i)pcrarios de i • classe . 
n 9$500. • • . • ; • . ~ 

,1 ::.perario . de 2• · classe · 
3:467$GOO ' .~'':\I , .,•- 6:935$000 

. a 7$000.. . • . • • • • 2:555$000 ·~· 2:555$00Q 
1 aprendiz de 1• classe 

a 3~ooo. .. • , . .. . . • • .1 :095$000 , ' •I ~ ' 1. :09ú$000, -
N. ri· 

At•t.. . : .l!'i.c:i . süpprim.ido na:,. OI!icum ClC· n1achinas dà 
C!lsa da 1\focdn um .Iognr de. operaria especial da referida offi- . 
cmn".pnra dnr lC!gnr ~ crcnoão de mais um ajudante para o 
quac~ro ~lo funccJOnnrJOs .l'Jublicos com os vencimentos do 
a!.:t.ual n:Judante. . ·· '_ · · · · · 

:Art. · F)cn o· Gov:erno autorizo do a· abrir o necessario 
· m.·edHo. · · · · · · · · · · · · · · 

., . ' ' 

DIPLOMADOS. D,\: BSCOL:o\ NORMAL ' 
.... ' -

. Discussão' unic~. do veto do P1•efeitci n.· 4, de 1921, ú re .. 
solução do· Conselho. Municipal' determinando que os profes •• 
:;;ore.s d~plnn'lados pela Escola Normal que regeram turmas da' 
nmn on ·mais ma terias .na l'eferida Escola, no atino lecLi'vo do 

· 1920, :l'icam considerados docentes das 'respectivas ma terias •. . . . . . . ' ' . 
. O Sr. Paulo de Frontin '(*)' ~ Sr. Presidente, para: nãô 
enncar a attenção do Senado, .. as con::;iderações que vou fazer, 
referir-sc-l1ão tanto ú cliseussão uuica. do véto do Prefeito: 
n •. lt, de HJ21. como ú discussão \mica do ·véto dei Prefeit~ 
n. 5, de 192'1. • 

De facto, às conclúsõcs dos pareceres da·. Commissão · de / 
Consf.if,uição, '3ÚO as mesmas. Declara o referente' 3.0. vél'o n •. !;, . 
de 1921: ' 

«DÓ exposto, é concludente que tem toda á: proce~ 
dencia o ·vét'o em face do art. 24 da Consolidação 5.Hlf). 
,de 8 de março de 190·~. porquanto a resolução:. · 

·a.)'. coritrar.ia o · art'. · 71 do regulamento da Escolct 
, . . .. Normal, que e:xige_ o concursp para provimento effect!• 

v o da sua clocencia; · · 
~~ . · b) ~ou~~avé~1 o preceito do § 6~ (lo ar~. 27 d~. 

Consolit~aoão 5.160 de 8 de março, acima citada, que so 
baseia no principio cardeal do art .. 48, n_ •. 5, ela Cpns~1-

. · 'Lqição ··: . · 
. ,r · · E. <i~sim; riconsellia a Commissüo que· o véto .seja 

ap.provado.» . · · · · · · · ' · 

A. unica · differença entre. estas ·conclusões ·dcs_te parcccl', · 
. e as do referr:ntc ao vrHo n. 4,, é que, na conclusao a,. o pa~ 
-. J'cccr ,da COJi'ifuissão, a:ccrescenta: ... . 

.,. 

· « ... ·aimln.Jn.csmo qne os' prctc;_\dcn:Lcs ~.Iam. diplot'nado~. 
pois cs~c dispositivo não ahrc cxeepçao· algnma.:t 

. ( ' ' . : ' 

.~· 



,, 
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. ANNAES DO Sl~NADO 

. ' 
Con)o disse, são dous pareceres que, a não ~er. ampliacõe~ · 

foitas.no óonsideranda a, das conclusõés,'teem identioa f6rma.:: 
r Ha uma c'>~fusão inequívoca da parte do. illustre Relato~. 
qllO snppõo sejam os docentes funccionarios. · · · · . · 
•: .. Os . docen\es não são funccionarios·. -· Docentes da Escol!l 
-~or~al são todos aquelles que. submettidos á Pr?va de h~bl
h Laça o, .obteem. approvação ... : :Por excepção,. varws Prefe1 tos· 
~nteriores ao actual teem dispensado a prova do habilitação. 
em casos especiaes. Tomemos para .exemplo ·o. docente de mtt. 
si o'a.. E' ovident e que uni. alumno laureado .. ao .terminar o . seu' 
curso do _Insmh.~o·:de ·Musicà. e:x:hibe. muito .maior prova. d~ 
competencia: ,do ··que si se submettesse :ao. simples exame . dr! 
!11ibilitaç1lo, qt1e dura ·45 'minutos. · ·· . · ... ·. ·•· • : ·.. ; 

·De modo r1ue não é de censurar o. que. os. Prefeitos antP..:. 
r fores 'ieem·: f•JlÍO:. SeUS actCS: 'são' digUÓS de lOUVOr, COnside.- • 
rando docentr~s as pessoas que' apresentam 'essas condióões d~ . 
h::tbilitacão. . , , . ".. . . .. ·., .... ·· · 

• Creio quE> si· um professor· de mathematica superiol', na 
Ec::eola Polytec.hníca, requeresse . para .. ser .docente de mathe
mi:ttica .. eleme'nt.ar, .'na Escola' Normal, não • teria tambem UI~ .• 
ces:Sidride .d~. passar pór 4,5 . minutos de .arguição . para ·que ~.• 
J?r'ef13ito' lhç porlCedes.se ·o. ,t'itulo ,de docente; por isso que elle 
tem. 'provas mais <la pazes, de maior ·valor, 'do· que o· simple.:!! 
e-xàme de habilitação exigido. · · · . · . .· . . 
· o ·mesmo ·se daria .:com· eis· professores'' de· pbysica, 'ch1·· 

mica e \outras matérias, que podem ··apresentar~ çlocumentós 
muito mais valiosos do que ·a simples. approvaçao no exame· 
deilútbílitação. ·. · · · .·.• ' ' · •: · ·. · · ·: '· . · · · · · 

Porla'nto, o Conselho Municipal 'admittindo ·que possa 'sc'r 
qpcente .-que!T•, t.~nha. sido: :r:~gen.te .da. ]lsc.ola No.rmal, dura!lte 
um ,per1oâo .lzctivo, ou, em. outros .. casos,. que .Já tenha ,sido ·. 
diplomado . pel'o mesmo. estabélec1n1cnto, admitte provas. de. 
!1:tbilitação in.cont.est.avelmente superiores ás que sãõ dadas 
pela exi.gencia regulamentar~. · · · : · · · •' ·. ·. · .~ . 
' ::: Effectivament.e, :O•lOga.I1':de•.regente,:não e··um cargo vita-

!icio de oudé •) nomeado não possa ser dispensado·. . 
· · O. 'director. da, Escola Ndrmal tem, a obrigação de veri

ficar si·'· os: regentes desempenham, com perfeição, as fun
cções 'parai! :as · quá:es foram nomeados. ·. Uma' dás. razões . do 
v6to é. que tem hs.vido regentes· .dispensados·; .porque não cor
l!~spondem .. ás :;esperanÇas nelles :deposita/das ·por·.· occasião da · 
nomeação.:··;.·:.; .;,,i:· .. :.·. ···~~ ·.·~ •· .•,~; .. :/ , · f. • -~· 

Nestas ·c'ondíçÕés,- a· pr:Ova:: éle 1 regencia· durante uin anno 
lectivo ·é, incontestavelmente, superior á prova .de habilitação, 
.pois, desde, que. os diregtores da .Escola.Normal,: ou de estabe-. 
lecimentos. de instrucçao, julgam .que os regentes devam ser 
mantidos neste cargo, é -porque reconh·eceram nelleS compe
tencia par~ -regerem as turmas: de que forem _incumbidos:· 
· · · · Julgo 'que:' o· Poder .Lêgislativo · Munic'ipài'Póde peffe~ta.:. 
mente ·acceitar • essas provas, :que sãó provas reaes, e:in 'substi:... 
tuícã9 ·:i. simi>les, prova . de,.·~~ mi:nuf.?s, ~mica . eD,gencia fei.ta 
P.elo ·regulamento da jnstrueçao ·p.ubh~a, .no art.:5:1.. . · .. · 

:Ainé!~. ~ais: : a .razão. em que ~e· f~nda<La.·j conclusão ·do 
honrado .Relator' da Commissão, não procede:.oElle declara que 
a .resoluoão não de:ve prevalecer; :por.quev:attenta ·::Co:!ltra . .a 



., 
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~ ü" do· art. 27 da Cousolluauã.o, que é uma lei fcdéL·úl, no
meando ci'i'ectivós funccionurios que fo1•am desigliatlos provi
.sori_umeutc, acto (1\:!-e ú· da pr:ivativa _competenciü do. Prefeito, 
c su pócle ·ser pralj,cado medw.nte concurso.. · · · ' , . . . , . . • . I • 

Em. primeiro logar, não lia concui;so, que só ú feito .para 
. vroi'essor cathedratico. O ai·Lig·o da lei é claro, e diz o seguinte:, 

. , · · .«0. proi'ess~r cathc-dratico será. pro'Vtd'o por ·con-
l.lurso entre os doêentes da mesnia cadeira,. quando exis~ .. 
taro ; · os .de docentes por e:x:ame .entre os. inscríptos 

· c submetLidos a prova devidamente habilitados-.,' . · 
. Portanto, qualquer que 'fór habilitado. é docente. · E' isto 

aão é. só na Escola Normal. No regímen da lei Rivadavia, .nas 
nossas faculdades .superiores, existia e instituiu-se. a ctocencia, . · 
docencia; ·:que~ · naquella; 'occas·iãét, ·como ainda h o .i e ... é. :geral.. . 
NeUas, é'·funocionario · docent'e,"qualquer·'que apresente provas 
·de' habilitação; antigamente- inuito simples, ho,jl} iguae's ás de 
um concurso para professor.· substitu~; Uma:, :v~~ h~bi!'itados 
docentes, · podem exercer ·. este cargo, que ·não constitue UU1a 
<Iünccão :·no· sentido de ser ·. fu:ric.cional'ió' publiCo. . Portanto, 
·uão se .. dá· absolutamente· a· ap'plicacão .'dp 'disposto no § 6": . ·· · 
a ; ' ' 

0 
' , • ' ' ' ' i _• ., -, • I 1 I ~ , ' ' ' o ' 0 0 ' , ' 

. . Na Escqla:,:j?olytechuica, .como na Escola· de :Medicina, ha '· 
grande numero,. de docentes. · .Quando -elles · teem alumnos, 
exercem funccões'; quando não teem, .não, funccionam;. não 
'São funccioriarios publioos. · · · · · · · · · · 
, .... ne· mo'cio' que ~ão. h~:. ~bsolutamente. razão opai·a se. ernpre.:. 
Jsar .·.essa, .. disp,osição a que . se refere: a· .segunda conclusão ·do 
.parecer da Commissão .. . : ., ... · · · · , . · · . . ·' · 

Não. ha, por outro lado, inconveniente em. qui3 'haja maior 
numero de. docentes. Será o viveiro onde o Prefeito,. quando 
'tiver. de .. nom~ar prqfesso;re·s,. en(lori.trar:á ,:pe.ssoa( :para·~. tur":' 
mas ·supplementares. Porque os cathedratlcos, so · podem .ter 

.um. numero .d~termina{lo· de .·alumnos; to4os' os. outros sãq 
.eu~regues .. a docentes e, na falta destes,.. a quem .bem ·entenda.~ 
· · · ·.!Assim, parece.:. me.~ de .toda · con.v.~íencia ·que. · óxaminado 
o equivoco relativo á fú.uccão ptiblit.à 'que· é· dada ··a:o-s.'livres 
docentes, .. a .. mustre Commissão. de Constituição estu9-e :;.estes 
pa:ntos, . q . .ue .. não correspondem ·aos · factos, mantendo, o. seu 

· ·.parecer, si'· assim · o entender, mas ; fundado .. em.·. outras· con"=' 
clusões que não Batas que não me parecem reaes. 

', , , \' ' . ' : . . . ' •·. : . ' I ' • ' ' ' .~ i,. , - ! '. • • 

., B;~q~eiro,: p,ortanto, que volte· á .Commissão -os ·vétQs do 
Prefeito ns. 4 e 5. . .'• · · ; . . . · . : .. 

·, F~o. este requerinie11:to . simultaneo. para ~ão!· canoar ·· a 
aLLencao dQ\Senado ... ,(li(U'tto .bem.:.;· mutto be171-.)· _, :, . · _. 

. ·. ·, 'v c;; .. a iiic'sa, ~~, ':u'~~. · ~~oiàdo: e. ;os Lo . eni' dl~cus~ãd' ~' s~-
S'Uinte' · · '· · ' ·' · · ' ' • · · '··: • ... · ·!}: .: . ' .· ~ > . , .. ~.) 

REQUEHIMEN'l'O • . ··' '' '' · · 

· : ' ltequeÍr~ ê1~e ~~Ú~ÍrÍ ·tt· àommissão . cl~ !., 0~~~~l·~~~i~~~ · o~ 
v é tos do Prefeito ns. 4 c 5. do corrente anno .. 

• • • o ,' ' , ,11 , , t, , , : : ' • ', • ' ' I , · ' 
1 ~ 

. Sala :das -sessões, . 5 ··de · setembro .de ·1921.~. ~;· Eaiil.o d~ 
li11'0titin.:.•.; · . .' ... ~:··.'' '' .. , ,_,:, .~: . .1. • ,.'~ .• ~L . t ::!.•.: [~!,' ~-

.. .. ' ' 
• • .. ::•!,", .:; . ..~: ..... :<!~~ 
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·'t. ANNAES D.Q SENADQ 

' 
'O• S.r ·· Lopes Gonçalves - Já esperava· Sr ·•P.tésidenLc. 

~ela ?Ltitude do nobr"' Senador .pel!J Districto Fe'ct·eral. 'l'odas 
~l:l--~e.ze~ que un~ parecer. d_a. ·Oom~Issão de 1Jon~tHni!J.ão é· :l'a:
,, u1 a-v el a um veto, .S •. E·x~. Immediatamcntc se lllSUr"'c ~eontra 
tlllll, com ~·aras 'cxc.epçõ·es ... • · · · 0 

' : O SR. · ·P.i.uLo · DE FRON'!"IiN -.Todas as :vezes não. Pcr-
11p;Ltl;l-me V. Ex •. lembrar .•que mais de uma Yez .tenho de
íendtdo. os pareceres da Commissão., 

• /~ Sn_ •. LoP~s ÓÓNÇ~~LvÉs -: '.Com rar~s . excepções, disse 
~u. Iodas as vezes, porem, que o parecer .e contrario ao, véto 
::>. Ex. começa assim.:. «Folgo estat·. de accôrdo ·!com o Relatol! 
do Parqcer » ., · · · · · 

.. O no~1·e, Senn:do~· pelo Dist1·icLo l!'ederal disse tanta,coustt 
cm ~atcrHL do dtrC·!to qu~ me· -v:ej':l forçadq a acompanlla~.:.o 
« J?Ur~ ~assu » ., 4,dt~~~~·avel e ~~lO. s .. Ex,. representante do· Dts
irrcto.l: ederal, Prelelto que ·Ja íOI, desconheça iCOmpletamonte 
o esptrlto do a1-t. 71, dei· regulamento da Escola Normal. Ver
dade ó ·que. S .• : Ex .. ,I e~. esse ·artigo desde a sua. primeira pa.: 
•.lavcra á u1.t1ma. ·pois, e exactamente esse dispositivo o ele
mento basilar, · quasi · exclusivo, do ·véto do J?refeito · e dos · :Pa
receres da .Commissão ás duas resoluções vetadas, que, á pri- · 
me ira vista, parecem identícas e; entretanto, não o 5ão ., ' . 
. Uma dellas, Sr: -·Presi-dente, refere~se à docepÚs. diplo..: 

mados pela Escola Normal; a outra aos que. nem s1quer .o são 
i)Oi' essa Escola. Pois· bem, t.quer .. em tim quer em outro <Jaso, 
para a. docencia o regulamento estabelece- e s·., Ex., o nobr13 
impug:nante, deve conhece~. melhor elo. que cu ,....., jmperativa-
mentc o con:curso.. . · . ' . . . ' ' .. 
. Vou ler ao '-senado .o art. 71 •. Não p'óde liaver, em: J?Ol'
tu•~uez lill"'llU"'Clll' mais crv:stallimi GO nue a desse dis·positlVO: . o ' c o ' . .. ."'! '" ,. .. . . . . ' . ' . 

:, · « O. éarljo de professor cathedraticõ será :provido por <Jon~ 
curso· entre os docentes da mesma cadeira, quando existam; ps 
de. docentes por exame. ~n.tro os inscrjptos e, submettidos á 
llr.crva devidamente. ·habllltados >.~ . . · . . . . . .· . 
· Logo .. a· exigenciit, do :concurso. publfco. como lll'OYa .para .. 

docente, .e imprescindivef1e não C.·c::;sc sin1ples exame de ha-. 
bilitação a que S .. Ex;. se refere... . . . . 

· Quando ó'''IcgisXadôr mu1ücip'~1 elab,o~ou :.1: .lei .de~ onsin~ 
::;obre a Escola. No:rmal teve. em· v1st-u ex1gn·. a. ~nscrl;Pçao c Ol:i 
:.r·cspectivos documentos para e::;to. flm.~: · · ' 

Nã.o lla. quem uão'.saiba ,que,. aberta. a ütscl:ip\ião, qu<!-lqucl' · 
pretendente devo ai,lrllscntat·. as :mas. cred.enciaes.,. O P,odcr. 
publico ·então dclillera sobre. a sua cavactdade c ldouci?-,ad? 
par3 o examç._ Mas no. regulame1~tu;, Srs~. Se,n~~?res, s~ f~lla 
do ·modo pos.1t1vo en1. provas. Qtt-\1 ,~ pt ova ~ ~~ ou na o .c .o .. 
concm·so publico .'? · . . . . ·· 
. o Sn.., )?AULO DB !"llO.N'!'!N --: ~xame é· uma cous,a. e •con- . 
curso· é uutra.,. · · · · · · · . · 

· · o l3n. Lot>J;8 GoNCi\JNhls. :.:... ]~' ott. ~1~o _é :~ss~ pr.ov~ uma 
i'élll~a.ntiá. 'Para tqdo:; ques.c • JUlganl balhllLados··~ .. q,ue n~o dc
.seja.m ~11trar 'Pe.la porta csc;ancaradu. do., rp;r:ot~(}ClO;Q.!Smo.,o~l.do. 
a1'jlh~d!ê.lll.~ .!. . . · 



· .. ' 

:--~ l)ois, b(lm, um aspirante :.í. ei'l'ectividàde ness~i l'uncção de 
:uLICI.mto Le\'C u, scrncedmonia de apresentar ao obscuro Relator 
dosscs •dous pureccrcs um ·nwmorandu1n :nestes termos: 

«0 decreto u. :1.. 059, de 14 de fevereiro de 1!J1ô 
'creou a «doceucia~· na Escola Normal mediante· deter
minadas provas, sem ns quae~ não poderia ser qualquer 
!Jlmmado ao exercicio das funcções de regente de turma 

· e examinador. Mas no art. 71 estabelece excepções cm 
as quaes o .legislador confere. ao prefeito a «facúldade 

.de i'azcr nomeações de docentes sem as· formalidades 
de. coucur8o, em virtude de seu notorio saber.~.: 

. ' 
Em . :virtude desse sabet• notorio, houve prefeitos. 

<JllC fizeram ,muitas nomeações de docentes, OS quacs 
constituem a maioria da «docencia:~> da Escola Normal, 
sendo uma excepção· os que· se investiram na «docencia~ 
por meio· ·cte prova.~ •.. · . . · _. _ · · • · · 

Sr. PresideÍ.ltc, isso não está na lei que acabei 'de lêt·.~ ; "~ 
Não me admiro que o pretendente (t ef'fecti:vidadc, quo 

tem · ::;ido muito liberalizada no ensino publico do Dístt'icto . 
Eedcral, tivesse a lembrança ,a. coragem, de traze~,. semelhante 
arg'ltmento, falho c improceclente, que se. destróe com o texto 
insophismavel da lei escript.a; mas admirei-Jüe, francamente 
fnllando, que P. nobre Senador pelo Districto Federal, ·a quem 
muil.o admiro .. a. quem muito preso. pelas.· suas qualidades 
morues. e -pelo :;eu talento itrconfundivcl, quizcsse · enveredm: 
pelo. mcsmp caminho. 

. · 0. SR. PAULO DE FRON'l'IN A.gradeço muito O CO~CCÍLO 
'(IUC .Y. Ex •. faz de mim... ~ : · 

o Sn. LoPES GoNÇALVEs - E' justiça que. faço a y; Ex. 
0 SR.· 'PAULO. DE FRONT~N ,_.:.. ·• •. pelo facto de servir-'me. 

du_ argumentos falhos c improcedentes •. 
O SR LOPES GoNç,\LvES - :Mas, a lei é..clara.: l 

o SR. PAtir ... o DE FnoNTIN ....:... Como v·: Ex.:. a intcrpl'cLa,. 
ínas não- de· accõrdo com a pratica. · 

O SR .. ·LOPJ~s GoNçALVBs -. · ·.Não ha praxe contra lei cx
J).t'ú~sa. P_aea o carg·o de d!Jcente da Escola Norm~l_. o _'"·:;·uia
nwtüo .. ex1gc ~t proya pulJhca, ~.concurso de habil!Lat;_au. _ . 

O SR. PAULO DE FnONTIN - Só o exame 'de habilita~,;ãq 
Fui o quu · disse, quáudo discuti.: ' _ · ·. ·· · · · · · ' 
.. O Srt .. LOPJ~S _GoNÇALVES .-: De 1-p,Od? que não. fica ad ~

bitunt ·do prefe1to, comoAf?m ~1.do unterwrrnente, a :nomeaçao 
dessa qu_anLid?d'~ cxtrao~·dmarm .de docentes d~. Escola Nor
mal, ,que _do dumnuto ,uumero de. 50 se eleva hoJe. a 171, con-
Jormc diz· o prefeito;: ,no seu . veto~ · , - . . ' . _ _ . 

o sn> PwLO. DE FnoNTIN - Não havia. mal ncnhúni que 
houvcsseü1 · 500. ! · . . . · 

. O Stt. LoPE~ Go.NÇALVI~s·- Sem·neco=:~1:iidade·, otlCJ.'Unt'lo .os 
1:nfre~; publico~~ no intet'cs~;e . cxclusi:vumeulc PC!3S.oal, adnu_t
lindo -:funcciouarios sem ftmccãq_ ? ! . _ ... _ · ..: 
• . .•••• _._.. ..• -- .. '·1!. ···- •'' '' ' ' 

.• . 
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·O, Srt •• ~AULo DE l<'HONTtN- Não ÚnporLa, porque não vcrl-:-
cem. · . . t • • • ... 

' . . ' ,•' , ; ' , , , I 

O· Su. Lol'>Ks GoNI)ALVEs - Docentes que uão Loem o 
que\ fa:.:c1~ .c· que, se. toi~nanclo cffccLiv.os, pcrceborfto do l'l'tu·h '· 
M. ~orif.rnrio .do.· que acaba ·cte· affirmar S; Ex. . . . · 

O Sn .. · PAULo DE l!.,noN'!'IN .:.c_ O nume1;o de DoccuLes mm-
cU: foi limitàdo ... · · '· · . ·· 

é . ' 

.0 Sn. LOPES GONÇAL\'Jo:S ~ Vou '!êr Ó. que .diz O·IJL'ofeiLo: 
' ' ' ' t ~ ' ' I • ' ' ' 1;. 

.. · · ~ docencia 11a :Escola Normat•·é por .: l'ei e oln 
reg·f!l obtida. po,r concurso. Em época de aí'fluencia ex
ce~slVa de.· alumnos,: bbl'igando . •a ·desdobramento do 
turmas, .foràm admiltidos alguns·· ·docentes :sem· aquel
la necessaria :formalidade .. H a: assim; na· Escola, actual-

' • ·. mente, :1.71 docentes, dos qnaes sómente 34 não i'i:.:c-. 
ram exame.. A presente .resolução ··manda dispensar 
.essa. prova dos professores diplomados que reg'eram 
turmas de' ·uma· ou mais materias no ·anno lectivo de 

.1920,; i:J.a mesma escola.»~ · . ..· . . . . . . •. . . 

o 'sH.: .P~\.ULO DE :FRON'J.'IN ........, 'Si houvesse. docentes em 
'iluin'eró . sufficiente .. nãd. se teriam nomeâdo .regentes' .qtUe 
'não eram, âocerités: · . . . . . ; · · .· , . · · · 

SR'.· LoPES GoNÇALVES - .«Nada justifica 'essa medida, 
precisamente· quando,· por excesso ··de. doce:n:tes, · desde 

·· · 1918,·.· estão suspensos os exames· para suà admissão, 
havendo 104 requerimentos de ·.candidatos.~. · · " · 

. O. SR. PAULO ,DE.:FaoN'l'IN - Si :ha excesso· de docentes; . 
romo é que h a regenLes que nã() .síio· ·docentes·? •. · ·. • · 

•: .o· SR. LOPES GONÇA:LVES - Continúa' o• Sr .• Prefeito: . 
. .. «Com a ,plethora de altlmno& admittidos em, 1919, 

• ·• • • r '• ; ' ... ' ' ; ' • ,' ' ', ; 1 ' / ' • , , ,' ' :, ' ' ,·. ,. ·~ :- .' • 

• attingindo o tot!l-1 da Escola a mais de 3. ooo, multipli'-
caram.:.se,. natqral~nente ... ».. .. . ... · . . . . 

.. _. .. : ·• .' j 4 .• ' •• • .. • • ' :-. i ' 

' o SR'. PAULO DE FRON'riN - Havia falta de docéntes, só. 
esse' -facto justifi-ca. terem· .. sido ··nomeados regentes·. que não 
eram docentes. · · · · ' · · · · · ·. ' · · · ' 

· · o ·sít.: LoPÉS, GoNç<~:.vEs . (lenclo) -· . :. as turnia.s haven~ • 
~lo 30 de cada: ri::lat'éda 'SÓ· no. pri!1.1eiro' anno; COlllO no. anuo 
iindo aiJ:ida hoüvc''17wsó .. no 'segundo. 'Para·'tal excesso even
tuaL· ·de:, matJ.dculados. , foram nomeados .varios iegentes de 
turmas . estranhos inLéirameni.e: ú escola .. ·; .. . · · · ·· . c 
· · ::. \0 SR: PAt.Tr~o . DE •• FRONTIN - Logo, ha regentes ·. que: não 
são .. docentes, o' que indica. que ha falta. de dócentes.,;. : : 

' '.: .• ·' . ' ~ ' \ ' • ; ' ; • ', . ' t • • ' '. : ,. : ' . • ' . : ' .. I ' ','' '. I ' ; ' I 

.. · '. O'í SR. . ,LOPJl!S· .GOF'O~L '':F·S ,.(~on,tin~ta'rulo) •. -:7> ... oU .. dóc~n
tC's de- outras dlsc1plmas, 0ahmdo u. escolha, .fe.I,ta .á~ _prcss::~.s. ' 
sobre bons ou máos elemêlitos indist;in.ctamente e qne reg·e
mm diversas ínaterias · duranle. um ou :dous annos lectivos ... 

O Sn .. PAULo DE FnoN'l'IN -- Si ha máos · el~inentos, o··di~ 
rccLcir que os .cli!ipense; é suâ obrigação·. · · ' . · · · 
,. ' '·/_, I ~ ' ~-' , , ,. - 1 ..,; , • • ' ' , '• r 1 • • • . : , , , , , • 0 • !· : . • . . ·-o 'Sl'i ~ LOPES GONCALVES ""'i"' Quem·, diz tto .,P.reftü~ó; Sr.· Se':';· 
nudor, não sou eu. Estou lendo ·as :razõ'es do ·v·úto ~· -..... - ·: "~ ·' 

'· . 
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·-· 0 Sri,· PAULO Dl!: FHON'rtN - E eu pondo uOlãs Ú liiâJ.•gern: 
üó 'vrJlo. · 

O Srt. LoPES GoN!),\LVEô - ... e nellcs alguns, apenas mc-
zes ou dias. · · 

Os reg·enLes de Lurmu~:~ no anuo lecLivo de 1920 :!.'oram cm 
:numero de 45. dos CfLlaes '14. ertun ad,iunLos diplomados pela 
escola, 'com exercicio cm escolas primarias municipaes, sendo 
que só lenf.a pesquiza podcrú dizer quantos e quaes o foram 
cm annos anlel'iores .. , · 

A direcção ela escola jú as,.,ig·nalou a necessidade ele regu
rlamcntar O quadro dos docm.,~es, limitando-lhes O numero 
para cuda disciplina. . . · 

O Sn. PAUW :i:m FRON'l'IN - Mas a lei não limita., 
O SR., LoPES GoNÇALVES - 1\fas, o limita a sã moral, nc

crssuria á hoa administração. · (Conlúmando a lêr) ... e pre
enchendo-se r:mtão por · concmso as vagas que. ahi se forem 
dando .. Não pGcle, . de facLo, continuar esse regímen. de um 
,quadro aberLo, · indefinidamente a crescei: todos os dias .•• 

o Sri.. PAULo oE FHoN'l'IN .- . Senl. o Conselho ·se pronun
ciar, a lei ha de ser mantida, emquanto não fõr lJOl~ elle revo,.. 
gada., · 

O SR. LoPES GoNÇALVES -, .. -.acontecendo que, como por 
·exemplo. cm musica, jú. . ha 35 docentes, além de :seis in-
scriptos. " . . \',\ 

Como' V. Ex~ -i;ê; Sr. ··Presidentd{ o que é ·edif~canto é que, 
tendo se suspendido o concurso e a inscripção para docentes, · 
porque já o numero ·era ·excessivo, novas nomeaçõ.es · tenham 
sido feitas sem inscripção, c sem concurso •1 

O SR. PAULo DE FRoNTIN: ,...:..., Foi o Prefeito actual quem 
~s iez. · 

o SR. LoPES GoNÇALVES - oPerdão .. Foi isso o que occor
reu. em administraç,ões anteriores. Não estou pcrsonalisando, 
nias apenas citando o facto • 

. Suspendeu-s·e o concurso porque os docente;s .eram :em nu-
niero excessivo. · · . . . 

Pois h em!; I:iouvc prefeito-. que, estando suspensa .a inscri
pção para concurso, nomeou docentes seu., inscripção e sem 
concurso; desattendendo, por~anto, ús .ciJ.·cuml:õtancias C!Ut;l de
terminaram aquella suspensao, .qual a grande affluenCia do 
docentes ·em· numero superior ao necessario .. · 

' ' ' . 
. 0 Sri:. PAULO DE FRONTIN -· A prova de que não são ex

cedentes, é que ha regentes (!lUC não são docentes •.. ' o sit .. LOPES GoNÇALVES - Discutindo. synergicà.mente o 
rcquérim~nto 'do .s.~ Ex. c o parecer .sobre o veto, já demons
trei ao Senado que, positivamente, o regulamento d·a Escola. 
Nor.inal seoppõo á nomeação de docentes sem concurso., 
· o SR. PAULO DE FRoNTIN - Sem concui.·so nfio; sem exame 
de habilibação.. ·· 

. o sn: .. LoPES "GoNÇALVEs ~ E' a mc§)na coisa., Sem con-
curso., . · :.. · .. 

S .• : - :V.ol.. y_.. ·.. 't 5 

. : ',, 
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'O SH. PAULo uE ']?HoN'l'IN - Exumo ele habilitação é uma 
coisa, concurso é outra. 

·O ·sn "LoPES 'GoNçiÁLVES - E a mesma coisa, repito. 
O SR. PAULo DE FHoN'l'lN - V. Ex. não é lJl'Ofessor, por 

isso não conhece a technica. 
O Sn. 'Ldl'ES GONÇALVES - Não preciso ser pr:ofessor .. 

EsLóu rep·etindo o que 'estú na. ·lei: «Para os cargos de 'do
centes os· candidatos serão inscri,ptos e subméttidos á prov;a.» 

Pergunto eu, quando se e,xige insct'ipi;;ão e pro\Va, ess~ 
pi·ova, ·o que é ? 
. ':E• . ou não . concurso ,, 

O SR·. PAULo DE FRON'I'IN ,_ V. ·Ex:. está enganado .. 
O SR. LOPES GoNÇALVES - Por mais que S. E-x:. queira 

não poderá torcer o texto· da lei. 
o SR. PAULO 'DE FRON'l'IN - Não ha concurso,, 

' .· ' . . . . . , ' 

OSH.·LoPES GoNÇALVEs- O concurso é ·indispensav'el. E 
tanto · é indispensavel para os professores diplomados pela 
Eécóla Nófmal ''cóino ·para aquelles t.tue ·iiãü · o são. E se 
atl:üelles 1não •paâem ser dispénsrudos do conctir.so, muito menó's· 
sel-o-hão os que não Leem diploma ou LiLulo de halbilitàcão: 
da. Escola Normal. · .. · 

Por /consequ·encia a nomeação de docentes, 'independente
mente de concurso, infringe, . attenta expressamente· contra ;)
dispositivo do .art. 71 doií;Hegulamento da Escola Normal, 
que ainda não ·foi :revogado. . . . . . . . . . . 
. · Tóaos ·sabem que .esses ·runcéion·arios do ina.gisterio pu-

l)li'co ·com a denominação de docentes, exercem · funcçqes. pro 
ternpo1·e, provisor.ias ·e ·os ;;eus titulçis de i:l.Orileação e o .exer
cicio ·das · süas ftincções só :permanêcem emquárito seus 'ser
viços são necessarios. E' isto o que está ·previsto na lei. · · 

. Entretanto, exercendo uma funccão interina,. a . r:esofucão, 
d() Cons~Jil.J.O Municipal J?.ãO autoriza o Prefeito a considerar; 
mas taxativamente considera docentes esses professores, tor;... 
nando-os, desde logo, effectivos. ' · · . . . . 
· . Pergunto éu ·ao.: Seriado: 'ha ou 'não ha 'tii:ria verdadeira 

uomeacão effectiva, uma . iruvestidura de i'unccióiúirios, 'Q.n.ie · 
exerceil1 uma ·funcoão ·intex:ina, · pr·o· .·ternpor·e, confornH~. a.s 
cireumstancias e · exigencias ·do serviço ·no anno ·lectivo ? .· •· 

.. · Ora, a nomeação 'dqs empregados pul:Hicos- do Districto 
Federal, · coín. ·excepção daquc;llles que: desempenham suas fun
cções na Secretaria ·.do ·.Conselho. ·Municipal,'·é .·de competencia: 
exqlusiva, _.imperativa,. absoluta, categorica, .positiva do org:.to 
dO 'Exécu~ivo, :qu·e .é o 'Prefeito do Districto 'Ee.deraJ. . " .. 

A conversão destes ·docentes. que ·exercem, indubitavel.:. 
mente,' uma 'ftinc·ção interina,' umà ·ifuilcçãô 'terr.íporaria, ·em ef
f~ctiv,os, · ~ 'con~e~são.· d~sses 'f~riccionarios · ex#. ~ffectiyos, :e t•u . 
nao uma nova· nomeaçao de· éb:i.pregados pubhcos, uma nova 
invest.idur·a, 't.üná .nova ·sittfácão 'jur'i<!ica '? · · · . · ' · · · . . · '· 
... Certamente, que· sim. ·E esta :competencia escapada ás do Poder ]:;egislat!vo · Municipal, porque no regímen, republi

cano. ninguem ignora que é prec-eito_ cardeal do art. ~81 n. 5, 
da 'ConstituiÇão ·que •a 'nomeação ·de 'funccionarios 'pubhcós. iJ.a 
;Nação cabe ao Presidente d;l Republica. Esse principio 't:em · 
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~ido_ adoptado pelas Con~tituiçõcs esLaduues. c assim l'oi Lranl:l
plautado para o § 6" do ·n:rt. 27 da 'Consolidatião n. 5 .160, de 
8 ·de março de 1:904. . · · . 

S.· Ex., o honrado Senador, sabe mel.hor do que ·cu quo 
essa Consolidação é a Lei Organica do Dístricto Federal, ~n
úiixaüdo 1êin seus 'artigos todos 'os ·preceitos 'legislativos ·un
ter'icrcs .. ·s ... ·Ex. 'sabe tambem 'que·essa Consolidação, for biu
xada ·no G-ovêrno 'do sáudoso 1Presidente Rodrigues Alves, íie · 
aêcôrdo .' co~ p. ,·c.oni.ri'e.tenCia, ~u~.it!ica do 'nos.so ~·randç. ;mes'tr:_e, 
Sr. :r. ·J. ·Seabra, quando .Mmrstro da Justiça, vor. delegaçao 
do Congresso Nacional; e que ·ipso facto é uma liü 'federal. Sabe 
mais que uma •lei federal não póde 'ser'violada :por àisposi
ções de leis do Conselho Municipa:I porque a 'isso ·se 'oppõe 'po
sihivamen:te o art. 24 ·da mesma Consolidação auc determina 
ao Prefeito .que suspenda as resoluções do Conselho Municipal 
contrarias ·ás prescripçõ.es 'das ·leis fedel'aés~ · · 

Ora, Sr. Presidente,_ argumento ·com ·esta ~nctclidadc, ar
gumento sem paixão, estabeleço ·argumentos que 'asscriLam 'üos 
pri.ncipios da Consolidação n. 5.Hiü, 'de 8 'de rn1arÇo de '1904, 
JI.u.e precweve no § 6P do arL. 2ri o principio de. que a no

·meávão 'de . empregados 'do. DisLúcto :Feâêral cõmpete exclu-
'.sivai,Uentc ·a? ·!P!·efeito .dei ·münicipicr. · 

Si ,a resolu,ção do Conselho lVL)..micipal attenta contra .prin
,driios _'êle, )~is fei:le'ra;es,. · ~,ssa resoluÇão é inexistente e, ·como 
tal, 'mH! I?óde,, ser 'cumpnda. · 

,Po1s 'é o ·caso.. . . 
. . · Pói::le o ·consélho MunicipaJ nomear outros empregados que 
não sejam os .i:le. sua secretarüt ? . . . . . . .. . '· 

NãO ! Nãó i)ô1éJ.e. 'Isso está escripto na lei organica do 
J?:isCr!c~o,''e, 'aiém disso, é· úm ·Pr'incipio coinmum no regímen 
federativo. .. . · · · 

A 'competericia ·aos Congressos e Assembléas estaduaeo, 
nesse particulaiJ é 'só para"noinear os. e·mpregad()s dp sua 'ln
cretaria: 'rodas:as demais üoíneáções 'competem ao .Poder.'Exe
·cütfyo; · exêrcido por' ·présiderites ·ou Gdvêrnadôres ·de Estados. 
· . · Ora, 'Srs. ;Seüadores, !pois ientãoúm véto qU:e se )bâsêia 
:n:est~s;pr'iii.cipios, üri) pareçe·r ,'g~e ~.s~stêrita .uin ·véto rf~·~tas 
cond1çoes, que argU:me]lta com ·prmCipios legaes, . sem ·pa1xoes, 
sem ,interesses de 'ordem pessoal ou .. partidaria, porque, para 
a Conimissão de Constituição -. 'repito 'e 1repetirei ·sempr~ .:.-. 
adeL·édmpessoàl,, tem :ou ·rião toda :procedencia? 'E' essa ;a 
Commissão !que 'i:Q.terpreta os estatutos ·geraes,. as •leis ordi
:riarias, em 'fac.e ~dos :principias ·cardeaes •que a Consmt:iiçã.o 
estabelece :de um 'modo ·imperàtivo, 'insoiphismalvel. ' ·. · . 
: :· ·Por,tahto, 'os 'vê tos oppostos ·a;duis .,resoÍuções 'que attert· 

·ta:m ··contra o ·:regtiia:ineritô :éla Escola Normal e contra os pre., 
·ceit,6s 'ac.'JeJ federal. 'baseados eri1 princípios cardêac::: (I h. lei 
magn'a7db' .pafz, ·'que ·:é .a carta 'constituciorià_l'de 1891, são, ou 
não .. d~~rios: C!, e ~ccei~a,çii~ . do • ,Sem&do ·F.eperal ? . P.oderá: · c~is.tir 
uma r:~~oluçao, que;. esteJa "!~ . desacc?rd~:.. com os ,PrinCI!.HOS 
'que estab,elece ·a 1m federal e a Constitmçao do pa1z, e amda 
mais, . O p~Óprio. I;egularrierito .. dO ensino ? . . . , 

De certo que não. · 
Que .má.'vontade :podéria ter eu, si fosse isto .<póssrvel, cm 

·tornar ·effect:i'va ··a nomeação de funcciona:rios docentes 'que 
.durante um àrino já· regeram turmas :na ·Escola Normal ? 

\. 

... 

''," J 
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. ~e., Pl'csiclentc, Sl'::;. Senadot·os, ~~ o propl'io P1;cfclto 'do 
DJSLL·wlo .Federal _quem S!J insurg·c contra essa pleLhora du 
~ocenles. Atle1~da bem o Senado. J'ú. ha 171 docentes ua Escola 
.NoJ·nJul. E tunda .se l!Ulll' Lornar cl'l'ecLivos outros docentes 
que foram numeaclo.s ·sem concm·:;o, .sem :prova de habiriLacü.o '!. 

Nestws condições. perg·unto: estú. ou não o Conselho .Muni
CiJ?al; pom ~esolLú,;Qes · desta ordem, .. cro'aiJido · ·empregos pu
l.I)ICO~ ! Esta ou .nao_ augmentaudo despezas ? Certamcn~e que 
sm1, .. porque o cJcladuo que se tornar eí'i'cctivo em um cargo, 
tem apenas alg·uns annos deante ·de si para se tornar viLalicio., 
A cfi'ectiviclacle dú. log·ar ú. vitaliciedade. · ' 
. · . l)er.gunto . cu:· cm i'ac~ ,cio ad. ~2s, . § · 3,o da Consolid. de 
1904.;· .p·ódc o Couselho Municipal c1·eai· empregos puiblicos, 
sem .propo:;La. do tPreí'eiLo.? .Nião. à disposição é. caLeg:orica. e 
•vou ciLal-tt ele cór: «Os 1\"encimentos ·dos empreg-ados :rião ;po
derão ser diminuidos ou ·augmenLados, nem terá log:ar a.crea
cão de empregos publicos sem proposta do :Prefeito, salvo: 
tratando-se ele cargos relativos (~ Secretaria do Conselho.» 
São estas· as palavras tcxtuaes. 

P!Jr conseq.uencia, ;se jú. essas duas resoluções ofi'endem uni 
precc1L9. cfa le1 orgamca, qual o art. 27, § 6", vemos tambcm 
que vae offendcr cm cheio o ·preceito do seu art. 28, § · 3". 

Nestas· condições, seria o· caso de perguntar ao meu hon~ 
raclo amigo, talentoso Senador pelo Districto Federal, chefe 
eminente de um grande partido: Será possível qu,e a Commis
são de C.onstiLuição possa dar razão a resoluções dessa natu- · 
reza ? Qual será, então, a sua missão deante do · Senac}o ? Fe
char os olhos, g·uiar-se unicamente pelo coração, 1 pelo desejo 
de .c! ar emprego, quando Lodos· sabem que o emprego publiC·j 
depende de certas formalidades, 'Principalmente, no ·caso ver
tente, em .que se cxiige uma prova :publica, a inscrip'ção c o, 
exame pelo ·qual o indil\'iduo :l'ica habilitado ? · ... · · 

Parec~-!l1.e que'· a. co'mmissão. não. podia -~~r· pu.tro proce- . 
r.limento smao esse qne venho de. ass1gnalar, repellmdo : uma 
resolução dessa natureza e. sustentando o acto · do Prefe-ito, 
·cujas razões· se ·enquadram ;perfeitamente na, disposição gc-
nerica ·do arL.' 24 da Consolidação n. 5.160. · .. 

· Não leve a mal S. Ex. ter.:.lhe cu pedido a sua ·attenção 
para o veto dq illustre Prefeito. Se si tratas~e de um disc~1rso 
que eu proferisse, os. apartes: de S. Ex .. mm to me ·honrariam, 
como sempre, ·mas eu estava lendo uma peça official,· da au
toria de um homem que· exerce funcções po1~ . delegação--...do 
Sr. Presidente da Re·~ublica,: funcçõcs public~s .na terra do 
nobre representante, Sr. Senador Paulo de E:ronhn. O ·Sr;, Pre
:feito é um homem de valor, eminente .. nas suas 'qualidades 
proi'issionaes e de intqgridade ·moral reconhecida, . -amigo 'in;. 
timo ·do nobre Senador; por cons'equencia, .; peço . a S. Ex •. que 
disep'ensc, .aó menos, ·a· 'gentileza ·cte lêr seni. interrup(:,ã-o,'' uma 
lJel.{a Ofi'icial, ;CJIUC cinana de:. uma autoridaJd'e' ele tal. ordem, 'na. 
qual baseou o seu :parecer a ··Commissão de Constitüicão, que, 
l;e:Pit!J, · não · t01p. outro .frit'ercsse, si~ãe> servir h'crri · c~· causa 
1pnbllca c, mm to . .P!'lllCJPalmente, no caso de que se trata, á 
admi.ni:;Ll'auão do Districto Federal. 
· Sr. Presidente, pergunto a V. Ex. si por esta~ a hora 
adiautaCI.a é. possive.r adiar, a discussão elo requerimel).to, ou o 
encerramento .9a d.ÍSCUSSÜO dQ vcto .... (l\J;ui.~~ .bQ'![I!;. !!]!l&~t.O. p_crn).~, 

' . . . ' ' ' 

' '· • 

,, 
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O Sr. Pre!'idente - Não, scnhot·; o requeri mcnl.o :ficar li 
'prejudicado por que não ha numero para volaçfw. O Ulustro 
.senador, porém; pódo renoval-.o na scssfw do amanhll .. 

· ConLinua a discussiio. 

O Sr. Paulo. de. Frontin - Peço a palavra .. 

· O Sr: Prosidente - TC'm .a palavra. o Sr. Paulo· dn 
Frontin. · · ' . 

. . 

· O Sr. Paulo de Frontin (").- Sr. Prcsiclento, o illustre 
representante do Estado do Amazonas sucept.ibilizou-se com 
o :~,parte que. eu tive a honra de lhe. dar, · mostrando··. que 
S~ Ex.,. na .parte relativa ao magisLcrio, não csbú pcrfeita-
l~1cnle a ·par claquillo que se passa. · 

Professor, membro do •Conselho .Superior de Ensino, 
bnde,. Já ha mais de dez anp.os oqcupo esse cargo,· quer com0 
represc~1tantc da congrogaçao_ cll:!- E:;;eola . .Poly.Lechnic~, qm'l' 
como, cln·ector dessa escola; nao e. de. adm1rar que esteJa mats 
a par dessas questões que S. Ex. Apezar da sua arta clllturn. 
~:uridica, c de ter estudado o assumpLo, ·S. Ex. faz confusão 
entre concurso e· prova de habilitacão. . · 
· O cõncurso no· magisterio é. feito havendo inscripoão 

para uma ou mais vagas que existam em m'na secção. Quan
rk a secção é de uma. só cadeira ou só tem um substituto, 
lla um só logar a pleitear. . . .. . . . 
· A's vezes, .porém, acontece que . na mesma secção ha vaga 

'de cathedratico e de substituto, de modo que ha: mais ele um 
logar. a ser posto ·em concurso. . . · . · 

Na Escola Nornal não ha professores substitutos: ha uni
camente .. professores cathedraticos,.;d~ .mo,clo que q. :concurso, 
quando se vaga um. destes logares e fetLo para esta vaga,· mas 
a elle não'·. 'Podem concorrer quaesquer candidatos, porque a 
lei da Escola Normal estabelece que o concurso se dá entre 
os docentes ·cta mesma cadeira. Quando, poréni. não· existem, 
docentes dessa mesma cadeira.· admittem..:.se ao· concurso ou-
.tr.~:; . candidatos~ · . . · . . . . . . 

Para a docencia, o facto é inteiramente diverso. Não, hn. 
necessirlade de· vagas de docente. o logar de docente é obtido 
mediante inscripção c exame de habilitação. Si o candidato 
é· approvado no exame de. habilitaoão,. elle é nomeado docente!. 
E' esta a· clHferença ·que ha. . . , . 

Ainda ha um terceiro caso, que o honrado Relator sup
poz qne)ra da.: mesma liaLureza -· o elo logar ele regente de 
,t.urma. . . . . . . 

. A 'regcn.cia de turma se dá quando o numero ele alumnos 
é süperior ao ··numero maximo ·que. para a coiwenicncia d'J 
ensino, se admitte possa. ser leccionado por um .professor : 
Subdivide-se então o anno cm varias turmas. Quando as 
.turmas· são em 1pequeno numero, é facil obter elo professor 
catheclratico,' que tem. prefercncia, ou. dos professores cloceri
l.~s. o numero ele regenl.es .correspondente ao numero ele tm·
mn.s creadas. lVI:as nem sempre i:.::so acontece. 

Em 1.01.9. ·tendo eu. Ci).ll10 Prcfeil.n. rel'ormado a EscoJfL 
Nm·mal, .niío. mais com .o. caracl.m· que Linlla, qual ·o de crcrtr· 

. ' . ' 

(•) Não foi 'revisto.· pcl.o. ·pr:aclOJ', 

•' 

. 
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professores, mas dando-lhe um caracter mais amplo, mais 
lato, introduzindo o ensino de linguas, da estenographia, . da 
clacty!ographia e da contabilidade, para permittir a quem. sa. 
hisse da escola ter outras. aspirações q:ne não •simp•lesmente 
a de candidato ao logar de adjunto no professorado munici
!Pal, admitti. na escola. um grande numero de. alumnos, ·Re
!'U!tou a neces·s'idade ·da creação de· numeros'às turmas Sl~P
plementares ao primeiro anno. Esses al:umnos passaram pa,·a 
n segundo anno, e, hoje, estão no · terceiro. Natnràlmente, ..... 
apezar da diminuição que deve ter havido, ainda ex'iste nn
mer~ de alumnos n·esse ·turno, capaz de -exigir o desdobra
mento deli e· em turmas.. o, Prefeito, nestas condições, , re-
correu aos 'do.centes. da cadeira. Como o numero de docen...,. 
tes não era suf.ficiente. elle nomeou regentes estranhos · arJ 
quadro de do·centes. · · · · · · ·· · 

Diz S. Ex.:~ ·-
'•' .· .. 

«Com, a pl,ethp:r:a' c;le alnmnos ~dmittidos en.t Ü.H_9, 
Q:Jara. tal, ex;çcsso. ev:ent.nal de. m~_tnculados.: for~m .no
meados var10s regentes. de turmas .extranhos mtC1ra
rriente á Escola, ·ou. dJcent,es de ou:tr:as · discip!ina~ .. ~ . · · 

Portanto, o riumero de docentes não é: tal, excessiyo pe
rante a' situação· presente, · não é ·tão grande . que ha.i a. nec~s-:
sidade de · diminuil-o ou limitai-o. Ao. contrario. o P.r.ef.e1to 
nãO' énccintr01i doêentes de · determinadas aisciplinas, · p·ara 
poder nomeai-os regentes. "· · 

·. Esta éq~e.A a. situação da Escolà, Norm;;tl. ,, . , 
Q~1e · d'ez,. deante deli a, o Conselho 1\funicipaW . · . · 
Co~o ~.nÓtol~ que o ~l1mer.o. de doceU:tes. 'era irtsuf'ficient:e. 

'em mais. de tima discipl.ina;· para.dentre- elles, escolhereni~S'e 
os·. ~~gentes ·d~, ttj.r,~;;ts, ~c4ou, que os· r.eg(m;t;ºs. qúe ~~_ive~~ém 
convenientemente desempenliaâo as suas funcçoes. durante.o 
ad. nno. lectiv? c).é, :1.92i0.~ P.Ô~er;iâjri ti,c~r,. C,011~54er.~~o's .~o~entes 

as respeQtl;v.as, m~ter.1a~ .. ·· . . · .· . 
Anno lectivo. Qualquer regulamento escolar deter.min~, ·o· 

que e . annó'' Iécitivo: ''Na' Escola P'ólYtechnica, o· anno. lectivo 
comeêa ) erri i. de 'àbriF e termina em 15 -de noverilb'ro; Não 
t.erllio ·de memoria o· que se dánà··Escolà Normal-. AliáS',. anno 
le~tivo e o periodo que decorre d!l.abe~tura das aula~ a~ter:. 
mm o deli as. De modo: que anno lectivo .está;. •perfeitamente 
definido. · ·. · · · · ···• ·.··• · · · ·· · · ~- · · · · .. ·.. .· 
. . Não 'será· o que tenha ido á Escola N_ormal; é Cládd al~l:-" 

ma$ licões. para .. depois. ser. dispensado .. em, vir,tude, .de''nãO 
t.er cQI:respondrdó ~k esnectaüva:. ri.ão' é. a este r.egente:, que. 
não .. sendp doc~:óte, foi 'ricimeado"par:i. r.~ger. turmas. ·na Escola 
Normal, q~1é ~. lei se nef_ere: · · · · ·. · ' ' · · · · · . ·. · ·· · · 

' '--

0: Conselho Municipal. tem o poder de alterãr. a. legislà-
cão déntrô ·dós ter'irúís da r.ei Organica do. IHstricto. E'· exà.,. 
ctame'nte · éste o poútn qúe dischto, .• isto é. que; o Conselho 
p6de alterar a legisiacão. 'Para ·mim é: um ponto. não contro-
·~:ertido. · ... " · · · · · · · · ·· ' · ·' · · .. · .. 

. , ~~go_ra ·o Pr_gfeit.o qne e P!-rte integrante em· relacão .. a 
suspensao ·ot• nan nas rr.sn1t1r,nes do Conselho, achou. neste 
tC\~.w. deyer, suspender a resolução, raz~o pela qual :V~tou •. 

·-

• 
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.Pensando eu que este véto não procede o estou discutindo, 
apezar ·do ·,parecer favqravel· da· Commissão dç,.. Constituição, 
na esp~rança de levar a convicção ao espirita dos meus .hon
rados collegas .. ss. EExs. poderão concordando com as pon-
~deracões que faca votar contra elle, do mesmo modo, com .ellas 
não. concordando; poderão votar de accôrdo com a. Commis,sãó 
de Constituição. · ·· . . · ' 

Essa porém', é uma .questão ulterior. O que neste mo
mento tenho em vista é· rectificar um equivoco. ·Não é o con
curso elemento necessarios para a nomeação de docentes .. 
O· docente~ não fàz pade do quadro. Não é indispensaveLque 
11 aJa vaga. . . · . · .· 

Ç!uapd<;> se dá. uma vaga de professor, insc:r:evem-se os 
can.~Idatos p~ra o conc~rso, conclui.do este, escqlh~-se um, g~
ralmentc aquelle que tiver; apresentado melhores provas. Nao . 
assim no caso de docentes: O docente pó de existir sem haver 
vaga, sem ser regente, sem. ser funccionario. · . · · · 

Assim suc'cede na Escola P'olvtechnica, . na Faculdade de 
Direito e na Escola· de Medicina,· erri que o riuméro de do
centes·. de algumas cadeiras, é: muito· su'I)erior ao de alumnos 
que· haveria para os. que regessem ef:rectivamente esses cursos 
effecHv:os. · · 

· Nestas condições o ·lagar de. docente. tem caracter com- · 
pletamente . diverso do que téem ·o R funccionaribs publicas. ná 
verdadeira · a'Cc~pção de termo. ·E' tanto é. esta; a· significação 
cru e. ~les teem que não gozam dos beneficias da· aposentado-

. ria, ru~m, de.ixa;m Jl:!.Ontepiq. . · · 
Nenhum, docente ·da, Escola P,olytechnica: ou. da: FaculdadB 

de MediCina., gosa ·da aposéritadoria, n.enhúm. delles inscrev.eu:-.. 
se, quando não estava suspenso, nem póde se inscrever,. uma 
v~z. real:ler_to, · co.mo. contrjl:minte do, montepio .. Elles. não estão 
comprehendidos· .entre· os funccioriarios· publicas; · razão P.ela . 

. qual chamei a attenção do honrado Relator, mostrando que 
tinha havido. equiy.oco. de. part,e de. S,. Ex. .. e, que examinando· 
·este ponto, requeri a volta do parecer á Commissão para que· 
esta se manifestasse f.a:vorav:el ou contraria ao v.rJl'o do Pre
feito. que tem tánto .. direit6 .. de inter:V,ir; na legislação, muni-
cipal, qúanto o Conselho Municipal. . 

' • ' ' ' I , • ! ' \ I , ~ 

Quanto á· questão· de iniciati:va. de despeza o caso taro
bem não .. é ·esse. Nenhum. docente · está su.i eito a nomeação · 
pelo Prefeito sinão forma.listipamente .. 

E' a mesma cousa que ·se dá em um curso para profes
sor cathedratico de esco1?- superi9r. . Entra12çlo no concurso 
certo. numero de candidatos. a Congregaçao escoll1c o q11c 
d<?ve: ser nomeado, eollocando...:.o em primeiro lagar.. , 

· Se o Governo• entender que o concurso não foL regn)n:r, 
a.nntllla...:.ô: ·mas não t.em; absolutamente;' aHribúi'Qões par,a no
mear outro qüe não. o.· escólhidcí. pela Congreg!'J-cão. :portanto,. 
trata-se de uma nomeaç'ão obrigatoria, taxativa, decorrente 
das _provas de concurso· El do ,julgam~nto da. respectiva. congrtJ-
gaçao. · · 

Ora. o caso dos docentes está nas mesmas conaíções. Se o 
dm~cnte ·fi?. e r o· seu. exame de' habilitação e· fôr approvadp, a 

i 

' 

I:· 
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n1enos que rinnullado seja o julg::unenLo éla Com missão, por. ter 
hav1do formalidades preteridas, .a nomeação é taxativa; o 
Prei'elto não pó do .deixar ele nomear o classificado. 

' Si se tratasse de um guarda municipal ou <l<e um guarda- · 
~ardim, S. Ex. poderia nomear quem ·bem lhe aprouvesse; 
mas no caso dos docentes é obrig·aclo a fazer a nomeação de 
nccOrdo corir a lei. · 

' 
No caso do promoção por nnliguiclade; a intervenção elo 

JlrefeHo é de sirriples formalidade. Se tem ele ser preenchida 
1POr antiguidade, elle tem de nomear o candidato eollocado no 
numero 1., quer queira ou não queira; porque si o não fizer o 
prejudicado recorrerá ao Poder Judiciaria, que lhe .assegu
!l'artí ·o direito, punindo, nesse caso, não os 'responsaveis, mas 
os cofres municipaes, que são obrigados a pagar largas inde-
mnizações. · · 

são ractos que se repetem todos os. dias, principalmente 
contra o Governo Federal. Diariamente,. votamos · quantias 
€levadas, para attender. a . ser;ttenéas judiciarias; 

· O meu vediclo não tinha, absolutamente, como objectivo 
:jr de encontro á solução . final que a honrada Commissão de 
.Constituü;ão quizesse dar ao caso, mas unican:lente chamar a 
attenção do ·Senado para um ·duplo. equivoco .do honrado Re
.Jator: docente não· é nomeado. por . concurso; docente não é 
:1·unccionario. publico, nos termos em que· o considera a Com- · 
missão· de Col)stituição. · · 

Era o que eu tinha a dizer. (Mttitq bem.; muito bem.); 

o Sr. Presidente ~ Não havendo mais 'numero, fica .pre-
judicado o requerimento. . . . · .·.. · · · .. . 

. E' encerrada a discussv.o . do .véto, ficando adiada a vo
taÇão. 

R'EGENCJ • .\ DE TURMAS. NA ESC:OL-A NORMAL 

Discussão Única. do véto do Prefeito n. 5. de· 1921, á re
solução do Conselho Municip'a.l determinando que todos os que 
durante um .anno lectivo, .regerem turmas ae. uma ou mais 
disciplinas da Escola Normal do Districto Federal são consi
derados docentes ·das mesmas disciplinas na , referida escola·: 

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr. Prsidente -· Nadri mais liavcndo a tral!ar. vou le.:... 
rvantar a se.ssã.a. · · 

. Antes,. porém, convoco ,para amanhã', de.pois da publica, 
uma sessão secreta .. p'ara que .o Senado tome con'hecimento de 
um p01rec·er da Co.inmissão ·de COin·stituição sobre a nomeação· 
rle · um. ministro do :Supremo. Tdbunal Fcde~al. . · · · · . 

' . ' " 

•Para .ordem do dia da sessão publica é ·n seguinte: 

·.. v.otacuo, em discussão unica. do ?Jéto do Prefeito n. ·4, ac 
.1001,' (L resol'ucão do Co.ns.elho Mí.micipal cleterniina•nclo que {JS 
professores. diplomados pela Es.cola J:.';'_Ol'JII.a~ lCJ.~~e · r.É$~I'.am .tm:~-

, . 

I 

·' 
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illms de uma ou mais matarias na referida Escola, no anno lew 
ctivo de ·1•9l20. ficam considerados docentes das respectivas mo.
teri~s (com parece1• j'avo1•avel ela Coutm:issão ele Const'ittt.ir;üo, 
~z. 110, cl.e 192'1); · . 

.Votação, em discussão unica, do ·véto do Prefeito, n. 5, de 
;1n.:H, · ú. re.scilução do ·Conselho . Municipal determitnando que 
!lodos os que durante um anuo l·ectivo, regerem turmas de uma 
ou mais disciplinas da Escola Normar do Districto Federal são 
considerados docentes ·das. mesmas disciplinas .na refer~da. ':_S
:cola,Jcom aJ1arece1• (avoravel da Comm:,ssão de Consttlmçao, 
n. 111, de 1921); . · . . · . . 

· 3" discussão da proposição da , Gamara dos · Deputados 
n .. tl8, de '19l2:1, abri.ndo, ,pelo ~1!inisterio da Marinha um cre
dito especi·a'l de i-118':560$, para .pagamento de gratificacõ•es de
ivid3JS, a titulo de representação aos almirantes que fizeram 
!Parté do Conselho do Almirantado. nos anrios de 1915 a 19·171 :r com parece1• tavo1·avel da Cornrriissão de Finanças, n. 20!is 
'de 1912); · · · 

· 3" discussão da. proposição da Cama r a dos Deputados 
n. 49, de 1921. .que abre o credito especial de 23 :9fi·3$2'19, :vara 
pagamento de ·vencimentos devidos a Olympio Coutinho, sar
gento aJudante dos .guardas da iMiesa de :Rendas de Porto Acre 
'(com. 2Ja1'ece1~ favoravel da Comrriissão ele Finanl]as; n. 21 O, de 
:1921); ' ' . . .· . . . 

3" discússão da proposição da Càmara dos Deputados 
'n, 53, de 1921', que abre, pelo Ministerio da Justiça, o credito 
especial de 16:800$, supplementar ·~i verba :1.4" - Otfficiaes de 
,iustiça, -.do art. 2", da .lei n. 4.242, do corrente anno, e os 
especiaes de. 50:400$ e 55:200$ para pagamento, no corrente 
ano, das gratificações creadas pelos ar.ts. 13 e 14, da ni~sma 
lei. (c.o·m pa1·ecer {avorav.el da Co.rrv:m.issão d.e Finanças, n. 211, 
'de 1921); · 

2" Çlis·cussão · da proposição da C31mara dos Deputados 
n. 9, de 1921, que abre, o •Cred·ito. especial de 50:000$ para 
:proseguir o serviço de public.ação·, em volume, de todos os tra· 
balhos relativos a elaboração·.· do Codigo Civil (com parece1• 
da Commissão de Finanças o,f,{erecendo emenda, n • . 229, 
de 1921); · 

· 2n discussãO .do projecto do .Senado n. 12, de.1919, reco
nhecendo a D. Rosa:lina Francisco Barreto, o direito. de bene
fi c'iaria · do montepio de que era contribuinte seu marido, como 
aJudante do mestre das offi·cinas da Estrada d·e Ferro Central 
do Brasil, pagas as quotas atrazadas '(offerecido pela Com.'mris..:. 
.~ãó de .Tnstiça e Leaislação e com. 'p'arecer favoravcl da Com.-
'?nrissão do Finanças, n. 22·1, de 1921); · . · · · 

.. 2~ d·iscussã.o do ·projecto do .Senado n. 35, :Cie 1919, conce
ldendo a . D. · Maria. da. Gloria Dutra. Meneghezzi, viuva d·e Ar
naldo Mcneghezzi, ··ex-inspector da Repartição Geral. .dos Telo
grn.phos, o direito ú 'pensão de montepio no cargo que ellc exer
cia ( of{erecido .:pelo. Com.Jinissão de .Justiça e Leaislação e com. 
pw•ece1• {a'Vm·avel da. Cdnt\1nissfJ.o de Finanças, n. 222, da 1921), 

Lovan tn:..sc a sessão ás 1 G horns c 20 mi nu tos .. 
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,, I .A~NAIJ:S DO SENADO 

' 
tlf• SESSÃO, EM 6 ·DE SETEMBRO DE '1921 

· PRESIDENàrA Do si:t. BUENo DE PAIVA, PRESIDENTE 

·' . A:s .13 ·e. *·horas abre-se, a. sessão .• a. que concorrem: 
os ~rs ~ A. Azeredo, Cunha Pedrosa, Abdias Neves. Herme
neglldo de Moraes;. Mendo .. nça Martins, Alexandr:ino de AleiJ.Çar, 
J ... opcs Gonçalves, T...auro .. Sodré. 'Justo . Chermont, IndiiJ do 
Br.a~il, .Godofred.o ,Vi~nn'a, · Costa Rodrigues, Fe~ix · J?a:checo, 
BenJamm Barroso, :Francisco Sá. Eloy de ·Souza. João Lyra. 
'J~obias Monteiro. Antonio Ma.ssa. Venancio Neiva. Marioel Borba·. 
Euzebio ele Andrade. ·Moniz .sodré. Bernardino Monteiro. Jero.: 
nymu Jrront'eíro. Marcilio de Lacerda, Miguel 'de Carvalho. 
•:Paülo de. Fron!in, Sam.paio.;.. Corrêa, Iríneu Machado:. Ra:ul 
Spa1~es, · Bernardo· ~onte1ro, •Alvaro ·de. qarvalho, · .José. Mur- · 
tmho .. Pedro Celestmn, ·'Carlos Cava1cantJ. Generoso Marques. 
Laura ·IVf~ller, Vi:daL 'Ramos', .F.elippe Schinid.k Carlos Barbosa 
e Vespucw ele Abreu (41). . . . · · · 

' . ' 
Deiiá'm de compàrecer, com., causa justificada, ~s srs .. :. 

Silverip. Ncry, .José· Eutebio. Ant.onirio Freire, João Th.õmé, 
Carneiro da Cunha, Rosa e Silva, Araú,io Góes, Oliveira Val
ladãÇJ,: Gc>nçalo .. Ii.olleinbérg, Si queira de . M,enezes, A:ntqnio 
Momz, Ruy Barbosa, Nilo Pe((anha; MJ:odesto Leal, Franc1sc.o 
Salles, Adolpho Gordo. Alfredo Ellis.. Ramos Caiado, Xavier· 
da Silva: e Soares dos ·santos (21) .. · : ·· .· : 

•, . . ' 
'' 

E'. lida. C· sem reclamação .approvada .a acta da sessão an-
terior.. . . . . · · . . . · 

o. Sr. 1.• ·S!'leretaz:io. dá conta· do · seg'Uinte 

.. EXPEDillNTE 
Officios: .. 

-,:! 

··Do Sr.. '1 • Secretario da Camarâ dos· Deputados .. commu
nicando não ter aquella Casa. do Congréss·o, mari.Üdb a reso
lução ·legislativa. vétada~ pelo Sr. Presidente da Republica, 
regulando o serviço de aviação . - Inteirado-. · · · ·· 

·· · Do S1~ .. Dr.; ·.r.. F,.erreira ·.Chaves; Ministx:o da Marinha: 
communicando ... ter assumido. o; exercício irlter.ino, do cargq .. de · 
Ministro, da .Ju~tiça:.:eíNeg.ocios Interiores, para1 o qual. foi no
meadp_:por. decr.eto, de 3: do rcor,r,ente. - .. Inteir,ado .. · • . · 

·Do . S1~. Ministro, da . G11er:r:a, . envi!J.ndo dqus d.o~ autogra~ 
p)lps • da. r.esolt;~.ção, legislativa, · sancciona.da,. que· ~)jr.e ·l.lm cre
dito de 4_:1"50$, para pagamento das. 'r,antagen~.,qu,e·. compr:t.em 
ao. :rpajor. .Arthur x; Moreira, e ao capitão .José de L. Gmma
rães Padiihá., fiscal. e a.iudinite .·da ·Escola' Militar;. para alugue.! 
dé. CI:!Sa, ~la~. pr.q:O~J~jd~aes dô.' m~srrió estaberecim'ent'? ·, . .....;..; Ar.:. 
cdl:pv:De-s~ tU!fld d9~. auto~ap~1ps e .r,~m.~tt~:-se· o outro á Gamara 

os epu a os. . . . · . 
. . :· .Do Sr:·. s·ecretari'o ·da .Liga da Defesa Nacional; con-yidando 
os Srs. Seriâdores'"parà' á. sessão solemne em homenagem á 
memoria do. Dr~· Pedro Lessa, que terá lagar no. dia; 7. do cor
rente; ás 16 ·horas, no salão .da Bibliotheca Nacional. Tn
teirado .. 



SJJ:SS.O:O EM 6. DE BETmMBRO DE Hl21 75 ... ~,, 

. O Sr. ~t Secret~ri.(). declara que não h;:t. praecores. 
. O Sr._R;ntJ, Soare)3. (rn,tlVirnentu de attef!,{:ü.o) -Sr. P~e

Sidente1 llaO, posso. d!)IXUr de. romper O Sil~ncio. qu.e mu,i~O de 
pr,oposlto. e sobr.epeu~ado venho mantendo, depois que o IllUS·· .. 
tr.e·. Sena<ior pela Bahia l'esol~~u t~a?sportar,',o de911te · P,Pli~~ço 
para esLa Casa; do. P,arlamento. Offerece-me assim. o enseJO 
de r.esponder tambem .ao estranho discurso . prciferi'do na ca..:. 
mara pelo Sr. Torquato Moreira. · ' · · · · · · ' 

...... _Nã~: r>er~~rei tempo. em .e:<~:primir ·queixas. o~ faz~r ~eta
l~açoes Int1te1s ou. lamentar s1quer que .a aggressao autorizada. 
a MiJ:!::i~'Qê-rtisse ·da Bahia seabrista e que o: orgão dessa ag.,. 
gressao fosse o Sr. Torquato Moreira. •.•: · ''· 

A politi~a, é. uma. c~ifaõora d.e,.illusõ~s. e parq., .. r.~sistir ·ás 
suas ~~cepçoes mfall!Yels. é .. precisa. fortaleza d~ awm·p e f,é; 
na utilidade do, pr.opr10 es:forço em, bem. de patr.ioticos ideaes .. 
Em. todos. os. tempos, •O. 1~ecursci de. quem, deserta, .foi malt~ütar 
os amigos da vespera para assim, dar-lhes, a resp'onsabilictade 
de todo·.: ·o:· mal: que prov~er da·. {;lesôr;Qã,o ;, Ciq~ro, :que f.oi' o 
transfuga. de todos os partidos e escreveu.uma especie de theo:-. 
ria àa. '~er·saiJilidade. politica - de leiturà. m~üto. oppor,tünil 'np 

. momento. - .. · nunca. esqueceu. esse v, e lho processo. Nada,. :QOr
tanto, de estranhezas. E'· dos .. livros· que nós .sejamos ·pintados. 
como Joaquins Silverios. por· aqu~lles q~ue nos. ab;:mçlqnaram.. 
Mas os factos, Sr.. Presidente, sao mUito recentes, para .,que 
possa:rp s~r. adulterados, por ·mais que. se .recorra, ao. ~methodo 
confuso» que. o. chefe da dissidencia, introduziu, na .politica. e . 
o seu orgão official · desenvolve:t.l no. jornalismo,.· 'Vou repro~. 
duzil-os coin precisão e· verdacle na, parte ·que interessa; ao de
bate~ esclar~c~ndo· as duvidas suggeridas pelo. Seria!=lor. Moniz.: 
Sodré e . preenchendo as lacunas_ do discurso do Sr. To'j:'quato 
Moreira· .. · · . · · · 

·. •. Façq..:.o comra. at1toridade que me. vem da,.particip~ção. qu~ 
tive nos acontecimentos e a llombridade de quem não está, 
acost~1D;1a~o a' f,ugir ás suas re.sponsabilidades 0).1. aos seus 

· compromissos, qua~squer qt1e SeJam.. . · · _ , 
· · Embora eu tivesse tid'o·. sempre a collabpração e :solida-

riedade. do· meu' illustre companheiro da Commissão 1 E:<~:ecutiva 
· do. P. R. M., Sr. Bueno: Brandão, nãó: teria ·a menor duvida 
. em assumir, si fosse preciso, toda. a responsabilidade da acção 
mfneira no caso em deba:te. . · . · 
. · · ~ada terei que :oê~ultar, S,t:. Presidente, n~da _teJ!,eL que 

soph1sm;:~.r em todo o:•desenvolv1mento das combmaçoes,'> l'lesde. 
que ine' resolva a ri:arral":as. pormenorizadamente. . . 

.. , E·des'sà narraÇão ~;;ópoderá resultar·.·emtodo esplendor dâ, 
verdade· e sem sombra. possível de duvida, a. correcção, a ·lisura, 
a siiicéridade da· politica mineira. Porque, nesse particular, Sr. 
Presidente, - permitta..:.me v~· Ex •. uma e:NplOêáO de orgul~o, 
de que peço desculpas ao Senado.- em mater1~ ge correcçao. 
de ·attittides e lealdaQ.e de proc~der, não recebo hçoes de cn.J.em 
qt1er que seja.· •. · · : · . · · · , . . · · 
.. ,. · Dá' discurso· tão injusto e imprevisto do leader. da Bahía', 

·V., Ex. terá v!sfo' que aqüelle Deputado nã.o nos accusa de ter 
proinettido:. apoio· á · C!J.ndidaj;ura .Seabra e faltado a esse cq~
promisso·:· Felizmente S·, · Ex. não' caminhou tanto e se o 'fl-' 
zéra teria,· si dó • desmentido pelo ·proprio Senador Moniz Sodré 
na sua:: or·ação 'de·'hontem e por alguem ainda de. maior auto-
ridade bahi.atiá. · ' · · · · · 

I , '' . ' .- ~. -. ' 
' . \. 

.• 
' / 
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' As argmçues do Sr.. Torquato Moreim contra Minas se 
reduzem a duas: 1 •, ter a politica mineira com a escolha de 
um terceiro candidato quebrado a neutralidade promctl.icla a 
principio; 2~, ter a mesma . pol_itica assentado aquella escolha· 
antes do lançamento das candidaturas Seabra . e Bozm•ra. Da • 
primeira accnsação conclue que Minas faltou ú. sua palavra; 
da segunda é de concluir":'sc que Minas agiu com hypocrisia e· 
trahiltãol., . · ' 

· O meu prezado amigo, Senador Moniz Sodré, foi meno<;: 
inJusto com Minas,· s'ó adoptando a primeira accusaç~o, mas o 
foi pro.fundamente com S ,, Paulo e com o Sr,, Pres;gente (la 
Republica., . ·· . • · · · . 

Sr., Presidente, a recusa de Minas a tomar a iniciativa da 
s'olução do an~agonismo ':ice-presidencial, co~ o seu compr~
misso de acceltar o candidato que fosse accelto pela mmortn. 
das forças polit'icas congregadas em torno da candidatura mi-. 
neira, era a mais logica e natur~l. . : . . · . 

Ninguem nos censurava por ISSo .. Todos reconhe01am que, 
tratando-se de um clissidio entre Estados amigos :e ligados (L 
candidatura assentada, era justificavel a reserva de Minas. 

'Nas conversações particulares, como nas· declarações pu
blicas, mantivemos essa atJtitude com a maior ·Sinceridade e cla
reza, tanto mais quanto era do proprio interesse da nossa, po.
litica interna, J?Ois, se havia políticos. mineiros com accen;_ 
tuada pref·erenCia pelo Sr. Seabra, havia-os tambem - e da 
maior significação n.o seio_ do Partido Republicano Mineiro ~ 
com declaradas mamfestaçoes pelo Sr .. Beze.rra .. 

A formula que adoptamos · não era apenas negativa e 
abstencionista, como querem fazer crer os qne· hoje nos accu
sariJ. era tambem positiva.: acceitariamos o candiclato .que re
unisse o apoio geral oh pelo menos ela maioria dos forças po
uticas. N'Csse sentido, ahi ·está o telegranuna do Pres.iclente 
Bernardes ao ·Sr. Torquato, ahi estão. outros despachos, .da 
mesma. origem. dirigidos aos representantes de Pernambuco e· 
Ido Rio de Janeiro. Neste sentido, foi . publicada uma declara
ção minha, na Gazetà de Noticias. Neste sentido, foi a resposta 
do grande •Presidente de S. Paulo, cuja direcção .. ·politica 
adoptára at:titude semelhante á de Minas .. · 

· Ora, a verdade é que, estabelecido o attrito, as ,correntes 
politicas. se recusaram a um. pronunciamento, que.não ·deixava 
de ser .constrangedor para a maioria .. Salvo os Estados .inte
"-'essados e cirico ·ou seis unidades da Federação,. mas, mesmo 
iestas em sentido divergente, o . que . aggravava a dif:ficuldade, 
as· demais se abstiveram de· escolher. .verificava-se um 
in?.pas.~e; Não só varios representanf1es de Estados declaravam 
~guardar .o 'J)ronuncia.mento. de Minas e S. Paulo; os proprios 
>expoentes do pensrumento. bahiano e pernambucano nos indu-
ziam a enca.minhar a solução do problema. . . , 1 · 

·E assim foi que a ~8 de mai? -. r~eço a atLenção.para 
as datas, que tce,m UIT).a 1mpor,tancm capital 'Para a defwiÇãJ 
de re§i'Po~S::lbili·dades no clesdobran!ento . e evolução do. proble
~a -. nos, os representanl;es ele Mmas e ·S. Paulo procuramos 
mterv1~; e o nosso primeiro pas.so foi reunir os represenL,antcs 
ria .Balua ·e ·Pernaznbuco 110 gabmete do leader da Gamara elos· 
Deputados c concitai-os, a, resolver amistosamente .. o.: dissiclio .. 
compromel,tpnclo-nos . prev1a:rncnte, repare .. ·bem o , Senado a 
Cfll!ar pela ~OIUÇãO que •Clles déssem, qualquer que: àlla fosse, 
ou <pela des1stencia do ll!J'l .cm favor do .outro, .ou pela escolhá 
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de lún tt~loceitooo que ellc::; ptootHoio::; clcg.e::;::;·cm, o quo .tudo fui 
tcrruinanLmnen(e rucu::;udu o Pl'opur.-se ainda que conftasscm tt 
un1 Lcrccitou uu l.eLoceit:o:;, nomeados a aprar.uncntu das. par
tes, u. resolw,;ão elo caso o Chegou-se u. alvitrar para at:b.tLloo •) 
nome do Se . .PrcsitlcnLt.: da Itcoublica, bom como a pollLwa do 
S . .Paulo. Tudo bulduclo. · . 

:E nesLc ponlo devo accenLumo •qnc P.Crnambtrco ac.ccüava 
a idéa do OJrbitro, mas a Bahia recusava, manLendo-sc .Irredn .. -
eLivel. · · 
'. . Em oLltLou r cu niüo conjuncLa que fizcn~os, no 'dia seguinte 
(2U), para dal' tempo ao~:~ delcg·ados ela Bah1a e Pernambuco di) 
su aconselharem com os respectivos Governadores, nada se 
aclcanLon apciato do todos os csl'or~:os que fizemos para um .cn-. 
tcndimento. . · · 

.E' destas reuniões. cm que· davamos um depoimento da· 
nossa sinccridaelc. elo nosso espiri·Lo conciliatorio, do constran
giril.ento elo orcle111 poliLica, sem duvida, mas sobretudo do or
dem moral, cm que nos viamos dcante de aspirações legitimas, 
porGm conLraclictorias, de amigos e companheiros, do desejo de 
rçsolver SC\rn 1Jreterir; 6 d~st_?s reuniões, em que pot' outro lado 
os . l.'cprcsentanLes ela. Balua e Pernambuco, mas sobretudo os 
primeiros; so cnccrravarí1 na mais decidida intransigencia; é 
·destas reuniões que 'o Sr. Torquato Moreira ·diz guardar a mais 
dolorosa impressão e não querer· recordar-se, o •que é tanto 
mais facil quanto os politicas, f·elizmenLe, não teem memoria ... , 
A 30 tivemos outra reunião conjuncta .. Já. a esse tempo era 
franca a e:\1ploração jornalística que pretendia ·Subordinar o 
p~oolJlcma princi·pal ao. accessorio o .envolver no litígio a can
chclaLu·ra Bernardes .. ·A candidatura do Sr .. Nilo Peçanha, pro,;. 
dueto do uma gTaviclcr. longa de mais de anuo, mal podia dis;. 
farçar-sc, ·por mais que se esmerassem .. nos vestidos as mo-
distas da po!Hica fluminénse .. ; · 

Procuramos antes de . tal reunião ·ouvir o conselho do 
tSr. Presidente da Republica; não só como Chefe da· Nação, 
mas tambem como chefe politico de um dos Estados e orien
ta:d'or acatadq de varias e importantes forcas politicas do. paiz, 
,que agua11davam a sua palavra,· segundo declarações reiteradas 
e expressivas.· Devo accentuar que o Chefe da Nacão demons':" 
,trou, em toda a ma11cha dos acontechnentos. perfeito conheci
:nrmto das -responsabilidades do . seu cargo 'e agiu com . inata-· 
cavei correc·cão. Desde que pela primeira vez se 'fallou ao 
Sr .. Prt:sidente da Republica sobre a orientação que as grandes 
forcas politicas do paiz projectavam dar ao problema cln. suc
ce~são, em· torino. do · Presi-dente . ele ·l\finas, assignalou s.· Ex., 
c.om a precisão e nitidez habituaes, .que acolhia com. sympathia 
.o nome do <Sr. Arthur. íBrnarcles, pelos motivos que expendeu, · 
mas · que só aquellas forcas deviam resolVIer assumpto . de tão 
r.ccentuado ·caracter poliitco, reservando-se :s. Ex. apenas o 
:papel de coorden8idor para, no interesse do paiz. dirimir ·di-
vergencias,. si, porventura, surgissem. . · . . .. · . 
. Quanbo ú vice-presi.clencia, que nos meios politicas todos 
JUlgavam. conv,cniente ser. dada ao norte. razão de ·mais para 
11ma · collaboração maior do :Sr. Presidente·· da Republica, 
S. Ex, mantev:e, na occasião, o mesmo ponto de vista, limi-' 
.f.an.clo.-se a ap:plaur.liJ~ o alvitre de tirar do norte. o companheiro 
de chapa -do· Sr.· E ornardes c a declarar que ·poderia, não es
colher, mas 'indicar· ao e::;:ame dos chefes políticos alguns. 
npmes dign.os da· investidura. · · · 

' ' 
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Nada ha que obj ectaí· contra umà aLtitude Lilo olut·a o 
f.üo d1gna. Ora, accenLuando-se a di'Vergencia erüre Pcl'nam
tuco e Bahia, resolvemos, como disse, ou'Vir a palavm por 
tantos titulas respeiLa.vel do Sr. Presidente da RepUblica. .I!.' 
S. Ex., si:nn esconder as suas sympaUlias pessoaes por um dos 
candidatos, mas sem querer fazer dellas uma razão do decidir, 
accentuou que· comprehendia o corietrangimento em Clue Lodos 
nos áchavainos, 'que realmente a escolha entre os clous, na 
s; tuacão a que se tinha chegado, representaria um ;; · .:tve des- ~ 
prestigio. e uma magua .profunda para o candidato preterido e 
que ;a sól,üciio- pela.,qua~ .se inqlinava_ era a d~ :u?J: terc~il~o, 
processo normal, em pollt.rca e . que nao. pó de s1gn1frcar smao 
apreÇo por ·amnos. os contendores, embora os representantes 
ciestes. declaras'sem que lhes ,seria mais offensiva a escolha 'de 
úm terce ii;<?_, o _que. não os ,impedia dt"J acce~tuar, . por.ém, · q~e, 
íeita. a opçao por um dos. outros, o . outro nao se conformaria. 

, Na alludida reunião. de 30, realizada em seguida a essa 
conferencia com r o .·Sr. Presi-dente da Republica, resolvemos 
encaminhar a solução de um terceiro e o . dissemos aos re
presentantes de Bahia e Pernambuco. Estes recusaram, pro
J•Ondo .Bahia que ~!nas ~ s,· ·Paulo di'Vidissem. a sua votação, 
alvitre que não :podíamos acceitar, porque Pernambuco igual
mente ·não. :acpeitava .e •porque seria concorrer ·para a prote
lação indefinida, do litígio, com prejuizo.·da càndidatura · Ber
na:vdes, contra a qual se 'machinava abertàmente. e para a 
anarchia ·que se proJectava :esta:bélecer na. Convenção. · 
· · ·Mas, ·ainda •neste ·rance, ti'Vemos o cuid::tdo ·de· nada ,fazer.;. 
sElm um· ultimo appello · aos gover.nadõres da Bahia ·.e· Per
nambuco. ;Eis o.·telegramma que lhes foi dirigido no dia ~O 
á :meia. noite.: "Apezar todos esforços 'temos ·empregado, 'Veri
fica-se impo8:;ibilidár.le crmciliar.ão ·entre doús ri.omes íllus
tres o!evantados para více-pres{deneia 'Repilbliêa· 'pelas i'or
ça.s .. rpoliticas:. ·dos dons ·grandes Estáélos Bàhia· e· 1Perinàhi.buco. 
Ambos são digrios ·todo ·acatamento. :AmbOs· nos 'são figai:los por 
laços •antigos ;de estima. admiração e respeito,· ámbos 'revr·e
sent.am. ·Estados amigos e soiidarfzados em torno· ·canàidàtüra 
Bernardes.:" : . . .. . . · _ · : · 

.· . ISuggerimos !.pOr isto aos . eminentes gti'\ie'rnador~s Bahia c 
'I>e:rnaiT!buco darem· instrucções' seus representárites aqui para 
collaborarem com, outros elementos ·políticos no ··séntido ·da 
.adqp;cãn .em,·plena:.•harmonia 'de •.um 'terceiro :nome ·aue 'possa 
consegui~.:apdio,,·gerai. . . . . · . .· · 
.. ·,Uma palavFa .dos ill1,1stres amigos cdirim:frá 'imrriediatafueri.te 
.Qu.e.st~Çl, ,que., vemos · extremar.:.;se ·:com :rria!iores a:pprêhíhisões. 
Appellando.para o 'patriotismo e• elevacão de ·vist.as de V. ·Ex~ 
e[3per.amos ,.prestarão ·e.sse assignàladb seí.•viço ~efri''bê111 'da' co'n~· . 
'.cbrdia .da família repuhHcana. AtteriCiosas ·saudacões:.:.!.;.;aarlo~ . 
.de Oanipos,. ':""-, Bueno1Brandão •. ~·Raul 'SbdresS»' · '' 

Eis as respostas de 3'1. . 
'· ·~sqriad6'~ 'Ra~l ·s.oares ~ :FÚo.:.R.esporidendo ao telegram-' 

·ma .'.yom qtw. me. ~ist.inguiram os eminentes ·•represéhf.aiites 
gra~.i:le~ .Estados. M2.nas e . S. ·Paulo; cumpre-'me. 'mtHto desvu~ 
nec~l:lo. pela.,at.tencao crne. me 'dispensar;am, 'affirmar-!Ires qúo 
n~o sou; .~em Jama~s serei. motivo :para discordias e 'lufas. no . 
SeiO. :[anpl,I~. EeP,ubhcana. T).evo ponderar que sein s'e~. con:~ul:.. 
fado, ·fot mdicado meu .humilde nome •á success.ão vicc..:.pfe-· . ' 
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sidoncial no p1·oximo. fuLtn·o quatl'iennio, pelo Partido Repu
blicano Democrata Bahiano, indic.ação desde logo presl.igiada 
por todas as for-cas mesmo .Partido concretizadas nas repre~ 
sentacões .federal e estadual a que se .seguiu verdadeira una-< 
nimidade com o apoio . espontaneo. das demais correntes . 
poliLicas do Estado, tambem ·representadas no 'Congresso Na
cional. Assim, · sendo, acredito ser meu · dever submettcr tí. 
deliberação bancada bahiana no Congresso, com cujo julga
mento estou 'habilitado afi'irmar concordará commissão exe
cutiva P. R. D. a•mat.eria ·contida no telegramma ·que Eet~ho 
honra responder afim de ·que ·eua 'jul-gue da procedcncia dos 
motivos all'egados. podendo eu ·asseverar aos ·dignos signata
rios do referido 'telegramma que ·me"conformàrei em 'abso
luto com ·a solução ·alvitrada pela mesma bancada na toLali-· 
dade dos. seus membros. •Saudações affectuosas. -- Seâb'l·a:~ 
. '«Seri'ador . Rat11 Soares ·- ll.io. Aos. seus dignos. CÍ:Jn11)U~ 

nheiros ·rogo transmHtir miriha resposta ao telegr;àmma cin 
qiio ine soliCitam intervir .iünto bancada pernainbucana 1para 
sôlucidriar caso .vice-:-presiden~ia com a escolha· de um ter
ceiro CJ.í).rii:l,idato; .. Tendo, . co:m, . bastante ántecedencia delegado 
ani.plos poderes á referida bancada p·a:i-~ livr'erhent.c dí:Hiberar 
sobre ':1 ·escolha . do 'futuro vice-pi·esidimte e ultimamente 
rcàlffiimiancto.:lhe •que se . esqueçam . minha. ]}.essoa, ollüiridD 
exclusivamente altos . interesses deste Estado, sinceddnente 
lastim'o rião poder .attender eminentes amigos. por rião . dever 
voltai· àtraz, o . que importaria 1desinentir o modesto pas'sado 
~ d)minuir _autorida~le dos m.e~1~ companheiros 'qne· ~hi" di-· 
finamente representam. a politica deste· Estado. Ao 'Illnstre 
1:Pei:rutaôo EsLacio Coimbra pois devem vv. EEx.' se 'dirigir 
certos. de 'que êlle sé acha ·com 'illimitadós poderes qüe 'lhe 
fcii·am 00nferiélos pela b'aricada. de i:iüe e um dos ornamentos 
G · por. rrÍini para s.olucionar ·o · caso· de 'que nôs óCCU.Damos .. 
Affecttibsas saudações. -- José Bezerm.» · · 

· No'sso appêllo. como se vê. resultou inutil. :visr,o como os· 
governadores· dc:vólvéram· ás •:n.ias bancadas a: decisão elo casn. 
. • .PrÓseguiã, ca~a vez nJais inÍ,ensa a campanha detToList.a 
contra a. càriqidattira Bêrnàrdes, E 'para pasto da· êxplora!}ãu 
jQI:'rialistica, levantava-se. uma. nova questão. ---. a de ·adia.,-, 
ménto da Convenção. A politica do Rio de .Janeiro encoiitrava 
a formula mediante . a qual nos julgava ludibriar: Eis o té-: 
Jegi'amma dirigido ào Sr. Aithur Bernardes pelo Sr. Raul 
_Veiga. em ·31 : . . . . . · 

.. ~Terido._recebido éoinmunicação Az:eredo. Arnolpho. sobre 
-Con:véncão ·marcál:la dia 4, achei conveniente .. dar ;prezado' 
amigo minha si:n,cera. opinião respeito. Reputo nece.ssa:dó in-. 
i:Iisr.lims'ayê~ a.diáment.9. ~e~sa. r~união por. alguri.s di?-S .·pelo~. 
motivos. segumtes: pr1me1ro, nao estar amda re.solv1dó caso, 
vice~ilresidencia, qi:u~stão · tomandÇJ ·caracter· serio dada -in- · 
transigencia. 'candidatos;· segundo, ·. aUender reclamaçõeF: solJI'o 
cónsLitdicão mesma visto ·como c:rit.erio adoptado 'fará p'elo 
:rrterios no ·Estado. do 'Rio abster-se 'collaborar dado 't:rátamento 
dispensado 'nosso pàrtii:lo c.jne ficóu·.com':riove delegados e op
posiç5:o avulso com .dito delegàdos: 'Ultima. eleição federal 
cónsegnii::rios ·nr. Nilo cerca · 37. 000 votos;. élementos diver
gentês' 'dCrám · div~rsos candidatos senatoria •pouco mais 5. ooo .. 

· · Pa:ra··'Deputados conseguimos 'ele~er f5 'candidatos sen
do ·f3 'filhidos nosso :partido .e opposilção:: 2 · caildidatos. Não 

.. 

,. 
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' . 



'so 

·,; raúiu ,·e! que tcnhunios tt·atamenLo dii'fci;cntc :outrõs EsLà
do:; Pl'Opl'lu OJJ[JOSi(,.'ão. Em Ler~.:eit·n log·ar ponl:lo sct· uLil pl'e
:-;mwa Nilo chl!gada marcada esse dia muilu podcL'ú. concot•t•er 
qualquer solução conciliutoria. Escusado di:t,ct· nacla fl
cal'ú. alterado relação nosso apoio eundidaLura pl·czado amigo., 
Abra~:os af'l'eeLuosos .. - Rau.l Ve·iya Presidente Estado." 

Os rcprosenLantes da Bahia eram indiferentes ao adia
mento, que partic,ularmente julgavam prejudicial ti · candi
datura Bernardes. Por elle se batia Pernambuco, apenas pela 
insufi'iciencia da sua representação na ponvenção ., . 

A despeito de serem contrarias ao . adiamento os nol:lsos 
~clhqres. e mais prcstig·iOSOS amigOS, CU. opine! por cllc, P.?iS 
poderia realmente parecer uma descons1derar,:ao ao Sr. Ntlu 
Petmnha. realizar a. convenção· na vcspera. da sua chegada e 
eu não desejava fornecer á politica i'luminense o pretexto 
que procurava. Elia teria que·. inventar, já não digo o mo
tivo, o· proprio pretexto. Adiou-se a convenção para que o 
Senador i'luminense pudesse comparecer. J.VIodii'icou-sc a sua 
fórma ilara . que a representação do situacionismo i'lumincnsc · 
:fosse uugmcntuda. Aliás ·as· explorações teriam que ceder -
parecia-nos - ante as declarações espontaneas do Presidente 
ôo l~sLado do H.io de que o· adiamento não affectava a candi-

. uatura assentada c da Bahia c Pernambuco, tornando . irre
vogavel o apoio á. mesma candidatura, quq,lquer que fosse a 
solução da questão vice-presidencial. · · · · 
, Já gqe estou fazendo um. historico, seja-me permittido 

_ler um routro telegramma flummense em que se repete o que 
acabei de. lêr. 

"Nictheroy .. 1 • ....::. Senador Raul Soares, Rio - Tenho 
opinado sobre ·adiamento. convenção· mf.trcada proxip1o dia 4 
par~ que sobre debatida questão v1ce-presidencm possa 
ser ouvida palavra acatada . eminente chefe republicano 
no Dr. Nilo Peçanha cujo conse.lho muito poderá ser util.para 
pacifico e amistoso ct·eseiilace caso. Justifica-se ainda e.:;.:;e 
aàiame.nto pela necessidade melho•· .estudo sobre a ·represen
t.ar.ão presidencial diversos partidos inclusive a do. Partidn 
Republicano do ·.Estado do Rio. Tclegraphei · VV. EEx. como 
representante pensamento situação minei-ra .possam ajuizar 
do-= nossos propositos e alvitrarem como parecer mais conve- · 
niente. Escusado dizer que não está mais em causa questão 
11residencia <lm rela1~ão {v qual mantemos nossos compromis
sos. Saudações · eordeaes. -· .Raul Veia a, Presid~nté, do E~-
~ dn · .•. a u .» · · 

Por -outro lado as bancadas· da Bahia c Pernambuco ha-· 
.,·iam-se , entendido no dia 31 sobre os termos de uma declara- · 
l.)ão quo l'Ora publicada em parte na.Noite, .de éuja integra :,ú 
tive conhecimeilto no dia 1., opinando naturalmente pela a sua 
publicação, que foi feita nos jornaes de 2, a qual é a se'guintn; · 

. «As bancadas Pcr..nambucana e Bahiana. convencidas 
de que nenhum· intuito de preme~itado antágonismo de~· . 
terminou o lunoamento das candidaturas dos· Srs •.. José 
Bezerro. e Jos~ Joaquim Seabra, Governadores de Per~ 
numbuco c Bahia, á .Vice-Prcsidencia .da Republica de 
que é essencial perman'Ccam entre os. dous .grandes Es·· 
Lados do Norte vinculas ·por tradições hist·oricas· com
muns c identidade. de interesses .. politicos .·e. económico~ 
e naLuraes affb1idades de seus did~entes, ,dêc1aram qui~ 
estão empenhados em um ente11d!mento · dir.ect.o · para 
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' soluÇão rupicla c ·definitiva da escolhO: 'do· canUidalo ·~l 
succc:;são :..í. Vice-Presid.enciu. Asse.rituda · a candidatura 

' elo Sr. Dr. · Arthur Bernardes á Presidoncia da Repu
blica no i'uLuro quatriennio, pelo apoio de todas as cor·-. 
rentes politicas estaduaes que já se pronunciaram e. 
acceita irrevogaveLmente · estll •deliberação, as .citada:> 
bancadas resolvem que os seus .representantes dovida

.mente autorizados encaminharão entre si e ·per~m~e as 
c-orrentes politicas a solução que, rcsgual'd'ando os c~
crupulos cívicos da Bahia c de Pernambuco, assegure 
os mais altos interesses do ·regímen ·e da ~ação.». 

. ·· Dc.antc. ·. destas declarações ·que recebeu1os com applausc: . 
1na_rla 'nos restava a i'az.or senão .aguardar· que as bancadas de 
PeFnambuco e Bahia encaminhassem perante as correntes po
!itwas a ~olucão do caso., Era a acceitação da noss.a primitiva 
proposta - de quP. subscreveríamos qualquer accôrdo que fi
z~ssemos. Recusamos mesmo a P.roseguir nas demarches. . 

· Bast1a lembr-ar para mostrar 0 absurdo o a injustiça dü ' 
semelhante. arguição, que mais de uma -vez entregamos a so
luçt:o.do litígio aos delegados de Pernambuco e Bahia • 
. . · · · Mas a illusão depressa se ·desfez .. O entendimento não so 

completava. Os representantes da Bahia confiavam até á ul
tima hor,a. que .chegariam a accõrdo, como .affirmoU hontem, 
o . Senador Momz Sodré, porque esperavam que Pernambuco 
t1cderia. l\i1as o nobre Deputado Sr. Estaoio Coimbra tirava
pos definitivamente to'das as illusões. de .que ·tal viesse a. suc
ceclE'r. Assim -se passaram alguns ·dias, sem que se procurasse. 
fazer .na imprensa e no circulo .d'os políticos uma agitação mi
litar •c um tecido formidavel · de. intrigas con~ra o candidato. 
mineiro. -. · 
. Du~anL~ esses dias tentei combinar a· candidatur.a do S!'.·. 
Seabra, como tenLt~i combinar. a do Sr. José B,ézerra, tão certo. 
estava eu de' que a escolha de um terceiro afastaria ah1bos da 
nossa -corrente; mas o fiz, cm d!efesa da candidatura Bernar-· 
des. sem pontos de.visfa pcssoaes, que nunca tenho em cousa'> 
politicas, sem a estulta .pr-e'tenção de impôr a minha o·pinião, 
antes com a preoccupação de que a solução fosse uma resul
tante natural que conciliasse .o maior numero de opiniões .. 

· . Até que ;n.o dia· 4 fui procurado á noite pelo illusLre Depu
~ado .por S.' Paulo, Presidente da' Çam•ara dos Depu._tados, que 
então subst.ituia o leader paulista; e tendo este ·exposto suas 
impressões sobr·e o momento· e opinado .pela urgencia de uma 
solução; convidei-o a ir commigo á presença do:Sr. Presidente 
dià; Republica~. E nessa conferencia; após a, exposição do ·sr. 
IA.rnolpho Azevedo, o Sr. Presidente da Republica concordou · 
com.as observações por elle addpzidas, e mais uma v:ez mani-. 
festou o ·seu pensamento d'e· que. a •solução .natural ·era a esco-' 
lha :de um terceiro. E· como havia ficado estabelecido desde 
'O inicio 'das .ncg~óciacões que .o Vicc-Presidente devia sahir d~ 
norte, ·passámos ao ·exame .·dos nomes., · · . . 

M . , · , o: c·ainpo :da ·escolha• tornava-se restrict.o com o afasta
mcnto·lilos· governadores da Bahia e Pernambuco e dos auxi
liares do . governo- que o Sr; Presidente· da- Republica era o 
primeiro a . querer afastar, por motivos que realçou mais uma 
:vez o cscrupulo com qu~ agiu.: ;o.ess~ e;xame ~urgiu naíural-
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rneuLe o nome do eminente governador do· Maranhü.o, contra 
o qual nada podia realmente ser allegado. · . 

Si havia, como ha, oUtros dig'llOS do cargo, não se podia 
contestar que o . Dr. Urbano Santos tambem o era pela sua 
cultura, elevaçü.o de vistas e pelo desempenho cabal dado aos 
altos carg·os que Lem occupaelo. Era inquestionavelmente um 
grande. nome e . que po~~ria talvez impedir 'a çlesag~;regaçilo 
de var10s elementos pol!LlCOS, tal era a sympathm com que o . 
:via a nação . 

Assentada esta orientação e ouvidos no dia . ..,- ·codos os 
leader·s de bancadas, que a applaudiram, reuniu-se. a ban
cada mineira .á noite e fez publicar no dia 6 a s~uinte 
nota: 

"A bancada n1ineira, reunida hontem, tomou c·o- . 
nhecimento da situação politica e tendo .. em ·vista a 
dif~iculdade creada pela al?resentação dos nomes. dos 
emmentes Drs. J. J .. Seabra e José Bezerra, para. can
didatos á vice-presidencia da. Republica· no proximo 
quatriennió, deliberou levar á. Convenção o nome do 
Dr. U:rbano Santos da Costa Araujo, illustre· governa
dor do Maranhão. A' bancada mineira ·pareceu que 

. ~vi ta por essa fórma o coristrangjmento em que se en
contravam · de ter de optar por um daquelles dous cor
religionarios, ambos dlgnos da elevada investidura;" 

' . ·- . 

Eis os facto's. A que fica reduzida agora a accusação 
do Sr. Torquato Moreira de ter· Minas assentado a candidatura 
do Sr. Urbano Santos antes mesmo do lançamento das candi
daturas · Seapra e Bezerra? Que ligação póde haver entre a 
manifestação do no;Qre. Dep~ta~o Afranio de MeUo Franco, que 
apenas revelou sua persp1cac1a . em prevêr e . o resl.lltado a 
que· se chegou depois de tal).Las evoluções?. . . · · 

Declarando su~screver ·o que elles · resolvessem. Basta 
ainda assignalar · que tanto é falso que Minas Lenha agido 
com a mú iié e tortuosidade que· lhe irroga ·o Deputado ba·
hiano, que o prowio Sr. Urbano· Santos não. ligou ao despa.:. 
cho do sr·. ·Collares Moreira sinão ·a importancia •. que .·o 
mesmo realmente. tinha - uma impressão ·,pessoal do' mo-:
mento politico'- e foi um dos que manifestaram sua sym
pathia pela .candidatura Seabra.· Do mesmo modo, quanto á 
quebra de neutralidac!.e, de que nos ar·guem o leade1· bahiano. 
e o Senador .pela Bahia, nada resta da accusacão .formulada. 

Nós não declaramos que: seríamos neutros· e muito me
nos neutros até o ponto_ de sacrificar a candidatura Ber
nardes. Declaramos que não: podíamos tomar .ai iniciativa ·da 
sol ucão, mas, partindo .. do' natural presuppostd.'. de quê· :a so- . 
lucão tinha de ser dada,. nos. compromettiamos a. susten~ar •) 
candidato que reunisse ? apoio ge~al. ou ·p,e~o menos d!l ·l:!".taio~ . 
ria. Ora, nenhum ca,nd1dato reumu . 'l apoH( da ma10r1a . e · 
muito menos ·O apoio. geral'. ·Ninguem l'azüavellnente.•,podel'ia 
exigir que continuasseinos ··a: ·espera .. · do pronunciament:o da 
.maioria~ que ,toda gente estava vendo que não se .daria. E a 
nossa iniciativa,: si alguma houve, , foi exactamenLe para cor-· 
rigir a falta de pronunciamento da maioria, parà ·at.tender 
aos proprios interessados que a jsto nos: induziram; . e tot:la 
a . ·nossa acção. se de.senvolveu entre· penosos .. e pacientes . os
forco~ em um alto espiri~o de conciliação e de conco:t:dia. ·· 

. ' 
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O pt•opt·iu 8r. Nilu Pevauha, de borclo do Lulel'iu, caiJa! ~ 
mcnl.o esclarecido sobro a situação, nos aconselhava ncst0 
sõnLido no l'adio, de que falla o Lcleg-mmma do Sr. Raul 
V efga, do 1 de julho. E' um documento inedito e do maior 
mtoresse ;p:ura a decifração ele. esphinges politicas: 

«Recebi resposta Nilo a quem enviei radio expli
cando toda· a si~uação. Folgo verificar todos os pontos 
está com;plctamente accôrdo opinião . tenho .emittido 

·::;obre esse assumpto. 'l'ranscrevo radio. acabo receber : 
«Bordo L'utel'ia 1 junho: Si convenção é destinada ho
Úlologar c.andidatm;a não· convém reunil-a antes ac
côrdo Estado& sobre vice-'presiclencia, pelo . menos ·sem 
pronunciamento fl,anc·o ·Presidente Bernardes por cu,] a 
prefer:encia :estaremos, tão necessaria é unidade · go
verno entendimento comvleto ·entre . Presidente e seu 
successo:r:. eventual. Mantidos · nossos compromissos, 
não poderemos acceita nenhum caso representacão se 
pretende dar forcas !P'Oliticas .Rio de Janeiro, . sendo que 
vez passada essa representação reflectiu nosso des
accOrdo com directores convencão e. com· o ·que expri
miu nossa condição de vencidos. ·Assignado: Nilo Pe
çanha.». São essas as opiniões do eminente estadis'ta 
tão iiosso amigo, dictadas ·sem :Paixão, com verdadeiro 
patriotismo .. Abraços ·cordeaes. - Ra.ul Veiga, Presl

. dente, Estado.». 

Como se vê, o Em>inente Estadista .. tão nosso am·iao era o 
prim~iro a .i.ulgar, · cont:r:a os. seus p:r;incipios, . que a questão 
da viCe-presidenCia dev1a ser resolvida antes da .convencao, 
declarando· louvar-se inteiramente no pronunciamento . do 
Presidente ·de · Miifâs. · 

Não é t~o poucó 'exacto, Sr. Presidente, que rrxamos a 
escolha precisamente no momento em que 'mais. proximos se 
achavam os representantes da Bahia e .de :Pernambuco de 
·chegarem a accôrdo .. O nobr.e .Senador se esqueceu de que :;6 
no dia 4 á noite tivemos COIJ.l .o Sr~ Presidente a conf'erenci:l. 
definitiva, horas depoi~ da reunião da b]:!.ncada · pernam
h~cana, da qual result:c~.ra-a nota, que foi·, i.mmediatamente 
v1sta I[Jelo Sr. Arnolfo .Azevedo e que foi publicada na A .Noit'! 
de 4 e nos jornaes de 5. . . . · . . , . ..._ · . · . . . · 

«Esteve hontem reunida .. na Camara . .sob a presidencia. ctri 
Sr. Estacio Co~mbra a bancada. de · Pernambuco com assento 
nes~a C~sa;, do Con~esso N~cional._.Após essa reunião .foi for
necida a. )mprensa ... a segumte nota: • "a bancada. pernambu
:cana, .reynicl.a, deliberou unanimemente, não._ comparecer" á 
Convencao, .se o nomE) do.Dr. José, Bezerra nao fôr prévia
mente indicad.o. ti vice-·presidencia." (Jornf!.l do· Commercio~ 
de 5 de ,junho). . . 

. Deante clist,o e conhecendo perfeitamente' as dts·posicões 
da bancada: da; :Bahia, .nada mais' .tinliamos ~·. d_ir~ito ·de espe-
rar ·do' entendimento · entre . os ·Estados . em d1SS1d10.. · · 

·O illustre 'Senador bahiano ·fez. tambem uma grave .in jus
ti,ca á; politica pa11lista,. ,julgando-a capaz de tramar plimos 
dJUbollcos e · agtr 'tortuosamente. . . . · . 
: · . A' suspeita, "formulada com fundamento num período do 

discurso .elo Sr. Carlos. de Campos,. que S. Ex. interpretou 
mal, suppondo que o Jeade.l; · paul}§.ta .se !:efer~a a um dissidio 
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na poli Lica: dn scn Esl.adn, quandn ·o::;Lú elaJ"n que' se referia ao 
clissidio vivo prei:iidcncial, nem sequer púde Lomar oorpo, Lüo; 
ÍUVC1'0>1Íl11il Ú . ···.. ',..,,ljll.. ·.fi 

O 'grande' EsLatlo de s~. Paulo, que é cada ve~ mais o 01•-' 
sull1u do Brasil, orientado por. figuras do. relevo moral de. 
\Vashington Luiz, do qual .se póde di~cr que ·é. um homem 
cm toda a nobre extensão da lJalavm, pela dircilura ele sua~ 
aLLiLucles, pela firmeza ele sen caracter, pela su:;t bravura ci
vica, pelo desprendimento. que sobrcdoura a sua acção. poli
tica. desprendimento que aprendeu· nos inipulsos do seu ,co"'" 
1'a9üo c· não nos· dísticos suspeitos de parlamentos·. cs_Lra..o ... 
..... e1ros -. · · .. •·.· . · . ..t .... · · .... -·. o •. •I. ' '., ' . : .... ,.- _ .. 

O Sn. P.;.. · Azl!lrtEDo ·- l..~poiado. .. 
O SR. 11AUL SoARES - • • • o grande Estado de .S •. Paulo·, 

posso dar o meu testemUnho, agiu sempre com int()ira corre-. 
cção lealdácle~ ·Idcntil'icados, como nos achavamos, num mes
mo pensamento, nós· os. representantes . de Minas c S. Paulo; 
scinprc procurámos agir cm perfeita: harmonia.. · 

. Da narração. que fiz, resulta que. nada, em bo.a fé, se 
púdc articular contra· a acção, quer de Minas, · quer de Sü.O: 
IPaulo; a não ser que se affirme, como disse hontcni o Slena-
dor, bahiano, que havlumos ·declarado· qlie júmais interviria- ... 
mos no litígio. s; rmx. não mostra em . nenhum 'documente> 
do~ muitos que fàram a 1;espeito produzidos por' S. Paulo e 
Minas. nenhüm que aut_oriz~ a fórma que S. E~. adoptou, 
certamente por convemencm de sua argumentaçao. .Porque; 
d.c facto; nunca houve a 1J't'ornessa· àe jáma·is ·inte1:vi1· • .Se Li-
:vcsse havido, ella teria sido lealmente cumprida., . . ' '. 

Cada ttm dos illüstres rePresentantes de S. Paulo púdc 
repetir a palavra de· Feijó: "Eu ·me orgulho 'de ser filho de .. 
uma ·província celebre pelo seu distinótivo de honra e pun..; 
dono r c onde· se Jaz timbre de se cumpri~ . o. que se pro
mettc~.": · · .1 

O nobre Senador pela Bahia foi . igualmente injusLo corri 
o Sr. _Presidente· da Republica, lançando a S .. Ex. · a. mcsll'!a 
suspeita. A collahoracão que ao problema deu. o ·Sir .. Presi
dente. da Republica foi, como mostrei,. a .mais alta e dis
creta ..• Direi mesmo· que s .. Ex. levou a excesso o seu es ... 
Cl'UPUl? constitucional, mais, ta,lvez, por conhecer. o: pai~· cin 
que v1vc C· os processos des·car1dosos da nossa· poltt10a.·!Ei es
tranho. como num paiz''de homens livres, como é, felizmente, 
o; nosso, se· esteja contint[am~ntc· a q:ueixar ele compr~s~ªo, 
so porqllc o Chefe do !EL~ecutiVo mamfestou 1uwa opm1ao~ 
Qualquer gesto, uma palavra, um sopro do' ·Presidente da 
Il.cpnblica representa logo ·uma ameaça aos olhos escandali-
zados da politica., ' · · .. ·· · 

. Que diriam os vestaes do rcgimen, vendo· que nos Estados 
Unidos· o proprio Presidente da .Republica. costuma .. ser o 
candidato· ú. reeleição. fazer clle ·mesmo a suá, cariipànha. . :e 
não raro ser. derrotado ? , . , . · · .,, · · · ·: . . \ · · 
· . · .·Não se esquecam os que arguem. a intervençã'o · do •Pre
sidente .da Republica no. desenvolvimento das ncgociacõcs de . 
que clla só poderia ser censuruvcl' si o Presidente ·. quizcssc 
prevalecer-se do seu cargo para cómprl.mir: a~ c9nsc_~en_cja§ 
c forçai-as em· determina~· sentido.. · · .i-_;. .· · 

• .• - - "" • • ••. --- - • ·- •• to '' 
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01·a, a verdade verdadeira · é que o Sr. 'Pre·sidcnt:e da 
Republica nenhmna pressão CXCI'ccn! ou . procurou exercer. 
Se teve alguma intervenção, esta lho foi solicitada pelos pro- · 
prio.s chefes :poliLicos. 

0 SR. CUNHA PEDROSA - 'Apoiado. 
O Stl. RAuL SoAREs. -.E· tanto · nada havia que es~r::inllar: 

na sua attüudc, · senão uma reserva excessiva, é que a pro
pria bancada bahiana, pelo seu leacler na Camara, -pedia ao 
(Presidente que não deixasse de lembrar. ;juntamente · com 
outros o nome do Sr. Seabra, ·segundo declarou em seu. dis
curso. 

-0 nobre Sr. Presidente da Republica não impoz., nã9 pro
. curou impôr nenhum nome, recusou-se mesmo a escolher, 
·entre os dous apresentados, .apczar de suas preferencias .pes
!Soaes por um delles, . oh'. a :Indicar. nominalmente o terceiro. 

· . Nãq 'se venha, pois, appellar para a nossa moral ·repu
blicana e para as nossas coll!quistas libcraes, pois a unica at
:titude condemnacla na:quena -moral e contra a qual se fez ·a 
reivindicação dcmocratica, é a da imposição de candidatos pelo 

··cattcte, . e esta, posso. ainda dar o- meu testemunho, não se: 
.deu da parte do· IS:r. Presidente da Republica .. que só exprimiu 
:o seu conselho e nos termos mais elevados, porque as proprias 
i'o~as politicas lll'o. solicitaram. . . . 
. Tambcm não houve nenhum plano diabolico ele ·crcar o 
antagonismo. vice..:.'Presidencial para a satisi'acão de oclios. am
bições ou. vaidades, co'mo suspeita o Sr .. Scna:dor 'i\:lioniz .Soclré. 
Contra esta suspeita falla. bem alto, não. só o caracter nobre 
e franco do 'Sr. Presidente da Republica. como a sua :propria 
not;oria negação para manobras n.oliticas. · · · 

~·• . :VARras sns., S~ÀDORES :..:..., Apoiado; muito bem. 
' · ·O sn:. ·RAu:C SoAREs - :A: verda:de é que o .Sr; iScabra não· 
fc-i ·o companheiro da chapa do 'Sr. Bernardes exclusivamente 
por causa da· candidatura do 'Sr .. Bezerra e vicc-vcrsa; c não 
r,•orque contra uni ou outro actuassem .grandes forças mystc-
riosas. · · " · · 

Foi a :fatali'da:de .. do clissidio que im:pediu ·rccal1isse a:. es-
é'olha em um ou outro. . , · . . . 
· 1 ·l'faida mais;· Sr. Pre~ide::te, julgo neccssario dizer por ·en'i.,
:quanto/ Uma democrama nao .vive sem lutas. é bem verdade. 
~ politica ha de ser sempre, ·como dizia João Pinheiro, a eterna 
·contenda dos homens c dos Partidos, 'com seus dias de .vict0ria 
n revezes, na qual ha lagar para todas declicacõcs e 'todos os 
info~tUnios. Nella .. nenhuma. pqsicão é mú.. desde que seja. as:
sun1llcla ~?m ho~ra. e manticla

1
com ·desinteresse. . · . · ·. . . 

•Mas a.lútá não deve girar cm torno· 'ele mclindros e suscé
ptibilida:dcs, . respéitaveis sem duvida, mas sem signifi.cação' 
para:. a saude elas insLi Luicões c. para·. o progresso <elo pa:iz.' O 
de que a .nossa vida, democratica .precisa é dé ideal.· de en
't.husiasmo c de· fé; sem o que nunca poderemos ennobrccer c 
(!levar as nossas lutas. . · · . · · · · 

. Transport.cmos a. nossa r.lh•erg-cncia. pa.rti n rliscussiío clM 
:r·rl'!'l~ipi?,s· o primeiro elos quacs- é o ela · suborclina;ção da sã 
pohtlca <~ moral. . 

/ 
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· Abramos o caminho .para o Brasil novo, que ,quer romper 
definiitvamente com os negregados processos de emboscadas 
politicas, que quer ver os homens publicas respeitados pela 
dignificação da carreira politica e a Republica estimada pela 
pratica sincera. do regímen. 

O SR. VESPUCio DE' ABREU .:.- Niugueín ·deseja mais isso 
dO: que nós. 

. O 'SR. RAUL SOARES - Era o que eu tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem. Palmas nas aale·rias. O orado'l'. é cumprimen- · 
'rado po~ varios Senadores:) · · 

O Sr. Manoel Borba · ( •) · -· · · Sr. Presidente, V.· Ex. · pócle 
alLestar, com a responsabilidade que lhe ·cabe no mundo pn
lilico. e. sobretudo, com a 1~esponsabilidadc que tem no a,;
sumpto que •1 desde I· ml.em objecto de\ debate nesta Casa: 
V. Ex. e o Senado s::.~em que não fui eü o politico pernam
bucano encarregado de cncaminh~r as .negociações para .a so.,. . 
lução Cio problema da ,;uccessão presidencial~ Ao .tempo, jú 
como representante ·de Pernambuco; e leader da maioria da 
Camara· dos Deputados o Sr. Estacio Coimbra, a S. Ex. foi.· 
naturalmente oommettido: esse· ·encargo; de que se desempe-
nhou como lhe foi possível. · . . . / . · .. . · · :. 

Mas, na outra Casa do Congres~o, ha poúcos 'dias, e hoje 
aqui, se fallou por tão repetidas. vezes na intransigencia da 
politica· de Pernambuco deante ·desse , magno problema . da 
successão Vice-Présidencial que. eu me .'sinto na necessidade 
de dizer. algumas palavras ou de trazer aó Senado informaÇões 
que o habilitem e ao paiz a julgarem corri justiça a politica 
situacionista de Pernambuco, .á qual pertenço. · · · .. · 
. . Não fui, já o confessei, o encarregaQ.o das negociações po:.. 
líticas tendentes ll resolver O problema da !SUCCessãb vice-pre~ 
sidencial; ·era quasL.abscilut.amente a elle estranho; mas estn
va informado, por amigos pessoaes que tenho na bancada da 
outra Casa ·do Congresso,. ;das· occorrenéias relativas . ao . pró- . 
blema da successão vice,..presidencial, no' qual ~stava interes
sado o Presidente do meu Est.ado; · . ·. . .. 

. Não fn i ;.a:mbem .consulta do . sobre os . processos a pôr erra · 
execução para a victoria daquella candidatura,. mas fui.· infor
mado .dos factos que se deram durante os dias daqúella~ nego.,. 
cia<;ões e,· por isso, posso ·informar ao :Senado:. q:ue,· apó~ n. 
reunião em· que as 'duas bancadas de · Pe~nambuco . c ~:§ahia 
re~olveram -· , não me lembro em .que .data - a exclusao da 
influe'ncia estranha de. um ·terceiro,· e resolveram .dignamente, 
o Sr. Muniz Sodré trocott idéas co·m. o Sr: . Estacio Coimbra. 
em uma visita qua. a elle fez,-;O:·que foi. communicado ·ao 
Sr .. José Bezerra, Goverpador de Pernambuc.o, _que, respondeu, 
cm tclegramma, cujos termos. guardo de 'memoria, e que foram 
mau; ou menos. Os segi..lirites': · «Nenhumá"no.ticià m:e poderiam 
dar mais· agrlldavel do que .a visita Moniz. Sodré para effei.to 
resolver amigavelmente a. que~tã!) em qu~~ estamos· emi?e;r:tha
dos. Abramos os bracos, á Ballta .. nossa am1ga e nossa VISJUha, 
e resolvamos amigavelmente este dissidio.» · ' · ·, · 

' .J .. ) Não fof revisto -pelo· orador. 
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, . Esse Lclcf?ramrua deve aclwr-sc cm mãos do Sr. Eslaclo 
Lo1mbra

0 
c deU e tlveram conhecimento os Srs. Andrade Be·· 

zorra c orr~a de Britto. 
·. ~is, Sr. l)residente, o facto que desejava trazer ao. co

nhecnn.~~to · do Senado,. afim ç.e ti.rar de Pernambuco a ·res
fl·JJ_1sabi.1dade dessa d1vergencm simplesmente pelo facto do 
ser. o Sr. José Bezerra candiqato á vice-presidencia, trazendo 
assm1 um elemento para se .Julgar da nossa tolerancia e da 
cordura com que nos manifestavamos no momento agudo da 
questão. . . . · . . · 
. Creio, ·Sr .. Presidente, que o Presidente de Pernambuco, 
quando· ac,onst>l.hou .que abr1ssemos os braços á Bahia, o fe~ 
CO!l1 a ma1pr smcer1dade. Desde, porém, que surgiu um ter
cmro candtdato, sen dever era tomar a attitude que tomou . 

. Acompanhando o meu Estado nessa cmcrgencia, penso 
i er cnmprido meu dever. 

Trázcndo agora ao conhecimento do Senado este facto. 
viso offcrecer á Nação ·meio seguro para julgar o meu Est'::l.do 
com, ·n. justiçâ. que elle merece. (Mttito bem.: m.?t~to bem.) 

O Sr. ·Moriiz Sodré -· . V. Ex., Sr. Presidente, p6de infor
mar-me quantos minutos. ainda restam para concluir .C "b.ora 
elo expediente ? . · · · , -::;~<1!\~l 

I 

·o SR. PRESIDENTE -· Faltam cin·co minutos. V. Ex., cn- · 
tre tanto, pode:r.á requerer meia hora de prorogaçü.o. · . 

O Sn. MoNIZ SoDRl~ -Nestas condições eu me animo, con
fiado na genl ii eza do Senado, a pedir a V. Ex. que o con
sulte afim de ver ~i é possível conceder-me meia hora de pro
rogaç.ão. para que eu possa dar uma resposta immediata ás 
considerações feitas pelo meu amigo, Sr. Raul Soares, . que 
acabam de surprehender o· Senado. - . 

O Sr: • Presidente - O Sr. Senador Moniz Soclré requer 
meia hora de prorogação. Os senhores que a concedem quei
l'!;1.m manifestar-se (Pausa.) 

.Foi concedida. 
.O Sr. Mo11iz Sodré -.:..Mais uma ve?.l agradeço ao Senado 

essa· dcn1onstracão da sua generosidade. V. Ex .. e meus il
h.lslres collegas, bem elevem comprehender que me não seria 
rioss:i:vel, neste. momento. silenciar cm face do discurso, que 
ta.mbcm me· permitto chamar de verdadeiramente estranho, 
com que .acaba de surprehender o Senado o illustre represen-
tante . de Minas. . . · 

Começo, .Sr .. Presidente, acccntuando qy.e não :_erccisaria· 
usar da palavra, neste instante, para dcmon:sLrar qu~o ,escru
pulosamente exacto, quão profundamente s~r.:cero fui I).as as
selveracões. que fiz .hon tem ácerca da questao da canc1datura 
á Vice-lPreside.ncia ·da Republica, pois todos· os meus assar-
tos foram plenamente confjrmaJdos por S. Ex... , 

Não houve uma . só das rrlinhas informações, não houve 
uma · só das i)roposicões que . então . aqui formulei, a que 10 
must.re representânte ele Min:;ts não viesse dar lambem o seu 
~estcmunho pessoal,, · 
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. Declarei, .Sr. l)rceidentc, . que não cr-r~ ~·crdadeil'a n. 
hllegaçã.o do leadeJ· mineiro l'cHa .na ouLra Casa do CongrcRRO 
Nacional, de que o Senador Moniz Sodré tivesse decla
rado que a .Bahia só iria ú Convenc>tío c!'c S de junho si d'e 
antemão ficasse assentada a candidatura Seabra, porque, 
muito ao contrario, eu oi'fcrcci o alvitre I'·Onciliatorio .· do 
nosso comparecimento sob a condição de !Minas manter a 
neutralidade :promottic!a, dividindo entre os dous Estados. a 
sua votação. 

O Senador iRaul Soares confirma plenamente essas mi
·nhas asseverações, de fórma que fica de pé a contestação 
formal que então apresentei ás palavras do leacler, da ban
.cada mineira. 

Affirmei Lambem, Sr. Presidente, que houve intervenção. 
'directa do Sr. Presidente da Republ1ca na escolha de candi
dato á Vice-Presidencia e, o meu · illu::;tre collega, traz tam
:bem seu testemunho pessoal de que foi realmente de uma 
confabulação, em sala do Palacio do Cattete, enLre o Chefe 
da· Nação e politicas representantes mineiros e paulistas, que 
:r.·csultou a candidatura vicc-presidcncial do . illustre Gover-
J;ador do·. Maranhão •: ·- · 

. Acerca ainda da questão relativa.· :1 irrcductibilidade. d::( 
l1ancada bahiana c da bancada pcrnambucana, o Sr. Sena.dor 
Haul Soares declarou que eu· tinha exaggerado o compr01msso 
de Minas nffirmando que ella se comprornettcra ·a não inter-
vir. . . · · 

0 SR. HAUL SOARES - 'A: jamais intervir.: 
O SR. MoNrz SoÍlRÉ ......, :· ••. a jamais intervi~ nessa pcn

âencia. 
O SR. RAur, SoAREs -·. Perfeitamente. Disse c sustento., · . 

' . ' . 
O SR. MoNiz Sonn.t - Declara S. Ex., Sr. Presidente, 

que o compromisw formal qu.e 1\finas assumira neste pro-
11lema ... 

O SR. Raur, SoARES -.V. Ex. deve a.prcscn.tar ao Senad(' 
:o documento em que se 'funda para fazer esta affirmação. . 

0 SR. MoNIZ SonnÉ - <Affirmo a V. Ex., Sr. Presidente·, 
·e ao Senado, que o compromisso formal que MinaR assumiu 
:nesl.a questão era o de nunca intervir na solução d'o proble-
ma da candidatura á Vice_;Presidencia. · ·· · :, · 

O Sn. RAUL. SOARES -··-·V. Ex. diz, mas, não 'Prova ... 
O SR. l'v[~miz Sonn.t. -·- Provai-o-hei· de modo irrel;orqüi

vcl. O compromisso de Minas só poderia .. ser este. si -real
mente havia sinceridade na palavra dos seus. rcprc'scntantcs. 

O· SR. R.'\UTJ SoARES _:_ O compi·omisso de Minàs está im~ 
prc::;so cm yarios documentos .. Ou V .. Ex. ·conl.rapõe outros 
documcnl·~os a esses ou cu' tenho o dircil.o de af:firmar q1:1c os 
documentos. que apresentei são os. que faliam a. verdade. .. · 

O Srr. MoNiz Sonm~ . _:_ Eu, Sr. Presidcn te. '[1ara: (Jcmons ~ 
b-ar .c,!,c n·1ati9ira irrct.orquivcl n. asserção qu'c:-~a~abo de .fa
?.c~, nao Pl'()CJso ele oul.roR -clocurncnl.os que nfi.o so,]am os pro- · 
prJos ap:·cscntados pelo Sr. nau! Soares. O, C'J-"'Pr.olilis.sg do· 

\.;. 
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Minas ora não intervir na solução do caso ôo fórmO: a dàr Vi
ctoria a qualquer dos candidatos que cstivossc cm liLigio. 

O compromisso mineiro era acceitar um candidato, como, 
dü;sc o nobre Senador, em favor elo qual· se tivesse manifcs· 
.taclo a maioria das forças politicas do paiz. 

Não comprehenclo que S. Ex. quizessc lançar ao illustro 
:presidente ele Minas o intuiLo de prometter uma fallaz neu
tralidade, o pensamento de nos assegurar que emquanto es
'tivessemos discutindo a materia ou confabulanclo sobre o ns
sumpto, Minas cruzaria os braços em plena abstenção e não. 
interviria no ca·so, mas quando chegasse ·o momento. oppor-
tuno. . . · 

O Sn. IRINEU MACHAD'o- Ficava espiando a maré. '(Riso:): 
O SR. MONIZ Sonm!: - ••. de. definitivamente resolver d · 

caso, Minas então intervirià com o peso de .. sua ror<;-a para . 
derrocar a combinação obtida c impor, á ultima hora, o. can-
didato das suas ·prefercncias. · · 

.. E' isso, Sr. Presidente, que eu não quero· affirmar a 
respeito da politica mineira, nem attribuir ao seu digno pre
sidente, por que. seria uma deslealdade sem par, 

· O. meu ·nobre eolÚlga permuta eu diga que neste mo
mento quem está defendendo as tradições do Estado de ·Minas 

, não é. o seu representante.. · 
· O SR. RAUL· SoMms -- O Et:tàdo cl.e 'Minas não precisa da 

defesa de V. Ex. 
. . 

·O SR. MoNiz· Sonn:hl __:. Quem nesse instante defende a 
honra e a lealdade do. illustre .presidente de Minas é exacta
mente o representante bahiano.· 
.. • O Sn. RAur .. .SoARES - Repito: o Estado .de Minas não pre-
Cisa ela defesa de V •. Ex. . . . 

O SR.· MoNiz ·sonnÉ- Mas isso não impede. que eu- não 
P.ossa admit~ir que na. neutrali~~de offerecida· por Minas es
tlvesse · contida· uma cilada, estivesse a tal emboscada, a que 
lla pouco allüdiu o meu nobre collega., · . . . . • 

Sr. IPresidQnte. ·S. Ex. affirmou que o compromisso do 
.iMinas era. ~cceitar U!D candidato que tivesse a maioria das 
,forcas politicas do pa1z. · ·. . .. · . 

O SR. 'RAUL SoAREs ,....,.., iSern a menor duvida .. Esttb muito· 
claro. • · · · · · ·. · i · . 

. .. ·o ·SR; tMÓNIZ SoDR;E'' _. Pergunto a v. Ex:.' s:r. Presidente, 
e pergunto ao meu 1llustre collega: quando fo1. apresentado· 
por Minas o .nome do Sr.. Urbano Santos. porventura a maio
ria das forças politicas ·dO paiz j(t se tinha manifestado a ;fa- ; 
:vor dessa candidatura ? 

O SR. •RAuL 'SOARES .;_ Sem. a menor duvida.· . ' 

:. . ·-o SR. !RINEU .;_vi'AC:HAI_JO - A: noLa 1)Ublicada, segunda
i etra, pela bancada mmCira responde ao ·Sr. , Senador Raul 
Soares.- · . . · · . . · · 

· 'Verifica-se ex:acl.amc.nf.e, P,Or c!!'lsa nota, que n. questfio .éol
Jocn~la nesse· ~errencl tc:rw: ev1lado umn luta onde se podesso 
r1ed1r ·quem. tn.-esse m::uor1a; Basta lêr. a nota . · · · 

"' ~ . . - . ' ~ . . . . ... 
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O Sn.. RAUL SoAREs -.Não comprchondo. 
O Sn. JFhlNEU M:ACI-IADo - Domingo V. Ex. foi ·chamado ti.· 

•Palacio. ·conversou com o Presidente da Republica, o nesse 
momenLo S. Ex. mandou teleplhonar para todos os Senadores 
dizendo que. estava escol•hido :p'ara candidato ú. Vico-Presi-
dencia o .Sr. Urbano Santos. · ·. 

0 .Srt. ALVARO DE C.MWAL"fiO -V. Ex. está af'firmando. UU1 
facto 'por sua conta. Então o .paiz devia ficar a espe'ra que 
Pernambuco e Bahia decidissem da sua sorte .? O que se fez 
âoi apresentar uma·.candidatura àpoiada por 17 Estados, que 
represento.rn a maioria do · Paiz. . · · 

.O SR. !RINEU M>\CHA!IYo - Quem o escolheu ? . 
O Sn.. 1\.LvÃ:Ro DE CARNALI-to - A indicação apresentada fi 

Convenção do dia 8 de julho. ' . 
O SR. IMoNrz SoDRE' -. Responderei a V. Ex .. 
O :SR. !RINEU MACHADó - IN'o domingo o Sr. Presidente 

Epitacio mandou telephonar para os ·chefes das diversas ban
cadas dizendo-lhes que.1l candidato. escolhido era o Sr. Urbano 
Santos~ · · · · · 

o SR. ALVARO DE CARVALI-IO -'Essa escolha manifestou-se 
em uma 'convenção ·tão rcs'peitaV>el · wmo a que ·escolheu os 
candidatos de v .. Ex. · · •. . .· · · · 1. · . · 

O SR. MoNrz SoDRÉ - Peço a attenção · dó meu illustre 
amigo, representante de S. Paulo. Vou responder ao aparte 
de S. Ex., e tenho a grata presuinpção de acreditar . que 
S. Ex .. se convencerá da razoabilidade éla mii).ha replica,, . . 

Diz S. Ex~ que não era possível que · o · paiz inteiro ü
casse a esper.-a que essa· questao se resolvesse. entre os Esta-., 
dos da Bahia. e Pernambuco.;, · · 

. ' I '· :--" 

o SR. Ar.vARo DE CARVALHO- Não.ha nada.mais .demo
cratico que ficar todo o paiz a espera que os governadores de 
dous· Estados decidissem da. sorte .do paiz. . · - · · .. 

.. 0. Sn~· VESPlllCIO DE ABREU-~ Os dous ·chefes políticos 
candidatos ao cargo referido eram dignos delles, porque são 
muito bons .patriotas... · · . , · . . . , . · · . _ 

O SR. Momz' SoDRÉ · - Permitta-mo o nobre . Senador por. 
S. ,Paulo que eu inter1~ompa a resposta que ia .. dando ao 
aparte de s .. Ex. para. 'perguntar com que autoridade falla 
o Senador Alvaro de Carvalho. . . · 

' ' 

O. SR. ALVARO 'DE CARV.~LI-IO - Com a autoriàade de Se-
nador por S .. Paulo. · · · 

' ' . i! 

... 

O ,SR. MoNiz ·SODR.É -· .• .. quando cohdemna por anti
dom'ocratica a 'candidatura de dons ·governadores. e sustenta 
a todo o panno as candidaturas do Presidente de MínaEl e do 
governador do Maranhão. . · .. . · . --- · 
· . O Sn. ALVARo DE CARVALHO ...:_ Eu condemno o processo 
pelo qual· ellas se apresentaram. · . ··· ·· ·· · · , 

·O Sn. Mo~rz SoDRÉ __:_ Porque razã~ ~ Sr. Alvaro · .. de 
Car;valho · suppõe, em , que . base se firma pa.ra ... negar aos 
Est.ados da Bahia e de, Pernambuco o direito, no· scenario da 
politica nacionali, de forem candictato ú vicà.:,p~esidencia da 
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Republica, ao passo quo os Estados de .Minaf1 c de S. Paulo po
diam impôr os seus candidatos :í vontade nacio0nal? !. Em quo 
se fllncla tal' privilegio? . 

. O Sn. Ár~VARo' m~, ÜARVAÚ:IO - Não podiam impôr· .. ·Tive-
rum o apoio da maioria dos Estados. E' pr·cciso que se não mu-
dem os papeis. · · · · 
. . 0 SR. MUNIZ S~DRE~·- Eu prosegtúrei reatando O fio da 

minha argumentação, em resposta ao aparte, de S. Ex. 
' • •. t :. 

Não era possível . que ficasse o paiz ·inteiro · á espera de:: 
que fosse rc.solvida essa questão, pelos Estados da Bahia e Per
nambuco, disse S. Ex. Mas, Sr: President'C, Y. Ex. acaba de 
ouvir a declaração formal do illustre representante pernambu-

. :c.anoO, el)'l que S. Ex. : affirma que realmente já Pernambuco 
·abria. os braços á Bahia, · acceitando a sua candidatura: Eu 
affirmei ainda. hont"Cm, que a escolha· do Sr. Urbano Santos 
'tinha sido feita.precisamente na hora· em que 'já ·se devia ter 
como cerLo o accOrdo dos: dons Estados ein rlissidio, em· que já 
era: uma realidade palpavel a córdialissima harmonia entro as 
bancadas da Bahia e de Pernambu·co. Eu disso avisei ·de ante
mão· .o prciprio Sr. Raul Soares annunciando-lhe que,, dentro 
de 24 horas talvez, teríamos a conciliação d"Csejada. · · 

' . ' ' . ~ . ' 

· O ·sR: RAUL SoARES - O Sr. Estacio Coimbra declarava o 
cO:n:trario. V. Ex. manti:nha essa illusão.. ·.:, · ... 

O SR: MuNiz SonR.m• -· Ó nobte Senador declara que eu 
mantinha essá illusão; mas essa illusão se fez· logo realif].ade ., 
Mas seria illusão? . ·· . · · . . , : 
· O Sr; Senador Borba, muito mais aútorizado que S; Ex. 

para fallar a ,respeito .da politica pernambucana, acaba de· dar 
o seu valioso testemunho, ao Senado e. ao paiz de que Tear..:. 
mente o eminente Governador de .. Pernambuco, em despacho 
telegraphico, enviúra o seu apoio · á candidaturá. · bahiana, sa.:. 
t.isfeito por uma solução amistosa, entre ·os · dous Estados 
irmãos.. · ~ · ' .· ,, 

Vê, V. Ex., o no•bre Sen.ador ·por S. Paulo, que não 
queríamos exigir que o paiz estivesse iridefinidam.ente a ·~S'" 
pera que a 'questão se resolvesse no seio. da politica da Bahia ·. 
e. de Pernambuco. O que t.inhamos o 'direito de exigir ·era 
que Minas e São Paúlo, fieis ú. palavra .. empenhada, . não re
solvesse· a questão a nossa revelia e contragosto, antes· da de
claraçã6 dos dous Estados amigos de que era_impossivel :q;ual-
.quer. accordo; em .resposta definitiva. · ·· · · 

. .. . ' . . ', ' ' . ' ''' .. 
0 SR. RAUL SOARES - Foi dada pelo Sr. Estacio .:Coim-

brn, · 
. . o SR. IRINEu MACHi\Do - ü que se\ conclue das palavras 
do :sr;. Raul Soares é· que o S!·. · Epitacio adheria aos .. dous 
candidatos;· . . 

' ' o SR. Mornz SODRÉ . .:.:... Não podi~ ter sido dada. Prova-O' as 
declarações· de.$. Ex. feitas á mim. Prova-o·· as impressio
nántes de~laracões do hqnrado 1Senador Borba,. De fo].'ma que, 
Sr. Presidente, · o que nós ·queríamos .era, exactamente que 
fosse. mantido integralmente. o compromisso tomado, e ohamo 
a attenção do .Senado' ---:- compromisso tomado ·não simples
me:nte em face dos outros. Estados que tinham ou podiam ter 

., " . 

• ~., I , .. , 

'. ':··/ 



c·nnaidatos, mas taí'nbem em face da proprià consciéncià clà
qucllcs que o assumiam. O Presidente de Minas affirmava ·que, 
no fôro intimo da sua consciencia, sentia lhe cabia o dever 
politico c moral de niio resolver contra qualquer daquelles dous 
Estados que . estavam lealmente apoiando . a candidatUl'a mi
neira. Entretanto, a politica· de Minas resolveu, não•· contra um, 
mas contra os dons candidatos cujos Estados apoiavam, com 
·sinceridade, aquella candidatura, não obstante . as suas de
_claraçües de que era essa para elles a unica ·solução int.olc
ravel. E o·. Estado de S. Paulo. allegando tambcm escrupulos 
de conSICicncia, promettia abstenção, declarando· ·CIUC não que
ria· ter a pecha odiosa . de absorv.ente na politica nacional, 
pois, já tendo tomado a si a responsabilidade da indicação 
·do candidato á presidencia da Republica, não se sentia CO"m 
direito de. escolher a outro candidato. · · · 

( Portanfo, bem. vê v. Ex., sr."-Presiden,te; beni comprehentle 
o Senado que é com vivo pezar que ouvi o. discurso do' illustre 
representante mineiro, o eminente Senador Raul Soares, não 
só ,mi parte em que s .. Ex •. nos trata. com apaixonada injus·· 
tica, como tambem·na parte em que resvala para o terreno das · 
allusões offensivastallusões estas que me força-saro a _pedir a· 
palavra, .-neste momento. porque outra razão nao ter1a · rea.l.- . 
mente para impugmir o·discurso de s .. E:x:., pois todo elle nada 
mais foi do que uma cqnfirmacão sole:rnne de· todos os' ,desmen~ · 
tidos. formaes que apresentei ás allegações feitas pelos lqade1•s 
de S., Paulo e de ·Minas na' Gamara dos Deputados~, . 

'' Eu nãd, ·podia deixar, Sr. Presidente, de, responder . a 
S. E:x:., lamentando profundamente haja· enveredado para esse. 
caminho verdadeiramente perigoso das reta:liações . descabidas; 
absurdas e injustas, 'exigindo .replica · immeél.iata, afim de não · 
déixar vingue a. suspeita de que não tenhamos agido desde o 
primeiro instante;'com a .maxima lealdade, absoluta boa-fé, e; 
•1~ais_ do qtie tudo, 'sr. 'Presidente, com éxcéssiva confiança em 
promessas enganadoras~ · · 

' -f- ' ' ~ ' 

. !Sr. ·J,>residente, disse o 'illustre Senador Raul 'Soares que. 
M Sr. Mo:niz .SÇldré fiz·era hontem uma increpação inj':'!,sta. 

·Eu· desejo que. S. Ex. · formule de mane irá ni t.ida Cssn: 
accusa:ção. . · · 
. ·· . O Sn . .' RAUL' SoARES - V. Ex. lançou. uma ·suspeita con- · 
tr.a a politica de São· :Paulo.· . ·.. . · · · . .·. . · · . 
· o Sn .. -M'oNrz Soiin1~ -· · ·:·Mas, Sr.· :Presidente .· qual foi essa: 
suspeita injusta que formulei daqui c que tanto' abespinhoú os 
melindres de S. · Ex.? · · 

Eu . t.inha. dito que a candidatura Urbano .Santos 'liavia 
surgido ~e combinações .cop.1 .o Sr. Presidente. da Republica 
no ·Paiac10 do Cattete.· .. serm 1sso uma .hypothesc tcmeraria? · 

O Sn .. RAU!'-' SoAREs - E' da exislcncia de uma· polH.ica 
~or~uos~ que.,vmh?o_de prop~sHo crcar ·um dissidio · ~)ara a 
sat1sfaçao • de . amb1çocs ~ :vmclacl cs. •. . · · . . 

·. ,. O ·.~n. MoNrz .Soon~ .:_._ Si a su:speil.a injusta consist.'é e~ 
n~tnbmr ao. P.r.:.esiclentc . da. Rcpubl_Iea uma polil.ica: .f;r,rdunsa 
p.~rn,a rcahzaçao cln ob,]er.bvos occllLL~s·, eu· t.enhq•;o.;dircif.O, 
S1 ~. , ~cnadore~. de dccl~rt:tr perr.mpLcmamenLe quer essa sus
peita me ··surgm· ao espirJLO, · exactamente,· com a> leitura do 

' 

.. 
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discurso 1Jl'ui'orido 113 Gamam. do8 DcpuLad_os pelo l'cprcsen
tu.ntc. min"ciro, de incontestavcl e alta autoridade, o~ Sr. Mcllo 
Franco. Foi S •. Ex •. quem declarou, alli, que a ra~ao cm que 
se fundára 1para ·dar a noticia alviçareira ao seu 1qustr~ ço~
lcga Deputado pelo Maranhão do que estava quas1 deflm.Ll
vamentc 'l:lssentada a candidatura Urbano Santos, .resultara 
ele uma conversa. que S. Ex. Linha tido com o ~res1d~~t~ ,da 
J:lepublica no Palacio do Cattete no dia 18 de I)laiC~. tAffn~mou 
o illustre Deputado que, procurando o Sr. Eplt~c10 Pes~oa, o 
revelando a S., ·Ex~ a ~sua complel;a lgllOl'aUCla ·a 
respeito. dos factos· que so estavam desenrolando ace~ca 
deste prOblema, ·da· :vice-1presictencia; o ·Chefe da Nacao, 
o puzera a par, minuciosamente, de toda a situação e qu~, en
tüó, o illustl'e representante mineiro, em virtude dessa:s mfo~·
maçües ofl'iciacs, p-udera declarar ao seU collega .que· se lho. afl
gurava ·quasi dcfinitivaanente assentada a cand1datura Urbano 
Santos •I · • . · 

·Eu pergunto. ao. nobre repr.esentante mineiro si não é lo
gica, si não é sincera a cionvic~ão de que, realmente, era o Sr·~ 
Prcs1dento da Republica •quem ~estava · ageitlllndo as consas ~n:( 
favor do illustre presidente do Maranhão? · ·. · 

· ·· Mas, si, no dia 18, o. Presidente da Republica já. tinha como 
quasi assentada. a candidatura . Urbano Santos, e si, em dias 
successivos, S. Ex .. ai'firmav'a .a todos os politicas· que com-

. pareciam ao Catbete para discutir.' esta ·questão ~ entre os 
quaes, cu folgo e me honro .. de affirmar ao .paiz, não se en
üontrava o Senador Moniz .Sodré - ·que acceitaria com igual 
prazer o nome do .Gov~rnador da B'ahia ou o nome do .Gover
n31dor de Pernambuco, accrescentando ,que. desejava unicamente 
uma. solução. conciliatoria, amigavel e cordiál, nesta materia;. 
eu per.gunto aos ·Srs .. Senadores: não havia falta.de sinceridade 
nestas declarações,do Chefe .da Nação? · · · · · .. · · • . 

· Já.· estando. quasi. definitivamente. assentada no GaLLete' 
a candidatura _ Ur:bano Santos, seria licito ao Sr. Presidente 
~er.·gestas expa~sões? E haveria nella.s lisura, impeccavel cor
. recçao, como . d1z o nobre ·representante d.e Minas? ..•.. 

. o .. s~ .. RAUL .SoARES - Ignoro com:pletamente estivesse qua
Sl deflmt1Vamente assentada a ca·nd1da·tura , do Sr., Urbano 
Santos., · · ·. . . · . . · · · · , · · 

O ··sR., MoN:z SoDRÉ -- O Sr. Mello Franco etitava melhor: 
informado do que V. Ex. (R·iso.) · · 

Quem fá!la com a since.i:'idacle,.:- ccim ·a absoltila .lealdade 
· eom que me 11xterno neste e em todos os momentos tem o 
· direilo àe rer1cllir com maximo, vigor todas as · insinuaoõei$ 
que se .façam contra a correcção das suas attitudes., · . 

· F(!i po~ lealdade ás~ minhas opiniões. politicas, que me 
recuse1,, ms1sli.mte e pertmazmente -:-··C d1sso .s~ EX:., o Sr. 
Raul. Soares póde .dai~ .testemunho - a comparecer ao Palacio 
ri::> . Cattete ·para . conversar. com o1 • Sr~- Presidente.: da ·Repu
rlica. ~Obre .. qua~Sqlfel' dessas qt~estões politicas que estivc~
s~m d1recta OU· mdirectamcnte ligadas ·ao problema de cand1-. 
datura A prcsidcncbi~· çm vi~e-piesidencia 'da-Republica: · . , 

Am1gos .e correllglonarios meus, bem como 'adeptos sm
ceros da .· cancUclaEura Arthur Bernardes ·insistiam· commigo 
para que cu fosse; ponfabular. com:o. Ohei'c da. Nação, afim do 
chegar-se a uma {solução sat1sfactorm, com a escolha elo Go-. 
y_e.~nadQ.~ dt! :U.ah!á •. E ,cu, ;nãg · .ob.ê1an1~ Q§ !~CQ§ d.~ .. ~sul_u1a 

·~· 
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~olidaÍ'iedadc pol~Licu c:; inLimo ul'fccto p~.ssoal, . que me 1 igum 
ar, .Sr .. S~abra, n'!-o qmz quebrar essa mmha. lmha de accão, 
nem_ ~Jolu!' pr,ece!l.os moraes seg·undo os quacs me , repugna
va 1r plmtear no Cattete as· preferencias . do ·Presidente da 
Republica, em assumpto' onde é illegitima· a 'sua intcrvencão. · 

~· · O SR. RA'CL SoAHES -· .. ·Mas o leader dá. bancada bahiuila 
na Camara. dos Deputados lá compareceu. • . · "' · 

·· · · O SR.· MoNIZ· SoDRÉ - O leade1' da. bancada. bahiana na 
Gamara dos· Depu~ados foi ao Palacio do Cattete conversar com· 
o Sr .. Epitacw Pef:!sôa, na qualidade de àmigo pessoal de 
S. Ex. Nunca foi mendigar apoio ou solicitar protecção .. 

. . O SR. ALvARO DE CAitVALI-Io -· Todas· ás pess~as que lá 
o!'ltiveram · tarr.tbem · poderiam conversar com S, ·· Ex. nessa 
qualidade . . · · ' " · . . . . · . · 
. o SR: MoNiz.SonnÉ -·~ras poi· .que teria' sido o1•opostu a 
candidatura do. Sr. Urbano Santos ? . . . · · 

' ' ' ' . \ 

· Por que 'fi>ra e lia: .ecceita ·por Minas e São Paulo, si esLc5 . 
Estados• só se decidiriam pelo nome que tivesse obtido o apo~o 

' da maioria das forças politicas 'do paiz ? ' ' . ' ' ''' ' 
. · Teria 'essa candidáb.ú·a cónsegt:tido' esse apoio; antes de 

, .. ::.-J. haverem. manifestado. os dous grande~!. Estados? · . ·· · 
. Mas as corr.entes poliÚcas do paiz. estavam .divid-idas. fi:í:n 

· trcs ·grupos: ·um favoravel. á candidatura: bahiana; .. outro fa
'vorav.el á candidatura pernambucana; ,e,. um teréeír.o, composto 
-por Minas e. S ;. Paulo, com outros Estados,. seus satelliLes·.-. · 

, · . · .. A cWrtdidatura Urbano pór nenhum Estàdo ·.foi lembrada; . 
:,;o J)r.óprio Maral!-hãg já_·, se t~nha ~anif.estado ~a favor do S'r. · 
· Seabra; A sua mdwaçao 'fOI publwamente· fmta exactamente 

. pelr1s Estados de Minas e ··s. Paulo, com quebra evi-d'ente e ela·· 
morosa da palavra ·empenhada, pois a:· essa candidatura fal
taya d'e' 'todo em todo· a condição exigida para a sua ~:eita
Ção. Onde;' pois, ·á correcção de Minas ·e S. Paulo? .·. · · 

. · E quem. pÓde affirmar que, ainda ,neste' momento,· cslr.ija . 
com .a! candidatura ,dó eminente Governador. do Maranhão', esse 
áp.Jio da maioria das 'forcas· politiêàs do ;paiz ... 

0 SR. RAUL SOARES -,--, Tinha O apoio dos E~tados que obe-
decem a orientação do Sr. Presidente da Republica.,·· · · · 

' ' ' ' • • I ' _I ' ; I ' I ! ~ 

. . . . O SR. ·MoNIZ SonRÉ -. . . . quando no .proprio '$e i o da Con
YeJl;)ão de 8 de ,juriho ella: nem obteve siquer a· maioria abso:-
luta:.de seus membros? . . , .. . ., . . · .. , 

.. • . 'i • • . ' . • 

O SR' TniNEU : MÀCHADO . -· · · V. Ex.. não, deu,, a L tenção ao 
aparte do Sr~·. Senador Raul Sqares. . . , ·, . · :, ,., ·• .. 
· · , o sa:. MoNIZ Si:JnRÉ - ·Ouvi ó ·que s. Ex. acabo: de dizer. 

· Affirmdu .que· essa 'candida.tura tinha o apoiq daquelles Esta-
o'o·s que segtiêm' a· orientação· do· 'Sr~ · Presidente: da Repu'blicll. 
' . _ , ' - ' ' . , , : ' 1 ' I \ 1 , • . ·" , ~ . , • 1 1 , , , • , • , ,• I .. 

. ,; Isto· v·em confirmar a. asserção que lío:ritem. fiz. e. (rU.c tani,o 
· moi<;stou . o· illustre., :r.eprescrita~te .'do ·. D,is.tricto . F:ei:leral, . St:. 
Paulo·'de Fro,ntin, de. que .a candidatura Urbano Santos· so" b.av1a 

·originado. das.· suggest()es .i of:ficiaefi. dq (Ja~t~t~.. . . , · 
' . · 'o·· Srt;' P Kur..o· DE ·Fi:{oNTIN ~ Euitião, me molestei contes·· 
tei essa :conclusãQiacharido que V:. Ex:, déyia aguardàr 1J1 que 
.§eri~· dítQ' pcH~ Sr .• , .Qa~~9!! de• ,Oampos., : i . · . , : · · , . 

' 

..... 

\ 
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O Sn.. l\loNrz SoDHÉ - Devo observar ao meu illusLre coi
lega, que após u. resposta do Sr. Raul Soares, o que eu dissera 
como hypothese, tornou-se realidade. 

O Sn. H~uL SoARES - Não apoiado; V. Ex. não prova 
que tenha havido imposição por parte do Sr. Presidente ôa 
Republica. · 

' • , ' • ' I . , ' ' 

· O SR .. MoNiz SoonÉ - Não sei o que o illustre represen-
tante de Minas julga necessario para caracterizar a imposição. 
Seria mistér armar-se. uma forca para ameaçar .com o patitiulo 
os rebeldes á v01i.tade do Governo ? · . . · · · 

' ' • I . ' ' 

· O Sn. IrüNEU MACHADo ~ Não houve imposição, houve 
questão fechada, que é cousa differente. · · · 

O SR. RAUL So.ARES -. Não houve questão fechada. 
O SR. ImNEU MACHADO -'-:- Fechou-se a questão, mas não 

se 'impôz. Não· se deu· paricàda em ninguein ;· não houve yio-
lencia pessoaes ou rnateriaes; · · ·· · · · · · · 

O Sa. MoNiz ·soon.É- Mas o que é preciso ·accerituemos, é 
· ·que; a cai,ldidatura dô Sr. · Urbano Santos, foi lançada antes 
·de qli'e 'os. dous Estados, a· ·quem se tinha· entregue a reso!u- · 
ção !=lo prob_le~a,. ·houvesse ,da~o uma ·respOsta definitiva da 
sua 1rreductlbilldade. ·· · · · · ~ · · · · ·· · · 

O SR. RAUL SoAHES .:..._!Não apoiado; a resposta tinha sido 
dada cabalmente pelo Sr. Estacio· Co.imbra na reunião. da ban-
cada . . . . · . . . . . 

'· '' 

. 0 SR. 'IHINEU MACHADO dá um aparte .. 

.. o SR; MoNrz SimRÉ··....:.;. Não apoiado tambem, digo ·eu~ e 
com maior fundamento.- As· declarações··do. eminente Senador 
Manoel Borba.· tiram todas as duvidas. · 

I,,·,- . ' •. . ' ' , . , . o• • 

. , O SR. RAUL SoARÉS - As declarações ·que V. Ex. me .fazia 
era que ·. chega,riam a . um . accôrd9 ... Mas e~sa · deç:lara·ç_ão · es
tava em desaccôrdo com . o que dizia o Sr. Estac1o. Coimbra. 

O SR: MoNiz So~~~ · -· V. Ex., por certo,· interpretou 
mal· a .palavras .do Sr .. Estacio Coimbra, E eu- annunciei a 
V. Ex .. o proximo.-accôrdo. . " •.. · . 
. ' . o.sn. R~u~ SoARES _..,_ Comrr.íunicou; é: . facto. : ·'' ; ; 
'·. . O SR. VESPUCIO J)E ABREU- ·o Sr .. inanoel Borbn confir
mou isso no discurso que acaoa de proferir... · · 

' o SR. RAUL S~ARES ---:- .De que data é este teiegramrna ? 

. O SR. MoNIz SoDRJ~ - Posso afi'irmar a V'.. Ex .. que é 
muito anterior a convenção de 8 de .junho., . · · 
. . Por isso, Sr. Presidente, tênho direito. ,de. 1 dizer '(ruo i o.:. 

t'esolvid::n~ candidatura-do tcrcei~o '.nome na, vespera das .. ban
cadas · baluana e Pernambucana assentarem , difintivai:nentc a 
·caridiq~~ú~a· dÇ> ~Governàdor da Baliia ·; . ,: , . . · ; .. · · . · .' · 

O SR .. RAUL SoARES - Não apoiado. · · ' . r 

, : o· SR;. MUNI~ .. Soon,É . ~· Jl}u, . ~r .. J?resi~eri.te, s( quiz~sse 
revi dar, Mompanhapdo · .. meu em me~ te colle§'a· e .. ami~o. Sr • 

. Raul Soares: nq ter!:~.!l~ 1pgrat.o das ~Bcrep~ç_g.es offens1vas .•.• , 

'' 
'. ·?-~ 

~-· 

',.; 



o Sn. It.mL SoAIU:S ·- Não apoiado, não ·estou ilicrê~ 
panelo. 

o Sn: MoNJr. SonnÉ - ~ .. poderia ~izcr qut.: a escolha do 
Sr. Urbmto Santos foi uma demoustrac;ao a. '\mtlS .de.sso plano 
diuiJolico de plantar a dcsharmonia na polrllca nar..wnal., 

Por que il·. j)l'OCLll'Ul' ouLro candidaLo, depois de terem . as 
lJUn(Judas, empenhadas ·1m solu~~ão elo cuso, ai'firi1mdQ que Ul!1. 
tcrccit·o nome seria a mais ·ofi'cnsiva de Lodus as hypothcses ~ 
Por que ir escolher um amigo pessoal do Goverf!a~or d~ 
I:ahia {Jlle já tinha manifestado seu apoio_ a S. ;Ex., smao p~lOi 
proposito ma;ligno . de lancar o l\Iaranhao contra a Baiua, 
cics:dc que falhou o plano de luta com Pernambuco._'! . ·.. • . 

O Sa •. ~\NToNro l\iASSA - E .qucr'i<i V. Eoc. {fUC se csc9: .. 
lhesse um inimigo do .S.r .. Seabra ? . · . · · 

0 Sa.: ImNEU MACHADO .::_ ALtenda o nobre . Scnado1: ;pela; 
Bahia a este aparte, que é importante. · 

O ;SR •. /MoNiz SoDHÉ ___, Queria que se. respeitasse a pro
messa de só. resolvérem' a questão depois da. respos~~ dP'!i'"' 
rdtiva elas .bancadas de Pernambuco e da .Balua; de . nao vw
la rem o comp1·oinisso ele só _ acceitarem·. a candidatura -qu~ 
:Li v esse o apoio da maio:i'ia da. Nação. · . - . , 

Q .SR._ 'VESPUCIO DE ABREU dú. umaparte. " 
O SR.: !RINEU MAc;r.IADo "'""" O norte fica acima do: rio Sã~ 

Francisco.· ;(Riso.) 

O SR. MoNiz SooM :......, De maneil·a~ -Sr. Presi•dente, que à 
escolha do ·Sr.· Urbano -Santos visava sinão atirar. Maranhão, · ·. 
contra a Bahia,.ao menos retirar da Bahia o apoio desse Estado 
no seio da, ·convencão:. o que me -deu o direito de dizer aos 
representantes de S. Paulo e Minas, quando pediram o com
.parecimento . do meu Esta:do a ·essa: Convénçãó, tpara nona: 
pleiteàrmos a candidatura- Seabra, que não podíamos acre-. 
ditar na sinceridade· desse convite, quandó por. ·taes manob~as 
se buscava ~esfal•car.. os nossos elementos: · · 

Das duas uma:· ou a escolha do Sr .. Urbano Santos era: 
fe'it~ para excluir da :-convenção a Bahia, ou para húmilhal-a . 
co~ a suâ _derrota. O certo, porém, era·-·que se.receava a vi-
ctoria do Sr. Seabra si tivessem os o apoio do Maran11ão, cm-, 
bora nos faltassem :Min'as e 's .. Paulo.. · · 
. ' ..... · . . ' " ' 

· . O ,Sa .. IltL"<EU tMAcÚADo ·- Isto prova que Minas Jambem 
sabe dar r~sLeiras; deu em·ambos. (Risos.)· , _ _ 

0 SR.· Mç.NI~ SoD'l'll~:- Mas, si nãofoi _isso, Sr., Presidctl
te, tenho o dzrelto de analysar essa questao por outro aspe
cto, desde que a isto me arrastou o illustre representante de 
·Minas Geraes; tenho o direito . ain:c!a de affirmar que si' não 
houve o · pro;posito de. desfalcar; o nosso eleitorado. no seio· 
da ·Cozwencão;· si ·uão.-houve o .intuito ·de. atirar.:o ··Maranhão: 
contra a Bahia, então, Sr; Presidente, houve o plano. n1achia
velico de se. c'lmgar a um' ·quarto nome caramQolando :pelo 
Sr ... Urba)10 t13antqs, na. -persuasão de.· C!'\lC OSt_!J,.;,P,,ã~ s6 ]Jell) 
oomprom1sso tomaQo com a bancada,balilana smao::amda pela. 
existcncia de antigas relações de sirlcera e de intilüa amizade 
en~x:e. .. o: GQv~rnfl!dQr, ea B!hia. ·e o.:~±:e.~id.en!e dQ M.a.f.anh,ãg, e.§it.e -

\ 
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' . 
recusaria. a indicação do seu nome, LornandO··tie possivel a es
colha do quarto nome, por um processo indirecto e profun-
damente desleal. . . . . 

· O Sn. .p AULO DE FnoN'rlN - Qual era ·o quarto nome ! 
O Sn. Mo.Nrz SonnÉ - Até 1~ eu não pos-so ir. 
o Sn. PAuLo DE FnoNTIN - ·Então IJ.)ara quG fallar sem · 

poder· dar. a· indica~;ão? · · · · 
O Sn .. 'l\IoNrz SonnÉ -· Nfto posso satisfazer V1. Ex. ~por-: 

que não me ensoberbeco, não me ufano,. nem me enva!det;o 
d'l conhecer, muiLo inLiniamente, lá nos seus· meandros,· Otl 

· pc_nsamenLos mais reservados do ·Sr. Presidente -i.Q. 1\epu-
. lJllca. .. . · 

. O Sn. PAULO DE FnoNTI..~ - O quarto. nome taml:Jem era 
da indicação de S. Ex. ? · ·· 

' • ! ' •• 

O Sn. ImNEÜ MACHADo-· A do terceiro tambcm o foi, 
e cslc pegou logo. :Fez bem. (Riso.) 

. O Sn. · PnESIDE.:-<TE -, Lembro ao nobr2 Senador que a' 
hora esLó. terminada. .. . · 

O Sn. Mo;:-nz SoonÉ -Sr. Presidente, V. Ex. lcmbra.,;me 
que a hora está terminada; mas si fosse pos~ivcl ouiJ.·n pro- . 
rogação. eu me animaria a pcdil-a. · 

o s~. J?nEstDENTE - Pelo· Regimento nova prorogaciio ê 
. impossível. O Regimento é doeis i v o; cntrelunlo Y .. Ex. póde 

p.Jc!ir a palavra :para uma explicação .pessoal. . ' 
, Vou passar á ordem do dia e depois então V. EX!. fallo.rá, 
si assim o enlenrler. · · · 

o. SR.., .MONIZ SoDRÉ ;:...., De nleno ac~Ordo,' fallll.l'CÍ dc:póis •. 

ORDE~I DO DIA 
• , , I 

Votaçüo, em· di<;cussüo nnica, do véto do Prefeito n. 4, de 
1!'121. ú re:>olução do Conselho l\lunicipal delet·minando ·que os 
professores diplomados pela Escola Normal que regerem 
turmas de uma ou mais m:üerías na referíúa Escola, no anno 
leciivo de ·1920, ficam considerados docentes das respectivas 
ma terias. 

Vem á Mesa, ·é lido, apoiado c posto em .discussão; o se.-
'suinte . __ , ... n: 

\ 

Requeiro qnc o v6to do Prefeito n. 4, de 1921, volte á 
Commissão de· ConsLiluição, p::tra novo estudo. 

Sala das sessões, G de setembro de Hl21 . ., ]'caulci ae 
Frontin. 

O Sr. Lopes Gonçalves/ __ Sr. Presidente, bem quizera 
~u me ·convencer de que cst.ou. em equivoco em relação no. 
parecer assignado .unanimemente pela Commissüo de Consti~ 
.tuiçüo, approvando dous vétos · do PrefeitO relativos a duas 

S! - Vol. v~. 7 

.'·.-_, 
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res·otuções que consideram docentes effectivos · dà Escola 
Normal· regentes de turmas, uns dip.lomados pela mesma ei
cola e outros que nem, sequer, são diplomados e que alli se 
acham investidos independentemente de concurso. 
. 'si me não ·engano, o nobre Senador pelo Districto Fe
deral. affirmou que não existe consurso para regentes de- tur
mas ou docentes. A expressão é a mesma. Tanto faz cha-

. mar regentes de turmas como docentes. . · 
· · o· SR. PAur,o DE FRoNTIN -· Regente de turmas é uma 
cousa, docente· é outra. , 

O SR. LoPES GoNÇALVES- E' a mesma cousa. O reg. d~ 
EscCJla Normal ·usa da expressão docentes que regere·m 
.turmas. · 

' . 
. Mostrei h ontem a S. Ex. q1,1e o art. 71 do regulamento 

da Escola Normal exige concurso para o cargo de docente ou 
regente. S. Ex. houve por bem dizer que, não sendo eu pro-

. :t'essor, nã.o comprehendia bem essa · technlca; · · 

Agora, vou demonstrar· ao Senado em que consiste a 
prova de •habilitação para o cargo de docente. Vou ler o ar
tigo i45 do regulamento da Escola· Normal: . .. 

"Os exames para a doc.encia se realizarão apos ln
. scripção aberta pela Directoria. Geral de Instrucção . 
·Publica~ quando houver necessidade, ou mediante re-• 
querimento do candidato,--·o qual deverá apresentar u:.: 
tulo e.· trabalhos pedagogicos ·q1.1e houver publicado, · 
certidão de idad ~. sanidade, folha ·corrida, e Jc:~cumea- . 
tos C.C' jdoneidad;) .wora! e profissional, designado~ oelo 

·director _geral ·de Instrucção J.?ublica" ., · . · ~· ·· ·· ... 
·Quem . fez 'a confusão não fui eu. Quem,, fez a confuslto 

roi s; Ex., que confundiu. documentos necessarios para a . 
inscripção com exame ou concurso publico. · · · 
.:· ·Não _sou e~, ·r~pit~,- quem :faz a confusão .. 

E, quer o concursó seja. aberto ex-officio, pelo director .. 
geral ·de Instrucção Publica, quer seja· aberto mediante re- · 
. queriinento .de qualquer aspirante. ou candidato, .'esse con • 
curso só se fará se houver necessidade,· quer dizer se houver 
carencia. de docentes ou regentes de turmas. . . · · · 
· . . ·Ora, demonstrei. ao . Senado, de accôrdo com a· opinião do 
Prefeito, .n!l qual eu me devo louv~r,. porque, se trata de pa• , 
,lavra offi.c1al, que o numero de docentes, actualmente,. é 171., 
E' excessivo. Demontrei que ha .docentes ·que não .• teem que 
fàzer, que estão, .por consequencia, dispensados . de reger 
turmas., . · . · . 

. . 

Vou lôr agora as condições em que se realiza o concurso, . 
· conforme o dito art. 145: · · · · · 

1 
. ; 

~ 

\. "O examinando· s~rá. julgado por urrià commissão 
composta. do director da escola, ou seu representante,. 
e' de dous professores cathedraticos do ·estabelecimento, · 
preferidos os da especialidade., · • · · · 
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O exame constará de: 
• 1°, prova oral ou pedagtJgica, de h•es qnartos t!e 

hora e uma .hora de prepar·o, como uma li~ão dada ~ 
al1;1mnos, nas cadeiras· de sciencia 'e lingua3; 

. 2•, prova· pratico-oral, nas mesmas condit:l'les, po
dendo dura-: l.!ma hora ou hora e meia, segundo exi • 
gencias . da disciplina, nas cadeiras de ·arte. •;; · 

Ora, está vendo o Senado que se tr11ta de um concur'3o 
com toda a sua significação, como póde entendér um l('guleio. 
como cu, que não sou professor cnthetlratico de cou~n alguma, 
mas que co'm! isso me não senti na mais honrado na· min:ta 
vida publica. O regulamento_ da Escola Normal exige con-
curso e concurso com prova escripl.a e oral. · 

. Portanto, o·s dor.nmenlcis, a que se r~fere S. Ex., ·com 
a sua alta compc!.encia de .profes;;or· cathedr·n!.ieo, Rão ape
nas documentos exigido;; pa r·a inscripção, emquanto ·que exa-
me ou· concurso é out.ra cousa. · 
· · Ag-ora, vou mostrar como procede o Conselho Municipal. 
Vou mostrar ao Senado que a ·resolur;ão do Con:-;elbo :VIu'ni
ctpal, IConsider.ando, de::>de logo, docent.es,, inrlependentemente 
de .concurso, di versos . regen ~es de Lu r· mas. quando esse con
curso é indispensavel. está em desaccôrdo com o seu mais re
cente modo de( apreciar o assumplo. 

Tenho aqui em mãos, Sr. ··rrcsir:lente. uma nova r·e!lnlu
ção du Conselho. aulorisando o Prr>ff.~ito a mandar abr·ir· con
curso pnra docentes:· EsRa resolução datada rle 12 de julho 
deste anno chegou, ha pouco!l...· dia!-!, á Comrnissi'io rle Consti
tuiçãu ·vetada e ,já. foi dist.ribu ida com o respectivo véto. · 

' .. • ' ' ' j 

Vou Iêr ao Senade> os ~EHIR termos ou as suas palavras: ' . 

<Fica o Pref..-ito aut nri1.ado a dPtPr·minar ttne os 
regeHLes de turmas do ánno lectivo .. de;;te an.no'. · da 
'E::ICola Normal, que ·não forein diplomados, · possam 
realizar, na Regunda quim;ena de frwer·eiro proxirno 
ruturo as provaR de docencia de 11ur trai a o artigo 145 
do regulamento em vigor' na Escola Normal~. 

Ora, sese artigo 145, é exactamente o que acabei de lêr 
ao 'Senado. , · · · .. . . 

Isto posto,.:é evidente que o oroprio Conselho Municipal 
temâoús pesos•e duas meac!dis:.em dua>: re:lolucõe;; anterio
re:! dispensou -o concurRo para· os regent.es de turmas ou du
tlentes e. posteriormente. baixou um~ deliberaçãó antnrt7.tlnrto 
u Prefeito a abrir conc'urso para essas mesmas funccões do 
magiRterio. · . . · . . · · · .. · · 
. Esta 'resolução foi, ··Íambcm. vetada pelo Prefeito. e so-

bre o ·:véto j áfenho 'pàrecP.r lenborado e que apresent.areL.na • 
vroxima reunião· da Commi:;:-;ii.o. . 

' Mas Sr. Presidei'tte, o trabalho não me fatiga. Se o no
bre representante do Districto·,Federal tem muita capacidade· 
de trabalho, este caboclo do norte lambem a tem. o traba
lho nunca me ameaçOu a: saude, nuiliCa me causou assombro. 
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·Pois bem, Sr. Presidei1te,. que v o ltern á · Commisstto- C! e 
Colistituição os dous pareceres que S. Ex. \mpugnou. Quero 
ter para com S. Ex. toleranéia qu\3 não tem tido para com
migo, porque, quan,do se tralou do projectb sobre a com
pulsaria requerendo que fosse á Commissão technica - a 
de Marinha e 'Guerra: que ainda não tinha sido .ouvida, S. Ex. 
disse aHisonante, que eu est;ava usando de processos prote
latorios ; insurg·iu-se contra a minha aLtitude, tornando-se 
intolerante. 
· · E' i'aro o véto do Prefeito, tendo traba1ho favoravel da 
Commissão de·Constituição. que s·. Ex. não.wnsidcre illcgal, · 
improcedente, 'obscuro, e com elle o respect.ivo 'Pàrecer; pe
rlindo a sua <Volta á Commissão de Co'nsLituir;üo, quer dizer . á 
mesma Commissão que já fora ouvida, ora, por que houve, 
de minha parte, um equivoco,. ora por que seja nêce.ssU:rio, no. 
entender <!e S. Ex.; consultar esta ou aquel\a·lei, que, aliá3, 
e de facto, já fôra versada, estudada com cuidado e com effi
ciencia, pois, digo, sem jactancia; sou incapaz de· citar. leis 
em false>, de arguir um principio legal· que não seja verdadeiro 
e real; incapaz· de apresentar um argument." que. não esteJa 
baseado em lei. Assim tenho procedido ern toc!a a minha vida 
publica .já como advogado, Já. como Senado:", ha sete annos 
nesta Casa~ . ' · · · · · 

Posso, assfm, · affirmar que ninguem será capaz· de apre
sentar prova de citação em falso por mim de qualquer prin
cipio legaL Foi, por isso, -que affirmei que era S. Ex. quem 
estava confuso, e não eu; que aquelles documentos a que· S. Ex., . 
se .:ef~cri~, s~o. dgcumentos nece~sarios, idoneos; para a inseri- .. 
;pçao; mas na0 sao a prova pubhca, o concurso, que vem a ser. 
uma . conscquencia ,da inscripcão. · 

· Mas, Sr. fPresidente, se~ do m~uitos· os pareceres que. vol
tam ao meu estudo, por dellberacao éo Senado ·e .recwerimen
tos de .S. Ex., eu me julgo. no direito humano, neste mo
mento, a:ppellando para a géne~osidade de S .. Ex. ,;_ já que 
não posso appellar para sua faculdade intcrpretati'Va - que 
me 'alivi'asse um pouco desse. trabalho,· .tendo cm vista a .mi- . 
nha velhice e o rigor do clima. · . .. ' ' ' ' ' ' ' . ' 

.. Não .f:.en'h:o mais nada que esclarecer ao Senado sobre esse:~ · 
dous vélos. Ell~Js estão fundamentados em lei; os· pareceres 
respectiv'os, unanimemente, assignados pelos mcmebros da 
Commissâo de Constituição. .. 

Entretanto, Sr. Presidente, quero dar provas da minha 
Ionganimidade, da minha tolerancia;· quero demonstrar a. 
S. Ex: que,>no caso', nP.o ha l:J,mor ·proprio ·M.fen'didó; quero 
demonstrar, ·mais uma vez: que a lei para. mim é um prin
cipio' impessoal; quero demonstrar a S. Ex. que a Commis-. 
são de Constituição sabe, e. sábe muito bem cumprir com os 
seus deveres · perante o Senado .. 

Estou, pois, c. em conclusão, de accOrdo em que ·os pa
receres regressem á. Commissão, com Loda a solemnidade do 

• 1 esi.ylo. · . , 
Era o que ~u t,jnha a dizer~ (11Iuilo be,m.: muito bem.), 
Encerrada. · 
o.sr . . Présidente- Vis'iv~lmente·não·ha mais numero D.~ 

recinto. Vou, pois, mandar .proceder á chamada:. 

' . 
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Procedendo-se á chamado. verifica-se a ausencia dos Srs. 
Alexandrino de Alencar, Lauro Sodré, Justo Chermont, Indio 
do Brasil, Godofredo ·vianna, Francisco Sá, João Lyra, Manoel 
Borba; MGndonça Martins, Euzebio de Andrade, Bernardino 

:Moúteiro, .Tcronymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, Raul Soares, 
Bernardo Mónteiro' ê A. Azercdo (17) . ' 

O Sr .. Presidente -- Responderam á chamadà apenas 2-í 
Srs. Senadores. Não h a nu moro; fica prejudicado o requeri
mento do Sr. Paulo do Frontin .. 

CREDITO PAB.t\ GRATtFICAÇÃO A MEMDROS DO ALMIRANTADO 

3a discussão da proposição da . Gamara ·dos Deputados 
c n. 48, de·· H>21, abri.ndó, pelo Ministerio da Marinha um cre

dito especial de 118:560$, para pagamento de gratificaçõ·es de
vidas, a titulo de representação, aos almirantes que fizeram 
parte do Conselho do Almirantado, nos annos de 1915 a: 1917. 

Encerrada· e adiada a votação. . · 

CREDI'l'O PAl~A PAGAMENTO AO SR. OLYMPIO COUTINHO 
. . 

3n discussão da proposição. da Gamara dos Deputados 
n. 49, de 1921, que abre o credito especial de 23:9173$219, para 
pagamento. de vencimentos devidos a Olympio Coutinho, sar- -
gento ajudante dos guardas da .Mesa de Rendas de Porto Acre . 

. _ Encerrada .e ad~ada a vofação . 

. . CREDITO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A OFFICIAES 
' ' . DE JUSTIÇA 

. . 

sn. discu;;;são da prOJ;lOSição dá .. Gamara dos Deputados 
n. 53, ele 19~1, que abre, pelo Ministerio da Justiça, o credito 

- especial de 16 :800$, .supplementar á verba 14a - 01'ficiaes de 
justiça, - do art. 2•, da lei n. 4.242, do corrente anno, e os 

. especiaes ele 50:400$ e 55 :200$ para pagamento, no corrente 
• > anno, das gratifi,cações creadas pelos arts. 13 e 14 da mesma 
, . .Jei. . . , 

. Encerrada e adiada a votação. 
. . . 

·· CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS •'DO CODIGO CIVIL 
·.· 

2" discussão da. ·proposição da Camara dos. Deputados 
n> 9, de 1921, que. abre, o credito especial de 50:000$ para 
proseguir o serviço de publicação, em volume, de todos os tra
balhos ,relativos á elaboração do Codigo Civil.· 

EncetTada o adiada a votação. · 

DIREITO A' PENSÃO DE MONTEPIO 

2" discussão do projecto do Senado n. 12, 'de 1919,' reco
nhecendo a D. Rosalina Francisco Barreto, o direito ·de bene
ficiaria do'montepio de que· era càntribtiinte seu .marido, como 
ajudant~ do mestre das ofrficinas da Estra,da de Ferro Central 
do Bras1l, · pagas· as quotas a.t.razadas. 

Encerrada e adiada . a votacão . 
r 

t ' ' .. 

.. 
--( . ~.-: ~ ., 

~- ' ;;: 
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........ 
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ANN,.\ES DO SENADO 

DIREITO A' PENSÃO DE MONTEPIO 

2• discussão do projecto do Senado n. 35, de-'1919, conce
dendo a D. Maria da Gloria Dutra Meneghezzi, vi uva de Ar
naldo Meneghezzi, ex-inspecttr da Repartição Geral dos Tele
grnphos, o ,-direito á pensão de' montepio no -cargo que· elle 
exercia. · · · 

Encerrada e ·adiada a votação._ 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) _:;.Sr. Presidente, pedi a 
palavr·a afin1 de snlicit.ar de V. Ex. a gentileza de me insere-.· 
ver para a hoGa do expediente da prnxirna sessão. . . 

O Sr. Presidente - V. Ex. sel"á attendido logo de·pois · 
do Sr. l:ienadOJ' Azcredo, que já se acha inseri pt~. · 

Nada mais havendo a tratar, ~vou ·levantar a sessão. 

Convido aos Srs. Senadores a permanecerem no· recinto 
afim de Ler Jogar a sessão ser.l'cfa convocada para .hoje: 

Para ordem do dia da sc:-;~ão seguinte designo: 

Votação. em 'discussão unica. do véto do Prefeito n. 4, de 
1921, á resolução do Conselho Municipal determinándo ·que o:;. 

·professores· diplomados pela Escola Normal que regeram tur- · 
· mas de uma ou mais mal.erias na referida Escola, no anno Ie;. 
·c r 1vo de 1920. ficam considerados docentes .das. respectivas ::rn- · 
te• rias (com parecer [avoravel da Com-missão de Constituiçrío, 
n. 170, de 1921): ., .-.i · 

..- V o tacão. em discussão unica, do. ?Jéto do Prefeito. n. 5 • 
de 19~1. á resolnção do Conselho Municipal· determinando quí:l 
todos Ol'l que d11rante um nnno l~>ctivo. regerem turmas dP. uma 

.. ou mais disciplinas da EBcola Normal do-Dist~icto Federal silo 
considerados docentes· das meBmas disciplinas na referiria ~'l-. 
cola (rom parPcer fa?;orat•el da Cammissão.·de ConstitU?.ção, 
n. 171, de 1.921); . · . . ' . · ., . 

Votação, em. a· diflC11SRão. ria propnRi~;ão da -emnara. dos 
Deputàdos n ., 48. rlP Hl21. ahrinrlo, P"lo 1\Hnistcrio da Marinha 
nm credito P.l'lpecial dP. 118:!'\f\0$,. parA pag-amento rle g~a:'.ifi
r:H•,iPs rlPvirlAB. a- tit11lo -rlP. r"J'lT'PgPnfapfio aog almirantes qne 
fizeram partP do nonsPlho do A lmirantndo. nos .annoR nP.· 191 ;, 
a 1917. ·(com pnrúer fanoravel da Commi.~são de Finanças n11 
mero 209, de 19f2)_; ·.· • · ·. . ·· · . . . 

',\. ,'' ' . 
Votação, em s· rliSI'llflflãO. da prnpngição rla Ca.mara do!'l 

.. Dr-mntarlns n. 49. de 1fl21. · qnP. AhrP n crPditn .el'IPPClia: .ie 
23 :973$21!l. para pagnmenfn de vt>ncimrntos rlevidol'l a Olvmnio 
Cantinho, sa·rfl'Pnfo 1t.inrlnntc dos gnardas da Mesa de R::mrlas 
de Porto· ACJ'P. (com par.ecer favoravel da Commiisão de· Fi-
nanças,n. 2-10, de 1921); · ·· · · · . · · • ' 

.· ' Votação, P.m 3" ·discussão,. da propos.ição da Camara io~ 
Deputado"s n. 53, de 192L qne .nhre, pelo Ministerio da .Ju3-
tiça, .o cr~>õito P:SpPrial de 16:800$, supplementar á verba H" 
- Offiéine!' de jusfiçn ·- diJ art.. 2". da. lei n'. ·4 242. do cot•
rente anno;_· e .os espcciaes de 50:400$ e 55 :200$ para pa~a-.. . . 

' 

/. 
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. mento, no corrente aÚno, das gratificaçlSes creadas pelos ar .. 
tigos 13 e 14 da mesma ·lei (com parecett {avoravel da Com
missão de Finanças, n. 2H, de 1921); 

Votação, .ém 2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 9, de 1921, que .abre, o credito especial de 
50:000$ para proseguir o serviço do publicação, em volume, 
de todos . os trabalhos relativos á · elaboração do Codigo Civil 
(com parecer da Comrm:ssão de Finanças o{{erecendo emenda, 
n. 22.9, de 1921); • · 

Votação,' em 2• discussão do projecto do Senado n •. 12, de 
1919, reconhecendo a D. Rosalina Francisco Barreto, o direito 
de beneficiaria ào montepio de que era contribuinte seu ma.
rido, como aJudante do mestre das officinas da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, pagas as quotas atrazadas (offere
cido pela Commissão de Justiça e. Legislação e com parecer. 
tavoravel da Çommissão de Finanças, n. 211, de 1921); · 

.VotaÇão, em 2~ discussão do projecto do. Senado n .. 35, 
de 1919, concedendo a D. Maria da Gloria Dutra Menegher.~i. 
viuva de Arnaldo 1\leneghezzi, ex-mspector da Repartição Ge-

: ral dos Telegraphos, o direito á pensão de montepio no ~argo 
que elle exercia (o[ferecido pela Commissão de Justiça e Le
gislação e com pm·ecer {av07·avel da Oommissão de Finanças; 
n. 222, 1921). · · 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 20 minutos ... 

-
Rectificação necessaria. á acta da sessão de hontem: 

No discurso proferido 'pelo Sr. Senador Moniz Sodré, pu
blicado no Diar1:o· do Congre·sso, edição de hontem a paginas 
3. 675, figura um aparte do Sr. Paulo de Frontin que não foi 
fielmente reproduzido. Disse S. Ex. : «V. Ex. aguarda ã 
resposta do Sr. Dr. Cnrlos de Campos para depois precisar as 
responsabiljdades'>.' · 

92" SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 1921 
. . 

PRESIDENCIA DO SR. BUE::-l'O DE Plll.VA, PRESIDENTE . 
. . . . . ~, 

. A's 13 r. meia hnras ab"rf!~Se a sessão, a que concorrem 
·('Is Srs. A. Azeredo. Cunha Pedrosa,. Abdias ·Neves, Hermen·~ 
~ildo de Mora.es, Mendonca Martins, Alexandrino de Alencar, 
Lopes Goncalvcs. Lnt.1ro Sodré, Indio do Brasil, Costa Rodrt
~ues. Felix Pa·chf1co, Benjamin Barroso. Francisco · Sá, El,.,y 
de Souza, João · Lyra, Antonio Massa, Venancio Neiva, Ma
noel Borba .. Em:ebio de Andrarle, .Moniz Sodré, Bernardinc• 
Motitf!iro, Jeronyrno Monteiro, Marcilio de Lacerda, Miguel de 
Cnrvalho. Paulq do Frontin, Sampaio Corrêa, . Irineu Ma
chado, Raul Soares. Ber.nardo · Monteiro, Francisco Salles, Al
fredo 'F.lllis, José Murl.inh6. Pedro Celestino, Generoso Mar
ques, Lauro Müller, Vidal ·Ramos, Felippe Schmidt, e Vespu
cio de ·Abreu (38) . · . . ·. · · . · . . · . . . ~:t:;.~~~~;:~·~,.;~~·-· ......... _ .... ····-

b~: .. ~~~:a,..,~~~· .il JC.C J"· ... 
·~ ... ,,·~'/;. ""~ . , ~ ~ 

. . 

' ~ 

• . ·•:Jí .. 
, .'I ~~i 
'·'"'' . ·>•< 

' .~-:·~··2 
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. Deixam de comparecer com causa justificada os Srt:~. 
Silverio Ncry, Justo Chermont, Godofredo Vianna, -.Josô Eu- ~ 
zobio, Costa Rodrigues, Antonino Freire, João 'l'homé, ToJ'IJa8 
.Monteiro, Carneiro da Cunha, Rosa c Silva, Arau,jo Gócs, Oli-
:'\-'eirn Valladão, Gonçalo Rollcmbcrg, Siqueira de 1\Icncze~ .. 
·Antonio Moniz, Ruy Barbosa, Nilo Pccanha, Modesto. Leal, 

.. Adolpho Gordo, Alvaro de Carvalho, Ramos · tCaiado, Car·l•JS 
Cavalcante, Xavier da Silva, Soares dos Santos e Carlos llar-

. bosa ( 24) • - " · · 

E' lida, pn~ta em discussão, e sem recbmação approvada 
acta da sessão antedor. 

O Sr. 1" Secretaro dá co_rila do seguinte 

EXPEDillNTE 
Telegrammas: 

Do ·Sr. general Canevaro, presidente do Senado do Perú, 
do teor seguinte: 

«Presidente Senado Brasil - Rio-. El Scnndo del Perú 
envia al de la noble y .progrc~ista nacion brasilr.rà cn est.a. 
mcmorable efcmeride la ·exprcsinn de su mas ihl imo y cor
dial saludo junto con lns fervi entes votos· que for·mula por 
su crecienf.e '!)rosperidad y porque ;:erin carla vez mas estre- · 
.chos los vincules de amist.ad y simpaLia que felizment~ ~ns 
une~. -- Inteirado. ' ' . 

Dos Srs. Presidentes dos Estar'lns de 1\finn~. da Bahia, do' 
Rio de Janeiro e de Sanla Cntharinn. ccin~rnlnlnndo-se coro 
·c Senado pela data de 7 do correnl.e. ·-Inteirado. 

Do Sr .. $em ião SobraL prl')si(jenl P. da Assemhléa LeA"is
lat}va de Sergipe, cnmmnnicando a installação dos respecti-
vos trabalhos. - Inteirado. · 

' ... ' t. 

Convite d0 Cenf.ro Cívico «Pinl1eiro 1\fachnrin». rmra a 
sessão commemoraf.iva. dn fi• nnnivr.rs:írio do fallr.cimenlo, .. io 
~enador Pinheiro Mn~hnnn. no salfio da Bihliollleca Nario
nal. ás 20·horas. no dia 8 do corrente. -Inteirado. 

o Sr. 2• Secretario. dclara que não h a pareceres. 

O Sr. Alfredo Ellis C*) .,..- Sr. Prr.siclcn te. dnplo nh.i"!
clivo tenho para nccnpar. nnr "al$!1mR momento~.· a nllcn1:ão 
do SP.nar'lo. O primeiro 6 dnr conheeimt>nfo a V. Ex.· e no 
Sena r! o dn, 11m cm· ta do Sr. Sr.nnrlnr Snat•es dns Snnt.os. n·nsso 
mu~tre Collega. em a q11n.l clcch:n~a que pnr mnfivo rll') mo-. 
lestia. não podP-rá .. por alg11m .tt>mp.o, co.nf.tnnri.r nn Commis-
são de Finanç::~s. p!ÚJindo. por isso. sua· subs!.itu ição. · 

' . . . 

. NatúralmP-ntc. · Sr .. Prnsirlr.nfc, tendo sido inrlirwln. de 
1:!tltra vez o Sr. ~enador. Vnspueio dP. AhrP.u .pnra snbslilnir o 
Sr. Snar~"s dos S:mt.n~ dnranfr. sr.n imped imr.n f.n, é do cspr.rnr 
aue V·. Ex. novamente n inr'lirptP. par·n. relatar n orcamento 
dn Viação. nn. ausencia. daquelle nosso i1l usf.re collega. 

' . . . . 

"(•): Reproduz-se por ter sido publicado, com incorrecções. 
,.· 
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O segunrlo Sr. Presidente, é reérncr um, voto da pro
fundo pesar pêlo anníversurío do inf'allsto, us.sussínato do 
nusso cminent.c cx-collr.ga, Sr. general P 10 hell'O ~lacll ndo. 

:Adversaria de S. Ex. como polilico, mas nmi.!;O c numi
.rndor de ~uns virludcs c qualidades e, pl'incipalrnr!nlc, du seu 
valor e da sua coragem cívica na defesa das insLi Lu içõcs re
publicanas nilo pncleriu cll'ixur de vi r tr·azer no Senado, nesl e 
~nur.nento, 'a munif'cslação do·:pe:t.ar llo Esluuo ue l:3ão l'uulo c 
crew que .o de todo o paiz ..• 

O Sn. MJGUEL nr,: CAnvALIIO ..,- Perfcilamcnlo. 
. . . . ' ' 

VA}'\IOs Sris .. SENADcmis - Apoiado. 
o Sn. ALF11EDO E(L!S _ .. ' .•• nr.lo dcsappnrccimcn!n de 

um dos homens de. mais valor que este nuiz Lem lH'ouuzido. 
, V.Aruos Sns. Srm,\nonc:s .... -.. Apoiado. 

O Sn. ,<\tr-Iu:no ELLJS ·_:_ Dcs!n. trHnma pn.rtio um "nto 
de pezar no dru sr!gnirún nn cln assas,;:inalo elo illirslrc clref'e 
gaucllo. E cu o fiz ::unur·gurutlo, pnrquc assisli os seus ulli
rnns momentos, porque sr.nli ao mr.u· lncltl us. u-ll i ma:; vibra
çôcs · duquelle coração. ao cxlinguir-se-lhe a vit.lu, ·após o 
golpe ·que o fulmi nau: · 

Para mim, é inesqnr.civel essa sccnn. em que assis! i os 
uHimos ~'omenlos daquelle cuja vida fOra toda ellu deuir.:uda 
á llepublwa... : 

1JJtvEnsos Sns. SENADORES - Apoiado. Muilo bem. 
; o-·SR. iALFREDo ELLlS ..,...- ••• cuja ,vida. fOra um exemplo de civismo ..• · 
. 0 :::in: A. AZEREDO .~ L~poiado. 
'o Sn .. ALFnrrno EÚ~s ..:._ ... de coragem e de abnegaç:ilo 

pelo regimcn :qí.rc hoje ·.uzui'ruimos. ~ .. , 
· . 'Lá, dest.le ·os 11ampus elo 1\io ·Grande, a! é esta cadeira 

(apontando ú catluit·a ua wesitlencia) pur cllc lào llrgna
nJcnLe uecupada e que· eunlill\Ja a SlH' por V. Ex., ::ir. l'red
dpnle, hanraua, a Lrajecto1·ia tl'at;ada l)clo cmincuLe t:ltel'e 

ga.uc!J'o, foi sempre limpirlu· c serena a sua acr,;ão de politico • 
. B é pot· i~:;o qnc, aclvCI'Sat·in de S. Ex., inl'unso n sua 

accão poltlícu, ,juslatiwnle pon}UC _rtuneu me. sut.Jut·dinei ao 
proces.;;o dilacloJ"iul l.JUC cllc emprcsu.va, po;;so I.Jt!lll Le::~tmnu
r.ltat· quanto é grande a falla que ::i. l:x. Jaz o jú. L13m fello · · 
nesla pro,jecção da H.epu)Jlica através dos annos. · . 

· E,. essa i'alla, como· eti disse desta tribuna, cada vez será 
mais·senlicla, nu ac(;ão boncl'ico. exercida no en~wumenlo, na 
eultura e na eclucu~:ão rcpulJlicnnu do puiz, .pela nuscncía, in
fcl ír.mcnte eterna, do grande chefe gaúcho que foi l'inllciro 
I\.taclJndo. · · · · -. 
. Esle pczar, que todos nós !':entimos desde o :dia do clcsnn
parr.cimr.nlo elo_ Gonernl 'Pinheiro 1\lachado, venho traduzir 
c' esta tribuna, :r:cqucrendn. que se consigne na a elo. dos nossos 
uabalhos, um ''olo de profundo pezur especialmente do E·s
tado de S. Paulo e mnu, pelo dcsapparccimcnlo 'do grande 
amigo que perdi e do grande republicano ·por todos nós con- . 
siderado. (llluUo bem; muito bem.) · 

. .. 

:c''! 
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Rio, 2 de setembro de :l921., \... 
Exmo. amigo Senador· Ellis - Cordeaes saudações., . ' 
Devendo seg-uir para uma estancia de aguas, a conselho 

medico, deixarei por isso de comparecer ás reuniões da. Com-
missão de Finanças, da qual sou um obscuro membro. . 

Lamento que um motivo imprevisto fórce o meU afasta-· 
mento involuntario, ainda que temporario, . de· tão illustr1~s ' 
companheiros de trabalho .. dos quaes ·dissenti ás vezes. mas 
sem haver necessidade de quebrar a harmonia pessoal nas 
nossas discussões, pela maneira sensata porque todos tem sa
bido cumprir os seus deveres de representantes ·da Nação. 

Ao meu eminente amigo, de quem particularmente sou 
devt'dor da m~ior gratidão, peço acceitar a minha solidarie
dade, que deve ser juntada com os votos dos demais collegas; 
ao inclyto republtêano que 'tãG dignamente tem presidido ,á 
nossa Commissão. ·. . ~- . 

E. como não. dese:ie com a minha· ausencia sobrecarreg-ar 
ninguem com o trabalho, que deve ser distribuído por todos, 
rogo ao meu amigo solicitar da Mesa. do Senado a designação. 
de um substituto, que se encarregará·. do trabalho que me for 
affecto. · · 

Reitero ainda uma vez os meus agradecimentos a tortos 
os collegas. aos quaes envio· com esta o meu abraço 'de' despe-
dida. · 

I .,· ', 

Do amigo ea:-cordé. - Soares dos Santos·. 

. O· Sr. A. ~zeredo1 (*l -.Sr .. Pr~sident.e, -depoi~ ~o .~is-
curso do meu 11lustre am1go, Senador por S; Paulo. pedmdo 
que se insira na· acta dos. nossos trabalhos de l)o,ie um voto de 
profundo pezar pelo desapparecimento de ·Pinheiro Mach3do 
parecia-: me a.ue estava dispensado de usar . da. palavra no 
mesmo .sentido. Entretanto, Sr. Presidente, eu não dese.io.s6-
mente à inserção de um voto de pezar, mas quero solicitar do 
Senado n suspensão do-s seus trabalhos ele hoje, em homenagem 
á memoria desse grande brasileiro. victima do punhal. · co
varde de um ·fanatico. ou de ·um. instrumento politico vil e 
odiento. · · 

0 SR. JOSÉ MURTINHO - Apoiado. 
O SR. A. AzEREDO -.Felizmente. o processo que se vinha 

arrastando h a seis. annos· esf.á .terminado, ·e .iJ, sociedade. ~rasi
leira dcsaffrontada pela sentença .final ·de .condemnaçao do 
criminoso. ,~ . . 

Mas. Sr.· Presidente, por que.· esse. fanatismo, i essa· odiosi- · '~ 
dade politica ·contra eR~e i Ilustre· br.asileiro qu~ soube~ co:r:n a · 
sua influ-:mcia, ter.· por algum tempo. concorr1do para a or
ganização, dos partiqos! no Brasil· e ·para a grandeza da ·Re-
publica ? .> . . · · . :< 

0' SR .. JOSÉ MÚR.TINHO _:·Mt1ito bem.~ .' . . . 
a . SR. A .. AZEREDO.- Si elle fosse. um . homem ·pernicioso . . . ~ 

á sociedade brasileira ou á Republica, si fosse um perver:so 
que .tivesse tentado contra a honra, contra .a ·. proprie-
dade ou contra a v-ida de qualquer cidadão; si el!e fosse um 

. ( •) Não foi revisto pelo .orador •.. 

' ' 
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criminoso que ti~esse .roubàd~, ou permittido que se roubasse 
os ~':!frcs da Naçao; :n- elle tivesse abusado da 'sua influencia 
pohtrça para ,aufer!r vantagens ou consentir que seus amigos 
aufer1ss~m lucros t.Jr:ln\lo dos cofres do Thesouro ou· das mãos 

, de tercmros dependentes do Governo, .então sim talvez se pu
dJsse justificar O O~iÓ levanl<\dO ~ómente contra . O . seu" ca
raC!Cl~ e a sua energ1a pessoal, mot1vo por qlle os seus adver
sarlos ranco).'osos ·nunca o pouparam.. . .. ··· · · · •. • . 

•. . . . . Ma&, S~. Presidente,. Pinheiro Machado .·não era üni ele
mento p~rnicioso á . sqciedade brasileira neí:n · á 'Republica. 
Elle poqHl. Ler~ f!!rido .interesses de ordem politica; .si o .fez; 

. porem, íel..,o de:srqteressad_amente, porque era um homem ho
nesto e bom. Si porventura a ·dureza das suas e:-..-pressões podia , · · 

· magôar amigos O~.!- adver·s~x:ios, tinha . seduccõe~ ·. excepcionaes, · 
com as quae~ sab1a conqmstar aLé os. seus maiOres inimigos. · · 

' A sua physionomia fechada não significava maldade nem. or-
' gulho, porque elle era, em toda a extensão da palavra um 

homem bom, caritativo, digno,. ao qual os pobres jámais recor;.. 
r eram improficuamente. Soccorros de varias especies aos ;'ne-
cessitados eram por elle fornecidos. · · 

Si estas provas não 'fossem bastantes. teríamos um outro 
facto capaz de ·Caracterizar perfeitamente a nobreza da sua. 
alma e os seus-sentimentos de piedade christã: quem quer 
que penetre no dispensario da Irmã Paula essa saqta mulher, 
que ha meio seculo; trabalha. ardorosamente pel~ pobre~a, lá. 
enconLrará o retrato de Pinhe1ro Machado entre os bemfeltores 

. · daquella nobilissima inslitmção. .. . _.. 
Este i'aeto, por si só, Sr. Presidente, demonstra a bondade 

de Pinheiro Machado e o alto g'ráo da sua caridade. Elle sabia 
attender ás necessidades do· proximo, seguindo os preceitos do 
Evangélho, dando· com a mão esquerda de modo que a direita 
não soubesse os benefícios que .a outra fazia. · . 

Entret::uito, passava por. um .. homem aspero ·e .máo, por 
não ser aquillo que realmente na,o era. . 

1 Na politica .era üm espirita conservador, um forte; mas, 
ao mesmo Lempo, um tolerante e um transigente, sabendo de
fender· tanto ps prinç:ipios conslitucionaes, como a ordem, a 
legal i da de e os i nleresses superiores ela -r.ommunidade. . 

.. . Dir-se-~t que Pinheiro Machado feriu interesses de ordem 
politica; ~contrariou as .P;retenções_ de al~:ms <'a:dversari~s. 
Mas, qual é o homem. politico que nao é constrang19o a ~ss1m~ . 
proceder ? E - ·quem sabe ? ~. Quan Las vezes ·.na~ fo1. elle . 
fo~çudo a tanto p~las ·:circums.tan~Jas de momento; ·n.a~ f01 le
vado pelas.co.nvemenc1as pa·rtldarws, obedecendo ás mJU~cçoes 
dos seus amigos. e,'ás. vezes- posso asseg:urar e.p_rov~r á lu:r. 
meridiana - contrarwn:do a sua. propr1a conscrenCJa? ·De 
resto, quem é que, tendo respons-abilidades de disc!plina ~o-
li ti c a, aqui. como e:t;n qualquer parte do mundo, nao prai-lca 
actos de Lal natureza ? i. 

Mas Sr Presidente. quando Pinheiro Machado, praticou 
"'qual que~ .acto contra a tionra, contra a propriedade ou contra 

á vida alheias ? . · 
· .. Nunca I )E,. eu desafio· que alguem possa citar ·um gesto 

que o possa desdoirar, que,r"·na sua repuLação de hom~n, quer 
·tlfi. de politico. NingUeJ'?, I Ninguell,l se~á capa.z de afftrmal-o, 
como ninguem poderá 01zer que Pmh~1ro Machado. ll!etteu a:s 
mãos criminosamente nos cofr~ pubhcos ou petm1tt1U que o 
fizessem, 

. ' 

I. 

I 
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. ·. Niio ! Elle mantey~ sempre a :integriclado ·sereM o nlliva, . 
• corr1_o um hon?em pol!two de honra pótlc manter J (tl7wiatlos.) 
· ·: Nune~ clle ;;q ser\·jt~-da sua i'nflucncia p.o.liUca, da sua 

. P1.0bdcrosa llli,luenCI!l politiCa e pessoal para ultcnlar contra a., 
1 crdadc do quem quer que seja ! ·.. · . · · . · 

.. · ;,.En ll'Clqnto, assis~imos ,ú sua ·prisão, a bordo de um vaso. 
de oucrr~, m~ommunJcavcl; cm uma cmergenc'iu. cm que nada 
clle haviq. feito. que determinasse essa violcnc.ia · cm uma 
emcrç;-c.ncJa em qu'e, pelo conl!·urio,.. os seus conselhos c' o -~ 
pre~L~gJO da sua· autoridade haviam. impedido o movimento 
SCdJCJOSO, .. ao _qual cllc se recusúra fi::>rmalmcn[.c adherir 1 · . 
. . . Nu'nén, nesta· Casa do Congre.sso, · ónvirncs··o i Ilustre bra:.: 

' SlleJI'O qu9ixar-se das i;njustiças~qUe SQJfria.J, . . , · ''. 
. Nunca. nós. o ouvimos allu'dir aos seus serviÇos á. Repu- .. 

bl!Ca ! · . · · · · :· ' '• · . 
• . '• . . ' I 

·Nnn,ca O'Gvimôs· Pinheiro 1\fachado exfr.rnlÍr os serviços 
qnq hav1.a prestado ú sua terra l:l ás suas irléas - serviços os 
ma1s assJgnalados - com as armas na mão I .. 
·· · Nunca;· Sr. Presidente. o Senado ouviu Pinheiro Ma
chado d1zer que antes dP.·completar a·idade de iô.annos.dei
:x:ára a casa paterna afim de. jurar bandeira· e seguir para 
os campos do Paraguay, ein · defesa do nosso te.rrilorio e da 
nossa honra. . '· . . , . . 

Por que. :pois, esRe adio inconcebivel contra um homem 
<le. real merecimento,· patriotil. notavelmente distiilcto, cujas 
qualidades e virtudes nós conhecemos ? ·· · . 
· · Vi1nos. meRmo. nesta Capital a poli c ta. c~iminosamente 

deixar que nos comicios populares se brand.isse' o punhal com 
que devia ser assassinadb Pinheiro . Machadá. Qual o seu 
crime ? Quaés os ·seus acto's que determinaram procedimcntr> 
tão violento contra esse homem. qHe honrou. a nossa palria? 
Não, não se comprehencje a· maneira por que elle ~ra assim 
tratado. Felizmente, ho.ie .iá se lhe faz justiça, sente-se a sua 
ausencia e pede-se. a sua resurreiçã.o .. para que o Brasil possa 

·caminhar e progredir. · · · ·. · ·· 
· Qual ~ crime de Pinheiro· :Machadn? 'o de ter-se ligado 

ao Governo do ·marechal Hermes ? O de ter-se idénti_ficado 
~,com aquelle g:nvêrno ? Mas isso se.ria um crime ou a m~ni

f.estação .de )ealdade para· com aquelle,governo que confmva 
nas suas quaJidades e·virtudes? ·· ··' . 

Mas 6 que fez Pinheiro Machado mesmo no {I'Overno do 
marechal Hermes ? Posso affirmar que não foi pera salvação 
dos Estados; que foi contrariá ao bomõardeio da Bahia; q.ue 
nunca· foi favoravel.ús ques-tões de Pernambuco .• E é prec1so . 
que se diga hoie em honra á sua memoria. que nunca pensot~' ' 
em pertúrbar· à· ordem legal do Estado de S. Paulo. .. · . 

Eu. digo isto, Sr. ~~residente,· porque nenhum outro repu..:.,_ 
blicano fóra da politica daque~e Estado. . . . . . . 

O SR. ALEXANDRINo DE ·ALE:-<:CAR -· .Elle tambem não foi 
pela salvação do Estado do ~mazonas. · , · . · 

. O SR. A . .AzEREDO -·.:. vedficou, como eu, que a P~f:... 
turbação d~ordem no Estado de S. Paulo era .a de tod.o o 
BrasiL Creio que qualquer revolução naquelle Eslq.do ser1a a 
revolução. em tódos os oulros. 

I 
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o. nobre Senador pelo Amazonas disse muito bem "que.· 
Pinhmro Machado lambem não foi pelo bombai·deio de l\ianáos. 

O Sn. AL.E:X.o\.NDHINo DE ALENCAI\ - Ao contrario. · 
1 

. O SR.' A. AzEHEDo - Posso· dizer · isto, porque,· . junta 
mente com o g·encral Pinheiro Machado fui contraio ao bom
bardeio da Bahia e :i politica revolucionaria de Pernambuco. 
dando provas, as cartas que dirigi ao marechal Hermse da Fon-. 
seca,. ao general Pinheiro 1\lachado e ao. mat•eclHli Dan las Bar- . 
roto. Apresento como testemunha o Sr. Scnudor nosa• e Silya.· · 
Tarübcm fomos contrarias .á ·tentativa de salvação do !tio 
Grande do Norte. Ahi estão, para prova, as carlas c os tele:
grammas dirigidos ao general Joaquim Ignaf!io c para tesLe-
munha os· Srs . .Tavares de Lyra e .Feácira Cl.J.aves. · · · . '. " . 

. Mas si foi questão de salvação teria sido o estado de sitio 
que se prolongou até o, fim do Governo do l\Iarcchal Hermes ? 

Mas o general Pinheiro l\iachaclo, teve por ventura respon-' -
sabilidade immediata por ·esse acto ? · 

Não l E digo isto para honra . dO meu. illustre amigo, o 
eminente jurisconsul Lo, l\iinis'tro da Justiça de então, Sr . . 
Dr. Herculano de Freitas. · 

A idéa do cst;do 'de sitio pertenCe exclusivamcpte ao 1\Ii• 
nistro da Jus Liça daquelle tempo. I'inheiro 1\lachaélo nem se 
.quer estava no H.io de Janeiro. Encontr.wa-sc em sua fa
zenda,. quando foi convidado pelo titular duque !la pasta para 
fallar-lhe pelo telegrapho da Estação de S; Thomé. 
. O· SR. MIGuEL .DE CAnvALHo ·- Fez esta :declaracão · da 

tribuna do Senado. ·· 
Consta ·dos Annaes. , 

. , ·~· 

O SR .. A; AzEREDo - Eu estava fóra, nessa occasião. 
não conhe·ci esse facto. Mas, S .. Ex. com o· seu aparte, ajuda-
me bem. ' 

Portanto, Sr. Presidente, por esse facto que tanto irritou 
a imprensa desta Capital e que mereceu tAntas censuras, o 
general Pinheiro ·Machado não podia ter sido responsavel. 
sinão pela approvaçãb que dava aos actos do mareql.J.ul llcrmes 
da Fonseca. · · . 

·· Seria porque elle imaginava ser Presidente da nepu-. 
blica ? (Pausa. ) . . · . · · .. . 

Não, Sr. Presidente; porque nunca passou pela mente de 
Pinheiro Machado ser o primeiro magistrado da· Nação ,_ e 
, é esLc o ponto qu·e hoje quero deixar bem claro. .. 

0 SR. JÓSÉ· MUHTIJ:'ÜIO - Muito bem. 
1 O SR. A. AzEHEDO· ·- Pinheiro Machado nunca teve as-· 

pirações a· esse alto posto. Feli~mente oxist,em testemunhas 
que podem corroborar estas minhas assever·ações . 

. . Depois do segundo anno do Gove'rno do marechal Hermes. 
Pinheiro Maehudo· fez· .ilma viagem ao lU o Grande do Sul;;. 
Antes della. achando-nos. Sabino Barroso, de· saudosa me
moria Angélo Pinheir'o Machado, irmão do gcrieral, o então . 
Senador ·Tavares de Lyra e mais duas. oulras pessoas, e eu, 
em stia casa, o general, fallando a successão ··presidencial 
disse-nos: 4: Meus amigos, precisamos traball.J.ar desde já pel~ 
eleJção d_o :Wenccsláu ~.;. · 

• 

./ 
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·E o Sr. Sabino Barroso teve esta phrase incisiva: cisto !~ 
· O Sr. Tavares de Lyra e eu concordámos com o illustre 

Senador Pinheiro Machado. · · · 
S .Ex. accréscentou nessa occasião que, se, porventura, 

não pudes!)emos eleger. o Sr. · Wencesláu,· deviam os então 
orçar - orçar, foi esse o Lermo - para· o Sr. Campús Salles. 

Na vespera de· sua. partida, achando-nos Pinheiro, ·Ta
vares de Lyra c eu na sede do par Lido,. disse-nos. o saud.oso 
presidente: « \focês precisam estar attentos para que seja 
escolhido o Wencesláu. Parto amanhã, e, confio que vocês. 
aqui fiquem· trabalhando neste sentido.~ · 

No dia seguinte, na hora do seu embarque, repetiu-me 
ao ouvido a mesma cousa: - ·« Azeredo, olha o Wenceslâu ~. 

Repito .tudo isso minuciosamente, para provar quaes 
eram as intenções do General Pinheiro Machado. . . 

Partindo S. Ex., aqui iicároos nós, os membros do di
rectoria do Partido Republicano Conservador -. a vêr como 
se poderia chegar a esse resultado. 

Passados alguns dias e ·girando .nesse tempo a discussão 
em torno de diversos nomes e, principalmente, do honrado 
Senador Francisco Salles, meu illustre amigo, que era ent.ão 
Ministro da· Fazenda e tambem o representante mais auto
rizado do Estado de Minas,· dirigi-me a. S. Ex., procurando-o 
em sua res,ideriCia,. então á rua Voluntarios d·a Patr~a. 

Si eu. errar (dirigindo-se ao sr: Francisco Salles), si a 
memoria me falhar, no· relatorio desses factos, peço. ao hon
rado representante do E-stado de ·Minas Geraes que me cor-
rija os enganos. · 1 · 

Disse-lhe então: «Meu caro~ amigo, · venho aqui para 
conversarmos a respeito de· politica. E, .como se anda fallando 
muito em' diversas candidaturas, s.endo o seu nome o mais 
cotado, o mais acceito, visto .como toda a gente se manifesta 
pelo meu amigo,. venho saber si realmente é candidato, e· caso · 
não seja. si acceita a candidatura. Emfím, qual o seu pen- . 
sarnento: E accrcsceotei: - ·tenho a · incumbencia de Pi
nheiro 'Machado· de tentar tudo. cm favor da candidatura Wen
cesláu. Não quero entretanto,· sendo o meu amigo Ministro 
da Fazenda, e representante do· E5tado de ·.Minas Geraes, tra
balhar em favor do Sr. Wenceslâu Braz, sem o seu apoio:. 
Peço ao ·meu clistincto amigo (dirigindo-se· ao Sr. Francisco 
Salle.ç) que diga si esta não é a narração fiel do que passou . 

. 0 SR. FR.<\.NClSCO SALLES - Perfeitamente. . . 
o . SR .. A·: AzEREDO - Disse ainda: -:- Si. reaJmente o Mi

nistro da Far.enda é :candidato á presidencia da ·Republica,· 
não posso estar insistip.do pela candidatura do Sr; Wen-. 1 cesláu Braz. · · . . I I I I l.il 

· s. Ex. respondeu-me: ·_ <i: Não sou candidato e não 
acceito a minha candidatura á · pr~s~dencia da Republica. 
Portanto,- você póde agir como entender, que nada }enho· a 
oppôr .~. . · . . ·. _:1.:. . . . .. 

Pergunto novamente •ao: honra <lo'~ Senact;or por Minas 
Geraes si não é exacta a minha narração. · , . . . 

o -sa •. FRA...'iCisao SAI.LEs - E' completamente verda-
deira. · · ' -.. 

• 

·' 

.... -• 
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O SR. :a. AzEREDO _:_ Subi depois para Petropolis; onde 
estava veraneando. A' noite, procurei. o Marechal Hermes 

.. da Fonseca. S. Ex., .então enfermo, recebeu-me em seus 
aposentos. · 

· Começámos a conversar sobre politica. Eu lhe disse o 
que constava em relação ás candidaturas 'presidenciaes, e por 
S. Ex. foi-.me resportdido: - <E' verdade; o Sall.es é um 

· bom candidato, como o Lauro Müller e o Rivadavia. · Tenho 
., .tres Minilstros que podem perfe.itamente ser candiidatos.:.. . . . 

Retorqui-lhe: - n·evo dizer-lhe que a idéa do General 
Pinheiro Machado é pela candidatura do .Sr. Wencesláu Braz. 

-«Sim, mas si houver qualquer movimento· de descon
tentamento, de luta,. o meu .candidato será então o Egydio.:.. 

, Respondi- immecliatamente ao marechal: -. «E por que 
não o llinp.eiro Machado ? :. . . . · 

Uma ·vez que o marechal excluíra as candidaturas dos 
tres ministros, que julgava aptos para a Presidencia da Re
publica e que se lembrava do nome .do Governador de Per
,nambuco, eu acudi logo com o nome. de Pinheiro Machado., 

S.' Ex. disse-~e: - «Mas ·o Pinheiro não quer ser. 
candidato . ~ · 

-«E' verdade, tanto que deseja o Wencesláu •.. > 
· . - « M~s si o general Pinheiro Machado fÔr eleito, não 
póde recusar a Presidencia. V. Ex. tambem não era can- . 
di dato ,mas foi escolhido pelos polticos e eleito pela Nação.> 

S. Ex., que estava deitado, deu um salto da cama, poz-se 
de p~ e disse: . 

-:-«~esse caso queil;Darei q ultimo cartucho pela eleição 
1 de Pmhe1ro Machado.~. · . · · . ' 

. ·. Tinha produzido o·. effeito· que esperava a indicaÇão do 
. nome do illustr.e. extiricto, naquelle momento. · . 

. Quando disse a_S. Ex. que o general Dan tas "'Barreto era 
militar e . que seria, portanto, uma .outra campanha militar, 
S ~ Ex. respondeu-me : . . · . · . 

'
1 

. '-- 4: O general. Dan ta~ Barreto não é militar; é o Gov:er-
na;dor de Peranmbuco .» . · 

-«Isso não impede, retorqui-lhe, ·que continue· a ser 
general do Exercito. S. Ex . ."é muito digno, possue todas as 
qualidades para exercer. a ·alta magistartura, mas penso que 
ainda é cedo ·para se indicar· o seu nome á successão presi
dencial.» 

Sahi da. casa do marechal Hermes contente ·· co:rrimigo 
mesmo, satisfeifo com. a conferencia que tínhamos tido, e· di

. · rigindo-me á minha·. casa, pensando nas ultimas palavras 
pronunciadas pelo marechal : 

-·«V. :Ex. é um 'homem politico; portanto, faça o que 
·quizer, que estarei de accôrdp para. sustentar a candidatura 
do general Pinheiró Machado.> . .· 

Como era: natural, de accôrdo com a idéa - de que Pi
nheiro Machado podia ser Presidente da Republica, tendo 
como V~ce-.l'residente. ó Sr •. Julio Buenq Brr.ndao, então Pre-
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siciente do Estado de Minas, escrevi uma carta a ·esse meu 
illustre amJgO, na qual narrava a conversa gue tinha tido 
com o marechal Hermes e a que tivera no Scn:1do com os 
t•. c 2° Secrctarios desta Casa, o actual Ministro da Justiço., 
Sr. Ferreira Chaves, ·e o Sr. ·Pedro Borges. ·· · 

Feita a carta, levei-a ao marechal Hermes, que a achou 
boa. Procurei depois os Srs. Ferreira Chaves e. Pedro B~rgcs, 
aos quaes tambcm li a carla, porque cu ncllo. · euvolv1a os 
seus nomes., · · 

I . . , 
Depois, no dia 19 de janeiro do 1913, expedi a carta. · 

No dia 20 recebi um telcgramma do ilu.slre Presidenlo de 
· 1\!ina:;, d izcndo : · ·• 

« Acabo receber sua carta expressa :cruo opportunaínonte 
responderei.~ . · · · · · · · 

Tratava eu. Sr. Presidente, nessa carta da .candidatura 
do general Pinheiro Macliado á. Presidcncia da Ucpublica e . 
da do Sr. Bucno Brandão ó. Víc.e-.Prcsidencia. . 

Como era do rncp dever, uma vez que tinha lembrado o .· 
nome do , general .Pinheiro 1\luchudo, comecei a dar. alguns 
passos, J?r.ocurando o .Sr. Nilo Peçanll!l, que se achaya em 
Pcrt·opolls. Almoçando com S. Ex., f1z-lhe a narraçao das 
minhas· « demarches ~ a proposilo da successão presidencial. 

S . .Ex. declarou-me que realmmalo achava boa a cundi
<lutura do general Pinheiro, mas que não cslando na pt·esi
àcucia do E~ tudo do ltio, iria ouvir o Sr. Oliveira JJoLcllw. 

Communiauei tambcm o fnclo ao Sr: flivadavia Conl!a, 1 
assim cun1o aô Sr. La•1ro 1\Iiiilr::r, qu() Jumento não se achar 
aqui 'pre:;cnlc ·neste momento, c pecp:ir'1i;-cmc para ·uma 
viagem a S. Paulo, u'fim 'de convót·.sur ·com o presidente do 
E::> lado, quu era c:tl ãrJ o vc.nerar.do SI'. llodrigucs Alves. E-;
ctovi fJréviamcnlc um1. ca,t•la uo meu suudos.o amigo St·. Hul;ião 
Junioe, pcrg·unlanuo se· seria ugrudavcl ao pt·esidente dt> Es
tauo de S; Paulo rr:ccbct·-mc cm conl'crcnt;ia tinra conver
sarmos sobre assumplos puliticos. O!; lendo. rcspu.sla affir
muliYa - rcsposlu que ainda conservo--; segui pura l:3ão 
llaulo c de lá para Guo.ru.iú, onde se achava o Sr. ltoLlrigucs 
Alves, confcrenciaqdQI com aqucllc vencratúlo cidadão, por 
esD,aço de duas horas sobre a quoslão · da successão presi-
dencial e dos acoutecinw'nLos polilicos. · .· 

O Sr. Rodrigues Alves nfio uccui tava, posi tivámenle, a 
candidatura do St·. l>inllciro 1\lachatlo, c nüo é de· mai.s que· 
eu t.fcclurc aqui, fazendo ju'.iLi~,;a·: áqu_c.lle illuslre l.Jt'il;Silciro, 
que um dos nomes· lctnbl'ados com mais smympallun. pelo 

• Sr. llodrigucs Al\'!;!S, era o do Sr. Francisco· Sa!Ie.s., · . 
· .. Vo!Lci, pois, de S .. Jlaulo s~rn ·que nada tivesse ficado 

assenlndo sobre o as::;umplo que lá me. levára. ·chegando 
aqui, l'eccbi uma carlu dó Sr. Pinhcii·o J:\Iachudo, que possuo, 
o qtwl, tendo sabido, pelo Lelogt·apho, ·que cu me m.cllcrn. 
nessas crmsn.~. chantou-me de meche!.lor c prolcslott coqlm. o 
meu pt'tJccclimcnlo, dizendo· que cmu·arcaria immcdiato.mcnte 

. pat·a aqui c etilüo proval'ia que. cu nü.o linha razão c quo es
ta v a conlt'al'iando o seu pensamcn to,· ·poi's t.fcvia saber que o 
seu cnndidnlo era o Sr. Wcnccsláu 13t·nz. ' · 
. Comm11niquei ao Er. mal'cchal Het·mcs o resultado da, 
m~nlla vJ.sila a S •. J;>au,lo ... -· S ... ·.Ex. conlrurJou-se, · 01a.s·· nã() 
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âesanimou. N13ssa occasião, reeebi a resposta do Sr. Julio 
Bueno Brandiio. em cuja cart,a. que ainda possuo, aquelle 
meu illusLt·e amigo me dizia que achava excellente a can
di·daLura do Sr. g·eneral Pinheiro Machado á presidencia da 
llepubliea. mas que. enf:l·etanto. não podia tomar qualquer 
comprOJn-isso. sPm primeir·o or:vil· os seus amigos. Esta carta 
é do comer;o de fevereiro. e ·o Senado sabe que só em maio, 
·IlO dia 4. Minas 'l!ét!)J!;, de modo peremptorio, a candidautra 
daquelle · illustre brasileiro. 

Reg·ressando do Rio Grande do SuL o general Pinheiro 
Machado :fez Ludo quanto · pou de para me. . . (não sei que 
termo deva empreg·.ar), para me abater diante do procedimento 
·que eu tivera. Mas, eompreh-endendo qual tinha sido o meu 
fito. no momento, ao apresentar o seu nome, elle tornou-se 
ás boas commig·o. continuando a affirmar que o seu candi
dato era o Sr. Wencesl áo BF'az, e, si· não pudesse consegUlr 
essa candidatura, propugnarm pela do Sr. Campos Salles. 
O Senado vê que osso acontecimento é muito significativo. 

Realmente. dei·am-se div-ersos factos que prejudicaram 
a candidatura do Sr. Pinheiro Macha·do, e. entre estes. estava 
o di-ssicliiJ no Estado do Rio de Janeiro. Não sei o que houve 
entre o meu amigo. Sr. Rivadavia Corrêa e o Sr. Oliveira 
Botelho. o que sei é que o Estado do Rio de Janeiro recusou 
o seu àpoio ·á candi,datura de Pinheiro Machado. 

Depois elo v é to' opposto por· Minas á mesma candidatura, 
candidatura que Pinheiro Machado nunca acceitou, que elle 
.iámais deseJou, con.jemnanclo todos os amigos que a respeito 
lhe fallavam ... 

O SR. YESPflClO DE ABnEu - Apoiado. -
O Sn.. A. AzEREDO ·- ... deníarando. entre outras cousas 

- o que é extrao·rdinario cm 'llD1 homem coroo elle - decla
rando que se não ,julgava apto para. exercer essa alta funcção, 
phrase que repetiu em minha casa, por occasião de uma 
reun::ão que alli se. realizou. respondendo a uma interro
gação que lhe fizéra o ·sr. Ferreira Chaves - depois dese<l 
w:to, eu havia conversado com Nilo Peçanha, que, então dis
séra que todos os governadores deviam ser como Ferreira 
Chaves. para que se pudesse· lançar a candidatura de Pi
nheiro ·Machado. 

Depois de tudu, depois de todos os seus protestos, ainda 
se disse que Pinheiro Machado queria ser (}andidato á presi
dencia ela Republica I ' 

E' uma inverdade I Nunca o grande brasileiro pensou e~ 
.:Jxercer a suprema magistra.tura I 

0. SR. VESPUCIO DE ABREU - Apoiado. 
O SR.. A. AzEREDO -· Nunca. :foi candidato á presidencia 

da Republica I 
O SR .• JosÉ l\'luPmNHo .- Nunca I 

· O SR. A.· A~EIU~Do·- JD si. o quizesse, poderia ter sido, 
porque elle não· era um clwfc de politica regional. não era 
6. chefe da politica. rio-g;J•ands:mse, era o chefe da politica na
ClOnai ... 

O. SR. VESPUC:IO Dg Al3Him ·- Apoiado. 
S. - Vol. v .. 8 

I 
·'·' 
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o sr-. A. AzmtEDo - ... onde contava com numerosos ô 
· devotado:;; tunigos, que seriam capuzes de pr•estar-lhc todos 
os serviços e sucrificios, afim de que a sua candidatura i'oss~ 
triumphante ! · 

E si elle uüu fus~c · paLl'iola, si quizessc mantet• o. sua 
oandida.tura conút~a a candliclutucr:u O[).posta pela üolligal}ão, 
quanto sangue não poderia ter sido derramado ? 1 

Pinheiro Maclwdo tinha · o :bom sénso, tinha o pakio
iismo, tinha n. videncia dos grandes estadistas, de modo a 
não permittir que nem siquer se admiLLisse a IlypQthesQ delle 
.acceiLar a sua candidatura. 

O Sn. JosÉ MURTINUO - E' verdade. 
O SR. A. AzEREDO -. Depois de organizada a Colligação, 

c.ontinuaram us dem;arches, em . torno da obtenção de um, 
riome que pudesse satisfazer . a nós, que estavamos com o 
Governo, a nós, elo Partido Republicano . Conservador, e aos 
colligados, que se havi_am r~uni~o sómente no intuito dQ 
contraria1~ a candidatura de Pmhe1ro Machadq. 

l!.,ui eu, Sr. Presidente, novamente incumbido pelo ma
re.chal Hermes e po1• P·inheiro Machado, de ir a S. Paulo 
ver si eru. possível obter a .candidatura de Campos Salles e 
do Sr.. Olyntho de Magalhães. Chegando áqur-llle Estado, fui 
immediatamenLe recebido pelo meu prezado e saudosissimo 
amigo Rubião Junior. assim como por Campos Salles e Gly-
.cerio:. · · · · · 

. . Referi a esses aráigos o. rnotivo <ia minha volta a S. Paulo, 
dei-lhes conhecimento do telegramma que e:x:pedira a Rubião 
Junior. com a re~posta · do Sr. H.odrigues Alves, e fui imme
diatarriente a palacio com H.ubião 'Junioi·, afim de conversar 
a respeito das candidaturas. O Sr. H.o.drigues Alves mostrou
se; ·desde logo, contrario á candidatura do· Sr. Olyntho de Ma
.galhães - justificando posteriormente as suas razões - e 
acceiLou o ·nome do Sr. Campos Salles, pedindo-me que vol
tasse no dia seguinte, ás duas horas, com aquelle. illustre 
brasileiro. afim de· .conversarmos a respeito. . · · 
· Autorizado pelo rneu partido .. c pelo . presidente de então, 

resolvemos d:efinitivamente, nessa seg·unda entrevista, a es
,colha do nome de Sr. Campos Salles. Tratámos depois de 
saber quem ·poderia. ser . o Vice-Presidente da Republica., 
O $r. Rodrigues Alves insistiu. e aliás com razã:o, que se 
devia tirar da Colligação o candidato, afim de que a har- · 
mania se fizesse. . · · · · · 
'· r:»rom_ptifiquei-mc, Sr. ~residente, n. acceitar qualquer 
eombmaçao que o· Sr. Rodrigues Alves apresentasse. Elle 
era de parecer qnc o Vice-P.l'csidente ·devia ser o Sr. Julio 
Bueno. Brandão. e insistentemente dizia que, sendo Pres-idente 
o Sr. Campos Salles, o V ice-Presidente devia ser o Sr. Bueno 
Bran.cJão, e teve até esL0; ll~1rase, que j~mais :r,>osso esquecer: 
~1 vocês, do P. ~. :g'., mchcam o r:»res1den~e da H.epublica, é. 
JUsto que a Colhgaçao escolha o VIce-Presi·dente. .. . 

· Lembro-me, Sr. Prescidentc, que respondi do seguinte 
modo ao Sr. · H.odrignes. Alves: Si ü Sr. pensa que o Campos 
Salles póde ser o representante do Partido Conservador · é um 

engano, porque elle. não acceita a successão ·nem com 'o Par
tido Conservador. nem com o Sr. Rodrigues· Alves . nem com 
!l Est~~Q d~ S.:. Paulo; é p().stante vaidoso pa~~ 90nªidera~-§~ 

. . 
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candidato nacional. Aliás, elle tinha razão. Quando eu disse 
isso, riram-se, acharam graça, mas deram-me razão. 

Avancei essa affirmalivn porque o ~r. Campos Salles era 
verdadeiramente um nome nacional. mus objectando-se que, 
SI a escolha ficasse limitada sómenLe ao nome do Sr. Bueno 
Brandão, podia ser' l'epellida pelo ~r. Pinhei1•o Machado e 
pelo Sr.· Hermes da Fonseca, porque era o Presidente de 
Minas que tinha ::;e ··oppo::;to ú ·candidatura do Sr. Pinheiro 
Machado. . · 

.Procm·ámos, então, outros nomes que pudessem con
correr com o do Sr. Bueno Brandão, e entre elles lembrámo-
nos do elo Sr. Laura Müller. · 

Devo. dizer, Sr. Presidente. para honra do Sr. Lauro 
Müller que, quando a instigações ao Sr. H.ubião Junior, que 
era muito amigo de S .. Ex., cu pronunciei seu nome, o 
Sr.· Campos Saltes, que se achava sentado, levantou-se e 
disse: Acccilo este para Presidente da H.epublica. 

Ficou, cnlão, · deliberado que cu escrevesse immediata
mentle uma carta aos Srs. Pinheiro Machado e Hermes da 
Fonseca, dizendo-lhes que a candidatura do Sr. Campos 
Salles fôra. acccita pelo Estado de S. Paulo para Presidente 
da Republica, e que para. a Vice-Presidencia deviam ser es
colhidos ou· o Sr. Bueno Brandão ou o Sr. Lauro l\1üller, ac
crescentando ainda que a preferencia deveria recahir sobre 
o Sr. Bueuo Brandão, ·.não ~orque não acceitassemos o 
Sr. Lauro Müllcr, como quiz o ~r.· Campos Salles, até para~a 
Prosidencia da Republica; mas porque,· Sr. Presidente, vi · 
perfeitamente a insistencia . com que o Sr. Rodrigues Alves 
fallava no nome do Sr .. Bueno Brandão. . 

Não se chegou a um accôrdo. A carta foi-me respondida 
no dia seguinte áquelle em que escrevi. Entreguei esta res
posta ao Sr. Rodrigues Alves e nada se tinha· -conseguido 
quanto ao nome elo Sr. Laura Müller, que havia sido acceito, 
mas que a C o li igação, no mesmo dia da minha chegada. vé
tara. Nessa occasião fui informado de que o meu illustre 
amigo. Senador pelo Estado de Minas Geraes, ·ia a S. ·Paulo a 
vêr si' fazia outras -combinacões com a Colligação em que não 
figurassem os nomes ·de Campos Sallcs e Pinheiro Machado 
ou· Lauro Müller. · · · · · · 

. ' 

Então, Sr. !>residente. na sede 'do partido, passei imme
diatamente um telegramma ao Sr. Presidente âo Estado de 
S. Paulo, communicando-llle que havia sido vétada a candi
d.atura paulis.ta, na pessOa do Sr. Lau~'o J.Vrüller, .e S{Ue 9 Par:.. 
t1do Repu,bllcano Conservador · 1acce1Lava a md10açao do 
Sr. !Wencesláu Braz para fazer parte da. chapa . com o 
Sr.· Campos Salles. Esse telegramma não de1:xou de ted al
guma habilidade porque chegou a S. · Paulo ante~ do meu 
illustre amigo Senador por Minas Geraes. O Presidente do 
Estado. intere::;saclo em fazer a successão de accôrdo com 
Sr.··. Càmpos Sallcs. Esse ·telegramina não deixou ·de· ter ai
Minas. com quem tinha conmromissos serias, resolveu· tele-· 
graph.ar immecliatamente ao ·sr. Julio Bueno Brandão, 'per
guntando-lhe si a .candidatura do Sr. vVencesláu .Braz á Vice
Prcsidencm da Hcpublica era a·cceita por Minas .Geraes, rece
bendo o S1·. Presidente a resuosta immediata de, que ,o era. 
De modo que o meu lllustre · 1:tmigo Senador por Minas Geraes 
não log-rou, então. fazer outras combinações contrarias a essa 
em que fig·urq.vum ()::i nomes dos Srs. Campos Sal~es e Wen .. 
cesláu Braz., 
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A Collig·ação passou, creio, que dez dias sem responder si 
acceitava ou não o nome do Sr. 1'Veucesláu Braz, e este, 
brioso, digno e aLtivo, incontinente telegraphou ao Sr. Pi
nheiro .Machado declarando que não acceitava mais a sua 
candidatura á Vice-f>resideucia, em vis~a da demora da. res-
posta da Colligação. . . 

Dias depois o Sr. Campos Salles renunciava tambem á 
::ma candidatura e ~res ou quatro dias mais tarde fallecia. em 
Santos. 

l!"icou Ludo como tiante.s, Sr. Pres~dente; não havia mais 
candidatos á presidencia nem á vice-presidencia, quer quanto 
á .colligação de um lado, quer quanto ao P~rtiáci Républicano 
Conservador, de outro. · 

Foi ahi c1ue tive o prazer de escrever uma carta, mesmo 
sem autorização do general Pinheiro Machado, ao meu illustre 
amigo SenadOl: pelo Estado de Minas. Sr. Bemardo Monteiro. · 
Nessa •carta perguntava a S. Ex. (dirigindo-se. f!-O .~r. Ber
nardo :Montevt•o) - peço a S. Ex.. que me corriJa Sl. a me
moria me falhar. - si realmente Minas tinha acceitado com 
satisfação a candi,patura do Sr. :Wencesláu Braz á vice
presidencia da Republica e si acceitaria, ainda com a mesma· 
satisfação, o mesmo nome para candidato á presidencia, por
Que, nesse caso, o ·Partido Republi<cauo .conservador estaria 
ao lado de S. Ex. para patrocinar-lhe a candidatura . 

. Sr. Présidente. recebi do meu illustre amigo resposta 
nos melhores termos, dizendo que o Presidente do Estãdo e 

· o povo de Minas Geraes ücavam inteiramente de accôrdo e 
que, portanto, o Partido H.epublicano Conservador estava con-. 
~fundiâo com as idéas do Partido Republicano ·Mineiro e mais, 
que aquella carta tinha tido visLa do Sr .. Bueno Brandão. 

Ahi está, Sr. Presidente, a historia da ·candidatura do 
Sr. Pinheiro Macha;do. . . . · . 

'Poderà alg·uem dizer que . o Sr·. · Pinheiro Machado foi 
realmente candidato a Presidencia da Republica, quando é 
certo que teve uma grande satisfaç-ão no i:nomento em que 
leu a carta que me enviava o Sr. :eernardo Monteiro·? 

Estava Lrimuphante o seu candidato. Elle .queria que 
fos::;e Presidente da Republica o Sr. vVencesláu Braz. Jamais 
pensou em exercer essa alta magistratura; Foi sempre con
trario a que lcrr.ibrassam seu nome a esse alto cargo, e assim 
procedia, como já dis'!:ie e ainda repito, levado por um escru .. 
pulo de · conscwncia, declarando qne não podia acceitar 
porque .não se achava apparelha:do para elle. · · _ 

. E' 'claro, no emtanto, que S. Ex. se. achava preparado; 
que podta. perfeitamente exercer a Presidencia da Republica, 
·porque era um homem de bom senso e de. uma intelligencia 
raríssima, como muito bem disse o Sr. Senador Ruy Barbosa 
nos tempos antigos, de que mida mais resta. fazendo justiça 
aos altos sentimentos e á esclarecida inlclligencia de Pinheiro 
Machado. · 
. ·Eu devia esta declaração ao Senado e ao paiz. Precisava 

esclarecer a uaç'lo, para que eila vej·a se realmente Pinheiro 
M~chado aspirou, ·ep1 qualquer época, · á Pre.sidencia da .R~pu
bhca; ·'Para. que V·C,J a que ~lle era um patr10t~ desambiC10So; 
que elle fo1 um· homem d1gno por todos os tltul:os; que elle 
era in,contestavelmente um varão notavel pelas· suas. quali-
dades e .pelas suas virtudes .. ' · 

·' 
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o SR. A.LEX:ANDRTNo DE Ar.ENCAR - V. Ex .. fez-lhe uma 
bella consagração. · 

O SR. A.AzEREOo - E' por isso que hoje, requerendo 
que se levante a sessão em homenagem á sua memoria, de
sejo que o Senado sinta que o seu antigo Presidente era um 
homem digno por t.odos os titulas. um patriota que merece as 
acclamaçõcs cln seu paiz. que hoje reconhece a necessidade de 
um homem como cllc c cu.ia falta é tão sensível que até seus 

·inimigos de hontcm proclamam que a sua resurreição seria, 
uma necessidade. · 

Eu, Sr. Presdiente, como brasileiro, como patriota· venho 
trazer mais um punhado ele flôres, para espargil-as sobre o 
tumulo ele Pinheiro Machado. E. como seu amigo dedicado e 
desinteressado. venho deixar-cahir sobre. o seu tumulo urna 
lag:rima scnUda de saudade, que exprime a lealdade. a ami
zade e a sinceridade (Je um homem que tem bastante digni
dade para dizer o que. sente c que sabe\ amar o paiz e a Repu-
blica como merecem. · 

Era o que eu tinha a dizer. (IIf?J,ito bem.: muito bem. O 
rn•ador . é. cumjn·imentarlo por arandc nnmero de Senadores 
presentes.) 

· O Sr. Presidente - O 81:. Alfredo Ellis requer que se lance 
na acta elos nossos Jrahalhos de ho.ie um voto Lle profundo pezar 
pelo fallecimentO!. h a ;seis annos. do grande hras.ileiro Sr. gP-
neral Pinheiro Machado. · 

Os Srs. qu-e appr.ovam esse requeriment0 queiram dar o 
seu assentimento. (Pansa.) 

Foi approvado. 
O Sr. Senador Antonio Azeredo requer cru e. tambem em 

homenagem"á memoria elo mustre brasileiro, seja levantada a 
sessão d~ hoje. 1 • 

Os Srs. que a])lwovam este requerimento queiram dar o 
seu assentimento. (Pav .. ça.) 

Foi approvad.o . 
Em obediencia ao voto do Senado. levanto a sessão. Antes. 

porém, de fazer convido os Srs. S-enadores presentes para uma 
sessão secreta que se realizará immediatamente. 

· Designo para ordem dn dia da .seguinte a mesma .iá. mar
cada, isto é : 

Votação. em discussão nníca do véto do Prefeito n. "' de 
1921, á r(:lsolucão elo Consel'ho Municipal determinando que. os 
professores diplomado~ pela Escola Normal que regeram tnr
mas de uma ou maif; mai.erias na referida Escola. no anno le
ctivo de :L!J20. ficam considerados dok'!entes das respectivas ma
terias (com, pm•ece·1' (rwnravel. da Cmnm,issão de ConsNtuiçíJ.o 
·n. 170, de 192·1); 

Votacão. em discussão 1mica. do vét(l do Prefeito, n. ,5, 
de 1921., :í resoluçã.o do Conselho jl,funicipal determinando que 
todos os crue cluranl.e um anno 1ecUvo. regerem turmas dr. uma 
ou mais disciplinas dn Escola Nnrmal dn Disf:.ricto .Federal sfin 
considel'ados docentes das. mesmas disciplina~ na· referida es
cola (com parece·r (avo·ravel ela Com.rnissão de Constittt·ição, 
n. 171, de 4921); · 
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· · · Votação, em 3• discussão, da proposiçrío da Camara dos 
Deputados n, 48, de 1921, abrindo, pelo Ministerio da Marinha 
um credito especial do 118 :560~; para pagamento de gratifi
cacões devidas, a titulo .do representação aos almirantes que 
fizeram parte do Conselho do Almirantado, nos annos de 1915 
a 1917 (com pf.l.?•eéeJ• favoravel da Com missão de Finanças nu-
mero 209, de 1921) ; ·- · · 

Votação, cm 3~ discussão, da proposição da Camara .dos 
Deputados n. 49, de 1921, que abre o credito . especial de 
23:973$.219, para pagamento de vencimentos devidos a Olym
pio· Coutinho, sargento ajudante dos ~?-Uardas áa Mesa rle. Ren
d~s de Porto Acre (com 1JaJ•ecer (avoravel da Commissão de 
Ftnanyas, n. 210; de 192-1); . . .. . .. 

· Votação .. em. 3n, discussão, da proposição da· Gamara dos 
Deputados n. 53. de 192'1. que· abre. pelo l\11inisterio da Jus
tiça. o credito especial de. 1 ô :.810•0$, supplementar á. verba 14' 
~ .OffiiCiaes de justiça - do art. 2•, ela lei. n. 4. 242. do cor
rente anno, e os especiaes de 50 :400$· e 55 :200$ para .paga
mento, no corrente .anno. das gratificações creadas pelos ar
tigos 13 e 1 ~~ da mesma lei . (com parece1• favoravel da Corn~ 
missão de Finanças, n. 2U, de 19'!U); · . · 
· · '\~atação, em 2n discussão. da proposiç.ão ela Camarn ·dos 

Deputados n. 9, de 1921,, que abre, o credito especial do 
510 :•OüO$ para pro~eguir o serviço de publicação.· em volu'me, 
de todos os trabalhos relativos á elaboração elo Codigo Civil 
(com. 1Jarecer da Com.m.issão ele Finanças offerecenclo emenda, 
n. 220, de 192-1); 

Votação, em 2n discussão elo projecto do Senado n. 12, de 
1919. rer-onhecendo á D. Rosalina Francisco Barr~to~· o direito 
de beneficiaria do montepio de que era contt·ibuinte seu ma
rido, como. a.iudante do mestre das officinas 'da Estrada de 
Ferro Central elo Brasil. J)agas. as quotas atrazadas (offere
ci.do pela Cornmissão 'de Jusl'ica e Leyislacão e com. parecer . 
favor·avel d.a Co.m.m:issão de 'Finanr;as, n. 221, de 1924); 

Votação. em 2• discussão do projecto do Senado n. 35, 
de HJ19, concr.denclo a D. Maria da Gloria Dutra Mene!:!'hezzi, 
viuva de Arnaldo Meneghezzi, ex-inspector da Repartição Ge
ral dos Telegraphos. o direito á pP.nsã.o de montepio. no C1trgo 
que elle exercia (offerecido pela Com.m.issúo de .TusHca e Le
gisln,.ão e com. pa1•ecer favo?·avel da Cornm.issão ele Finanças, 
n. 222, de 1921); 

Levanta-se a sessão. ás 15 horas. 

93a SESSÃO, EM. 9 DE SETEMBRO DE. 1921. 

PRE~IDENCIA DO SR. BUENQ OE PAlVA, PRESIDENTE 
. . . ·- . ., 

A's 1::! c 112 hnra!=l abre-~e a. sef:!=lãn .. á q11e concorrem os 
~r~. A. A7~>rflrln. C1~nhn Pedrn!'la. J:IP.rmcnegi!do clP. Moraes, 
MPndnn~n 'M::Jrtins. · A lr.x::mclrinn de A lr-mc::ir. Lo.nm; Gonçalves, 
Jnf:fó. Cherriv•nt. Tndiri ·do Bra~il. Gnrlnfre.ào. Vianna. Costa 
Rodrigues, Felix Pacheco, Benj.amin Barroso, Francisco · Sá, 



Eloy de Souza, João Lyra, Antonio Massa', Venancio Neiva·, 
Manoel Borba, Moniz Soctré, Bernardino Monteiro, Marcilio de 
Lacerda. Miguel de Carvalho, !Paulo de Frontin, Raul Soares, 

. Bernãrclo Monleiro, Alfredo Ellis, Alvaro 'de Co.rvalho, José 
Murtinho, Pedro Celestino, Carlos Cavalcante, Generoso Mar
ques, Lauro Müller, Vidal Ramo~, Carlos Barbosa c Vespucio 
de Abreu (36). • 

Deixam ele comparecer com causa justificada os Srs. 
Abdias Neves, Silverio Nery, .José Euzebio. Antonino Freire • 
• Toão Thomé. Tobias Monteiro. Carneiro da Cunha. Rosa· e 
Silva, Euzeb!o de Andrade, Arauâo Góes, Oliveira ·valladão, 
Gonçalo Rollemberg, Siqueira de ·Menezes, Antonio. Moniz, Ruy 
Barbo:sa, .Teronymo Monteiro, Nilo Peçanha, ·Modesto Leal, 
,Sampaio Corrêa. Irineu Machado, Francisco Salles. Adolpho 
Gordo, Ramos Caiado, Xavier da Silva, Felippc Schí:nidt c 
Soares .dos Santos (26) . .. . ' 

E' lida,. posta em discussão, e sem reclamação approvada 
·n acta da sessão anterior. . . · 

O Sr. i" Secretario dá oontn do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Sr. 1. 0 Secr~l.ario ela Gamara dos Deputados remettendo· 

PROPOSIÇÕES 

N .· 68 - 1.921 

. Emenda da Çamaru d~s Deputados que autoriz~ a Socie-
dade da Cruz Vermelha Brasileira a se utilir.ar dn terreno 
onde se ucba cm construcçrto o seu edifício. 

Ao artigo unico : 
·Supprimam-sc as palavras : · <rrcsalvada a faculdade do 

alienação». 

Camara dos Deputados, 6 de setembro de 192L - Ar
nolpho Rodriatr.eó de Azevedo. Presidente. - Costa Rego, 1° 
Secretario interinn. -· .Tosé Lobo. 2° Secretario interino. -
A'. fQommissüo de Justiça e Legisiação. 

N. 69 - 1921 

O Congresso Na?ional resolve: 
lAr!.. 1. • Fica · o Presidente da Republica autorizado a 

nhrir. pelo Mini.stcrio da Fazenda,· õ credHo especial de réis 
ll :903$520, para pagamento do que é devido :i The London 
Braz.iUan Bunk, Limited, em virtude de sentença judiciaria.' 

Ad. ·2. • Rcvoga1n-se as disposições· em contrario. · 
· Camara dos Deputados, G de setembro de 1921. - Ai;

nolplto l}.od,1'frJttc,s de Aze·vedo, PJ·esiclente. - Costa Rego, 1° · 
Secrelarw mtermo. - José Lobo. 2" Secretario interino. -
A' Commissão de Finanças~ · 
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Do Sr. ministro da Guerra, enviando dous dos autogra
phos das resolucões lAg-islativas. sanccionadas, que abrem os 
credi tos : · · . 

· De 3 :236$ para 11ng·amento de vencimentos ~o Dr. Carlos 
Affonso Chagas, aud ilor interino da 3" região militar; 

De 4 :065$400 para pagamento a' Guilherme Pereira de 
Mesquita e outros. officiaes da 2• linha, de differença de ven
cimentos. - Archive-se um dos auLographos e remetta-se o 
outro á Camara dos Deputados. 

O Sr. 3o Secretario (sr?r•vinclo rle 2°) procede á leiLnra 
dos seguintes 

/ 
PARECERES 

N. 237- 1921 

A Commissão de Constituição, tendo examinado o projecto 
n. 25, de 1921, autorizando o estabelecimento de dua.s'linhas 
de navegação aerca entre a Capital Federal· e a ·Cidade de Porto 
Alegre, de modo que possam ser inauguradas até. setembro de 
1922 e dando outras providencias, e como elle não .offenda ne-· 
nhuma das disposições constitúcionaes, é de parecer .que o Se
nado tome o referido projecto na devida consideração. · . 

Sala das Commissões. 8 de setembro de 1921. - Raul Soa
res, Presidente. - Eloy de Souza, Relator. - Bernardino 
Monteiro. - Mon'i::. Sodré. -Lopes Gonçalves. 

PROJECTO DO SENADO N. 25, DE 1921, A QUE SE REFERE .O 

PARECER SUPRA 

N. 25 - 1921 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. • E' o Poder ;Executivo autorizado a estabelecer 
duas linhas de navegação aerea entre· a Capital Federal e 
a cidade de Porto Alegr~. de modo que possam ser inaugu
radas até setembro de 1922. 

§ i.0 As duas linhas deverão ser projectadas uma pelo 
littoral e outra pelo interior do paiz, a oéste da serra do Mar, 
destinando-se a primeira· ao serviço dos hydro-aviões e a 
segunda ao trafego de aviões. 

§ 2.• O traçado de cada uma das linhas deverá ser feito, 
de modo a que os grandes centros políticos, industriaes ou 
commerciaes da região a percorrer constituam pontos obri
gatorios de passagem, salvo ·quando . a isto se oppuzerem 
difficuldades technicas de onerosa remo'ção ou conveniencia.s 
de ordem militar, relativas á defesa do paiz. 

§ 3.• O traçado da liryha do interior._?everá ser orienta~o 
pelos das vias ferreas ex1stentes na reg1ao a percorrer, af1m 

'\ 
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V:le que O.s campos d·e aterragem fiquem collocados, sempre 
que poss1vel, ·nas proximidades das estações de estrada de 
ferro. 

. § 4." Serão installaclos ao longo das duas linhas, em 
posto~ do aterrug·em afastados de 200 kilometros, no maximo, 
estaçoes rnclio-Le!egraphieas e radio-telephonicas, devida
mente app.m·elhaclas para o serviço de radio-g-oniometria e 
com capaCidade pa1·a teansmittir communicações até 500 ki
lometros ele elislaneia. 

§ 5." As estações . radio-telegraphicas e radio-telephoni
cas extremas, no .Rio de Janeiro e em Porto Alegre,· deverão 
ter capacidade para se intercommunicarem directamente. 

§. 6.• Em todos os pontos de aterrag·em que .possuam in
s~allações de teleg-rapho ou ele telephone, communs ou sem 
fw, serão montadas estações meteorologica e aerologica, pre
paradas especialmente para o serviço de navegação. 

Art. 2.• A linha do littoral será estabelecida·. conser
vada e dirigida pelo l\1inisterio ela Marinha. e a do interior 
.pelo da Guerra, salvo no qne se refere aos serviços de radio;. 
telegraphia. de radio-telcphonia bem como .aos de· meteoro
logia e aerologia, qLlC serão installados e dirigidos pelo Mi
nisterio da Viação e Ohras Publicas e de Agricultura, Indus
tria e Commercio, resprctiYamente. 

Parag·rapho nnir·o. Os felrgTnmmas expedidos pelas an
toridacles milila1·es sohrr os sce\'irns elas duns linhns ele na
vegação aerea terão JWcfrJ'r.n.cia sóht·c os serviços ordinarios. 

Art. 3." O Podrr Exer·ufivo fnndar:í uma csrola ele pilo-
tagem aerca civil a· r.at·g·o dns attlorirhdr.:;; mil i lares, na- .. 
quelles dos- .Esta elos pr>r·r~OJ'J'idns ncl::1s c! nas rrnhas CfiHJ fize-
rem doação, ao Governo FederaL dos tet•renos pt•ecisos ao 
preparo dos campos de aterragem nos respectivos lerrito-
rios. · 

Art. 4·.• Embora as duas linhas se destinem, precipua
mente, aos ·serviços da Armada e do Exercito nacionaes, po
derá o Governo permittir, só e quando julgar conveniente, 
sejam ellas ut.ilizadas para 1·aids sportivos e para viagens 
commerciaes, desde que . satisfaçam as seguintes condiç!)es: 

1°, obediencia aos regulamentos que forem e:-:ped1dos 
pelo Poder Executivo; · · 

2•, pagamento de urpa taxa de utilização de linha, e fi
xar pelo Governo, quando as viagens ·tiverem · fim commer
cial. 

Art. 5." O Podce Executivo providenciará para que se
Jam desde já proJectadas e~ orçadas a~ duas. linhas de que 
trata esta lei, podendo, para isso, abrir cred1tos até o ma-
ximo ele 40:000$000. · 

1 
· 

Parag-rapho' unico. Dos pro.jectos d.as _linhas s~r!io ~n
carregados os officiaes das escolas de av1açao dos l\ümstel'los 
ela Guerra e da Marinha. 

Art. 6.0 O Poder Executivo. para dar cumprimento a. 
esta lei. poderá abril' creditas, até o maximo de 4:000:000$, 
logo que for· conhecido o orçamento do custo provavel a que 
se refere o ·artigo anterior. 



RAZÕES DO "VÉTO'' 

Srs. .Senadores - :Mais um caso de reintegração encerrà 
a presente resolução á qual sou obrigado a oppor v6to, que 
é a providencia de que posso lançar mão para obstar a que · 
se tranforme o Poder OC..egislativo municipal em uma instan
.cia ele recursos para os· actos administrativos do Prefeito. 

Accresce, além disso, que o cidadão a. que viria a reíe .. 
rida resolução beneficiar, foi demittido, como consta do ar
chivo1 da secretaria, por haver recebido' certa quantia afim 
de permittir que fosse .explorada uma pedreira sem .n re-
spectiva licença. . · . · 

. O Senado Feder·ai, áo qual remetto ·a referida resolução, 
dar-lhe-hn. a solução que se lhe a:figmar J?lais razoavel. 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro ·de :1.920. - Carlos 
Sampa~q_. · c.,.. •;:. · 
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Rl!lSOLUÇ,Ã.O DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REll'El\'lll () "VÉTQ" 
~~ 961 DE 1~20 E; O pARECER SVPR.\ 

O ·Conselho Il!unicipal resolve: 

'ArL. 1.• Fica o PrefeiLo autorizado a reintegrar, sem di
reito ú percepç!io dos vencimentos que deixou de perceber, 
o ex-guarda municipal Candido Francisco Osorio Guedes. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario .. 
Districto Federal, 24 de dezembro de 1920. - José· de 

Azw·em Fm·tado, Presidente. - P·io· Dutra da Rocha, 1 • Se
cretario .-Artht~1· Alfredo Co1·rêa de Menezes. 2• Secretario. 

N. 23!J - 1921 
' 

O Conselho Municipal do Districto Federal, pela resolução 
de 15 de janeiro do corrente anno, autoriza o Prefeito Muni
cipal a reorganizar os serviços do Hospital Veterinario Muni
cipal, tornando-o autonomo, · com regimentq e attribuições 
novas; · 

A essa resolucão oppoz o Sr. Prefeito o seu véto, allê
gando, corno razão' fundamental, que esse ·projecto estabeleciS 
no artigo primeiro a completa autonomia do departamento 
novamente creado, que viria, por essa fórma, constituir mais 
uma repartição g'eral qa Prefeitura,. entendendo .ainda ~e a 
tal innovação, desvanta,]osa e onerosa para o erar10 mumctpal, 
é preferível· a providencia consig-nada no art. 15 do decreto 
n: 2.401, de 22 de janeiro de 1921, que o autoriza a transfor
mar o' referido hospital em Inspectoria Municipal Veterinaria, 
si não fOr. por accôrdo, transferido o seu servico ao Ministerio 
ela Agricultura. · .· · 

· A autonomia que o pro,ierto pretende é realmente lnconve~ 
niente, · onr>rosa para o e:rario rn'unicipal e contraria aos inte-
resset=; do Disf.ricto, além de que demasiada e desnecessaria é a 
amplitude por ella dada aos serviços que prescreve. quando 
inclue, entre elles. alguns que parece ,lá estarem f6ra das attrl
buições do município, como sejam o de protecção· e assistencia 
aos animaes. 

Além disso, si o que mais interessa á hygi-ene publica é a 
lucta contra as epidemias e molestias transmissíveis, si o seu 
fim é afastar. da·· collectividacle todas as. causas morbidas, se
gue-se que principalmente as molestias contagiosas· determi
nam a applicação de medidas de policia sanitaria animal. As
_sim sendo, o primeiro cuidado do projecto devia ser o de de
clarar on especificar as molestias contagiosas, que provocam a 
apnli.cacã<? das medidas de policia sanitaria, no que, entretanto. 
é elle omtsso. , · 

Os serviços de hygiene. para serem proveitosos, devem ser 
-ífin nnificarlns qLtanto possível; a sua dispersão por diversas 
a.rlmi,;!li&tracõP.s é um. grande mal. :::o passo que· a .sua centra
hzacao. con~tit.n e o pr·o~resso. Essa tem sido . a opinião fir
mada em rl1vnt:"sos Co:n~;ressos Tn ternácionaes; como, entre ou
tros. M rlo P:lrTs, rrurTm. Genova o HR:va 

Essa é· tambem a· opinião seguida 'no Districto Federal 
tendo :iá se l?ass~?o para a U:nião o serviço de hygiene, do Ma~ 
t~~oUto. a f1scahzacao do lette, da carne dos generos alimen~ 
tiClOS, etc.; · ' 
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' · A lei federal que deu organização ao Departamento Nacio- · 
i.lal da Saude Publica, e ouLros reg·ulamentos, que se lhe se
guiram. j:'t enidam da policia sanitaria animal (arts. 307, 535 
a 539. 550 leL~ra f. 555 n. III, 556, 695, 805, 820, 1.102, 1.103, 
1.148 o outros). · 

. E cuidam r.Hicientcmente, fiscalizando. os ammae~ que 
vivem nos nuclcoR de população. dispensaJ?.dO-lhl's os cmd!'L~os 
e as cautelas aconselhadas pela prophylaxia geral e especifica 
das molcslias Lransmissiveis e até destinando para tal ser
viço funC'cionat·ios especiaes. entre os qnaes se contam sete ve~· 
terinarios, bem remunerados. . 

A protecção c assistencia aos animaes é sem d:Uvida ob~a 
aconsclhavel, não porem á hygienc ·municipal, por. 1~so q:ue Já 
'ef::t.ri.o legitin•amrmte. inclnidas nos serviços do Mm.Ister10 .da 
Agricultura. compendindos no decreto n. 11.460, de 27 de Ja-

. :neiro de HJ 15. que org-anizou· o serviço veterinario com o nome 
de Insp~ctnria do Serviço de Indust,ria Pastoril. 
. Ora. si o decreto n. 14.354. de 15 de setembro de 1920, e 
o. decreiO n. J 1 .. H\0, do 27 ele janeiro de 1915, ambos leis fe
deraes. jú lr::dslaram ,:obre a maior parte da materia do :pre
sente projecto. approval-o seria concorrer para uma duplicata 
de serviçof;, pnra a rlescentraliza!)ão e para a irresp~nsabili
dade, tanlo mais quanto n~ leis municipaes, nos precisos ter
mos rios nrLs. 34. ~ 30. (\ 67 da Conr-;tituição, soffrem as res
tricr;-.õP.~ rln!:' leif; f8deraes. e a::; medidas. que resistem ao na
tur.nl ronflir'to eni.rr o projerto e as leis federaes sobre a ma
forin. mnit.o lwm enhrm na simples providencia referida no ar
fir-:o 15 rio decreto munieipal n. 2.1101. ele 22 de. janeiro de 
1021. . . . 

A10m des;:;:1f; l'azõr,:. os posados enéargos que v1rla trázer 
para o crnrio mnnicinn.l o novo anparelho administrativo. os 
novos e mrtinres appellos para o tributo, medidas ambas a 'quB 
só em casos extremos dr.ve r(lcorrer o administrador publico. 
'Uns e outror; nat.nralmente avultados, mas que o projecto não 
menciona. nem fixa Limites e. ainda. o facto de ser elle con
trario <i ll"i Or!!anira do Dist:ricto (decreto n. 5 .160 .. je 8 de 
marr-o cl~ 1904, :wt. :'81. aconselham sejar approvado o véto 
do Pre:fe1to. 

Esse é o. parecer r1a Commissão. 

. Sala .elas Commissões. 8 de setembro de 1921. -Raul Soa.:. 
res, .Presidente.· - Bernardti.no 111onteiro. Relator. - M.oniz 
Sodré.- Lopes Gonçalves. -. Eloy de Souza. · 

.RAZÕES DO « VÉTO » 
Não me é possível dar sanccão ao presente projecto de 

IE!i, a~rtorizanclo a reorganizar os s·ervicos do HospitÍtl Ve1,e
rmarw Mnnieipal, entre outros motivos. pelo faóto de oR
tabeiecer o artigo pl'imeiro a completa áutonomia desse de
partamento que iria constituir. assim, mais uma :'epart.:cão 
geral ela Prefeitura. . · . · · 

Tal autonomia não é aconselhavel, nem do ponto de 
vtsta das ~onveniencias mes.mo do ~~rvico, nem.:dq ponto de 
~nsta elo m.t.9resse do_ erarw· mumc1pal. que serJa segura
m~nte sacrrf1cado .. sem vantagens. com a creacão de 11m a 
nova repartiçã.o, cujo custeio augmentaria sensivelmente as 
despezas orçamentaria~. ·· 

. ' 
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. Por .outr:o la~o .é preeiso a~signala:r 9-ue de nenlrq.ma ma
neu·o ·veto a reiertda resoluvao .Pt'eJudwa os serv1ços que 
se ·podem esperar do Hospital Vete1·inario, porquanto no . ur
tigo 15 da resolução que me autoriza a l'eformur a Hyg'lene 
Munieipal eslá estabeleeida a Lransformacão · do alludido 
hospital em Inspectoria Municipal de Veterinaria, desde que 
não seja, por accôrdo, transferido ao Ministerio da Agricul
tura. 

Melhor, portanto, é aproveitar o disposto nesse cHado 
artig·o para dar ao hospit.al a organização de que o mesmo 
necessita', sem crear· uma nova reparticão autonoma, . que 
exige ·pessoal e installação onerosos para os cofres da Pre-
feitura. · 

Taes razões, que o Senado pezará no seu alto criterio, 
me levaram a negar sanccão á dita resolução, o que faco 
com estes fundamentos. 

· Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1921. - Carlos Sarn-
paio. ' . ' 

~SOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFERE O «VÉTO:., 
N. 31, DE 1921, E O PARECER SUPRA 

O Conselho Muriicipal resolve: 
Art. i . o Fica o Prefeito autorizado a reorganizar os ser

vic,:qs do Hospltal Veterinario Municipal, tornan<;io-o autonomo, 
com ~ denominação de Inspectoria Municipal de Veterinaris. e 
Policia Sanitaria Animal, e dando aos seus serviços novo re-
gimento e novas attribuições. · 

Art. 2. o São serviços da Inspectoria Municipal de Veto
rinaria e Policia Sanitaria Animal.: 

a) a identificação e matricula das vaccas leiteiras, esta
buladas ou não no Districto Federal; 

b) a inspecção e o exame veterinario desses animaes em 
todo o Districto Federal: 

. c) a remoção, interriação e tratamento das vaccas doentes 
ou suspeitas; 

d) a applicação compulsaria annual da tuberculina em 
vaccas leiteiras estabuladas ou não no Districto Federal; 

e) a identificayão e matricula dos cães e dos animae:; de 
trabalho e de recreio em todo o Districto Federal; 

f) a inspecção e o exame veterinario desses animaes em 
todo o Districto Federal; · · · . 

a) a observação, a remoção, a int~rnação 13 isolamento no 
Hospital Veterinario Municipal ou em locaes adequados o o 
consequente tratamento, cuidados e providencias a tomar <'O
bre os animaes doentes e suspeitos ele molestias contaglosas 
quando apprehendidos na via publica, nas exposições zo•Jlo
gicas, nos centros de diversões, ou quando proveniente d:ils 
residencias de particulares, elas cocheiras e estabulos publiC•1S 
e particulares .e dos abrigos âo Districto Federal; · · 
. . h) a applicação, em todos os animaes do Districto FP

deral, sempre que a direcção da Inspectoria· Municipal de Vr,
terinaria e Policia Sanitaria Animal .iulgar isso necessario, d~ 
methodos scientificos e modernamente acceitos para revelar 
a existencia de molestias contagiosas; . ' . . 



~NAES DO. SENADO. 

i) a fiscalização sanitaria animal das cabras, ovelhas e 
outros animaes destinados no fornecimento de leite ao pu
blico; 

j) a vigilancia o policia sanitaria animal nos estab:rlos, 
cocheiras e abrigos do Districto Federal;. . 

k) a applicação da «malleina~ nos cavallos e muares do 
Districto Federal, sempre que esse meio de diagnostico se 
torne necessario; 

l) a vigilancia o policia sanitaria animal nas feiras 'iie 
gado e nas granjas leiteiras do Districto Federal; 

m) o serviço de apanha-cães; · 
n) a protecção e assistencia aos animaes; 
o) a inspecção e o exame veterinario dos animaes per

tencentes á Superintendencia da Limpeza Publica e Parti
cular e demais repartições da Prefeitura; 

p) a direcção do Hospital Veterinario nos centros· de di-
versões; · 

q) a direcção de uma estação de monta e posto zootech-
nico; · · 

r) a remoção de animaes feridos, extenuados e perigosos 
da via publica, das exposições zoologicas e dos .centros de di-
yersões. · · · 

Art. 3. o Continuará em pleno vigor o a:rt. 20 do decreto 
;n., 1.882, de 28 de novembro de 1917. 

. Art. 4; o Os infractores elas disposições da presente lei 
ou do regulamento que para sua execução for expedido serão, 
de accôrdo com a gravidade 'da falta corrimettida, punidos .com 
multas de 50$ a 500$, elevadas ao dobro na repetição da in
fracção e convertidas, na falta do respectivo pagamento, em 
prisão até quinze dias. . · 

Art. 5. o Fica o Prefeito autorhr.ado a abrir o credito de · 
95:000$,. para acquisição . do material e installações que de
màndam as novas attribuições e serviços da Inspectoria Mu
nicipal de Veterinaria e Policia Sanitaria Animal. · 

Art. 6. o A presente lei entrará em vigor dentro de 60 dias, 
Clepois da sancção,. · 

Art; 7." Revog·am-se as disposições em contrario. · 
Districto Federal, 15 de janeiro de 1921. - José de Azu-

1'ém Fw·tado, Presidente. - Pio Dutra da Rocha, 1 o Secreta
rio. - A1·thw• Alfredo Con·êa de Menezes, 2° Secretario .. ,.- A 
imprimir. · 

N. 2i'ü- 1921 
O· Cúso. de que LraLa o 1J1•escnlc ·vrJl-o; relaLivo :1 quatro 

conLra-meslres das escolas profissionaes Alvaro Baptista e. 
;visconde . de l\Iauá, que uma resolucão do Conselho manda 
considerw· mest1·es, já foi, devida c ,judiciosamente, apreciado 
pelo pw·ece1• de 19 de agsto de 1919, elaborado pelo Sr .. Se
nador Alvaro de Carvalho, concluindo· pela . approvaoão dQ, 
mesmo véto. · 

· · Entretanto, um dcss_gs contra-mestres, Fabricio. Cesa1' de 
Souza; separando-se dos seus tres companheiros e antes que 
fosse decidido o assumpLo pelo Senado, recôrreu, novamente, 
ao Conselho Municipal e deste obteve, a seu favor, uma se- · 
gunda rcsolucão sobre o caso - nilo .iá autorizando o pre
feito a manda1· consideral-o, mas· à ?'einte(Jra't-o no càruo dq, 
mestre, ~m data d~ .14 de §e!emb:rQ de t'92.0_._ ~ --· · - · . 
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Accentuada esta circumstanciu, sendo, no fundo, uma só 
cousa, collimando o mesmo objectivo - conside,·ar ou rein~ 
tea·rw· como mestre quem, de facto, não foi promovido a esse 
posto pelo poder competente - qual o Executivo do Districto. 
- c que estava exercendo a sua funcção de contra-mestre, 
cm consequencia de concurso, em que foi~ habilitado,· é fóra 
de duvida que, resolvida a questão com o voto do Senado sobro 
o parecer referente ao acto legislativo de 19 de dezembro de 
HH 9, no qual se encontra o nome do dito :Fabricio, resolvido 
fica, igualmente, o caso isolado deste pretendente, que se se.-. 
aw·o·u a duas amm·ras. 

-• 
Isto posto, não deixraão de fazer parte integrando deste 

parecer: .1 6
, o que foi escripto pela competencia e erudiccão. 

do eminente Senador paulista, luminar da politica e do Con
gresso, trabalho que vae, em primeiro logar, abaixo deste; 
2°, o voto em separado dado pelo Relator deste, em 15 de ou
tubro de 1920, divergente do parecer da Commiss,ão, da lavra, 
.dq illustrado Sr. Metello Junior. · · 

PARECER 

N. 107 - i919 

O 'Oonselho Municipal, em resolução .de 23 de de~:emhro. 
üc 1918, autorizou o Prefeito elo Districto a considerar mes
tres . do ensino profissional, cow os vencimentos respectivos, 
os actuaes contra.~mestres ·das escolas profissionaes :Alvaro 
Baptista, Francisco Cezar de Souza, Waldemar de [Barros, 
lAido 1\fag'I'assi c Alvaro Ramos elos Santos. Autorizou mais n. 
abrir os creditas süpplementares necessarios pg.ra accorrer, 
nesse cxcrcicio, ao pagamento da 'differenca de vencimentos 
J.·csultante do' projecto, à deu ainda outras providencias sobre. 
promooão. · · 

.Impugnando as raz.ões do vet·o, os interessados forcejam 
cm provar que eram funccionarios municipaes, 'providos nos 
seus cargos por concurso, c que .foram, rebaixados, passando, 
de mestres a contra-mestres, pois, quando o ensino profis
sional era regulado pelo· decreto n .. 981, de 2 de setembro de 
19i4, havia um mestre e um ou mais contra-mestres para 
cada oHicina. Em virtude, emtanto, do decreto n. 1.066, de 
1!:1 de abril de 19i6, as officinas foram grupadas em secções, 
com um niestre para cada secção c um ou mais contra-mestres 
para cada officina, conforme o numero de alumnos de cada 
uma. destas. Reduzido assim o numero de mestres, . foram· os 
excedentes · aproveitados como ·contra-mestres. . · 

A Commissão de ConstHuioão e Diplomacia não precisa; 
oxaminar si realmente os beneficiados pela lei eram ou não 
Junccionarios municipaes, quando foram . designados para 
contra-mestres: a questão a resolver limita-se simplesmente 
a verificar si o Conselho .1\funicipal tem competencia para dar. 
1·cmedio á situação, contra a qual reclamam os prejudicados: 
uma veZI ·que, para annullar o acto do Prefeito que fez a no
Il?-eu~.ão. de cqnt:ra-mestrcs, a. competencia é só do PQde:r_: Judh 
.Çia:r,:IQ.. _,. • ...;. 

~t 
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O nrt. 27, ~ G". da ConsolidaGiío das Leis Federaes sobre a 
ol'ganização muni c i pai do DisLricLo Federal (decreto n. 5.160, 
do 8 de ~narç9 de ri90.'J), aLtribue a competencia para nomear 
os fur:ccwnanos municipaes )}O Pr·efeHo, de onde' decorre que 
o proJ.ecLo, pretendendo annullar um acto do Prefeito, que só 
o podm ser pelo Poder· Judiciaria. infringiu disposição ex-
pressa da lei federal. · 

'Infringiu ainda o art. 2s. ~ 1 ", da citada Consolidação; 
exercendo a iniciativa ele despêzã que pertence igualmente ao 
Prefeito. · ' 

Os promovidos pelo pro.i ect.o confessam que quando i' o
ram nomeados m~str·es não pa(Jo.ram rmwl·umentos. o QUI} lhe~ 
Lira o caracter de func.ciomirios e convence que· mesmo o 
Poder .Judic·iario nfto poderá invalidar o act.o do Prefeito. 

No caso do ·ucto opposto não tem a Commissão neces:>idade 
ele pronunciar-se sobre esLa bypothese, pois que é evideo te 
haver o ConseH10 valado uma rcsolur~ão contraria a e~pressas 
disposições da lei federal (art. 21 .da.út. Cons.), fazendo no
meações de mesl.rr.>' do ensino rrofissional c autorizando a 
abertura de credito, sem proposta do Pr.efeito. 

A' vista, pois, do exposto. a Gommissão de ConsW.uição e 
Diplomacia ,ju'lga que o veto do e:x-~Prefeito Dr. Manoel Ci
cero P.erEl!grino da Silva. eleve ser a.pprovaclo. 

Sala das Commissões. 10 de agosto de 1919. - F. Jlendes 
de~ Almeida, Presidente. - Alvaro de Cm·valho, Relator. -
Lopes Gonçalves . 

. Agora, o voLo em separado elo Senador Lopes Goncalv.~s·· 
sobre o vet:o relativo a Fabricio Cesar de Souza. 

VOTO . EM S~PARADO 

O caso, ele que trata o veto • .iá foi Rpreciaelo na sessã.o 
do anno passado e re,i'eitaelo de accôrelo com o pare•cer da 
Commissão. elaborado pelo Senador Alvaro ·de Cz.rvalho. Ha, 
pois, precedente legislativo. I) Prelirninm·. 

E' prin0ipic funçla.mental on rle ordem eonstitucional 
que quem cxe·rer as atl.ribuiçõcs ele um poder não exercerá 
as de outro, corollario ela harmonia r:. independencia que de
vem guardar os supremos orgãos das l'uncçües. pub1i,cas -
arts. 7o e 15, da Constiluição. · · · 

A vida municipal. a esp!Jera ·r1c acç:5o dos municípios 
nfio pórlr; desaJorm· · clt;_sses prcce.i los canl~aes, ~doptados .pela 
ncrublica. ~J'e~do or2aos execuflvo e. ~e.llberftt.Jvo ou de le
gislat.ura, cllspoem, Lambem: o~ .m~lllt::JplOS, !l~tonomos o.u 
eent.ralizaelos, de ~m poder .iUclJCJ.ai'lq par!l dec1d1r do~ conflJ
.ctos de ordem pJ:rvacla; da cons~ILucwnahd_ade das ole1s' e dos 
actos adminis~raLiv?s c bem ass1m. ~as lesoes e offensas pra-
ticadas pelas autonclacles no ex~rcww pos seus cargos.. . 

Desl.iLui.do ou exonerado Illcgalmente um :funccwnariO 
do Dist.ricl.o Federal pelo .Prefeito, não é ao respectivo· Con
selho Municipal que ~o~npe.Le a reparação ou reintegração, 
verificado que houve m;JustJça. . 

,o e:xume e decisão elo caso compete exclusivamente ao 
il?oder Judiciar.io, mediante provas conclJtdentes. 

'· 
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PL'C.toncler que smnclhanL0 aLt.ribuição caiba ao Legisla~ 
tivo ô <:onsagrm· a dcpendencüt elo poder administrativo das 
Asscmbléu::; ·politicas, que, dest'arte, ficarão . .constituida.s em 
ttibunuçs ~c. rec~rso ou do ultima instanc~a .. a respeito dos 
autos d1scnuwnarws do Executrvo, quaes seJam, entre outros, 
os de nomear, suspender, cxonerat· e classificar. de accôrdo 
com as provas ele .wncurso, .os funccionarios publicos. 

O nosso regímen, no tocanto a lesões ou offcnsas a direi
tos ·individuaes, é o scguinté: O paciente deve pecli'l' ?'epara
çáo á autol'idade tzue lhe causotG p'l'c;inizo OtG {}1'avame. Caso 
esta não o attcitda pelos me·ios 1'C(llt,lm·es, deve ?'eC01'rer aot 
Pode1· .Judiciaria, ·usando da acção rruc lhe l'aculta o art. 1.'J 
do. lei co·mtJletúxt_ n. 224, d1: ·189/í. · . 

Conse,h'Uintemente, o processo, de ·que 1ancou mão o Con
selho l\1unicipa1, por meio ela resolucão vetada, é tumultuaria 
e inconstitucional; pOrque, al.ém de ferir de frente os dispo
sitivos invocados .cJa Constituição, aincla atteuta o principio 
.eardeal do seu a.rt.. 48, n. 5, em .que se basea, certamente, o 
do art. 27, § 6° da consolidação n. 5.160, de 8 de marvo de 
1004, usurpando, tambem, attribuições ·cto Poder Judiciaria. 

ll) De ·m,:rit-is 

Dado, para argumentar, tivesse a Legislatura do Districto 
cotupeteucia para reintegTar i'unccionarios municipaes exo
nerado::; pelo .Prefeito, o caso do encadernador Fabricio Ce
sar de Souza, da Escola Alvaro Bapt:ista, não é, rigorosamente; 
u de reintegração, corno se yerá .. 

Com cft'eito, esse funccionario, como confessa em seu 
tne·nw1·ial, fez concurso para. · contra-mestre do aHudido · of-
ficfu. · 

.Po1· umu. t.lcssas liberdades, in,justií'icuveis,· confraventoras 
da .lei, que devia regular o caso o do bomsenso, o illustre 
J.>re:!'eito do· anno ele L.D14, dando reg·ulamento por decreto de 
!J de .jullw desse anno ús Escolas P1•o{issionaes llfasculinas, 
prescreveu no ud. 13 desse trabalho do E.."l:ecutivo o· se-
guinLc: ' 

··o~ primeit;'o::; mestres das officinas serão tirados 
tlouLre· o::; candidatos que, · no concurso pam contra
mestt•t.:s, obli'Verem o p1·i·me·iro lo(Jar na classif'iêat;ão." 

:E::;sn gcucrosidacle regulamentar, que se aella nus Dispo
.~l~:úes transitm·ias do referido decreto, focilü comprcnhender. · 
não poderia pl'cvulccer por conLrav:il· a lei, cm que firmou 
o· edital · pm:n o concurso, a natureza c p1.:ovas deste, por
quanttl sel'iu absu.nlo qnc um cidadão, fazendo concurso ou 
oxame 1mra confJ:a-mnsl;l'c, lograsse a suu. nomca(;ão para mcs
tt'c. ele ot':fiei'na, · dn. mesma 1'6rina que seria escandaloso no
mear.· pm·a o l:w:so de .matltçmatica superior tiro concurrento 
uo eu r;; o de mclhematrca clumentar ., .. 

Ora, nh1guem dirá que as provas exigidas para a profis- · 
.são de contra-mestre sejam ns mesmas que para as de mestre 
do uma ofi'ichm . 
' S. -· Vol. V. 
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'EnLrelanto1 conseguiu u eneudcrn~dor ]',abríci~- .ser no
meado em 12 de novembro de 1914 mestr~ de o_fftcma com 
as u.n·icas l"rovas de contm-nwst1·e. graçt\S a gentlleza do re
gulamento cilado. 
. EntreLanto, en1 · G de julho de 19iü, autorizado pelo Pre:... · 
felLo. o director geral da InsLrucção Publica collocou o allu
dido · funccionario em seu verdadcil·o loam·, qual o de contra-· 
mf!sl1'e, para que fizera concurso e fOra classificado. 

Onde a lesão, d~ direito .individual?. 
Lesão. sim, continuaria a haver á lei, .que autorizou o con

c.urso e uin regulamento violou ou transgrediu, of'fc-nsa con
tinuaria a existir aos cofres municipaes. si o referido enca
dernador permaneces::;e. em um cargo. que lhe .. não perten
cia e para o qual não se habiiitara, n.ão fôra examinado e 
elassif'icado. 

E' evidente, pois, qualquer que seja o prisma, a impro .. 
ccdencia du resolução vétaaa. 

·Cumpre, agora, se possível, fazer .mais algumas conside
rações. ,os contra-mestres, a que se. refere a resolução, não se 
acham privados dos seus cargos. Continuam a exercer essas 
funcçúes, de accôrdo com o concurso que fizeram. noLter,. 
mos do art. · HO, n .. 5, do decreto n. ,838, de 20 de outubro 
que 1911, que vigorava então. Foram, antes da nomeação dos 
mestres, designados para o exercício interino ou provisorio 
destas funcções. · .. · . . . 

. Regulamentando esse decreto, que foi até 2 de setembro 
de. 1914, .a lei do ensino no Districto, organizada pelo Pre-" 
feito, por autorização leg·islativa de 12 de julho daqoelle anno, 
ha1xuu e6sa autoridade o acto de 9 ele jul•ho de 1914, prescre
vendo, em seu <:'.rt. -13, que os contra-mestres c~la~~if1cados em 
concurso .crn ·primeiro Jogar ~oassah:arn a ser me.~tre.ç. · Nesta 
situação se acha,•am os quatro cidadãos visados pela resolução 
vétadn. . .. · 
· Mais tarde. o._ Prefeito 'i\fanoel Cícero Peregrino, estan 10 ~ 

providos os lo;;-ares clc mestres, conforme o precl:ito do dito 
art. 110, § 4°, do decreto n .. 838 c do art. 104, n .. 4, do de 
n. 981,. de 2. de setembro de 1914, que se seguiu. ·determi-
nou que esses contra-mestres voltassem a seus cargos, nos · 
qmies ainda se conservam. · · . 
· ' Ora,. basta ·uma simples reflexão para demcinsf.rar que o ·. 

ad. 48 do reg .. de 9 de .,julho de 191:4. quer em face do de
cr.eto n. 838,_ quer ~cm frente do de ·n: 981, que, o succedeu, 
lCJs subst~ntlvas, nao póde prcva I ecer; porquanto .. co:c.ver
te'f!ciO cont~a-mestrcs em mestres, i~depend~ntemente .·.de· pro
posta do dn·e~tor geral da Instrucçao Pubhca, sem o criterio 
da competcncm provada .na. pratiea elo ensino e assiduidade -
q~c con·stituem merecimento para promoções - infringiu o 
dJsposJo nn.qnP.Ilns r.itndos dispositivos.. · · · 

. Sao os proprios postulantes que confessam, conforme as·- · 
sJgna1.9.U o relator · naulista, não haver. pa~o cmolumentrJs 

·ti!· 
;··· ' 

\ 
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por suas investiduras tcmporarius no cargo tlc mestre;;, o 
que bem d~monstra não terem direito á permancrcia. uess<.\~: 
funcções e que estas cessariam, logo que as prnm•)t;des para. 
aquP.lles post.os fossem regularizadas ou effeetuud<ls de ac-. 
côrdo com a lei substantiva do ensino. 

O quadro de mes~res das escolas profissionaes se· acha. 
completo, com o seu numero cf'fectivo. N 101stas condicões, 
admiWr. nessa qualidade. os vretcndtmtes é. exceder á i.)re-
visão omamentaria, augmentar o pessoal, crear um quadro 
supplemenLar, ou, .. P.ül' outra, nt·car em2n·egos p'UTJlicos.. ~em 
proposta do Prefello .• o que vac de encontro ao preceito do 
§ 3°, do art. 28 da Consolidação n. 5. '1 üO, de 8 de marco da 
1904. 
. NunmL é demais repetir que as duas resoluções, ouLo,"
;;;ando a contra-mestres a categoria· de mestres,· objectivam 
verdadeiras nometí.çües de funcc.ionarios. que não sãc em
pregados da Secretarja do Conselho. 

Não ha reintcgl·aoões, ou, por ouLra, não ha reparacão; 
porque ninguem pódc 1'eadquiri1· o· que não, 1Je?·deu. ., 

Ora, os aspirantes nunca foram; de facto c de direito, 
si não contra-mestres. 

B nesse carg·o se aclw.m c csLão g-arantidos: 

Mas, dado, mesmo, os posLulantcs tivessem sido priva
tios de suas. funccões il!egalmcnte, só ao Poder Judiciario, 
não .sendo attendidos ·em recurso ou reclamação' ao Exe
cutivo; competirá conhecer e resolver, mediante. provas,· so
bre a. ,justiça da causa, conforme a prcscri,pção do art. 13 
da lei n. 221. de 1894, combinada. com o dispositivo dos ar
Ls. 15. e. 79 da Constituição. 

' . I 

E, nesLe sentido, já o Senado /,em· firmado prcc.cdontc, 
!:icndo dos ultimos dias o caso de Guilherme Porto. 

A' visLa disLo, é a Commissão de parecer que o presente 
'V é to seja approvado e bem assim. o ·v é to sobre· o mesmo as
sumpto, em resolução isolada, visando o contra-mestre en
cadernador Fabricio Cesar de Souza. 

Sala das Commissões, 8 de agosLo de 1921. ·-Raul Soa.
rcs, Presidente. - Lopes Gonçal-ves; Relator. - Bernardino 
Monteiro . ..;_ llloniz Sodr·é. . 

\ 

liESOT"UÇ..\0 DO CONSET .. HO :MUNICIP.At, A QUE SE REFERI-: O «VÉTO~ 
. · ~.1, DE 1919, I·: OP.o\flECER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 

Art: i.° Fica o Prefeito autorizado a mandar considerar 
mr.slres . do en::i no profissional, com. os vencimentos respecti
vos como. eram considerados· antenormcnte ao decreto nu
mero :t .066, clc- 19 de abril de HJ1G, o sacLuaes cont.ra-mes
t,r-cs das . escolas' profissionaes Alvaro Baptista c Visconde de 
iifauá, Fabrici•J Cesar de ·sonza, \Valdemar de Barros, Aldo 
J}fagrassi e Alvaro. Ramos dos Santos. 



Ael:_. .. , " 1-'ic:.i u .Prefdlu igualmente uutoriztido· ti al:irir 
(.~: ercdt t.o~ ~up~lemcntm·cs ncccssa !'i o:; pul'll uccorrcr, m~ 
1.~ IJJ'renle exct·c tcw, o pagamC'nto da di ffcl'enca d~ vcncirnc.m
t?s resulLanle ela cxceu(:u.o do disrJosto no arti:;;·o pt·eceücnll~ 
ua l)rcscnLe 101. . 

~'>.l't. 3." Cumprido ·o que dispõe o ar L. :L J.í. do dect·cVJ 
n. ·l •. 06li, _de :l9 de ~tbril ·de ·1906, quaJ.kto :.i. pussag'em d•)s 
!uncCion;a~IOs da verba «Addidos c ~~m disponibilidade)) pul'a 
:•. p~oprm·verha ·do Instituto João Alt'rcdo. ficn. mantido o 
c!Jrelto · de . pr•Anoc.ão dos adjuntos nas vagas existentes 'o~.! 
'lüe se venham a dar. 

·Ar L. ·L" R·wogam-se m; disposil;6,~s em contr:t.rio . 

. Dis~riclo l''edel'al, 23 de dezembro de J9HJ. - Antonio 
,; use da Sil·va B1·andão, Presidente. - .P·i.o Duo·a tlet Silva, 1" 
Secretario. -- Anton·io Jlaxinw No(Jtl,eh•a, · Pcnid., 2" Secre-

'- • ,I ' ., •:,3: • t .. ,,·ri·o •. 

J\BSOLUG;\o DO '1..0:-\SELHO :MUNICIPAL, .\ QUI!; SE HEPEHE~.l 'J <'Vr~'t'O>.' 
!\',., 25, DE i920, E O .. l?AltECER SU'P.RA 

. O Con:::elhu !\Iunicipal r·esolve:. 

Ar L_ :J.O Jiiua r) P l'c.feitn au l.uriwdo a r r~ i nLeg'l'<tl' · nf'l.' 
..::u·gu de Tnestrc de encaderuaçfw dtt T:.:sc.ola Profissional Al
varo B<!.pt,istu. provido nesLe cargo por concurso- e do qual 
:fôra afastado (:Orn infracção das lc.is vig·entcs, o acLtml contra
mesLre ela rnesmu. sec(;ão, :!?abrido Cesa.r 1.]1~. ~on:w., nsseg·u
rrmclo a esle ::octo::: os direitos· dceorr(•nt,:::; tlo ael:.u tli.: :;LHL re~ 
inleg-raoão •. 

..-\.r L. .2." Hevogum-se as disposir;üe;; ~~.111 uunLntl'i'.'. 
DisLricto Federal, 1 !t C! c setembro de 1 ü20. - J o.~,:· dt:: 

Azt~1·1Jm. F·nrtmlo. Pl'CSiden.tc. - l'1~0 Dnt1·cr, t.lr.r Itocha. 1 v Se
cretario. - AJ'tkw: Alfredo Con·,Ju. du 1\len.:;;cs, :!" SecreLarlo. 

O Sr. Pre::.idente -· ~omeio .Para mcmJn·o ela Conunissü.a 
de J!'inançus, durautc o impcclirnenl':> do Sr. Soares dus San-
tos, o Sr. Vcspucio de Abreu. . . . · 

rrr:nt u palavl'a o Sl.'. Sellaclot· :.\lliniz So.rll'':\. - . . . 

O Sr. Moniz Sodré - Veúhu ai11da hoje, St'.' :IJJ:esidel:!.0. 
nu umnp.r.imcnto de um d.cver imt~re~cl'ivel, conclt~ir :.t pro
:rnettida c nccessaria resposta no dlsc.Ln·so, pronuncn>uo nesta 
Ca~a, relo meu tmlinen te c o llega Senador Bau 1 Soares .. 

J'.l:;pcro nfio abustu· muito da pauicneia do Senado. que 
Lnnf:o ri:iu ten1 distinguido com u :;na generosa aH.ctH;:ão. Longo 
,i:i vac esse debute, que eu r.lcse.ial'ia. concluído, ç ~ú rcper
eutiu neste reci11Lo pm· forr;a ·das .inexactas ai'firmar;?c~ . que 
rnc foram aLtribuidas ·na out.t·u Cnf;tt do Congrcs:;o Nac1onal, 
as quacs, pela sua clamol'ostt. in,jusLir;a, mo ai~1·::istaram a esse 
pleuario a que ,nãn poderia fugir cm 'l'nce das .coutlnuus r~ rei
teradas ciltu:.ões elo meu hwn.ilüe nome. :felLas pelos illustre:-: 
lmJ.der.~ das 'bu-ne:-tdns de :M:ina<o e S. P:nilo. riãb ·contentes com 

I I • " ' 

•· 



1 .. ,3 
:~:.t 

ns i'l'N]ueul"~ pt·o,·,w.w;'i'~"' :i Balti:1. tJllf~ na Curnut·a d'~" .Depu
La(_lo~ lh_e ~li!'igiram qua.~i d·i:lt'Ü1Jn(•nlo ropi'c~enlun.tos ela. !)o
hLICa rnmr·n·n. ÚJI't~andn n Yalnr.'tl."'' leOdt't' dn bancada bahiarut 
i't aLULud0 de le;,dLirna defesa qlll' L<:Ye então de ns:;umil'. 

Como o illust:·e !':il·nadot· nündt·o. lambem não perdc!:ci 
tempo com (J1.H'ixn:; inut.ei:-; ,; ilü,;neee.;;sari.as eocriminaçõe:'l. 
!)ele fuct.o. :;.orprüi1ondr:m!.f~ ]JUra nôs. dP ter sidu cxactamcut.1' 
da l~a.ncoda mineira que pat•t.iss(:• 11 pr·imoirt) acto publico d13 
h'JslJhclade ú pol.i:.!ca bahiana :;cai:.:.•isf.a. t:nm a escolha. ú. re-· 
Yelia I) COnll'llg'OS{ .. ) no,;;.-;n, de 11111 t.:~l'r!eÍl'O llOUlO para Candidato 
:í. Vicc-PrrsidCncia da. Hcpublir:.a, e eonseqtwníC\ repudio dn 
re::-tc.iadn. ca.ndidahH'n do Jwurn .. do Go,·er·nador da minha terra. 
ap·~z:u.· 'dos laços de inl.l)ira "olidnrjedadc .politica que unia :.lhí 
cnt:io ns clou::; gr:mclc.~ l.Dsl:ados t'la .Federaciio brasileira, c :r~'íc• 
obstante r!stnr na ~~on~ei,~nei:t nar.i•rnal que .nf.ín~ existe ne::;l:t) 
pai'l. ·f.[llell1 mais 1'1(, que· .l'tHit'! .J oaq :.1 im Seabra seja dig·no da
quclla lwnro:,:n: di.~tinr:1:fio, n. qunl. pcrmi 11am .. mo qur: o dign. 
fr~mcamcnLI". st~ mn al'.ig·nra bem :infrrio1· aos ineonh3stnvri., 
e p~·or.lamartos mcril:os d•• impollnt.o 11\'asilr.iro. 

'Não' f!Cl'dCI'Ci i ambem t~~mpn, Sr. Presidente, E;In acccn .. 
tuar quanto é nsü'nnhn. e illng·ica u dcclarat.:iío do illustre Se
nad~J1-' mineiro rjp qur foi a. irrcd·Gr.Libilidade de Pr:rnambucn. 
:irrcr.luctihi!ída(!,) ::! iú:- imatdnarii'J ~~ i'uppositicia, que .torn.m: 
irnpossiYel n :lc·e(•!Lnt;fi.n da eanclid,'J.!.Ul'::t. babiana. no passo qn(l 
(•~sa · 111r!sm:1 it'l',..,.luef.ibilidndP. o:~•:l'r.scid::t dt~ inLran~ic·~neia 
maior. niio se>t'Yiu r.lt.· oh:::lnenln :í e:::coliJn. de uni. terceiro.nom.r::. 
que Ha1lia '·' .r•r:•:·r::.nnbnr:n 'dr.clnrnl'n1'1'1 r.,-,njunh1monJro S~'t' a ,.,o
iuçnn mn·is nfJ'pn,:ivn nn,_ hrio;:: r mrlindh~s elos dons Estn·· 
dn~ :unig·os. . 

.Lnng·n .i:í. Ynr· ro~sf• debaLr. .•Di~st: n Sr. Scnudol' Rn.Lll Sl•Íl-
re:: q tt.e. S. Ex.. rnu:ito sr Pi':l'orr.::írn pnr:t tornar de.J'initiv::t n 
nnn.dida.l.nr·a ou· di) r:nyprnadnr d:t BnlJin nu · dn Governador 
dt~ Pernantbuen: >!sl.'nt·\:n qu1~ S. Ex. PlllDt'eg·:í.rn na defesa ti1o 
)':Ó!l18lli.P ela ennr:l:idal ul'a. Bernard ri;. 

Creio ne.~sa declae::u;f.ío do illniil.t't! Senador. i)Orl[Ut! na cl::t .. 
rlvldeneia .elo seu cspiriLo ellc bem c:-;Lavn. vendo crnc outra so
luçilo, --- verdadeiJ:n. · affeontn nos do os Estados que :diziam Drn 
diss!clio. - ddcl'min:wia o lr.f:'iLimn nú11'fnmr.nl:o dos ·dons. jus-
r:amenb~ mag·oados. . . 

· Mas. Se. PresidenLt;. porque ü·aca~saram Ds rsforços do 
nohl'e Sennr.lor? Porqun niio 1 CV·C r~xif:o tJssn. tentativa de S. Ex., 
nli&s a~ maii':' 1!0!itieiL n mni~ ronvPnienfc nos interesses da 

1. l f • • C). 
cn~1c .1( :n .. ura 111H101ra. 

O Sn. RAUL ~OAHES -· POJ'CTtlf~ Peennmhuco não queria o 
c:rr.c!icla.t.'). da .H::tl1i:.1. r n Ball'in. nfín qnrein. n candidn.to rlc Per-
nP.mhuco. .,.. · · 

O Sn. l\[o:-;Jz SoonJ~ -· A Bnhh nrí.o qu,eria o candicl~1:to dr, 
Pernambuco. ·Pernnmhnco niio queria o rancl'ido.t.o da Bahi~li' 
i\In::: Lambem n. Bahin. e Pernnmbuc0 niio queriam o Sr. Ur
bano Santos, 0 niio nbsfn.nl.t'\ fni f0.if.n. pm· l\finas a indicaofí.o d0 
f;CH 1101110. 

O Sn. l\L'\1'0EL J3omu - O Sr. s;>.nln·a conti.núa a ser h o} e 
i'1 ~~:mdiclnf:n do Dl' •. T'ost) Bczci·ra... · 

O Sn. fl,\ur, SoAm:s - l\ln::: j,rro o N'~l. naquclln. occasiií.o. 
O Sr:. .MANoEr.. J!oc,!lPA -- ;r:í. disse ao Senado que ':i 8t' . 

. josd Bezerra lc·leurr~pbou acceitandÇJ a .candidaWra d~~ 8!: •. 
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Seabra. Ai1:dn •. 1 D;·. Seabra é candidato do Sr. Dr. José 
l:l~zem1. que, du illm dtt Madeira, em viagem para a F..uropa, 
:nmmlon aprc~::en la:· o stm nome. 

o Sn. RAuL SoARES - O Sr. José Bezerra passou outro . 
telegramma, no mesmo dia, annullando o primeiro. · 

O Sn. MANOEL B;RBA - Pórque então surgira o nome do 
,terceiro candidato. 

O SR. RAUL SoARES - Os dons telegrammas foram pas
sados no mesmo dia. 

O SR. MANOEL BORBA- O tele~ramrna foi do dia cm que 
se levantou a candidatura• do Presfd.ente do Maranhão. 

O Sn. MoNIZ SonRÉ __:_ Tomarei. na devida consideração o 
aparte do nobre represnt.ante de Minas. Mas o que quero 
accentuar desde já ao Senado é que, se a recusa da candidatura 
bahiana era ·determinada pelo facto de não ter Pernambuco 
acceitado o nome do Sr. Seabra e se a recusa da candidat)lra 
pernambucano. era tambem determinada por· não ter a Bahia 
acceitado o, nome do Governador de Pernambuco, pergunto a 
S. Ex. por que razão se- escolheu a candidatura Urbano San
tos, que não tinha o apoio de nenhum dos deus ;Estados em 
tJuestüo? 

O SR. iRAur. SoARES - Justamente para não escoll1cr en-
tre os dous. · 

O SR. MoNIZ SGDRÉ - Justamente para não escolher en
tre os dous, quando os clous Estados declaravam que a hypo
these de terceiro era a solução. mais offensiva aos· melindres 
de ambos!. ' 

Mas, Sr. Presidente, qtlero chegar a outro ponto de 
maior interesse,· nesta questão - é o •ponto da allegada cul
pabilldade da Bahia e de Pe'rnambuco, por t.erem ambos reti
rado '1 seu apoio politico á candidatura mineira. 

Vós ouvistes. Srs. Senadores, a· •palavra insuspeita c au
torizada rio illustrc representante mineiro, affirmando, •aqui, 
que o compromisso assumido por Minas de m.anter neutrali
dade era uni compromisso condicional; era um compromisso 
l·estricto. Não era como nós suppunhamos, disse S. Ex., uma 
neutralidade na sua fórma negativa, abstencionista, mas na sua 
j'órma positiva; era o compromisso ele só acceitar o candidato 
que tivesse obtido o a•poio geral ou, pelo menos, o apoio cln . 
maioria. ·das forças ;politicas do paiz. · 

O Sn. RAUL SoARES - Naturalmente, porque o caso pre-
cisava ser resolvido. · · . . . 

.. O SR. MoNIZ Som'lJ!l.- ~\nf.es de proseguir. c.onve'rn obser
var ao Senado qne tive occasião de accentuar; na sessHO pas
~:acla, que a escolha da candidatura maranhense fóra feita por 
iniciativa da bancada mineira antes que quaesquer outra.c.; .for
ças politicas do. paiz se houvessem manifestado .em favor 
des:'!lD: candidatura.· Elia .foi p·roducto exclusivo da. indicação 
off1Ciai da bancada ~ Mm as. . . . · 

9 Sn. RAUL SOARES. - Quando a bancada mineira se pro
nun~Iou, ~o~os os outros Estados que estão comnosco já se 
bavtam mamfestado. · 
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O Sn. MoNiz SoDRÉ - ... quando essa candidatura ainda 
não tinha sido nem siquer indicada pelo proprio Estado quo 
o Sr. Urbnao Santos· tão dignamente governa. . . 

O SR. RAt:L SoAitEB -·Todos os leaders dos Estados já 
Linham sido ouvidos. 

· O 'SR. MoNiz Soomí: - Todos esses leaders dos Estados a 
que S. Ex. se refere, mas que não constituíam maioria das 
forcas 'POliticas da Nação, todos esses leaders pertenciam 
apenas aos Estados satelites de Minas e de S. Paulo. Elles a 
adoptaram por terem recebido instrucções, nesse sentido, da 
politica de .Minas e da politica de S. Paulo. 

O SR. MANOEL BonnA - O t.elBgramma ·do Governador \!e· 
J'ornarnbuco é de 4 de .i unho. 

O SR. PAULO DE FRoNTIN -Antes de reunir-se a. bancada 
pernnmbucana, o que nã9 impediu que declarassem positi
vamente que só compareceriam com a escolha prévia da can
didatura do Sr .. Tosé Bmr.erra á vice-presidencia. · 

.O SR. MANOEL BoRBA - O telegramrna foi passado nos 
termos em que cu disse, c· aquellc a que allude o nobre re
presentante de .1\:Iinas foi posterior á noticia da candidatura de 
nm · terceiro. Esse telegramma dizia que rios alheiassemos de 
qualquer comhinaçãp e não comparecessemos á Convenção., 

· Os dous telegramrnas são verdadeiros, e peco licença para 
declarar que. actualmente o Sr. Seabra é candidato do Sr. 
j os é . Bezerra. · · 

O Sn. PAULO DE FRONTIN - Isto nós sabemos; o que 
ignoravamos ·era a data do tclegramma. 

O .Sn. MoNrz SoDRÉ -. Mas cu chamarei a atteno.ão do Se
nado para o proprio telegramma, lido nesta Casa pelo ·illus
tre Senador mineiro. t.elegramma ·do honrado Governador de 
Pernambuco, em que S. Ex. declara f.er telegraphado á ban
cada, pedindo-lhe que resolva o caso. da vicc-presidencia, es
cr:uer.endo a sua pessoa e só tendo em vista os :1Uos interessPs 
do Est.ado. Si S. Ex. i'ecornmendava aos seus amigos que es
quecessem a sua pessoa; nesta questão,· não é claro que .iú 
tinha concordado em abrir mão da propria candidatura? 

··.Mas. 1 Sr. Presictente.não é ainda este· o ponto que quero 
principalmente accentuar. PreciM chamar. a attencão do Se
nado é p::~ra a dcclara~ão do illustre Senador de Minas, o meu 
presado amigo. Sr. Raul Soares. consoante a qual o compro
misso de ncui,ralidade da politica do seu Estado era condi
cional. porque não poderia ir até no ponto de sacrificar a 
cnndidatura mineira. . . · 

O Sn. RAur, SoAm~s - Nen'\ deixar sem solução o. caso ;Ja 
vicc-prcsidencía. · 

. O Sn~ Mo.NTz SoonÉ - Ora. Sr. Presidente. se ·s. Ex. julga 
que . Mipas tinha o direito de faltar ao s~u . comprornisf;o, 
1ksdc rrnando. mantidos. importariam no fracasso da candi
datur~ · Arthur Bernardes .. ; 

. O SR, RAUL SoARES - Na execução do plano pr-e-estabe
lecido, 

• 

' 
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O Sn. MoNIZ SonnÉ - . . . se S. :Ex. crê que os Estados 
de S. Paulo c Minas podiam abrir mão, abandonar aqucllcs 
compromissos, podiam desertar (L palavra empenhada' de quo 
só se resolveriam pela candidatura que tivesse a. maioria da~ 
forcas politicas do Paiz, quebrar a neutralidade desde que a. 
manut.encão do seu compromisso ode não intervenção . podia 
determinar o frac.asso {)a candidatura mineira, pergunto en
tão a S. Ex., porque vem o nobre Senador, no seu discurso 
fallar em doserc.ão e em desertores .... 

o Sn. RAUL 'SoARES._· .Porque. nos :fomos abandonados. 
o SR. MONIZ SODRÉ - •.• • quando exactamente os aban

donados :foram os Estados ela Bahia o de . Pernambuco? -
O Sn. RAur" SoARES - Ora. essa! 

. O Sr.. :MoNiz ·SonnÉ -- E' este o rponto que quero acccn-

.tuar neste momento. 

Onde .a deseJ·cão? (Pausa.) 
Nos Estados da .Bahia o de Pernambuco que se manti

nham firmes e leaes no apoio Ú. ·candidatura. mineira, SÓ exi
gindo que fossem respeitados os seus «melindre~ civicos~. n, 
assegurados os «mais all:os interesses do regimrm e da .Nação~,· 
conforme se . ::wha consignado expressamente na, nota official 
publicada_pelas duas bancadn.s. com -t't.poio e applausos de Su..'l. 
Ex., a,poio e applausos confessados no seu ultimo discurso, ou· 
em Minas e S. Paulo, ·que abandonavam_ no seú dissidio os 
dous Estados .amigos e iam pro1curar . uma · terceira solução, 
que ambos já haviam declarado seria a 1.mica ve·rdadeira.mente 
i.lltrajante? · · · · , 

I • 

Quaes :foram os ahanclonados, q.uaés os desertores? ·. 

E' preciso ainda. accentuar, Sr. Presidente: S'i ·Minas. se 
.julgava com o direito . de sr) . cump.rir a. sua neutralidade ·si 
della não resultassem pre;juizos ~. candidatura do seu illüstre . 
. Presidente. . .. · 

. . . 

0 SR. RAUL SoARES - E: o clissidio da.' Vicé-Presidencià 
visava esse proposito. · 

O SR. ·MoNiz SoDRE' - · ••• não tinlmrnos tambem nôs o · 
âireito de estabelecer como condição" do nosso apoio não :im-. 
port~r elle em sacrifícios da nossa dignidade, . assentando as
sim a nossa condição em p.rhwipiós superiores, nu.o de ·inte
resses de politica regional, mas · em respeitaveis susceptibili
dades e· melindres 'de honra, que constituem inconstet .. avelmenta 

a base i'undamental dessa. moral 11otitica a. que ·se referin1 em 
seu discurso o nobre Senador?. . · · 

E attente JJem o Senado: ·a condição de não. ser· sacrifi.ca- ·· 
da a candidatúro Bernardes não era uma. , condióúo e:x:pt•cs .... 
sa pelos nobres represént::mtcs da politica mineira c paulista, 
mas, qua,ndo múito, uma 'concllição , implícita,, ,qu~ _surgirio. da 
propria natureza das cousas, ao IXlsso que a. c9nd1cu.o de .serem. 
Ealva.guardados os brios cívicos da Bahia ~?: de. Pernambuco 

· para qtie ·dessem o seu apoio :t cnnclidatnra·. mineira, ·em. ex
pressa, termia.ntemente ••• 
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0 Sn. llAUL SOARES - Não apoincto. 

O Sn. l\IoNrz SooRB' ...:.... · ..• consig-nada cm documen t<i TliJ
blico ••• 

• 
O Sn. HAUL SoAnEs :....... O documento diz exactamente o 

CQJ.ltrario. ·· 

. O Sn. Mo~z SonnE: - ... por nós cscri.pto c que fõJial 
lJdo de a.ntc-mao pelo 11lustre Senador Raul Soares, more
condo-lhe. como S. Ex., ~onfesson. os seus cnt:husiasticos 
appln.usos. · 

. O. SR. RAUJJ SoAn.Es --·- A cnmlid::ttura ·foi ncccitn irrcvo ... 
gavelmen te. . - · . • . ---

· O Sn. :Mo;.nz Sonn~ -:-· l\Ias, visto que S. Ex. contesta, Yon 
ler a nota da bancada de Pernambuco c da bancada bahian<< 
nota que, aliá~. não foi cscripta pelo humilde orador, mn~ 
toda ~lla. ~m todos _gs set!c;. termos, fOra elaborada pelo Sr. 
Est11c•o Counhrn, entuo emmente lcacle1· da Camara dos Depu-
tados. Dizia <~ nota a. que ar.nbo de me referir: . 

• • 
~.Apresentada a candidatura do Sr. . Dr .. Arthm~ 

Bernardes :'i Presidencia da Republica no . fut.uro qun
triennio, pelo apoio de todas us correntes politicas es
tnduacs que .i:í $11 pronunciaram c. acceita irrevog-avel
mente esta delibcraçüo, as citadas huncartas resolvem 
que og ~!'cus rcpresentunt.es, dcvidamcnt.0. autorizado,:. 
rmcamtniwrfio entre gi c perante as corrente,:; polit.icns 
a solucúo, qu c. regg·unrdando os escrupulos cívicos dr~ 
Pernambuco n da Bahin. assrg-urc os mais nH.t1S ini.rrr.>::
ses d0 regi rrien e rli't ]Hlçfi.O.>> · 

Vê bem ·V. Ex.. Sr. Presidente-, que ·nessas decln.rar;;úfl . .; 
nr.ís est.abeleciamos; não uma, porém tres condições para o 
nosso apoio: a primeira, ser a qücsf:ão da vicc-presiclencia 
resolvida, pelas duas bancadas cnt.re si. amigavelmente, por 
mn entendimento·. directo. c · 

. •' 

. o ,Sn •' RAUI. .. SOARES - Mas não indefinidamente. Não er!l 
possível que dci::mssemos por resolver indefinidamente essa 
questão .. De· mais, a bancada pernambucana havia declarndrJ 
que não acceit~ria outra candidatura si não a· do Sr_ .José Be-
zerra. · 

o· Sn. 1\foNrz.Soom;;·- A segunda, que, na solução do case. 
ticass.em resguardados os .melindres civicos dos dous grandes 
Estados do Norte; a terceira. aue nella .tambem fossem assc
aurados os mais ri.Itos interesses do regímen c da Nação.· 
- l\ías. Sr. Presidente, bo:>m vê V. Ex. que não. tem rnzãci .. 
ü illustr'c Senador quando diz não estavam· assignaladtts essa~ 
condições parn. o nosso apoio ú. candidatura min.cir::t: Essas 
condiçGes, como .acabo de dCJ;nonst.rar •. estavam cont1das na 
nnta ptiblicacta. soh nossa respcin~n.bilidad~:~. pelas·. duas b::tn-· 
cadas referidas. .. .. . . . · .· . . 

Mas.·. admii.ta-sc que não .cst.ivcsscm ~xpressa~:ncntc nsf:a- · 
lJclc·cidas ·essas rcsalvas. e!lu.s. l.ambem nao. cstar.1am su~en
tcndiclas (' implícitas no cspirito de todos. nós ? Pois a .~hna.~ 
l::::therio o direito de s6 manter .a ncutrahdadc promettlda !i\ . 

. 
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f\lln nüo sacrificasse a cnndidnturn mineira, c não caberia a 
nós p direito. depois de abandonados, de só• mnntermos o 
nosso ·apoio ;;1 cl!e não ferisse os melindres do n:osso pun-
donor? 1 · 

O Srt. RAt.:r- SoARES -.- Irrevogavelmente. 
O Sn. Mo.:-<Jz SonnÉ·- Sim. Irrevogavdmente, sob aquel

las condições ~xplicilas da nossa nota, condições ·.que não fo .. 
l'am respeitadas por l\Iina<; c São Paulo. que r.esolveram o 
:'nso :'t nossa revelia e contt·agosto, :ferindo. os escrupulos .ci
VicM. dos dou>: Estados. n att.entando ·contra os mais alto~ 
1nteres-:;es do regimen e da Nação, com a .escolha feita, em 
confabulacões no Cattete, · do nome · illustre do · Sr. Urbano 
Santos. Houve, portanto, n fa~ta de todas as tres condicões. 
por nós exigidas. . ' .. . '- ' ' 

Vê, v, E.-.: .. Sr. Presidente, que nada haveria de.·mais 
clamorosamente injusf.o do que se .accusar os Estados da Bahia 
c de. Pernambuco. por Lerem tido as esperadas . explosões de 
brio. que lh.cs. são peculiares. e accusados, exactamente .Pelo"! 
proprios Estados que não só tinham provocado essas nobre,:; 
explosões, como ainda se julgavam com o ·direito de qúe- • 
ln·ar os seus compromissos solemnes de neutralidade, toma
dos. em face ela pronria. consciencia, como accentuei cm um 
dos ultimos tliscursõs que 'tNe occ::Hüão de proferi1; nesl u 
t.:asa. . · · · 

I\Tais aiJÍc!a: diz o. n~bre Senador pelo glorioso "Êstado de 
Minas . Gcraes · que os compromissos · de netüralidade do s~t• 
Estado não poderiam ser mantidos alé o sacrifício· da candi
cl::ltura Bernardes ... 

O SR. RAUL- SoAm~s- Era justamente o plax.o. 
O Sn. Mo;o.;rz Sonnl!~ ·--- . ; . accrcscentando agora que era 

c~se ,justamente· o plano. 
, ' ' • , ' I • • ' ' 

Na>: plnnn de qÚem, Sr.· Presldent,e? 
() Sn. R;\'üL SoAHES -·Isso, cl.1 não sei. 
o SR. MoNI~ 'sôoRi(~ o nobr.e Senadoraffirma que navia 

:o 1plano de fracassar. a candidatura mineira; · · 
' ' ó ISR. RAUL SoAREs - Isto resulta do occorrido. 

O ·SR .. MoNiz SoDRI~ · - Si este plano existia h a de ·ter · os 
seus responsaveis. · 

Mas, , ·porventura,· esses· autores serütm' .0s .· Est~dos qú'e 
pretendiam. uma ,conciliacão amigavel com a sustentacão in-
ti·epida dá candidatura mineira .... ·. · · . ' . o SR. RAUL SOARES ,..- Mas, qual foi .a conciliação apre-
.$entada ?. · .. · · · · · · ·· 

. o ISR. iMoNIZ ·SODRÉ·,.:..,;;. .. :ou seriam:aquelles outros: Es
tados, aquellas · outras forcas ou personagens ·_p.oliticas; ~que 
procuravam embaraçar e impedir a conciliacao, .. quasi • em 
:-r&speras .de 'definitivamente ass~ntada, tendo elles>a. convicção 
absoluta, a plenissima certeza de que a .. exclusão das duas 
candidaturas· em .. fóco ·determinaria o .afastamento dos'·dous 
~ande~r E~.tadp~,. tl)ela: impossibjlidade morál em· que ficavam,. 

. ' ' ' . ' 

.. 



St::SSÃO BM g DE SI:T1'.1\ti3RO Dl'1 Hl2l 

de rupoiarem a candidatura mineira 'Z Não teria sido mais 
td il á Minas a acceitacãO da. candidatura de qualque't' dos 
dous governador~.:;, o do Pernambuco ou o da Bahia ? 

Não seriam, porventura, esses elementos que, embara
~:ando Minas de dar prefcrencia a uma dessas duas candida
turas, vibraram talvez conscientemente. um golpe profunda
mente mortal .na candidatura do Sr. Arthur Bernardes '! 

. 0 SR •. RAUL SOÁR.ES - Não apoiado.· 

· O Sn.. MoNiz Soon.É - Não sei si tem raz·ão o meu nobre 
ccllega nesse não apoiado. Não estará let4almente fer.ida ·essa 
candidatura? Si S. ;Ex. affirma que não apoiado,. eu po
deria tambem perguntar ao illustre Senador, que me sup
puriha victima de illusão quando lhe affirmava. o nosso pro
ximo accOrdo com Pernambuco, si o seu espírito arguto não 
se acha .. agora envolto no ·engano de. uma dessas illusões fa
t!Uf:1iras, que. muitas vezes, perturbam as intelligencias mais 
Hluminadas ? . . · . 

· O SR. RAUL SoARES - .Jiá declarei n V. Ex. que não tenho 
illusões. 

·.O SR: MoNiz SoDRÉ - Não quero entrar, por ora, nesta 
questão; não quero accentuar neste momento, quaes os prin~ 
cipaes responsaveis por não se ter esperado a re alização deste 
aC'CfJrdo entre a Bahia e Pernambuco', accôrdo imminente e . 
:~ertissimo, ·como ainda hu pouco acabou de affirmar o hon~ 
rado "Senador por Pernambuco, S.L'. M:moel Borba. . .. . · 

O SR. RAUL 'SOARES __, Não era o que dizin o Sr. Estacio 
Coimbra.· 

O SR .. MoNiz. SoDRÉ ·_.·As affirmações do eminente l5e
nador Sr. Manoel Borba se acham. confirmadas, não' s6· pele 
tt?legTamma a que S. Ex. alludiu, .como pnr outro lido nesta 
C&sa, pelo digno representante da politica mineira; 

O SR. PAULO DE FRONTIN -· - De que data é o telee;ramma '! 
O 'SR. MoNiz SoDRÉ - Não posso informar a V. Ex. ·,pre

cisamente a data. mas .iá disse que é. anterior á Convenção 
de 8 de junho. · · . · . · 

· O SR.' PAULO IDE FRON'l'IN - E' anterior 0~1 posterior :l 
r.ot~ de 4? 

·o 'SR. RAur~ SOARES - Ahi é que est.á a questão .. 
, ' ' ' I , , . 

O SR. ~oNrz SoDRÉ - Não ha questãô alguma, porque 
a nota do d1a 4 só teve o intuito de embaraçar a escolha de 
um terceiro candidato. · · .. ' 

. 10 telgramma: d(~ g·ovcrna~or de Pernambuco li.dn . nn~!.\_t 
Gasa. peln mell ~~mmmcnlc. anngo Sr. Raul Snarcs . .f.u·a toâ::ts 
as cln,·idn;; ... Dizia n illu~ft·e St· ..• José ~ezerra: . · . · · . 

. · «Tcndn. com bnsl.anf.c anlcccdene.in deicgal~O um-
. pios poderes :i. referida bancada PUT'a I ivrcmenLc deli-
berar ~;obre a escolha do l'ul.llJ•o Vice-PresidcmLé e, ul·
t.irnamcnte reafirmando-lhe que. se csq11 ccessem de. mi- · 
nha pessOa' cm noma altos interesses Estados, , otc. , . ·:) 
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.. . Orn. ~, .. _fl!'r•sidcni.P, .~j . ~· G·wnl"nadnJ' de 'PeJ•nnmlJu co, ur
inmou r1ue tmha nconsül·hmlo 11ltimnmontp n bancnd::r n qt~c 
f's(Jnt:nesse n ~ua :Pt'S!loa. • • · 

·O 8n. n,\Tn. Rn.\rms - :\In~. n bnnNFl:t nfin nN~r~iloll o cnn-
sel'lw. . . 

O Sn,. l\Jox1z SoortÊ - ... ni:ío r) claro que S. E~. ti~ha 
como mn II o hc.m nsse.guron o Sr. Senador l\fanoel Borba, aber
tn ?" lH·neos :1 candrdatura bnhiann. loJ•nanc:o-;::c umu. rcali
~ladc _ f.• nr:r(•l'fln rpH• o Sr. nn n 1 :-::oaJ•r;:: jnlg·ftvn ler sido nmn 
Illnsu.o ? · · 

O Sn. PAur.n DE J'nox~rrs -· EnLfi,:,, •purque se' tlcchu~ou. ·o 
dia /1 quo niío sr cnn'lp:w·r·cer·in s<'m r:::r'nlha D!'rlvin. qunnd0 0 
telegTamma era de :1. ? · 

. o Sn •. J\fuNIZ Soom~ ,...... .Tá o nparLe do musLre repl;Csen
tant.e do Districto Federal :foi r.nhalmente rrsponclido }Jelo Sr .. 
1\Ianoel Borba.. · 

A bancada de Pm:·nambuer:>. f111t1.nr~,, vin qrw se queria des
locar a questão. não da Ballia J)::t.ra .PernUJYibueo ou de Per
nambuco para a Bah:ia, mas para nm terceiro nome. impon~ 
do-se .outra candidatura. declarou. con.soante r.s comP:t'nmissos 
ton:a~los ~om a .bancada ibal;liana, que, nessa hy.pof;hese, . nií.o 
abr1rw. mao do nome do seu .governador. Entre a Bal'lia e Per
nambuco tinha-se :firmado n accôrdo solcmne dr! resistirem 
contra tndas. as pof encias da ·politica nacionnl qnc. nns qui
xessem imf)ÜJ' mnn. snlur.fío rtne ri(•s. hn.vi:1mns :í.ffirmnrJ'o, 
:l'eria profuncn.men('.~ n ambos os 1~~f.nclos. no::; mclincl1·e::: do 
l"en pundonor. · · 

· ·l\fas. 181'. :Presidente. eon:f.'r~ssnu o Sr. .Hn:ul Sonrcs que 
S. Jnx. tudo fizera para tornar f.J:inmphnnf.c uma dessas duns 
c::mdidat11ras c sô posLcriormcnf.n a urna confabulaoii.o entre o 
illust.re /Presidente da C'amara. l'Cp:r·csentrm te da }JOI iticn cn::n:~
list.a. e o honrllldo Obefe (]a .Nnçü0, ,; que Jicou. assentada n 
escolha do Sr. · Urbnno Santos. 

:Mas nccerscenttl. S .. Ex.. que. se :intcrYenção h ou~'" dei 
tPre.sidente da Ilepublica. essa inf.cJ'ven<:iiiO tinha !'lido sol iei-
lada pelas :r orcas poUt,icas do pai:r.. · 

O SR.. ·n~\l:!T, SoAm:~ - Essa ·~ a vcrdndt>. 
O Sn.· nro.Nrz Sonm~ -·-· Essa ô n. verdade. r.onfirl1m S.· Ex. 

Não quero aqui discut.ir. nesse momento, se cabo an Pl'osi,... 
dente da nepublicn, cm uma clrmor.rncia rP-tll..!hliennn, cm nm : 
r·r.g•imen representativo. . . . 

() Sn. )tAUJ, SoAm::s - Era n r.n:::n de rliserrf;ir .. 
· · O ·sn, l\foNIZ Sonm~ -··- ... o -cHt•cito , cl·.~ · intervir nessn. 
questão, 1l1esmo solicitado. Sct•:i o caso de c1:scu !.ir na occu
sião em que cu .iulA'::tr mais OPPOt'l.unn., e V. Ex. c,onhce0 
perfeitamente o seu humilde collegn. pará nfio ter duN1das dr 
quâ assumirei com muxima• franqueza c llo.bi !.nal inL:;:epidez .:t. 
:1til~udo que n1e :for imposta pelas minhns convi,cr,~oes po h-
ticas. ·· · · · 

. Mas, desde já acccntúo. n S .. Éx. qu~. ~ssa in~t~rvcnção 
do Sr. Presidente da Republica, em mater1::t de .pohtiCa par
tidaria1 mn.xime quando diz respeito dir.cctamenl;e r:om. ~ cg
colha dos ~eus . successores, nõ.q é, nem. pó.de ser.. ;tustlficad.a 



PÕL' quem t.cmha a exacta cou:;eiLJIJeiU Jos de,·cres J~ UlLl chefe 
de ~stado ern p'aiz clcmocratico, e a noção precisa do que S(~ja 
J.'cguncn rt•prei:'cntntivo, republicano e Jibcl;ttl. 

A politica parlldaria, Sr.. Presidente. tito Yuluvel nas 
s~<!ll nn~izades, U:io cn}el, por vezes, com ·as suas affc içücs, 
t<~o ~go1sta nos seus mtercss.cs, tão cég·a nas suas .paixões, 
~,ao m.to]erante no~ seus eapr1cllos o tão caprichosa nas suas 
1mposi~~ucs, ·tem sr do comparada a uma raparig·a exis·entc e 
petulante· por ser formosa e scductora. ·Por isso não . se me 
aff'igura fique bem a. ,nm chefe de. Estado correr aírás dessa 
doudi'\ranas, ag·itado e pressuroso, e, quiç;tí, inflammado, sem 
desde logo, perder, de todo, o seu decôro pessoal e a compos
tura ela sua alta posi1~ão. que lhe impõe ,absoluta austeL;idade. 

Mas, Srs. Senadores, eu devo aqui - por um sentimento 
d~; · ,justiça, que ·é profundamente visceral em· meu caracter 

D;~O occ,uitar ao. Senado U?Ja. observação respcitavel que 
me· fol'rt. feita por· um dos m::us L Ilustres representantes desta. 
Casa. cm defesa. exactamente, das attHudes do Sr. Presiden
te da Jtepublieu, nes.sa questão du, vice-presidenciu .. 

Dlzia-n:ie o brilhante Senador, com atlttella ironia uttica. 
d•J s•m adoravel humorismo: - mas si a tentadora doidiva
JLa:> -- a p'olitica parLiclariu -· eiltl'a de saias llttrLas. em trajes 
tJ:anspül·c'útcs, c escandalosamente decotados, sorrisos feiticei

.ros e oll.tat·es JH'ovocaclot·es, pelos gabinetes de. Palacio a soli-
ei tal' db .ClwJ'e do Estado ~~eviç~os c 1'uv01:es, :força será, ,cn~ão, 
eoneedce que tl, responsub1hcladc do Prcs1dente da ItepubliCa, 
n•~Slt\ caso, esL(L müitu e profundamente al,tenuada. . · 

. São me fu ltarii.o occasWes em que dc\'R discutü·, obede
, e.eudo aos dictamcs impeJ.'rtl ivos da minhtt eonscienci:.t, a ·rc-
sponstl.l.Jilidaclc de todo:> aquelles que intel'vieram nes~a que- · 
sC::ío. e deLel'!nlnai'am ::t tal «Si~uação condcmnavel» e. «actua
dio 'tortuosa» a que se referio o illustl'c leadc1· da hmlcadtt 
iJaulisla. · · 

Neste mom.cnto. cm que dt~morada. ,i{t vac .a discussão, i:i.tl 
desejarüt a.penas. ,.twucn~uur ao SeJJ~do, 1antes. de con~lp.ir. 
que todas as. af:[ll'm~wocs que eu :11zern, aqm, em. leg1t1ma 
rJ'Jfr}stt a injustas iluimtavúes que me· ':l'o11a.m irrogudas na. 
Ummn·a dos .. Srs. Dcputa.clos, . todas ellas: Srs ., Senadores, 
i'oram plcmtme~ltC ~~uui'lrmaclas .pelo drscurso do l1onrado 
SeundoJ: por lVI.mas (•craes. . 

Nunca o SenadUJ.; l\Joniz Sodl·é declarou. que a Bahia s~ 
eon]ptn'L~em:ia. ú. Convenção so peeviament,c ficasse assentada a 
mJ.nditJ,a.Lr:u·u.. Seabra. con:fornw lhe attl:tl;ue .. o Sr. BuenG 
JJt·andão. lrom·ndo lcarlc11 (ia . banc:.vh llllnen·a ., 

. . . 

:\l.n:; ::t e~sencia do· p•msamento ó 

. . . . 
o Sn. · i\loN!Z SoDill~ ~ Núo i:' e i o que S .. Ex., chama. â 

rs:-::c•nt:ia do pcns.arncnto, 1 LltlS a v.m·clt!de in illuclivel. ·e S. E:t. 
nft.o Cfllel~crú eonLcstat· c, sr;m propt'.IO chsr.m:so, em qtie dá.·: disso. 
testem nu llo :fol'.Tn::tl ... 

o Sa. HALiJJ SoAJu::s.- J;lu nãu contesto o que dig-o,.. y. li.x:. 
rn•.' conhece, .. i\rn:o; a 1.\SSI.JUC.Ht elo. pCllSttmento ~. pcrfelt.amcnte 
verdadeira. 

\ ' , 

,, !(' 
'J\;., 
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n ~n. JloJ:om: SonnÉ - ... tL ve1·dadc inilludivel i! que . o 
Senador .!VIoniz Sodré júmnis fizera ta 1 affirmação. 

O f:a. RAUL SoARES -A verdade é que v. Ex. declarava 
que Luuo o accOrdo era acceitavel, comtanto que o nome do 
:Sr. Seabra entrasse' na chapa. - . 
· . O Sn. MONiz SoDRÉ - Eis ahi, Sr. Presidente! Que pa-· 
:r, Idade pó de . haver ent.re essa affirmação de S. Ex. e a 
outra ·que combato ~ a de que jámais tivess,~ eu affirmado 
não. comparecer á Convenção sem previamente e$tabelecer-F;c. · 
a. indicaÇão do. nom(.} do Sr.. S.eabra? SC' S. Bx:. mesmo con-
fessa... · 

• I 

O Sn. RAUL SOJU'lli:S - Perfeitamente. 
O SR.· MoNrz · SonRJ~·- ... que cu prO.QUZ !ovaL' mos á Con

vcw;ão o caso da vice-presidencia, sem a. . escolha · prévia de 
qualqueT dos candidatos, comtantu que Minas abrisse a: 
questão, c votassoD,'l os seus representantes, metade por me
tade, nos dous · illustres governadol'cs, os· Srs. ·José Be.zerra c 
Seabra.... · 

o s~ .. l1AUL. SOARES - Ertt .um alv~trc que Pernambuco 
não acceitava. . · · . · · · · . . ' .~ . ' ' ' 

· · O SR. MoNrz Sonru~ - ... como se nos póde attribuir não 
querermos . comparecer :1 Convenção, sem estar assegurada ~ 
escolha prévia do nosso candidato? Como nos emprt'lstarem tal 

· declaração, se ao contrario, nos propunhamos dar á Assem
bléa a livre decisão do caso? Não era essa uma formula no;. 
bre c digna de resolvermos a pcndenci,a? . 

O SR .. RAUL SoAH.ES ~ Mas · que não conciliava, porqll.c 
Pernambuco. a ella se .oppunha. . · . · · .. , 
· · O SR. MoNiz SoDRÉ- E a inàicacão do Sr. Urbano Santos 

conciliava com Pernambuco'? · · · · 
. vê v. 'Ex., Sr. J?residCnLe, que o . Senador B.aur Soares, 
cuja· elevação moral, que folgo em proclam~r... · 

. 0 Sn. Il..t\UL So~m.Es -· Muito obrigado a V. Ex,, 
. · 0 S~. MONIZ SODRÉ .. ;. -- não lhe permittirla afastar-se 

tuna. linha. siquer· elo caminho rigoroso da. verdade. ~.. · . 
. Ó Sn~ RAUL So.·mEs - Muito obrigado a S. Ex. 
'I ' ' , ' • ' 

. O Sn. MONIZ· SoDRÉ - ... confirma a minha: declaração 
do que nunca assegurei ,a Ballia não comJ?areria á Conven~ão 

·sem. estar ,previamente' assentada a. cand1datura .Seabra .. E oi 
U,m .. equivoco, de._ boa fé, aliás, elo honra~o leadc.r; o. illustre 
Sr. ,Bueno Brandu.o, que Lambem .reputo mcapaz. mte1ramente 
do· fa~tar conscientemente á verdade'. · 

Tambem não é exacta a outra declaração feita pelo digno· 
leadc1· da bancada paulista, de que o .Sr. Moniz . Sodré. havtin 
affirmado, nas vesperas da solução do caso, que julgava· im-
possivel. um accôrdo entre Bahia o Pernambuco. . . 

:· ·' o' testemunho valioso c insuspeito do ·honrado· Sr. Raul · 
SoarésYdemonstra, juntamente· commigo, que, do facto, eujá;. 

. mais fiz. tal declaração, em qualquer momento· em quo dis
cu~imos o assumpto. Nem ClJ., nem qualquer·· outra pessoa de 
maior .ou menor autoridade na politica bahiana ., 

.. 
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. O Sn. RAuL: SoAm~~=~ - 'l'ouu~ u:; elementos que . Liuhamuti, 
nu occasiüo, eram pl;lra acreditar irnpossivel qualquer accOrd? 
affirmação feila ainda pelo lcadc1· mineiro, de que a Bah1a 

Q Sn. :MoNrz SooaE' ..:_ Tambcrn nt'to tem fundamento hou-. 
vcsse a lnmcada balliana declarado nt'LO <;.e conformaria. com a 
deliberação da· .Assembléa. 'l'enho, tambem nesse ponto, o tes
temunho do meu nobre collega, u Sr. Haul Soares. 

· H.esta a affirmação da irredueLiLilidade dá Bahia. 
Sr.· Presidente, tivé já occasião de accentuar que não s~:~ 

póde acoimar de irreduelivel tt qu·em offercce, com intuito dt' 
corcordia, uma formula de conciliação, · incontestavelmente, a 
unica, - permittarn SS. E:b::x1;. que o diga, -verdadeiramente· 
honest(!... • . ·~· 

· ·· ·O SR HAur~ SÕAHEs - Pernambuco .não acceitava. 
O Srt. MoNiz SoonE' - ~ . . a do conpareciermos áquella 

assernbléa, quo seria então nacional, para disputarmos. a es
colha do nosso candidato, não fazendo Minas pressão ·sobre o 
~leitorado, com o peso do séu incontestavelvalor, e dcclarand(> 
aos seus representantes, como aos ele todos os Estados · quo 
seguiam u sua orientação,· acceitar, com igual prazer, qual
quer dos nomes que dali sahisse triumphante. Esta seria uma 
escolha digúa de un1 paiz representativo c democro.tico, seria 
uma escolha feita cxa.ctamcnte de accôrdo com os princípios 
vHacs do regímen, que nos h::wiamos compromettido a defen- . 
der ne·ssa questão ela vice-presidencia .. 

H.esturia ainda a irreductibiliclade ele Pernambuco. 
·. i\fas, ·Sr. Presidente, essa cahiu. tambem em frangalhos, não 

sú com a declaração respeitabilissima .do · honrado··. collega. 
Sr. i\.1anoel Borba, como ainda pela propria · successão dos 
factos, que nos deú a demonstração inequívoca, . em todo o 
fulgor da. sua evidencia, de que o glorioso . Estado de ].lernam
buco. abnra os seus braços ao .candidato bahiano. 

0 SH. PAULO DE FRONTIN - Não publicassem a nota no 
dia 5. . · 

O Sn, RAUL So.\REs ._Mas o Sr. Eslacio Coimb1·a, que re
pr.esentava ·O pensamento de IJernambuco, declarou que era 
abso.Iutamente impossível qualquer accôrdo .. · · , · 

· o SI\ .. l\loNrz.s.boRii: ·~ LonS"o, Sr.' Presidente; já vao 
este deh~te, . c, C}~Ica, degenerado, permitia-me o meu . h.on- . 
rado am1go Sr. Senador Raul Soares que o diga francamente, 
quiçá degenerado <COll1. as descabidas, injustas C apaixonadiS
S~?JaS referencias do illi.ls.Lr,e Senador ·.á pessoa egregia do Sr. 
l'hlo Pecanha ..• 

_ O Sn .. P':'\ur .. SO:<\.rms - Perdão, quanlo a is Lo não I Eu 
nao ataquei .o Sr. ~Nilo Pecanha; os factos é que o atacam. Eu. 
me ·IimHoi a ler telegrammas.. . 

.o Sn. · MoNIZ .SoonÉ -·· -- .... hoj c tão malsinae!_o por' S .. Ex., 
aLve.Jado !JOm tantas allusoes 1rreventes, mas, tao ·procurado, 
tao ~o~te.Jado, q~ando aqui ·chegou,. e o apoio do conspicuo 
bra.sJlmro poderia tornar certa a VICtoria da candidatura de 
.Minas !" 'E' . tambem de todos os tempos; é ~ambem dat> es-

, ' •' -· ' ... ' 
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1:1·i i.•i.tll'tl~. e tambem nos livros Ju Cícero se encontra l1. dc-
Jw •n.~!r·a~:üo dessa verdade do que os desapontamentos politi
f'•Js Leem <lest.as tristes explosões, em cujos vortices cu não 
qu izera ~mnca ver dcbatcndo~se o brilhante espírito do meu 

lJ.rezado colloga. · . · . · · 
Lamento fJOl' is:; o, Sr. l)n::::lcknLe, :que S. Ex. tonlla. on

l:amlnhado o debute pura ~sse terreno inS'l'tlto das rotalia
~:ões pessoac~ .•• 

. O Sa. RAUL SoARES - l\Ias eu não ataquei .o. Sr. Nilo Pc
cunha; os factos é' que o atacam. 

O Sn. l\ioNrz 'Sonaú - ... tão improprio do cavalheiris
mo habitual ·ílo uolbrc Senador, maximé, tratando-se. do um 
collega illustru, dos maiS' conspícuos nest<t Casa, e que 'por 
uma súrio incont.cstavel de serviços extraordinarios ao Paiz. 
figura hoje, c, de ha muito, cm luminoso destaque, na bri
lhante galer~a dos mub ·notavei~ estadistas da Republica.; . 

0 SR. VESPUCIO DE A:snEU·- Muito bem. 
O Sn .. ~{oNIZ Soont -. Não ucompanllarei o ;meu illut:tl'e 

co.l h:ga nesse dcslisc... · . . - . 
o SR. ll4UL SoARES ___, Muito obrigado. Não fui . eu !IUO 

j.ruuxe a questão a debate. · · · · 
O :Momz SonnÉ .- ••• dis~.:uLindo aqui a personalidade dos 

candidato::; que merct.:_eram ·a honra... · · . 
O Sn. RAUL SoAttES - Não fui eu quem .trouxe o dobats 

para o Senado. · · · · · · 

. . . 9 Sit. MoN~z Sonrll~ -·. ···:. de scr·~In indit.:ado~ p_clas forças 
politiCas do pruz, ao suffragw do eleitorado ·braslle1ro, para o 
úJLo posto de Pr·csidente da R.epulllica. · .· 

. Folgo. cm· declarar ao Senado ~que ':tmbo:s ·os . candidatos, 
sejam qu'aes forem as nossas prcvençõ·es, sejam quaes forem 
as nossas ma.lquerenoas, ou os nossos despeitos. são incontesta
velmente dotis çaudidatos dignos, sinão da. Bsti,!na pessoal ,pelo 
mcno!:l .do respeito ele todos os nossos conC·Hladaos. . .· 

, :Para que, Sr. Pl'esideute, essas retalia~:ões ? 
Pm:a venc'Crmos na luta1 · não precisamos cons-purcar _a 

ar: ena. do combate, nem salp1car de lôdo. os .. seus . contendores; 
de:;de que cada. Ut{t de n,ó~ s~ib_a. cumprir iú~repi~a:r:llenta o seu 
dever; :-;urdo. a. todas as lllJUrms c calumnms, md1fferente a. . 
toda::; u,s ameaças .ou a todas as i=;educções, i'irme naquella. fó . 
inabalavel. inspirado nesse· mesmo enthusia.smo ·.a que se re
:t'erin o nóbrc Senador e só -se ini'lammalido nas explosõ-es do . 
paLriotis'mo, o nas scintillações. do ideal. . · 
... l~u tambem querQ, Sr. Pri3si.dente, para o. nos.so paiz, esst,

Jlolitica larga. rica. de cnthusiasmos c de · crcncas. a que allu.
Liln o nobre Senador. mt bella peroracilci. do- scú discurso. · J~u 
Lambem quero üma. 'política de amplos horizontes·· e nobres. 
i.deaes. Ett tambem .tenho horror a CJssa. politica estreita o 
peq~J.Cnina gue. se tece com as perfidia.s .. ~a ·~alUI,1111ia, ma.cl).i
naooes du. mtr1ga, os engodos d~ m:Ystlhcaç~w ;, essa. polltwa: . 
. condemmtvel, .das emb~sca~as trmçoe1ras,_ qLJ,e tanto repu~n:;un 
ao nobre Senador. multo :1ttsl.o . na· .'Sua melem ente profhgra
çtto. · E~sa politica seria, qu::mdo muito a. s~c.iéncia pratica dn~ 

' 
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I t·ans.act;~G,~s. a al'Le das couvcnienciu::; tJ elas opporLunidadr-s, 
pu:;ta ao Sl.'l'Vit~o I)Xclusivu do:; iuterc~-;ses de cacla t[UUl, mas não 
t·:eritt-.iamais a gt•amle e vercladeira polilica, r~ng·cneradora. dos 
nos::;os cnsLullles. dyuamica . cltJS po,:às, mBcani::;mo moral d:.t 
sua. . evolut;.fio. Jor\'·U ceeadoru. o pt·opulsura desses nobres 
srmtnncntos do honra. u IL•::tlclnde. que com.:tiLucm a base em 
fiUt) •'5tJ'tlSSt~Ill:am OS jJJ.'OgTCSSOfi da· VeJ.•dadeint eivilizac;ão, bOtn'O. 
P lna!da~le I ii.o cheias, a!iús. dt~t:~as sus~.:epLibilicladcs c melin~ 
dres ~Jtie t:. illns.tre Stnmclot· nfin reconllecn serem sempre tão 
res pc1 tu VI)J,: ••.• , 

' 

O Sn. JL\UL :::0.\!tES- ~~·ãu apoiwdu. Eu di,;;se que eram 
l'cspcitavcis, l.l1t1s que não adiantavam nada quanto :ís institui
'.:úcs. 

O Sn. }lONJZ i50DRJ~ ~ ••• melinclecs à su"ccptibilidades· 
que S. Ex. julga não n,díuntam. nada ás !nstituiçõ~s, mas que 
~~u poE,so nssegUJ~ur no meu emmonte amigo, consLit.uem a -es
,senciu e ·a :fina :l'lor (lo senso mo!'al das nações viris, seguras do 
seu dc~tino e certas do seu porvir, porque é nas susceptibili
dades Llo brio, c 'nos·. melindres do pundonor, que se forjam o 
eal'acter L1os homens dignos o a fibra clo=s povos cultos. Tambcm 
quero a poli I ica, na elcYac!a significação elo seu termo, cm quo 
;;c préguo: c se l!raL!.que o amox· ao clir~itob o respeito ao dever. 
em que se cultivem. toc!os esses scntunentcs de honra· c leu1.
rlaclo, . do liberdade e ele jusLiç~a, que constituem o phanal que 
;;uia c illumina a humanidade, através ele todos os seculos, por 
entre f.odos os o!Jstuculos c Lropeços uara a realização defini
Uva dos seus p:rande.:; idoaes de perfê iefLO. CombaLamos todos 
e::i::;es «fH'Oeessós negregados (tas. eniboscaclas politica::;», mas 
ltnnbcn.t eolloqL1emos acima de todas as ·•~onveniencius parti
dm·ias, c interesses regiona·e·:":, esses melindres de pundonor 
u::;::;as su:st.wpLibiliclacles do honra, a f,im do que abramos, como 
quer o nuht·e Senador, um uovo cammllo, para o progre::;so ·do 
Brusil. . . ··· . · · 

Que nús Lodos ,.0jumos nu pollt.ica, muito· mais· dO que 
unw. m'Lc. mais que unm sdeneia, Faç:imos du politica uma. 
vii'Lude c um sn:~.:erc!ocio, a virtude elo desprendimento e d:t 
abnegação, a ·.-il:tudc de sorvm·mos o fel de todas a.s ama~·;u
J'as. · . .pela fclicidaclo. Llo;; llomen::. r. o engrandecimento da 
l'ati'io.; ·c b.mbem o saecrdoclo, cm cu.jo altar incin~remos todos 
os. nossÇJs t·cscntin,cnto::;, toda::; à::; n_ossas prevcnçocs, todos çs 
ll'Jssos Inb.!t·csscs. todos os nossos odws, todo;; os nossos despr::l
tu~-;, ·nas pyra::; :J'urne~·anLes. do ::;acrosanlo amot' da. nossa Patria. 
(J.l aito.IJ~!Jn.: mt~il'o bem .. Palmas nas yaleticts. O omdo?' é rnwito 
cttntzn•Jnwn~udo ZJ(Jlos seus colle(Ja.s.) 1 

ORDE~I. DO DrA 

E' annuncin.du. a YoLacão. em discussüo unica, do ?Jélo 
do Prefeito n. ··l•. ·ele 19:?J. (L resolução do Conselho :Municipal 
ddct·minando que O!; JJl'Ofcssorcs diplomados . pela Esculu: 
l-loi'mttl que 1;e.gáam f{ll;JJHt:;: ele unw. uu mais materias na rc
J'Pl'ida. Escolu. no anno ](~cLivo de 1920, 'l'ica.m considerados 
docentes das respcct.ivas materias •. 

. ,S ,, - V o!. v.. :10 .... . . • 



Vem à mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

'l1EQUE11IMENTO . 
Requeiro que o ·vê to n. li, de 192 i, volLe tt .commissão 

de ConsWuição para novo estudo. 

. Sala das sessões, 9 de setembro de 1921. Paulo ·c:e 
Front-in. 

· E' approvado o requerimento do Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Presidente -- Em vir'f.nrlc do voto do Senado, •) 
v é to vac á Com missão de Consl.i Luição. 

E' annunciada a votação. ern discussão unica, ·do vétn 
·elo .Prefeito, n. 5, de 1921. .t't I;esolucão do ·Conselho 1Municipal 
determinando. que Lodos· os •que duranL'cJ um anno .·lectivo, re
gerem t.ur·mas de uma ou. mais disciplinas da Escola Normal 
do Districto Federal são consicleraclos docenl.es das mesmos 
disciplinas na referida escola; 

Requeiro que o V é lo "do Prefei Lo n. 5, de 1921, .volte ú 
Commissão de Constituição para novo estudo. · 

· Sal:1. das sessões, 9 de setembro df) '1921. - Paulo · nle 
. Fr·ontin. . . · · 

.. . 

E'. approvado o requerimento do · Sr .. Paulo de Fronl.i n . 

. O Sr. PrP.Sidente -. F.m conscqucnoia elo vo·l,o do Senatlri, 
vo!La (L Con1missão de GonstHuicão o véto .u. 5, de 1921: · 

Votação. en.i 3" discussão, da proposição da CaJ.).1ara dos. 
Deputados n. lt8, de 1921. abrindo. pelo Ministcrio .da. Marinha 
um credito .especial de üs :560$, ·para pagamento .de gratifi
cações devidas, a tUulo ·de ;representação ao!> almirantes .cpe 
fizeram p~rte do Conselho do Almirantado, nos .anrios de 19'l5 
a19ii.: · · 

Approvada;, vae ser submetLida 'ú sanccão. ·. 

. . VÕtação, crn 3• discussão. da proposição da Gamara dos 
Deputados 11. 49, de 1921, que abre·. o credito especial do 
23:973$2'10, para 'pagainento de vencimentos devidqs a Olympw 
Coutinho, sarg·cnLo ::rjuclante dos guardas da Mesa de .Renria~ 
cl e P or·t.o Acre. · · · · · . · · · . 

Apprt;>v'ada; vae ser subrneLLida á sancção. 
. . 

Votação, em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 53, de 1!J2'1, que abre, pelo Ministerio da· Jus· 
tiçu, o ·~I e;ii'.r: r.'!!pr,cial de 16:800$. supplementar á verba 1/t' 
...;;_· Offici:wo:; de ,justiça - do art. 2• da lei n .. 4 .. 242,. do cor- . 
rente anno, e os especiaes de 50:400$ e 55:200$ .para paga
m.ento, no corrente anno. das gratifieações-.c~eadas pelos ar-

. tigps '1:3 e "14 da mcsma.lci. · :.: · · · · 
~. 'M.':'';:.'',> I 

· .:;\pprovada; vae ser submeltida á sancç~o. 
' . 
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'Vot:lção, em 2" discussão,. da proposição da Camara dos 
. D,eputados n. ~~. de 1921, que abre o credito especial de 
50:000$ para riroseguir o. ::;erviço de publicacão, cm volume. 
de to~os os t1·abalhos relativos (L elabomcão "do Codigo Civil. 

Approvada.. 

E' approvada · a seguinte 

EMENDA 

Depois da palavra c1•edilo, no art. i o, accrescente-sc: - . 
especial . 

. Votaç1ão, em 2" discussão do projecto do Senado n. 12, de 
:l9'19, reconhecendo a D. J{osalina Francisco Barreto o direito 
de beneficiaria do montepio de que ·era contribuinte .seu ma
rido, como ajudante do mestre das officinas da Estrada· ·jc' 
Ferro Central do Brasil, pagas as quotas atrazadas. 

tA.pprovado . 

. . Votação em 2" discussão do projecto do Senado n. 35, 
do 1919, 'concedendo a D. Maria da Gloria Dutra Meneghez.7.i., 
viuva de .A:rb.aldo Mcner;hezzi, ex-inspector da Repartição Ge
ral dos Telegraphos, o .direito á pensão de montepio no cargo 
qu c c li c exerci a. · 

~<\:pprovado. 

O Sr. Pa11lC! de Frontin (pela o1·dr:rn) - Sr. P:residenl.e. 
requeiro a.V. Ex. que consulte.o Senwosobre si consente 
n'a dispensa de inters~icio, .afim de que :.-.s tres' ultimas ma
terias que. se acabam de ser .approvadas possam entrar na 
o t·dcm do 4ia da p.roxima sessão; . · .· . " 

~ o Sr. Prflsidente -· 0:; ,:cnhÓres q11e apvrovam o reque
rimento que acaba de ser f'C?rrpulado pelo Sr. Paulo de Fr·oil-
tin qu c iram Icvanlar..:sc .- (Pausa.) · 

Foi· approvado. 

·• . Nada mais havendo·. a h·atar. vou levantar a sessão, de
signando para ordem do dia. da seguinte: 

. 2" discussão da proposição · da Gamam dos Deputados 
n. 4-í. ele' J9:2:l, que abre, pelo Ministerlo da Fazenda, ó cre
dito, de ·e5 :529$l.H, supplcmentat· á verba s• -.Recebedoria 
cJo Districto 'Federal - para· pagamento da despeza. rest11-
t:inLe ·da equipaeação ··das quebras dos l.hcsoureiros e fieis 
ao:-; dos pagadores c fieis do Thesàuro (co·m. Jlàrece1' (a'V01'Ct- • 
vel ela C(rrnm·issr~o.de Finanças, n. 208, de 192-1); 

Gonl.inua(:iio ela 2" discussão da· prc,posl(:.ão dq.. Gamara 
dos Deputados n. 26, de 192{), que manda contar, pelo dnbrn. 
aos o:l'J'iciacs do Exercito. da ?~'farinha c da Policia, o tempo 
cie serviço prestado ·na Corrimissiio de Linhas Telegirapbica<; 
( r:o·m, emr:ndn. r/'1 Com:rnissão de F·inaru;as e parecer desta o{-:'· 
(e1·cCendo. cm.enrla .~ubstU'!ltiva ,á do Sr. Pires . Ferreira, ntt-
me'l'o 218j de· 1921); · · 

' 

. ' 



·!" d i,.;cn,.;sii•• da· lJI'Upu:-11;un . da l;aJuam du:; Uepuludc.1s 
n. 2U8. de HJ;;u. qur~ abJ.'e. pelo ~I ini;;.;Lrr·iu clu. .l.•'azunda, o m·e-. • 
diL11 especial de 20: 'tlí-liii2:2:J. Olll'f'.l, que t;.:c: dr~;.:Lina ·a saldul' a 
,_;[y!da do Thr:-:,,nt•u eont o Lloyd Itettl,llollandez. ]Jelns· pas
:o.a;;011~ f•wnec idas. ''lH ,.\msl.(•l'rlarn. n J.n·uf;ileir·os :no eome()O ela 
;.:t.WI'I'n. l'lll'npéa (t.'~'lil. 'J!OI'r?l'l't· (1('/'IJI'U''''' rTn C'.i·Jrhniss,iu lfr: Pi
'11Wt('U8, '!/. 21 c, d·: I !1:! I); 

:2" rliseue:siio dn. prol)n,;i,;fío da Catll::tl'a dto,.; DL•pulnd,~s 
r:. :!»ri. rk 10.~1). c111~' uln·P. pol'J .:\litti;.:LeJ.'iO d:.t Fazullda, u crc
di!.•• ''"J'ff.•eial rlt~ ~::> :000$. [Jtn·a va~urnento a. Vit:ent.t• do::; Ban
lus Cuneeo & Gomp .. do p1'emio qLte lhes L'un1pel.•~ pela con-. 
".lr·ueçfí.u do cuLtct• LlerionJinnclo 'krtelão 11 •. :!. (r:om 1Jm•ecq~ 
I Uí'rn•o·c('•~ ria Cmn li'l'is.~(í,) r/.> Fi11ow·as, n. 2·1 fi. de .f !121 ·,: 

• '' • . I • 

:3• diseu~sãu da ·pl'Ollu:;ic;ão da Gamut·u. uo::. Deputados' 
n. \!, de· J 92·1. q11 c• aln'e o c reei i to espeeiul de 50:000$ }larrt 
·pt·oseguil' u see..:i~~u de puhliençf.io, em volume, .de todos o::; 
I.L'Ubalhos 't•elativo::: :í c~lahol'nrão do. Oodigo Civil (com cmr.nila 
dr1. C mnm-il;sl7 o r/1' P'i 11 (ll?.ças .íâ a71 Jli'O?.'url rt •: pm·er:''l' /'m!o·t·ap_u & 
H · ·.) '>·(} ({f" ·f I) Q ·f') ' .. ,..,_ ~ ~- . ..... ~ 

:3" discussf.iu du pt·ujcdn du Scnadu n. ·1:?. de HHV, rcc"o'
nl.teu~~ud<.l :i · D. T:u::;alina :Ft·utwisco Banct'-' n direito ele bc
Jl'l!t'iciüria du mtmLcpio de qu1: era contribu.inLe seu marido, 
eonw ajudanlc: eh' mcsLL'l' elas ol':l'icinus dil. EsLrud::t de Ferro 
C('nf.t•al du Brasil, pag·as ns quotas atraznclas (o(/'e?·ceido ')Jela 
Com 1nis~~ao de .fusli~:a ,_: .l~t!(]Ü:ln(:iiu c '-'011/. 'l1W'ecm~ t'm.-•o·ra·,;el du, 
Com missão de Fh1ánçr's n •. 231, d~~ .1.92.J); · .-

:3" disoussão d.o lJl'Ujecl.u do Sen::tdo 11. 05,- de 1910, i!On
r:edcndo · u. D. l\hu·.ia dn Glpria Du l.t'a l\leneg·hezzi. viuvu. dr} 
At•nuldo Mencg-hezzi. ex-inspectov ria Rep::tl'Lieão Geral dos 'l'e
Jegraphos, o direilu ti prmsüo tk montep.io i'lh cm·go que cllc 
''xercia ( o{{crr:chlo tJdo. C!nnm·issrJo t.le .fusl'iça e Leaislaç{í.o · 1: 
com paPer:el' j'a:1.'nr>rn.•el r/(( Com nl'issr.7o de. Fincinços, n . .:?22, r.k-
10'~1'• · · r • ,.. I ~ 

Dbc;u:::são unica do vtito üo. Vt•!l!J'cil.o 11. :l.li. de 1021,- :i· 
"'(~;;olw:;ão d(l Conselho Municipal ··'1.Ll 1.•H'i:mmh·; -J Pre;",;:jt.~.-• a 
mandar con.Lar, para o,; errei I O'> da j ubi I ação, (t IJ1'nfc::sora 
c·.athedrat.ica .primaria D. Em ii ia Draga Gomes da Cruz, " 
vcriollo de tcmpl) de serviço pela mesniu. •p:t•csLado nu untign. 
J:,scola :\Iu.).lieipal S.· ScbasLiü.o. cnmo adjnnla · (cmn tJar(]cc•·, 
(ai.'O?'a:Llcl dá Commisst7o. de Consl'iluiçôo, n. 189, dy · 4921); 

Di~cussão --unicn: elo· u1fto · dn :PJ•efcilo n. 2L de. 1021. ú 
n.:solur:fLO do Conselho ·Jlunicipal. at1f.OJ'Ízando o Prefeito a 
rnandaÍ• rtclcliCÍOJ'l:l.J', 1J:1l'a JodOS 0S f''J'I'citoS. :lO i.Cmpo r]c Sel'
YÍ(;0 JH'csLudo . pela pi•ofcs;:ora t·-alhcdraticn· primaria D. An-

. tnnitL PinLo de Araujo Cnrrc~a, n pcrindo nm. que a .mcsnw .. 
j.oJ•ofcssora regeu uma Lurmn. d.e nlunmps da ]~scoln. Noi'mal 
do . DislricLn Fcdcl'al (com jJCL1'ecm: crml?'m•(u. da Convrn;i8sl<'-' 
diJ Constilnir;ao, ·n. 4 88, ele. ·19~1). . .. 

' r ~. : 

J.~~Yanta-sc· n sessfl(' :ís J-1 liOJ'n::: c. r:íO m'inut.o;;. 
- . ' 

. ' 
i 
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\) 't" <.;:],•..:.:-.; ~\(') l"\1 o I., •• ' o o j, , I \.1.:! I 

'A':-; ·I :J 1..' 1/:~ :Jtut·a.-< aht·e-se n :-it!S::iÜtJ, n IJllt' üOLlCOt'J'em 
os tS·l's. A. Azet·eclo. Cunhrt Pedrosa, Hc1·mencgil dn de ?rlorac>:. 
:IJ.t~nclonea. ::.ll:n'Lins, Lopes Gonçalvcf::. ,Lnuru .Soclrt~. :fuf:>t.c• 
Cllcrmonl., Brn.ianrin Banoso. Eloy clt: Souza. Anl.onici .:\lassa. 
Vcmancio :'{einl .. :\l.anncl. Bot·ba. Euschio rk· Andraçlc. •:\fonlz 
Sodré, Jliguc l de CarYa lho. Br~rna1·do ·:\lonl.ciro. Alfredo ·Ell is. 
~\Lvnro ele ·Carvalho, PPclro Cclcsl.ino. Cal'lO!' C:wnlcrmf.P. Lat1t'r.1 
:\ii.'Lllcr e Vrsimcio ele Abreu (:!'2). · · 

Deixam cl;, comoat;eccr com cansa. Ju::;Lificada tJ::: Sno:. Ab
rlias Xevcs, Alcxanclrinn cln Alencar. Silvcrio Ncl'y. Inclio dn 
Brasil. G;odofreclo Viamm. José J~uzebio. ·Costa Rocli·it:,'l.ws, Fe
lix. Pacheco. AnLonino Flr.cii·c, Jnflo Thomé, Francisco ·Sú, · Joãu 
Lyra,. Tobias ·:-.ronf.ciro. Carneiro ela. CunlJu. H.osn. .1} Silva, 
~\raujo ·Góes, Oliveim Vall::idão. Goncalo Rollcmbcl'g. Siqucira 
do :\icnezcs. · Antonio Jloniz, H.uy Barbosa. Bernardino 'C\lon
tciro, .T eronymo :.lfon !.e iro. :\I arei li o dt• Lacerda. Nilo Pc\;a
nha. lllodcsLo Leal. 'Paulo de FronLin. •Sampaio Corrên. Iri
neu. llfachado, llaul Soares, Fl'Uncis.co Salles, Adol·pho (1or·do, 
José :::\1~urtinho. namos Caiaclo. Generoso ·;\lal'(JUCS. Xavier dn. 
Silva,· Yidal Ramos. · };F'I.ippc · Se hmidt, Soares elos Santos e 
Carlos Ba!'bosa. (!~0) •. :·;.·. 

]~' l iclu, p0sLa cm disCilSsão e ~cm J·ec.lamu\:Uo nppJ•ovnda 
n. acta. ela. sessão nntnrior. 

O· Sr.' '1" Secrotari.o (]pelara qnr não ha. PXJWdi(•nl "· 

O Sr. 3" Secr.:;tario (sr'l'l.•iwlo dn 2") Ck·l.'lm·n q1~r~ nfin ·l1:~ 
1::n l'N~~l'.(~S. 

OHDEl\'l DO DIA 

CHEI)J1'0 P.'\H:\ A rmCE·)"JmDOII.f:\ DO DIS'J'H!C'I'O l''EDEI~AI; 
'. 

2.;, cliscussrto da proposicão ·da Camn1·a dos Dcpuludos 
u.· •H. de. 1.021, qur! abre, pelo l\Iinistcrin da Bazcnclu, o c r c
dilo ele 25 :5211$1·~4, supplcmcnLar ú YCl'ba 8" - Reccbcdoi'ia 
cio. Dlsl.:ricLo :E'edcraL - l)rtr{t rpag:.unenLo da dcspeza rcsul
Lanl.n da equiparnç.ão das· quebras dos til esourciros c fieis 
aos elos pagaclore~ e ficif; ·(lo ~'hcs()l.ll'•). 

EneCI'l'at:la e ar.linda u :votnr,fío. 

Conf.inuaçi.io da 2' discussflo da l)roposiçiio d::i Camnrn 
dos Deputados n. 213, ele 1920, que manda contar, pelo dobro, 
u.os officines elo Exercito, dn. 'Marinha c. ela Polit~ia, o temptJ 
1.\e ::;m·viço prr.sl.::tdn :ria ·cnmrnissãfl dn Linhas 1~.clcg'l:aphica~. 

-··· Encerrada c. adiada n ·:YQ.Lacão. 

' 

... 

( 

fi 
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:150 . AX!'\AI~S ))O SEXADO 

CREDITO PARA PAGAMENTO AO LT.OYD HOLLANDEZ 
I 

2" .discnssfto da proposição da Cama1·a dos Deputados 
n. 208, do 1920, que abro, pelo MinisLerio da Fazenda, o cre
dito especial de 26:454$223, ouro, que se desl.ina a saldar a I 

divida d.o ':rhe>;ouro com o Lloyd Heal Hollandez, pelas pas
~agens fc)J'necidas, em Amsterdam, a brasileir·os ·no comer,; o da 
guerra européa.. · · 

Encerrada ·c·· adiada a votação. 

I 
CHEDI'l'O PARA PAGAMEN'l'O ,t... VICENTE CANECO 

' . ' 
2• discu~são da proposição da ... Gamara dos Deputados 

n. 255, de 1920, que abre, pelo Ministerio da Fazenda. o cre
<ii!.o especial de 22 :!'lO O$. para pagamento a Yicente dos San-'
tos Caneco & Comp. do premio que lhes compete · pela con-

. strucção do cutter denominado bntelão n." 2. 
Encerrada e adiada a votação. 

CREDITO PARA PlJBLIC;\Ç.~O DO CODIGO CIV!f •.. 

3• discussão da proposição ela Gamara· dos Deputados'· 
n. 9, de 1921, que abre o credito especial de 50:000$ para 
proseguie o serviço de publicação,, .. ,em volume, de todos os 
trnbalhos relativos á (~laborat;ão c1b Godigó Civil.· 

Encerrada c adiada a· votação.· 
,, ' 

I 

PENSÃO A D. HOSALINA BAHHE'l'O 
' 

3'; discussão do projecto elo. Senado n. 12, de 1919, rr.r.~··· 
nhecendo a B. Hosalina Francisco Barreto.· o 'direito .de be
neficiaria do montepio ele que era .contt'ibuinte seu marido, · 
como ajudante do mestre· das officinas ·da Estrada de Ferro 
Central do . Brasil, pa;:.ras as .quot.as. atrasadas. 

Encerrada e adiada a \rotação. . ) 

PENS.~O A D, .. !\J.\HIA !ltENEGHEZZI 

3• discJJssão do projecto elo Senado n. 35, de 19)9, co~,... . 
cedendo a D. Maria da Gloria Dutra Meneghezzi,. viuva d>'l 
Arnaldo Meneghezzi, ex-inspector da Repartição Geral dos 'r~.:.· 
leg:raphos, o ctir.eito ú. pensão de montcpio no cargo que elle ~-
exercia. · 

Encerrada. e adiada .a· votaÇão. · · 
. ' . 

I 
CONTAGEM DE 'l'EMPO 

' / . 

D;:-;c.ussão unica do véto· do Pref,~tto n. ·Iü: de 1921. :i 
t'·\Soluefin elo Conselho. Mtmicipat . anJ.0rizando o I'refeiJo' · .:t . · 

.. marí'da·r contar, . para· os Ói'feitos ·.da .jubilaçãô; á :Prqfcssora 
cat,hedratica ·primaria D .' Emil ia Braga Gomes ela Cruz. ·=
pcri'Odo de t.emp'O de serviço pela mesma prestado na antiga 
Escola Municipal ·S. .Sebastião, como adjunt:a .· 

Encerrada' e adiada ·a votação . 



1 :il 

CO:>:'l'AGE).l DE TE).tPO 

Discni'sfío uniea elo Déto elo Pt'l'fei!.o n. 2L de Hl2'1, a 
J·esolu~ão do Conselho l\Iunieipal anLoJ'izandr• o Prcl'oi!.u a 
manclat• addicionar, para lodo;; o;; el'l'eiLof', ao l.empo dr, sor·
vi(;o pr·esLado pela prol'e,;;;om cul.lwdral.ica. primaria D. An-· 
'Lonia Pinto do Araujo CuiTôu o .período em que u mesma 
professora regeu uma tunna de alnrnnns da E:;;cola Normal 

uo Districto Federal, 
J~nccrrada c adiada a· voLar.;ão. 

O Sr. P:rt::sidente -- . Nada mais havendo n Lral.ar. V(• ti 
vantar a sessão. 

Desig-no para ordem do dia ela se:;uintc: 

· Votação, em .2" discussfLo, ela propós'ição da Gamara dos 
Deputados n. !1ft, de 1921. que abre, pelo ;,\linist.erio · da Fa.
zcnda, o CI'cclito ele 25 :52!1S1H; suplementar :i verba s• - Re
cebedoria do Di,::~ricf.o Federal - para pagamento' da clespeza 
:resultante da · cqui-pa.r·ação da::; quebras elos thesoureiros e . 
:l'icis aos dos pagadOr'CS c ·fiei:; do T'hesouro (corn parr:ce1· {Ci
·~:oravel da Com:rnissiJ.o de Fhwnço.s, n. 208, de ·I !J24); · 

. \Votação, em 2" diseussãr.•, ela proposiçfi.o. da Gamai·a elos 
Deputados n. 26, de -t 920. que manda contar pelo dobro. aos 
oficiacs do .Exercito, da ;\llarinha e da Policia, o· tempo de 
serviço prestado na Commissão dr~ ·Linhas 'releg-raphicas 
(com. em.enr.ln. di.t Cmn1ni.~súo de Fhw.n(:rrs e pr.rreci'J1' desta' óf-· 
{e1·ecendo enwnda snbstitv./i?.'a · ri elo Sr. Ph·es Pc1·ch·a. nu-
mero 218, (le .J !J,2.f) .: · 
· · Votação,· cm 2" discus8ão. da pr·oposição da Camara do.s 
Deputados n. 208; de H)20. que abre. ·pelo Minislerio da Fa..:. 
'zcnda, o credHo especial de 20: :1!54$·2.23, ouro, ·que se destina. 
a saldar a divida elo Thcsouro N:ucional com o Lloyd 'Real. 
Hollancle'l., p'elas passagens fornecidas, em Arnsterdam., a bra
sii eiros ·no começo ela gu cera , em·opGa (com, 1W1·cce1' {avo1'ave~ 
da Com.1m'ssrlo r/.c Finanças, n. 2..f5, ele .f.?U ).: · · 

V.ofar,:.ão, em 2• discussão, da proposiçuo r.la Gamara ·dos 
Deputados n. 255. de .1920 que abre, pelo l\Iinisterio da Fa
zenda, o c.redi!.o c,;pecial de 22 :!100$. ·para pagamento a Vi
cente .dos Santos ca·neco & Gornp.,. do Pl'emio que lhes com
pete ·pela coostrucc5o elo cutter denominado batelão n. 2 
(com: 1Jm•ece1· j'uvo1'at'cl da Cornm.isslio de INno.nçn.s. n. 216, 
de .ff/21).: · . · · · . · · · . ·. ·. . · 

· · Votar,:.ão, em 3• discussão. da: proposição da Gamara· elos 
Deputados n. !1, de 1'9•2·L que abre, pelo :?d'inistcrio da Fa
zenda. o. crr.clito especial de 50: 00'0•$ ,para proseguir n serviço 
de ·publicação. Am volume. de todas os trabalhos relativos ú 
clabm·ação elo Godigo Civil (com. emenda tla Commúsão .dn 
F'inanr;as ,iá aPJwovacla e parecer favm•a:vel 1~. '220, r~e 1921): 

Vofaçã0. em :3• discu~sã0. do proiec!.o do Senado n. ·12. 
elo 'l92:l. reconhecendo a· D. Rosalina Franeisco Barreto o di:.. 
reito ·de· bencficiari:i elo monlcpio de aue · e1·a contribuin.!.e 
seu mn.rido. como ajudante elo 'mesl.re das· officina.s da Es
trada de Ferro ·Central do Brasil. pa.r;as ·as quotas atrazadas ·· 
( o(feredrlo pela Crvrnm.is.~ffrJ. de . .Tu.stirr> rJ T,cgi.•f..nçúo c corn 
parecer. (at'Oravel aa de' Finanças, n. '22·-1' de 1921 ): 

' ' 

·' ' 
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• 
Yotneiio, r-m :1" di:::'Pn~;.:i'ío. dn Jlf't\it•ol/t .t.lt) Srnndo 11. :·1;;, 

dn J D 19, eonel'llt•ndtt a D. ::\!nl'ia tia Cltnt•irt Dul.ra :\Irneg'i'JN:zi. 
v luva de Arnalcln ;\It•Jwr.:·llt~::i.zi, c•X-iii:::Jwet.m· .la llf'pnrl içfio C:t•
rnl dos Teleg-rn pltn:;:, n , 1 i l't} i I: o :í. Jtrnsfio de• JnunLc•JÜO no ('flT'I!t• 
que cllo CXOl·eia. (o(j'e1'('Cirlo pela Onmm.isstio rit"! .lnstit;rt e Lc
(J'islaçlio n eom. Jirtl'rr.r•,· (tU'01'111:1'l riu (~'mnm'igs,ío tlil Fhumt,'tt.~. 
11. 222-. •rte ·I .9;!.'1) .: · . 

. iVoLnçã'o, cm di:;:cussfío tm.ien. rio ·cút.o do Prni'cil.o n. Hi, 
do ·L921, :'L rPsolnçfío do ·Conscllln .Municipal, autorizando o 
Prefeito n mandar contnr. ·pnm Oi' rfi'eitos da ,iubilaçfío, :í. 
professora cuthodrn.tica primaria D. :J~milia B1•ag·a. Gomes dn 
Cruz, o ·periodo de tempo de serviço •pela mermm prestado n:t 
antiga Escola .':.\hmicipnt S. •Sebasl.iftfl, como nd,;unl.a (eo'lll. 
2Jarece1• frmm·a'l.'c!. rla r:rmmrissãn dr; CnnsN,lniçfío, n. · ·18ti. 
diJ 1.92·1) .: ' . 

Votaoão, em discussão tmica, .. do m1to do Prefeito 11: 121, 
de 19-21, · á resolu\;ão do Conselho l\'Innicipal, autorizando o 
Prefeito a mandar ndcticional', para · todos os cl'fcitos, ao 
tempo de serviço prestado 11cla ·professora ca~hedraLica pri:... 
maria. D. Antonin Pinlo de Araujo CorrOa, o ·periodo cm que 
a mesma profesorn. regeu uma. Lurma de alunmos ela. Escola 
Normal elo DisLrieto Federal (com 1Jarccm· cont1·ario rla Com-
m·issão eile ConsUtn'içao, n. 1 ~8, r/e. 1924); · · 

· 2n discussão da proposí0ão ela Gamara. dos Deput.uclos 
n. 65, de 1 Q21, .. quo prohibe a importaeão. do gado . zcbú cm 
todo o terr1tor10 nacional (com, :parecer· 1 r.u;o1·oveT. da Com
missão de Agri.ctlltU?•a, Incl.u.st?•io, Comme1·r:ü) t: A?•tr:.~, n •. 2;.7fi, 
d.e 1921),: . . 

1 .. discussão do p;1•o.iecto do Sen:ú.lo n. 25, de J021, auLo.:. 
rizando o ~)stabeler.imento de duas linhas de navegaçfí.o entre 
n Capital Federal c a cidade de Porto Alegre. de modo quó 
possam ser inauguradas -u.tó setembro de 1922 e dando ou
t,ras providencias (com JJm•ecc?' {crvm·rt'~'cl da Cornmis.~ão ar! 
Constit:wi.çúo; n. 2.'J7, de 192·1). · . . 

. Lavontu-~c n scsslio :í.s 14 11or·n8 c ri() minutos .. 

. . . 

DG• SESS,t.O, EM 12 D:E SETEMBRO DE 1921 
. . 

PRESIDE~C:IA DO sn. Bug:-; o DE PAIVA .• · PRES.!DENTE 

A's 13 c l,{! horas abre-se a sessão, n. qnc conéorrem ~s 
Srs .. A. Azeredo, Hermenegildo de 1\foraeS', Lo•pes .Goucalvc::;. 
Lauro ·· Sodré. Justo Chermout .. Inclio do Brasil. Co:;t.a H.odri
gnes, Benjamin. Barroso, FraÍ1cisco Sá.~ Eloy ele Souza; J'oão 

. Lyra., Anl.oriio !\:lassa, Venancio Neiva, .Munoel Borb~. Eusebio 
de Anclraclc, . Bernardino Monteiro, .Tcrqnymo Monteiro, Mar-
c iii o de Lacerda, Paulo de ·Frontin, Sampaio COJ:rêa, Bernardo I 
iVIonteiro. Francisco Sallcs, Alfredo Ellis, José Murtinho, Pe
dro Celestino, 'Cm'los Cavalcante, Generoso Marques, Lauro 
:Müller, Vida! Ramos, Felippc Schmidt.. c Ycsp'i..1cio. ele Abreu 
(31). ! . . . .. . ' 

·· , Deixam de comparéccr com causa. .iust.ificaclâ;·os Srs ,, 
Gt1nha Pedrosn, u\))cfias .·Neves, Mendonça Mm:tins; Ale:s:unclrino, 

\ 



1 I"' .'J. dit 

de Al0nenr, Silvt~r.·in :-:et•y, C:odnfrQdo"J Vinnnn . .Tos,: Euu~])io. 
Felix .Pnc•Jweu. Ar.iloninn Fr·eiJ'I.', ;Jniln TIIO!lll\, 'l'nhius l\lnll
ü.•ir·o. Cnrneir·n ria Unnlla, Ho:.-a ,, Silva, L\•ran jo C:úe,;. O!i,·eiJ·a 
Vall:~di:ín,_ G~m(:alo iH'ollernbPt'g·, Siqw•ii'a di\ J\Jonezci4, AntoniCI 
:.\Ion JZ, l\(1)111Z 8nd I'Ô, nuy HaJ•ho::::n. Nilo l1rr~anhn. l\f oclesl I I 
I .. enJ,. MiguPl dn CarvallJO, Tt·inou Macltndo. Ilau1 Soat'ei4, .Aclol-
1)110 ·Giol"cltJ. 1\lvar·n · de Carvallw. rtamos Caiad•• Xavirr· ~ta ., 'l ~· ., ~ l . ' . :::;1 va, ;:,onres c os ~un M r! Carlos Barbosa. (:31). 

E' lida, posta em di,:r.us~üo 1\ sem l'C'clnnnwão approvnctn 
ã neLa da sessfio unfe~·ior·. · · " · · - . 

O Sr. 3° Secretario-. '(ser·l!indo de. t··)' dll. conta rio. 
·;ninto 

~of!'icios: 

Do .Sr. ·.L" Sccrrlnl'i;) dn. Citma,·::i (.tos DOJ)ULados J'cmr.(-
tenclo ns seguinl:e.t; 

PROP.OSIÇÕI!R 

N. 70 -'- .-ID2f 

!O: Congre8so :.-;ac.iQnat l't-)S01ve: . - ' . 
~\.rL. i. o ll'ica o Poder J!.::xeculivo autorizado à abrir, poJo 

~IinisLerio da. Marinha, 1.1111 c-redito cspechtl de oitocentos con,
tos de ré is (800 :000$000), dcstinarlo :.'is obras da. ·nha do Bo
qúcirão, de tlrtractrr urgente e inclispcnsa.\·ris ú defr.sa na~ 
cionnl. 

Art. 2~" Itevogam-se .a8 disposições ein conll'nrio.l 

Cnmn.ra elos Depu lados, 8 de sct.embro de f 92C- A.·mol
pho Rod'l·irtw?s ele A:;cvedo, presidente. - .Tos6 '-4.~t.(Jnsto Be
::erJ•a. de Meclpb~os, 1:" s~cretar~o. ~ CosJy. flr?(JO, ;;o sccreta:r_io . 
......., A' CommJSS<1Q de Fmunc:,[u:;., 

N. 7l - 1!12L 
.o:. Congresso l\'ncional resolve: 

,.;_,, Ho_._. __ _, 

~\rt.igo unico. Ao cidadão Doming'Os. RoLhicr, que serviu 
como enfermeiro-mór do Corpo de Saur.lc . · da Armada, ' na. 
<l/.uerra. do Pa.raguay, ficari1 extcnsivQs os favores dp de~r~to ~ 
n. ·1. 687, de 13 r:le. agosto rlc ·I 007, revogadas as. chsposiçoos 
cm contrario., ~ 

. Cam~ra dos Dep'ut.aclos, 8 de setembro de 1021 - A.1'nol
jJho Rocb•irtu.rJs de Azevedo, presiçlente. - José ... At~(Tnsto Br~
ze1•ra de Mecletl;os. 1 ... secretario. ~ Costrl. Rego. ;zo secretario. 
- .A' .Commissão· ·de M.arinha e Guerra._ • · · · 

N ... 72·--.., :1.921i 

10t Congresso NnciQnal·. resolve: 
Ar L :1.. o Ficd relevada. n pre~cri.ocão em que fncorrcu o 

direito de D. Bo!mir.n Au~·ora Ferraz Cnr.c!.eal tL difl'cr.cnça 'dC'. 



A:'\~.\ES no. sm; ... no 

n~ontepio c!Pixado po1' seu p'ac, D1· .. Toão Bol'gcs H''r.~r'l'a:~., no po
t•rodo dn JO de maio de :1898 a 31 •Ck ,iulllo de ·I 91-1, nhnrl o para 
osse •l'i·rn o ncccssario ·Ct'l"rl i I o. 

Arl. 2. o Rovogam-sc as dísposic;ües cm conlmeio. · 

Carnar·a dos Depulallos. 8 de sclernbro ele -1921 .-·- Al'íWl
pho 'fl.odl"i(JÍI.f!s de Azev·edo; presidm1f e. - José Au.austo Br:
zcrra dr! Ueclâ1·os, '1" secretario. - Costa· Rert(), 2• secref.ari6. 

A' Commissão de Finanoas. . 
' '' Requerimenlos: 

il)io Sr. general de brigada lt~nora!'io l\Idgu cl Càlmon. dl,l 
:Pin e Almeida. capitão reformado. do Exercito, sol icitancló 
melhoria da reforma qtre I h e foi concedida e .i ustificanclo o 
pedido com a enumeração dos se~viços que p!'estou. inclusive 
t.oda a campanha do Paraguuy. - A' ·Com missão de Marinha' 

.c· Gt!erra .. · · · ' ' 
Do Sr· . .Anion i o Tavares ela Silva ,Figueiredo. c' ouúO~~ 

agentes embarcados dos Ooneios. do Amazonas, fazendo uma 
dc!monslmçf:io sobrr- a sil.Lttwão ern que !'>C encontram depois 
da reforma decl'eLadu e.r,--vi da .lei· n. 'í.273 do . ·1 9.2L 'que 
lhes J'cduziu os vencii11entos na· razão de :l50lf;OOO me11saes 
e nedindo lhes seja asscgur::u:lo o mesn1o vençimcnLo q:uc per
cebiam anteriormente. -·.A'' Commissiío de .. :Finanças. · · . 

Convite da Commissii.o dn VI Cént.cnario de"Dant.e,' para 
a. scsl'1ão solenne· que f'ü realizará no GabineLe Portuguez dê 
Leiturá. no dia 12 do cor·r·cnte. ús 20 e mc~ia· horas. ·-· ·-·Tntei-
l'ado. · · · · · · 

' . o Si:. E-!l.Seblo de. Andrade, supplenL•', set~vinrl(l de. z· se: 
cre t ar· i o, t'lroer.cle tt I e i f.trra do seg11 int e 

PAilECEr, ., 

. X. 2'11.- Hl21 

Es~udando deYiclamenle 'a e!nenda. offerccida pnlos Sr·s. 
Senadores· Soares· elos Santqs e Vespucio .de Abreu ao projer.lo 
n. 12L de n ntoria do Sr .. Senadot· IÍ'ineu Machado, não cncon
tr~ esta C.ommissãn motivos que embaracem a· aceeHacão da 
pt:ovidencia .· Iem<l>.rada .. ,Com o .intuit.o, porém, de.· evitar pos.,.. 
siv,el: a)legaç;üo. ele que o .ini·ciadót· ·do plano de melhoramentos . 
consubsta.ncia.do no .pJ'ojecto sol'J'r·e. prejnizo ·.·em seus esfor.:. 
!;os, trabalhos e estudos sobre. o assumpLo, fica.ndo nivelado a 
qualquer outro que se disponha a apresentar-se na concurren
cia publica de que cogita a .emenda ·em .. est.u'dos, a .Commissüo 
toma o alvitre de. accrescentar ii ·mesma emenda as ·seguintes 
palavras:· «tendo .. Jo:-:é· Maria· da Silva Junior prefcrencia; cm 
igualdade ele· cond;icões; :sobre a, pl'OpósLa. que o. ·Governo .i ui- · 
gar· •COnveniente .~ E' um ar:ldendo ·- uma sub-cmenda -·que 
mantem perfeitamente· o .pensamento Justo e itee1.·Laclo dos· au
tores. da emenda e ao rnesrno temi)o' evita que só possa aver-
bar de menos equitativo o, acto . do Lcg·~slafiv.o. ·r · · ; · 

... Accrescent.a a Commis~ão dqas outras ~memlãs, . ·que se 
podem, considerar. complementares da. que foi offe1·ecida cm 
plenario e ora é. obj e cio de estudo. 



P$nsà u Cornmissão que o proJecL} poder:'t ser appJ•ovndo 
pelo Senarlo. eom us mo r! i fiea1:ües suggedclns. 

Sala Llas Cnmmissues, 9 de. sc•lrml))'O de J\121. 

Na eonet:rrnneia publica, a proposta deverCt ser garantida 
com o depos.Jto de •cem conlos de réis, el'fccLuada no acto ela 
nprcsentacão. 

Ao al't. ·ao, acct'esecntc-se: nà hypoLhesc de convir .no Go-: 
vernn. · · . · · 

' 
Sala elas Commissües. 10 de setembro de HJ2L - Eusebio 

. de. Andrade, Presidente interino. - Je1·onyrno M'ontei1·o. -· 
f1··ineu Machado. - Ma1•cilio ele Lacenla. - Manoe.l Borba. 
EMENDA AO PRO.TEiCTO N. ·12.1, DE '19.20, A QUE SE REF.ERE o. PA-' . . 

REC8R SUPH.\. 

' 
Ao ar L. i o - Suhslituu-sc, ·depois da palavra -· conll'ir.:. 

cLar com .Tosü l\lar.ia da Silva .Tunior ou a cmprcza que cllc 
ong.ani·z.ar -.-· po?las seguintes: com CJurm maiores vantagens 
offerer,er 1:.'111 concuncncia publica. · 

Sala das sessões. !t clu ,iulho de 1921. -.Soares· dos San-
tos. ,_; Ve . .,pncio de· A.b1·en. • ' · 

PRO;rECTO DO SE!\ ADO ·N. i2·1, IJE. i 92o0, A QUE SE REF.ER:l•:: O PARE-
. CER l~ AS 1':.:\rE~DAS SUPRA . • 

' ' 

O Congresso. l'íacional decreta: 
. . . 

Ar L :1. o Fie~ o . Governo autorizado a contractar· com 
João Maria da Silva .Junior. ou com a etnpreza que. elle ·or.., 
ganizar a construecão de pjeclios; nesta Capital, c!estinados ~ 
residencja ele operarias e f&nccionarios ·.ele estradas de ferrn, 
arsenaes, erpartit;êíes publicas fcderaes, ofí'iciaes do Exercito;· 
da Armada ·e da Polilcia do Districto . Federal.· membr-os da 
Jusl.iça e t{o M•inisterio Publico Federal, e do mesmo Districto 
f.unccionarios das secretarias do Senado, ela Gamara dos· Depu~ 
t.a'tlos, do Supremo Tribunal Fe-deral e da .Curt.e de Appellação, 
e ;outros fi.lnJCcionarios .que ofi'crecam garantia ao pagarnento 
da amortizacão e ,juros abaixo indicados. .. 

' . . ~ ·.1.•. Os predios serão. construidos mediante· areamento e 
projectos, ·devidamente approvados pela Reparticão Geral. da. 
Saude Publica c pela' >Prefeitura Municipal e fiscaHza'dos ·por· 
fiscal nomeado pelo Min·isterio da Justiça e Negocias Int.erio• 
res, á custa· do contrructante. · . . ··. · .. ~, 

- Construidó o pt'edio e· em condições de ser habitac!o pelo 
funcciona.rio que o 'houver solicHado, será pago o 'seu precõ 
ao contractante em apolices da divida publica feder;:tl ao par .. * 2." Na mesma data. o funcr,iOnario . receberá a >e~cr'i~· 
ptur:i ·publica da mesma· Dropriedadc. passada pelo 'Governo, 
sob hypotheca e que garànta o capital desembolsado, . seus( 
juros e amortização. !Conforme a proposta para ac:quisicão do' 
predio a construir. · · 



.\~.'\.\!·~,; IHI :•H:i'\.\JJ(I 

·~ 3." ,() eun1J':H·t·an1c nfio ;::·o;:;:H':i dr' l'a\'Oi'P;:; dP qiJ:tlrtiWI' 
i:•Apccir, ;:;c.in dn rr11iiío, "'r..ia da rnnnieipnlirl:Hle elo Di;;1ricLo 
a?e(l0rnl. 

AI'L. :!." Si solH'l'Viet· n J'al!Pcirnealo o.u a J'll.•rdn dn r>m
:rrrcgo dt) qualquer Junceionm•io .rrm~ tenha njnstnçln n. ari!}li .. 
.sição de um pJ•r.rlio nni.cs dr~ sua 1 iquicln(lfi.o final, a r.mprrza' 
.se ohrig:u a pn.g;nr ns Pl'esl.nçúr~s qun porvcntnen. a.indn fnltnm. 
de modo .que o Tllcsouro nfto sol'fra prejuízo. Pnrn cssl} fim o 
sição ele um prcdio. antes dt• sun Jiquidaçfio Jinnl. n enlpt·ezn 
ocensiiío da KJOmpra, dando-lhe direi. Los para. se apossar dn 
predio cm qucsLüo c nlugnl-o po.t· sua conLn: c logo que csLcjn 
.fnito o pagamento de t.oclus as prr.staeõcs ·e seus respectivos · 
;inros, por meio dos alugueis 1QUC o preclio possa dnr, n. cm
preza o devolverú, como · J•estituicfto t~ sem onns nl~·um, .un 
~~omprudor ou a seus herdeiros .. 

§ 1.0 O 'J:hesouro- dc~con~UI'Ú. ri '1c do que Liver de pagar 
pelas constr]lcções pnt•a se garantir contra quafquol' eYentua-, 
lldacle, :ficando esse clcscon to como fundo ele resct'\'U . c ú dis
tposição ela cmprczu, log·o que. esta csLeoia quite com o Thc
l'lOUro; mas não podcr:í srr .levantado sinão cm.liqnid::tçi'io l'innl 
Clo contracto.. . · ... 

· Art. 3." O Governo óonlJ:nlcLar:i nas mesmas concliçõ·es n 
construcção d.e prcdios Jlnrn. inst.nllaofío de scr\;iç:os publiros 
federaes nesta 'Capital: · 

P::trngl'aphos uni~o .. 1\.s ycrhas .orçameui.arins destin;d:1s 
hos · ulugucis elos prcdios occupados por esses scrviç0s serão 
~mpregadas no ·custeio da amortizaçfto e .iurns dns npoiices 
parn. pagamento do .. conLractante. 

_1\rt .. 4:" O Governo, no cont.racto au!,orizaclo, cspceifir:al':\. 
ns demais condições ncccsnrias '(t, sua I)XeiCU()fio .: as;;egurà.r.:l 
M t:ontrnclantc o clirei'to de dcsapropriaçã.o por uLilidad~ pu
~Jlica dos terrenos c preclios necessario;:; {Is -novas consLru
coões, e se obrig·ará n ordenar o mini mo unnual de cinco mil 
e,ontos em const.rucções. . . · 

Sala d~s sess,ões, .22.. de ,dcze~·o cl•~ J02·0· •. - IJ•i.ne.11 .. Ma-
.'clns re:spect.1va:; maJerws. . 
· O Sr. Francisco Salles --· St·. Presidente. foi oh.icclo d~: 
commcntarios por parte elo nobrr. Senador poi: S. Paulo, SI': 
Dr.. Alfredo Ell is, durante. minlH't. anscncia desta Capital, ·r. 
telcgramma que dirigi ao Sr. Deputado Veig;n. Miranda; a pro
JJOsito de um discurso por S. Ex .. 1'i·i·onuncindo cm S. Paulo, 
cm homenagem no Sr. Pi·csidenLe da· R.cpüblica, contestando 
sua dec1.araçfio dr} llavl'l' Nt nbandonnclo o Sr., Dr. .To1•ge .1'~-:. .. 
hil'içá, nu exçeuçãn r.lo Com·cnio de Taulmt,c~ .. 
· . Em primeiro logar cumpro o ng·raclavel dever· ele ugrn
aecer ao eminente Senador pelo· DisLricto Federal,. St' ., Dl' ,, 
a>aülo ele Frontin, os opporLtmos ·. ap:Htcs ·•·:·:, 

.. · O Sn. IJAULo Dl' FnoN'!'IX - Y ., Ex., não t.C'm ·qite·· ng·t·a·· 
·aecer. J?oi um acto de justiça., · , ' . i 
'. 0 SR. ]!'RANCISCO SALLBS - ...... dadO$ em dci'~s~ de mi-
nha acção nesse caso, restuhelecenclo n 'ycrdacle do·s "fact.oFI nu 
:\'ida politica de :!.\'li nas, li.essa rSpocu .• 



l!.i7 

:c;· tit:lll!Jl'l! L' :;upeJ•iot• espil'ilo 1.!1: jusLi~n, alliadü (t geunde 
;::uJtt:l'osiclud,_· · 1.k• :;cú eora,:íio a inspirar ü cmincnLc Seuad(H' 
1~n apJ.·eeiu,;ão u ,julganwnlo elos ltmrtcu::; f~ uns eou::;m; 0111 nosso 
"''!iu social. Conlt·ilwiu. i;;:ualmente pura. c::;clareccl.' a vct·

dttdl) llislot•ie[•. cltt pnlilien minei1·a, :t ~.~~se f.cmpo. o apal'Le d11 
nübre Senndut• pOl' l\linu;.; Get•tw::l, St·. Dt· •. :Bet•tutrdo Montdro, 
tJU'J fez clara luz sobre IJ ponto Ul'guldo., 
· O Lclt>g-rullnna CJll'-' ':xpedi ao B1.·. Veiga ~lirnnda. uus ÜJl'
nws ent CJLII.d'oi J·,~dig;ido, :não envolve• accusa1;\ãO a. ningucm; :ro.i 
inspirado •::xclusinnneuLe nu peouu~if.u d1! dufesa immediata,. 
crue '''JJJULci n'~eessaria. e•mlea tmut·nf.fit·ma,~ão, que nfi'ectu
J•itt meus scuLinJculos d1J lealdade. minha eUl'l'CCI~ão na vida 
publica, a Jn·orH·ia nul.oeiclade do· e[u·g·o e rJo n1anduto, · que; 
e.xcJ:ciu, :;e nüo lhe ,.rrfercccssc immf:Jdlato protesto, formai 
conlcsLn,;ão, que e~se dcspacl1o encerra: · , 

':\.lanterilto in~e~;l'almen te os ·Lermos desse ~lug·en.mm:.i, · quo 
csliio: cxpecssos na fôrma ~cg·uinte: 

«Assochudo-1111: ·:.is homcnu:,;·ens de gTaLiLlão e l.'C- . 
conheCimento elo ncíbre pOvo paulista ao preclaro Chefe 
da Saçüo, pela hcncm,~rencitt da sLm acr.~ão no amparo· ás 
t;lasses procluctorns do paiz, pcç~o lióenc:.a pam, contestar 
vossa al'firmação .feita· cm solemnc discurso proferido 
no Tl~eall'O l\Tunicipal, referindo-se ao abandono cm que 
leria deixado o eminente S1· ... Jol'gc Tibiriç(t na exc
encão. Basta rccot·dm.• qun aquclle convcnio. assignado 
cni 25 de fevcréiro de l 90G. sú foi. approvado ·1Jclo Con"
;.::t·csso l\lü1cil·o. e'Ílt ·J G de agosLo . d~' mesmo anno. o u. 
r~xc·cução rcgulamlm'Lrtda em 2!t de rJczcml.rro do referido 

· a uno. e lcmbear-vos que deixei a· Prcsiclencia de l\Unn~ 
· rm1 1.!J'l.!i, para. .que vos convcnr;~ucs de tel'dcs ·sido· in-. 
,iuslo attl•ilminclo-me aquellc abandono. Durante o 

· pouco tempo-. ciuc me restou c)e governo, depois· da :\s
signal.mu dO 'conscnio de 'J'aubuV~. não poupei esforços 
pm·u ·dar-lhe r.xccur:,ão. convencido. qual era, da sua ef
rieueia n · dos ·!.'esultudos CJUQ advil'iam .para lavoura e 
para; o~ EJlados que o cxecuLasscm. pcdinclo. ainda vcnia 
pnra assegurar-vos que empreguei os maiores esforç~os · 
.innLo ao saurlos~' e venerando Sr.~ lloclrigucs Alves, parn. 
demovei-o da !-;LH1 notaria l'Osistcncia uo convenio. Sô , 
~~es::;ou o ri1c:u eoncurso pal'U a exccuçf.io elo c.onvcnio com 
n LN'minar;fio elo meu g·o,YOl'DO. » 

. Emquanlo lilL~ eo.uhil ·a I'Csponsubilidarlc do (~ovcrno · dr! 
l\1 inns, procure• i lJonrm· os eompl'omissos assumido 'ii. ao fü·mm·. 
~~ :Íf;>:i!::.'ll:.\1' o Conn~nio de Taub~lLr~. . · . 
' · X~io dc\·o ~~ não posso· me respoilsabilizar pelu3 netos, pela 

"'·ie:ntação, pr.la clil•cdl'iz dos g·ovr:-t·nos quu me succcderum n~1 
}~stado de l\Jlna.s. · - · . 
, Cnda ~t·csilcnlc tem o sct.t' pon~o, de \'i~ lu cs_pecial, s.ct~ 

. pt•.ogJ•amnul. dr.~. GnveJ'llO. suv. ortentnr.ao admnuslruhvtt, cmre .. 
;.,J'll é seguido e ~xecutadc• sem intervenção de elementos ex: .. 
l.l'nnhos nci .. pl'opn~:itn ele desviai-i.~ elo. sua r<ita .. _ . 

Como politico, Q. minha núrma invioluvcl -tem sido de com:! 
plot.a abslant~üo junto de .todos os governos de meü Estado, no 
que se rcfcl'e ·::10. seu prog·ramma de udministrução .. Si o nobr!;l· 

' \ 
. . 

, . 



Senador .pot• S. Paulo, que ·me conferiu a honra de commcn
tai-'· pr~1·an to o Senado o weu Leleg'l'amma, couheceiise bem d':l 
LJct•tu rnin'lws aLtitudes em f<lce dos governos de Minas Geraes; 
não me Lot·iu i'eiLo u injustiça de me atLribuir responsal1ilidudo 
na· ine::-.:eeu~uo parcial elo Uonvenio de Taubaté, como simples 
ui'rJaclüo ou potiliw. no scenario polilicu de Minas. . 

· As::Jeg·ur·o a V. l<.::t. que nunca influi, nunca tenl!Ji influcn
l'iaJ' nu uc:t;ão aclminislraLivo e govemamenLal dos presidentes 
d0 jJ i nus,. mesmo dos mni:; amigos, podendo dar testemunho 
cf'css:t minthn. n'ómut rle eonducta polrLica todos o.:; que teem 
oxe!'cido í\1 nc~:.ões na alta rüagistratnm do meu Estado. 
· Si porventura me i'éir dado en~ejo de levar :w conheci-

mento rla Naç:ão a. parLe ele ·responsabilidade que me .cabe nas 
,;ousas politicas de Minas como ela União, ficarú cvidenciad<1 
que minha eonl.l'i.buiçl:io; niío oJJsl.anl.'~ insignifi~,;ante (não 
apoiados), lnm ·fnsislido em auxiliar os govet;ilOS. falicilal' 
sua u.c~:ão polili ou aclminislraLiva cm pról do pr.·ogresso e 
do clescnvolvii11ento elo Estado, r,:crn pt·eoccupa~·.ões [li.!SsOacs d1~ 
qualql'ier espccic·. com amaxima abuegâç:ão pessoaJ .. AvenLuro 
e,sstu;~ consiLii~rações de ordem lJessoal para 'jusLii'íeat· minha 
aLI.iLudq ctcanle dos g;ovornos de Minas e em face da execuçãl) 
que Len1 stclc. dada ao Convcnio de TaubaLé .. Cada .govHrno · 
a~sume itaLní·almcnte a. responsabilidade da gestão elos nego-
cio:; publicos. . . . . 

. J:Jn dnclin0. de boa menl.e da honra qur~ pretendeu coufcl'it·- ·· 
me o noL•rc Senador por . S. Pau lo, .ai.LL'ibuindo-mP. uma in
f.l~1oncia que ,i::iniais tive na dirccs\ãO dos. publicas ncg·ocios 01~1 
~1mas. · · . ·. · ; ' 

· . O nolil'e Senador·. o mais nntig:o. evangelizador da. demo
cracia no .Brasil com assento no Scnaclo, · C·u.io desvelo pela. pu-· 
J•nzu. do regimcn ,~, eviclcneiado de continuo pela defesa que 
ft1Z da pratica das bo)as nôrmas rcpnbl ica.nas c pelo combate 
aos. ab)JSOS e desvirtuamento das instituições,· que pregou c 
r;n•eom;·.ort e~n. o•Jtr·as ôr-as. appr·ovará. eertamente a conducLi:t 
que. tenho man Lido na. vida politica. Lamento si'uceramcnte 
nfiu tcnhU. sido· fii•Jmen le inler·prctada a n!Lima part1: do meu 
tcleg·ramma, quando se r·eferc a meus cs.l'orços .innf.o do con
Helheü·u Hodhgues AlYcs,. pai·a que prestasse SL1a· alta· an tori
cladc ú .Pxecuçüo. do Con\·,~nio ele ·'Ta.nbaté. En· não affirn)ei, 
nem · poder i::~. ii.'J.'. eommeLI.ido .tão gTqsscira ii1.iusUça., que o 
P!'e.súlcntc da n.cpu]Jlica,. de então, brasi!ejro,...yerdadcimmenl.f' 
l1nliemer·if.o a l.oclos. os tiLulos,,rn·a infenso ú valm·izaçiio do 
ear,:. Sct·ia t·idicúla tal dcclal'ação si eu a tivesse :feito. 
- ' O qnP- ,se conL•!m 'nr.ssa pal'l.e do f.cl egTamma •! 1:ma. ve·l·
d~rln o n~fet'•J-~8 :i nolur·in div.cJ'g'f)IWi:t elo grande estadista. bm-· 
':'ilnit·o. eom J•ela~:.ãu ao plano ele Yalor.ização elo eaff.,, esLa.bclc-
eidn nn Cnnveuio de Taubaté. ·· · · · . . · 

O vcnrl'ando conselheiro Roclrig·r1es Alve-s, de sandosissini'l 
Jnellwt·ia. n C[IIPm nunca. cleixl.'i ele. prPslar as rnais jusLa~:> ho- . 
rnPnagr~ns, 11111 dos ·t'at·os esr.adisl.a::; que a H.cpublica·,cnconLrou 
rl_ll'igindo ·srJpor·io~·mcnle :-;eus d.estin9s, . homou:..me ·sempre 
1:11111 seu apl't•ço, a q11e ~;oulw coJ'L'espondel'. cm l~o(los os momen
fos do .sua l'ueuncla Lt·ajecLoL'ia polil.ica. .na llepqÇ!lica,. mars da
clicado. nas homs cp1 C[tle a sua personalidade :aLLrahia pelas 
~rop~·ias q1.1a!idadcs de seu espirilo culto, de s.êu magnanimo 

/ 



<.:oraçào, de que, .quando cru e! la uccrescidu da. nutol'idad_: ··~t~e 
t·csultava dos mais elevados po~tos da Republica, q~1c l.ao dl-
gnamente occupou. · 
. Es~ illusire, nolavel brasileiro divergiu do plano do Co~
vcnio de Taubaté po.r motivos os mais respeita veis ·.de conv~
pção doutrinaria o palriotica, ligados ao' regímen JUonctarw 
nacional. 

. Era digno de acat.arnento seu ponto de vista·; mas os que 
discu tir:ui1 e firmaram as bases rJo Convcnio do ':!'aubaté se 
achavam ~onvencidos rJe 'J.Ue u \'alorização. elo café '!fi. o poderia 
ser conseguida senão com vastos rect,lrsos, que só uma gra1~d•) 
operaÇ~ão financeira e~.Lerna pt·oporcionaria. Essa operação, 
ro'alizuda, determinaria subita pJcvação das taxas cambiaes, que 
por .sua. yez anullaria os c;l'feilos do plano de valorizução, pelo 
augmento do valor acquisitivo da moeda nacional. · . . 

:j!!ra, pois. incl isp~nsaxel a creação ele um apparcHto re-
~ul:úloi· 't'tlltomatico das osciJ.Jações cambiaes. . . · . 
;'' '' ' ' I 

O Sr. CQnselheiro Rodrig·ncs Alves,. que nu SI~ L! alto' pa
ll'iof.isJ)lO considerava sempre um bem para a Nn.çft:o a vq.lori-:
:l.::t<,\.ãO con::;tanlc da moeda, di::;cordava desse pont.n do vist<t 
dos convcnc ionaes de Taubaté. · 

DaÍ1i u l'e>:i"l.encia que oppoz R. exGcução do Convcnio na 
parte (Jl.IC dependia da acção elo Govcrli.o c do Congresso Fc
tlcr:'\1. Foi u e:3sa resistencia qu1~ me referi no meu .telcgrammu. 
nüo com? .a i~1LcrprcLou o nobr.c Senador. P?l' ~-· . Paulo. fa
xcndo a JnJUSL!ça d_c · suppoe-mc capu.z de. aLLnbmr ao bcncmc
rrlo brasilcieo aLtitude hosU! 'ú valorização do café. · 

0 !11CU telcg1'Ul11111U teve exclusivo escopo de d~fcndcr-mc 
de Llma. accusação que reputei ··grave. e reclamava· immccliata 
(!.on,tc.stv.c~ão, sem intuito do f.l~ansferir a outrém rc.,ponsabili
darles, que nã.o me cabem. Apenas usei de direi to de lcgitim:t 
defesa .que nfi.o nie ·pôclc.scr· recusado. · · · · 

' ' . ' 

Esf.ns ·são; Sr. Prcsiç.lentc, as cxplicaçõqs qucjulgúci .con
. wmicntn dar ao Senl'l.do .em resposta ao discurso ct·o meu prc
~:ado amig·o dignissimo Senador por S. Paulo. (Jhlito br.m. :· 
muilo·bern.) c · 

.. . . O Sr: .Alfredo Ellis - Sr. Pi·esidcrile, lr;ago an conheci
menta do .Senado que-, por se achar enfermo. o illustre mcm..: 
bro da Comm is.sfí.o dP Finanças. Sr. Senador .Tos(: En~.ebio. não 
tem pudido comparecer ús scssojcs. . · · 

. Dcpni:<: de onyil·· com u ri1aximn. · af.lcnção ·a '!Xposi(.~ão 
'ktta, pelo. .n?brc Scnadot·. pot· Minas Gcracs. cumpre-' 
mn, em J)l'r~n~t~·o !og·a_r. agl'ad9cee a S. Ex. as· phrases bcnc
volas que du•tg·m a nnnha acç:.ao permanente c cotfsLanLc. nC'sla 
tribuna .. desde que neste recinto entrei cm 1903.. · · 

Nada .mais ,Lenho a oppor,. Sr. Pt·r.sidenLe, rc,jubilanclo
ml~ apnuas' por l.c•r· Lidll occasião de .vir ú .tribt.ma para esclarce1.'t'. · 
bem . csf.e ponto, que me parccrm obscuro, isto 1\ · o rel'atiYo 
il. acçf.i.'o do Conselheiro Rodrigues Alves quanto ú cwcu1:fl.o 
do nlano, cm ·boa hora fcil.o. iniciado e orr;an;'la~l.o l!lll 
'Daubat.é\ Apenas da exposição rc•salt.a uma duvida que e pre
ciso csclarecet· c ..: que, quando. os governadores dos ·Esta.:. 
dos ·se Jembr.arcm de organizar um plano ·semelhante qevem 



HiO. 

rll!ixu 1: bem· ·l.llm·o o uwdo JJOt' ClllL' asst.unetri i·e.spou:;llbilidmles. 
tta. e.xer.\JI:lío de<;!';(';; eoni·l'acto~. pant qtw nfw se reprodu:r.a 
nttli~ nma YI'Z aquillo (Jllt! í>l~ deu com o de Taul.1af:.:. 

Si. [JOJ.'\'(!Ill.l.ll'H, Jll'C\•aleccL' entl'•l clle:; a idéa rirecoucc
l.licla. Llc que a nssignulut·a ele um cotiLraclo . não lhes acar
J'c!La C0111lH'omisgo:,: ou l'CsponsabiliLlade alg;umn, Jicarão, então,. 
nn nwsma sJLuneuo ·do. GO\'IJI·no allemão. '.l.'odos nó~ sabemos 
([lll: a Allemanhii iJmvia a:-::sig·nndo um Lmlndo rcsg·uarclando u 
1.lr.!fendenclo a autonomia ela Jklgicm; mlLl'd:.tnto, esse J!onLraotq 
J\1 i çonsiclerado eomr.• dlitfou ele pct.pler, ü·apos de 1)npel., ·· 

· Quando S. •Paulo :roi a TaubaM l)Ul'U• ussig11ar o Qonvenici , 
foi eonvcnciclo que, por si s6 não tin hn os recnrsos·.sufficien-
LL'::> :í. e:xeeução do plano. . . 

E' t.:lm·o que havia dupltr convcnienciv .. no uugmento da 
t·ccm·sos de um lado. e do ouLro. ·Solldarie!claclc lltt dci'czu. 'do 
um procluclo commtún aos Lres 1Dstados. · · 

'.Entretanto, -ot·g·anizuclo o Convcnio c estabcleciclo o. pro .. 
JWSiio de se consig-n::tl' uma s'obrctuxn. de 5 .francos paro. fu
zet· frenLo ao:; c.ompromissos assumidos cm vh'Lude da grande 
uvcmção :finuncci.ra, necessal'ia, doüs ·elos Eslaclds contractan~ 
l.t!S recuarm11. S; .Paulo viu-se assim na contigench d~ as~u
tnil'. cllc s6sinh,o, responsabilidades superiores ús suas forças. 
J'azão por que, mais Larclc. se vio forçado (L vir. solicitar o 
1mdosso da União pn.ru a g'l'andc opcrtt~;ão de 15 milhões es-:- · 
l.crlinos. a maior. que se ha·vin :l'ei~o neste paiz e .imprescin
di.vcl para sustenLtu• o stoc!.:. · • _ . · · 

Sabe V. .Ex., Sr. J)rcsiclenlc, sei. cu, a 'difficuldade que. 
Li vemos para _obter esse endosso. :Não quero fazer. cxctwações1 
nem revolver escombros;· n1us a verdade é que a bune:ida elo 
S. Paulo ncsln Casa teve de rmfrentnr tremenda opposioüu 
!.FIL~ contra a médida aqui foi lcv::mtnda. . . . . .. : 

De facto. não fosse n situação dos I'C:Presen.Lanles de São 
)•anlo, nesta ·casn, obrigados a fazer face e frente ús maiore:,; 
· Jil'ficuldades. aos maiores tormentos. ús maiores in.justiças c . 
:i niquidadcs; não :fosse, de ou lro la elo, o patt·iotismo, a ccrtez<~ 
e a convicção cm que nós csta'vamos; defendendo o rproblema · 
maximo lia .grandeza c da prosp,eridu.de da, Nação, certo. é qu:.3 . 
f.ot'iamos desanimado, tão Jet:oz foi a eampanh~ de odio feita 
L'Ontra a prctenç.ão ele ·s. Paulo,. · ·· . 

• ·\. Commissão de J!'inançai:i do Senado; naquclla 'lipoea. no .... 
g·ou o seu assentimento a!) endosso rltt Uniiió. :i grande opci
mc,;ão, ao grande .emprcstimo que S.· Puuló pretendia lcvan~ 
lttl', !)ara sulval' da rui na, não só u ltwom·a do Estado .• mas o 
]Jroprio paiz. l)orqüc a verdade iS esta: Qs politicas ·reunidos, 
n.qni, na Capital Feclerul, desconhecem muiLus vezes problemas 
imporLanf;issimos dos Estudos como nceão reflc::m sobi·c o lu-
ttu·o nu Nnçf.io brasileira. ·· · 

· :'\a. Commissúo ele Finn.nt;as, J)Ot' mais quo u meu suucloso · 
0ullega, Sr. G!ycerio, procurasse levar ó. conscicucia dos seus 
cunlpn.nllc'iros o perig·o de. se ntiJ'Ut' ao abandono, uns pracas 
r;ul'opéas e mncricanas, noYc milhões ele suecas ele cai'é, · upcz::ir 
desse. esforeo,· Joi o Llolle o unico voto vencido· qühndO.l'clu-
.Ltm,tm o OJ'r:.amDnlo da Itcccita. · · 

0 Slt .. A. AZETIEDO- Na Commisf:Üo ~le Finmicas 'Z. Ó Úl1Íeei 
voto vencido '? . ' 

o :sn. ALl"HEDo JnLr..Is - .'Sim. .. .. . ~ ' . 

I .· 

'i 

'I 

., 
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-0 Sn .. A. Azc:mmo - E o meu Lambem.· 
O Sn. ALFntmo Er-r-Is-Sr. Presidente, que é que se daria 

~o porvenLurn ó Senado t•ccusasHe autorização ao Governo 
i1ara endossa1' o cmprest.imo. de '15 milhões esterlinos, neco<;
sario ·ú. conservação do stock .de café depositado nas praças dtt 
Europa c dos Estados Unidos '? 

A clébadc! A 1'U'Íiletl 

. O Sn. A. Azmumo -. Apoiado. 
O Sn. Ar-FnEoo ELLIS - V. Ex.,- St· . .Presidente, bem 

eomprehendc que nove milhões de saoeas de café, jogada::;, ati..: 
radas a esses mercados, irinm ser adquiridas por uma insi-
gnificancia. · 

Quer .dizer qun o enorme stock iria parar ás mãos dos es
peculadores. que empregando sommas ridiculas para conser
vai-o ·m·oporcionariam aos torradores, ficarcin senhores do 
mercado l)OI' rnnil.os aúnos, aLú que :3.s necessidades. do con
~umo absoi·vcsscm o excesso da safra de 1906, que atLingiu á 
eomnm cxtraorclinaria dH. 22 milhões de sacca~. quando, entre.:. 
tanto. o· consumo, áqucllc tempo, não chegava · talvez a 15 
milhões. · · ·. . · · · · · ·. 

. . . .Pergunto: ·Qual seria a situaçü.o de S. Paulo sem essa 
r•pcração '! Qual a do paiz?. · 

. Scnhor(.!S, IJÜO 110. necessidade de exposi~:.ões. 

De completa ruimi., porque seu principal producto ficaria 
completamente desvalorizado. · · , 
· Mas, a ruina da lavoura de café não arrastaria tambem, 

financeiramente fallando, o paiz?. (Pau.sa ,.) 
Só agora, Sr. Presidente, depois da ultima intervenção do 

Governo Federal no mercado ele Santos,· evitando que os espe-· 
culadorcs nos·I-cvassem mais uma ~afra-de cai'é.pclo preço mi
nimo de seis centavos por lib.ra, ·quando o consumidor ameri
cano está pagando 2-1, 25 o 30 centavos por libra, repercutiu . 
na consc.iencia nacional o perigo <i'e se ·abandonar este producto, "· 
que para nós réprcsi:l~La o. nosso ouro, o nos~o cambio, a nossa 
moeda. . . . . -

A intervenção elo Governo cselareccu a consciencia na
Cional c r.evclou o perigo ela inercia e do abandono des.se pro-
blema. ' · · 

. 0 SR. A. AzBI'li!:Do- Milito bem. 
' . . ' 

· O SR. ALFREDo ELLIS- A valorização do café importa in
defectivcl'mentc na· valorização da nossa moeda. E sabe o Se
nado· qual a importaneia desso producto na nossa economia? 
(Pausa.) · . · · · . ·· · · · . · 

.· :Á.gora sabe! Não ~c 1J6dc · valoriza.1~ no.sset moeda .scin va-
lo1•izm· o co.(é; . . · · · · · · · ' · ·· : 

. No anno passado, Sr. President-e; correndo o risc.o de apo
quentar,, de :(atigar a aLtenção dos .meus· coll~gas, por varias 
ve~çs. vim á tribuna paramo~trar os. perigos de se. ~bandonar o 
ca:le aos especuladores ameriCanos, mas em pur:-t. perda. . 

k nossa imprensa liga mais imporlancia ás . qu-estões da 
vicc.;.presidencia, ·. ás. questões po!HiC}S, ás de. nOPil.da· do ques . 
aos ·grandes, c altos. mter.esses .da Naçao . 

. :S. ~ Vol. V.:... . • ... • . ... ·H 

' · .. 
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V Ex. tem visLo como a nn;çüo es~rcmecc e gemen oa 
prélos, quando se truta do caso da fuLm·a vice-presidencia da. 
Republica. E' um [pavor ! E' Annibal ús portas de H.omu I Mas 
quando por outro lado se afi'irma que cada centavo em librn 
importa !Piara o paiz ·em um !J.)it'ejuizo de cEM MIL coN'J.'OS DJ:: 
nÉis, a imprensa acolchôa os ouvidos de algodão -para não se 
incommodarem .. Nec 11:e1't1t1'ba1•e calc·ulos meos I / 

üs directores e chefes da {l:olitica nacional seguem esse 
lemma de Archimedes. E' mais facil . attrahir a attencão elos 
dominadores da situação, . dos chefes politicas, . quando se 
trata de- futuras· collocacões, de futuros cargos, do que · um 
estudo sobre grandes problemas que. interessem ao paiz. 

V. E:x:. mesmo, Sr. Presicrente, ha de ter ficado assombra-
. do, por isso. que,. depois de occupar tão dignamente o lagar de . 

• Vice-Presidente da Republica, V. Ex; certamente nunca sup
poz, depois do seu nome aureolado e honrado ser indicado para 
tal logar, que V. Ex., com tanta n.obreza·, com tanta distincção e · 
com tan,ta dedicação, occupa, (apo·iados ge1'aes) que f·osse tão 
discutida e, ambicionada a posse desse. ca1·go .: como tem sido; 
V. Ex. nunca· suppoz que se fizesse tamanho I·umor, tn.ntu 
barulho para se apurar finalmente · qual · o mais compeLenLc 
para ser eleito Vice-:Presidente da. Republica. . 

Entretanto, Sr. Presidente, quando se afi'irma e se diz que · 
uma differença de seis centavos em uma ·libra. de éafé nos 
causa-· um prejuízo equivalente a 600. mil contos, ninguem se 
importa, ninguem se. interessa; dorme-se tranquillamente; a 
principiar .. pelo · inini~tro · da Fazenda e acabando _pelo ultimo 
·representante da naçao. . . . · 
.. · Entretanto, corre-se · atrás da . Vice-'Presidencia aband:o
·nando. um Estado que fecha escolas, não paga a· magistra
tura, e não se· reage· contrá a b'ubonica !POr falta de recursos .. 

' ' p • ' • •. ,! . . '. ' 

. , O S,R. PAULo DE 'FRONTlN ,....- ,Ha ~xcepções .. 
O "SR . .ALFREDO· ELLIS -.Natur-almente. Acredito que naja 

excepções; sei, mesmo que V. Ex. é uma dellas. 
0:.'1 • ' ' ' ' ' ' • ' • • • •. 

Sei que o nobré 'representante do ·Distri1cto ·Federal.cogita 
deste problema, da mesma fórma que alguns· de nossos coll.e-: 
gas. Mas .s. Ex. sabe que:duas ou tres andorinhas não trazem 
a primavera -nem apressam o estio. · · . 

. Nós· temos· em. vista a •Solução de grandes problemas na-
ciona_es, que reclamam e exigem· estudo comciente · e pro-
fundo. , · . . . .. ' 

.. . Ainda ha pouco,- .. tive .. uma denuncia . gravíssima. Apro
veito o· ense.io para e.ommunical-a á consciencia nacional •por 
intermedio do orgão desta . Casa: . a directoria 'da S. Paulo 
Railway está· 1preparando novo plano para obrigar o .Governo 
a uma nova !Prorogação <le prazo, além dos trinta .anrios de 

" que .iá gosa, de accôrdo com ·a concessão dada pelo eminente 
Presidente da Republica, Sr, !Prudente José de. Moraes Bat'ros . 

..: .. ,Naquella época fui iJ.lfCnf>O. e contrario a essa innovacão; 
~i~ )mqu~lla ~época, .. iJ?-CO~n no 'deS?-Sr:l:do :do'.G.overnoJ.Por9'ue 
vnu ple1Lear. o· d1re1to:. a·.ct,-JJJVcmencm,_ .a .neces::ndaae de ,se. 
encarnpar aqúelia Unha.' · ·. . · .' : . · · ·. · ' · · · · · · 

Como -disse varias vezes. tratava-se de' 'clefender a nossa · 
porta -qa· rua e; n;aturalmeiJ.té o que s·e_ iimpú.nh~ não.· era só
mente 'uma solucão convenc10I1al, mas.uma necess1dade urgente, 

- imprescindível do Governo Federal, encanipar a.· ·estrad~' e en-
. . , ... " ' . ' :' . .· •' . ·. ·,; ;' 

' : 

' ' 

' 
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tl'ogal-u t~o. l!:sluclu uc B.. Paulo, P!'Ll'a que ·este,· ussu!nindo as 
~·o.sponsa:b1~1dudes decorre.ntcs dos Juros das apolices que fos
sem .emlttldas, pudesse )aze~· o contracto com as companhias 
Puuhsta e M.ogyana, nao ~o para esse pagamento de juros, 
como ~ambem para ~·oduccao de taxas quando a renda da es
trada. exc~desse os Juros e a quota necessaria 4 amortização 
desse capital. . ' . · . 

Levei ~o\eonhecin:cnl.o do 81~. !)residente .da ·Republica de 
quo se esLa 'Preparanoo o plano para crêa.r uma nova crise 
d~ transpüit<ls; com,o foi crea~la !laguella época,· para se' exi-, 
gn·, do Governo nova proro.gaçao ·c:e 3tQ. annos para a directoria. 
eX(plorar a S .. Paulo H a il way. · 
· ·Porq·tte a S. Paulo · Ra·ilwa:Y não electri{'ica sua linha, 

quaru.lo. a Paul·ista já o ·está fazendo ? . · · · · .. . . . , 
·. ···São estes, Sr': ·Presidenlc, ·os grandes .. problemas que re

clamam, que exigem a nossa atLenção, porque sem a solu..,. 
ção delles nãq .. podemos pr,ogred'ir. · · . · . · . 

. ·· De u~n lado,. a .ap.proximação do nosso <'interland», isto 
é, approx1m,ar o Estado de Matto Grosso do mar; por outro 
lado attralur , as republicas sul·. americana·; do Paraguay e 
Bolivia para .os •nossos portos. · ·. · · · · · 
. Sãó estes .os grandes pro_:b!emas que de,vem actuar r.•) 

nosso esp1rito :para que' a nacão brasilmra possa attingir aos 
seus. altos "destinos. · . . ~ 

·. A· concentração da pqlitica do DisLricto ·Fecteral; a absor
ção. da nossa· inLellecLualiaade· em problemas .. mínimos, que -nãc.. · 
influem·.absolutamente sobre o nosso futuro, obri!gam, muitas' 
vezes, e trazem . o· abandono dos grandes planos, das grandes 
linhas, e . .a prova. é ·que a Argentina, muito habilmente, tem · 
.procurado - chamar o -Paraguay e a Bolívia ;;. sua esphera de 
accão. (apo?.ados), quando este é um dos g:·an.des problema& 

· que devemos re·solver, p9rque a natureza nos d!=>tou com .t()d~s , 
. as. vantagens para attra1rmos estes· grandes ·elementos da ·r1-:- · 

queza futura:· para os nossos portos de mar. · . ·. · · · 
, · . O SR. A. Azm~Eoo - A Bolivià procUI;'on, ac preferencia. 
dêpois do tr:atado ·de ·peLropolis, cornmtinicacões .·mais rapidas 

·com a Argentina do que com o Brasil. No. entretanto, a. po-· 
·liLica devia fazer coro que ,a Bolívia procurasse approx.imar-
se do Brasil, por MaJLo Grosso. · · , ... 

' ·;0' s~. ALFREDO ELLIS -. E'' c~aro .. 'que s? MatLo Gros~o 
const.itue a área de uma grande naçao. A sua r1queza tpecuar1a 
é immensa. . . · · · · · · · 

· o·. SR.1 J'osÉ MURTINHÓ -.Apoiado. . .· ' . ·, . . ' ' ',•/ - . 
. · .0 .Sn . .Ar~FREoo· Er.Lis --:-'.A' sua caopacidade é extra9r~d1-• 

naria . . ··.- ·-. . 
·. 0 SR. JoSÉ MURTlNHO --:-' Apoiado. . , 

·J ' . .• . 

. o. sR.. ALFREDO ELI~Is .....:;.. ... de forma que, Sr. Presidente, 
dever;nos empregai· toc!os os recursos, todos OS' mei?S para 
approximal...:.o de ,nós., · · ·.·· · · . ··', . 

, ' .. -..., I -. ' 

. MaLto Grosso · é um grande ·fornecedor aa .n1.ateria· 'pri-
·ma para '0S'Il0SSOS'frigorifÍCOS 6' ha· pOUC9 ac~bamos de V~ 
rificar qué a' grancte··riqueza do fut~ro c~ns1ste ;JUstamente nq:; 
campos. ,de. crear; ·.nessa· matena :pnma, _cSJda ···/Y.'.eZ ma1s 
nccessaria ·para ·a alimentação·. da p~d-lllaca.o. · do. .~mund.Q.~r 
.(Pausa.), · ·· · ..... 

" 
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Si'. Presidente, di::;L1•ahi-mo na lribuna, quando apenas 
o meu intuit.o era .agradecer ao nobre SenadOL' pot• .Minas Gc
raes ... 

O Srt 1t AzEHEDo - DisLrahiu-se muHo bem. 
o Sn. ALFn:~>oo ELLIS - •.. os tBrmos <tffectivos qua 

S. Ex. empregoi.L.. . 
0 SllA. FRANCISCO SALl~ES - Apenas fiz jusLiça a V, Ex. 
O Sn. ALFREDO ELLIS _.:.. ... e, afinal, para affirmar tam

bem a S. Ex. que da minha parte não houve intuito ag
gressivo, quando ·tratei de restabelecer a . verdade a respeito 
do Convenio de Taubaté. Apenas o .que desejo accentuar e 
que' esses Convenios, quando assignados por varios Estados, 
não sejam considerados como chif{ons de napel, porque a re
presentação de Minas Geraes. endossou a assignatura de S. Ex. 
quando · Presidente do Estado . · · · 

O Governo de Mina.s não podia distrahir esses cinco fran
cos para os incorporar ao · seu orçamento. Havia uma re
sponsabilidade e o peso dessa responsabilidade não· dev_llt ser 
dirigido c atirado ás costas do Estado de. S. Paulo. O..,mes
mo se póde dizer em relação ao Estado do· Rio de Janeiro, 
porque tanto .o Governo de Minas como. o .do Estado do ·Rio· · 
mandaram cobrar a sobre-taxa do café, mas para empregai-as 
nas suas despezas ordinarias, e allümndo-se completamente das 
gravíssimas responsabilidades. e do peso que adveio para·. o 
Estado de S. Paulo na grande operação que teve de realizar · 
justamente para evitar a deba~le do café nos mercados do 
Rio e Santos. Si esse p1•ocedirne'iuo tosse. segu'icJo pela Unüí.o, 
qual se1·ia ·o seu c1·ed'ito 2Je1•ánte o rnur~do?. . .. ' '· ' 

E' este o ponto principal. O .honrado Senadot· não re
presentava ·apenas a sua individualidade .. No · Convenio de 
'raubaLé comparecet·am tres Estados, pelos seus presidentes: 
S. Paulo, _Minas e Rio de Janeiro. · 

· 0 SR. FRANàiSCO SALLES - Perfeitamente'. · . · 
O SR.· ÂLFREDO ELLIS. -. Mas, quando houve necessidade 

dos tres Estàdos assumirem a responsabilidade para o . em
prestimo, os d!;l Minas e do Rio fuairani ·com. o corpo, como 
se costuma dizer, em linguagem vulgar, e . deixaram o Estado 
de s .. Paulo frente á frente com o grave problema c só: com
prehenderam mais tarde quando ouviram o tocgtP. da cam
painha annunciando que o jantar estava prompto. a mesa.· 
p·osta. e o café valorizado. ·· · · · · · · · · • 

Isto é que precisa ficar accentuado · para se sàber ,qual · 
é o ~valor de um Convenio. Felizmente, S, Paulo honrou. seu 
eompromisso. · · 

. S. Ex. no discurso procurou defender--se tt si,· tentou si. 
"quer, mas' não defendeu . o pro0eclimento dos · Governos ' de 
l\1inas e do Rio,. .. 

· / Quando Relator .da .Receita, nessa- occasião" o :.sr. Ra-. 
miro Ba:rcellos; 'para modificar o sei.l. parecer, digiu ·que a 
representação de· S • Paulo désse todas · a::; '" gara.nlias'. ·para . 
obter .O endosso c1a.:· União -· proposLa: ·quo.;eu tenho 110 meu 
archivo -.;. não. hesitei em· affirmai;.:..lhe que S. Pa.ulo n.ão 

' . 

.... 

.. 

. . 

i 



BESS.:\.0 EM 1·2 DE SETEMBRO DE 1921 i65 

pretendia, absoluL.a~ente, prejudi.car o paiz, J?Ol',9Ui:mto, além 
da sua responsab1l1cladc moral, tmhn. nove m1lhoes de sa.ccas 
de café, q uo garan:tiani l)crfeilament.c · esse enclos:,;o. 

O SR. A. AzEREDO- Apoiado. • 
O SR. ALFnEoo ELr .. rs -,Reitero agora os mci'us parabens 

ao Governo Federal por ter avocado a si a solução desse im
portante problema, intervindo directamente na va~orização 
do principal producto . de exportação, porque assim não só 
valoriza a nossa ·moeda como firma, a~segura o :Cuturo -e a 
s·randeza dO paiz.; (Lrfuito bem; rnu·ito bern.) 

... 
1 

ORDEM ·DO DIA 

. O Sr. Presidente -. Não havendo: numero para as vota
~~ües constantes da ordem do dia, passa-se á materia 'em dis-
cussão. · 

PRO:HiBIÇÃO DE ENTRADA DO GADO ZEBÚ · . 

2• discussão da proposicão da Camara dos ·Deputados 
n. · 65, de 1921,• que •prohibe ·a importação do gado zebú em 
todo o .territorio nacional. · · 

' . 

O Sr. Paulo de Front.in- ( *) - Sr. Presidente, vou apre
sentar uma emenda :i proposição ora em debate,• sem entre
tanto divergir das pondera-cães perfeitamente justificadas 
adduzidas pelo honrado Relat'or da Commissão do Senado que. 

· · . s:obre .ella emittiu seu parecer. · · .c 

Parece'-me, porém; qne .a •p·roposiéão cont'ém. uma falha, 
pois. estabelece o seu !3-rtigo primeiro: 

. . «Fica suspenso cm todo o territorio da Republica 
a importação do gado indiano até que o Governo na
cional disponha· de um lazareto especial dentro da bahia 
do !Rio de Janeiro, destinado exclusivamente ás qua
rentenas a que ficarão sujeitos esses anjmaes antes 'de 
se incorporarem aos rebaiihos do paiz. » 

Sr: Presidente, apezar disso, não ha nenhuma disposição. 
não, só· quanto ao prazo no qual deve ser· construido esse la-
7.areto, . mas tambem ·quanto. ú- faculdade de o ··Governo poder, 
abrir os creditas necessarios para a sua construcção . 

. L>\ emenda que formulo ·Procurà remediar esses inconve..., 
nientes. . · 

Elia· .está assim redigida: 

«Onde . convier:- Dentro do prazo de dous annos 
dever.á estar construido o lazaret,o especial de ,qu'e 
trata . o· artigo primeiro, podendo o 'Governo abrir os 
creditas necessarios ·para esse fim.» 

. '· . 

Com estas con:sideracõcs julg·o ter ,justificado _a emenda. 
que subll)etto ao esclarecido criterio do Senado Federal. · · 

( •) . Não íoi revisto pelo orador.; 
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Vem á mesa, é lida, apoiada e posta em: discussão a se
gui1lte 

EMENDA 

Onde . convier : • 

. «Dentro do prazo de dous annos deverá estar construido 
.o lazareto especial de que trata o art. 1°, podendo o Governo 
abrir os creditos necessarios para esse fim.»·· 

- Sala das ·sessõesr 12 de s·etembro de :1921.__.: Paulo de 
Frontin. · · · 

' . ' ' 
O Sr. Vid.al Ramos -- Sr. Presideilte, nada tenho a oppor, 

na qualidade de Relator do parecer ·da Con:u;niss·ão de. Agri
cultura, Industria; Corrimercio e Artes, á ·emenda apresentada 
pelo nobre Senador pelo Districto Federal. Devo, entrehnto, 
declarar ao Senado que a Commissão está informada ·de que 
já se acha em ,construcção adeantada a estação ou o lazareto, 
da bahia do Rio de. Janeir0. Isto me foi declarado pelo dire;.. 
ctor do Serviço de Industria Pastoril. 

Não vejo, apezar' disso, nenhum inconveniente em que 
fique determina.do, na proposição, o prazo dentro do qU.al de-
vem ser conclmdas .as . obras., ·. . · . ·· · · · 

' .' . . ' 

E' o que tenho .. a dizer ao Senado. (Muito bem; mu.ito 
bem.) · · · . · · · · · · · · 

' I· ' ' . . . ' • ., , ' . I 

' O Sr. Presidente- Estando a Commissão dé accôrdo com 
a emenda do . Sr. Senador Paulo de. Frontin; continúa a dis-
cussão da propcisíção ., (Pausa.) ·.. ·. . . . . ·. ·. . 

' Si não houver mais quem queira usar .da palavra, . encerro 
a discu,ssão. (Paus.a:) . · .· .·• . . . ... . ' . . . 

· Está encerrada e adiada."'. votação por falta de numero .. 
'' ' . ·.' 

~· ' .!• ....... . 

:r.•. discussão do projecto ao Senado n. 25, de 1921~· auto
rizando. o estabelecimento de duas linhas de na~egacão. entre 
a CaP,iL.al Felieral e, a eidadecde Porto .Alegre, de modo· que 
possam ser inauguradas.·.até setembr.o .. de 1922 .. e· dando outras. 
providencias, .. ·. . . . . 

. Encerrada e adiaaa a votacão. , . ' 
O S.r. Presidarirte - Nada .mais havendo a tratar, vou le-

vantar a sessão. . 

Designo, para. ordem. do dia da seguinte: 
. ' . ' \ _' . 

··· :. . Votação; em 2". disous.sã(), . da proposição ·da Gamara dos 
Deputados n. 4,4, de 19l21, que abre, pelo"Ministerio ·da . Fa
r.enda, ·o credito de. 25:529$1.4'4., su,Pp'lemen.tar (~ verba s• ~ 

' . '. . ' 

Nüo foi revisto pelo .orador. ' . ) . . . '' >1 
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Recebedoria do Dis~ricto l!"'ederal ___, para. pagamenLo da .dos
,. peza ·resultante· da equiparação das quebras dos thesoureiros 

e fieis· aos dos P·agadores e fieis do Thesouro ·· (com parecer 
fàvoraveZ da Commissão d!e Ji'inanças, n . .208, de f9U); · 

Votação, em 2n discussão, da .. proposição ·da Camara dos 
Deputados n. 26, de 1920, que manda contar pelo dobro, aos 
ofHC'iaes do Exercito, da Marinha e da Policia, . o tempo de 
serviço .prestado ma Commissão. de Linhas Telegraphica.s 

. (com emenda da Commissão de Finanças e parecer. desta. 
offerecendo emenrk substitútiva á do Sr. Pires Ferreira, ntt-
me?·o 248, de 1921); . · . · . 

:Votacão, em 2n dis'cussfio, da proposição da Camara dos 
Deputa:dos n. 208, de 1920, que abre, pelo Ministerio da Fa,..;. 
zenda., o credito especial de 26: '154$223, ·ouro, que se destina 
a saldar a divida do Thesouro Nacional ·com o Lloyd .Real 
Hollandez, pelas passagens fornecidas, em Amsterdam, ·a bra-

. sHeiros no comeÇo da gu.erra. européa (com parecer tavoravel 
da Cominissão de Finanças, n. 215, de 1921); · · 

. ' . ' 

· · -votação, em 2n discussão, da proposição .da Camara dos 
Deputaldos n. 255, dé 1920, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o. credito especial de 22:900$, para pagamento .a Vicen

- te dos Santos . Caneco & Comp.., do premio que lhes com
. pete pela. construcção do cutter denominado batelão · n. · 2, 

· (com pa1·ecer tavoraveZ da Commissão de Finanças, n. ·216 
'de 19.21); 

, Votação, em . 3n discussão, da proposição da C amara dos 
Deputados n:'. 9, de 1921, que abre,· pelo M:inisterio da ·Fa- . 
zenda, o. ·cr':dito especial de 50 :000$, para pro segUir o s_erviço 
de publiCaçao, em volume, .de todos os trabalhos·· relativos 'á. 
elaboração· do Codigó Civil (com emenda da 10o'mm'issão de 
Finan'.çâs já ,approvada e parecer f(woraveZ n .. .220, de ·19211); . 

. " ·Votação,' ·Cm 3·• di~cussã~. do, pro.iecto ;do 'Senado n. ,1~, 
de 1921. reconhecendo a D. Rosalma Francisco Barreto o âl
reito· de beneficiaria do montepio de oue era contribuinte 
seu. marido, como a,iudante 'do m~stre das officinas da Es
trada de Ferro Central do Brasil, p~gas as quotas atrazadas 

~ f('offerecida 11ela Comm.issão da .Justiça e Leaislação e com . 
'parecer favoravel ela. de Finanças, n; 22.2, de 1921}; 

Votação. ·em discussão unica, ·do véto ·do Prefeito n .. 16, 
'de 192:1. · á. 'resolução do :conselho -Municipal, · autori•zando o 
·Prefeito· a mandar contar, para os effeitos da ,jubílacão, á 
professora ·cathedratica. primaria ,D. Emília -Braga !):ornes da 
·Cruz, o periodo de terilpo de serviço pela mesma. prestado :na 
parecer '{avp1·a.vel da Qommissão . de Constituição, n. v89, 
d . 19.21) . ' . ' ' ' ' ' . e.. . .. _ , .. . .- . 

·· Votação, · ~m · :aiséussão unica, ido. v~tq · do ]?refeito :n. · 21, 
âe 1.921, á reso'lucão do, Conselho MumciPal, · autor~~ando o 
·Prefeito a mandar addi1cionar, ·· para todos os . ·effei.tos, ~o . 

··tempo de serviço prestado pela professora·. cath'edrabca pr1- · 
maria D; Antonia Pinto de Arau.io Corrêa, o periodo em que 
a mesma professora regeu uma turma· de alumnos' da Escola 
Normal do Districto F·ederal (com parecer contrario da Com, .. 
missão de Coristituiç4a, ·n; 188, de .f9U)'; 

'. 



'i68 A!\"NAES DO SENADO 

Votação cm 2" discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 65, dc'1921, que prohi~e a importação do gado 
zebü ·em todo o tcrritorio nacional (com 1Jarece1· {avm·avel da 
Commissão d•J AaricuUtt·,·a, Industria, Cornmerció e Artes, n1t
me?'O 2.1!i, de :f.92-l) ; 

Votaçã.o em :L" discussão, do pro,i ecto do Senado n. 25, de 
192'1, autorizando o estabelecimento de duns linhas de n.ave-. 
gaoão entre a Capital Federal e a cidade de Porto Alegre, de 
que possam ser inauguradas até setembro de 1922 e dando ou
tras providencias (.com pa1·ece1' favoravel ela Corninissão de 
Constituição, n. 237, de 192-1). 

3• discussão da proposição da .Gamara dos Deputados 
n. 54, de 1921, que abro o credito de 9:600$, para pagamento 
da differença de alugueis de prcdios em que funccionam as 
Alfandeg·as de Porto Aleg·re e de Uruguayana (com parecer 
{avoravel da Commissão ele Finanças n. 212, de 1921); 

3" discussão da ·proposição ela Gamara dos Deputados 
n. 56, de 11J2'1, que abre, pelo Ministerio . da Marinha, o cre
dito de 100:000$, para attendor a hospitalização dos doentes 
tuberculosos da Armada em Nova. Friburgo (com parece1· fa
voravel dct Commissão de F·inanças n. U3, de 192:1); 

3" discussão· da proposição . da Gamara dos Deputados 
n. 57, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Fazenda,. o cre
dil.o especial de 2:493$670, pa'ra pagamento a D. Joanna For
tuna de Oliveira e i'ilhos, em virtude do sentença ,judiciaria 
(com pm·ece1• favoravel da Commissão de Finanças n. 2-11, de 
192-1); ., 

t• drscussão do projecto do Senado n. 120, de 1920, au-:" 
torizando ao Poder Executivo a abrir, pelo Minfsterio da Fa
zenda, o credito especial de .342:337$100, para pagamento ~e 
salarios devidos aos operarias da Imprensa .Nacional e Diario 
Ofj"iC'ial, 1;ela'Livos ao ailno ,de 11J'13 (com 1Ja?'ecer favoravel da 
Commissão de Constiluü;lio c Diplomacia, n. 25, de 1921). ·· · 

Levanta-se· a sessão ús H horas c 30 minutos .. 

06" SESSÃO, EM ·13 DE SETEl\lBRO DE 1021 

PR.l~SlDF.NGIA DO·. Sn. TlUEi'<"'ü DF. PAIVA, PR.ESfDE.\fTE 
•,_ . . ' ... . 

I A's 13. c' 1/2 horas abrc~sc a sessão, a que conc.orrcm os 
Srs. A Azcrçdo; Cunha Pedrosa, Hermeneg-ildo de Moraes, Men
(l~onça MarLms, .Lauro S~clr~, ,Jusl,o Cllcrmont., Inclio .do Bra
sil, .Co~.f.a Rodr~guc~, .Joao __Thon:e, B~njamin B:J.rroso. Fran
CJsc.o Sa, Antomo Massa_, Venan_(\10 Ne1va, Manocl Borba; Eu
.zebio. ele A.n.dracle .. Mon1z S~drc, Bernaeclinn Monteiro, Jero
nymo Monf:en·o, 1\'l!guel de Carvalho, Paulo de FroniJn. Irineu 
~rachado.. ~ornare! o zyJ on.Leiro, Alfeecl? 1Wis, Alvaro ele Gar- · 
valho, .Jc!:'>u l\fur.Lmho, Pedro Cclcst.Jno.. Carlos· 'Cavalcante, 
Lnuro Mullr.1·, V1dnl fiamos e Pt>lippc Scl!midt (30) .. 

/ 
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Deixam ele compar.ecer com causa !iustilficada :os Srs. 
Abúias Neves, Alcxandrmo de Alencar, Srl,veriO ~ery, Lopes 
Gonçalves, .Godofrcdo Vianna, .José_ Euzebw, F~llx Pach~co; 
Anlonino Freire · Eloy elo Souza, ,Joao Lyra, Tobras Monto1ro, 
Carneiro ela Cunha Rosa o Silva, Araujo Góes, Oliveira Val
laclão, Gonçalo Roll'emborg, Siqueirn elo Menezes, Antonio ll'io
niz, n.uy Barbosa, Marcilio do Lacerd~, Nil,o Pecanha, Modesto 
Leal, Sampaio Corrê a. Raul Soares, 1! ranc1sco. Sn;llcs, Adol_Pho 
Gordo, Ramos Caiado, Generoso Marques, . Xav10r da Srlva, 
Soares dos .Santos,· Carlos Barbosa o Vespucw. de Abreu (32). 

E' lida, 'Posta em discussão, o sem reclamac.ão approvada 
a acta . da sessão anterior. . . 

o Sr. 1•. Secretario declara que não h a expediente. · 
' o Sr. 3• Se'cretario ( se1•vindo de .2") . declara que não h a ., 

pareceres. 

o Sr. Jeronymo Monteiro (*) - Sr. Presidente, tive oc
casião. o mesmo a felicidade de ler, com attencão, o brilhante 
trabalho elo eminente Senador pela Babia, Sr .. Moniz Sodré, 
relat-ivamente a uma indicação offerecida ao est,udo do Se
nado pelo Senador pelo Piauhy, •Sr. Felix Pacheco, a propo
sii.o do condecorações . o . titulos concedidos a brasileiros pm· 
governos esl;rangoiros: .A!prcciei. r;ummamento o ·trabalho do 
illustrado Senaclor bahiano, uma das mentalidades cultissimas 
à c, nosso meio .. : 

0 SR. MONIZ SoDRÉ - Bondade de· V. Ex. · 
O SR •• JERONYMO MoNTEIRO - .· .. UI111 dos· talentos que 

tanto recommendam a culta, celebre e notavel mentalidade 
balliana .. · . 

,.O Sn. A. AzEitE!)O- :Muito bem. 
9 SR. JErtONYf"W MoNTEIRO --'- Lendo P.sse trabalho, Sr. 

Prosrdentc, conclm que era do meu dever,· além dos doutos 
fundamentos consignaçlos no parecer do· nobre collega. trazer 
ú consideração do8 membros ela Commissão ·de Cons"tituição 
mais alguns elementos que pudessem servir de fundamento 
:í. doutrina ~ust.entada"' pelo emincrrte Senador,· a quem acabo 
d0 me referrr. . · · · 

Qm de,sses documentos,. Sr." Presidente,·. 6 .historico o au
thcnbco. E uma c~rL~ elo Sr. Dr. l\fagalhã~s .Castro, .um dol'l 
mc~1bros .ela ~om~mssao encarregada, cm 1889, de rcdig·ir o 
proJecto consütumonal. Nessa carta esse eminente jurista :raz 
u_ma roferçnci~ especial ao modo por que i'oi cl:ibprado o ar-
tJg·o const1 t.ucwnal referente. ús condccoracões. · 
. . Certo de que se trata. de um documento de alto valor 

pcrmiLto-me a liberdade do lei-o ao Senado, afim de que. pos..: 
smn todos della Ler conhecimento. · · · . . 

l
. · L'A 

1
carta, djLrigida. ao Sr. marnchal Pires ·Ferreira, nosso 

( 1s me .o c m1u o esl.unado ex-collega, 6 a seguinte: 

. "Cedo~ á inl.imaçfiq que cm ~ua s"eguncla carta, ba 
.----dtas rcceb~da. o meu tllustrc amrgp faz-me de novo e .. 

(~) Nüo foi reviste pelo orador. 
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'desta vez, ·em nnme da Republica: e a s~rvi~o c:l" ver
. 'dade hi~;~Lorica. Em termos taes nlío me é mais iieito, 

sem \nrorrt:>r 'cm l'~nsura justa,. insistir na minll3. pri-
. ·r,Mira. escusa para negar um te~c;t.emunbo t~o . iJ?.venci

velmente invocado. -'Presto-o, po1s, em consc1encia com 
a maior isenção de espírito; mas, em todo caso. contra-
feito, o que, á puridade, confesso.. · · · · · ..... 

No seio da commissão nomeada 'pelo Govr.rno Pro·
visorio para ·elaborar ô . projecto da .· C_onstH.!,lição Fe
:deral o qual servisse de base para as d1scussnes e voto 
definithro da· Assembléa Nacional Constituinte, a que
stão das condecorações estrangeiras concedidas a brasi-· 
leiros. não foi objecto nem ma teria, propriamente, de de
bate: não teve si[T:1er ·realce e hor:.ras de uma maior 
discussfío. Era nat'ural, c• ·h em . se comprehende · cJu o· 
nssim fosse. 

. Republicanos êla propaganâa e êle princípios, êle
f'ensores e apo1:1tolos de um regimen politico :!e governo, 
cuja bas:e está. e assenta· enssencialmente na muALDADE · 
de todos os cidndãos, MAIS· do que mesmo na 1r .. IBERDADE; 
<[Ue bem p6de existir. e de facto existe, em monarchi.as. 
proclamada e triumphante à Republica pelo golpe militar 
de 15 de novembro de. 1889, .a homogeneidade de pensa
mento e de idéas, nesse'assumpto, entre todos n'ós os mem
bros da commissão, foi completa, perfeita e absoluta :ma
nifestou-se até pelo emprego e escolha dos mesmos ter
mos e das mesmas palavras nos· projectos individuaes 
. que escrevemos. e que; depois de examinados. converte
ram-se no ·proJecto definitivo da · commissão apresen-· 
tado ,ao Governo J?rovisorio. . · - . · · · ·' 

:Assim ·é qu~ ne;o projecto Rangel Pestana ·e Santos 
'Y~rneck - art. 39; ~ 2o - pelo pro.]ecto .~merico Bra-. 
s1hense - art .. 70, ,~ 2• ........; e pelo meu ·- art. 39, § 2o .:....... , 

· '(não tendo Saldanha· Marinho anresentado proiecto' 
·seu por ser o nresidente' da éommissãO), não erá 'br·a.:.;· 
sileil'o ou perdia os direitos .de cidadão brasileiro __:. 
q~tem acçeit;asse ·emprego, pensão, titulo ou co'ndecora.
çao de qualquer Governo estrangeiro ... São palavras, 
essas, -i.ext.uaes; e 'iguaes nos tres diversos pro,jectos .. 

• • • t ' ' ,. !'1" ' ". 

Divergimos 'ap~nas . em. um so: nonto,; isto 'é: Am'e
rico Brasiliense, ,para· a inapplica.bilidade ·da· pena, exi
gia. lei do .Con(fresso. Nacional;, Pestana;. Werneck. Sal.;. 
danha e eu optav:amos por uma simples ·.licenÇa do Go
verno . . E tendo sido esta a· ;idéa vencedora, tendo de re-

digir. o ~~o.iecto dÚinitiv6 · d~ Go~missão, aJhi .escrevi.:· 
Art. 87: :p.erde .os 'direitos . de ·cidadão hrasileiro: 

I I • ~I 
I" • • • • • • •: • • • • • • • • 1 • • • •7• • • • • • • • •' • • • · • t •. • • " • .,. • • • e • ,., 

§ 2. 0 Aquelle que, sem licença do Governo, nccei
. tar empi'cgo. 'P.ens~o. titulo. ou condecoração de qualquer 
. (Joverno est.range~ro. 
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Tudo isto deve constar do Livro de acta$ 'dris re
uniües. da Commissão, entregtie · com o original do pro-

. jecto definitivo, assignado por todos os membros, sem 
discrepancia alguma, ao Chefe do Governo Provisorio, 
o marechal Deodoro da Fonseca,. pelo Dr .. Nelson ·de 
"<lasconcellos, qu~ servia de secretario da Commissão ,, 

O Governo. Provisorio, tendo recebido ci .projecto 
da Commissão, . depois de o revêr, corrigir · e 'emendar, 
mantev~. integralmente,' nesse ponto,. o seu dispositivo,· 
apenas substituindo .as palavras - Governo Federal -

· ·pelas Poder Executivo Federal, incontestavelmente mais 
· apropriadas. Assim, no art. · 72, · § 2o, .lettra b, está. es.;. 

cripto que perde os direitos de cidadão brasileiro o que 
acceitur. emprego, · pensão, condecoração ou títulos ·es
trangeiros sem licença. do Poder Executivo FederaL, · 

. . ' 
< 

.Por ultimo, a Assembléa Nacional Constituinte, mais 
radical do que a Commissão e.do ·que o· Governo Pro
visorio. resolvendo soberanamente. e com toda a sua 
autor:idade, desmembrou ó dispositivo do projecto e le
gislou definitivamente, que aquelle que' acceit.asse em
prerro ou pensão .de, Governo estrangeiro perdia os di.:. 
rei tos .de cidadão brasileiro, salvo licença.: mas,. aquelle 

. que. acceitasse condecoração ou tit·ulo nobiliarchico per~ 
dia . todos .os direitos c políticos, ir:remis~ivelrri.ente (vide 

. arts. 71, § 2°, lettra· .b e 72, § 29 do titulo. 4°, secções :1.11. 
e 2n da Constituição· Federal) ., 

.• 

Ali i está, marechal, o que . sei e o· que, exõi1lãiVa
mente no ponto de vista historico, ·devo di?.er sobre :.i 
formação do texto c·onstitucional concernente. ao obje
cto da .sua carta, que. ora respondo com a demora cau-

. sada por affazeres urgentes ·que .tinha em mão, não po-
dendo eu preteril:..os. · · · 

Amigo muito sincero, · · a:f!éctuoso :....:... Magalliãe"S-' 
Cast1'0.". 

.. E'. como se vê, Sr. Pres'idente, ·.um· ver'àadeiro· 'depoi
mento · do que sé passou na cenfecção • da nossa Magna Carta . 
. Por isso entendi que devia trazei-o ao conhecimento do Se
nado, e. de modo muito particular. ao· dos ·doutos' .membros 
da Corrimissão i:le ICónstituição, que· ainda não emittiu o seu 
:parecei' ·sobre o· assumpto de que· trata a indicação a que al-
ludi.·. · · · 

· . Além :desse "documento, peco licença aos membrós mus
tres da Gommissão de Constituição .para cha:çnar: a sua atten-· 
tão para o art. 129. da nova consolidação das,leis, decretos e · 
decisões referentes ao Corpo Diplomatico, approvada pelo de
creto n .. 10.383, de 6, de agosto de 1913, que asst~. dispõe: 

' ', ' .... ,·· ...... • .: ' •, • ' : ': ' '. ,.',:i :· ' . ' 

· · . ·<I:Art .. 1:29. Os membros. do Corpo Diplomatico de
verão. ter. em :vista o art. '72, § 2• da Constituição, que 
extinguiu . as ordens honorificas. brasil.e1ras, sendo-lhes 
vedado,. pois, . o uso de titules nobiliarchicos na. cor-

.. respondencia, official e de condecorac.9e~ daquellas :pr-· 

' . 
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dons a que tiverem pertenciuo, e bem assim o mesrno 
arL. 72 § 29, em virtude do qual perderão todos os -di.:. 

·reitos politicas os cidadãos brasileiros que acceit.arem 
condecorac.õ·es ou . títulos nobiliarchicos estrangeiros. 

• ('Regimento das Legações, art. 13)». 
. . 

Consintam, igualmente,· os ilLusLJ•es collcgas que NL 
chame a sua preciosa. attenção _parn a nota que ao nosso n.\i
nistro na Venezuela enviou em 1891, o Sr .. ' Senador .Justo 
Chermont, nossQ preclaro ·e dis(;incto col!ega, que. naquelle · 
tempo· ;ocurpava ·com brilho e competencia a pasta das Rela
Ções •Exteriores :-··Nesse documento se Icem recommendaçõ!c~? 
muitíssimo especiaes ·em nome do Sr. Pre$idente da Repu
blica ao nosso. ministro ·da Venezuela, a respeito da prohi
biçãb consignada na Constituiçã·o Federal para o uso e para 
a .acceitação de condecorações concedidas por governos cs
.trangeiros. 

, Est:l. conÓebida nos seguintes termos : 
' ' ' . «lVIinisterio das. Relações Exteriores ,.-., Rio de, J.a- · 

. nciro, ao de marco de. 1891. · 

LeYei ao cori.heciménto do Sr. Presidente da Repu-· 
blica a· nota verbal de 13 elo corrente, ·pela qual o Sr. 
D. · Domingo· Santos Ramos, enviado extraordinario c 

. ministro plenipoteilciario dos Estados Unidos de Ve
nezuela, · pede ·. audiencia para entr(lgar ao mesmo 
Sr. Presidente a condecoração do busto do libertador 
.Simão Bolivar ... que S. Ex. o. Sr. Presidente dos ditos 
.•Estados lhe offerece: ·· . . 

Foi moti:vo de 1 grande satisfação para o Sr .. Prcsi
dente. da Republica~ a noLicia de tão obsequioso · oi'f'ere

. cimento;· mas, como ·o Sr. ministro' sabe, a Const.itlli
ção não lhe permHLe accciLal-o. S .. Ex. o Sr.· Pres.i
dente da Venezuela apreciará devidamente· esta · cir-

. cumst.ancia e reconhecerá que o· dos Estados Unidos do 
Brasil nâo póde fazer mais do que agradecer-lhe· cor
dialmente. como agradece, tão elevado testemunho de 
.apreço e amisade. O Sr . .Santos Ramos, que a não ser. o 

. Justo motivo allcgado. seria recebido coin. satist'ação, 

. não se recusar!t sem duvida a levar esta explicaçftr; ·-ao 
conhecimentq do seu .. Governo. . · · · 

' ' . ' '· . 

· Aproveito a occasião para ter a honra de renovar 
ao Sr. ministro as seguranças da minha· álta consi• 

. deração. 

Ao Sr~ D. Domin~o .. Santos . Raníos. - Ju.sto 
. Che'l'morit.». 

. . _ Pocle~(t p~rrccr, Sr ..• Presiclen_te, que o meno~ competen!.e 
l.n'r.o apowdos,~ para tralar .deste 'assumpto, aqm no ·Senado, 

-é exactamente o humilde orador, p·or .ser ·Portador de uma di
gnidade corú~eclida 1:i6r um Governo. que .tem a sua séde na Eu
l'(•j)a. :. Eu, porém; .'cscUSO-'ll1C de ·responder a ut'na arguição ou 
objcc1::.ão ·dessa natüreza, porque· diversos· ,juristas e de mod(i 
parUcular o· proprio Sr~· President~ da Republica se te.em en-. . ' 
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carregado do demons.lrar, de modo cabal, que essas dignidades 
nada temn que ver com aqucllas de que cogita o ·at·t. 72 du 
nos:::a ConsLiLulcão. .· . .. 

O S1t . .:\IoNIZ Somu~ - E' uma questão que jú. foi di-:;cuUda. 
no Institul.o dos Advogados do Rio de J'ancii•o. Elia cxdue os 
títulos o as· condccorar,:.ões concedidas pela Santa Sé. 

:. O SH~ ;reHONY::-w · Mo:wmmo ·- Jú. conhecia essa discussão 
havida no lnsiilulo dos ~\dvog·u.do~ .• li. qual se. refere o nobt·o 
Senador c penso que actuahnenlo é mesmo uma doutrina 
lriumpbanle esta. a de entender-';c que as dignidades- conce
didas pela Santa Sé uão se poderãr, equiparar ,áquellas'. de qn!j 
cngita o art. 72, § 29 ela ConstitUição. . . - · 

Anle.s de terminar, Sr ... Presidente, preciso deixar bem 
clm·o que .·as palavras que acabo de proferir c bem assim 
o docume-nto por mim offer.ecido á consideracão do Senado 
c do estudo dos membros -da Commissão de Constitui~:-ão, não 
te em outro ub,jectivo senão contribuir. para a rnellwr iuLer.
prfc!.l ação c praLica do texto· consLiLucional. 
' Apenas entendi que era. c G elo rneu dever _.:_. convencido 
como me acho de que a Co11stíl.uir;ão precisa ser respeitada -· 
empregar esforços por que ü;lu se d1} c pôr em ci'fü.:icncia t.n-

. dos os_ elementos que possam concorrer para collimar. tal oh
.!ectivb. E os documentos de que rrie occupo pres.enlemente 
rnuito .poder.ão servir ljara Jacilitat• ao Senado um -pronuncia~ 
menlo. clefinitivo ::;obre·· o assumptô. 

O Sn. MoNiz. Sonn.É - A esse depoimento· valiosíssimo p1:í-
. de-se Jun~ar o depoimento :q.ot;1bilissimq do Sr. Barbosa Lima. 
que, felic1tando-mc_ pelo parecer, declarou que realmente t>ra 
esse· o penf3amen.to qn;e eu devia ter, s~ndo membro desta no- · 
lave! assembléa. · . · . . 
. · ' O SH. J1moNY.MO MoNTEmo- Estimo muito 9uvir -o aparte 
do V. Ex. Aereditava que os parabens do cultissimo e· grande 
espirita ele' Barbosa Lima a V. Ex. o eram m~is pelo seu .pre
cioso q, brilbantissimo trabalho do que propriamente pela ver
dadeira interpretação que deu ao texto constitucional. E' que 
a interpretação de um disposHivo legal qualquer ·que ellc 
fosse, desde · que partiss.e ele um douto e ·estudioso como 6 o 
-nobre Senador, não podia deixar de ser de . accôrdo com pen
samento exac'to , do legislador e re'passado da erudição, ela..: 
reza e -logica que illustram o seu· parecer, prendendo a atte.n-
t.:ão de todos os que o lee~: · 

Feita essa declaração, parecé-mc . que fica pcrfeitamenLe 
explicada. a minha. altitude. .) . · _ 

. Damcntó constantemente que o Poder Legislativó, quet• 
nrste ramo quer no outro; que-o Poder.Execut.ivo c- porqn1: 
nii.o dizer'? .:_. lambem· o Poder Judiciario,, entre· nós, nestes 
ulliinos tempos, de corrimum accOrdo ottisoladameJ:lte, ora u~, · 
ora. outro. todos venham fazendo taboa; rasa -ela' ·nossa Consb
taiç.ão. :eri:L· pontos .. verdadeiramente basicos do . regímen .. Es
canJalízado com esses. factos, cruc se reproduzem constant~c~ 
mente e que te.em apoio nesta Casa c 'na outra do Parlamento, . 
limitei-me a lastimar que assim aconLeç.a,_ com cnfraqueci.
men(o do principio da autoridade e com desmoralização dos 
disposil.i'vos legaes em vigor. . 
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Desejoso de ver compleL:uncnLc relegada utnu. l::Í.l praliea 
não poupo· csl'ol'ços pura. pt•ol'ligar esse múo vezo c cooperar 
·por que se possa trilhar um nov•J caminho de .perfeita obl:'·· 
dioncia ú Constituição em harmonia com. a verdadgira irltel'-
prelaoão de suas llisposicõos. · 

_.\proveito o ensejo de estar na tribuna, .. Sr. Presidente, 
ptu•a communicar a V. Ex. que a Commissão Especial do ke
forma cto l'ltontepio ·não tem feito trabalho algum nestes ulti
mos dias pelo motivo de s.e achar adoentado' e ausente ·de ata 
Capital· o seu digno Presidi:mte; ·o illustrado Sr. Senador Soa.;; 
res dos. Santos; Peço a V.' Ex. se digne providenciar, corou 
for mais acertado. no: sentido da Commissão continuar os ·seus 

· trabalbos. (Mtdto bem; muito bem.) 

. ' . ORDEM DO. DJ:Aj 
~ ' . . .. 

' 
O Sr. Presidente _: Não havendo ainda numero para as 

votacõos constantes da ordc~1 do dia, passa-se á materf'l', em 
dcbat.e: 

' •· .. 
OHJEDl'l'O PA:rtA PAGAMENTO DE ALU.GUEIS · 

3• discussão da. proposição da Gamara dos ·Deputados 
n ... 54, de 192f, que abre o credito de 9:600$, para pagamento 
ela differença ·de alugueis de predios em que. funccionam as 
Alfandegas de Porto Alegre é de Uruguayana . . ' ' . . 

Encerrada e adiada ,a votaçãQ .. 

· CREDITO PARA HOSPITAES DA MARINHA 
I 

3" . discussão · da proposição · da. Gamara dos • .Deputados 
n. 56,· de 1921, que aore, ·.pelo Ministerio da Marinha, o· era-.· 
cltio· de 100 :000$. para attender á hospitalização dos doentes 
tuberculQsos da Armada em Nova· Friburgo. . . . . · · 

• < '. • • • i '' '. ·, ' ·. . ,· :· : ' ' ·. ., . ' 

· O Sr. Miguel, de Carvalho · ( ~) -. S1:. Presidenl.e, são muito 
rapiclas ·as considerações · que vou ter a hónra . de fazer per
ante o Senado. Não me tra:t á. tribuna o desejo de , embaraçar 
a .. passagem 'da proposição .·que está .. sendo discutida~ em. ter
ceiro · turno. Bem , ao cQntrario, meu intuito' é melhorar as · 
condições da proposição,· si · da Comn1issão . de ·Finanças 
obtiver os esclarecimenws que desejo;, . ' 

., • I , . ,' . ,• , 

. J?·elo parecer que acompanha a · proposição,, parêce que · 
trata de applicar a . .importancia de 100 contós de réis a me
lhoramentos do pavilhão, .casa ou que melhor nome ·tenha,. 
onde se aoham os mar.itimos nacionaes. affectactados de· tu
berculose. A. réclamação do,.honrádo .Sr~ .director.· de' Satidc' 
da 1\IIai:inha ."tambem não é bas,tante clara.· · · ' · · · · . ~ ' ' .. ' ' . ' ' . .: 

· '' i Para eu dar 'o meu voto,' necessitaria se.r i~ormado ,.:...., e 
são esses os esclarecimentos que peco - si se.'.se trata· de re- · 
parQs no ·que já exi'stc- feiLo, ·otr nova coustruccão. 

. . . . ' . ·~ 
' . ' . ..;·' ' .. 

. ('•). Não foi revisto pelo orador. 
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Corno elon1enLo ·essencial para qualquer· delibP.raçáo, nos 
l'ulLa a indicação do numero de enfermos que devem ·ser re
eolhidos aos com par tirnentns dest.inaclos a Luberc.ulosos. Isso 
é essencial. · · 

A falta de clareza gei·a em ·meu espirito.· certa :vacilaÇão 
quanto ao voLo que devo dar á proposii)ÜO . 

V. ·Ex., Sr. Presidente, compl'chende que não vale ·a 
pena applicar a somma importante de cem contos de réis 
para' melhorar o. pavilhão onde. se acham os nosos marinhei
ros tuberculosos, tal é o estado de ruina, ·por assim dizer; em 
que o ·mesmo se encontra. Procurando . conhecer q que ha, li 
as peças justificativas, das quaes tomei -alguns ·apontamentos. 
Desses, porém, não estou muntdo ·porque. ignorava que a pro-

. posição estivesse incluída entre as materias que constituem a 
ordem. do dia. de hoje, ·Mas, nem por isso deixarei de cum-
prir meu dever, discutindo. a proposição. . . . . . . 

· · O director <la secção sanitaria existente em Nova Fri- · 
-burgo, o Sr. contra-almirante Bulcão, na sua reclamação de 
maio deste anno ao Governo, . refere-se :i .situação precaria 
em que ·ficaram os marfnheiros · tuberculosôs .-:- que até en-· 
tão eram tratados .em Copacabana -.- transferidos, como· :l'o
ram, para barracões ou armazens .. que serviram de hospeda
sem aos marítimos allemães <lurante a. guerra de 1914. Esses 
pavilhões o.u esses armazens estavam ·completamente estra
gados e, se V. Ex. me :fizesse o favor de mandar os origi-: 
naes ,eu leria algumas linhas do que diz o Sr. contra-almi
rante Bulcão: ., 

I. 

. · "« ••• ·nos barracões que serviram ·de dormitorio 
aos internados allemães, durante' a . guerra. Essa in
stallação ·que já a esse tempo feri~ todos· os preceitos. 
da hygiene hospitalar ·- e a que recvrreti o vosso an-

.. teces9or, ·por aviso <lo. meu, par.a substitui,r a defei-:-
, tuosa installaoão <le taes doentes ~m Copacabana -

tornou-se cada vez mais inconveniente: é tal a impro
priedade. dos barracõ("s, sem· calafeto e sem forro 1'" 
tecto, que a quadra invernosa, . apezar da excellencia. 
do clima, foi no anno transacto causa para. augmenf.o) 
de mortalidade nos mezes ;frios do anno, mercê da falta 

· ·de 'abrigo· das improvisadas enfermarias. ·. 
•.. : • 1 i ! ' ' • ' '.. - ' ' ', 

«0 estadrJ. material das install~cÕes é o mais •Precario. 
Banheiro, cozinha, privadas, · passadiços, ·todos os annexos· 
construidos toscamente, na persuasão do caracter provisorio, 
estão hoje cm ruinas .~ · · 

.·• 

. Não .fLli, pois, infiel quando disse a. V. Ex;,~ Sr ... !Presi
dente, ·queiera um estado de ruirias aquelle em que .se achavam 
os estabeleCimentos que .abrigam os marinheiros tuberculosos.· 
Não é possível . que semelhante . desc.a!abr,o continue. Crei.o, 
porém .. q_ue o rn,elhór é que, mediante m!ormaçõe.s que devem 
ser solicitadas. ao Governo, o Senado sa1ba .o que, pretendem 
fazer: si uma nova ·installação, ou si concertar e reparar bar
racões que, além. de improprias, se acham em estado de rui
nas, corno diz o contr~.:alrnirante Bulc§o. 



Neste seg·unclo caso não mo parece ;justo que se gastem 
1 00:000$ rm 11l11'a pm·da, porquanto desses concertos .nada re
sultará cupu:t. de aLl.ondcr ao Jim que se Lcm cm VIS La: dat• 
acoonuuodaoão aos marinheiros nac.ionaes aLaeados de tuber
culose. Parecendo-me que deve ser preferivel a inslal!acão 
õe um pavilhão destinado exclusivamente a este fim, JUlgo 
indispemmvel que a Commissão de Finanças se entenda dil1e
ctamcnLe com o Governo, ou por intcrmedio da Commissão de 
Marinha e Guerrà se informe qual ti a média elos doentes hos
pitalisados afim do (fl!C se saiba as J)roporçõcs que deven'l ter. 
esas novas insüillações. Determinadas esses propor(iõcs, fa
cilitado eslará o trabalho do orcameut.o. Não é possivel com 
1.00:000$ fazer-:-sc um scrvico hospitalar; por mais reduzido 
que seja o .numero ele· internadós, sobretudo tratando-so da 
tuberculose. 

Ningucm llo.ie fará uma installaoão para osLe fim sem, 
c~ntr.·e outras pr,~occupa(;õcs. à da const.rucção de pt~recles com 
eamaras ele ar, afim de sct· mantida a situação igual hygromo
.f.rica ~m proveito elos doentes, quer no. varão, quer no in
verno. 

Tamhem ninguem pôde. imaginar que,· cm se tratanqo du 
melhorar a sit.uac:ão dos cnfrJ'rmos atacados de tuberculose. 
não se prormrc fazer. a renovaç.ão do ar nas enfermarias,. o· 
bem assim muitas e muitas· outras cxigcncias ·cm proveito 
ctG doenLe, as quacs"-qncm sabe?- observadas· conveniente
mente nos caso&- qUe não se:jam de tuberculose al~crLa, não . 
. darão o séu reslabclccimcnlo. . . ·. · · • 

Darei o. meu voto éom maior satisfação para . cm vez do 
100 serem applicados 200 contos na consLrucção. de um pa
vilhão, conform·e o numero de doentes, que. os pudesse, re~ 
ceber convenientemente, attcstancln assim o interesse de todos 
nós pelos servidnrcs ·ela Patria. Não concordo, cnl;rctanto, em 
quo limit~mós a nossa· acção, dando ceú1 contos ele réis. para. 
mandar i'orrar tcct.os c calafetar. assoalhas ele velhos armazens, 
(• que ·vaie ·por dizer - fazer reparos c cpuccrtos que só se 
fazem em' casas conclemnadas. . 
. . . ·vê, pois, o Senarlo que cu divirjo do ·parecer era Com
missão para·o effeito nãO de deixar de dar o que se'perle, mas 
para melhorar .a situação dos. enfermos. . . . · · ' 

Requeiro, pois, ao Senado ...:.... e justificado fica .esse re
querimento· -que a proposição volte. â Co~unissão ele Fi-_... 
nancas, para que, colhendo esses esclarecimentos, · dire·cta-:
ment:c do •Govern'o, ·ou por. intermedio 'ela· Commissão de Ma
rinha c ·Guerra:·cmitta nova opinião,· .. capaz de bem esclarecer· 
a. Ca~a. Só. assim poderemos' saber· o que iremos· votar. · 

Vou enviar â Mesa o mt3u reciuerimento. 
. ·O Sn. 'Pm~SlDENT·E ---:-·Devo lembrar ao 'nobre Senador que 

apenas se acham presentes 27 Srs. Senadores, c que· a falta· 
de numero fará com'qüe fique prejudicado o reqll.erimen.to de 
V. Ex. · · · · · · 

: O Sn. .. MtGUEL DE CAáVAr:uo - Neste caso,. ficam· os metis 
funclamenLo~ de .. pé, e,· quando houver numero, o: renovarei • 

. . 0; Sn:. PR;ES~D:BN'J.1~ ....::. . Perfeitament-e; logo 'que haja nu-
muro, prevemrc1 V. · Ex. · ·· 

\ 

' j . 

'.o 



I 
I 

Sgss}~O El\1 ·!3 DE SE'l'icMBHO DE 1921 , f77 

O Slt. l\l1ut:"r. .c l.é C,\lt\'AI .. uo ~ Em n que Linha a dizer.; 
(Jhtilu út:m; '1111/.ilo úem.) 

Ve''' ú 111e~a. ,-; I ida, UIJoiada e pus la -cm di::;cussüo com a 
1r>rupo::;if,iúu, a seg·uinLe 

• 

Acot·eseettle-se como arLigo atldi1.1vo: 

At·l.ig-n .. Fica i:;ualnwnL'! aulnrizado o Governo Federal, a 
abrit•, peln }l.inhdcrin da .Jur.;t.i\:a c No;;ocios Interiores, o ct·e
diLu ele :300:000$, pum auxiliai' a .Polyclinicm dn Rio de ,fa
itdt·o a eonsl.ruil· mais um pttVimenLu no cdii'icio de ;;ua st~dc 
na avenida Ilio Branco. 

Sala das sessões, 13 de seLembrn ··de l!J21. - Paulo de, 
Fro11l in. 

. . O Sr. Presidente - Em vi el.u dr. da emenda aprcscnLaclt'., 
declaro ~'<Uspen~a a d iscussúo afim etc ~c r envia,ttt á Com
missãu de Fimmvus. 

:3• discussfw da JH'Ciposição da Gamara dos Deputados 
n. 57, de :19~1, que abre, pelo l\linisLerio. da J!'azenda, o cre
dito CS[)ecial de 2 :ft!):~$070, para pag·amcnto a D. :Joanna For
Lu na da Oli,ieil'a e filllu~, UJJJ .viill1rle de <:ent·mt,;D- judicial'ia. . . 

Bneel'l'ÚLla e adi ada a Vl.d,ttt;.iiu. 
"i .• 

·J' di.scus~ão du p!'o,iccto dLJ Senado n. 120. de. ·1920. au
tori.zamlo ao .Poder Exeoutiyo a tt!Jl'it•, pelu Müiisterio dá J!'a
.wncla. 1.1 c1·ed itn t!t;peci ttl de 3·1 2 : :3:37lli I 00, para pagamento .:I e 
salal'ios devidos ·aos opel'at'ios da Imprensa Nacional c Dia1·lo 
0/ltciul, rela!.ivos ao auno ele ·1!H3. · 

' ].!;twcJ'J'acla c ttll i ada a vof.ut.:iio. 
' . 

- O Sr. Presidente -·Nada ·Jtmis lwsendo a Ll'alar, vou 
lcvanltu· a scs:;ii.o .. 

Designo para onlunt do dia da seguinte~. 

· · Vof.açüo, cn1 2" cliseussão, da proposil,ião· da Gamara dos 
J).,~JHLI.ados n. .l-J, de :l!J21: que abre, pelo ·l\finisterio da Fa
:~.enda; o crcdi Lo de 25 :529$1H, suplcrncntar à verba .81" - Re
cebedoria· {lo Districl,o Federal·.__. para pagamento da despcza 
resultante da oqui•paração .das quebras dos thesoureirps c 
fi eis aos dos pagadores c 'fieis do 'fh'csouro (com pa1•ecc·r (a
'VOI'a·vcl da Cou~nüssão ele Füw.1·was, n. '208, de ·1921); · 

Votação, cm .2• discussã'o, ela proposição da Camà.ra dos 
Deputados n. 26, ele 1Q20, que manda contar P,clp dobro, aos 

S. - Vol. V., i2 
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officiucs do Exercito, ia 11\furinha e da Policia, o tempo de 
serviço prestado nu Commissão de Linhas Telegraphicas 
( co·m entenda da Com missão de. F·inanças e pa1·ecer desta of
terecendo ·wma subsl'itttt'iva á do 81•. Pires Fen·eira,. ~u
.mero 218, de 19121 J; 

Votação, em 2n discussã'o, da proposição da Gamara. dos 
Deputados n. 208, de 1920, que abre, ·pelo Ministerio dà Fa
zenda,· o credito especial de 26 :fu54.$2,23, ouro, que se destina 
a saldar a divida do Thesouro IN'aeional com. o Lloyd Real 
HollandC'Z, pelas passagens fornecidas, em Amsterdam, a bra
sileiros no começo da guerra européa (com parecer tavoravel_ 
da Cornmissão de Finanças, n. '245, de 1921 ); 

Votação, em 2n discussão, da· proposição da Gamara dos 
Deputados n. 255, de 1920 que abre,. pelo Ministcrio da Fa
zenda, o cr·ecmo especial de 22 :900$, ·para pagamento a Vi
cente dos Santos Caneco & Comp., ·do .premio· que lhes com
pete pela construcção do cuttcr denominado batelão n. _ 2 
(com pa1·ece1· favoravel da Comrn:issão de Finanças, n. 21 G) 
de 19~21); · • . . 

Votação, cm 3n discussão, da proposiÇão da .Gamara dos 
Deputados n. 9, de 1'9'21, .Çiue abre, pelo •l\'Nnisterio da Fa
zenda, o c r c diLo especial de 50:0001$. para proseguir o serviço . 
de publicação, em· volume, de todas. os trabalhos relativos t'í · 
elabo:r:ação do . C o digo . Civil (com emenda da Commissão de 
F-inanças já approvada e pm·ecà faVo1'avel n. !2·20, c~e 4 924); 

Votação, cm 3" discussão, do projedo do Seúadó n. 12, 
de 1921. ·reconhecendo a D. Rosalina Francisco Bnrretõ o en
rei to dé . beneficiaria do· montepio de· que era ·contribuinte 
seu maridu, como ajudante do mestre das officinas da Es
tr·acla de Berro Central do Brasil, pagas as quotas atr.azadas 
( offer·eciâo 2Jela Comm'issão ele Justiç_a e Leaislaçüo e com. 
var·ecer· j'avoi·avel da de Finanças, n. 22·1, de 4924); 

. · Votação, em 3" diséussão, do ;p:roject.o do Senado n. 35, 
de ·1919, concedendo a D. 'Maria da Gloria Dutra Meneghczz:. 
viuva de Arnaldo Meneghezzi, ex-inspector da Repartição Ge.:. 
ral dos Telegraphos, o direi.Lo á pensão de montepio no cargo 
que. elle exercia (of{er•eC'ido pelei Conmvissão de Jusllr;a e Le
aislaçcio e corn par•ecer· favomvel ela· Comnâssão de PinançQ.s, 
n. 222, de 4924); ·· · · · 

Votação, em discussão unica, do vél'o .do Prefeito n. i6, 
de 1921, á resolucão do . Conselho Municipal, . autorizando ·:> 
Prefeito a mandar ·contar, para os· cffcitos · dà jubilação, :.t 
fJrofessora. cathedratica ;p.rimaria .D. Emília· Braga Gomes f.!a 
Cruz, o pcriodo de tempo de serviço pela mesma prestado na 
o.ntiga Escola Municipal S. Sebastião, como . acljunla (cor•!, 
'[Ja?·eccJ• j'avomvel da Comm·issão de Constit·wição, n. ·I 89, ele 
4920; . . . 

, " , , I 

, . VOtação, cm discussão unica, elo v é lo do P1~efei Lo n. 21, 
de 1 D21, á resolução do Conselho Municipal, anf;orizando <.' 
P J•cfeito· a mandar . addicionar, para todos ,os effeitos. a•J 
tempo ele ser:viç.o prestado pela professora cathedratica· pri- . 

_maria D. Antonia Piüt,o de :t\:raujo Corrêa, o período cm que 
o mesma pl'ofessora regeu uma turma ele alumnos da Escob 
Normal .do Districto Federal (com pa1'ecer· ctmtrar··io ela Com- · 
rnis.sdo de Cons~·ifuição, n .. ·188, de •1921); • · · - · · · · 

,, 
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:VoLuçüo, on1 2" discussão da proposição .tia Gamara Cl(l::; 
Deputados n. ülí, de 1 92·1, que pro h ibe a im[Jortação do g·adü 
~ebú cm Lodo o terrilorio nacional (com pm·ecm· favoravel da 
Coutudssüo de Artricullw·a, Indust1·ia, Comrnercio e A.rles, ntt-
mero 2.15, ele -192·1); . 

Votação,. em 1". discussão, do projeeto do Senado n. 25, 
de HJ.2J, nu torizando o ·estabelecimenLo do duas linluu; de na
veg'ttçüo enLrc a Capital FedPral o a eidadc de Porto Alegre, 
de que possam ser inauguradas af.t~ setembro de 1922 o dando 
outras pt·ovidencias (com parec~.:t• f'aL•oravcl da Commis.1·cío de 
Constilw:~:ão, n. 2.'J7, de 1921) ; · . 

. YoLat,;.üo~ c1n ::J• discussüo, ela proposivüo da Ctunar·a tios 
Deputados u. 5·L de Hl21, que abre o cr·cdito de 9:600$, pat·a 
pagamcnf.o da dil'l'ercnça ele alugueis de preclios em que l'une
r:.ionarn as Alfandcg·as de Porto Alegre c ·de Ut·uguayana (com 
~Ja1·ecc·1' j'ai)Ortwel da Co·muâsscio de fi~inan~:as, n. 212, clr.: ·I 921); 

. VoLac::ão,. em 3" discus~ão, da pr·óiJOSiçüo çla Camar·a elo-:; 
Dcpulu.dos n. 57, de 19.21,' que abt·e, pelo Ministerio da ]~'u
wnda, 1 o credito cspeci al de' .2: .:.íV:J$670, .para vagamen Lo a 
D. Jouima Fortuna de Olivoil'a . e filhos. cm virtude de sen
tonçá ju.diciaria (co·m parcce1· favomvcl ·da Comudssâo de Pi-
nanca.~· n. 2-f4, .dr.: ·19-2·1); . · · 

· Volaç.ão, ent i" discus,.;ão, elo Pt't.ljecto do Senado n. 120, 
de· HJ20, aul.oriimnr.lo ao. Poder Exct:Útivo a abri r. pelo Mi
nisl.et'io .da Fazenda, o ct;'cdito cs·pccial de 3-12::3:37$100, pum 
[íagamenL·o de salarios devidos aos opcrarios da Imprensa N~~
cional e Diw·'io 0/f'iâal, relativos ao anno ele HH3 (com 1Jai'IJ~ 
cc1• fa-vora·vel• da Comnâsstío de Constilttü;úo c • Diplomacia, 

.Q .. l ·19"1) . . . n. ,.o, c c . ,.,. • . . . . 

Levanta--se a sessão U.s 14 hon1s u 20 mi nulos. 

AG'l'A 11A HEU~L\0 EM :t!t. DE SETl~l\lDllO DE 10.21 

A':': J3 c meia ho1·as aeham.-se pt·csenLcs os Srs. A. Aze
z·edo, Silverio· Nery, Justo Chernwnt, Jndio ,do. Brasil. CosLa 
ftodrig·.ues, EJoy de Sout.a, .João Lyra; l\lanocJ Bo.l'.ba. Bcrlutr.·
di.no l\Iontciro. 1\Inrt\Llio tle Lacet·da. Mig·uel ele Carvalho. P::ntlo 
dr! Fronl.in. Bcrnat·do Monteiro. Josr~ .!\Ju rU.rüw. Lau r·o Müllur e 
·v i r.lal. Hamós ( 10) • . ·' · 

Deixam de (:o!llrwr·r.ceJ· com. r:l1usn .iu~l.iflcacla os St's. 
Cunha Pedro,.;a. Abcliu:; Neves. Hermcnegilcir) de Moraes, Mnn
t.lonçu· 1\JaJ'UnH .. "\kxandrino de Alencar. Lopes Gonçalves, C:r:
ilcifredo "Vianna .. Jo,.,.é Euzchi(,, FC! h: .Pacheeo. A.nl.onino .'Freir·r~, 
:; não Thomi.í, nenjum in . BaJ.'!'OHO, J:"rnnc isc:o Sti, '!;oh ias Montei
ro. Antonio i'fa~sa. Venaneio Neiva. Carneiro. da Cunha. Rosa 
c Silva .. Euzéh1o· 1:1e Andl'adc, Araujo Góes, Oliveira VallacHíP, 
Gon<;alo Rolleml:ie r·~·.· Siqne ira ele 1\f•:Jnczcs. Antonio Moo iz, l\'Io
Iliz Sodré. Ruy Barhosa, .Teronymo .1\Iqnteiro, Nilo l?cçanha, )VIa·· . , ' ' . . 
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d~Ji"Lo L1~ul. ~lliYilHtill 1:111'1'1.\u, lt•inetl :'lluclmêlo. lltHtl Soat•e.:;, 
Fra11ei:<en :::nl!l!!::\, .·\,J,l!IJilll c;,ll'dt'l, AI !'l'('dl' E li is .. \lvat•o de Cal'
val hu, :P,•d 1'11 Cek:<l.inr,, Humo:< 1 ;uinch.l. C a I'Jw; Ca vali;aul.c. Gu
Jli!J'I.lSo Mal'(]tle;;, ;~uvi<'l' da 8ilva, · S•Jttl.'lJS cl1Jt: ~tuüu:<, Cul'ln~ 
llariJ'.l~tt e Y '!" p tu: tu de . Ab t'l' u ( IJ o) • 

O Sr. Paulo de Frontin ür:.rv i11d';; r.! e I" Sccrel a1·iu) declttl'U 
que nü'·' Jm exvedienlc. · · · 

O Sr. Lauro Müller (8C'J't:iwlu de 2" s~.:et·ct a riu) declal'n 
que nfir) llll va;·ecercs. 

O Sr. Pr&sidente - Tendu C•lllliJtll'ecidu upemti:i 1 li 8t~.~. 
f:iclladures, nãu púde lH,.ic h a ver sc:;siio. 

Dc:-;ig'll~' ·l'Hl'U •.'~t·delll du dia da seguinle_: 

Vul.u~,;fío. em ~~~ di::;et'!:<são, da lH'OlJ''sil;f.in da CauJtu·a dos 
Depu Lado::; 11. Vt, · cl•J ·I !!21. q11r: abt·e; pcln 1\lini;;Lcriu da Fa-
wnda. '' C.J't'dilll rk ~!) :5~Dl!il !(.\, ;;uvplnnwnl.ar· ú verba l:l"- H.e,.. 
:~eiJ,~duria do Djsl.l·.iet.o Fedet·ul -· para pag:.ur.tenLo ela· d1~spe.za 
j'tJ:-:Idlanle. da equJpnra,:iio das quebt.·as rins· l.liesourciru::: e 
:ríeis uu."' do" pag;ador·t•s I! fieis do ThesOlii'O (r:t:nn 1Jt.t'l'eccr {a-
l.'orct,t.:d 1lu. CIJ'I!Iuti.~~Jliq de Finwu;a~·, -h •. 20&, ,de 1921); . 

. Ynl.a\iÜ'·'• t'Jll 2" di,;eus:::ã1.', da: lH'OlJnSi\:ão da. Gamara dos 
D•!puladn:; 11 .. ::!ti, de :UJ.~II, que nmüda t:•JUI;ttl' peln dohi'U, tt'.'·~ 
n.l'J'ieiw!::; do l~xer·eito, da. Ma1·inlta ü da. Pnlieiu. u LtJillP/1 .de 
;;:er·vi~,;•.' lH'e:::tadrJ na ·· Contmissãn . 'tl1J Linha.-; 'CelegTapltieu:; 
(cnm r~llwndu da Cmnt11iss!i() ·de Fútanr;as '·~ 1Jr.u·cccr !làsta. óf,.. 
j'o!rr:cewln u:twr s•tr Ú81.'ilnli'ca · r.í 1lrJ St•. Ph·r:s Fuh·ci1·a, · nu.':: 
1.'l!JI'U 21&, r/!: NJ21); . · . · · · · 

Vcdnldiíu, cm :!" f.li,;ell:-:,:i'it.l, lia lH'OÍJU!:'i\:·ü'l' ,ja. Camai'<.J; d":; 
L''~lrul.adus 11. ·ws. d1! 'i!l:.W, que abrtJ, IH!l'.l ~~ ini:::Lerio da Fa
:t.Pill.la. " e1··edi{;) estHx.ial t.k ~G :·í5.U\i~2:3, uuru, que se dcsl.iúa 
a snldttl' a divirJa i.lr) T!1e:~nnr" Nneion::tl enrn o'" Lloyd .. H1ml 
H:)llandcz. pela!" :Ptt:<Stt/;l'l!Jl,; Jtn·tweicla::;, em .:\nlsl.f!!'dam, a lJI·a
,.:ilei I'I.IS· llll t:OI{I(.)t_:Ú. d::t g'l'll:'l'rU. (.)UI'Ol.Jt~U (IJ()/1'/, j)(I.I'I!Cf1'1' (a;VUI'll'l)•.'l 
1/U Commis.yr.í.o dG Ji'inu.u~~11s, n .. ·21:'5, de .f.921); · . · 

' 
Yrl!.ut;flo, r:nl :?." di:;ei!:<Sli.lr, da pr•)posi,;ão da Cantal'a tliw. 

Dl~JIU Lado~ i1 · .. :!5r.i, de J \1.:!0. qtte abre, pelo 1\'linisl.el·iu ela Ji'a .. 
z••r1da, o ,n·r~dilr. J.'SlJrJt~ial rlr) 22 :nou$. var·a pagumenLo a Vi
,;enlr! rlns S:wf(,,.., Ca12CC'J & Con~p., do pr~~D_lio' qne II! c" ':"111-
:pelt.~ pela eoll~;J,·ueçao do t;ul.l.el' denrJillllladO. bal.eltlO. Jl'.. ::: 
( errm '/JW'r!r:r.:1· {r.t.t)oro:cd da Com.n1. i~::mu r./1: F ina·J11,:r.t,8, ., •. 21 li, 
ti.•! /!}21) ; 

'V•llar'f.i'.'· ~~m .;3• di,:(;_,,,.._.;;ft•.l. tla ri1·upn::;ildii'\ da. Canltll'tt ,j,,-5 
J)upuLado'~ IÍ. n, tlt) J !)2J. qnc' abre, pelo l\linisLet'io dt\ Fu
z..:nda. n· er·erlii.C• eSJH)eittl de 50 :OUO$ púht pro,;,~g'lli.r n servil;:.• 
de ,.pnhl icaullu, em vnlume. ele todos ·os trabalhos relativo::: (L 
r.~labt.U':t(ift(l ·do C1)dig\l Uivil (cmn eí11enr.la da Com'nl;i88r.io dr! 
Fina11çu.8 :iâ o.JlJI'I'oVada r1 1W'I"IJCet· j'u.t;um·vd n. ,220, ele ·I 9:21); 

· Vol.a~,;ãu, em. ~3· diséu,:são, do lH'oj"eeLn &r' :Sqnadó 11. ·.! Z. 
,.].~ :I.D.:!:l. rer.on!,eeendf.l a D. no salina ]!'rauci~eo ::Bar reLo o di-·. 
J•:Jilu de bene~:iciaria do .nwnleniu ·de que el·:i,;conlribu!nl.r: 
~·cu marido, ~:mnu a,iudanle rlo mcsLrc das officinas da. E:;
J,radt\ 'tlc :Fcl'l'o Gcn.t1:al do Brasil, pugas as qllo.ta~ tt1I:azacla:s 

/ 

.. 
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,t,rtrer::!t' /0;!}01'11'1!el da '/''. fi't,J~flll\:as, n. 22-1, r/rJ 1 921): . 
Vnl:a~.:uo, em :1" dJSCll:"s:w. dn [H'n.ieeln do Senado n, 31) 

t.l~· J!H n. COilCfJdendo a' D' 2Haria da Ulol'ia Dl.liJ•a l\IcnC.(:'hf'zzi' 
vwva de Arnaldo l\Jencg·IJczzi, f'X-inspnd.rH' ·da Hopa1·Lir·ãn Gi'~-: 
J•al dos Tl~ll•g:r·:~phn;;, n dir•f'iln {t tWnsiín de JnoniPpin n; .. CUI'I!'II 
q1_w el}c excecia (oj'{t!1'1'Cido 11ela C:nmut.l.l'.l'fio tf,• Ju.,:li(·a e L~·
u tslt.II,.'I.W e co·m ]J01't'l.!r't' fm:ora·t.•r•f tfu Crnnm·is,\'lio r(e P.l'l1aiU'II,\' 
n. 2::&2, dr! 4.921): · · . · ·· • 

Vnl.ação. em di:-cussi'io unica, do ·t;ciln dn Prcü:il.o n. :l(i, 
rlrJ '! !J.2·1, ii. ro~o!u(:ão do. ConsrJl!Jo ~Inniei pai,. au Lorizanrln ft 
JlJ'L'ieJLn a mnnclal' eonl.ar .. para os pf':l'oil.os ria juhitur.ão (L! 

Il•··nl'essnra ~nl.ltedJ•tll.ica fll'imaria J). Emitia BJ·ag·Í• GrmÍf's' rla 
t!J·nz. o perJncln de il.'mpo rle ser·vir:;n veta nw><mu PJ'r:RI.ndn nt;, 
antig-a E~cnla !\lnnieipnl S. Sr:basl.iiín, eomn ndjnnl.n (em.•,: 
~J!'I.I't:cM· fruJol·avel. da Com·nd·.<r.~rin dt~ Cou.slt'luir;río, n., .-/.'W, 
'I•• -1 (I;, ·I ) · · •. ~- •l ,.i ' ~ • 

Vol.ação. em discnssi'io unica. elo véln do Prcfeif:o n. 21 
rlc HJ2J, :"t re:::nlue.iín ·do nnnselilo :!\lnnieipal. aul.orizundo t, 
.lJrel'eil.n a munda1· addir:ionnr. pn.ra Lodos os r:ffciLns. nn 
l.r\ll1lln r.IQ scrvil.)n pr·csl.ado J1C]a (ll'nfcssora eai.IICdrn.Liea · pr·i
maria D. An!.nnia .Pinl.n r.lq Araujo Cm·r('~a. o pcrinclo r~m que: 
n mesma Pl'O'fe,.,:soJ'U regeu nmn .Ltll'lllfl firo ::tlltlllnn:-; da E;,;coln. 
l'\nl'lllíll do Di:::Lrict.n Ji'edm·nl (1:0111 JIOI't't:eJ' r:onh·m·io do. Cnm-
\mi.,·sr1o rlr: Consl'ituir;tío, '/Í.. ·IS8.'rfe .Jf/2/Q: .· 

VnLa1.:iin .. cm 2" rli.<wus.siín. rln. tH·oposi(~ãn da Camnra dns 
IJnplllndu:-; li. (i5. dC' ·I !'12:1, que prnhihc a imporl.aç:.ão de !!Ttrh• 
:.:nhr't Pll! lorlu n leJ'.I'ÍLOI'io naeional (r:om 11ru·ecm· {rr:tmra·nf'!l rltr. 
l'nJmllisslio t'l{ .'Í(lt'h:n!lm·a, lnduslriu, Crnnm('rr:io r• .A 1'lt:,\', nn .. 
mr•t'll ;!.:]5, rll! .J.f/21 ~~ e'llumda do Sr. Pau/.o de Frnulln): 

VoLnc:rir_~.r!lll ·!" rli!iCUl"srro. rio TH'Ojceto do SrnUdo n., 25.'do 
~D2L nui.'oriinndo n (•sl.abclccimrnt.o do rlna::; linhas de n:ive
g-nr:;ãn 0.nl.re/a Capil.at J!cdcral n a eidadn de Po1·Ln Alc•gt'P, .JJ 
q:u' p'nssam ser innngTn·arlas al.1) ,.,:r,l.1~mhrn dr. .H)22 c dando Clll
irn.s pr·nvirlcnclas (com 11W'ccr:r fovo·t•a·t:•r:l da._ Cnm·m:lsMí.o tk 
Cunslt't'ltl:'.·cio, ii. ,2:17, dr: ·f .?2.f) : ' 

"Úd.a(:ão .. 111\l 3" d i.:::cussfio, ela ]ll'(lj)(IHÍI,:ão. da Camam n:;f; 
Üf'lll!lados n. iílt. 1!e :lü:?:L qne ubrf: o eredil.~ r.lc !J :.UOO$, para. 
pag·amcnl.o da rl i l'l'crnnç;a de alnguc1s dr. JWedJ~ls cm que fune:
eionnm as All.'nnrlc;:m~;·dcr Pnr·l.o AlegTe c de.l.H'Ilg'llllYana (com. 
r·m·N:CJ'. {a't!O'J'(I\:el drr. Çom.moissan rlc Finan~:a..~, u. 2.J .2, rlrJ 4 f/21); . 

,;o tacão. r•n1 ~1" ri i;;:eussão, rla ·. prnpMii.:fin. d.a. C~marn (~;,;; 
Dcpnl.n.dm- n. rí7. df'. ·I !J2L quf' ahl'C, 1.1f'ln 1\'fmJsl.m·Jo dn. }u .. 
r,r;nda. ó CI'Nliln especial df' 2 :lt!J3!flGiO. 11m'a pag:n.mrml.o a 
n . .Tnn.nna Fnrl.r11in de Olivrii'U r filbn:,:, cm viJ•LtHic' de sen
I~.~J1çn. ,jurlieinrin. (r:nw 1Jrh,('r:r'1'(a't.'m·m:el da Cinnmis.wi.o dr: F·i-
íUt'ilNts n, 21 q, r{(? •/ .?:?.·/) : . . · . , ' 

.Vola~.fin. em t• rliscns;;ãn. do l;l'n.i~~el.o rlo S~narlo n. 120. 
dn. ·1!1.20. ·'uulnr.izanrlo an Poder E.x<'CIIi.i,·n U· ahi'ÍI'. prln Mi
ni:-:1 el'in rln Fazendn. o cJ•ndiln C~Jll~eiul dr. 3~2~::3:~7*·1 00, pn1·a 
pngmnenl.o de ftllnr•ins devidos ::tO>l nperar.ios da. Imprensa No
ci•)llnl c .Diarlo O{f'icial., rctu,tivns nn ann.o r)c_HH3 <(;mn 7lrt't'~
r:c·l' favom.vel da Cmn?'nissao de Constr('!1.1ÇUO c Dt2Jlomacta, 

.n .•. fUi, ele 1921);, .{. . ... 

. .. 



ANNA'Ji:S DO SENADO 

I 

Conl.innaçiio da 2• discussão do Pl'Ojcclo do Senado nu
.:rncro 12·1, de ·I fi::W. autorizando o Govemo a contractar· com 
Lfoão Maria da Silva ;runior, ou com empreza que ot"g·unizar. a · 
constr·ucção de pr·ed i os clcslinados ú residencia dos funccio
ual'ios publ i c\ li', civis o milit.ai'NÍ c dos cipcrarios da Uni fio 
c.aorn 1WI'(.'Cf!1' da Com·nl.'i.ysr.io de Ju.sUr:a e Lcaisla.r;cio conh·a.1"io 
a cmr.ndfl do S1•. Soal'cs dos Santos e oJ'le1'Cccndo O'IÜ'J'a:.~; n'll·· 
111.Cro2.1/,de.49'f!A); .. . ' . 

::J• · discui'siio da proposição da Gamara. dos Depu Lados. 
n. Hi3, ele 192·1, mandando sepa1'nr· a secção de electricirlado 
dr. do ohrm:, da Casa da . l\loeda ( r.mn JJW'ccc1· fa'IJ01'avel rla 
Conl.l_!lissí'ío de Fhum~.·as c .emendas jâ a1J1n·ovadas em 2• d·i.s-
t'l/.ssuo, n. 2I7, de ·192·1) ; · 

:3" discus:c<iio da propo,:;ição. ela Camnra elos Deputado;:;. 
n. ".L de Hl2L que nrtl.oriím a··abcr·Lura de urn credito espe
cial de 358!)"52, para pagamento a D.. ]~lz.a Brtl>:ScmeyCC' ca .. 
minha, viuva elo capitão de corveLa A1Jclon Feheira Caminlt:'l. · 
(com. J)(n•ece1' j'(n'm'm:cl da. Cornm:issCio de Pinancas n. 206, 
rh: ·192·1). • · 

97" SESSAO, EM 15 DE SETEl\IBRO DE 1!)21 

PllJ~SJOI;;NC:IA DO Sll. BüF""-'lO "DE Pf.\lVA,. PP.ESIDENTE 

As 13 112 horas abre:.-sc a sessão, ·a que co~correm os 
Srs. A. •ÃzcrÔd0, Cunha Pedrosa; Abdias Neves, Hermenegildo 
de. l\lot·tu.~s. All?xllndrino de Alcnear. Silverio Ncry, Lopes Gon
çalves, Láuro Siclré. Tndio. rlo Bra>:il. Cosl.a. Rodrigues, .João 
'!'hom(•, 13en.inmin Barr·oso, Eloy de . Souza, Antonio .Massa, 
Venancio Neiva, i\lannl'l Borba. J<:usebio ele Andrade, ArauJo 
Gócs. l\Ioniz Sodrc~ .. Bemar·clino Monteiro. Marcilio de Lacer
dá. Paulo de ·FT·onLin, Sampaio. Corrêa, Irineu Machado,_ Raul 
Soares. Ber·n::u·do Monteiro, AHt'edo. Ellis, Alvaro de Carvalho, 
José.· "Murl.iÍ.1ho; Pedr·o Celestino, . Carlos Cavalcante, Generoso 
Marques, Lnul'O l\lüller o Vcspucio elo. Abreu · (:3.:3) .' 

Deixam do comparecer. com r, a usa justificada, os Srs. 
1\lcndonr.a ~Iart.ins . .Tugl:o ·Chermonl .. Godoi'redo Vianna. JoSé 
Enzcbio; Felix PcchecÓ, -AntoninÓ Freire, F·rancisco Sa:_.João 
Lyr•a. Tnhias 1\fonlciro. Carneiro ·da. Gunhn ... Rosa e Silva~ArauJo 
(i(,cs: Oliveira,Vn.lladão. Gon,~.nlo Rollcmberg, Siqu1?.1rn de .Me
nezl?~. Antonio ::\'lnnir.. Ruy Barhosn . .Tcronymo Monteiro. \Nilo· 
pçoçnnhn. l\TndesCo I. cal, ;\'1 i;;nc1 de !Cnrvn.lho. Francisco. Salles, 
Adolphn Gorl:l11. Ramos Caiado, Xavic)t' da Silva. Vidal Ramos, 
J~elipj1n f'elmli.dl." Soare~ dos Sánl:o~ c Carlos Barbosa (2\1). 

' . . .. ,., 

. Sü.o licla!:\, poslus cm discussão ·e sem ;reclamaçfío appro
vn.das as aclas da sesslío ·anterior ·e clu. rcuriião do dia 1.4 do 
COJTCUf:e. 
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O Sr. 1." Secretario dt't conta do f'eguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

'Do Sr. :L o Secretario da Gamara dos Deputados, remet,.... 
Lendo as seguintes 

O Congresso ·Nacional decreta: 

Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo· 
Minislerio ela .JusLiça e Negocias Interiores, o credito especial 
de 19 :SH.2$010, 11m·u pagamento das despezas efl'ectuadas com 
os i'unerncs do Exmo. Sr. Dr. Delfim i\Ioreira da Costa Iti
heiro. · 

Art. · 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Gamara elos Deputados. 9 ele setembro de 1021. -
A1·nolf'o Rodr·iones de Azev.edo, Presidente. - José Auaust,o 
Bezen·a ele iJleclei?'Os, i o Secretario. -· Costa Reao, 2" Secre~ 
tario. - A' Commissão ele Finanças. 

N. 74 _; 1921 
' ,• 

O Congresso Nacional decre,ta: 

Art. 1. • E' declarado feriado nacionul o dia 14 de se
tembro ~e 192L em que ,a Humanidade commemorn o sexto 
cqnLenarw ele Dante. 

A.rt. 2. o nevogam-se as disposições em contrario. 

. Gamara dos Deputados, 13 de ·setembro de· 1021. ___. 
Arnol(o Rod1·ianes de Azevedo, Presidente. - .Tosé A1.t(Jttsto 
Beze1'1'a de Medelros, 1 o Secretario. - Costa Rego, 2° Secre
tario. - A'- :C(lml,11issão de .Justiça e Legislação. 

N. 75 - 1921 

O· Congresso Nacional resolve: 
.. ' 

Art. 1. "~Fica o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo 
MinisLcrio ela. Guct·ra, .um ereclHo especial de quinze· contos do 
r:éis ('15:000$), pÇira pagamrnto elos vencimentos elo bacharel 
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iJoüo ·Euphrasio Guiô de Souza, que estú cx:orccnclo, intcrinu
mcnle, as :funcvõcs de auditor de guerra ela G" Rcgiüo Militar, 
;por impedimento do cffectivo, no período de 1 ele janeit·o a 
:H de dczembeo de 1920. · 

ArL. 2." nevog·nm-so as disposições cm contrario •. 

Camara elos Deputados, fJ de setembro ·ele 1921. 
'A1•nolfo Rod1·iaues ele_ AzcviJdo, .Presidente. - .José Aua·usto 
Bezerra de Medeiros, 'lo Sccrclario. - Costa Reao, 2• Secre-
tario. A' Commissão de Fim:mc;us. 

N.7G-.1921 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. '1. o E' reconhecido- de utilidade publica o Instituto 
Hi_sLorico .e Geographico Rio-Grandense., 

. ·' 

Art. 2." :E' igualmente reconhecido de utilidade publicm. 
o Dispensaria ,da Gloria «Ubaldino do Amaral», com séclr; na 
i'reguezia da Gloria, desta cidade. 

Art. 3 ;• .Revogam-se as disposições. cm contrario., 
Camara dos Deputados, D ·de setembro do :i92'1.· - A1'

nol{o Rocb·igw:s de Azevedo, Presidenl.c. - ./ ostJ Augusto .Be
sen·a de Mecleü·o.~·, 1'' Secretm·io. - Cpsta Jkao, 2o Scct·etnrio. 
- A' Cotnmissão de .Justiça e Legislação .. 

Do mo!'\mo senhor, rcmeLLcnclo um elos auJ,ographoR do. 
resolução do Cong·rcsso Nacional, vM.ada pelo S1·. Presiclcnto 
da Republica, que autoriza a aposenladoria, com todos os ven
cimentos, do Dr. Evaristo da Veiga Gonzaga, secretario da 
Côrl.e de Appellaçü.o do DisLricf.o Federal. - Archive-se. 

Do Se. Ministro da Viaeão c Obras .Publicas. enviando ~s 
informa~\ões presLaclas pelo. êlirecLor cl.os CmTcios sohre a de
mora da. entrega de uma carta do· 81•. Ministro da Guerra ao 
Sr. Senador .Jos1~ Eu:r.ehio. --A' qncm :l'oz a l'Cquisicão .. 

. ' -
Do Se. Mi11 isl.r·o das 11olar;õcs Exteriores. ·enviando dons 

dos autogTaphos da resolução lc~dslaLiva, sancicionada, que ap- · 
prova, em todas as suas .clnusulas. o accOrdo celebrado entt•:.:; 
o Brasil e o Reino Fni·clo da Grã-BrcL'anha para a poemtiLa 
de valles postacs. - Archi'vc-se um dos ant.ngTaphos ·c ·re
meLta-se o ouLro ú Camar:;t elos Deputados. 

Do Sr. Dr . .Toaqu im .Ferreira cil;aves, communicando que 
foi nomeado, effecti,·amcn te, pará n cargo de .1\Iin islro da .Jus
tiça: c Negocias Interiores, ]10!.' decreto de 12 do corJ•cnte. -
Inteirado.. · · • ,. 

o Sr. a· Secretario (,~C'I'Vindo de .2~') procede á leilura dos 
seg·uintes' 

PARECERES 

N. 2ft2 - Hl.21 

A'. Commissão de Justiça e. LegislaQão foi, presente o pr·J •·· 
,iecto da.iCamara elos Depuf;a:dos n. 22, ele 192'1, considerando de· 
utilidade publioca a ·Socieclade. Ap1anLe ela In,strucçã9, de,sta Ca-
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pita!. Mesino nu ausencia de lei que regule ou defina as van
tagens decorrentes de tal concessão, innumeras sociedades 
te em sido consideradas -de utilidade publica, pelo Congresso., 
A sociedade de que se trata existe ha mais de 90 annos e 
mantem o Asylo João Alves Affonso, importante estabeleci
mento do assistonciu aonde os orphilos recebem agasalho e 
instrucção. Considera l-a. de utilidade publica não é um fa:vot'. 
é. um acto de justiça, é o reconhecimento da utilidade pra.-
twadu., . . 

. A Çommissão, por tanto, é de parecer que seja approvado 
o referido projecto .• , . . . 

Sala das Commissões, 10 de set'cmbro de 1921 .• -·. Eusebio 
de And1'ade, Presidente interino. - Antonio Massa, Relator. -
b·inrm ili açhado. ,..,_ Manoel Bm·ba. - J e1·onvrno Montei:J'O. 

PROPOSIÇ.~o DA CAMARA DOS DEPU'l'ADOS N, 22, ng Hl21, .A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

. O Congresso NaCional resolve: 

Arl.igo unico. E' 'considerada de utilido.de publica a So
ciedade Amante da Inst.t·ucr,tío. desta Capital; revogadas as 
disposições cm contrario. ' · · · 

Camura dos Deúutados, 5 ele julho de 1921. - Af{onsn Al..; 
ve.~ de Oa·nt.a·rao, 1" Vice-P1•esidente. ,_.. .Tos6 A.na:u.sto Beserm 
de Medeú·os, 1." Secretario. -.- Costa Beao, -2" SeceeLario .. 

N. 2't3 - 1 921'~ 

O decl'eto n. 1ft. OGS. de 1-1 de fevcl'eil'o de Hl20, tenâo 
'instiLúido o..concmr~o ntll'fl prr-cnchimento elos log-ares do corpo 
consular. csLaheiccnn ·o JWOccsso mais ràzoavel para .se arerir 
dn: capneicladc e compctc~ncia dos candidatos áquellns fun
cçõcs. . 

Por outro ladp, a crcaçü.o dos lagares de auxiliares de con
sulado obedecnu ao intuito superior de se prepararem pela 
pratica .innto das rei'eridus repartições os que quízessem ele
clicar-se aos postos mais elevados da cal'l'ciru. 

Parece, portanto .. natural qn r- as promoções, cm t.acs 
casos, devem rccaliir sohrc os que .iá sn dedicaram· aos mis
teres consulares, desde que al!Sm das hahilitações. technicas 
tenham revelado . ou Lras qnnl id:vles clr. ordem moral que os 
tm.·ne dignos, desso premio: 

O aprendizado feito dnran Le cinco annos e a pratica ad
, qui rida durante bssc tempo devem d ispcnsar o concurso., 

. · O projecto app1~ovado pela Camal'a. c ora submcttido á 
. nprcciaçü.o desta. Cmúmissfio c ao voto do Senado. nfí.o rev:.Jga 
a formal idade, do concnrso quando ;estabelece uma excepção . 
a favor dos auxiliares de consulacla, a ,ju·izo do Governo. 
· Pelo t•egimen .'ela lei anf.eriot', estes funccionnrios go~a
vam de outras prerogativas que o novo decreto pretendeu ::;up·-
primir:.i ~~.. ... . -~· ,

4 
• .... J. 'J •.• , ...... _.. ... • . , ._.__: ___ •. \ 

' 

' ' 
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O projecto cm discussão visa corrigir essa falha .. 
Ora, desde qno o auxiliar de consulado tenha demonstrado. 

capacidade para o exercício do emprego durante o lapso ··e 
tempo de cinco annos, conformo acima· já . se disse e tenha 
dado' tambom provas do outras· qualidades que- o recommcndem 
ú. promoQão, a Commissão 'não vê inconvenie'1.te algum ein que 
v mesmo seja elevado a. consul de 2" classe, independente-
monto do processo do concurso. · · 

) -
Accresce ainda notar que, estando. os auxiliares, candi

datos ú promoQão nos seus respectivos postos· por occasião do 
concurso, teriam elles que vir ao Rio, com sac1•ificio e des
pezas que os seus minguados· ':encimentos não. supportaria.c.:, 

Verifica7se do art. 1·· do projecto que a promoção não é 
obrig-atoria para todos os auxiliares' de consulado, quando diz: 
«Pode1·ão ser nomeados, etc., a juizo do Governo» .. 

Esta resalva acautela o poder publico contra a promoção 
daquelles que não fizeram. jús a .essa recompensa.. · 

No art. 2• o projecto attende a justa exigencia que ·Jeve 
soe feita para a carreira consular; bem como .para a diplr,
matica, determinando como ti.tulo de preferencia, em igual
dade de condições, o . serviço anterior na America, Asia, Af1. i~~ 
ou Oceania. Só . assim se evitará o . abuso pelo qual nes.:;as 
carreiras os postaR nestes ·~paizes são sempre dados aos de'l
favorecidos de protecção, que nem sempre aproveita aos mais 
capazes. · 

· Em . parecer da Commissão de Diplomacia da C amara d0s 
Deputados, vem rcferido'sobre·aHlypotheso a opinião do emi
nente . jurisconsulto Sr .. Clovis Bevilaqua, que brilhantement~?. 
elucida o assumpto quando diz: . . · . · 

«O regulamento, a que se refere o decreto n. 14.058, 
de 11 de fevereiro de 1920. encontrou os auxiliares ·I•J 
consulado :nessa situação ·legal, e declarou que . (não 
eram funccionarios de carreira (art. 4"), .e sem abrir 
excepção para os que ,já se achavam no goso dessa pre-
rogativa. . · 

Coh1prehendo.,.se que. assim considerasse os auxilia
res nomeados no .. reghnen, que estabeleceu; mas p~·c.
ticou . uma· injustiça . privando-os do regímen antr,:ric.ft' 
das vantagens em cujo 'goso se achavam ___:. eram fnn-. 
ccionar.ios de carreira; contavam tempo de· serviço, n
nham direito ás férias· regulamentares, licenças ·e ou
tras vantagens, .de· que .ficaram privados. 

' ., I . ./ ·' 

Não ha nisso méros interesses dos auxiliares, e sim 
interesses ·assegurados. por lei, o que lhes dá o ·cara
cter de direitos. 

Certamente. não .são direitos adquiridos, segundo a 
noeão da melhór doutrina. que se reflectiu no .. Codigo 
Civil, art. a•, § 1°. da intródueção, porque .as vantagens 

·asseguradas aos auxiliares por decreto n. 12.996, de 
1!118. ainda não. estavam realizadas: mas eram direitos 
nos termos do art; 74 do Codigo Civil,, e a ,justiça re
clam:wa que cm cliRposiçõcs ·transitarias se a!.tendcsse 

,. 
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.. á situação desses . funccionarios ·pura não rebaixai-os 
s~m culpa delles, de mel1?bros d~o Corpo Consular, pará 
srmplcs empregados pubhcos, nuo podendo siquer ten
tar o rcg·resso á carreira de onde foram retirados pcl:1 
porta elo concurso desde que tenl1am mais de tr·lnta 
annos de idade (llegulamento ele 1920, art .. 9", . § 1", 
letra b) ,, . 

A justiça consiste em dar a cada um o que é seu, 
.. sumn qu-ique tribuere.~ . 

Dadas essas razões é a Commissão de Diplomacia do Se
nado de pare,ccr que seja d iscuLic~a e approvada a disposição da 
Cnmara elos Deputados, sob n. Q,, elo corrente anno., 

Sala das sessões. - Law·o Mülle1·. Presidente. - Al.varc; 
de Ccwcalho. Helator. - YenanC'io Neíva. -.- iJlm·cüio dr: La-
cerda,. · 

T>HOPOS!(:ÃO DA CAl\L\lU DOS DEPUTADOS N. (i7, DE Hl.21, !1. QUm 
Sli; J'tl~PEIH: O PARGCim SUPIL\ , 

O Con.g'f·esso Naelonn I decreta: 

' Ar I.. 1." Os acLuaes :tuxiliares de consulado que forem 
brasileü·os natos c t.h•ct·em mai;; ele einco annos de serviçü na 
c:urreir·a eonsular pocleJ·ão. a juizo. do Governo. ser 1101n1'cados 
consules de segunda 'classe, inclcpcndenLemenlc ele concurso. 

Art. .:2. • Em ig1,1alcladc de condições terão prerercncia, 
para essas Jlomeaçõcs. os auxiliares de consulado· que ti\"l}l'Cm 
servido .na Ameriea, 1\sia, Africa .ou Oceania. 

Art. 3." Revoga m-sc as d isposõcs cm eon~ra rio.' 

Can~ara elos Derlll ta.dos,, 2 ele setembro de 1. 92J .. - A1·
nolfo Rofh•ioucs de A:.cvcdo, Prrsiclrmt.c. - Jo.çrJ Au.ansto Bc
:.r:t'1•a· de Merleh·os. 1 u s~crctario. - eostrr. RC(JO, zo Secretario. 

A impr.imir. · 

E' ig·uulrncn.Ln lido. posto cm dis·cnssã.o, que se ·encerra 
-sem debate ficnndo adiada a voln1;.ão por fa!La de numero, o 
seguinte 

P.'\llECER 

N. 2H - :1 02.1 

A Commis;;iio d~. Legislação c .r.usf.l1;a · pr~,,:wnciou-se, no 
Rr.ll. erudito parrcrr, pela eompetenc1a da Umao par.a. expr9,.. 
prin r.·, po1· u Lilicladr, pub 1 ica, qualquer brm do .dommw pr~
v:uln ou dos Esln-clos. ·desde qtlo se clcmonsLre ser a sua apph
ca(:ão mais t1Ul 'ú. r::ollcclividade do que á que clla c~t::rvn. dcs-
l.inar.lu. · · · · 

Firmada a::;sirn CSRU• clouLt:ina, :falleceml, cntrctan.Lo, á 
Commissão 'de Obras Pnbli~as, os elen!cntos n.ccc:~s~r10s t\ 
apreciação de tal proviclcncta. rm rclac~o. aos hcncl wios pt~- · 
blicos que dclla resuncm c nos onus exigidos pam st1n renlt-

l ' 



;,a erro. E' sem duvida o. Governo Feclrrál a cnlidnclc ma is in
teressada _.na solur.ão dC' assumptos dessa naturr:m, por· ai'fc
ctar~m o TJwsouro Nacional 'e, rcf!ect.ir·cm na sua missão 
arJmmisLrativa e provor.arem mesmo a sua iniciativa. quanrlo 
.!'rrlnmadOR pelos interesses nacionUCS . 

. por estes motivo~ c porqur, ainda màis. a exm·or1riar.ií.o 
Rohe1ladn envolve contractos realizados rntre a Estrada de 
Frrr·o Grntral do 'Brasil r a-IComvanhia I.igM nnd tPower e 
('OJlCCRSÚO "l'cita pelo Estado ·do nio ele ;Janeiro n r~sta cmprczn. 
n Cmnmissüo de Obras Publicas e Empre.zns Privilc.g:iadas 
prelo cruc seJa ouvido a rcspcito o Governo Federal. afim de 
que .. sufficientemenLe esclarecida, clla se habilite ::1 eumprir. 
mrlhor ·O seu dever. 

Sala das CommissiJcs. 'l5 ele setembro de '1921. ·---:- Süme~ 
?'in · Ne1"!!, Presidi:mtc. -'-.· Pcrh•o Celestino. 

,O Sr. Presi!fente (rnm:imento de nUençãn) - Srs. Sa
nadores, acredito não infringir nenhuma . d isposie1io regin1on
tnll rcsor•vanclo-mc a ,gran(]c honra de,· desta cacleim., ler o f.P-
Iegramma que transmHtiu .ao .Senn-elo da· Hcpuhlica n. noLkin 
de que foi clc,Ho memlJT·o ela Cürtc 'Pcrmancn LP dr .Justir.n In-
f.ernaci.ona.l o· Senador Htw ·Barbosa. - · -- .. 

Sag·rado j:i pelo Senadn . c pcln paiz o. nxpocntc mnximo 
rla in lellrcLualklaelc brasileira. o Consolllriro . Ruy · BnrhoR<'L 
com a clrieão f.rtlr acaba. ele rcrrhrr. tom a.~·ora uma sag1·a(;ão 
universal.· E P-ssa sagra(;fio · do nosso egl'egio ·n:ürir,in, mai:;:, 

·t:alvcz, do quc'·a nlln r,roprio, rngr·nncleec e nohililn o nome 
brasileiro. e lan(:a mais um rnio de lnz sohrr> r;;[.a. Casa que 
Pile dignif.ir.a P- cnnobrccl' com a sua rrrscnen. ·r ,iú iliumina 
com os scns consrllH:IS .dro ~abio o r:om as irradiaciJrs .rio · sm1 
ar·nio · · · · .. . 

·Ao Senado da Rc.puhHca que Lcm a nlta a l10nra r.lo contm· 
f'n!.rr O!'l seus .membros o glorioso brasileiro. nlcilo mrmhr·o 
rla Côrte Per.m:anenlc ele .TusUr.a InternacionaL ru pPe.o licen
çn. -·para desta r:adeira - aprescnLar:..n,(~ as minhas pat.rio
i.icas JelicitaçÕCS. :.L PXPl'CSSfiO r]o Tl1Pt1 jubilo. C01l10 .brasileir'O 
c cnnio PrcsirJrnte desta nlln r:nsa do Cringrcs~o Nacional.· 

E' rorLador da noticia que nr:abo de dar ao Rr!narlo, i:l ·se~ 
gu inte. tclegramma: .. 

<(Prcsiden te Senado ·Federal. 
!li o dr! .Tanciro. 
Consr.lho Liga e Asscmblf'.a rm rrunii'irs sepnrnda$.. 0 ef::

rrutinio sce.rr:~l.o rlr.~·eram os.Jm7.r .Juizo.,:: 1r:t,rlc .rnstiça Tnl.cr-. 
nnr.ional acabam nlr.gcr H11;\· Barhosa ~om alto rlcstaqu e . de 
volaçfio unanimr no Cons0.bhn r! .votaeiio muito ;;uperior na. 
A,;,:;cmhl1\a 'qualqurr ouLJ'O enndidato. votado .. Elciç:fto. Ol~cor
rirla logo m·imcir·o rseruLiúio amhas J'Cuniücs. \Dolr.gaç.fio Br·n.- · 
sileira pr·ol'und:unr:mte ,dcsvaneeicla .eongt·atula-se BraRil mui li) 
espr~eia~mcnte Senar.lo excr.lsa honra clP Lnr sido ti'rado .:;;r~u seio 
nm elos. poucos membros Lfi.o Augusto Te1hun:il. crendo pn1·a cle
cirHr· litig·io>;. Pntro potcnr:ias: eon1o 1'0fll'l'senta(;fio, snprema mai! 
altas fôrmaR eivilizaçiío e. prineipncs S)"slmüas ,juridic.os pia~ 
nela. - da Cunha~ Cind.nato, l'e1'1Wncles.» · ·.·· . · . . . ·. ' . ' ' . 

·· VozEs -, tMui_to bem. 

' \ 

• 



O Stt. PnESIDI~.:-i'l'l~ - Cunlinüa a :ltut·a du expedit•tlfe. 
'Tem a palan·a o St·. T.nut·u Muller. 
'? Sr. Lél.uro Müller ('•) - Sr. Presidente, a Conuui:;:;ã" 

de DtplOttJUeia. de que l.en!Jo a honra de ser rmg:ãu, 11esle lllu
mento. truz t\ consideração tio Senado u pt·o.ie~.:lu dn um t~~
le;;;nllltnt!l a ::;l't' enviado ao SennrJo ela Tlalia, a rwuposilu do 
eentem~no ele Dunlc. Dos Lermos. clr.ssc lclegrammu HC {)I)IJl'e
henderao os sentimentos que a Commissfio flttiz t!XIH'iluit·, I) 

para os quacs peço ·O apoio do Senado não só com relat•fio a 
g!ol'il'iea\;ão do maior tJOt~ta latiuo, ma:; ~ünda aos laços de ·mni
zade que nos ligam :i sua patria. · . · 
. Não i'at·ei "í1o Senado .uma preleeção sobre a ohra daque!lr~ 

grande cantor ·ela· Conwdia. que a .posteridade ::;c incuni'I.Jiu dr~ 
clt.amar tlc - Diviua, - porque estou. numa assernhlt:Oa · em 
que tüna prcli~cção a esse respeito snria descabida. tão eet'tu é 
qup todos C(tW a eompúem· ermlu~eern lt olH'it, k.t•auJ-Jút t·e.peti
damcnLc, ·como acontece a quanto::: .a. lcr·mn urna vez. i~ twlla 
anriram ·não s6 o· conh~cimcnto ·elas bellr.zas lilLeral'ias. (Jlte 
são uma .parLe da smq;·lol'ia. mas lambem as hr!ller-ns dos sen
tirncnLns c das icl13r.s, CJUc n. ·tornaram universal. pnrrruf'! se rc·
i'CÍ'e 'aos sen tiuH~n los e :.is 'id,.\a:; de locl'o o mün•do. 

·:'ILI•::;mo que, Sr. Presidrnte, semelhante · ,pr·clc.r.l,'iio flU·· 
(]esse sel' :feila nu·ma · asst'lltblr.\a eorno a de:;l.a. Casa. a ouf.ro 
collega podnt·ia eal.Jet.· essa Larnl'a r, niio. it mün. ô'iJe me nfio 
31!nLir'ia ~~omn bast~ pant. renlizal-a. (Nt.iu u.p(riudos.) 

Us ·:;eeulo:; o .[.,~Ptn P:;LudtHlo, ,,8 ::;•~t:ulos u Lt~•'dtt• lido. 1,1:5. 
sceulos o lerm sentido.· r. eacla n•z mais a ;;tüt g·lorin. ~~xulça 
c ere:;ee .. como sôc · a•conlecct· .crmr os õCnios. A luz cru r· irra
dia. 'rla sua r,ln·a explendP e augrn,)nta r:lt? dia para dia, porrjllf\ 
a humanidade. mclltot·a.dn nos seus sentimentos. nperfeir.oncla 
nn. 8ttn. ·eulltlt'U, sr: n PIH~oxi nw. enda · \'t)Z mais ·elos ele i Los q LW 
fol'maru u. ,eordilhcirn. elos gcniós. 

· .\bstenllo-me. nor consc.guinle, Sr .. Presi~lente. de urna 
nnaly:;e, de uma. arreciaçfio. m~smo de um elogio que o L••m
po c o local não comportariam. TH:l.r::t pedir simplcsmenLc ao 
Senado que se digne de approvar a iniciativa ela. snn. Comrni~
i5ÚO, ·Çie se 'dirigir ao Sr~nqdo da Tlalia nó::;· seguintes. lrrmos: 

· «0 ScTiaclo do Brasil rnvia ao ·senado ela' Hnl.ia a 
cxpressfio com movida da sua. sofidaricdad1~ na g·lori:fi
cn\~iio de nnnf.r. AJi,~hirri. · Os ·sena~.lo1·cs brasileiros I' I) 
e.onsiclcram felizes Pxrl'imindo o "''U sentimento r:J(~ 
nrhhiracão r, venerarão pelo ;:;-enio :('rr:a.dor. . da J)ivina 

. í:omedin. no momento pr)JiLico em (Jl.1C a Tlalia irrn:f:lia 
a sua gloria, uniJieru.la ·c t·rinlcgracla na sua ·.::n·nndeza 

ltistorica.'))o ' · ·· 

· Era o que Hn h a ::~. propô r no Senado . . ·(Jfwilo bem..: rn:nilu 
bem.)" · · . · · . . .. 

. O Sr. PrcsideiJte-01' :;,~ttltor·es qrre :wpr·nvarn o rcqllr·JI'i
.mentc.~· qüu amtbu de :5er· feito pelo St·. Senaclol' .Lauro Muller, 
que i mm dar o seu t~scnLÍ1)1tmto. (Pausa.) · . 

. Foi approvaclo • 

. (*) Não 'foij revisto pelo ornclor •. ~-



:o\NNAES DO SENADO , 

OHDE?IL lDO DIA 

. . 
O Sr. Presidente -- Niw havendo numor'o para a voLuvüo 

das rnaLel·ius em:ct·raclas, passa-se ú. em discu.=;sfio. 
. ' 

CONS'J'HUCÇ.~O DI~ C.\SM:> POl'ULAllES 

C:onLinua(;iio ela 2" · di~cussiio do, projecto do Senado n.u
mcro '1.21, ele ·i 920, auLonzando o f:ooverno a conLract:u· com 
João Ilfaria da Silva ,Tunior; · on con1. cm preza que org-anizar. a . 
eon:slrueção ele predios destinados ú resiclelicia dos i'tmccio
narios publi!Cos, civis e militares .e dos operarias da União. 

O .Sr. Vespucio de Abreu - Sr. P rcsiden.Lc, rmt·coc que ha 
cvi.clcnle. equivoco em se ()Onsiderar o parecer da Commissão 
de Jusl.iça c Leg-islação ú emenda do ~r; Sont'cs elos Santoll 
c"omo sendo conll'al'io. Se o parecei' fosse coJ.ltrnrio Q Sena..: . 
do rejeitaria a crncnda' e assim não bave.t·in: log·ar pat·ü. que 
a Cornmissão, de I~cgislação c· Justiça a.p!'csentasse emenda. 
:uupliativa. Portanto- o. parecer não. é contaria como esiJú. .. no 
impl'csso, 1-pas ·ampliativo. 

Peco pois a V. Ex. mandar rectificar essa p~11Jlicacão. 

O Sr. Presidente -· V. J;Jx. tem razão: far-se-ha a · oor- · 
rccção. O. parecer é 1'avor::wcl á emenda elo Sr. Soares dos 
Santos. · · 

Encerrada e adiada a· voLar.;ão. 
·.· 

SECÇÃO DE OBHAS DA CASA DA :M:OEO.\ 

3" cliscussfio da proposição da Gamara elos Deputados, 
n 163. de 1\J~ü, mandando separar a· secÇão de elecLrici.clad.c 
da de ·obras ela Casa da Moeda .. ' . . 

.'Vem :.i. mesa, são lidas, apoiada~ e pos~as cm discussão 
com a proposição as seguintes ' 

EMENDAS 

N. 1 
1Ónde convier: · 

; 

ArfY. Sú.o equiparados os nctuacs dez -auxiliares de 
cscripf.n dn sct:r.ão fiscal da· imprcssfio da Casa da Moeda e 
os vinte c cinco auxílares da fiscaJizacão de valores da mes
ma secção aos auxiliares de. cscripla da Imprensa. 'Nacional. 

Sala elas sessões,· cm· 15 do setembro de 192L 

Jttsli(icar;ão · 

A presente emenda· é de inteirad jusLiç:Íápodr exe1'1Ceren
1

1 
os empregados cm···questão !uncçõe,s .i en,ticas · s os seus co -
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legas com cxercicio na Contuclol'ia da Casa da :\'locda, mun
d!ldos . equiparar ttos auxiliares de cscripta cu Imprensa .Na
cwnal pel::t emenda n. 1, apresentada na 2" discussão deste 
projecto o approvada pelo :Senado. 

N '> . .., (, 

tO mie convier: 

Art. As dlarlas c'!os ciw.rJccHadorcs da Casa da. Moeda 
serão de. S$000. 

Sala das scssüus, em 15 de setembro de 1921. -'- .Paulo 
ele F'J'onNn. · 

O Sr. Presidente- Bm virtude das emendas apresentadas, 
:fica susp cnsa a discussão para ser ouvida a · Commissão · de 
Finanças. · · · 

CH.EDITO PARA I'AGA~I'!ENTO A D. ·ELZA BrtUSSEMEYEI~. 

. . 

:3"' cllscussfí.o ela proposição da .Gamara d.9s Deputados. 
n. :í.:l., ele 1 92-L, ·que autonza. a abcrl.ura de. um credito espe
cial de 358$4.5:~. para pagamento a D. Elza Brusscmcycr Ca
minha, viuva elo capitão de corveta Abdon Ferreira Caminha. 

Encorpada c adiada a votação. . 

O Sr. Presidente - Nada mais .havendo a LraLar, vou lo-. 
vuntar a. sessão. 

Desig-no para ordem do dia da seguinte: 

:Votação, em discussão unica.: do requerim:enLo ela Com
missão de Obras Publicas sobre o ele n. 23, de HJ20, em. que 
o Dr. Lopes Martins e outros pedem a Jcsapropria1;ão rpor· 
utilidade ·publica de um trecho ela Estrada de :Ferro con
struido pela Companhia'Liaht and Powà, entre 'a ·csta6ão do 
Lagos da Estrada de Fel'l'O Central elo Brasil .c ci logar deno-
minado «Fontes» (tJa,1'ecér n. 244, de 192 ·I) ; · · · · · · · 

VotaÇão, cm .2" discussão, da proposição dá Gamara dos 
Deputados n., 4.·1, de 1921, que ab1·e, 1Jelo Ministerio da Fa
zonda, o credito ele 25:529$14.4, supplemenLar ú. . verba s·~ -
Recebedoria do Districto Federal - para .pagamento da clcs
peza rcsultanLc ela cquioparação elas quebras elos thcsoure'iros 
e fieis aos dos pagadores e fieis do 'l'hesouro . (corn 2JW,'accr 
favomval da. Comm:issão ela Finançw;, n. 208, de •192-1) ;, 

· · Votação, cm 2~ discussão, da Droposicão da "Gamara dos 
Deputados n. 26, de 1920, que manda contàr pelo dobro, aos 
oJ'i'iciaes do Exercito, ela Marinlm c da Policia,· o tempo de 
scrvlco prestado na Commissúo de Linhas · Telc.gráphieas 
(com emenda da· C(nnmissão de Finanças e pctrece1· desta of
j'a?'ecando ttma subsNtuliva á do Sr. Pi1·es. Fw:eira, n .. 218, .cl·'l 
1921); . •: . . 
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. Yoln~~üo, em :.!" di~eu:;:>ão, da pr·uposi•~ãn ela Camara dos 
1JeiJ\JLadus n •. 208, de .l!J;W, que abre, ;pelo .Mlui:>Lerio da ~'a
:.wnda, o ereu1Lu espceml de ::w :451$:.!::.!3, ouro, que se dc~Lrna 
a :;alda.t' a divida do Tlte~oLII'O Nacional o Lloyd ncal 
Hu!Iandcz, IJelas ·P\ls:;ag·en::; i'urneeidas, cm ArnsLeruam; a bra-
silei.t·us llll CUlllll\:0 da g'llet'l'a eUl'O·!JÚa (r.:Ont 1JU.I'CCC'I' j'lt'IJU'I'UVd 
du. Cunt!'mi8:s,tw de Finan~:a:s, n. 2J 5, tlu ·I !12-1); 

VoLa~,;ãu, cm :2" discussão, da JH'upusi•.\flll da Carmit·a (hn; 
Depu ludo:; n .. '::!5'5, de .1 !J20, .quu abre, pelo 1\'linisLel'io da :1!~~
zeudu, o crcdt Lo especml de 2:.!: !JUO$, para pagamento a v t·

. cenle dos Santos Caneco ~'\; Cornp., do premio que lhes com
,pele rwla 0onsLrue~,;ão do cutLer.· denominado batelão 11. 2 
(cum. pa·rece·1: · {a't'O'm·vel da Coutm·i~·l;'ú..O lle Fi.nan~:w;, n .. 21G, 
de ·I!J:H); · · · · · 

. YuLal.{üu, em 3n disuussüo. da fH'O•J~UKi•;ão da Camàra d!ls 
Deputado:; n .. D, de 1~21, qué abre, p_clo .Minh;L~rio da l!:a
:r.ellda, u cred!Lo ·c:>pem ai de 50: UOO$ pura !pruseg·ull' u servtc;:o 
de publicação, em volume de Louos u:'\ LI'Ubalho~ relaLivos :~ 
elaiJ!ll'U\:ÜO do Codig·o . C i v i I (com emenda i.lcç Colnnús:são du 
Jt' i1wnça8 jâ. approvada r.: JlW'ccr.:r j'avunwd , n. 220, dr.: .J !J21)!; 

Votàçãl?1, em 3• ·discussão, do projecLo do Senado ,n. 12, 
de 1!!21, reconhecendo a D. Hosalina Francisco Bab·eLo o di
reito de beneficiaria do montepio de que era contribuinte 
seu marido, como · ajudante do mestre das officinas da .Es
trada de ·Ferro· Central do Brasil, pagas as quotas atrazadas 
( o(fe·reC'ido pela Com:m.issão · de Justiça c Leg·islação e com 
1Jw·ece1· (avo1·avel .().'a de Finanças, n. 224, de 1921); · · ·. 

Votação, cm 3n discussão, do projecto do Senado n. 3~, 
ele HH!J,' concedendo a D. 1!\i'aria ela Gloria Dutra Moneghezzi, 
'viuva .de Arnaldo M.CJleg·hezzi, ex-inspector da· RcparLicão Ge
ral dos 'J.'clegntphos, o direiLo tL pensão de montepio no cargo' 
que ellc .exercia (o{(r.:1'cc'iclo 2Jcla Com:nâssão de Just·iça c Le
IJi~·lar;ão c com pm·ece1· (o.vomvcl· da. Cornrn-issão de Finanças. 
n. 222, de 1921); · · · 

' . ~ 

Vot.ação, cm. discussão unica, do vrJlo do l1re·feiLo 11. 16, 
d1~ 1D2J;· á l'esolução do Conselho· Muniüipal, autodzando ·o 
.1:' refeito a mandar contar, .para os cffeiLos ela jubilação, ú 
pt·oTcssora caLhedratica primaria D. Emília Braga Gomes da· 
Cruz; o pcdoclo. de tempo· de serviço pela mesma prestado na 
antiga Escola iJI!lunicipal S. Sebastião,. como adjunta . (com 
11m·cce1· {av01:avel da · Conw:dssú.o de Const-ituição, 1i. 189, 
da 1921); . · . · · · . ·. 

· Votação, em . discussão unicu, do véto do, Pr'efeiLo n. ·.121,. 
de 1!121, á resolução elo Conselho Municipal, autorizando o 
Pl'efciLo a mandar acldicionar, para Lodos os · effcitos, ao 
tempo de scrvioo prestado pela. professora catllcdratica p!'i:.. · 
maria D. Antonia Pinto de Araujo Corrêa, o :vcriodo em quo '" 
a mesma profesf;ora rci;cu rumâ LUJ·ma ele alumnos da Escola 
Normal .do Districto Fcder.al (com parece1· contra1·io da ·Com-
uds8ão· 'll'\e Constituição, n. ,188, de 1921);. .,. · . · 

Votação cm 2" discussão da proposição ela· Ca1U"ara elos 
DopuLados n. · G5, ele 'l!J2J, que pro bibe a importação do gado 
mbú cm todo ·!J Lm·rHorio nacional (Com pa1·acer fmJo1:avcl da 
Comm.issão de Am·iculttl~?·a, Inrlust7'Üt, Coni.7nC7'CÍO e Artes, nu
~mero 2·'15, de. :192l e á cnwnda elo Sy. Pattló ele P:ronfin); ' · · · 

' . 
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. · VotaGãC! em l" di~cnssiio,. do· PI'Ojeclo çlo S.t~nado n. 25, da 
t Dtl, autor1zanch.1 LJ PSlnbeleennent.o. de duas linhas do navc
snc5.o cn(.J•c a Capital Federal u a Clicladc do Porto 1\.legTc, .~· 
que possam sut· inau;,;-umdas aLri sotemhro do 1 !J22 o dando ou
t.ras providencias · (com 2Jcwec,J1' [a1..'oravel da Cornmú;são a~ 
()onstit·w:~:ti.o, n. 2:11, de ·1921) ; ' 

Votação, em 3" Lliscussão .. ela proposi(;iio du. ca·mara dos 
Dépul;adotl n. 54, de '1921, que abre o credito de 9:600$, ·par~' 
P!tgamento dt~ eli:t'fcreiwu. ele alugueis ele predios em. que fmu.:- ' 
e10nam as AIJ anclegas de Porto Aleg-re e de Uruguayana (com, 
11w•ece~· (a·vo1•aval da Cormnissão de Pinanças, n. 212, de 192{.1; 

Votac.fto, em 3" cliscnssão, da p1;oposicão da Camara elos 
Deputados n. 57, ele ·192·1, que. abrt!, i)elo l\Iinisterio da :E'a
zonda, o credito especial de !:! :493$670, para 11agamento a 
D. ,Joaunu. Fortumt de Oliveira e filhos, em virtude de sen·· 
Jenca ,judiciaria (corn pa·rece'l' favoravel 'da Conimissão de Fi;_ 
1fcmçali n. 21 !í, de. ,J 921) ; . ·. · 

' . 
· VoLacão, em 1" discussão, do projecto do Senado n. i2Ct, 

de 1020, autorizando ao Poder Executivo :{abrir, pelo "1\fi
llisl.erió cia Fazenda, o credito es·pecial de 342:337$100, para 
~mgamenlo ·de salarios devidos aos. opcrarios da Imprensa Na-.· 
donal c. Dian:o Officio.f, relativos ao annCi de '1913 (com 2Jar·.!
('•11' {avomvel da Commisscío de· Consl.itttiçüo c Di2JlornacZ:a, 

''l ',)!;. 'l·· ·19"·1 \ .. I • • ..... _,, i. o,.. ,- .' ' . 

. . .~ . 

Voluçüo, em ~" Lli::;cu:;;süo, tlu projecto Jo Senado u. 121. 
rle :l-920. auto:riz::muu l• Govcmo a conLracLar com João Mari1.1, 
da Silnt ,Junior, ou com .empreza. que organizar, a coustru-,., 
~ção de predios, destinados ú residencia dos funcciqnarios pu:.. 

1lJlicol:l. civis c nfiliL::n:.cs e dos opcrarios ela União (com emen
-das ila. Comm'i.~são de · :Tnstlça. ~~ Leaislaçtio,. parecrh· j'avo
·ntvel cí em c nda do S1'- Soar·e.~ dos Santos e ofj'cl·eccndo a.ir.at~ 
o1/.(1'0S, n. 2.1-1, d1: :fD2 I) : 

Votação, em :1'~. disc11:;sãn, da ,J.li'Oposição da Gamara dos 
Depu tudo . .:;, n. -H. · de . I !12.1, que aut.o1·iza a abeel.ura do um. 
credito especial rle :J5tl$1l5.2; pal'a ,]JUgamento a. D, Elza Brus- . 
:;;;rrwycl· Caminha, .viuva do capiUlo de corveta .Abdon Fer
n)ira Caminha (r:um. }mr·cccJ' (m·o?·cwel ela Commissao ele Pi
nanças n. 206, dr: 492·1). 

Lcvan.Lu-se u :;L~s:;ão :'ts I í. hot·as e J O minutos. 

I • 

o~· .,81~SSXO, EM 1 G DE S.ETE~IBHO DE 1 !}21 ·· 

A's 13 e -1.12 lloras abre-se n. f'cssão. a que concorrem os 
s1·s. A. :Aí:crcclo, C Linha. (Pedrosa, Alxlias. Neves, Hermcn~gildo . 
rlc 1\Inrac:-:. Menclonç.a MarLips, .\.lcxan~lrmo de Alen.c.ar, LauEO 
Sodl'Ó; J't1sto Chm·mont. Ind10 elo Brasil. Costa Rodrigues, .Toao .. 
'J'homé, Bcn,iumin Bal'roso, Francisco Sá, Eloy c!c ·Souza, J9ão .. 
Ly1·a, · Antonio l\Iassa, i\ümoel Borba, ·Bernarclmo Montetro, ·. 

·s. - iVol.. V.: :13 
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11\Iarcil i o de Lacerda. Paulo de :Frontin. Sampaio Corrêa, Iri
neu Machado. Bernardo :Monteil'o. Alfredo Ji}llis, Alvaro·de Car
'\·alho, J·os(l ·1MurLinho, .Pedro Celestino, · Carlos Omalcantc, 
Generoso Murques, Lauro Müller. Vida! Ramos, Carlos Bar-
J:?osa e Vespucw de Abreu (33) . . . . · . . .· . 

Dóixam ele comparecer. com causa ·.i ustlficada. os S1.·s •·. 
Silvcrio Nery. Lopes' Gonçaives, Godofredo Vianna, .José Eu-
7-ebio,· Felix Pacht\CO. Anl,onino Freire, 'fobias Monteiro, Ve
nancici Neiva. Carneiro r.la Cunha, Rosa e Silva, Euzebio de 
'Andrade, Arau.io G6es; Oliveira :Valladão, Gonçalo Rollemberg, 
~iqueipa. de Mc.ne~es, Antonio Moniz. l\'l'ol1.i1. Sodré, .Ruy Bàr- · 
bosa, .Jeronymo Monteiro, Nilo Peçafiha, ·Modesto Leal, Mi-:
guel de Carvalho; Raul Soares, Francisco Salles. Adolpho 
Gordo, Ramos Caiado. Xavier da Silva, Felippe SchmidL c 
Soares dos Sç:mtcis ( 29 j . - ·. · · . ' 

' ., 

.. E'- lida, posta cm discussão c sem reclamaoão approvadü 
a act.a da sessão anterior. -

Sr. i" Secretario dá conta do ·seguinte 

EXPEDIENTE 

. Officio do' Sr. Dr. Veiga Mirailda, communicando ter as-
sumid~ o cxercicio do cargo de Ministro da Marinha para 
que fo1 nomeado por decreto de 13 do corrente .. ·-.. · Inteirado . 

... , .. , '. 
:·: ... · 

.. ' . . . 
, · ·O Sr. 2" Secretario pt·ocecle · á leitura ·dos s~guintes 

PARECEHES 

N. 245 - 1.921 
. . . 

Pareceu á, Commissão quo a proposição· sob n .. ·259,. de 
1920, ·tal como foi elaborada na Camara dos· Deputados,. se
ria applicada aos interessados, quer activos, qüer inactivos, 
que estivessem, no caso . de contar o tempo · que serviram· 
como menores artífices nos arsenaes de Marinha. n-l'o .. entre
ta~ to, a CommissãGJ acha que não ha inconveniente em ser 
approvada a emenda do Sr. Paulo de Frontin. ·. -. · · 

.. 
Sala das Commissões. 15 de setembro de i92i. - A. ., 

Indio do Brasil. Presidente-Relator .. - Ca1•los Cavalcante. - . 
Benjamin Ba1•roso. ....:... Sylv:e1··io Nery. · · ' · 

· Emenda á .. proposição da· Camara .dos :p~i;l,utados n~ 259, 
de i 920, a que se refere o ·parecer supra:;:;;;} 

. ·. .~~· .. 
Ao ar t. · J", accrescente-se, depois das,· ·:p~ilavras ..:__ Offi

ciaes da Marinha e classes annexas ---, o seguinte: activos e 
inactivos. ' · · 

· _: Sala das scssGos, em 
Front'in-. 

. ' . 
ele agosl.o de 1921. - Paulo ri" 

,. 
' 
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. Adlnissivcl, Lalvoz; ·rossc determinar o .Conselho Muni
Clpnl Um. typo de rêde de pescar -. mesmo O de. sa'l'dinheira 
- nos. rws ou log·are~ d~ Districto, tendo cm vista o· § 27 
do ark_ ·1,2 da Consohclaçao 5.1ü0, de s de março de 190·~; 
m~s •. levando esse_ poder legislat.ivo a barra mais longe, per
nuttmdo a adopçau. desse apparclho halieutico ele um modo 
geral, a ser ,::tdoptado, tarnbem, na costa ou littor'a! mariti
mo, parece que llouve. invasão de att.ribuições privativas do 
Poder Federal, não expressas, mas. implicitas. · . 
. ; Com effc~ito, u i)esca eslú l'eg~llamL•rüada c até naciona
lizada .nos mares do ,Paiz p_or l_ei federal, cuja execução, mais 
de perto, compete as Capltamas dos Portos. E' um assum
pto que se .relaciona· com a plenitude da nossa defesa·. Ora, 
o· art. 67, combinado com 'o n. 30 do art. 34 da Constitui
ção,. confina a 'admiuistra<;ãu municipal do .DistricLo á. orga
nização que lhe for. dada pr.lo Congresso, ás ·re~tricçõcs .im
postas pela mesma ConsLituiyão e leis· federacs. . . ' . 

· Ncstus. condições, · legislando o Conselho sob1·e a pesca 
e respectivos instrumentos nos mtu·es do Districto· FederaL 
poderá encontrar-se cm collisão· com preceitos c orientaçãó 
d,e e~tatutos federaes. Dada essa possibilidade. é bem de 
yer qi.ic as provisões sobt·e tão impoptantc questão devem fi-' 
car a cargo ex<!lusivo da· União, escapando (t competcncia da 
administração ínunicipal. . ''-- . ·. · 

.·Por oulrÕ lado. c~nte~ria os inLcresscs d~ · commu~hão 
semelhante resolução, porque . a. rêde, denominada, Lambem, 
trainei1·a, ·de· ma:lha estr-eitissima, apenas de ·J2 millimetros, 
não. apanhará· sómenLe ·a sardinha, mas Lodo e qualquer peixe 
pequeno,· recemnasciclo, desfalcando, :em prejuizo. publico, ·a 
fauna: marinhu de exemplares que, crescendo, ·a enr-iqLtece-:
riam por meio da procreação, além ele trazer ú. praia dimi
mltos contribuintes para a alimentação e para o commercio, 
abandonando-se a ·.maior purte. que, decompondo-se, infeccio
naria o littoral-ambiente. 

I 

Por tudo· isto. estando o. 'Vélo nos termos do· art. 24 da 
c.ilada .. f?onsolidação, aconselha .a Commissão ·sua appl'ovação. 

Sala das· Commissões. ·15 de setembro de 192·1. _: Baul 
Soa~·es, Presidente. -. Lbpe.s. Gonçalves, Relator. - Berna1'-
dino .Mnntei1·o. - Elo11 de Sott:;a. · 

1\AZÁO DO «VÉ'fOl> 

A~ .Senado Federal '-'Srs. Senadores - E-~ercendo, pela. 
primeira vez, após a minha investidura no curgo de Prereit.o, 
a J!áculdade que lhe .outorga a Lei Organiga do Districlo Fe
deral, de apreciar as resoluções , do Conselho Municipal, cu.io 
elevadO criterio e dedicação .àos intet'esses da cidade não pre
cisam ser, e)J.carecidos· e cu,ios ·:1:ctos merecem o .mais justo 
acatamento e. lm;nentando o clesaccôrdo de opiniões em que, 
çom o mesmo al.to Poder me enconLro no caso presente, nego 
sanação,· assim· constrangido, ·á: Resolução do Conselho Qtlc. au-

• 
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torii:-a o uso da l'ôde de pequenas malhas, vulgaJ•monte cleno
minada "'.l'ruineira", ou "rêde de arg·oJu, li.mitado scü crn-, 
prego exclusivamenLe tt Ilesca ela sardinha. . .. 

Determina essa Resolução qüc as rêdes a que se refere. 
apenas poderão ser usadas na pesca ela sardinha.· Occor·re, 

1 J)Orém, que os pescadores podem, com a maior f'acilidacle e 
l'requencia transgredir, impünemente a . lei, applican:do. · tues 
l'êcles ú pesca de outros. peixes, o que dará lagar a0 apanha
mento de peixes de numerosas e:;pecies, com prejuízo. da cria:- -

. çõ.o, que deve, aliás, ser ·cuidadosamente de:fenclicla i.le ttlclo 
quanto possa sacrifical-a. · , . · , · · . . 

Não é esse, entre~::mlo, o. de l'ei Lo essencial ·da rei'er1cia Re- . 
solução; De i'acto, si, pela Lei Organica, de 20 de setembro; o, 
Conselho Municipal tem iucontestavel competencia -para legis:
Iar sobre a pesca, tambem é certo que nesse serviço, por lei 
i'ccleral, tem. jurisclicção a Capitania elo Porto e .não é admis
sivel que uma elas duas autoridades decrete mecliclàs , que a 
outra considera prejudiciacs a um serviç:.o êruc eleve .inte
ressar igualmente a ambas,. pois isso crearia tm1 · ·cstttdo de 
l)erennc coni'licto ele, attribuições, com desprestigio dos poc:ic
l'CS i'ederaes c municipaes · e abrindo, talvez, .opportunidade a 

. reei amacões dás partes interess:ldas. , . _ 
Além disso. a alludida · Hesolução, ·sobre ser prejudicial · · 

ao interesse publico c attentat·Jrüt ela harmonia que . devtl 
l'Cinar. ~ntre os poderes do Disb·icto ·e os ela União. é'dnop
portuna, visto como o governo federá! · .esttí précL;amente 
11cste momento tratando ele reorganizar o servX()Oé·cle pesca no 
})aiz; em moldes os mais modernos e aperi'eiçoàclos. convindó, 
portanto, evitar-se ·a.aclopção ele medidas -que possam- emba
raçai-o na realização dessa ublissirna reforma. ha tanto· tempo. 
ardentemente desejada. • 

· Pelas razões e~postas, deixo ·de -sanccionar - a presente 
Resolução, recorrendo para o Senado, que. deliberará. como. · 
mel~10r· lhe ._parecer. . . . · · .... 

Districto Federal, -19 · de junho de i 920, 32° ela· Republica. 
- Carlos Sampaio •. · 

1\ESoJ .. UÇÃO N. 2-J.{i, DE 1921, DÍJ CONSELHO JVJ.UNIClPAT.. A· QUJJ: SP.: 
RgFJmE:M O l,ARBCEI\ DA COl'IJl\IISSÂO :çm CONS'J'l'l'UI\:·.~0 Jn Cl· 
VE'l'O N. 9, DE -1920, SUPHA: 

O Conselho Municip~l resolYe ~ 

· · ~\rt. 1. o Fica ncrmitticlo no DlsÚicLo Ji'eclel'Ul o uso d<t 
1'11de denomina-da "Traineira",· ou dc."Argolas". Làmbem · co-. 
n.hecida. por "·Sardinheira", par:~ pesca ·un.icamentc da s:.n·" . ~~Nl~. Essa rêdc nãp podcrú ter menos ele q;J11illiinetros ·· d~ 

. Os infractqres desta · dispo~íção serão . nihltados · ~m 200~, 
J11dependentcmentc da apprehensão ela/ rêcle. . · 

· ~~rt. 2,. ~ Revogam-se as. disposiçõcs·'ein contrario,' 
·, D,is~ricto J!'ed~~·al, 1.5 de .. i.unllo ·de i~J~O. ·~ .Tosé dtJ ;t;.,_,_. · 

1'11111. I' w todo, presidente. ~ Pw Dnlra ela Rocha. ·1" sccrettLt'io 
A't'l'hwr. 'Alfredo· Oo1~1·êa ele iJirmezes, 2~ secretariá ' · '· 

' ' . -'- ' 
' ,, 

. ( 
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O ar L. 211 da 1 e i or;::-ntHcn do :OisLI'icto - Gonsolidaçíio 
5.160, ele 8 de maJ'(jo r.lé J f!Oit- dnLermina que o Pecl'eiln 
suspenda as leis e rcsolrlçõcs do Conselho •lVlunicipal, oppan
do-Ihes ·r•tYo. qlH' t'nrcm. contrarias aos e:::l.at:utos Jederacs. 

· Or·a. o § 3" ~lo art. 28 dessa Consolidação' estabelece que o 
angmcnto do vcncimenl.os ·dos l'unccionarios só pócle I..:Or Iog·ar 
mediante Jl1'01JOSla. :ru ndamcnl.ac\1}' pelo PPefeiLo. . · 

Logo, a 1;e.solução veLada. elevando a 4:200$ annuaes os 
vencimentos dos guardas ·municipaes, independentemente· 
dessa proposta ou l'ormaliclacle, infririge preceito expresso ·de 
uma lei. federal. qual a cit.acla Consoliclacão. , · 

Nestas condições, seril enl.rar no merecimento do angmen
to pretendido,· que pódc ser ra~oavcl, devido ít carestia da 
vida cm. g·ér·al, é a Commlssão rle parecer ·fJ'lC o veto seJa 
approvado. · . . 

:Sala elas Commissões. 15 setembro de 192:L. - Raul: Soa
?'es, PresiclenLe. - Lo]Je.~ Gonr~alves. Relator. - Be1·nrn·d·i.no · 
1llonteh·o. - Elo·'t de .Souza. · · 
. . . . . . IIA%ÀO ÜO « VltTc{ » 

Ac; Sc1md.o Ft~cJ·~ral - · S;·~;. Senaclnrci" -- Conforme o:: 
:urt.o;;J.:a;pho,; .JrJnLo~, ·de ·t~r dt.1 · ago_sLo .... eorrimLc, o Conselhr.~ 
l\ltHliClpal. l'CSollv•.:u elevar <'t 't :200$ Hnnuaes os vencimentO!'\ 
dos guarda~ mrrnicipaPs. · 
- ' ' ' . ·-·· 

~- . \. . . . 
"'ao PO!'so dar n meti :!ssenLirnenl.o a essa resolução por 

v.lolar o § 3" cln. arL. 3& ela Consolidação elas Leis Fcd'eraes 
sobre a .rJrg-anizüção municipal do Districtojl~edcral (clecre1.o 
11. rí.:LG'O, ele rilar·co de 1.-fJ•Of!), qne.cJispõe: . 

«O augmento on a.'din1inuição 'de vencimenLos e a crea
(~ão on · stlspensãn de empregos scl'ão feitos· mediante pro
JlOSLn fundu.menlarla pnr parte ·do Pre{eit.o, sa1Yo tratando-se 
c.os log::tf·ps da .Sccrel.ttria d<J :Çonselho.» . . 

Ncnllurrm :pr.)posLa apresentei ao Conselho no sentido· dl'. 
serc•m · augment.ados r;rs ~'encinicnfos . de :3:000$, que ora pel'
echc·m ;.1_s g·uaJ•da.s munieipaes. Tacs. vencimentos datam d~. 
:10:1.-l,. quando o Conselho i\:lunicipal, aiJ.enc'enclo á propost:"L 
aprcsenLada _pelo lrnnrarJo Prefeito ele enti.i.o, o illustre Sr. 
rnareclltil Bento· Ribeiro. augmentou os venc~mcnlos de todos 
o.:; furtccionúrios da Prefeitura. . . · . . . .... 
- · Accrt~sce que, convertida em lei a resolucão. de ' 19 . d~ 

ng·osLo. -a. PrefcHura teria ele . dispender mais, de· 360 :OO'Ü$ 
nnnuaimcnte, com os ve11cimenlos elos seus :Jpo , guardas mu-· 
nicipacs,. além, do accrcscirno de des:p.eza COJl! a elevação de 
grai;i,fíc~}.ões. acldicionaes, sobre. l.esse;<> venc1mentos, .con~~
(lic!as ele confornüdad·e. com a let n. 2. 388,. de ·7 de Janetro 
de :1. 92:l. . . . .· . . · · ·. ·. · . · 
. . J.!l111 ;·ista do exposto c nos termos do a.1 J.-. 2o!l da ·Conso-
1 icl:.w.ão ciLada: .. opponho v.éto ú resolução do Conselho !Mull;i
!ÍipaL deixando que o Senado Federal, cm sua alta sabedortn, 
Nlsol:va ~:nhre os- fnnd:.tme.nLo elo· meu acto. · . . 

Rio· âc :rnnciro, 22: ·Clc . agosto· ele ·H12J. _; Ca?;los Sam
l;;~tio. 

<• 
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HE:SOJ~t:Ç.\.0 DO CONSELHO 1\i'UNIGIPAL A Qr;E SE 1\EI!'JO:RE O PA
RKCmt DA G0:1>LM1SSXO DE GONS'l'l'l'UIC:.~O N. 2~:i7, OE 1921 .• 
E O Vi!:TO N. 4U, D'E 1~}21, SUPnA: .• 

O Conselho 1\iuniciPal resolve: 

Ar i.. J.• Ficarn, da data desta lei em . deant~: elevados a 
4 :200$ annuaes os vencimentos dos guardas 111uilicipaes, fi
cando desde já o Prci'ciLo autorizado a tomar '!.orlas as pro
videncias para a exocuçilo desra mesma lei.· , . · 

Ar· L. 2.n Revogarn-se as disposições em coÍ1Úario. 

DistricLo Federal. 10 de agosto de '19'21. ·. ~ Bdtta~;do 
Xavie1·, Presidente in t.erino. - J·ulio Cezw·to dr1 · Jlfello, '1 • 
SecPefaJ·i~l. - Antonio .1 o sé 1'ei.r-eita,. 2" · ::,ecretario .. 

N. 248- 1921 

Não pi·oc.cdc a resolu.cã~ vetada -·autorizando o Prefeito 
a mandar pagar ao ex-Dorl:eiro i:lo Peda(Jot;tium. que guardava 
o respectiv9 ·material, dez mezes e 27 dias d~· aluguel de uma 
casa, que es~e funccionario occupava ou, aJ!lda,· occupa, no 
montante do ·1 :615$000. ·. · 

, Os porteiros não tcem. direito de habitar nos esLable<!ci-. 
mentos publicqs: mas, . servindo .de gqarda. ou conservador de . 
moveis e utensilios. se lhes faculta essa residencia ou mora
dia, quando os edificios tenham de,pendencia adequada, como . 
muito bem observa o honra.do Sr. Pt~e:feito: · 

No caso occorrcnf:.e, o prH·t~iro addido Acylino da 4Costa . 
,lacques, mor'ava no Peda(Joaiu:m,_: mas, entregue este ao Minis- ·. · 
t(\rio da G1,1erra c retirado o material. que alli estava, nessr. 
predio não teve mais :funccão o. alludido el'\1pregado. · 

. ' ·- . ' 

. Como, poi:::, pag-ar~lhê alugut~l ·da casa em que reside. 
se.ia onde fôr, e dentro da qual não guarda cousa .alguma que. 
p.ertenç:a 'á Fazenda Municipal? . · · ·• · 
.. Seria. isso nm at{gmento de veuciment,os por meio. indf

recLo, sendo fora ·cte ·duvida que o § 3• do arl .. 28, da Consoli
tlaoã.o de 8 de ma1:co ele 1904. não permittc semelhante dell
bera(;ão -~cm JJroposla fu.nclMnentarln. do Prefe'itol · · . _ 

Não intemssa á Commissã'o saber qúe «?m ·1898 um Pre
:"eito promulgou; ou sanccionou uma ·resolução mo.ndando pa..:. 
gur ao mesmo 'POrteiro· 700$ como indemnização de alugpel· de 
casa, nerri ·tampnuco .. considerar que. em· 2 do corrente· :m.ez ·e 
an:no: o. ac'tual,_ rec~ifjcando 11111a disposição do .§{31 do ark366 
do çlecreto Jegi~l~tJvq n. 2.38/f, de '.L de ja:'l'e!ro de 19?.1.;, de- · 
clar~ ·:q\le o a.u:m.lto pra·a alnr;nel de casn. aos o1t_o. escreventes dos 
ce.rmter10s deva ser paga a cada um 1 á razão.· de 200$ mensaes: · · 
po'rque a Cbmmissão só póde conhecer ,.da 'legalidade ou ille~ · 
galiçlade dos acf:os do· Executivo Mun:icípâ't''c da prócedencia 
ou tmprocedenma das resoluções do Conselho :at.ravés · dos 
1;étos. ·' · · 



A' vista ·do exposto · e ni'í.o tendo fundamento jurídico· a 
resolução vetada, é a Commissão de parecer que o véto .seja 
approvado:. · 

Sala das Commissões~ em 15 de setembrÓ de 1921. -Raul 
Soares .• Presidente. - Lopes Gonçalves, Relator. - Bernar
dino Monteir•o. - Eloy de Souza. 

HAZÕES DO «VÉTO~ 

Ao Senado Federal - Srs. Senadores - Não posso dar o 
meu assentimento á resolução do Conselho 1\Iunicipar man
dando pagar ao porteiro addido .do Pcdagogium, IA.cylino da. 
Costa Jacques, a quantia de 1 :615$, correspondente a dez 
mezes c ·vinte c sete dias de aluguel de casa . . 

O ·.porteiro do Pedagogium, como ·qualquer outro fun
ecionario, não tem· o direito de morar no edificio do estabe-: 
lecimento onde serve. Como gnardas dos estabelecimentos, resi..:. 
dem os porteiros nos edifícios quando estes teem dependencia 
adequada, como era o caso do Pedagogium. · · 

· Fech:iclo este, retirado ·o· material respectivo, que não 
mais estava sob sua guarda, e entregue o predio ao 1\Iinisterio 
Cla Guerra, que, mais tarde, o restituiu á Prefeitura,' não podia 
o porteil;o continuar. nqlle a· r.esidir. além dos motivos expos-
tos. •por não ter mais ftmecão no ·dito edifício. . . ... ,, ' .. . . . 

Claro é, pois, que se ·não justifica a sua pretencão no 
senUdo de.· obter,· da .Prefeitura, o pagamento do aluguel da 
casa em que passou a residir ao deixar o Pedagogium. · : 
·. E, . por ·esse. motivo, ·nego sanccão · á presente resohtção, · 
submettendo o _meu:. véto á l:lscla:recid.a deliberação do Senado 
Federal que, em sna alta l"abedoria. decidirá como lhe parecer 
mais justo, · · · .. . · · · 

. . . 

)lio de Jan~iro, 22 dP. ago~to de 192'1. - Cm·los ·Sampaio, 

RESOLUQ!Ã.O DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFEREM O PA- · 
.... Rl11CER DA COMMISSÃO . DE CONSTITUIÇÃO· 248, DE 1921, · E· 0 

\ilhO N. 51, DE '192'1, , SUPRA: ' 

O Conselho Municipal' resolve: · 

. Art. 1.° Fica o Pre:feito .·autorizado a mandar pagar ao 
porteiro addklo elo Pedagogium, Acelino da Costa .Jacques,. a 
quántia ele 1 :·615$. corr'espondente· a 10 mezes e 23. dias de 
aluguel de casa. em virtude . de ter sido coagido a deixar o 
edifiaio em que. residia ele accürdo com a lei então yigorante; 

· nbert.o. para esse :fim. o necessario credito. · · 
: ' \ ' ' ' . ' ' . . 

, Art. 2." H.e:vogam~se as . disposições em contrario. .. . . .~ 

· Districto Federal. 19 de agosto de ·1921.· -· Edua'rdo: 
Xavier, Presidente interino. ---. Jttlio Cezario de ltlello, i o Se
cretario. - Anümio José 1'eirceira, 2• Secretario . 

•.. . 
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Nr '"> A1 " ·[ !l '"> ·I J. • - ii - .• ~ 

,C:J montepio é uma associaeão de :l'unccionnl'ios publiM:<. 
flesLmnda ao amparo de suas 1'arniJias. no caso de fallccimcnto 
d,o assoei ado. Embora o poder publico o rcgulamen~e e l'i~ca
hzc, não é insLituido com fundos da Fazenda, mas com 'as 
quotas sociaes, pag·as em r\pocns detenninuclas. . · 

O beneficio collimado l'CpresenLa uma . prestaÇão de 
accyrdo com as annuidadE!s realizadaS' pelo instit-uidor On bc
neflcente, em . proporçüo ao numero de herdeiros menot'es. 
flUe este tiver deixado, dcrpois ele deduzida a menção de sua 
vi~va; e é ... incontestavelmente. nma herança ou legitima li-
mi ta da, pela maioridade e pela viuvez. . .· · 

O· Regulamento qup baixou com o decreto. 1.1. 44.3, de 27 
de .iulho de· HJ03, cm vig·o1· ao tempo do fallecimenüf do De. 
Antonio 1\lves Mescruita Junior. marido de D. Adelina Con.:. 
ceição JV!f~squita, euí r;eu art: 3:1.. · ~stahel,~cia que a pen!'lfi.o- fm 

·extinguiria pela maioridade dos filhos.. . · · . 
Como se vê, esse RegulamenLo não JYrohibia que se fizessA 

reverter em beneficio mat,erno a quota que um 1'ilho viesse 
a ·perder, . quando aLting'isso .. a maioridade. .. ·· / . 

· O que o disposHivo citado :impedia. era que um maior. 
na plenitude de sua capacidade civiL apto ao trabalho ou: 
.como se cost.JJma elizer,~,u ganhar a viela, continunsse a rcce.:. 
ber ·um .auxilio que apenas objccl;iya. a situação de inenori
dadc. Isso, porlanto, não queria . dizer. que, por equidade, 
tendo em. vista a pobreza ele uma vmya honesta, a legislatura 
não pudes~e beneficial-a corn a reversão da quota pcrrliiJa 
pelo :l'i1ho maior. Haveria impossibilidade para. esse acto, 
se,· porventm;a. o montante: do beneficio deixado nelo funr.
cionario 11.ão expressasse o calculo da conl.ribuiçã.o, que effe
ctuou ·com uma p::n·tc dos seus vencimentos, mas affectasse. 
de alguma forma, a .prQpriedade elos co1~tribuintes ou. o pa..:. 
f.rimonio .da .sociedade-. ·Ora, desde que uma. reversã.o desta 
natureza só se podia· fazer dentro dos recursos hereditarios 
do. de c?titts,. sem con'ipl'ometLer a siLuaç.ão jurídica de quem 
quer que se;ia. era fóra de duvida ·que· uma ·lei nessas condi.:. 
ções, .. não Óffcndcndo, cgualmcnte, a ordem ·publica, não PO-
dia deixar de ser acceiLa. ·· · · · 

E, .. exactamente, ao encontro elo que diz o véto,. por nffin 
~e· achar no Regulamento.· de :l 903 o J)l:incipio ~n. rev~:r.são, 
adoptado mais tarde e do1:1s · .. anpos. depo1s revogado, fo1 que 
o Conselho deliberou reconhecer. ou · outorgar, cm favor d~t 
postulante esse direito;·' que· não esLava prohibido, e, portanto, 
podia ser reconhecido.· ·· · · · 

Não· haJ pois. lei com-·effeito· rcLroactivo: porque· a re
soluÇão vetada não mand'a. applicar o decreto n. L 47 4; de 29 
de. maio de 1917, que consagrou n principio da reversão a 
favor da viuva do contribuintB até então não previsto expres-
~amentc em, fórma legal. \ · . . , . 

No caso em debate, o Conselho Mu!ficipal, no .exerc_lcio de 
suas nttribuições, nada mai-<; fez que cxteriori:~.ar: ou coricreti
:tar, em auxilio de uma viuv·a. por uma ·zei :especial ou singula1·, 
nm p!'incipio de ordem m,o~al,. qye por nenh11m~ out.ra er~-.de- · · 
feso ~u se considerava ilhcito, Lua .Ju.sto .-e p:r:oced.en.te;-lcgitimo · 
e soca\l';·que, envolto no abstrato, :tOra, anter10rr,pente, pelo dE!- -. . ' ' :/ :,, . , .. ' -·· 

l 
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crelo, ciLudo, n. · 1.474, convertido cm reg'ra geral, pl-evnlecen
do ele 1.017 a J019, apenas, quando o senso ,jurídico, pL'OtecLor 
dos ·interesses ele familia, aconselluwa a sua permanencia, d{) 
:wcôrdo com a nossa cultura e com a nossa civilisação. . . 

E\"idencia-sc, sem conte.sLação, que a humanilaria icléa da 
reversão d01pinava esclarecidas intellig·cncias, tinha conquis
tado o espirita liberal elos legisladores municipaes. R-econhe
ceu-se que o patrimonio, deixado no montcpio por um contri
Jmintc,. devia constitui'!.' e continuar,·· após maioridade dos fi
I h os elo casal, patrimonio de família na pessoa' da consort-e 
(quusi sempre de avançada eclacle) do funccionario falleci::lo, 
sómenLc na. constancia da viuvez. Surgiu em -1 9'17 na mentali
daclc elos edis elo Districto Federal a visão de que, em regra, 
n que foi. companheira ele um serventuario publico. é incapaz 
de traballw ei'í'iciente. para sua suhsistencia, tornando-se, J?Or· 
isso, merec·edora do amparo e da protecção da sociedade ou In
stituição, a que Iiertenceu seu marido, contribuinte, que foi 
para o fundo social. Não escapou á previsão dos representantes 
elo município nessa época, a . circumstancia d€ que uma vi uva 
lwnesla poderia perceber do montepio um' ·auxilio insignifi
cante, havendo í'ílllO ou herdeiro do casal; bem a~~sim que não 
:seria ,justo que, alcançando á .culminancia do sui jtt1·is, as quo
tas .adjúdicaclas aos menores tornassem para o montepio, hcne
ficianclo pessoas estranhas á família do de cttjos com preterição 
do arrimo 1)1aterno, clesattendendo á-s necessidarJes c ex:igencias 
da g'Cnilora, curvada· ao peso dos annos e á laboriosa vida da 
r.r•ettçüo c eclucacüo elos seus descendentes. - . · 

.-Bem haja, 1;ois, ess~ 'grande aura, concluctora ela ·lei de 29 
de maio ele. Hl17, impiedosamente alterada em /10Hl, -seúdo de 
toda justiça não regatear applausos aos seus autores,. a todos 
qdanto.~ . t;~oncru.·rAram para sua formação e promulgação. 

' . ... 
* .* 

No caso cm apreco, não interessa indagar se o principio da 
re,'ersão, que fOra estabel'Ocido na citada· lei n. 1.47 4, só é ap
plicavel mediante disposição expressa. O que importa firmar . 
quer cm face do Reg. de 27 .ele junho clt:;' Hl03, .Ciucr da modern:t 

. lei do montepio múnicipal de '1919. é não haver e:tp1·essa 217'0-
(dlJ'ifJão para se_ decretar, 'cm leis singulares, a rev~_rsii.p ele quQ 
f,J•a!,a a reSOltH}tLO YCtacJa. I . . . 

. . : Por ontro lado, o dogma. da h•J•cl'1·oactivida.cf.r:: não_ ó tli-o 
ahso,lnLf), como parece: · 

. Basta, para rcstring·if-o ou admilLir-lhe cxcepçü~s. citar. 
. ::t opinião ele ,Jouo Barhallio.- Com.mcntm'ios -- ao art. 11 (]fl. 
qonst.i tu i çti.,o, n. :3, nestas palavras: .. 

·. «Mas,' porquanto a prohibição de leis' rctr;activn.s !: 
... · r.stnbcl e c ida, por amor, e garantia elos cl irei tos individun.es, 

, não ha ·motivo .para qu{) clln. prevaleça em casos nos 
qunes offensa não lhes é feita c a retroacção é prov~ito-
sa ao bP-m geral; c eis porque te em nlén.o eft".eito com -...., 
l'e!açtio a fnetoi'J ·anrcriorc5.: . · \ 

I ', ,' ' • 

I l • ' 
I I I 1: I I f I t I I I I t I I t, I I t I 1' I I t f f, f I I I I I I I I I f I t I ~ f I I I t t I ti 
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., 

b) «as leis que reg·ulam o e:-:ercicio dos direitos po
liticas e ·individuaes, ou as condições de aptidão para os 
cargos. pub.Iicos» . 

Dada não esteja mais em vigor a lei de 29 de ·maio de 1917, 
mas como já 'existiss~ para D; Aclelina.Mesquita, nessa época, 
a situação c~e pensionista do montepió, não virá fóra de pro-, 
posito lembrar, a. .seu favor, as .seguintes palavras de Dalloz, 
'Ctn seu Re1Jert. de Leg·isl. et ht1'tspr. · . · 

"Une loi qui cr1~c de nouveaux héretier.s ou qui. 
aug;mcntc Jcs droitR des hcrctiers institués ·par la ·loi 
ancienne. s'appliqu_c it ·tous ceux qui. ont intr~rêt à l'in:.. 
voqncr au moment ele sa promulgatwn .. ". . · · 

Seria . o casn. se. por,·entura. a 1~esólução vétada invocasse 
a lei revogada de 29 de maio de 1917, embora, a rigor, ._uma 
viuvn, quando ha descendentes e ascendentes, não seja· her
deira, mas simplesmente mceira ou titular' da .metade ·dos 
bens. 

Ora. na hypothrse rm ~liscussão, trata;:se de um · bene- . .., 
ficio on. ele uma qnota ele montepio. a· respeff.o. da .qnal pouco 
importa denominar a viuva como mecira 'ou simplesmente 
herdeira .. porql~e a snn situaçã.o é ele pensionista. 

Além disf.o. a rrwcrsão. de .uma quota filial ou de um 
descenr:fe'ntr. a quem· ficou sendo cabeça do casal, não óffendé. 
de fórma alguma, 'direitos ou interesses de· terceiro:;;' porqu•• 
não sue do' patrin).onio dcstrs. mas ela cxclusjya '.!(ml,ribuicão 
' ·1 r d r ·1· · · · c.o c 1c c . a amt Hl. • · . -.. 

Log·o; a resolução vétada, si fosse necessario, poderia ter 
effeito retroactivo. .· · 

Màs, isso não se faz n·1istér, porque a Iéi vigente elo ~mon
l.~pio 1uín J)1'nhibe a reversão. de que .se trata: E, não a próhi
hind'o, qm.lq!lcr ·estaluln sinau.lnr pócle concedei-a. . · . · 

' '\ , ' . 

• ! 

E. asil11. ~c tem proceclido. entr.e nutres ·casos, com:· 
. ' . . . ' 

1 ". D. 'An l.onia Fontes Rodrigue~ da Hosa, vim.-a cio agente 
da .Pref8Hura Joaquim Rodrigues -da Rosa, a' respeito da pen
são de uma filha. que se casou cm 3 de fP-vereiro de '191fi. 
antes. portanto, ela lei ele !J de maio de 1917 (resolução de 4 
de 'ontuhro ·de ·HH7) ; · · . . · ; . • . . ·· 
. 2~. D. Leonor ela .Fonseca Rocha, vi uva do profc:::f'or Gu-i-

lherme .Toaqu im da. Rocha. em consequencia. de matrimonio de 
~rnc filha Lnon·or H.ocha (rúolll.çfio de 30 de setembro de 19Hi'• 
qnnndo não •havia .facnlclacl'fl ou direHo expresso de rt:)versão:" 

· · "1° •. D. Anri.a Maigre da Gàma N1Ú1es, vi uva .do in'Spectoe 
c8colar Eugenio l\fanoel Nunes, que. em virtude _dà Jei nn ... 
mero 1, fl3R, de 20 de .iunl't0 de .'1 9·18 •. recebeu ·a pensiio por ter 
SC1! :f'ilhn O~waldo nét.in:;rido á maioridade cin 1. dt"~ setembro 
cle:.JHHi;. - . , . 

' ' ' 

i 
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1_o:-, D. 1\rar.innna de Oliveira l'll:orucs Pinto, b~neficiacta 
pela lt)i n. 'L. !"180, ele 29 de agosto do 'l 9·18, cnm t\ ::-evcrsão da. 
quota perdida pelo filho l\lnl'iano. que atl.ingira (L rnaioridado 
em 13

1 
ele- jant~iro ele ·J 017; 

5< D. Elil"n. Amawnus de Mol'aoR Reg-o. que t.e-... e rever
tida o. ·srn favm·. em ,,~irludf' rla lei 11. 2. 000. de 24 de ·se
temhrn df' ·J 018. n quotá. perdida por sna filha· Maria da Glo- , 
ria que contrahiJ':l maü·ünonio em .?1 de março de 1917; 

6". D. l\Inria J,\halo ~lonteir,o, ''inva do prof.::~sor· Lniz 
Abalo MonLt'irn .. qne por let• fwu fi I h o Mario utting:ido á maio
ridade mn 12 rl0 feycreiro elo· HH'i; conseguiu a rever.são da 
quota inte:;?:ral dn pnnsão que lhe pertencia, cm virtude da 
lei n.· 2. 039: de G .de dezembro de 'ifH8. · . 

·· Ha, pois. a favor riu J't~soiLÍr;ã~ \;i.!tacla, alt\~n de argumen
tos jnriclicos inespondiveis, prececlenLes da. legislatura c ào 
Execnf.iyo do Districl.o na. Jormaç.ão de leis .~·inanla1·es sobre o 
assnir1p to. · · · · . 
·· I . '' ' • I • 

. Por. Indo if:l.n, aeonscllm a· Commissã.o que o vél'o seja rc-
.ir.itndo. · · 

·Sala das Cominissões. :15. d11 sei cmbr·0 
Sni:Nt,N. Pl.·esidenf.r~ .· -·-·· Lopes G(ln'çoh:e.~. 
nu.1·dirw Mrmtei1•r;. Ji.:ln?! rle Sonza. 

de l\121. 
Rt~latm;. 

Remi 
Re1:-

. ,·Senado. Fer.leml -- Srs. SenadoJ•p,;:; - Sou ol)d.gaclo a ne- '' 
;;ae sancção :í. IJ".Il't~sente J'esolução. que rccon.hrce a D. Ade-

.. Tina Concei0ao i'ilesquil.a, viuva. dn cnntribuinLe do montcpi;) • 
mlmici.pal, Dr. Antonio Alves. Mesquita JuniOi'. o direito d·~. 
por. cffei.to ele reversão, perceber as quotas intcgraes dal' 
pensões cine '"eram· pa;;as aos seUs filhos Moysés. Raul e Mi-· 
i;"l.lcl,. desde a data C\11 que estes attingiram a maioddar,lr. 

· ·Quem ler a reclaccão desse l)ro:jecLo acrediüirá. qJJ ~ a re~
ferida .senhora Leve sempre• «direito» an que reclama e que, 
J"JOr ha:ver si elo. o n~esmo contestado ou negado pela admin.i>;~· 
!.ração do Mont.epio dos Empregados Mnnicipacs: o Conselho 

'· .sP .viu na contigenciu de .. legislando sobre o a~snmpf.o, «rc
conhcc01'» o rlircif.o por venfnra 'POStergado 

. EnLr·efanLo. nada dÚ:so sh rl:í. n. Arlr:lino. da . Conce·i.çri.n 
ilfesqu:it:u. 1J:u.nc(r. tm.ie · di1;ci.to d.~ quotr.~,s âe sens ?·éfericlos {'i
lfws. •pnrqn Q. quando fulleecu seu marido Dr. Antonio Alves 
Mesquita .Junior. vigorava o decreto n. 443, de 2i de junM 
de 1908 (Reg.· elo l\!Iontepin) qne aRsim dispunha em seu ar.·. 

· · tigo 31 : · · 

• '•J 

-.:Ar L. 3'1 . E::dinguc.:.:~e a pensão· . '' 

.. ·-··-·~·····"·~······· .... ~ .. ········ o o o -o o ,• o o o o o o o o o o o • 

2 - Pela maioridade dos filhos.~ 

.Ora, cnmpletando. a ma.ioriclade os unicos filhos do casnl 
ele. nomes Moysr:ís,, Raül e ~M.iguel,. extinguirnlri-se, Ipso fai:fr.J, 

,, ' 

' '~· 
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Em vi«La da deliberação do Senado, vou lcvanLar o. sessão, 
clcsignando para ordem do dia da seguinte: 

: . .. yota(iâo. em dise1y;süo unieu, do reque!'lmenLo da ·cuut,... 
nussao de Obras J>ubhcas sobl'e o de n. 23, de 1920, cm que. 
o. Dr. Lo.pes ~iar·Lins c outros pudem a desapropriação pet•' 

·utilidade publiea de um ll'eclw da J:~stl'Uda elo Feno, construido 
peJa Companllia J.Auht anel Powr::·. entre a estação .de Lugus 
·ct~ Est.mdtL de Pct'l'O Cenl.ral do J:lrasil· c p Jogar denominado 
«!! ontcs~ (2JW'ecer n. 244, dr: /92.fj ; · 

_ 'lotação, cm 2" discussão, da pt·oposição da Gamara dos. 
lJepufaclos n. ·fí, de 19.2·1, que abre, pelo Ministerio' da Fa
zenda, o creclit.o dt· 25: 529$1..1.1, ~upplcmentar ú verba. s• .,..-: 
Hecebcdoria do Dislricto Feclr.rn l -- para .pagamento ela elt':'·
Pl!Z~l ·rcsullanle. da equiparação da~ quebras 'dos Lhesoureiros, · 
e ileis nos dos pagatlol'c~ ·e i'icis do Thesouro (com Jla?'ecet 
(avo1·avel da Com,nissã.o dr: Ji'i,w·nças,, n. 208, ·de 4!12-1); · . 

. Votação, cm. 2" ·cJiscussii.o, da pt:oposi~~ão da Camu.r:i do:;; 
Deputados n. 2G, de 192{1, que manda contar pelo dobro: ao.; 
ol't'iciacs do Exerci lo. cl~1. ·l\'larinlw. c da Policia, · u tempo de 
serviço prestado :w. Commissfio de Linhas Telcgraphicas · (com 
'!1/i'inda da Conmti8scíu de F-inanças. ·u parecer desta · o((ere.
.cendo ·uma s·uústitutú:a 'i.í tio ,~:1 •• Pires FcrrC'i:ra, n. 2.f 8, dr: 
I !F'.f' · ,..., .' .• 

· VoLacão, em 2" diseus~ão. da prnr)oskão da Gamara •h;s 
De.putados n. 208, ele 1W!O, que al:tl'e, pelo :Minislcrio ela Fa
zenda, o crecli to e;:;pecial ele 2G: :í5.'f.$.223, ouro, que se destina 
a saldar a divida ciP '.rhesonro Nacional com o J_.lovd Real· IIol
la~d.e~:, pelas . pas,5a;,;·ens fornoeiclus. em Amstendà'm, a .br:asi
~~~Jl'Oi'. no come~,;o d[l 1;rucna eut·o p1:!a .(com. ']JO.·recr:1·. (avoravel 
da Comm'issar; de }?inmu;as, u. 2-1 S,' lle . 192of); . . . . 

· Votação, em :!"' cliseus1:1ão, ela pl'Ol)Osiçã.o ela Gamara 1os 
Depu ta dos n. 255. ele :l D20 (jue ubn. pelo Minis ter i o ela Ya
ze1lcla, o .cr·eciilo óspecial ele 22 :000$·, para. pagamento a Vi
cente dos Santos, Caneco & Comp :, do. iprernio que lhes com
:Peie pela conslruução · do' ·.eul.tet· denominado batelão: n. 2 
(com parcce1· (v:em·ave'l da Gom:oU:s.Yáó de Finanç(!s. ?L 2 I C, 
Clt~ 192~1 ), ; . · . . 

· Votação, cm :J" discussão, da proposi.ção ·da Gamara dos 
Devotados n. l:J. ele ':1921. que abre,· pelo. Ministcrio da. ra
zencla. O credito. especial de 50: 000~ para proseguie O SCI'ViÇt) 
de ··lrt.Íblicação, ·cm: volume, de Lodos os trabalhos rel~tivos" ü 
elahoraç.ão do C'odigo Civil (corn emenda da Com.mtssão rlu 
Finança8 .i ri a2J)J1'0't:oda e· pa1'CCC'I' r (!'IJ01'a'1Jel n. 220, ele .f 92·1) .: . 

· Votar~ão, em 3". diseussão, . do pro ,i ue Lo elo Senado ri. . 12, 
de J 921. reconheccriclu n D. llosal!na :Francisco Barreto o :Ji-:
reHt) de beneficiaria do rnon te pio de que. era cqriLribuinLc 
seu marido, como. ajudante· elo .mestre . dás. officinas ela E:::- .. 
lrac!a de Ferro Central do· Bra:SJl, pagas as quotas :ürazarlas 
( o,'(e1·ecülo pela Cornm.iss(ió de .lnstiç:a e Lerrislaçcío e. com pn,-
?'(!Ce~· (m:oravel da de 'F-ino.11ças, n. 221, dr: o/ 92·1) '; · 

'. ' 

Votação, em. :J" di::cus.~fi.~J, .. do projee.lo. do. Sçnado p. 35, ,, 
de J!H O. eonecdendo a D. l\tarm Ja Glorm Dutra .Mencgllczz1, 
vi uva d;J Arualdo ~~1êucg:lwzzi, ex-iuspeelol' !da Repar~icão · Ge
ral dos Telcg·ra;phos, o direito. ,~ pe.nsão de :,mo!}tepio ·no .. carg·o 

. I 
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que c II c exercia (oJ'j'er·ed.úo }J11la Gom:misscí.o de J usti{:·a e Le
m~slnção ~J co·rn 2Jtrrece·r [wuo?'avel t/(( Comrrdsstio de Jl'inant:as, 
n. i22 de '192.J) · · • 

,t • ' • . ' . 

Votac,:.ão, cm di~cus.,;ão unhm, du vélo do PrefeiLo n. Hi, 
dG. 1.921. :i rcsolu'.)ão· do Conselho l\lunicipal, autorizando •) 
:Prefeito a mandm· contar. pm•u os cfl'cit.os ela juhilacão, ú. 
professora cuthedruLicu ·primaria ü. Emília Braga Gomes da 
t.Jr,~z, o pel'iodo do tempo de scrYieo pela mesma prestado na 
anliga Escola Municipal S. Seba~t.ião, corno adjunta (com pa-
1·ecer favo~:wvel . da Coumtü;sõ.o de ConsUtwição, n. 1$9, de 
!9:!1); ) . 

. Votação, em i.l.isc·ussão uriieu, du véto do l'rcfe'iLo n. 2L 
de 1921, :í. resoluc:ão do· Consellli, Municipal, autorizando " 
Prcicito u · mandar . addicionar. lHlra todos os effeitos. ao 
tempo de ~erviço prestado· pela ·pJ·ofessora cathedratica 'pri
niaria. D. Antonia Pinto de Araujo Corrêa, o periàdo cm que 

· a· mesmti Ji)rofessoru regeu uma· turma. ele alumnos lia Escola 
·Normal do DisLricto Federal ('com JJf11'Ccer conh'a?"io da Com-
'mi:;são de Cons.tUtlição, n. 1SS. de ·1.92-1.); · · 
. ·Votação, em :~" discussão, ela proposição da Gamara dr~s 
Dr!putados n. 65, de 192:1 .. que llrohibe a importação 'do gado 
ze1)(1 em todo o territorio nacional ~com pw·ecer {avo1·avel da 
Cti'Jrtndssão de: Ar!ric'!üt-ura, lndnst·ria, Comrne·rcio c Artes. nu
meu:, 2.15, de .f 92·1 c á emenda elo s·,~. Pmtlo de Frontini) ; · 

· v(,tação em 1" discussão, do pro .i e elo dÕ Senado n. · 2'5. ·de 
· 1!12.!, autorizando o eslabeler.imcnlc. dÇ} 'duas linhas de p.ave·
gat;ão entre. a . CapiLaL Pederal ê rt cidade de Porto Alegre, 8 
que possam ser imugúradas até seL!~mbro ele 1922 e dando ou
tra~ .providencias (corn par•ece·1· (o:vo1·avel dr.t Comnn:sscí.o de 
Gotlstitn·ição, n~ · 237, de ·I 92-1) ; '· 

' ' ' ' 

· VoLacão, em. 3" discussão,' da pl'oposição. ela Gamara·. d• .. s 
. Dciputados n. 54, de 1921,- que abre o 0rediLo de 9:600$, p::~.ra 
pagamento· da difl'erenç;.a de alugueis de .pre.dios em que fun
ccionam as Alfandegas de Porto AlegJ·e c de U:ruguayana (com 
pm·ece1· · j'avo1·avel da Cornrm:.~slJ.o ele F·ina.nças, n. ~·12, de 
·1 (")/.' • 

f,l l'iJ I I ' 

. · Votação, em :3" discussão, da . proposicão. cl~ C~mara . .-]os 
Der,utados n. ·57, de 1.921. que abre, pelo· l\flmster10 da Fa-. 
. ~er..aa, o crqdilo e-special de 2: -i9:3$670; para pagamento fi.. · 
D . .Joanna Fortnna ele Oliveira e Jillws. em virLude de sen-

. - tença .judiciaria (com parecer fo.voravel ·da Cornmissão ele F·i-
ru:mr;as, n.· 214, ele ·192·1); • · 

.. - _ Votacio, ,em 1" discussão. do projecto do Senado n. 12_0. 
<h ·:1.920, autorizando ao Poder ExecuJ.ivo a abrir, pelo !IIL':' 
nisterio da Fazenda.· o credito. especial- ele :342 :337$1'1)0,' ,par:J. 
pngamento de salarios devidos aos· operarias· da Imprensa Na
cional c Dia?"io' O([icial. relativo~ ao anno ele 19i3 (com, par(~
•: '1'. (avo1:avel ela Cornm:issão, de Con,•·tüuir;ao c Diplomacia,· nu-

. me1 o 25, de U~21); . · 
Volac;.ão, e.m 2" discussãô, elo r:ro,ieclo do Scnad!~. n. '22.1 ,· 

de 1920, aut.o.mmndo o Governo a eonlr~cl.ar ~om J.oao Mnc·ta 
da Silva .Tumor, . ou com. cmpreza que orgamzar, a conslen
c.r·ão de predios destinados ·á rcsidencia dos funccionarios, pu':' 
lJÍicos, civis e ·militares c elos ÇJperorios da· União· ( corn erncn-
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das .da. Com m.isstiu 1le .r a sli:~:a u Lcaislução, Jlfi)'CceJ' ta 1:(JI'tJVd 
ri emendo. do SI'.· S11or••s dos Srwlo.~ u uf'j'ei'GCt;lldo ainda Ott
:ruli_. n. 211, de .f!ifU); 

. . Vula\iÜU, t.'lll · :J" di:;cu:;sfw. tla [Jt:opul:dt~üu da Gamara· t\11~ 

.fJepuf.ado.:: u. 1L de J U21, Qllll ;;nluri:r.a a ubel'Lura de um 
eredi lu especial de a5S~iH52, -ptu·ú vagmnelltu a D. Elzu Drw:
J•eiru Caminha (eum .. JlW'ecur {ttt'UI'at•cl da. Conim·isslio de Fi~ · 

· ;wn~!os 11. 2UG, riu· /!JJ...J) .. ; 
. ' 

:.!" dii;cu,:.~fto da !JI'Opt.•sil~.üu da t:am:u·a · t.lus JJclJULado" 
11 •• :2:!, •.le J(J21, eunsi(ferando de ulilidade puJ.llieaw·~IJCiedadc 
AnmnfP de Tn;,tt·ucvãu. desta Capi!.al (eum- }ml·,:r:,Jr {ucuJ·cw-:l 
11a Cummis!JlÍO rh~ .fus!ir.:u ·c L•:ui~:far,:!io n. ::!1.:!, cü.~ NJ:iH); 

:.!" di~cu:;siio du J"ll'Opush:ü,,~ da CanÚtJ'tt · dus . Del>UL~do:> 
n. ti7, de J !J:!L que dispõe. :-;obre n, mnne:.u.:ãu dus aeLuae'> 

.aiJXil i are.::; .·de con;;u lado paea eon:;lllt.~r:: de :.!" ela;;se (uom. 11o.;·c"-. 
·~·t· {avomuel ria. Com mi~·süu de Di1JlO'nwcia I; Tratados nu-
UI~I'O !'H.1, d~~ /!)2/). . 

.. 

!.19' SESSÃO, EM i 7 1m ~E'J'EMBHb DK;:t !J21 

l•ll.f~SlDE:NCJ,\ DOS sns· .. HUE:-70 D"· J>,\1\'A, .Pltb:SlDJ~N'm;' E ,\ .. AZE
. · REDO, VLCF.-PRBSlOEN'l'E 

:.:\.'s 13 o li:! horas abrc-:;e a sessúu, a qúe concorrem ns 
Srs. A. Azcrcclo, Cunhá. Pr~(lrosa, Abel ias Neves,· Hermenegildo 
de· Moi·aes, l\fcnc!onç;a !.\lartin;;. Alexandr·ino de L\1lenoar. Sil
verio Npry, Inclio do· Brasil, Costa Rodrigues, Felix Pacheco, 
,Jófio '.rhomé. Ben,iamin Barrosq. l~loy clc.Souzu. Antonio 1\iassa,. 
Venancio Neiva, Manoel Borba, Euicbio ele. Anclruclc, l'\.nLonio 
2\Joniz. Moniz Sodré,' .JcJ·onyrno Monteiro. Trineu l\Iachado, 
H~wl ·soares, Bel'narc1o Monteiro, l~rancisço Salles, Alfredo. 
J~liis, Alvaro de Carvalho, José l\'[url.inho, Pedro Celestino, Car-

' lo~; Cavalcante, Lauro Müll r~r, V.idal Ramos, ·Fel ip,pe SchmidL, 
Carlos 'Barbosa e Vespucio de Abreu . (34). 

. . ' \ . . . . . . ' 

Deixam de compaJ.·cccr. L\Om causa jusU:l'icada os Srs. Lu
nes Gonçalves, Justo Chermonl;, Godoi'rcdo :Viapna, .José J~u~ 
Zl.lb i o, 't\.ntonino. ·Freire:· Fl'anr.ist,o'o Sú .. João Ly1~a, Tobias l\lon-
1 eiro, Carneiro da Cúnlla, Rosa e. Silva, Araujo .G~es. Oliveira.· 
Valladiio, :GbBçalo Rolleml;Jerg, Siqueil'a de l\lcnez.es.' Ruy Bar
bosa, Bemardino ·i\iónteiro, Marcil i o de Lacere! a. Nilo· Pcçanha . 

. l\Ioclesto Leal. :Migt1el ele· Carvalho. JJaulo de Front.in. Sampaio 
'Corrüa, .Aclolpho Gordo, Hamos · Caiado.· Generoso · Marques. 
Xavierda Silva,- e Soares dos Santos (28). · · 

. E' lida. posta em discussão. e sem reClalfluçiio uppc·ovada 
a uc tit da: .se!'3sã() an!e1:io1: .; · . .r: · ,. 

. ' 

.. , 

I 



SESSÃO. BM ·17 DE Sl~'l'El\'lB!\0 DE 1921 20'J ' 

Sr. :1. o Secretario dá conta do SCS'Llinte 

EXPEDIENTE 
, Officios: 

·.Do Sr .. i o Secretario d~ Camara dos . Deputados remet
. tendo à seguinte · 

.. 
PROPOSIÇÃO ' •. 

. N .. 77. -. 1921 

• O Congresso Nacional decreta: 

1.:\rt. f.O Os saldos dos cofres · dos . collegios militares 
serão, a juizo dos· respectivos corpos administrativos,.· empre
gados em melhoramentos e ampliação dos respectivos edifi-
Cios . p_arà maior numero· de alumn:os ;- . . · 
... Art. ·· 2." ·Os medicamentos fornecidos a oficiaes e fun

cpionarios ·civis· do. Ministerio da Guerra serão pagos em 
folha, sendo expressamente probibido o fornecimento · gra
tuito. As importancias .provenientes de tae§·. fornecimentos 
serão escriptur:adas sob o titulo -· Despeza a: annullar ·-. 
para que tenham applicação na acquisicão de medicamentos 
e drogas para, o. Laboratorio Ch.imico. Pharmaceutico. . · 

Art. 3." A etapa em qhalquer gUarnição do. Exercito 
nunca .poderá exceder ao duplo da etapa média, crue serviu de 
base ao computo orçamentaria. . . . .· · · · 

.. IArt. 1!.0 Aos officiaes do Exercito promovidos óu . gra
duados serão· abonadas, ·mediante requerimento, . as seguintes 
importancias, 'para serem descontadas pela 'decima 'parte. do 
~oldo mensal: de segundos tenentes a· capitães, 600$; ·de ma.:. 
jores a coroneis, SOU$;. genera.es, i :200$000.. . . . · .. 

. . Desses adeímtamentos· ser:ão. desc!)ntadas as · diyidas que 
t.enham sido contrahidas pelos referidos officiaes. · . · 

Nenhum outro abono se far~ .. senão ,sob condição de· paga.:. 
men~o mtegral ,dentro do exerc1c10 ... ·· ·'. ·. : · 

'' ' ' . . . ·~ 

Art. 5. o: Fica o Governo autorizado: · . ' . . . ( ·' 

'I ·' :a) a elevar os effecti.vos .. do Exercito! até o limite da iei 
de fixaÇão de :forças; abrindo para isso .. os. necessarios cre-
dites; ·· . . . . . . . . · · r· · . . . . 
· · · b) ·a vender as .p:ublicaç~es do. Estado-Maior do Exercito 
que 111ão constituam segt:edo e. appücar o producto ao melho
ramento da Imprensa Militar;. . .. . . . ·,.. . . 
'. . c) a ·paga,r .aos sargentos-ajudantes do Exercito o quanti~ 

tativo de'stinado. a fardamento. em dinheiro, de · accôrdo com 
· o~. pr~C% d,à tabella de distribuic;:ão ~çrue esteja em· vigor, e 
tendo em VIsta o tempo.· de duracao ,do· mesmo .. fardamento,;. . . 

·. · . d) â.' transigir sobre. os. proprios na.cio1Ia!')s, ,depe_ndentes 
'<lo' M'inisterio ·da Guerra, para com o respectivo producto, ad-:
: citiirir . immoveis, . construi-r edifícios destinados ~ . quarteis'' c 
estabeleCimentos militares; · · 

e) a realizar contractos além elo exerCICIO, por tem.po, 
pol'ém, não. excedente de .tres. a,nnos, quandj) versarem Robr~ 

• 0 •> ' 00 , ', lo 
0 

' - ' 
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conslrucçücs, acquisições ue malcl'ial de .g:ucrra i'orça e lu:~.· 
dõ eslabclecimntos milHares, alugueis de casas, 'campos para 
invernadas e loca\)úes de ser.vi<,.,os; , 

/') a preencher, ouvido ·o Conselho de InsLrucl)llo respe-. 
etivo, a.s vagas existentes de JWoi'essores ele aulas, dos Collc.:.. 
gios l\Iilitares, com adjun Los do tmti!;o curso geral providos 

. ·Cm aulas por i'ol"Ca das leis ns. 3; 4.54, c ··3. !565, de 8 de/janeiro 
o 13 de novembro, ambas de :1 !H81, uma vez que se.iam: estes 

. pertencentes i't secção· na qual a vaga. se .tenha verificado. Na 
·.falta de taes adjuntos, :·poderão ser providos,, nas <t'ei'eridas 

vagas, professores 'do a~tigo curso de adaptação .cuja compe
tencia. seja 0omprovada c· rccoilhecida ·pelo mesmo Consel'ho, · 
e quando não existirem professores, esse provimento · pode:çáJ 
ser feito sob iden:ticás condições, pelos ex-coadjuvantes tor
nados adjuntos nos termos do art. •M, da lei de 6 de. ju.neiro 
acima.citada; . . · . . . · . 

a) a empregar ··.elii acquisições, e:ffectuada,s ou 'I'}Or effc...., 
c: Luar, 111eccssaria·s ao Ex.ercito, o produ c Lo ·da venda. de muni.., 
cõcs o armamentos imprestaveis. 

Art. ü." Aos oi'ficiacs do Exercito . refori1mdos . com[:ml
soriamentc ou de a·cc61rdo com o a,rt. -J3 da lei n. 2.290. d~J 
13 :de dezembro de 1910, será abo!lado o soldo dO.lJOStO ei'fe
cl.ivo que tinham a contar· da data do de0reto.:de sua inacti...;' 
vidade, o qual será classificado na verba, ·~ · Classes inactivas 
- satisfazendo-lhes -a differença em rectit'ical)ão dos · respe
ctivos calculos, qumido ap1;esenLarem suas patentes. 

' . ·A.rt. 7. 0 Serão distrihuidas ú Dii·ectol'in de· Contabilidade 
·-o. da Guerra e ás. delegacias fiscaes, n<>·s Estados, na fórma por 
·que fôr pedido pelo M.iriisterio da G.uerra, as ili}portancias cO!'
rcspondentes ás· dota~~õcs. de todas. as consignac.ões .nara obras 
militares e materi·al. · · 

O referido nli'nistdl'io subordinará ao · reg;imei1 das ma~sas' 
aquellas que assim convier, niedianLe as seguintes . JJrescri.::. 
poões: · · · ' · · · · · • . · · ·· .··.·. 

a) ·nxa.ção, · dentr,o · das dotações de determinada quantia, 
para bada, unidade, . estabelecimento, repartição ou commissão. 
·que a :receberá por :trimestres 'adiantados, na estação pagadora; 

. · b) a.s tabellas 1relativas a essas 'importancias serão orga
nizadas pela :rntendencia da· Guc1~ra, ouvida a direct'oria a que 
estiver subordinada a .repartição, estabelecimento·.·ou. commis::O 
são e appr.ovada,s pelo Ministerio ·da Guerra; .. - ·· 

c) nenhum adeantamerito se fará mitos dá· prestacão P:e 
· eo:ntas 'do adeantaniento anterior, salvo · ordem · ex.oressa do 

l\Iinistro .da Guerra.;' · · · · · . ·· ·· ·· ' . • · · 
d) os saldos das diversas massas serão eonsideráaos. eco

.. no mias licitas dos· cofres dos 'conselhos-administrativos; comi 
· · excepçã.o, ·porém; da forra:g·em, consiçlérad~ 'indiyiduàl, ·cujo. 
e~cesso continuará a, ser recolhido aos··,·cofres publl.cos, deven-:"' 
do· o excesso de despeza,· verificado {i'cla necessidade do· ser-< 
vico' ·so.brc o das. distr,i_buiõçes :fcjtás, .·ser attcndiao ·pelos ines:.. 
mos cofres; · . 

e) os . conselhos ndminisLrat.ivos respondein ·pelo eniprego 
das massas c prestarãO suas co·ntas por inLermedip do intep.-
dcnte.( · ·· · · · 

·. 
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Ar L. 8." As uutorida,des militares competentes. farão re
eolllcr ü Intendendo. da Guerra o quantitativo correspondent~ 
uo fardamento fornecido ás ·praças para desconto. 

· Art. 0." Para os oi'ficiaes do Exer-cito e da Arma,da até o 
posto de capitão ou capitão-tenente, c que tenham mais de. 
•un filho matriculado em um elos eollegios militares, . o des
conto à c que· trata o paragrapho· ·u,nico do art. 7 4, do actual 
regulamento dos ditas collegios será êlcvado a 60 o/o para todos 
os filhos, excepto o primeiro, que continuará a ser de 4.0 o/o ·J' 
· Ar L. 10: Serão dispensados de publicação. os contra·ctos do 
l\Linisterio da. Guerra, quando essa publicidade prejudique a 
defesa nacional e exija sigillo. 

Art. 11. Os officiaes do Exercito, no desempenho de fun-
cçfio technica, commissão ou exeq:ução · de ser:viço, .oerceberã~ 
as seguintes dia rias. · · 

Quando fóra de -~ua guarnição, por espaço ele 24 horas nQ 
rnlnimo: · . _, 

General, 20$000; . ' 

Ol'ficial superior, '15$000; 

tCh,pilão ou subalterno, '10$000. 
· Qu'3:n.do na sua p·ropria guarnição, ou i'úra dclla, em casos 

não ·comprehendidos ·na pdmei·ra parte deste artigo, mas cm 
local onde, por necessidade do trabal'ho, tenha,m de P'\fectual~ 
pelo menos uma reJ'eição. normal: o· 

Gemral, '1 0$000; · 
. _ Official · superior, 8$000. 

Capitão ou subalterno, 7$000. 
J?aragraph_o unic9. As diarias · referentes :t primeira ta

bel! a, dcst~ art1g:o scrao abonadas desde a data da partida á .jo 
regresso,. mclus1ve, descontados os dias. ele :viagem em que a. 
alimentação correr por conla do Estado. . 
. . ArL :1.2. Os exames e analyses feitos n.r~ Laboratório de 
Bacteriologia.· ~lo Ministerio da Guerra .serão pagos adeanta
da~nynt.e,. segundo a tabel_la de ;preços organiz(',da pelo referido. 
numsLenu, sendo 1:ecolhJdo o producto ao Cnnselho ·Admi.nio;
traLivo do· citado laboratorio, e ahi escripturado sob ó titulo 
- Despeza a· annullar -· -. p~r:a_que tenha applicação na acqui-· 
sição de apparelhos e reacti\vos para o laboratorio . 

. 'irL. 13. Elcam: commcLiclos ao encarregado dos trabalho~ 
da orgánizacão . do. servic.o Geo.graphico Militar, soh a dire..; 
cção supol'ior da chefia do Estado-Maior do Exercito, os en~ 
cargos: 

1 
• • 

a) de .projectar a app'iicação do credito votado . annual~ 
mmlLe ·· · · . · . · . · , 

·. b / de pron~ovçr a. cxe(l!lCão de. t.rruballio~ rcnn.t~erado'~ gu~; 
tenham por ob.Jeetnvo ·o tromamento de sérVIços e mstallacoes, 
ou qU:n i'ore.m ~onsiperados d'é u~ili~ade publica;. . 
. c·, de appllcar a renda p.rovemente d:os trabaNllosremu .. 

ncra.dos á ampliacão e aperfeiçoamento das i.nst.allaÇIÕ'es e ser-
viços; · · . . · · ·, ·. 
. d',. de' icgalizat~ a€t.dcspezas c rendas dos diversos grupOS 

·de sêt:v iços geogt·a.phico • m i1 itar, mantendo Para esse fim uma. 
c:Hm:lpl.t~,ração couvenieni.C· á ·boa:ptarcP,a dos trabalhos de or .. , 
gamzacaq c que pg~-;.sa f<:>r:neo~~· PPP.O.rtunamcmte, o~ clemen-
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tos so~u_ros para tomada de contas na Dü•0ctorla Ge.1!al d' 
ContabJI!dado dn Gt!OI'ra. · . .. . . u 

Art. 14. Ficam extensivas as disposiç.ões da. lo n 4 206 
de !:1 ~e dezembro 9·e J 9210t, aos oi'i'ic1iaes e p:vaca~ que· en1 
~umprm~ento de oJ:aen~ ou cm virl.ude. elo e~Ludos a q].te se. 
Jam obns·ado~;, 1\'onbam a soi'frer accídentes em a:viaoao·. 

'Art. if.i. Re'l:_o:;am-s'e ''s disposições. om. contrario. 
'•' '•r 

.. 
O pr•Jjecto original; approvado pela ·eamara, r.·cza 

guinte: · o. se .. 

_ .. · ~ArL. 1.0
• I<~icam Íltc?rPorados á legislaçãu fH~J;liJUnontc ,,;, 

segLtmte~ Ul'~l8'0S ·da::; leu'! annuaes: art.' 70, da lei n; 3·. ftõ,r. 
de d de ·Janeiro de 111118; art. 85, dg le.i 11. 3. 45··1. r'le 8 de ja..:. 
neü·o de 1Dl8; art. 41 da lei n. 3.674, de i de janeiro de 1919: 
art. -12, da lei n. 3c.671t, de 7 àe janeiro de :l.91•P· art 23 .dá 
lei n. 4.242, de ~.de ~ane~ro __ de 1921, ns~ rg, ÍV, vi:r VIIT, 
XVI, XVII; arts. 2'1, 2i>, 26 .. ~.,; 28, 2'!!, 31; 3<> e 316 da me:;-
ma lei. · 

Art. 2." Revogam-se as dlsposjçóes. em contrai'Jl>. ~ 
.. · Tal disposiU,·o, cuja fól'.n1a ~liás o 'Regimento ,da Cama;on 

·Pl'Ocura a .certos 1·espeil.os, evitar~ ·traria na pratica: ~;érias dif·· 
ficulàades para iJS que precisassem constllta~ a legislaçãn. 
Temos· ·ahi. ·indicados, peios nnmeros . tão somen~e. ·varios· àr,.. 
t.igos e paragi·aphos de. cinco l-eis. da Republica, I de anhos di-
versos. · · · · ,. · · · · · 

A' Commissão de Redacção pareceu · {112is .. · con~eniente, 
pois,·. trat.lscrever· in-extenso os· dispositivos que () projecl;o 
manda incorporar á legislação. permanente e ~ssim pede á Ga
mara a' st.ta anpr-o\·ação pa:·a .o n·oyo texto que· encerra fiel-
mente os .mesmos ·dísposítí~Vo~. · · · · · ·· · · 

. -~t. 2." Revogam-se as· disposíoões ein',conÚario.· 
Camara dos Depu ta dos, 115· de setembro· ·i:le ·192.:1. ~ A-1·

nolrpho Rod?·i(rues de Azevedo, pres~dente .~ -José>' Auuusto 
Bezerra de Me'deiros, 1• Secr'etario - Hugo Carnei?·o, s'ei•vindn 
de '2·· Secretario. - A ... Commiss~o' de Fin~qcas.~ · , · 

. Do ·mesmo· Sr. lSecret~rio solicitando a · rêmess~· do~ ·da-. 
. cumentos que instrui:J;am o· ~equeri~~nto em qU:e o bqcharel 
Antonio Pereira Martms· Jumor,. pedm a c·ontagem de tempo 
p·ará os effl:lltos da · apó'sepütdoria: -:-: A' Secretaria para 
attender. · · .. , · 

Do Sr .. Ministro da Justiça e· Negocias Interiores com
municandó' que foram res,_tituid?s â. Camara· dos Deputa;dos, 
os. autographos. da resolucao le~I_slat1.va que .. ab;re · c~'ed1tos . 
para o ·Hospital de .São · Sebastlao, ·e. alterando a, .tabella. de.· 
v·encimen~os .. do I!e::soal ,d0 . ~abi!]ete :de .. Ideti'tiJica\iúO e • de · 
Estatística da Pohcia do .D1str1cto >Federal, á .qual o. Sr. Pre
sidente da .R.epi.tblica negou. sancc'ão. - Jnlcirnclo. 

Reo.uêrimento de D. Maria Izabel .. Machado. . vi uva do 
Major Manoel Jo~quim. do Na~c~rncntpL Wacl,1ado, so1icitando 
melhoria. da. pensao de ;lllo.nteO·toe me.1Q sqldo qt1c,percebe. 
:...._ A:s Commissões .de· Mannba. e ·Gue~ra e 'de Ftnancas. · 
.:· '·'··· •;··;.,~·.·~::~· ,·11.;'''' ·, ·-~·· '' . 

.. 
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o Sr. ao ~ecreta7'ÍO, servindo de 2•, pr·ocede á l'eitura dos 
seguintes 

PARECERES 
'< 

' ' N. 250- 1921 

. O projecto do Senado · n. 50, de 1.896, offerecido pelo 
sa3;1do~o .Sr. .se.verino . Rezende e pelo Sr. LeGpoldo de Bu
lhoes,. faz. dtversas., modificações na lei. n. '1. 083, de 22 de 
agosto d~ . 1,860, que creou as Caixas Economicas, alterada 
pelas .lets 1.50?, de 23 .de .setembro 'de 1'867, art. 36, § 1, 
3. 313, d~ .16 de outubro de 1886 e decret.os. ns. 9. 'i38, de 
2 de a'brtl de 1867 e 1.168, .de 17 de dezembro de 1892, ob-
servando o Pegirtien em que foram instituídas. . 

' · .· A Co1llmissão de Fi:O:ancas · cohsiderando · que depois de 
1896, as.· Çlaixas .: Economfcas · ,iá foràm reorganizadas':.
considerando que péride, 'de informações· do Governo, solici
tadas· por officio do· honrado Sr. .Presidente ·desta Commjs..:. 
são, sob. n.-.. ~.59, ,d,e 9. de julho, de 1920,.e projecto n .. 58, de 
1919, autorizando o . Governo. a reformar ··as Caixas .Eco
nomicas federaes, . podendo · as. mesri1as · applicar ··até réis 
30 .. 000 :000$000. em. emprestimos aos fuccionarios publicos 
e operarios dos quadros effectivos das Rep·arUções da União, 
a.juros de 12 %.ao ·anno, garantidos os emprestinios por con
sigriação feita pelo:: ref~r.idos .fui:tccioriarios e bperarios em 
folha de pagamento, :e dando I outras providencias; -' consi
~erando ainda: • que:.ha, na outra Casa do. Çon9I'esso, l}ffi ·pro
Jecto de lei. ~tsan.do reformar os mesmos mstttutos, P de pa
recer que seja rejeitado . o projecto .. 
·' Sala das Commissões.16 de setembro.de 1921 - Atfredo 
Ellis,"·Presidente 'lrineu. Machado, relator .. - FranC'isco ,Sá. -
Bernardino· Monteiro. - .Justo Chermont. - João üura. -
Sampaio Cor1·êa. - Vespucio de Ab1·eu. 

' ,. : ! ' • ' ' • • • ' ' 

' 
PaOJECTO, DO SENADO N. 50, 1916, •A QUE SE REFERE . PARECER 

' : ' . . . SUPRA 

... · O éongresso Nacional decreta: .. 
. . Àrt, •1.• As Caixas Economicas creadas em virtude da lei 

n. ·· 1. 083, de 22 de· agosto· de 1860, alterada pelas leis nu.:. 
mero 1.507, de 26 de setembro de 1867, art. 36,1 §i•,, e· nu
mero 3.313, de 16 .de ·outubro de 1886, art. 6•, decretos nu
meros 9. 738, de 2 de abril de 1887 e n. 1.168, .de· 17. :de 
dezembro. de .iof~~2, continuarão. a · funccionar na Republica 
só}), o, re,gini,en em que. for.am institui das · ICOni ~ as seguintes 
alterações: , , .· ·. . 

. r. As socied·àdes beneficentes e de caridade poderão .. de:. 
positar até a· .quantia de '10 :000$ co'm direito ao ·abono de 
juros. . , · · 

II:· são. isentas ·de penhora, sequestro· ou arr~esto as·· quan
tias em deposito até o maximo de. 4 :000•$, ver.if1cado que es
se. saldo começou· a ser accumulado com precedencia maior de 
seis mezes e . realizou-se em :parcenas inferiores a 500$000 •. 

' ' ' ' . . ~ . 
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III. Presoreven1 em favor da Caixa Economica.. os sal~ 
dos de depositas, que permanecerem em movimento por par
te &os ·depositantes -e não forem retclamados dentro do 'pra~ 
zo de 30 annos, contad'bs da data em que os donos das ca
dernetas houverem adquirido o direito de dispor. dos mesmos 
saldos., · 

.. 
Art. 2.• A' importancia liquida dos· depositas diarlamen

tf.e realisados sevá, na Capital · e no Estado do 'Rio de Janeiro 
recolhida ao Thesouro Federal, e nos demais Estados, ás Al
fandegas ou Delegrucias Fiscaes do modo . que fôr estabele
cido em regulamento; podendo, porém, a juizo dos consel·hos 
fiscaes, ouvido ·P gerente, ter as seguintes applicações: 

r. Acquisição de títulos da' divida publica: . · · · 
II. Emprestimos aos Estados· e Municipalidades das res

:pectivas sédes, por prazo nunca maior de um anno. · 
· :rrr. . Emprestimos hypothecarios que não e:xléedam do 

prazo de dous annos. e da metaQe do valor, li:vr.e e desembà-
raçado, do predio caucionado. . .. · · -· . . 
. . IV. Adiantamentos a · funccionarios publicas, civis ou · 
milHares qu pensioni·stas da Republica,-· sob a garantia e con
.consignação- de. seus vencimentos ou. pensões,· nunca · e:x:ce-.. 
dentes · a dous teroos dos mesmos vencimentos; nem. por pra-· ,il 
zo · maior de· tres mezes. · · · 
· V. Adiantamentos a operarias· .de o.fficinas · de · estabele-
c±mentos da RepubliJca, do Estado ou Municipalidade da res:: · 
pectiva séde até metade dos salarios dttrante um mez. · .·· 
· VI. Desconto de letras até 90 dias, ·garantidas pelo ·pe

nhor de ·:valores, ou mercadorias' que excedam 25 %, pelo 
menos, a somma do mesmo desconto. · · · . . · 

·· VII. Emprestimos a prazo até 6·0 dias, sob .t'iança do in
stituidor da caixa, ._q__ue tenh.a pelo' menos igual 9uantia em !ie-
posito ., · · , · · · · 

:Art. · 3! E' instituído, nas Caixas Economicas, ulll. rundo 
de reserva, formado: . · '· ' 

. I. Pelo Hq~ido que se apurar na differença entre o juro 
que .a ellas paga o Thesouro e o .que as mesmas cai~as ab.o-
na;m a seus depositantes.· . . . . . . . ·. .· . " 

. II. P'elo li.Jqu-ido da renda que ellas possam ter e· das que 
provierem dos .Montes· de Soccorro que Ihes. são. ann.exos. 
· · III. Pela, importancia · dos·· depositas que prescreverem 
na fórma da lei. · · .. 

.. IV. Pelo. producto ele quaesqucr doações ou legados que 
não Lenham destino e;!pecial. .. 

. Paragrál~ho · uniJco .. O· fundo assim cori3tituido ·com 'li
quido das· proceQencias ·indicadas,; depois· dê deduzidas ,as des~ 
!Pezas do estabelecimento, será· no fim 'de cada semestre em- · 
!Pregado em apolices da divida. ,publica, sendo os juros destas 
capitalisados taplbcm semestralmente. . "·,:~ . . .. . .. 

O fundo de reserva é especialm~nte d~sti~aC:o a. fazer 
;:race a quaesquer .perdas que so:ffrorem as tQa.ixas Econoomicas 
em·suas operações:· ·. : . ·~,,,·,_ · .. __ . .,. 

. . .Art. .1.• r~ogo. que o . :fundó de·. reserv~;":'da Caixa ·Eco
:nom'ica da ·Capital Federal' at~ingi:I' a, 2 .. OOO:'OíOO$, o juro .que 
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o Thesouro paga pelos depósitos · della ·e· pelos dinheiros do 
Monte de Soccorro, recolhidos aos lCOfres • doo mesmo Thesou-. 
;!::o, será reduzido a /1 % o/o ao anno. . . · 

fParag·rapho unico. Para igual efi'eito o limite do run_. 
nomicas dos Estado~, será. proporcionalmente fixado no regu;. 
lamento :que fOr expedido para a exe.cução da . presente lei. 
. . Arb. · 5.0 As 'Gàixas Economicas poderão, para supprir a 
!alta de fundos disponíveis para ·as suas üperações, contrahir 
·Cmprestimos mediante' caução . OU desconto dos fundos pu
blicas ou ti(ulos particulares que possuírem. · · 
. AyL.. 6.0 O ']}hesour.o .Federal é responsave~ para com os 
depositamtes, pelas qu:ant1as •que fôrem depositadas ou que 
para este fim fôrem devi&amente entregues nas. administra
ções, sub-administrações e agen~eias de Correio. · ... 
· . ·Em relação. ás· sommas applicadas ás transacções aut'ori .. 

:zadas em os ns. I a VII· do :art. 2.0 da-•presente ·lei, essa res
ponsabilidade .se far(~ · ·effectiva pelo ·· respectivo · fundo de 
~eserva.: · , 

·. · Art: 7.~· No regulamen~o que expedir. para a etSécuçã~ 
desta le1, é o Governo aut0r1zaao: · · · · 

·. 1.0
. A dotar as C_aixas Economicas com pessoal proprio, 

1'1xando.-lhes .os venc1:mentos, ouvidos os respectivos conse-
lhos fiscaes; · · · · · · 
· , · 2.0 A definir as faculdades, direitos e responsabiliO.ade 

dos· membros· do conselho fiscal pelas operações 1qúe auto-
rizarem; · .. · . · · · · 
" . 3.0 A regular o serviço do recebimento e restituição dos 

([epositos pelas cai:xa.s postaes. e escolares, crearido sellos oe · 
economia· de 20 a 1•010. réis, e podendo autorizar a emissão de 
cadernetas .. ao portador. · · · , . 

. 8.0 Revogam-se ·.as ·disposições em contrario. 
:Salas das sessões. 5 de outubro . de 1896. ,....., Severino 

W·ieira ... - Léopolclo de Bulhões ., · · · ·· · · · 

.. N ., . 251 ......,,1921. 
/ 

. Em requerimento.; ao Congresso o. ·Sr. coronel LHJerato 
Bittencourt requereu que lhe fossem entregues. mediante con
.tracto os Collegios Militares do Rio de Janeiro e de outros Es,. 
.tactos,. afim de serem por elle explorados. segundo· as condições 
enumeradas, nesse requerimento, ·OS referidos estabelecimen- . 
'tos de .ensino .e se lhê concedesse a fact1Made de creaçã.o suc
cessiva de. outl'OS nos Estados que ainda não os •possuíssem; ·" , 

· Pretende o peticionaria ,modelar todos esses· estab.eleci
:mentos pelo programma'e methodos (JUe instituiu no deno'rili
~ado Gymnasio Vinte e Oito de Setembro, :por elle diri,gido 
nesta· Capital. . . · . . ·. . · · .. ·· .. ·· · · 

:Solicita mais, para esse!! institutos de ensino' que .pretende 
arr·endar e dirigir .. certos J)rivilegios ·como· sejam: .~ · . 

· 0 ·dÓ Rio de Janeiro exercerá fiscalização SO·bre,os demais, 
sendo· obrigados· os alumnos destes a virem fazer o ultimo anno 
do curso no desta ·Capital; gosarão da vantagem de matri<cu1~; · 
sem exame vestibular,· na Escola Militar os alumnos que con-. 
duirêm o· curso· no Collegio desta Càpital; .os alumnos':.que ·con
cluírem o 7" anno dos cürsos·:'dos mencionados· collegios terão , 
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direito. •á. J;llatricula' nas. es·C·olas superior~s da RepubUcia; e os 
nh:wmo.s que ~oncl_uirern .. os cursos desse~. estaJbelecimentos ·se..; 
cundar1as serao ·tpso (acto , proclamados reservistas de 1• 
classe, . etc. · . . . · , · . . · , .. 

-·· · Perlim~narmente, o requerente. ~como official do Exercito 
nao;póde fazer. contractos desta natureza •COm ·a União pois a 
e:ll:plo;ração desses -Gollegios . Militares, pela fórma. impetra.da, 
•constitue uma exploração .mercantil. . . · . 

. . Para. illudir essa preliminar· pretende-se substituir o re
querente por associações ·que .. se fundarem nesta Capital e nas 
.elos Estados para semelhante . fim. . · 

, !Ora, essa, substituição nenhuma. vantagem o:t:ferooe· ao 
~l1hesou,ro, ao Exercito . e· ao ensino . em geraL .· . . 

Os Collegios Militares .:l'o:cam fundados, ad-instar do Pry
tanée /Militaire, de .França, e dos. Cadetenschule, da Allemanha 
para educa cão dos. orp.hãos de militares e de filhos de milita~ 
res, como outr'ora o Collegi.o Pedro II, internato e externato, 
para dar educação gratuita,· em parte, aos filho's dos servido
res da ~atria e dos funccionarios publicos, admfttindo-se alu-, 
m~o~ de outra origem. quer em' umas;' q:uer. ein outra~· para. 
alhv1ar o Thesouro das despezas ~com a sua manutençao. . 

.. !Com es§e ultimo intuito, mesmo de ·1915 ·a .esta parte, 
tem~se· legislado . de fórma a. conceder aos Collegios ·:Militares 
uma grande autonomia administrativa de fórma que .viv:am. de 
suas rendas, compromettendo-se o G'overno com as despeza~ 
dos .docentes e dos alumnos ;gratuitos aos qua.es.ooncede ma
tr~cula. . · · .· . . .. . . . 
. . Como argumentos .. contrarias 'á ··conservação· :dos Collegios 

·. Militar.es, taes c.omo existem actualmente,· e· favoraveis ao pro-. 
jecto · n ~ 912. de 1920. invoca-se. . . , · ·. · 

a) a:· ·distracção de um vultuoso numero· ode .officiaes .. do 
Exercito, e· dos ml!is. capazes, do serv·iço de fileira pára .o de 
docentes; ·. :.·-.· · .. ·. · · .. · · · · · · · · 

b) a diminuiç[o da despeza que a adopção .. :do· ·projecto · 
n .. 92, de 1920. produzirá; . . . · · \ . :' · · · 

· c) a o'bser-Vancia do n. · 2, do ·art. 27, da Constitttição Fe
deral: e 

d) a unifi:cação do ensín,o secundado. . . 
. A. primeira allegacão nenhuma procedencia tem, .. POiS a . 

não ser ·um'pequerio numero de· offic·iaes crue ·.iá ·estavam· pro-:
videis vitaliciamentê na·docencia· militar· todos os mais em' vir~. 
t,uc!e. das leis vig~n~e:'3 acc~itamm a reforrn~. para'. <Jbter. ~·· :vj
tahCJedade; e assim os· docentes doi= Collegws M1htares· nao 
perLemcei:n· aos . effecti:vos dos ·corpos arre.gimentad·os·· do 'Exer.:. 
cito, e·•na sua quasi tcito}id~::!a ao p:roprio serviço acti.vo: . . . 
. , )\iqis: ainda, 'na' riarté admin'i~stratiya o, num~ro I de ;O~ficiae~. 
empregados não· chega a ·cem e., aada a e:pstenCia, de um\gran
dé:Uu'rp.~r~ de corpos que não tcem effect.ivo

1 
de ·p~aças de .'PJ'et, . 

·· os off~ctaes desses corpos. SP.tn nenhum \nconvemente, podiam 
. portanto. exereer esses empregos. ·o que se· póde V:erif1car ca- · · 
· balmerite ,no: 1!-.lrnanalc Militar .deste anno. . , r; .. · ·. . . · . 

. : · . A seg"Unda· allegncão tam.bem carece :de; fundamento. Os 
actu aes • docente i~··· mil i tares· são·· todos providqs vi talioiamente,. 
rruer se;iam a.inda effectivos.· ·qU:er, como .:nàrsua. maioria, .. se
jam•re!.formados:, Quer ·os ·aollegi.os Milita:res:continuem .sob o· 
re!Z'ime:o· actual,· quer seJam. 'arrendadós. o>Go~erno continuar:á · 

,, ,a f.a:~~.P a mesma cdesp·ez·a. :com: :ós docentes~: ~com a adm~nistra-
-~. '~ 
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ç!io, sendo feita corri of.ficiaes ·.ef:fectivis ou mesmo reformados, 
a despeza. sel'á sempre a mesma, quer em. uma hypobhese quer 
em outra. · · '• .. · · · 

' ' ' ' ' '· -. . ' :... ,· ';· '' 

O,arrendamento não allivia, pois, o •Thesour·O de um •ceitil.: 
A' terceira allegaÇã.o de ordem ·constitucional é tão fragil' 

como as outras. · · · · ·. · · · · · ·" · 

O § 2" do art, 87 da Constituição Federal prescreve: . 
. , «i. União se encari!ego.rá da ·instrucção militar superior·.'~ 

' . . . ·. - . . 
· ._Tem-se procurado tirar ·dahi . como' · argu,m.ento que·. a 

Umao não •Póde dar em estabelecimento militar a instrucção 
securldaria. · · · : · · · · · · 

E' um .veso antigo argUmentar-se com trechos isolados da 
:constituição FederaL.·.·.· · ·· . : . ' · . , . . : ·., · ·. 

O texto citado não estabelece' e:x:c1usividàde,' é anLes· ·um 
compl~eD;to do § 3". do a~t. 35, •que ·estabelece a co.mpetencià, 
não ·pr.lvatlVa, ·do Congresso, para crear institui()ões ·de' ensino 
superior e: :secundariú. ·nos Estados,:; não especifi.cando qU:a1 a 
sua.fórma. · ·· · · · · · .: ·:.. '· 

tO.ra, se á União ·compete· ministrar o ensino militar su
perior, a instrucção militar dos corpos .e arrrias (§ 2• do! arti
go 87 da Constituiço Federal) e crear·bs ·estabelec-imentos do 
ensino secundaria,·· parece que,·· em ·boa logica nenhum •desses 
dispositivos ·se· oppõe a ·que a União, nos .:estabelecimentos se
cundarias ·de · ensino por· ·ella creados; ·ministre;· a . instrucção . 
militar de •corpos e armas~. ' · · · •. · · '· .. 

· · · Emf.im, approximando:-se a .ultima allegação da actUal lei 
de •ensin~~supe:r.iot e secundariq-da Repu:tJlica, 'veri~ica-se ;que 

· o.•requenmento v1sa 'uma concessão relatiVa ao· ensmo :secun
·darici que e contrario' ao espirita de nosso 'P!IIC.to fundamental, 

6. .. orientaQão républicana,"e aos üiteresses do paiz., . .. .. , 
.. . . Por .esse conjuncto de razõ.es parece que o P!Ojecto n. 92, 
de i 920; '·não merece a approvação 'do Senado. Nao •destrua;mos 

·· aquillo ·que ·constitue. um legado ·precioso· do · Imperio e que- a 
Republica tão sabiamente ha conseryado" e •desenvolvido. · Man
tenhamol-o antes corrigindo-o de seus· defeitos· e attenuar.~.do
lhe os onus que por ventura traga, :si, num paiz como 'o nosso, 
é licito e· honesto lamentar-se o.•que· se ga'sta .c.om· a instrucção. 

. . . Sala das Co1mmissões,.1•6 d·~ ~~t~~br~ .de Úl1:6 . .- Ázrredo · 
Ellis, Pr.esidentc. ___, I·rinett Machado, ·Relator. :~...Toã,o L'l}ra; ..-

·" Vespucio' •de Ab.1•e·u. ~ Jnsto.Cherm.ont. - So..mpa1:o Cor1·ê(l,. ·-. 
·Berna1•do.Montei1•o.. · · . . · ·· 

'I 

:PARE~En. nÀ ·coM:Mr~síÓ .. ni kmiá.rA: .. E GUERRA .N· •• 5so>nE 
·1920, A QUE SE REFERE .• O. PARECER ,SUPRA · 

.· .... . " 
'' 

. Foi pre~ente á Commis~ão de. Marinha · e : Guerr.a do ·Se-
. nado Federal a petição .. do tenente+coronel Dr., Liberato ;~jt
tencourt, ·director ;d0 GymJt~SiQ .28 'de .Setembro, que. se dmge 
ao Congresso ·.Nacional ·no mtmto .. de . encarar,;·. segundo sua 
·expressões·' ·;.una· "s61U:ção~ acertada" acF ma'ior •problema n;l
cional 'da' 'actuàlidade J~· Q ··da·· educação ··sci'eri.tifica· ·de' cara~ 
cter'~juveriil .'com o, fim 'altamente patriotico ·dE·· salvar o 'paiz 
da anarchia; quiçá,· da: gtie;-ra civil'~. ·• ·· · · • · · ' ·· 

'I . 
. · .. 

. ' 
' .. 
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:P,ara esse fim, requer ao Congresso· Naciona1 ·:· 
- a) a entrega imrp.ediata do. :Collegio Militar do Rio . de Ja

neiro (edificios, material e gabinetes), por. espaço de dous 
deccenios; · 

/ ·• b) ;a entrega, doze mezes dep.Ois,· dos edificios, maLerial 
··e gabinetes dos tres outros collegios militares existentes no. · 
paiz, p'or espaços de dezenove annos; 

c) licerica para a instituição successiva de estabeleci
mentos militares analogos em todos os !Estados do Brasil. tu
do sob as seguintes condiÇões, além das que o Governo· hou
,ver por :bem. accrescentar. em beneficio proprio ·e conectivo : 
. . .<f. · A constituição pedagogica de todos os estabelecimen
tos passará a ser rigorosamente igual á do "28 de Setembrq ", · 
de que dá idéa o regulamento . annexo. . . .. .· . · 

II .. O 8• · anuo, para os alumnos de todos os collegios. mi
litares, . só .poder'á ser estudadq no Collegio Militar do Rio de ·. 
Janeiro.· .. ' ·. ·. . . . . . . . 

nr. O alumno approvado no 7.~ · anno poderá. se matri
<mlar em • qualquer das academias ou. escolas superiores do 
paiz, ..bastando ·lhes apenas ahi fazer o .respectivo· exame 
:vestibular. . · . . . . 

.. IV: O alumno approvado no 8° anno será . transefirdo, 
por ordem de . merecimento, para a .Escola Militar, onde ve.:.. 
rificarú.. praca, de accordo com as vagas existentes~ · . 

V. O alumno approvádo no so anno .. ·e que,. por :falLa de 
vaga, não puder se matricular na Escola Militar, será consi-
derado reservista de i.. classe · do Exercito.. . · 

.. • · . VI. O Governo :tnan.terá. . em: cada., collegio. apenas dous 
'of~iciaes. effectivos, . mas sen;L prejuízo do serviço dos mes
mos, nos: respectivos· regimentos ::. um.para instructor .de in

. fantaria, gymnastica .e · esgrima, .. e outro, com . curso' de esta
do-maior, para fiscal. do ,ensino moral, jntellectual , ~ · te-
ch:nico . · · . . . 

.,VII. Todas ªs despezas de. installação ·e ·material dos 
. novos collegios,. mesmo as de . acquisição. de armamento; cor
rerão por c.onta.. do requerente, não cabendo ao :aoverno .'ele 
ora., avante despeza alguma .. ·,· . · . . · : · , · , · 

. VIII. Em, cada collegio militar. terá o Governo direito ti 
vinte. matriculas .'gratuitas,. ;para· attende~ aos filhos orphãos 
·dos "'randes servidores· ·ao' .Estado. · . · · . · ·· ' ·· · o ~ . . . ' 

·.IX; Os ... collegios ··militar·es· ·existentes· e os Instituídos' em 
vista ~da ·presente petição;· .pertencerão todos elles·~ ao · Minis

.. terio: da :Guer.ra, · devendo.~· ser·· fiscalizado .:Pelo· Estado~ Maior 
, .... ·do Exercito, dirigidos pelo requerente .e. sub-dirigidos por. 

ot'ficiaes~ do Exercito ou da 'Marinha,' activos, reformados· ou 
. · J1ónorarios, de. reconhecido.:, capacidade profissional e· moral. 

· ... ·x;. Vinte annos ''depois<do requerente· •haver toinado . 
posse do ·Collegio Militar do>,Rio de .Janeiro, .,passarão todos 

í·elles ao; dominio do. Estado, .sem .. ,indemriização. ou recom-
. pensa de especie alguma. . · · 

• ,. ,',> r' '• , 1 '\~ , 1;.'"• , f ' •, 0' .. 
I • < , ,, .. !·: ,-, ·, ,' ,/ • ~'k,· :".*· j ·r.·~ 

~ ._:,;·;·.,_.,· ' -~ _;,·-.';"'' '-~-r;-,.·.,··· -~·-_;· • . _' 

. . ,Acompanha .a: :pel.icão o .l'egulo.metito. do Gymnasio. 28 da 
. ·.·.·~Lembro •. ,E, .para··estrido, ,det~rminou·· a ~côírimü:;sãó 'ouviX .o: 
· peUcionario .que, perante ella ... ,abundou .. ,nas, . considefaçúes . 

que fez. em sua pet.icãq sohr,e eis fiil.'sqi.\e·PJ!ri' em vista.. . · · 
,. . ' - ' ' .... '. '·.' ' '. . 

-~ ~ ··. 

' 
. ·' 
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·. Para conhecer 'de . actos antecedentes; sobre assump'Cos 
semelhantes, a Comroissão annexou á petição,· o projecto do 
Senad? n. 23, de 1905; assignado pelo .Sr. Senador ·Pires 
Ferrmra, o parecer n. 84, de Hl12, da Commissão de Finan
ças de. então, de qtle foi Relator o finado Senador. Francisco 
Glycerw e o .parecer da . Commissãb de · ·M·arinha · e Guerra 
n. Hi2, de 1912. Ambos esses pareceres concluíam pela re-
jeição do projecto n. 23, de. 1'905. ·.· 

. : !As .vantagens precõnizadas pelo petioionario são as se-
gum.tes : . . · · ·. . . 

:1. •, 'economia annual de .alguns milhares de contos; 
. 2•, volta ~i.s .fileiras ··de grande numero de officiaes, . dos 
mais capazes; . · · · . · 
ijam:~tJratica effecti:va do ar~ .. 8?, § 2• 'da nossâ ~ei fun-

4•, educação scientifica do caracter infantil; 
5", educação physica mais racional e proveitosa; 
6•, unificação do ensino secundaria no Brasil; 

· 7a, dif.fusão -racional da instrucção elementar: 
,. 8", gratuita educação annual de 500 · orphãós, desva .. 
;11dos; · · 

9•, · suppressãd elo empenho ús· bancas examinadoras; 
10, purificação do ensino de humanidades; . · . · 

. 11, facil ~tprovcitamcnlo de• cidadãos capazes; esquecitlos 
em diversos pontos do paiz; · ·. · . · . . · 

12,· preparo milHar··:da· naoão, menos oner.oso e muit,,· 
ln · í'r· · ' • ' · · · · · a1s C · :lClOni.e·. · . , .·, . · . · "· .: .. ~•· · ·. . . 

· ·.A Commissão, ~ preliminarmente, discutiu a vantagem e 
a legalidade l]a, 'SllppreSR~O da gestão· Official dOS institutos 
de ensino militar 'de caractel"' secundaria, deliberando. por 
maioria de votos, aconselhar a suppressão ·da gestão o:tficial 
d0s Collegios l\filitarés, ·para que, entregue (\ competéncia de 
particulare_s, pudesse essa ,educação ser mais diffundida, .uti-. 
liiada :em tod(Js os Est.ados da ·Republica. ·impondo. que ·fosse ··. • 
distrahido elas i'iléiras' grande nume1·o de officiaes e dos mai.s ... 
capazes .para serviço'ql\(3 ·o art. 87, §" 2", da Constituição Fe- · 
deral· não ·autoriza . .'-· .. · ·· · . · . -:: 

Ainda entende a Com missão . que as> difficuldades finan
ceiras da Nação não perinittiriam a mul'tiplicaoão desses. co~
lcgios c 'a su~t util}zacão ~para os orD.hãos ·c desvalidos, c ir.,. 
cumstancia muito de. aUender:. .. • · · · · . · · · · · .. · 

· · De • Jacto, si todos · os Estacios do •. Brasil · pudessem:· ter 
estabelecimentús sii:nilares aos collegios militares · .. actuae:s. 
não •s6mente. seriam ·~·aproveitados. sem prejuizo. ·elo·. Exer,;. 
c! to; 'sem pré.iuizo; do ensino; múitos cidadãos capazes; ·que 
.trabalham Pl'Ofessando ·ás disciplinas dos respectivos cursos 
nas · diversas >Circumscripções· .,da \União, . e seri~ ~ educadn 
grande numero . de orphã()s. e .desva~idos,. coi11o,::actualmente 
acontece nos ... ',IUatró unicos ·e:ursos· officiaes;,, com:: manifesta 
desigualdade· pàra os que nã.o vivem·: nas lo,calidades em que 
cst ão situados os referidos : collegios militares::..: :: , . . 

A tmidade do· ensino,· a regulari'dade do pr'eparo militar, -
as condições·· de· segurança para a. unii'icação ;racional do. en
sino militar i'lcam absoluLamcnLe g;aranLidos 'pela. inspecção . 
süperior, quer:. elo Estado· Maior do Exercito; quanto ás· ma-. 
ter·ins purami~nto militarqs; .e do Cqnselho Super.ior do. En-. 
~ino, qtl~nto :1::; q1:1 '-' ·a núo }orem, c principalmente;. pel~s c o\:-

\ . ,. 
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po~acõe .. ~ .. qu. e toma~·em a. seu . cargo esses collegios, conforme 
for defmido 13m le1. • . · · · · ' 

:.·. o QUfi!' ntnsuem Pócl.e POl' .em çluvida ;._é que o. economia 
qüe .. a. Nação: fará, será. enorme .. se!\1 o meno~ prejuizo p~·a 
o 'ens.rno; ante.~ . oom .. a diffu,sã,ci' · das va,ntagens , que desses 
co1Ieg1os possa.m . adv1r, localizados por todos· ·os ·pontos do Brasil. · · · · · ·· · 

I 

* 
'* * 

· Illustre militar, ! tratando... do · assumpt.o; : no Jo?"'üJ.l. d,, · 
Bra~·il, de 3 de agosto.· corrente; assim se· manifestá.: 

,«COLLEGI08. MIT .. ITARES --"- A iniciativa do Sr. coronel. LI
berat.o' ,Bittencnurt, propondo-se a· ·fundar· em. todos os· Es
tados da Republica .estabelecimentos de ensino nas; •mesmas 
c0ndições .dos. collegios. m'ilitares, com a .suppressão destes. 

· sem onus. para "a. União. e, o .relat.orio -:do sr~ :Ministro da 
Guerra, na· parte .. referente. á :·velha questão • de convenieucia 
ou não de cot~serval-os.·.oomo Um1 peso Jormidavel no orça
mento .das . des]Jezas, militares; estão . sendo objecto · de · apre-
ciações mais· t•U menos desencontradas. · . · . · · 

Não se p6de negar a excellencia .-dos collegios milHares, 
, , · como estabelecimentos de. educacão e . de ensino; ·principal

mente o desta Capital, :apresentado· . sempre ·,como.·. modelo 
e.ntre os institutos de ensino secundaria existentes· no .paizi 
militares ou civis; . ·, .. --. ''"' ..... . -~':· ·. "•·' ""' · : · 

·.Mas, a qu~stão. nã9. deve· ser encarada .s6mente.·. por este 
lado., Tem outros aspectos :q,Ie devem~ser.:devidamente apre
ciados; .. porque affectam. altos interesses··1da despeza :nacionaL 
Esse problema. que. tem: sido a, preo'ccupação magna ·de· povos 
mais·. avisados • e ·mais· previ dentes, só intermittentemente · tem 
si cio objecto ' ilas. ·cogitações .. dos·. ,nossos . estadistas .•. Q. marechal 
Hermes; da•Fonseca,.por •. exemplo, .que fbi-um excellente 1\11.., 

.· ··nistro 'da Guerra, ·na.presiclencia· da·•:Republica quasi nada::fe:'. 
··pelo· .apparelh~mento •defen~ivo do •.paiz.'. :.Em plena., guerra 
mundial,· a que. ·muit:o emphaticamente: dizemos. que .10· Brasil 
foi arrast,ado, ·o .Congre_sso votou ·a'Vu]tada, verba· destinada. á 
defesa nacionaL e • a ·maior· parte .dessa·.verba foi empregada 
em·· fins muito. divep'sos; · •Sempre 1tive~os,.com .as. melhores 

· intenções,:os·•intuitos·mais dispersivos. ~m:se. tratando. de as-
. 1mmptos .militares· .. O mal ·vem.ide.•>Io:q.ge ... Q. casoi dos. col- . 

. legios .militares: é; · caracte:r.istico, · Certamente, · o pensamento 
do ;conselheiro: :rhomaz,,çoelho, ·que, :.cm;no. Ministro. da Guerra, 

-. fundou o· Col'Icgio.,Militar do1 >Rio. de.•,Janeiro; foi proporcionar 
umas ·tantas facilidades· ·.aos;· militares . :para .. a :-educaÇão ~d(JS ·. 
filhos, o• que. ·é sempre,·'ttma; questão séria. par:a::! quem;,;não 
dispõe' d~. irecnrsos; ·ab':lndantes ~:_,,:Ao" ·Collegi() · Militar,., entr,~., 
tanto, ·foi dado. ma10r 1.·desenvolvtmento, até chegar ··~ tp.agnt.., 
Ii'r.a~ situação ··actual:.·'· . · . · ~,· .. ,··,·.; ...... · . · · -... ~ · • .. : . : . , : 
· , · · Um di!t,.:poré;m, :v:eri,ficou-sé, que, o Collegio, Militar. pesa:va 
clomasiadamen: e :sobre .. o •orçamento. 'da .:Guerra • . · Procurou..:.se 

... ur.ria1!'formula: · .. conciliatoria .quP, ·:mantivesse ·o .collegio .e ex
cluiss·c ·do:ior~llmento. da ·Guerra· a· verqa -para••.a• :sua/ manu,.. 
-f.,Jnoão~.~)..:::~~::.·~<:~.·· ·:.,.: :·;"··. · · , ... :l· ... _.·,"·;·,· .. , ···· .: ·:~~·-t~·_;_,~-~~~··:· .. ~ · .. · · ·.<·· ... 

1 · • :. Discutiu:.sC' muito, como .sempre succede entrei~n6s, e .nada . 
&e 'fez:: Chegol:l-'Se· mesmo ·a· sustentar. ,que • a•~·instituicão: do 

. Oolles-io ;.1\{ilitar .· é : con,trari:r a .Q.isposit.iv~ · expresso ·de · nossl\ 
-:.• ·:-- - ' ., 

,'.. •' '·' 
~- :-'"· 

. ' . . 

'· 
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· carta politica, que declara no seu art. 87, § 2", c.ompetir ti 
União ·a educacão · militar mperior e technica•. · 

· Mas, os interesses regionaes muitas ·vezes desviam a vi-' 
são dos. nosso;;; homens publicos dos interesses màis altos ·e 
mais respeita veis. da conectividade. E nenhum· interesse po
dérá ·ser mais· alto que o do·. apparelhamento mili'tal' ·de um 
paiz ;vastíssimo, como ·o· Brasil, embora sem··' precocneitns 

. aggressiv.os, sem intuitos· imperialistas, com.:uma nobre tra
dição de cavalheirismo, . de desprendimento e·· de inata:cavel 
correcção em todas .as manifestações de···sua vida internacio

. nal, mas, por isto mesmo; obrigado a precaver-se, para de-
, fender-se,· para fazer ouvida a sua voz em' beneficio. da civili

zação, da liberdade e do direito, · emfim, para tornar-se mais 
respeitado e mais forte. A convicção deste destino que nos 
é asseS'urado pelo maravilhoso surto do nosso progresso e ,pela 
continuidade ·historica da nossá raÇa, está na consciencia de 
todos bs brasileiros:. Mas, 'ha ·unia fatalidade que ·nos .desvia 
sempre dos, caminhos por onde deve1:tros ·seguir. · • ·' · ' · 

· .Os interesses . reg.iona:es' não quiz·eram libertar o; or~;;a
mento da Guerra . do :oeso morto· da manutenção do · Cólleg.io 
Mili'tar, apezar de todas ás· razões de ordem tMhnica, finan
ceira e constitucional .apresentadas pelos coml)etentes e ·:Pelos 

·_interessados· no. assumpto. Resolveu-se. a quesf:.ão .. augmen
tando-se o numero. de collegios militares: um .em Porto. Alegre, 

·Um •no'•Ceará e~ outro.enFBa~bacena. . .. . . . . .. · . . .. . . 
· .Quadruplicou-se. a·: verba .;.orçamentaria. A ,questão .. ·. de 

· despeza ·que é importante, não é no caso, a mais grave ainda. 
Esses cinco mil contos dis,pendidos ·com o ensino secundaria 

. e. a ü:istrucl;ão militar de" algUmas .centenas de jovens brasilei
ros não devem ser lamentados. em urri paiz em que despezas 
de maior ''Vulto 'são feitas,.· allucinadamente, sem· nenhum :Dr·o

. veito para a conectividade) . · ' ' • ··. . · · · · · ' 
' . Q' pe,or é ql\le os collegiàs militares' desviam do 'serviço . 

· àctivo, em um. exercito· em que:·nas · ·guarnicões ·dos Estados 
os batalhões nürica ·teein completa a sua .. officia1idade .e até 
alguns' delles são comman(iados, . quasi .-sempre, -por. simples 
capitães, um numero a'V'ultado' d•} officiaes e dos mais illus-
tres e mais brilhantes . . .. . . . · 
· . Cada Collf;lgio Militar tem command:ante, professores, in

structores, intendentes, medico, pharrqaceutico, secretario. aju- . 
·dantes, etc. . .. ' . . . 
. · :0 ·desta Capital conta o ef.fectiyo. de :1.00 offici.aes, .:raais · 

·. o.u ·menos, os de Porto Alegre, Ceauá -e Barbacena, 40., offi- • 
' ciaes cada um. Estão ahi ,220 officiaes retirados das fileiras, 

; .fóra, do .serviço, ,,em .situaçã'o que todos j·ustament!'l ·desejam 
··pelas :vantagens ... que. offerec.e. . .. , : .... ·. •;: . J, · .: ,,':. 

E' este, sem duvida, o. lado ,mais grave- da questão .. ·Não 
. h a. .e~ercito. nenhum. qu~ . retire · ·da.s. sua.c ·'fileiras; ,o . numero 
, respeitavel· de .:220 ,off101aes }:lara transfonual-os, :em..,pr.ofes
sores ·de oursos secunda.rios,,.(;lesv:iando.-os. do., servico .das ar

. •mas, alhf;lianqo-o~;:da.,vida .. mil!ta~,:·h.9je ·.tão;co.mplexa, ... e exi
gindo as mats .diversas especiahzacoes ,que , só:. ;po.derao ser 

· · adquiridas. ;Pela praticá .. e pelo., e~tudo de ::todos os, ;dias. . . 
: ..... ',Os; .que. se, batem ·pela. conser;vação :dos,.collegios ,milita
., res . a:Uegam . que, .do: d~sta. Capi~a~ .sahirall1; al;üm:ho~: que.: ho,i e 
.se ill ustram, no Exerci to,, na ·M:ar.mha, . na, engenharia; na ma
gistratura, na' politica, · em todos ·os,. depar.tai:nentós. da .activi
.dade .. humana., .O .argumento, é de .. uma-.. inconsciencia· evi- . 

· dente .. ~.este .. particulai_',; o. que .succede ,a?, C<>l~egio. Militar, 
'" . ' . 

. ,; 
. . . 

I . 
I 



succcdc a Louas as academias, a Lodos os collcg'io·s ·c à ·roaás 
as escolas do Brasil. Por. todas, deveriam Ler rpassado ·alguns 
dos homens .eminentes que hoje figur::im na vida brasileira~: 
Não advogamos .a preLencã:o do :Sr .. coronel Liberato Bitten
courL, ucm. a combatemos. O que· .é preciso é que o EXJercito 
exista· para·. os seus fins constitucionaes .e que as verbas que 
lhe são destinadas scj am. dispendidas para :fins militares, de 
conformidade· com . as · exigencias inadiaveis · da defesa na-·cionaJ ..... · ·· · · · .· .. · · · .. . ··' •' 

· _(Jornal do B1•asü, ele 3 de agosto de.-1.920). · 
. X · dcs_qffic.ial.~zacã~ é ~uina · n~êe.ssWade'. . ... ,, . 

. *· 

" .. 
. . Attenden tamb"cm ·a Co.trimiss~o ao ~edido M .Dr'. Libe...: 
rato· Bittencourt e, emboi·a· sua ciompctencia. profi,ssional,. lit· 
teraria e reputação. civ·ica, não ;pareceu á· :Commissão. con
veniente sufragar seu· intento :para que lhe ·"fossem .· entreg1J.es 
() Collegio iMilitar.do Rio de Janeiro e os existentes em outros 
pontos da .·União. . ·· · · ' · , . ·· · · ·· · · · 

. O ·peti-cionado é um official ido Exercito; não pódefazer. 
contractos 'dessa ordem com a União porque esse_· contracto, 
dada a desofficiali:zação dos collegios seria 1i1eramentc mer
cantil c contrario a todas as regras da administrac;ã'o pu ... 
blica. · . · ·· · · · · · · · · . · 

.J:. D.em.ais, · não . co.nYiriu.. fazei:.. os cori1 indi~·ic1ualidades quê 
nao ,tivessem caracter collcctivo, associações, ou fundações 
que .asseg~urassem por seus patrimonios. a :continuidade dos 
serviços. contractados, assumindo· não só···a• garantia do telllJlO 
do, contracto, como -a multÍipUcação das-· responsabilidades da 
conservação ·e· do cuslieio . dos bens ·de que se tornassem ,ele
mentos necessarios .ao ensino .e que pertencessem· ti União.1 · 

:Tudo isto não podel'ia s~i~ entregue-a. um só homem.· · . 
. _ .. ; .. _ . ' . ... . • . .. ' . ·. . ·. ,. . . ·. . . . . · .. · .· -h- i --- . 

* 
. ~· 

~ .. ·, . ·. ,-:..""' 

; . .. ... 
,. 

·:Por isso·, c attendenâo ús razõe·s apr'escnta'das J)r6 e cbiri-\ 
'tra a petição, c'onsiderando :· · · ·. · 

', ! I \ ''. ' ~ ~.! ' 

· · a) .crtie é· ·c.onv·enientc nã'o ·continuar a empregar pesoal 
c material em founccões e serviços que não se coadunam· com. 
oart:.:·s7;'.§ 2• da/".Constituição ·Federal; '·. · ·. · ·.i. 
· ., õ) ·que;· ônde 'fôr rposivelno· Brasil e· especialmente em 
6a~·à ~ Cl;lJPita:I" de · Es.tado" :se.~.dev.e dil'furi.dir · p .. ensino. ·.militar . 
prunarw:· ·complementar· c·. secundarw; ·em ·estabeleCimentos 
:Cr:n. ·que\'s'e· ensi-nmü ··as disciplinas< esscnciaes ·para as escolas· 
'milita~~s··dc' ·cnsin.9 superior; . . · ~ .. · · · · · · :. · 
· .. c)' ·.cyue . as ''despezas · com · esse ensmo ·na o .. devem corrct. 

))O,r. ·cogt;;t·· '49 ··:mstado,···o:zquar;· apenas· forn~cérá: · os• instr.U"ctores 
-clet.ermmados :Pelo~ :rc'g~ulamentos, do 'iJ.\rimsterw dar:Guerra ·ou 
da Mariri.ha, conforme a.' IocaHzacã·o·· dos . estabelechi'ientós, in
cl'nsive ·a· inunicão e··armamento . para a .instrucção;!;::/ · . 
·· .. · ·fl)' que: convém• utilizar; sób; garantias .. effectiva:s;r os ·edi~ 

· fi_cios ·c 'Q p1aterial .es·cplar dos· ~ctt1aes c.o!legios mil~:tarcs; · ·. · · 

• 

"-

... 

,, .. 
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'c)' que os acLuaes alumnos gratuitos desses coHegios de~ 
vem ,l'icn.t· garantidos no favor que. obtiveram,. e, além des'3e~. 
deve. o \.mesmo favot• ser. e::ücnsivo a quantos se encontrarem 

· cm idenUcas condi~,;õcs, em limite razoavel nas localidades. 
omJ0 l'urem fundados estubelecimcnlos congeneres; . · · · 

. f) que cumnre attender tambem ao pessoal que já tem· 
r,·araulias de Jixidez nos actuacs co!legios militares; . • · 

· G) que. não· pódc ser deferido nos termos em que foi 
apresentado o 1pedido do tenente-coronel Dr. Liberato · Bit
t~nllourt,. ·embora altamente louvaveis suas intennões c accei-
tav~is suas suggostões: . . . · •. ·. . ·. 

A Commissãó de . Marinha c Guerra offerec~ ;i considc~ 
· ra,;ão dq Senadp o seguinte 

· PROJECTO 
\' . 

N. 92 - .1.92ú 
/' 

'•. 

O Congresso · Nacional decret:t: 

'Arl .. · :L.'' Ficam· os collegios ·anilHares. desofficializados e 
submcttidos. ao regímen . especial' ccnstantc desta lei. ..... 

Art. .2.". O Governo Federal .:.bril;á. concuriencia .. publica 
TJnlLl :prazo do· seis mezes. em todas' as capitaes dos Estados 
clnr TTnião· e cm ·outras cidades, a seu juizo, onde haja guar
niç1;o militar, entre associações já existentes ou que se .fun- . 
darem para o fim de riünistrarern o ensi-no das . disciplinas · 
(JUC 'formam ·o prL1gramma do actual Collégio Militar do . Rio 
de ·Janeiro e que tomem a seu cargo ··<> custeiô, conservação 
e r::uarda dos edifícios pertencentes á União c destinados· á. 
ins!rúcção. miliLar, não superior, e material ·escolar a ella 
J1€'rl.encentc c que. se: obrSguem a àistribuir a mesma instru
cçft.o _na soriaç~o :adoptada; p.ão só aos que.,pagar,em as suas 
Lax:is ,. de matricula, mensalidades c exames, como aos que, · 
onphãos e ·desvalidos, no nun:iero maximo. de yi-n.te e cinco . 
em ··cada estabelecimento, além dos ·que actualmento·-cursam 
os colli~gios existentes;' a sujeitar.-se á contiriüa fiscalização 
dt' Estado Maior do Exercito, .exercida. por offichil da guar..:. 
ni,}ão da·.· s~dél. do ·instituto nos assumptos · de· ·ensino. militar, 
exames inclusive, t®,do direito· á valldade ·de seu~· exames 
:finaes para matricula' . nas. fac.ulda:des de .. ensino superior. . ·~ . 

. ·. :rransfedr para·as Escolas:·~Ii!ilar: ou· Naval, onde verifi:.. · 
· carão prac~. ·por. <Jrdem de merecimento; os alum~os .. appro:.. . · ·· ·· 
vadCis ·no fmal do .cul'so, de. accôrdo · com as vagas ex1stent~!!, 
!:iondo considerados. reservistas do· Exercito os. que; nestas· con- · . 

·· dições, por falta de vaga,,, ~ão se. puderem matricular ·nessas · 
. Escolas. · · ·.: ,. · · · · . · · ·· · . ·. . · ·. · 

:Aí't: 3.0 As· associacõe~ con:currentes ·,justificarão a ca.o 
·· ·pacidade :pro!.i'ssiorial do-·seu corpo· do·conte; .no ·quai.·poderão 
. -;: api•oveitar os :serviços' dos àctuaes professores' de, caracter. vi.:. 
· tnlido ou tcrpporario dos colleg1os ·ex~inctoe~ 'que isso de.:. 

sejcm.. · . , · ·.. . · · · .... ; . 
: · .Pi:tragraplJ o unico ·. ·- Ernquanto aproveitados' nesses eata
hclPcimentp~, 'cl'cixat'ão esses ·professOres do perceber· as yáA.:. 

·· . t~t··-ens offlciaes. · · ·. c. . . .. ~ .... ! 
' ' ~'' . 

' ' 

. ' 

. ·< . 
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Art. t• Ficam dissolvidos os· actuaes corpos 'de alumnos 
dos Collegios M.'ilitares · existentes e nestes, como nos que 1'\e 
vierem a organizar, se formarão apenas as unidades necessa.-

. rias' e' ·irfdispensaveis para instruccão militar technica, 'como 
s-e .pratica nas escolas civis · e sob a direcção dos respectivos , 
instt•uctores; noml)ados.-. e· fiscalizados nos termos do art. zo 
desta lei. ·· · · · · · ' · 
, .. Ar.t .. 5." A presente .le! começará. a ter execução, termi

nadas as ·férias. do anno •lectivo que se· seguir .· á decisão do· 
Potier Execut.ivo sobre • os· concursos· effectuados, de modo {!Ue 
o novo. anno comece sob o regímen da presente lei; . · • · · · 

Art. 6.• Fica •.J Governo autorizado a regular as condições 
da . tra,nsferencia. do material e da guarda e: conservação dos 
edificios, fiscalizaçã.o e entendimento: entre a direcção . de cada 
um dos collegios, actuaes e que forem estabelecidos, e as su-
tor idades · federaea. . , · .. · . : r · · 

Art. 7. • Os ·.funccionarios. vitallcios, e os que ::;ervem em 
commissões temperarias, que não _quizerem ser aproveitados,· 
ficarão addidos, nos termos da legislação em vigo1~. 

Art. 8." Revo;;am,-s.e as disposições em contrario. 
' . ' . ., ~ ' . 

. . ·., 
· Rio, ·2í de agosto de .1920. :-- Pi1·es Fer1•eb·a, Presidente .. 

-- P1
• Me1ules de· Almeida, Relator.• __..;.Oliveira ValLadão .. '- A. 

lndin do .Brasil (vencido)'.· :.;::_"José ele Siqttei?'a Menezes. · 

-· ; ··.. N ·' 252 -· 19121 
- ,. · ... 

• ·'·.''X coirimissão .de Finanças. consili'erando,: i o, que 6;·venci-: 
inentos dos funccionarios, 'dos· Arsenaes. de Marinha de. Matto 
~r-osso e. ,dQ. 'P.ará . .'são ainda os .. da tabella 5, que acompanha o 
decreto n· .. 240, de .. :l. de dezembro de 189·4: · . . . .· . . . ·· .. · . . ' ' '. ... . .. . . . . . . . ..;. . ' 

.r '•" 2", que ha ·27· annos esses servidores não foram ·benefi- . 
. · · eiados ccom ·augm.ei).tO que tet:J;l sido concedido a Qutras classes; . 

r . · . · ' · · , · • . · : · -· · \ ,. ' · · · .,. ' · . · . - · A • • • . ·. ·a·. que 'em 190:7, foram eleyados. de ,'4 :800$ a 9 :360$ an-
nU:aês' os vencimentos do secreta'rio • do Ars.erial. 'de. Mar.inha . 
nesta Capital e qu'e peH>· decretq,'n.' 4.261; de',15 de'jai).eiró 
dô ''corrente 'ánno 'fbrâm beneficiados os demais . funccionarios 
Cio hiesmo ,'arsenal'; . ·· . · • . · ' '· . ··. . ', · ·• .· .··. . · · •"' I · , 

· .. 4",· _q)Je .o .xnappa> a' q'tie. acompanha. a :justificação dq proje
cto n; 9, de '1921; mos~r:a"a grande .d~fferença: de venc~m~ntos 

. . ·entre empregados ·de Igual· categona · de-ss~s estabelecimentos. 
milità:tes; 'que 'a differença' para mais ·com o pessoal tanto :do. . :,;. 
Matto' Grosso · ·quántQ ·do. Pará; ·augmenta, de ' 59• :.120$ . a· des-

.. · · .ne- annu·al· · · · ... 1 -- · • .. '~' • .-. ··,I .. • · , • · · · • · . '" ·· 1-' UO. · '<, ': > 
0 . ,' _:!''I ,O, ·, ' ·· .•. ·' '~ '' ' :I ; , ' 

. . . :· ··~e;. ·à .'situação ~ctual é:' bastante p~ecaria rpara··aquelles. ·' .• ":' 
. ,I 

' ' .. . , · ,funcclOnanos·. ·que' ainda· perc,ebem' venc1ment()s pela· ·tabella ~t:.:··· · 
·-ide-·:i8P4-;:._ ·---:~ ::);:··:. :.·_; .. , ·. :_, ;_··,·-_.--~~~-L~~~·.;..~:.,~-· · . .-.:!~··~· ... J: ~·'··· _,· ,_,-··:·.;;::;~ __ ;;,· ... ,~·>~:: 

é de parecer çtue seja appro~,a~o 0. p!"OJeCtO do ,'Sena;dQ,: (.r1i~;:J . ..-~. 
n_. _9, de.: 1,921, ,·~qUIJ). arandp ... os:, ven. c.Ime11tos. dps f.uncciO:p.ariOS~. ";:: _:c !j 

··- CIVIS dos· Atsenaes . de Mar'i'D.ha de 1 Matto Grosso e do Pará aos . ...,. · . ·1 
.,. :Q(l·eR··i~ep~ie)JJem. ~~:;d~ .. i~a,l ·.categbri~:;:~o.;,A,rsen:al_ d~. Marinha:;;~., · · 
,, ... dp .l:o .. ~e:• .~~~.l'f .. ·,.:,.. . '"· :::: .!~' ., ,4 ,., :. ···'· •.. 

··, . Salas. das Commissões, 2'9 de agosto de 192~. -· Alfredo 
. EUis, ·Presidente. - lrineu Machado, ·relator ~ Vespucio de 

Abr.eu . ....:.. J.usto' Chermont. ~ .Bernardo· Monteiro. ~ .Sampaio 
,Corréa; · · ··· ·' . ':· · : · · · 

.,, . ' 
'-';..' .. .. . 

•;,· 

'' ..... · .. ·,,: 

.. 



i3BSSÃO EM 17• DE ·a,ETBl\IDI\0 OEl. i02f 

' 
PROJECTO DO SENADO N. !), DE 192'1, A QUE SE 1\EF'Ef\E 

O PAH.ECER SUPRA 

·O Cong1•esso Nacional· decreta: . 
. Art .. 1,.· Ficam equipuradps o~ vcncimonto.s dos funccio~ 

uar1os ClVlS dos Arsenacs de Marmha de Matto Grosso e do 
Pará aos que pércebem os de ig,ual categoria do Arsenal de 
Mal'inha do Rio de Janeiro. •. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. . ' 

· . Rio· de Janeiro, 22 de junho de 192i. - Ped1•o Celestino. · 
-A. Azeredo. -José Murtinho. -Justo Che1•mont. -A., 
lndio do B1•as'il. · · 

~ 

JUSTIFICAÇÃ,O 

. ' 
. ·Os vencimentos que ora percebem os funccionarios c1vis 

dos Arsenaes de Marinha de 1\Iatto Grosso e do Pará são ainda 
os fixados na tabella .n., 5 do decreto n. 240, de 13 de dezem
bro de .18~:1. I:Ia;. 27 aunos que esses servidores do Est.!ldo não 
teem s1do beueflmaclqs com augmento de seus saiar10s que 
tem sido, entretanto, concedidos a outras classes. Não obstan
te, em 1907, os ·vencimentos elo secretario do Arsenal de Ma
rinha desta. Capital foi elevado de 4:800$ a 9:36.0$ annuaes, 
o pelo decreto n. 4:267, de 15 de janeiro do corrente anno 
:foram ·beneficiados os demais funccionarios do mesmo 'Arse
nal sem que igual medida fosse extensiva aos de Matto . Grosso 

. e Pará.· O quadro seguinte mostra a extraordinaria differença 
de vencimentos entre empregados de igual . .categoria desses 
arsenaes, sendo de notar que em Matto Grosso, attendendo ao 
elevado custo da vida alli, os militares gozam de uma percen
.tagem 'a· mais em seus venciment-os . 

. . Com o parecer; favoravel da · Commissão de :i!"'inanças a 
este projecto e com o voto do SenadQ approvando-o, ter-se-h'a 
reparado a. injustiça. e a iniquidade q_ue tem pesado sobre os 
funccionar~os daquelles arsenaes, cuJa situação actual é a 
mais precaria. · · · · / ' 

:Mappa demonstrativo dos funccionarios civis dos arsenaes 
de Marinha de Matto Grosso e do Parâ com os . vencimentos 
qu_e_. ainda_est_ão percebeildo, fixado§ na tabella n. 5, annexa 
ao decreto n. 240; de :!.3 de dezembro de 1894, de. 27. annos 
passados, e· bem assim os vencimentos. que actualmente per: 
cabem os seus collegas do Arsenal de Marinha do· Rio de Ja- ~ 
neiro, de. accôrdo com o decreto n. 4.267, de :1.5 de. jane~ro." 

::- de. 1921: -· " 

Cargos 
..._._,. 

• 

Secretaria· 

·secretario. . . .. . 
OfficiaL . ~ .. -~ . ~ 
Amanuense. . ·. . ~-

~ Continuo.. . .. · ... 
s. -v. v. 

. . 

Venchnentos annuaes · 

Matto Grosso e Pará Riq de Janeiro 

~:Bd0$000 .•••.•••.•••• ; 
3 :.000$000 .. i • officfal .. ; · 

.. 1 :8100$000 .. 2" officiaL .. 
. i :200$000. I f f. ·,.·, •. ,I·, t f ~ 

'" .. 
' 

. 9: 360$0·0:0 
5 :400'$000. 
.4':800$000 
2:400$000 . 

15 

.. , ' 
I . 
,, . ' 

,, 

'· 

t!.\o· I 
:]:i""• 

• 



,. 

.· 
22G. 

Dirccto,•ia de O. 
Na·val 

.. Amanucnse. 
Desenhista. . . · .• 
E,screvente ·; . .. • ·: 

Di,•ectorià de Ma-
... china~ 

Amanuense. . . . . 
Des~nhista. . • 
Escrevente. , .. 
Apontador.. . . . . 
Porteiro; . . , .... 

ANNt\ES. DO SENAI;>O 

1 :·so0$000 .. 2" ofi'icial .. , 
2:400$000 .. ~ ....... · ..• ~· 
1. :2100$000 .. 3" ·· official ... . . ' - ... 

., 

1 :800$000. , 2~ · officfal .... · 
. .2 :400$0010 ...........•.. 

· 1 :200$000 .. 3". official.:. 
. 2:000$000 .......•... · ... : 
.. 1·:200$000. ~ .... ::.; .... •.•: 

Sqmma. . . . : 23 : 600$00'(}. . . . · S.omma. 
I~; -,e;; r,·:; ir:-:· !"' ; i , ~ , 
·' "1': ' I ' 

·Vencimentos dos funccionarios· do Arsenal de 
.- Matto Gr.9.S:SO· .•• •.•.• ,.;~ .... •.·-·:·:.·.· ... :•J· •.• ;· ." •.•. 

.... ' 

Differênça pai·a ,mais com o pessoal de Matto 
· · Grosso . . . .' · ............... · ............... . 

Dif!erença para mais cqm .o pessoal .do Pará .. ~ 
/ - . ' . . ' . 
.. ' : · · Augrnen'to. tótar dru desp~a ánnU:a: ..• 

N. :253 ...,.-· :1•921 

/l :800$1}00 
. 3 :600$0•00 
3:600$0.0.0 

'. 

4 :'800$000 
3 : 6 0'(}$.010 o 
3 : 6 o 0·$:01/) o 
3:6001$000 
~ :600$000 

53: 160${);01() 

23:600$000 . . 

29:560$()01() 

29 ::560$1000' 
29 ~560$000' . 

591_:120$000. 

.· Uma das emendas offerecidas .. pêlo honrado Senado~~ Dr.. ·· 
Paulo de Frontin ao. projecto .n. 6, deste. anno, determinando,. 
que os funccioiiarios. das. estriadas. de ferro administradas pelo 
Governo _gosarão _de .direito.s e vantagens iguaes em todas ellas, 
e dando outras :r>rovidencias, foi. àdoptada para constituir pro-, 
j.ecto. em. separaao; · 

. E o motivo·. que . determinou esse voto da .· Cornmissão .foi. 
~er sido a emenda de. ri;:ttll;reza diversa da 'do _proj-ecto, pois, . 
. mandava :accrescentar· depo1s das palavras· «estradas de ferro~ • 

.#.· ~s .seguintes. «e das c~p.ce~sões. d:e portos~., '. , . · · · · , · · · . · . . 
• .. ;.. , .· Esta.Qommissão examinando. agora o pr_ojecto. em sepilrado, 
, sob n. 20,qe 1921; é. de parecer que elle ~eJa.~doptado, PC!rqu~. 

••· ;)!,;: illão ha motivo para se negar ao pessoal, 1sto ·e, aos funcc1ona- · 
, rios, operarios; diaristas· .e mensalistás que passaram .a:• ;servir 
"na Inspector~a de Portos, Rios· e Canaes, em.virtude da encamé: 

, .·· paçãci. . das' concessões· .• existentes;· os mes'mo.s · dir~ito.s · e. v!'tnta-
>. :• · gens que os das estradas de .ferro encam:r>adas hOJe adrn1mstra- .· . 

~as pelo ,Governo :!federal,·· determinando-:se·· assim·, a ·pe.sma.'. 
, . / ~, 1~-~J~ade.-:.de g~r~ntl~~ ~~:~:,~~do~ q~~- ~~rv1d~r:s -d~ ~~~ao:: . . . 

;-·, · ·Sala: das .Commissões,. em 10 de'-J~etemb'ro .de :1921 .. ,.....:.. Al- , 
'{redo •Ellis, Presidente: ·::..,.. ·'Sampaii/OorrOa, Relator. ·,_..., Fran
cis.co-'Sá·.~ •,:;._ Bernardo. Monteiro•; ~·Justo Chermont;...~:_Ves~ 
p~cioh~~ Abreu •. :-' João Luta~ · ' ' , , , ... 

• 16·· 
I I~ • 

' ·,' 

" '~' .' ' ,, 

'( 
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NtOjEc•ro' D.O S~NADO N. 20 DB ·l921, A· QUE SE REFEI\~ ~ PAHECER 
.. ' Sl:JPRA -

O Congresso Na~ional resolve: 
'i ' J 

· . Al:t. i , o Os :t'unccionarios e os operarios, ·diaristas e men
salistas que passaram a servir na Inspectoria de Portos !=tios -e. 
Ganaes, ··em virtude da encampação das conéessões existentes 
~:?Osarão do.s !llesmos,direitos e vantagens que os das estradas cté 
:t::.erro· ad1U1mstradas pelo Governo Federal... · 
. . AÍ.t. 2. o Aos funccionariós e operarias, diaristas e mensa-, 

hstas ·a que se refer-e o artigd anterior, e. que contarem na data 
da. encamp~ç~o referida, mais de dez annos .de servi9o 'alli, ser
lhes-á. addwwnado esse tempo ao do· Si:lrv1ço ·pubhco federal 
p~ra todos os effeitos. · · · ·· · . ' 

· Art .· 3. • Re~ogam-se as disposições em contrari~. · 
: · Sala dàs sessões, de agosto de :1.92:1.. - Paulo de' Fron-· 
t . . . . .. tn .. 

·: ' N. 25q, - HJ21 

.. - I ,, . ' 

PARECER DA COMMISSÃO · DE OBRAS ~UBLICAS E EMPRESAS PRIYi;_ \ 
LEGIADAS A QUE SE REFERE. O. PARECER SUPRA . . 

. . 

A Commissão de Obras·· Publicas . e Empresa;s Privilegia
das cujo parecer foi solicitado pela Commissão de Finanças a 

·respeito· da·· proposição .... da. Camara, que a. ut?riza. o .. 'G~vern .. o 
Federal a· mandar proceder estudos e poster10r execuç,ao das 
obras no leito do. Rio· Grande, d~s.~e a, pont·e .dei· Jag~arão .até •. a 
fóz.~do ·rio Parnahyba, para: fac:grda~e da nav.egaçao· reg10:p.~I, 
julga de toda .utilidade · !!- execuçao · dess.es , servrços, trulto m::ns, 
quaüto o Governo podera e:ç.co:ç.tr~r nqs ;Estados de S .. Pat;tl9 e 
'Minas · mais·' directamente interessados no ·caso, uma· ~oadJU- · 
,v:;tçãó: ferro-yiariá. :efficient~ ;· · · ·' . . . ·. · .. , .. . : •· . 
. . . ·. ·Demail:i trata.!..se ·de um benefrcw pubhco, sem. prrv1l_egw 

à1gúm; de, 11m ·mell:lo'r:a~~!_ltb ·de exceiieiites. vantagen.s. ·}ocaes:. 
: . E, assmJ. ó .a Commrssao. de parecer que a propos1çao, está 
rio:!(casos 'd~ ser app,rovacfa: . · : · · · · '' ·· · , . . •' ' " ' . ' ' ' . ' 
· ·. · Sala das ·Comm:i:ssões 26··cte novembro de .1920. ·- Ben- ::· 
i(fmin Barroso, Presidenté .. ~ .Antoni~· M{lS~a.c , . .. : .. 

. . . . ........ , 

'i.lÍ'·. ·~. 

','• :. ~. ... 
~J: 1·: . ~ .. 

·"'::· 
ii· 

,· ... 
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• 

.. 
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'l'ADOS N. 140, DE 1920, A QUE 
. SE HEFEHE O PARECEI\ SUPH.o\. 

O Congresso Nacional resolve: 
. ,. 

Art. 1.• Fic,a o Governo autorizado a manda1• executar as 
obras necessarias .. no leito do Rio Grande, desde a ponte do 
Jaguarão até a fóz do rio Parnallyba, de modo a facilitar a 
navegação em todo _aquelle parcurso. · 

Art. 2.• A' medida que forem send0 removidos os obsta~ 
culos á navegação daquelle -rio,· o Governo o franqueará ao 
uso P:Ublico, :não pQdendo conceder nenhum privilegio ou mo':" 
nopoho., . . · 

. Art. 3;"l O Governo, depois .d~ approvado o projecto das 
obras de que trata o art; 1 •, sohCltará. do Congresso Nacional 
os creditas que forem precisos á execução das ·ditas obras. 

Art. 4.'' Para o mesmo fim, podara õ Governo acceitar as. 
contribuições pecuniarias ·que forem concedidas pelos Esta-. 
dos de S. Paulo. e Minas Geraes, no intuito de ser dado á. . 
obra maior · desenvolvimento. .. · 

Art. 5.• Sempre que ho.uver interrupção dos trabalhos, -' · 
devido ás enchentes, o Governo occupará a commissão de 
obras e seu pessoal no saneamento das margens do Rio Grande 
e seus·. affluentes, como medida de prophylaxia -do impalu~ 
dismo, de accôrdo com o regulamento· sanitario. · 

Art. 6.• Revogàm-se as' disposições' erri contrario·.. ' · 
'I, ' .-o· ' : ' .... ' 

Camara dos· Deputados, em 20 de outubro de 1920. .....;. 
htlio'. Bueno Brandão, ·Presidente. - A. V·. de AndradJe. -Be

,.,zerra, .1 • Secrªtarío. __; Costa Rego, como 2• Secrétaríç .. . . ' 
. . 

. N ~ ·255 __:. 1·921 

.A' ·co~~issão de Finança·$ foi pre-sente ,o projecto da 
Camara dos Srs. Deputados extendendo ás praças da, Arma..;·, 
.da, os· favores concedidos, ás do Exercito, pelo art. 10, da ·lei 
n. 2. 556, de 26 de outubro de 187 4, ·determinando ·'ainda q'u.~ 
os soldos em virtude da reforma obtida serão os· da tabella 
que vigorar por occas'ião dessa reforma' e computando-se- .. 
lhes para esse effeíto, como . uin anuo inteiro as fr,acções de 
:tempo · de serviço maiores de 'seis mezes. ' · :. · 

' ' ' ~- ' ' ' l ' • . .. ' • " " - ·' 

Sobre o aspecto technico 'e constitucional da'"'questão, já 
se pronunciou a 'Commissão de Marinha :e Guerra em· pare:. _ 
cer .. de 21.•de .iulho do anno corrente, com})etindo á .·de Fi;:. 
nanças e.ncarar: o ·menj::ionado .projecto pelo lado Odo · accresci.:. 
mo ·das despezas publicas. .. . . .· " . ~ 

. 'Pretendeu o leg-islador de 1874, amparar os velhoss-ô'tcia
dos, _9lie /dedicaram. ao serviço . da. defesa. da .Patria . a. época 
da vxda em que o homem. no crescendo do desen~olv1mento 
de· .. suas aptidões procura um ramo de actividade ·para a con-

~· ·quista dos mei.os de. sua subsistencia .material, de-rornia: · que, 
:'i·· ~o voltarem 'á vida civil em 'l.llna e!fad~ em que .as ·,energias 

·~ Já .. 9omeÇ,ap:t ,a quebrantar..;s~ ~enham, 11ão s9 .. urp.a. recon:tP.ei).Sa 
· âos . serviços prestados; como .urri ponto· de ·apoio para ·m1c1a-
~em uma nova:phase 'de ·sua vida.,. ·•. ' · ·. · · 

• I 

I 
' " 
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'Numerosos serüto. no tempo em que foi decretáda a lei 
n. 2. 556, de 26. de outubro de 187 4, os que pudessem gosar 
os seus benefícios, tendo-se em vista as leis "que regulavam 
a organização do Exercito ~de então e as campanhas conse-
cutivas que os nossos soldados tiveram a pelejar. · 

Hl)je com a instituiçãc ~ pratica do sorte1o militar, para 
C()mpletar a· falta do voluntariado sem premio. com o ser~ 
viço a breve praso., com o reengajamento restricto, poucos . 
serão aquelles que poderão fruir das vantagens dalei refe~ 
rida, e es,te.s poucos ao deixàrem o ·serviço da defesa da pa~ 
tria merecerão de nossa parte o mesmo . reconhecimento, a 
mesma protecção e o mesmo amparo. que mereceram dos le· 
.gisladores de 1874. . · .· · · · .· · . 

.. Assim a Commissão de. Finanças entendendo que 'os favo-' 
res "extendidos pelo projecto sobre o qual se está promin
ciando são incontestavelmente justos e que não pódem trazer 
grandes onus para o Thesouro, é · de parecer que. o alludido 
projecto merece a approvação. do· Senado Federal. 
· Sala das Commissões, de setembro de 1921' . ..,-- Al{1•edo 

Ell!is, Presidente .. ..,- Vespucio de • Abreu, Re1ator. - .Fran
cisco Sá .. - .Toã(l Lyra. - Bemardo Monteiro .. - . .Justo 
Chermont. - 1rineu i)!Jachado ~ - Sain2Jai.o Correia . . 

' . . ' ' 

l?ARECER DA COMM~SSÃO DE MARINHA E GUIEIU\A. N. 122. DE 1921, 
. A. QUE SE REFERE O PARECER SUPRA . .. --' 

:Ao exame da· Commissão de Marinha e Guerra foi pre-· 
sente a 'proposição. da Camara dos DeJputados in. 214, de 1..920, ' 
estendendo ás praças da Armada os favores concedidos pelo 
ar~. 1 o, da lei n. 2. 5:56, de 26 de s·etembro de 187 4, ás do E'xer- . 
c i to . . · . . ' "' · · 

O art. ·1° da referida lei dispõe que «OS cidadãos que, in
dependente de sorteio, se offerecerem para o serviço do E:x:er-· 

' cito, bem como ·os. designados para comparecerem em devido 
tempo, teem direito, no fim de vinte annoS' de' serviço, a uma 
.remuneração .de· i :0010$ e á reforma com o respectivo soldo 
por inteiro». · ·. - · · · · · 

· A . referida pro,posiçfío ·deve ser approvada pelo Senado. 
pois a medida que ella. consigna é de 'inteira justiça e admira 
que até hoJe .não fosse ella tornada extensiva .. ás praças da 
Marinha, equiparadas em tudo ás do Exercito, pelos arts. 83 
e· 8_5 da: Constituição .. F·ederal e pela. ·lei n. 2 ~290, de 13 de 
dezembro .. de Í910. · . · · ·' ' . .. . · .. · 

Nestas .condições, a Gommissão ae Marinha e Guerra é de· 
parecer que a re~ferida proposiç,ão seja submett.ida á discussão' 
e · approvada pelo Senaq.o~ .. .. · .· . ·• ~ 

·· ·Sala-' das CommiSsõ_ys, 21. ·de julho de 1921 : .. - A .]nd·io do 
B1•a.sil, Presidente. - Benfa-min Bar1•oso. -· Carlos· Caval-
canti- · , ' . 

~.' . ' . ' ~· ' :. ,.. '' ' ' '. 

PROPOSIÇAO DA CAMARA DOS· DEJ?·UTADOS N. 214, DE 1921q~, A QUE 
. . ·. · SE REFERE O PAnECER SUPRA .;. . ' 

.. ..... 
.. >w 

O Congresso Nacional decret.a: . --
.. • Art. 'Lo . Ficam·· extensivos ás. praças da . Armada os !a:- , . · ·" 

vo!es concedidos ás élb Exercito !J)elo.•art. 10 da lei n . .2.556, ··· 
d~-26 de outubro de.i874. ·. · · ·~ ., 

.. •,'• , 
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ANNAES DO Sl~NADO 

· § 1.~ .o soldo a que se refere este artigo será ·Q da tabella 
·c·m vigor na occasião da reforma. · · . _ · .. 

§ 2.• ~ fracções maiores de _seis mezes . .serao contadas. 
·como anno inteiro. . . · · . _ . 
. !Art. 2.• Revogam-se. as disposições em. contr~r~o .~ . 
. . . Oamara dos Deputados, -13 de dezembro de 1920. -·'JÚlio 
Bueno Brandão, Presidente; __;, A. V; de Andrade. fJezerra, :1. • 
Secreta:r:io. ·-· 'Juvenal Lainartine de Faria, 2• .Secreta:r:io ~-- · · 

N. ·2~'5·6 ,......., 1921'. 
. '·'' 

. . r;;, 'proposição da Camara do~ 'Dep-qtados, _n. · 260,. ~e 29 de 
dezembro de 1920; .que decreta o Co~1go de Contab1hdade da 
União, .. cbegou ao Senado no mesmo· d1a em que era encerrada 
a sessão legislativ.a-,do anno passado. · •. . · ·. -· ·-• . 1 · • . 

. Logo que se iniciaram QS trabalhos· parlamentares dest.e 
annd, o Sr. Senador. Paulo· de Frontin requereu e ··.o Senado 
approvou ·fosse o . asslimpto· submettido. ao estudo de .·· uma 
Commissão · especi-al, que foi nomeada em :1.1· de maio. . 
1 Esta Commissã'o effectuou no mesmo dia' a sua primeira 
reunião, elegendo Presidente o Sr. _· Paulo de Frontin, que 
designou !para IR!elator geral o .Sr_; João Lyra., . · · . · .. : · . 

. O '-exame das varias partes do projectado Codigo ficou 
.assim. distribuído: ao Sr'. João Lyra, arts. 1 a 7 (Centraliza
cão dos serviços de contabilidade) e arts ~ .•:t06 a :1.12 · (Disposi
ções geraes e Disposições transitarias); ao- Sr .. Vespucio de 
!Abreu,, .artS' .. 8 .. a 25 (J)o exe!'C'icio finari.ceiro...:orçàmento .e· 
·cnntás da 'gest~o financeira}-; ao Sr. Francisco S·á, arts. 26 a 
. 39 (Da receita publica); ao Sr. ~ampaio Correia, ar'ts. 40 a 
80 (Da. despeza publica); ao Sr. Paulo de Frontin; art.s .. si a 
::1.05 (!Bens publicas) . . · · · . . · , ·. .· . ·· • · · .. 
. . . Na sessão de 2' deste merz; o Sr. 'João Lyra apresentou; em 
relatorió . escripto, o ~:resultado dos seU:s estudos sobr.e as par
fcs que lhe foram distribuídas, c_oncluindo rpor suggerir a ac- . 
c;eitação da proposi-ção da Gamara dos Deputado•s, · embora 
reservand:o.-se .a. Commissão ó d_ireito_ de . propor. qualquer 
emenda, s1 ·do' debate em P.lenar10 ·lhe adv1er a conv10cao de 
·E=er · conv~niénte. aJterar algÚnS' ou adop'tar outro~dispositivos. 
. . Approvado. ess_e· alvitre, T,iropoz, entretanto, .o Sr. Paul'o de 
T'rontin, ê' foi· :deliberada· pela Commissão, 'a , SUIPPres!':ão .· da 

, part~ relativa á administ_racão dos ben~ _PubliÇ.os;. ma teria' que 
. se_nao ~nquadra .no Qod1go de Contab1hdade, que apenas ca- . 
rece dispor sobré o modo de· s~r estabelecida .á estimativa' dos 

.. 

1 ,valores que elles 'representam afirri de ·,ser fundada a conta 
' patrimoni.al. , " ' : , •· . · · ; · 

·. · · .Por isto, a Commiss_ão õfferece a emenda:-súppresslva> dos 
arts. 81 a 105, obrigando..;se ·a propor opportunamente ao Se
nado a~ . !providencias·. necessarias par.a que sejà instituída 
·aquella conta · · · ··· . · ·· ·' · ·· · ' ·· · . · · .... ·.. , · • -. .. · , 

. Si arelev"ancia·do problema que aproposiçã~·visaso1~·6io..:. 
nar não perinitte o pronunciamento desta Casa. sem demorada 
e .attenta apreciaÇão das medidas votadas pelo outro ramo do 

. .. Roder L.egi·slativo,: ~-- inquestionavel ta,mbem .que a regulariza-
•· .ÇãO' .da ·co:ntabilida··~e nacional..ixnpõe...:se;cpmo .providencia es-. 
f .~encial (L .normalização da yida financeira da:Republica, não 

•. ,r 
IJ''.' . '• '"·"' 

'. •, ·~ r 
.,l ,• ·,· •• 

l1 

•• .. 
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sendo ,justifioavel portanto, maior retardamento na adopção 
das regras que terão de de terminal-a. . . : 

'Procurando attender :.'i urgencia, assim evidenciada, da 
manifestação do Senado com a ponderação 'imprescindível ·em 
estudo de tamanha importancia,. a Commissão opina pelo iro
mediato inicio do debate em plenarJo, acceitando e:çn suas li
nhas geraes a proposição da Gamara dos Deputados, .. com. a 
resalva apenas da. emenda que abaixo offerece .. Proseguirá, 
todavia na· sua tarefa de examinar meticulosamente todas as 
partes do Codigo_ e irá enunciando o séu parecer, no curso 
das discussões regiinentaes, sobre os pontos que despertarem 
contraversia e ·sobre os que julgar em condiçõello de serem 
modificados. : · _· · · . . · . . . . . · . . ' 

· Não decorrendo do estudo simultaneo do Senado e da 
Commissão nenhum inconveniente· á ~erfeição do trabalho, 
haverá -entretanto, assim,. notavel celeridade no· andamento 
do·· projecto, sendo possível' ainda este anno se~ ·dado· s'óhre 
elle o voto definitivo do Congresso NacionaL 

Emenda:· 
iSU:pprimam-.:..se os artigos de Sf ·a. 1105. · 
Sala ·ci.as Co~missões, f6·de ~etemb;~ de 192L -.!PâuZo. 

de Frontin. - João Lyra, Relator. - Francisco Sã.,- tVes-
pucio de !li~reu;., - Sampaio Corrêa. · - · . . . : 

PROPOSIÇÃO DA . CAMARii: DOS DEPUTADOS N. 260, DE 1920, A QUE 
·. . . · . . . , SE REFERE O PARIECER SUP;RÀ · . 

i 

O Congresso· Nacional resolve: · 

-·. · QA:PITULO · 1: 

' . CENTRALIZAÇÃQ DOS SERVIÇOS DE 'coNTABILIDADE 
·.' '. 

. :Art. · .. i.0 A ·Contabilidade da União, comprehendendo 
·.todos . o_s actos !ela ti vos : á . ~estão do pat~imonio. nacional, á 
mspecçao e registro da receita e despeza federal, é centrali-
2lada no Ministerio · da Fazenda, sob a immediata direcção da 
. Contadoria Central da lRiepublica · e fiscalização d<J Tribunal . 
de Contas. .: · .·. · . : · 

§ 1.0 As contadorias seccionaes dos Ministerios, Correios, 
Telegraphos; estrada . de ferro, . linhas de navegação e outros 
estabele-cimentos , indtistriaes ·:da ·União ficam, para·· todos · os 

\ effeitos, . subordinados · á. Contador.ià ·Central· .da Jtepublica, .. cá-
'- bendo a· direcção dessas contadorias a funccionario.s .de Fa~ 

zenda · commissionàdos pelo 'Presidente da. Republica, em de
creto -referendado. pelo Mini·stro. da Fazenda. e ,pelo titular· do 
Ministerio-•respectivo. · .. : ·; .. · · · .· .. ·. · .. _.·. · · ·.· ·· .:_ . · · . 

. Art .. 2.0 ·:A ·.Contadoria . CentraL· da·. Republica ~rgan'izti.rá, 
orientará e. fiscalirorá :todos .os. serviços de ··escriptúração das 

· repartições.·_ federae.S; . expedindo as · necessarias ·.instrucções,' 
exigindo ·todos os el'ementos . de ; informação·' e -exercendo in
specção 'PQ~ 'funcci9,narip~; des.ignados P.a~a e.s.se f~m._.j ·.. ·· · .. 



• 

232 ANNAES DO SENADO 

Ai·t. 3.• O registro das operacões d.e contabilidade far
se-ha excepto nas collectorias, pelo methodo das partidas 
dobradas, mediante fó;rmulas e modelos organizados. pela Con-
tabilidade Central· da Republica. · 

Art. 4.• As Delegacias Fiscàes do Thesouro · Nacional. 
assim comQ todas as contadorias seccionaes; organiza1•ão, com 
os elementos proprios c os fornecidos pelas repartições su
bordinadas; ba:Iancetes mensaes, que serão enviados á Conta-. 
doria Central da Republica até o ultimo· dia do mez seguinte 
áquelle a que se r.~ferirem as operações. · · 

· § 1.". Nos balmtcetes ménsaes a receita e a despeza serão 
rigorosamente classificadas. · 
. § 2.• Até 15 de janeiro do período addicional as repar
tições subordinadas aos diversos ministe.rios enviarão ás .re
spectivas contadorias as demonstrações das despemts empe
nhadas dtirante o anuo financeiro. A' ,vista dessas· demonstra
ções a contadoria respectiva levantará a conta ger-ª1 das des-. 
pezas .·do. respectivo ministerio •e .a enviará 'dentro de 20 dias 
:.i Contadoria Central da Republica para organização da conta 
das despczas empenhadas, exigida nq art. 23, n. II. . · · 

Art. · 5.• A· Contadoria ·Central da Republica ·organizará 
um balancete trimestral. de todas as operações de contabili
dO;de da· União ,e levantará a 30 de novembro de .cada anuo o 
balanço geral do uHimó exercício financeiro .. ·• · . · 

Paragrapho unico .. Uma cópia de cada balancete ·trimen
sal e do· balanço geral .será · immedia.tamente remeLtido ao 
presidente do '11ribunal de Contas; · 

ArL 6.• O chefe da Contadoria Central da Republica e ' 
os chefes das contadorias seccionaes serão .pessoalmente re
sponsaveis pela exactidão e preparo opportuno da escriptu
ração, contas, ·balanços e demonstrações dos actos relativos á 
receita e despe.Zia federal. -

Àrt. 7.0 A falta de cumprin1entq das obrigações imposats · 
pelas disposições deste capitulo, assim como· da ordens e · 
instrucções e~pedidas pelas·. autoridades competentes para a 
execução da contabilidade da União, sujeitará os infractores . 
ás penas do nrt. 41 cllil presente lei. 
. I 

CAiPITULO II 
. ' . ' . 

DO EXERCICIO FlNA'NCEIRO - ORÇAMENTO E CONTAS DA GR9TAO 
. FINANCEIRA 

Art. 8. o. O erm'c·lcio financeiro· começará em 1 de .i aneiro · 
e. terminará em 30 de abril do anno · seguinte. · ~ 

· · iParagrapho tmico. · .O , anno. financeiro coinci-de com o 
anno civil. · • · · · · • · · · ' · 
· ··. Art. 9.". Pertencem ao exercicio sómente as operações re

lativas aos serviços feitos pela ou para a União e aos· direi-
tos. adquiridos, . dentro elo .anno financeiro, por .ella oú. . seus .1. 
credores .. · . •. . . . . · ·. .. . . 

.; Art .. ·10. ,q peEiodo addicion.Q-1 §erú em~regado, aLé 3:1. de 
marco, na reahzaçao das operaçoes de rece1ta ·e despeza que 
se não ultimarem dentro do anno financeiro: o daquella. data 
até 3·0, de abril na liquicla~ão e encerramento· das contas do 
e::s:ercicio ., · .. · · · · 

.... 
I. 
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§ i.• Não se poderá dentro daquelle período empenhar 
despez~ nova por ·conta do cxerc1c1v, . smão pagar apenas as 
que tiverem empenhadas até á expiração do anno financeiro. 
· § 2. o A despeza empenhada dentro do anno finenceiro e 
que não tiver sido paga até 31 de março, ser,(~ liquidada na. 
fórma dos arLs. 7 4 a 78. ·· · 

I , , , 

Art. ii. Depois de 31 de março perderão o vigor todos 
os· creditos orçamenLarios, bem como os supplementares e ex-
traordinarios, na parte não · empenhada; · . . 

. Art. 12. Os creditas espcciaes, que em virtude de dispo
sição de lei vigorarem-:·p_or varios exercícios, serão regulados,· 
nos primeiros, pelo systcma da gestão, transportando-se de · 
um a outro anno financeiro os_ saldo~ .apurados e. as desp~zas 

·empenhadas até 31 de dezembro e nao pagas; mas no ultimo 
exercício, vigorarão, como os demais creditas, até 31 de 
março. .. · . · . · 

· Art. 13. O Governo ·enviará á Gamara dos Deputados até 
20 de maio de cada anno, a. proposta de fixação âa despeza, 
com o . calculo da recE!Ha g~ral da Republica, para servir· de 
base á iniciativa. da .lei de orçamento. · . . . '- · 

. § 1.0 E' licito :lo Gov.erno rectificar· a próposta em men
sagem especial, emquanto . dependente -de discussão •no Con..: .. 
gresso o projecto de orçamento. . · . . .. 

· § 2. o Para a organização da proposta remetterão os di
versos ministerios ao da. Fazenda, até 30 de abril, os elemen-
tos necéssarios áquelle fim. · · 

Art. 14. A proposta do Governo. se.:t!á acompanhada dos 
__seguintes documentos: . 

I ..• Tabellas explicativas de todas as verbas da .. despeza 
· de cada ministerio,. de- que com:;tem discriminadamente as re
lativas ao pessoal e ao material, com o menção das ·leis . que 
determinam ou autorizam as despezas; o confronto das :ver- . 

. bas propostas' com as que vigoraram no exercício anterior; o 
motivo da divergencia que o. confronto demonstrar e,· bem 
assim, a .indicação da. especie· em que deve s~r real-izada a · 
despeza. • . . . ' · . · .. · . . 

II. Quadros demonstrativos elos. tltulos .·de receita, com 
indicação das leis que os regerem, das rendas arrecadadas n9s 

. tres ultimos exercícios e no primeiro ·.trimestre. do~ em vigor, 
e • a ·1l1édia dessas· arrecadações . confrontadas com o cálculo da 
1·eceita. · . .. · · · 

III. Quadros demonstrativos· dos 'impostos effectiva
mente pagos nos mesmos . exercícios, em . cada· Estãdo da 
União. . ·.... . . . . . 

IV. Relação das verbas do material, que; em .virtude da 
impossibilidade de serem ·os pagamentos· effectuados- no The
souro · ou nas :suas delegacias, o devem ser nas repartições 
interessadas,· mediante adeantamentos sujeitos· ao regímen. de 
coinprovar;:ão poste1'ior. .· . . . . . · ' · · 

-:v. , Relação das verbas para as quaes poderá o Governo 
abrir . creditos supplementares. . 

VI. Tabella dos credites addicionaes. abertos no ultimo 
exerci cio .. ···. . . · . ·· 

VII. Balanço e contas do exe1•cicio encerrado em 30 de 
abril -do anno anterior, devidamente verificados pelo Tribunal 
de Contas.. .· · . · .. ·· · · · 

VIII. 'Demonstráção,. por fl!inlsteJ;io. da despeza empe~ 
· nhada durante o ·ultimo anno fmance1ro. 
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. .A,rt..,15. A proposta terá.a forma de projecto·ae·leicom 
a . especificação, em. artigos successivos. na orimeira parte,. 
drJ; despeza a fi;~Car ,para cada ministerio, e a determinação da· 
e~oecie e)ll que deve ser paga;· e- a discriminacão, na segunda 
Qarte, .do calculo da ,receita, conforme os .differentes titulas · 
ae renda, 'bem. como dà especie a arrecadar .. dividida . a· 
receita geral da União em ordinaria. . extraordinaria e es-
peciaL . ··. · · · · ·. · . • .. 

· Art. 16. A proposta do Go.;•erno dividir-sê-ha, quanto ao 
orçamento da despeza,' ~m 'du'as · partes, uma 'fixa. relativa ás 
despezas permanentes e outra variavel, comprehensiva das 
que dependerem· de.· avaliáÇão. ' . .. · · · , . . · .. · 
· ' ·Art. · 1.7 .. A r.~ceita ordinaria comprehenderá: . ' ' . ·:' 

• I · I.: A· renda · "tributaria". · . . . . . . . .· · . 
· · · I!. A .. rendá· "patrimonial", proveniente dos bens immo...: 
veis ~a '(Jnião, ~a re!!-da de . càpitaes, da.:. explor.a(lão . dos beris 
move1s ·ou da ahenacao ·destes, quando nao. apphcave1s ao ser
viço publico. . . . . , . · · · •· · · .. · : ·. 

_.. ·fi. A·renda "indus~rial': •. oriunda· das estradas de. fer~o. 
lmh~s de navegação, .serviços ipostaes, telegraphicos e tele
phonicos; arsenaes .. officinas. institutos de instrucção· e assis
tencia, ·. laboratorios ·e .quaesquer estapelecimentos da União·: 

Art .. 18 .. A receita extraordinari~ resultará: · · · · · ) 
· . I. Do producto ·de- quaescruer operações de credito; · · 

II. Da cobranca da divida activa; · . · ·. · ·· · · ·. 
III .. Das rendas eventüaes,. taes como multas, · restitui

ções -á ·Fazenda, alienação de bens immoveis e dollativos ..... 
Paragrapho unico. A restituição de . quantia. , . indevida

mente ·paga pela Fazenda só .será escripturada como receita 
extraordinaria si · occorrer· em exercício .differente · do do . na
g~inento ., · · .. . , . ' · . · , . • • · - ·. 

Quando feitas as duas operações no mesmo exercício mo-. 
ti varão uma annullação de despeza·. · ·. · .. ·. ·. ·. ' · · · · 
, . _Art. -.19. ·A receita especial abrangerá · todas. ·as rendas 
destmadas. a fundos especmes.. . . . · 

.. • • i ' ' .• •• ' • ' ' ' 

.· . · Art. 20. A proposta terá na Camara dos Deputados e no 
Senador o· andamento determinado pelos respectivos. Regi
mentos, :Yedado, _p·or.Ejpl,. !n2erir em. projecto de lei de orca-· 
mento,. ··cruaesqucr · dispos1coes: · 

. a) que não •tenharn .relacão.immediilto. coma in~téi:'ia or-
canientaria ou ·com'' ·as . finanças publicas; . . " · · · .· . ': 

b) que tenham ·caracter de proposicão prüiéi:pal, qu-e· délVa 
seguir os tramites estabelecidos para os projectos d'e lei. . 

· c) . que, de · qualquer modo, importem em c·eiegação · ao 
Poder· ·Executivo·· de· attribuicão privativa -elo · Congr!')sso; · · ·. 
· · d) que,' de qU.alquer f6rma,· ''augmentem vecimentos, · or
denados e gratificações ·de funccionarios óu ·empregados pu..: 
:hlicos o.u modifiquem ;a 'natureza· e o· titulo 'çlos q;ue elle.s 
.,.,e·rcebem.· · · . - · · · · · · · .. · · .. · .... ê' · · ., · 
:t' ' ' ' ' . ', . ' . > ' ' 

: . .. · e) ·que· autorizem ou consignem dotação par?- seryiçqs o.u. 
, :·epartições não anteriormente creu-dos ou ;pr~Vls.tos ·~m lc1s 

ordinarias permanentes. .. . ' . <() ·• ' ' . ' . • • . . 

:Art. :?.i. Aé.co:i:ttas da despeza· e receita ~é cada exterciêiq 
· finançeiro, serão orgal.lizadas pela Con~a~oria qentral :ela lRJe-· 
publica, até · 30 .,de. noyembr.o. ;-do. cx,erclClO · se~umie · é,;~em. .. se_-;-

' " 

.. 
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~~li~la, st~b,t~loLtida~ ao exame do·' .Tribunal ?e Contas. Si não 
:t,:s .. .r eceber até o, f!m clu an~o cr;n que t,ernünar o exercício, l) 

Iubunal d!'J Contas as orgamzttra de accôrdo com os elementos 
que possmr .. · · · · 

· Art · 22. As. contas do exercício financeir.o_ comp .. rehen-
c!ei·ão: · · 

. I. A conta do areamento ... 
II. O _balanço do patrimonio. , . 

. ,Art .. ~3. A conta do orçamento, ,que será organizada de 
contor1m9ade com as instrucoõ:es e 'modele<; exped·idos pela 
ContadorlU •· Ce~tral da .Republica,· conterá: . . 
. · I. A receita orç~ada; a· arrecadada, a recnlhida aos cofres 

geraes · e· a po1· cobrar, bem como a discrimina~.ão da cobranÇa 
:Por Estados e repartir;ões. · · 

, · II. A despeza fixada. na -lei annua 01.1' en~ creditas espe
cwe~, supplementares o. extraordinarios e. a .. efi'ectiVamente 
realizada; as obrigaçJães de pagamento assumidas no e~rci
cio ;, as que deixarem de ser pag·as; os exces~os. de credito ou 
debito e mca:da verba; bem. assim a demonskação das despe
~as de exercícios findos,. com indicação da.na:·ureza e do exer
cício : a que pertenciam: . . . . . . . · : . 

III. O resultado synthetico da. execuçã0 do. orçamento, 
com indicaçã() :do destino qüe terão os saldos apurados e como . 
serão satisfeitos· os deficits ·'que, acaso, se verificarem. · ·. 

tPat·asrapho unico. Em relacão tanto á ·receita como á 
despeza serão an.nexadas as tabellas .parciaes necessarias tparn. 
esclareci,mento · das· co?-tas. , · · . . · ' 

· ·:Art. 24. O balanço do.- [)atrimoÍlio abrangerá~. 
L Todos ,os bens moveis e immÔiveis da UniãO empre

gados no · senvico publico ou disponivei.s; com indicação· das 
modificações operadas. durante· o exercício .. 

II. A .divida acLiva e passiva. · · . 
III. A . conta da Thesouraria, qüe eXJporá os mu'Vimentos 

de fundos, as .emissõJes · e . reembolsos de· effeitos, as receitas 
e despezas em éonLà corrente e operaçõe~ co:r:generes, inclu
sive quaesquer pagamentos 'feitos, em nome do Thesouro ;Fe..; 

· dera!,- -r.for esta-belecimentos ibancarios. ·· . . . 
. ·· Art. 25 . Examma:das .pelo Tribunal de ·Contas, as . contas 

do· exercício financeiro serão ·enviadas ao Governo, para. que 
este, no .prazo fixado, as remetta ao Congresso, .com o :proJecto 
de. liquidação 'definitiva ~o- 'iJXercicici. . , · · 

' ' . ' 

CAPITULO III 

' ~ > ' > . 

. :ArL 26. ''11. arrecàctacão da receita federai~ orcada pelo 
'.Congresso )~:acional·.· far-:-se-hi'L; ·em dinheiro, pelas r.epartições · · 
cornpetentes, .. de acC:ürdo ·com os regulamentos expedidos· e sob 
a· immediata. fiscalização _dos· respectilvos chefes; sendo pes
soalmente responsavel o. -furiccionario · que dér cau~a a ext:ra
vio de rendas. ou omissão de ·cobrança; :POr 'deslei~o ouJ m..,.. . 
e:x:ecucão .dos prece i te>s ··regulamentares, . e o.:: superwr-es, · ~m 
ordem .llierarchica. que, deixarem de I?romover · ··a effectlva 

responsabilidade dos seus: sulJalternps. · · · 
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. Art_. 27. Em caso alguni será admittido .compensacito da 

obr1~aça:o de pagar ou recolher rendas do E_;~ I ado com direito 
cred1Lor1? contra o 'l'~esouro Federal, salvo disposicão CÃ"Dres-
sa de le1 em contrariO. · ~ I· 

Art~ 28. · A arrecadação da receita prove:niente de 1m: 
posto <lependerá sempre da inserção deste na lei do . oroa
m!3nto .. Qu!llquer o~LrD; fonte de receita, :porém, creada em 
le1 ordmar1a, _devera ser. arrecadada .. embora não contemnlada 
na referida lei de orçamento. .. · ' 
. Paragrapho unico. no caso de alteração ou creacno. de 
1mpostos em leis orçamentarias, taes dispositivos só entrarão • 
em vigor dous mezes após a publicação da le: no Diario Off'i-· 
cial, procedendo-se i't cobrança nesse perioào de accôrdo- com 
as taxas anteriores. · · . 

Art. 2!9. As rendas da União que não forem arrecadadas 
até 3i de marco 'do período . addicional,' constituirão divida 
activa que deverá ser registrada para· se proceder á sua co- . 
branca immediata. · . · - -· . 

Art. · 30. Os .funccionarios encarregado>: da a'rrecaclação' 
ou cobrança de 1;endas da União serão responsaweis pela ef
í'ectiva percepção- das rendas que lhes· com.Peterem arrecadar . 

. § 1.0 Antes de. obterem baixa elas certidões ou títulos de 
arrecadação não realizadas, deverão provar. que praticaram 
opportunamenLe todas us diligencias necessarias para a . co- . 
branca . ' . · · · . . 

§ 2. 0 No caso de apurar-se a negligencia na falta de ar-. 
recadação. de qualquer quantia, por parte dos recebedores ou 
dos funccionarios incumbidos da fiscalização, serão elles soli-
1dar~all,lel!.,te responsabi!Jzados J)!Ol!O rJ'rib~r.Jal ~e .Contas,. a .cuja 
~urisdicçao, neste partiCular, f1ca:-r' SUJellos .. · · . . 

§ 3.0
• Os funccionarios incumbidos. da ·cobrança ex_ecutiva 

. dos creditas da União devolverão :.ás repartições competentes 
as. certidõ.es recebidas que não fo1~cm cobradas, ·no ,prazo. de 
éinc:o · anríos a conta1~, de 31 de. dezembro do; an.no da reme-::sa; 
Devidamente relacionadas, as certidõ'es serão · remettidas ... atê·· 
3l. dr'maio de cada·anno. ao Tribunal ele Contas, que verificará 
as diligencias effectuadas, e no caso· de · or11issão ou . negli
!ZCndia, promoverá, de accôrd.o com o § 2o, a responsabilidade. 

· daquell~s ·funccionarios. . · · · ' 
§. 4.0 .Ks relações serão devolvidas ás repartições comp:>

tcntes, que classificarão as dividas inscriptas. em. tres grupo::;: 
1 ", de prova-yel cob,rança; . 2~, de cobr~nça duv1do~a; 3°, . de. 
cobrança· impossível, promovendo. os meiOs, necessarws ao. re, .. 
cebimento das. p-ertencentes ás duas primeiras classes. · 
. Art. 31. «Serão recolhidas dentro de 48 hora's, aos C'v

fres do Thesouro uu suas delegacia!?. --as rendas arrecadadas 
.pelas repartu;;ões .:federaes do· Pi::tr.i·cto .Federal ·OU das Capi- ·. 
t.aes dos Estados.e.dentro dos pr.azo~;; fixados .pelo mesmo Thc
som·o e suas Delegacias. em ·tabellas registr.adas pelo 'rribunal .· 
de Contas, . as arrecadadas pelas demais repartições:.. '' • · · . · 
. ' AS alterações .nesses prazõs, feitas ·em v_irtúcle. de· ré)Z'tt-.. 
lamentos·. espeeiaes, ficarão. dependentes}do registro do Tri-. 
lmnal de Contas, ·para entrarem .. em v,igor ... · . - · 
. § 1 .• 0 O recolhimento :far.;.se,-ha directamente aos cofres. 
do Thesouro .e das delegacias, ou.:por intcrinedio das reoàrt.i.: 
r,úeR rpostaes e agencias bancarias, mediante autorização d11 
i\lini.stró da Fazenda. · · · ·· · · 

I 

) 
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. · § 2. • Consideram-se para todos os effeitos, recol.hidas aos 
cofres competentes os . saldos entregues ao Corre1o ou nos 
1Jar:c:os autorizados ·na ·f6.rma do varagrapho anterior·. 

Caberá aCJ thesoureiro dos Correios ou .aos bancos a que 
se :-efere este paragrapho fazer~m. dentro· dt>s . prazos legaes, 
a entrega ao Thesouro e suas delegacias das importancias re
me!.ti'da~, ficando !'ujeit.os ao juro de um por cento ao mez pelo 

' ·tempo que durar a indevida retenção.. · . -·· 
. § 3.• O recolhimento de rendas cuja arrecadação houver 

sjdo confiada a particulares far-se-.ha no prazo dos respecti-
vos contractos. . . · . . . · · · · · . 

Art. 32. 'l'odo:: quantos,. tendr, obrigação de recolher a:; 
rendas, às retiverem em seu pode!' além dos prazos marcados 
ficam snjeitos ao pagamento do juro de um por cento ao mez 
ücla· móra. · . , . 

~ § L" Aquelles que p~rceberem véncimentos mediante 
pcrcentag·em · sobro a renda arrecadada, além · de pagar 

· aquPlles. ,iuro~;, perderão a porcen,tagem, rela.tiva á impor
l.aneia .indevidamente retida, · e aquelles · que tiverem venci
mentos fixos pagarão, além das mencionados juros, a multa 
correspondente a tantos dias .ele vencimentos quantos forem o · 
rJ,.I retardamento da entrega. 

§ 2." Não se admit.tirá ,prova de força. maior para exonc
rayão, de responsabilidade pelo e::d1;avio elos saldos não. reco.;. 
lh 1 dos nos prazos fixados. · . . . · 

Ar L 33. Os fieis o prepostos dos· reS:tJOnsavels ·por di
nheiros pub!icos, entregarão diariamente ou no • dia do . re.;. 
gresso de· commiss9cs . externas os saldos de suas caixas aos 

· sr~u>; chefes. ficando estes responsaveis pelos alcances verifi.:. 
eados ·nessa·s caixas. ainda que seja allegada força maior, si · 
não houver sido . observada esta cli:;po·sição. . .. 
· Art. 31.. Os agentes responsaveis por dinheiros publicos 
nãc• serão exonerados da responsabilidade de fundos perdidos 
ou furtados sinão mediante prova. de força maior e de ha..., 
veiem sido observadas todas as ·caut.elas e prescripções regu~ 
.Jamentares, excluindo culpa mesmo leve dos agentes·. · 
·. §'L" Sem pre,iuizo de ulterior decisão do Tribunal de Con
tas. as autoridade:; fiscaes, . ordenarão recolhimento proviso
l'i.O das . importancias Cll;lC suppouham, co1Y?-· justas razões, des• . 

·. vmdas dos cofres pub 1cos, sob pena de JUros . da móra, su;;.,. 
pensão de funccões .e cobrança executiva, salvo deliberação em 

.. •}onlrario do Ministro da Fazenda: · 
.. · .. :Art. 35. As importancias ént.radas, a qualquer titulo, nos 
i::of1;es das reparti.~ões publicas,' serão levadas á conta do Th:?
. so1tro Nacional e devidamente escripturadas na sua conta.:.. 
hiliclade. · · ·.· · · .. · 

· Art. 36. Os depositos feitos .a qualqüer. tiWlo nos co-
fre~ . fecleraes terão escripturacãó ,especial. · . · .· . . 

.· § 1.0 As ünportancias. provení€ntes das Caixas .Economi.:. 
· cas vencerão juro~, pela· taxa annualmente fixada em· acto do 

. ' M:iüisterio da Fazenda. :desde a. data da ·entra:da no· ThesouroJ 
' e :uas delegacias. ·até á vespera ·do dia de sua restituiçR:ó ' 

ác1uc!Ies estabelecimentos; · e taes operações' se f;~.rá: escr1-
. p(uracão methodica.. · .. · · :· .·· · .. · · · . · · · 

§ .2~'' A importancia de juros devidos. aos . dspositos de 
· quan'tias- não recolhidas ao .· Thesouro e suas delegacias será 
•imputada .ú responsabilidade· do thesoureiro das· Caixas Eco
nomica.s. 
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.. § a.• Os depositas de diversas origens serão escl'ip~ur:ados 
.so!J o mesmo titulo e i'órma, procedendo-se ao eaneellamento · 
pedodico daquelles que por qualquer motivo se tornarem bens 
da União. ·. · · 

§ 4.• Pelos depositas oriundos de ordem .iuclicial cobrará 
o Thesouro o suas delegacias o premio do· :1. %, que será de
du.:ddo .proporcionalmente ás quantias que se i'~n·em ásti-
tUJndo. · · . · · · 

§ 5." Os valores· não amoedados pertencentes :.i Fazenda 
~acional o de que se ·fará · sempre. registro, ficarãó sob ·a 
!guarda e r~sponsabilidade. dos thesour:eiros, das repartições 
em que estiVerem depositados. . . · · ' · · · 
· . § · 6." · Os .. bens e valores hão· amoedados,'\_pertencentes 
a terceiros, e recolhidos a repartições publicas, . serão vendidos · 
em ·hasta ·publica, decorridos cinco annos de seu recebimento, 
devendo às importancias .respectivas ser levadas á çonta de 
depositas e. creditadas aos respectivos possuidores. · · · · , 

Essas. Importancias prescrevem a favor .da Fazenda, de-:-
corrídos 30 annos da data do recebimento cl:o deposito. . · 

Não se incluem neste dispositivo os .titulas da divida pu
blica, os valores em caução, ·nem os recolhidos em yirtude 
de .ordeh1 judicial. · .. · · · ·.··. · . . . ' . 

Art .. 37. Os saldos .nãq applicados da receita destinada a 1 
constituição de fundos . especiaes . serão: transferidos·. ·para de- Y 
P.ositos no fim de cada exercicio, emquanto não conc.Iuidos . ou 
extinctos os serviços a que se referirem. · ... 
· · Art. 38 .. ·O -saldo da receita de depositas de .·cada exer.,. 
cicio ··será applicado na a:cquisição de,. titulos .. da cl:ivtda pu
blica que poderão ser nlienados, á Juizo do Governo, para 
attender á restit}lição dos mesmos depositos. ·· · .. 
· · Art. 39. Como . recurso dé receita poderá. o Thesouro, 

quando autorizado ·na lei· de. orçamento,, e .até a importancia, 
fixada na· autorizacão·, emittir. pela Thesouraria Geral · ou 
pela~ ·Delegacias nos ~~htd~s, ou . em Londres, bilhetes resg'a-
tavets dentro do. e:xercw10 fmanceiro. . . .. 
·· §. :1. :•. As . emissões de taes · bilhe.t.es serão ~egist~adas n.q 
';['ribunal: de iC:ontas, após a respectiva. operaçao, , flca!J:dO o 
Thesouro .obrigado a enviar mensalmente ao mesmo Tribunal. · .. 
quadros demonstrativos dos · bilhet.es emittidos e· resgatadps. . · · 
. . . §' 2 .. • A emissão do bilhete s·ó. se. fará após. a entrada da · , . 
respectiva .iinportancia nos cofres publicps .. . . - . . ' 

... CAlPITULO . IV: 

DA DESPEZA- PUBLICA: .. 
' ... ·~ 

Art: 40. A despeza da Uniã() será eff~ctuada de accôrdo. 
com. as leis orcamentarias· ·e espeeiaes.·.:' votadas pelo . Con
gresso,.: consti,tuindo ~rime· de r:es_Ponsabilidade ·os" actos -do 
Presidente, da.•Republlca e 'dos Mtmstros·• de ·Estado que contra 
eUas 'attentarem,· '·'' , · .::' , ·. · •'. . .· . · ' .· ·' . 
-; .·.:.· Art. 41'; Os' fun~ion.ariós. a~~inistra,tivos, ;gue pr~tlC~
rem sem ordem · escnpta dos irvhmstros1 ;actos .· cqntFar10s a · 
tà:es' leis, ' incorrerão, · além ' da' l-'espon!!abllida:de• crimma;I, .e.m 
mülta;' '•de· 200$ a ·.• 1 o: 000$, . que serão Impostas pelo. Trtbunal 
dê<Gontas. e cobradas por ·meio de descontos ;da qu1;1ta: parte 
dos vencimentos. . . ·. 



SESSÃO EM i7 DE. SE:'l'EMBno·. DE f92f • ~9':~ 
. ' ., 

·· .. No caso de; os ~a.verem praticado por cirdei:n escripta; dos 
M1.mstr~s, para se 1sentare~ dessas muHas deverãa os fun
cci~:marws dar, dentro. de oito dias, conhecimento do facto ao 
'~'r1buna1 de . Contas, que procederá como julgar · de direito 
iaz~ndo em todo o caso .. communicação delles ao CpngréssÓ 
NamonaL · . · · . . · · . 
. . . : Art. 4?. A exec~ç~o d.as _leis_ de despeza far-se-ha estri
{ltamente segundo as dlscrlmmaçoes das tabellas explicativas 
de -que trata o art. 14, n. I, ou das demonstrações enviadas 
ao ... 1Gongresso para concessão de creditas a.ddicionaes · oj:lser
vadas as , -alterações feitas pelo Poder Legislativo. .. ' . ·· .·· . . 

· '§ U Publicadas' as leis de despeza, lançará o :..Tribunal 
. de Contas, em seus· registros,. os creditas nellas votados, e or
ganizarão os Mínisterios · as· tabellas de •· distribuição· de ore
ditos · ás • diversas repãrtições, · indicando· as ·estações• pelas 
quaes se devem realiza!' os ',pagamentos das despeza:s. · · • · · 

· §· 2:o Nas mesmas tabellas' indicarão os Ministros· as ver
bas pelas qua.es ·poderão os chefes de serviços expedir ordens' 
d~ pagam~nto a serel)l cumpridas no Thespuro Federal, me
dlante reg1stro do Tribunal de Contas.. . · .. · · . · · · .. · .. 

· Art.43.· Dentro de iOdias, contados·da publicação-das~ 
leis da. desp_eza, as tabellas. de .distribuição de creditas·. serão 
r.emettidas ao Tribunal de Contas, .que,. de preferencia a qual
quer· outro serviço, as examinará e. lhes dará registr·o, taro-. 
bem no prazo de· 10 dias, si estiverem regularmente orga
nizadas; transmit~indo ·ao Thesouro, ·dentro de tr-és• dias, as 
tabellas que houverem sido registraiilas ; e devolvendo as que· 
o· 'não fórem, dentro dó. mesmo praz0. . . .. . .· ·.·.. . : . 

Art. 44., No ·Caso de não serem registradas a tempo·. a·s 
tabeHas, .. o· pagamento. do·. pessoal, inülusive ajudas de. custo 
e gratificações ' legaes, será feito, a titulo provisorio, de ac
cOrdo. éom as·. distribuições anteriores, até ·.o , reglistro das 
riovas tabellas. · . , .. · . · · :. , . . · · · . 
. Ar L. · · 45 .. · No caso de erro, falta na distribuição cm in-: 
sufficiencia dos creditas distribuídos, os· chefes das repar
;tiçõ,es pagadoras solicitarão. aos· Min'lsterios; ·a: cqncessão. dos 
creditas repu ta dos necessar1os. . . . 
· Art. 45; Aos funccionarios das directorias de Gonta.bili

àade. dos Ministérios .é. aos do Tribunal de Contas,· com exe:r..:· 
cicio nas mesmas r,eparticões, inclusive aos. que·. faltárem 'ao 
s'ei·vico e sem excepção dé categoria: ·-· . será applicada uma 
multa correspondente aos vencimentos que tiv.erem · de re.:.. 
Cf)ber d1_:1rante todo . o tem:pq q_ue exceder. aos pra,zos m~rcados 
no ... art. 43 para a orgamzaçao de. cred1~os e seu, re.g1stro .e. 
. . . . " . ·. . - . , . . . , . 11 ~·I .. 'I~ ' . (\evolue~(). · · · · . . . , . ... · . , .. , .. 1 ·' '.. '. 

· · Art .. 47. ·o .empenho da despeza: não poderá . exceqer .. á$ 
quantias. fixadas pelo .Congresso J'{acional ·(exc~:Pto·. n9 ,çaso. de 
pe'nsões. · vencimentos ·e · porc~nta;gens marcados -em Ie.I, aJU-~ 
das· .de.· custo. communicacões ou .tra:n,spo;rtes. necessar1os · aos 
serviços [)U:blicos. . ' -: . . . ' . ' . ; .: . ' . . . :; .· . : : . :' 
, ... Paragra.pho. umco~·, .Em~ora hOJa'. credito. cons1g;tado no 

orcamento, as éncommenda.,; q_e mater1~l no estrang~1ro pa~a. 
qualqu~r .. mini~t~rio;. ,só poder,a.o. ser. f~1t.as ;C91Jl. P.r,é;YI;a, acqUI~ 
cscencia · do M~mstro. ,.da. Fazenda. . , ·. .. , , . . , 

· Ar~.··.· 48: ·Ninguem· percebera ·ord~ado ou. gràtificação .. 
p'elos ··cofres do ·Estado,· sob c.(U?-Iquer titU:ld ou pretextq~ .~. 
que seja expressamente autor1zado por lex. 

•. 

. /. .. ' "*" j 
·r'!'~ 

',)j;'< 

.Q.'. 
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- . I A:l!t. -19. Os chefes de repartições que ordenare~ :fol'ile.-o .. 
r.imento ou prestação de serviços de custo exced~nte t_l-S ~rua'!!-~ · .. 
'!.idades préviamentc fixadas pelo Congresso Nac1~na~; f1carao: . 
sujeitos ·as penal~~ades do art. 4'1, i~p?stas pelo. rr1bunal dç ·· 
Contas .por occaswo do exame das d1v1da~ rela()lOn~das. . . ·' 

· §· 1.• No caso de necessidade impreter1vel, deverao sollc1:; 
t.ar autor:ização escripta do Ministro compet~nte, que a daru. 
quando julgar conveniente, .nos mesmos papc1s de que constar 
a insufficiencia dos .crcditos c a. razão d~ de~peza.. ;~ . · · 
. § 2.• Nas pcnnas do ~rt. 4'1 mcorrera o íunccwnar1o ·q~c. 
unputar a qualquer rubnca do orcame;tt~ •. despeza nclla nao 
eomprehendida, segundo as tabellas def1mt1Vas. · 

§ 3.• E' vedado .. augmentar os creditas . votados com 
·ruaesquer ·recursos ou rendas dos serviços, e:x:ceptos ·multas 
:mpostas aos fornecedores;· as quaes, serão consideradas como 
reduccão de despeza e deduzidas nas contas a pagar. 

~ · 4.• Os ·chefes das contabilidades ministeriaes, das dos 
Correios, 'l'elegr3iphos c outros estabelecimentos industl~iaes 
da União enviarão ao Ministro da Fazenda e á Contadoria 
Central d.a Republica, até o ·dia 5 de cada mez e sob as penas 
do art .. 41, a relação das despezus empenhadas no mez ante
rior de que tiverem conhecimento. 

· IA.rt. 50. Ao empenho ;da despeza cleverá prececrer con
tracto, mediante·- concurrencia publica: 

a.) p~ra fornecimentos, embora parcellados, custeados por 
credito superiores a 5 :Oü0$00'CTI; .. ·. · 

b) para execução de quaesquer obras •pUblicas de valor 
super1or n 10:000$000. . . · · 

\ ' . ' . . . 
· Art. 61. A coneurrencia .publica far-se-á por. meio de 

publicação .no Dim•id. Official ou nos jornaes officiaes. dos Es
tados das condições à. se1·em estipuladas c com a indicação 
das auto1•idadcs euca11regadas da adjudicação, do dia, hora e 
logar desta.· 

At't.. 52. Será -dispensavcl a concurrencia·: 
. . 

a) para os fornecimentos, transportes e trabalhos publi
cos qllc, por circumstancias. imprevistas ou de interesse na..: 
('ional, a ,juizo do ·Presidente· da Republica, não ·1.Jermittirem 
a· publicidade .ou as demoras exigidas pelos pral'lOS de con
currencia; · · 

. b): para o fornecimento de. material ou de g9ner.os, ou 
J'eahzaçao ·de. trabalhos· que só poderem ser effectuados· pelo 
productw ou pr~fissipnaes especialistas, ou adquiridos no 

. Iogar ·da producçao;. . . . · _ · 
c) para a adquisioão de .animaes par_á: os serviços mili-

tares; .. .. · . ,,.~. _ 
.d) para arrendamento ou· compra ae;;predios ou terrenos 

destmados. aos serviços· publicas; · :.:7 ·· . .. · · · · · 
. ~) quando. n~o aqudirem propouenJes a :primeira concur•' -

l'CnCla, .· . . " :. . · . . · . 

··Neste' caso, se houverem sido. estipulados 'preços maxinios 
ou .outras razões de preferencia, não. poderá ser no contracto 
aque_lle excedido ou· estas modificadas; . salvo nova concur- .. 
l'enoxa. . · · 

'..t;~ 

, .. , .. ,J, 

;,JI"'.: I .. ·! . " 
':..~. 

"'~ '"· ·, . ' 
'·, ··:·· 

' 
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§ i." Vel'il'icaua, em primeiro lugar, a idoneidade d.os co~
curi'entes, será escolhida,. salvo out~·us razões ~le. prele~·enma 
antecipadamente assignaladas. no edrlal, a proposta ma1s ba
I'ata, que não poder.á exceder de 10 o/o os pr~cos corren~e ·da 
praça. . . . . . ·.. d' 

·Poderá ser préferida mais de uma pro•posta quan o a 
. côncurrencia se fizer por unidade e o menor preço. desta, em, 
. relação a mesma qualidade, diversificar em·· cada uma . da-
. ouellas. · . · 

• § 2.0 Aos concurrentes será licito reclamar o_ontra a; in
clusão ou· exclusão de qualquer concurrencia na llsta de.Ido
neidade, mediante prova dos factos que allegarem . 

. § .3.0 As propostas serão entregues lacradas e abertas e 
lidas ·deante de todos os concurrentes que. se apresentarem 
para assistir essa formalidade. Cada um rubricará a de toc;ios 
cs outros e antes de qualquer decisão serão publicadas na m-
tegra. · . · · · 

. ~ 4.0 Haja ou não declaração no edital, presum~-se sem
pre que o !G!overno se reserva o direito de annullar qualquer, 
concurrencia; .por despacho· motivado, se .·houver justa causa. 

Art. 53. Para os fornecimentos orcÜnar!os. :is repartições 
publicas, poderá o Governo estabelecer o. regimen de concur
rencias permanentes, inscrevendo-se, nas contabilidades dos 
ministerios e nas repartições .. interessadas nos forneci'mentos, 
ns nomes dos negoci·antes que se propuzerem a forncc~r os. ar
tigos de consumo habitual, com a indicação dos preços offe:
rec~dos, qualidade .. e mais .esclarecimentos reputados . neces-
sanos. · 

. § 1.:" ~ inscripção far-se-ha mediante requerimento ao 
chefe da repartição· o,u · ao .Ministro, · confórme determinação. 
regulamentar, acompanhado das· informações necessarias ao. 
julga:mento da idoneidade ao •proponente, indicacão dos ar.ti-
gos e preços dos fornecimentos pretendidos. · . .. · · 
: . •.. § 2:.0 'Julgada dentro de 10· ·qias ·a. idoneidade do propo
nente será ordenada' a sua . immediata inscripção, si este su:.. 
hordinar-se ás condi'ções exigidas pa:r:a o fornecimento.. 

§ 3.0 Os preços offerecidos ·não' poderão ser alterados an- . 
: es de· de.corri~os quatro·. m.ez.es da data, da 'inscripção, . sendo 
que as alteraçoes commumcadas em requerimento. só se tor
·narão ef.fecti:vas,. ap,ós .15 dias do despacho, que ordenar a. sua 
annotacão. . · . .. ... ·· . . .. . · . · 

. § 4.0 0 fornecimento d~ qÜalquer artigo caberá ao P,rO
ponente que h pu ver offerec1d0 •preço mais "barato, nao , po
dendo, em caso algum o negociante inscripto recm;ar-se a sa- · 
!isfaz.er a encommenda, sob pena· de ser. excluído. e seu nome 
ou firma .do. registro. ou ~inscripcão e de .multa de 50.%. do 

.do valor do fornecimento. · · · · · · 
. · · Art. 53. Em todos os. fornecimentos feito1:; .ás reparCiçõ915 
publicas federaes serão preferidos, em igualdade de condições, 
os proponentes nacionaes'. · · · · · · · · · · · 

. · Art.- 54,. I>~ra a ~alidade dos contractos, serão necessariae 
a.s segumtes ·formalidades : · · ·. 

. a) .que -~~jam celebrados .por autoridade competente para 
empenh.a~,cJ.espeza, .em virtude de lei ou delegação, observadas 
as cond1çoes desta; . · . ~ , 

·s .. ·- :Vol. v. , 
\ 
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l.J) que s-ejam realizados para a cxoclll:ão de scrvinos au-' 
'Lorizados na lei c dentro do quantitativo .ê durar:ão dos cttc
ditos, á conta dos quaes deva,' correr a· despeza; ' · 

c) a citaÇão, expressa. em suas clausulas. da l-ei que os 
autoriza e a verba ou credito por onde deve correr; . 
· d) que nelle se faça a indicação minuciosa oe especificada 
dos serviços a se realizarem c dos ,objectos a serem íornecidos 
o os respectivos preços; · 

c) que guardem conformidade com as propostas prc
ferida·s· ' ' . . . 

f) que; nos contractos em que sejam estipulados preços 
cm mo-eda estrangéira, se declare a data . .ou a taxa do cambio 
para a conversão. · . .. . · , 

g) que sejam lavrados nas repartições ás quae.s interesse 
o serviço ou nos Mini•sterios, salvo nos. casos em que, por l-ei 
devam ser lavrados por tabellião, e traduzidos legalmente em 
vernaculo, s-e lavrados em língua estrangeira; .. · . 

'h) que respeitem as disposições do direito commum c dã 
legislação fiscal; . · . .·· . . · · · 

i) que sejam registrados pelo 'l'l'ibunal de Con'tas .. 
Paragrapho unico. Nos contractos para arrendament-os tlc 

predios e obras de grande vulto, custeados por verbas orça
m-entarias, será pcrmittido prazo maior de um anno, no limito 
maximo de cinco annos, considerando-.se, neste caso, empe
nhadas, desde o inicio do exercício, as prestações a·soerem pagas 
no ~eu curso.. · · ·· ' 

Art. 55. Nos actos· de prorog-ação, suspcnsno ou rescisão 
dos contractos, deverão ser 1-espeitadas todas as for.malidades 
exigidas para a legalidade dos mesmos inclusive registro pelo 
Tribunal de Contas. . . . • .. ' . . • · 

Art. 56. As cauções que d-everão ser estatuidas em todos 
os contractos com a Fazenda Nacion~l, só poderr.o ser resti
tuídas após autorização do Tribunal. de Contas, m.ediante prova ·. 
de execução ou. rescisão .l-egal. dos contractos. · · 

. Art. · 57. A relévàção de multas applicadas em virtude 
de lei ou de contractos celocbrados com a administração pública 
depende de assentimento' prévio do Tribunal de Contas. . · ' 

.Art. 58. Dos . fornecimentos -e serviços feitos ao Estado, 
serão . entregues aos interessados, conhecimentos de que con
stm minuciosament-e o nome do credor, o ·material fornecido 
ou serviço feito. o nonie do funccionario que recebeu o forne-

. cimento ou ·que· verificou o serviço -c o nreço estipuládo. . 
§ 1. o Os conhecimentos serão destàc.ados do ·livros-talões,. 

devidamente authoenticados, em que serão lavrados termos de 
abertura e. encerramento,. rspctivamente,. no ··,primeiro c no 
ultimo dia util do anno financeiro. - · · · .. · . . 
. § 2. • 'A· prestação de serviços p01~ fÜnccionarios, empre
gados c opcrarios scrá·verificada pelas folhas de ponto e dados 
estatísticos, de conformidade com os regulamentos das . re
partiçõ-es c serviços, a que .Pertencer~~~\· .. . . · · · 
. A.rt. ·!)9. Ao pa.gamento de _cred9res. da Up.ião por serviços 

ou fornecunentp feitosprecedera o· segumtc. proc-esso: . 
a) os credores apresen'tarão . ctc':ntro .. de , 30 . dias, ·da data 

do fornecimento :ou da realização do serviço, as ,respectivas. 
contas, em tr.es vms, acompanhadas dos conhecimentos·. de quo · 

. trata. o artigo anterior, e de que se lhes dará recibo;· , ~ . 
. b) -os chefes das respartições. logo qu-e receberem as contas, 

ordenarão que se proceda a :verifi(;lação. da · ~ntrada do. ;materi1!-l 
' .' ·- ' . ' 

:' 

,, 

,. 
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~e da respectiva cscripturação, ou da prestação do serviço e, 
i.c;so apurado, que se faça a classifica~tão da despeza no verso 
t.las contas c o devido lançamento destes ha cscripturação das 
d-espczas empenhadas, o que. tudo se fará, dentro de oito dias, 
sob pena de multa imposta na fórma do art. 41; · 

·· c) liquidada udcspcza, requisitarão aquelles chefes, dentro 
·de dous dias, o pagamento da mesma, ou enviarão as ·contas, 
acompanhadas dos conhecimentos que as comprovam, ás re
partições competentes para· que, dentro d-e oito dias, requisitem 
o· pagamento; · . · · · · · 

ll)' . as requisições de pagamento serão remettidas directa
mente ao Tribunal de Contas, ou ás · suas delegações que, 
dentro de cinco dias, . sobre ellas . decidirão, · e, no caso de re
gistrai-as, as remetterão ao. Thesouro .ou ás suas delegacias, 
afim de serem cumpridas, c, no caso contrario, devolvei-as-
hão aos ord'Cnadorcs, com os motivos· de recusa' de registro., . 
· · AJ:t .. 60. Para· que ·possam ser cumpridas. as· ordens ele 

pagamento, deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 
· ·. a) serem expedidas por . autoridade competente e diri

gidas á estação que houver de cumpril-as. com indicação por 
extenso do nome do credor e da importancia do pagamento; 

Na,s ordens conectivas ·dever-so-á indicar o numero de 
credores a serem p·agos, nomeados em relação, ·e, bem assim, 
a imporLancia total dos pagamentos; 
· b) haver. sido a 'despeza imputada ao titulo orçamentario 

devido ou computada em credito addicional, préviam!:mte re-:-
gistrado e deduzida dos saldos correspondentes; · . . 

c) haver sido a des,P.eza liquidada á vista de documento-s 
que a comprovem, respeitando o processo estabelecido por lei; 

cl) -'guardarem conformidade com as claust1las dos contra-
ctos de que dependerem; . ~ · 
. · . 'e) 'serem registradas pelo Tribunal de Contas ou por suas 
dclc;;aoões ~ · · . · 

· :· Art. 61. Não dependem de registro prévio do Tribunal 
de Contas as despezas relativas a vencimentos e ajudas de 
custo. de funccionarios transferidos de uma.s. para outras re·
particões e' de pensionistas que soli{}item 6 pagamento em 
estação pagador;t diversa .daquella em .que recebiam, devendo, 
neste. caso, apresentar a necessaria gma. 

Essas despezas serão, porém, .registradas à postc1·iori. 
§ 1.• Os pagamentos· de 'desdeza de material e p:essoal 

pertencentes a uma circumscripção · poderão ser feitos · em 
outras mediànte movimento de fundos. · 
· § 2.• Esses pagamentos independem de novà distribuição 
ele credito, mas. ficam sob a fiscalização das relegações' do 
Tribunal de .Contas,· que. os poderão -impugnar quando ho,u-
ver razão para isso. · · · · 

Art. 62~ •As ordens de pagamento a menores, interdictos 
ou· ausentes serão expedidas . em favor dos seus representan
:tes Iegaes, provada . a representaÇão po,r méio 'de document~'l. 
. As ordens de ·pagamento a herdeiros· do credor deverao 
ser acompanhadas de documentos ,que os habilitem a· receber 
legáhnentc a importancia devida. · .. 

. Ar L 63. Das tres vias das; contas e:xigil!as pelo art. 5.9, 
lettra "a);. a primeira_ acompanhará ~- ordem de .pagamento; a· 
~egunda .será enviada .á~ direct.o~ias de Contabilidade, ·para 
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que OSllripllJ!'Cl1l O l'i:s!Jalizem a despcza directamente orue
nalila pelas l'epartir.iões subordinadas, a terceira será archi
vada na repartição interessada no fornecimento .. 

Paragrapho ·. unico. A remessa das segundas vias a.s du·e
ctorias de contabilidade, pelas reparti~,;ões que, em virtude · 
de autorização dos ministros, puderem requisitar directa
mente pagarrientos do ''!'besouro ou das delegacias, se fará na 
mesma data da e:\êpedição ·das ordens de. pagamento, e no caso 
de despeza, cuja ordenação for reservada aos ministros, tal 
remessa será conjuntamente com a d:· /rimeira via. . 

Art. 64: O Thesouro e as suas delegacias 'ccimmuniearão 
mensalmente· ás ·directorias· de. contabilidade dos ministerios, 
um rol das requisições de pagamentos expedidas pelos· orde
nadores secundarias que forem mandados cumprir .. · · ' 

Art. 6.5. Sob responsabilidade estricta dos. · pagado1;es, 
nenhuma ordem de pagamento será cumprida ·sem. haver sido 
préviamente registrada pelo Tribunal de Contas ou por suas 
delegaçOes. 

I 

. Caso os pagadores' cí'fectuem qualquer pagamento' sem o 
preenchimento dessa exigencia serão as imp.orta'nCias pagas 
le.vadas á conta doalcal).ce dos mesmos pagadores. . · · 

§ 1. • O registro do Tribunal de . Contas · libera os paga
dores de qualquer responsabilidade quà.ntó ao aspecto legal 
<la despeza; ficam porém, .responsaveis pela validade dos pa
gamentos que effecLuarem direc~ameute ou por meio de fieis 
e prepostos. · . · 

§ 2.• Verificda a .. uullidade do pagamento, por . farta . de 
idoneidade ·legal rla pe~soa que houver recebido, oti iinobser..,.. 
vancia de formalirtades . regula:nientar.es, os pagadores deve.
rão ·entrar, dentro. de oito dias. com. a importancia indevida-' 
mente paga, sob pena de suspensão e mais medidas acautela..: 
terias dos direitos da Fazenda Nacional.. : 

Ait. 66. Embora registrada pelo• Tribunal de. Contas, 
subsiste inteira a responsabilidade dos ministros ·e chercs de 
repartição e dirctore~ Çe contabilidade, quanto ,á moralidade 
e convenieticia da despeza .que empenharam.· e quanto á re
gularidade do processo de liquidaceo. . . · . · · · . · , 

§ 1.• Por occasião da tomada de contas deis pagadores. o . 
Tribunal' de Contas responsabilizará os ordenadores secunda
rios. que houverem requisitado pagamentos illegaes não su.,; · 
jeitos a registro. prévio.: · . . . . · . . 

§ 2.• 'E'. licito aos Ministros sustarem o pagamento .de 
despeza registrada. 'Pelo Tribunal de Contas, sem que assista. 
qualqp.er direito de·. r.ecl~ação fundada i:Íl.o registr.o ~ ·· ·· · · 

Art .. 67. O pagamento d::~ cmateriab: será feito ·no The-
souro Federal ou em suas delegacias; . :.· . · · .. · . .. ·· .. . 

No caso de se tornar difficil. aos ci·edores do Estado o re
cebimento directo nessas ·repartições,'·. serão . expedidos che:..:· . 
QUes ·na· importancia. das contas processadas· para serem pa
gos, em qualquer esta cão pagadora ou. agencia bancaria : inde
pe!J.dente de distribuição de credito, .feitos .os necessarios sup:..: 
prunentos. , . .. , '· . ... . . 

. Art.. 68.: O Tribunal . de Contas c as ·• suas · delegações 
commumcarao · mensalmente ás estações pagadoras as impor
tancias, .discriminadas por verbas, das 'ordens de pagamento 

' . ' 
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registradas, e, b'em ssim, dos creditas' distribui dos que· •pos
sam· ser applicados independente do· registro prévio dos man-
dados de pagamento. · 

Para~apho unico. Nos balancetes serão taes importan .. 
cias indicadas em confronto com os pagamentos effectuados. 

'' A:rt. 69. Os ministericis poderão requisitar do Thesouro 
Nacional ou de suas delegacias adeantamentos de quantias a 
serem entregues a funccioriarios publicos, para effectuarem 
pagamento de despezas, nos seguintes casos: 
. a) quando se tratar .de serviços extraordinarios e urgen

tes, feitos .por administração, que não permittam delongas na 
sati!?fa(}ão das des'Pezas; . · 
. b) quando· se. tratar de despeza a ser paga em logar dis-
tante de qualquer estação pagadora; . · 

c) . quando se tratar de despezas iniudas e pe prompto 
pagamento nas diversas repartições publicas; . 

· d) quando se tratar de despezas com ·navios de guerra 
fóra ge. portos brasileiros ou. expedições militares; . 

c)· quando leis especiaes autorizem o adeantamento. 
:A.rt. 70. As ordens de adeantamentos serão escripturadas 

como des-qeza effectiva. e lançada· nos debitos dos respon!a
veis em livros de contas correntes. 

·No caso de restituição de. saldos. proceder-se-'ha de ac
:côrdo com o art.. :1.:8, paragrapbo unico. 

Art. 71. ·na applicacão dada aos adeantamentos presta.,. 
rão ns fimccionarios · col)tas á, repartição comptente, dentro 
de 90 di;:ts do recebimento. sob péna de multa de 1 % 'ao mez. · 
Jcalculada sobre o total do adeantamento até a data da en- · 
tre~a da conta c restituiçã9 dos saldos, salvo caso d~ forca 
trna1or. · · , · · · . . · · · · . 

··Paragra-pho unico. Si. 'além disso. os responsaveis não 
apresentarem as contas até 20 dfas após o anno financéiro. o 
adea.ntamento será Jconsiderado alcance.· annuliando:..se a ei5-
cript.uracão da aespeza e pr:omovendo-se . contra elles o exe-
cutivo fiscal; . ~. . . . . 

Art. 72; O pagamento cio .pessoal. inclusive salarios. dia-.~ 
rias.· JITatificacões. auxmos. para aluguel de casa i e pensões.· 
será effectuarlo em· todas as repa.rticões em· que existam pa
gadorias, mediante' distribui cão de !Credito· ao 'l'besouró e· ás-
delegacias; · · · · · · 

· O ·Thesouro e as delegacias farão merisa.lmente os sup
priinentos necessarios ·após· a apresentacão das cont.as · da ap
plicacão dos su-pprimP-ntos feitos do penultimo :t;nez. 

. Art .. 73. Os credores quP. não tiverem . sido pagos até n 
dia 31 de marco.· do prazo addicional. ao anno finànceiro. 1'\n 
o serão pelo processo abaixo determinado para· :as dividas de 
exercícios fincos. . . .,. 

:Art. ·74. Por divida· de exercícios findO!'\ fintlmde-se a 
·que provier de fornecimento ou serviço feito . á. União no' de
curso do anno financeiro de exerci cio encerrado. .· · · . · · 

•O :tnno rla entrada do fornecimento n.a repartição ou da 
época. da· realização do servico, determinará o exerci cio a que 
pertencer a di·vida. .. .· · . · 
· . Art., 75. As dividas de exercic~o findo, ,iá. registradas nelo 
Tribun~.l de Contas e suas delegacias,· serão, logo após o 
termo d(} oxcrcicio, escripturadas como ·divida· fluctuante, em 
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conta nominal do KJredor, a lhe ser paga desde que se apre
.!lente á estação pagadora, independentemente de nova pe-
tição. · · 

~ 1.0 Os registras de ôivida_fluctuante serão perioaica
mente revistos para a exclusão das dividas prescriptas. 

~ 2.0 Tratando-se 'de dividas de cxer{liCios findos con
traohidas nas condições indicadas neste arti.go, mas não re- • 
gistradas em tempo opportuno pelo Tribunal de Contas se
rão Iiquidrtdas, á conta dos creditas para «Exercícios findos», 
que deverão figurar no. orçamento d:e cada ministro, para 
attender ás r.espectivas despezas. , 

Art. 76. Para pagamento das dividas de exei'ICicios fio
Idos, solícita·rão as delegacias, dentro 'de 30 dias após o termo . 
do prazo comp.!cmentar do anno financeiro, os cre&itos .ne
cessarios, justificando-os com a relação da~ dividas :que não · 
'houverem sido pagas. · 

Art.· 77. O. 1111-esouro e as directorias de cóntabilidade 
dos ministerios · providenciarãO immediatamente sobre a dis
tribuição dos creditas que se fizerem necessarios pelas verbas 
«Exerci cios findos». · · , . 

Art. 78. Os documentos relativos a obrigações assumidas 
além dos ICreditos votados o.u sem crediLos, serão enviados 
pelas repartições que· as contrahiram, :.is contebilidades ·dos 
ministerios, para :serem liquidadas c relacioHadas. . 

~ 1." Os ministerios submctterão ao Tribunal de Contas, · 
af:é 15 dias de .iulho de cada. anno, as dividas relacionadas, 
relativas aos exercicios findos.· 

§ 2.0 O T.riburial de Contas verificará a proce&encia das 
dividas relacionadas e impor,á aos, funccionarios · .que . as con
trahiram as penalidades de que. trata o· art. 4i, fazendo· as 
·communicações necessarias á exetcução · das mes m as. 
· ~ 3.• Uma vez examinadas Apelo Tribunal todas as di
vidas relacipnadas, re·m·etterá ellk ao Ministerio da Fazend-a, 
os processos de dividas consideradas procedentes, devolvendo 
aos .ministcrios · os ·pertinente!! a diyidas que .Po:r qualquer · 
motivo houverem si Cio exclu.idas. . · · · · 

Não ·será motivo . de. exclusão. a inobservancia de forma
lidade· que possa ser supprida por occasião. do pagamento, .ou 

· erro de calculo inferior a cinco mil ré is. . / · . ' ' . . 

§. 4.. 0 O Ministerio da J[azénda, á proporção <Iue fôr re..; 
cebendo as relações das dividas de cada Ininisterio,. fará a. 
exposição .iust.ificativa dos. creditas a· serem solicitados ao 
Congresso Nacional, 'em . mensagem do Presidente da. Repu
J1lica. cabendo-lho enviar os prO"cessos . demonstrativos das 
dividas,. quando issó for solicibado. .,, 

~ 5. • Conéeclendo o credito f.crá est,c applicaçãp. restrictn: 
ás dividas relacionadas. · . ... · . · 

Art. 7,!J. Verificada a deficienc!a :€::Ias verbas orçamenta-· 
rias 'organizará o. Ministerio da Fazenda; á vista de informa
ções dos demais·. ministcrios. a propostà geral ·dos 10reditos 
supplementarcs necessarios :'i manutcnçflo dos serviços pu-
iblicos, clurDJnte o exxcrcieio financeiro;.· . · .. 

· P:'tl'agrapho unico. A proposta.· que será acompo.nhadl'!. · 
de u.ma conta corrente, cxplicaLiva da _apJ)licacão d-a verba ou 
cred!lo cxgotado. indicarú as imporl.ancias · ·votadas para o 
. exercício anterior .e P.Ura .o. :vigente; e us qtte se fizerem ne-

.' 



• ! ... 
' SI<lSS.ÃO F:M 17 DE SETEMBRO DE 192f . 24,7 

cessarias 1eomo supplemento ás :verbas · i:i'eficientes, e, bem 
assim, ·as .condições do exercício financeiro. 

. · Art. 80. O Poder Executivo poderá abrir creditas · e:x<
traordinarios, supplementares e especiaes que se fi~erem ne-
cessarios nas seg>uintes condições: . 

§ :1..0 Os creditas extraordinarias serão abertos em qual
quer mez do exer·cicio, para· occorrer ás despezas em caso 
de balamidade publica,.· epidemias, rcbcHiüo, sedição ou guer-

. r a externa. · . · . 
· ·Pro:cederá á abertura do credito parecer do Tribunal de 

•Contas, e a ap!plicacão do' c reclito não se fará sem o registro 
prévio do mesmo. pelo tribunal, que delle dará conhecimento 

, ao ·Congresso Nacional, dentro de 118 horas, se estiver i'unccio
nando o Congresso. ou em caso contrario, dentro de oito dias 
do inicio das sessões parlamentares. . · ·· . . · 

§ 2. 0 Os creditas supplementares serão abertos decorridos 
'10 •mezes do exercioeio . financeiro, para supplementacão do 
verbas indicadas no n. V do art. 14. de:pois de ouvido o 
Tribunal de Conta•s, e até a importancfa annualm'ente fixada 
pela Congresso Nacional, . na lei orcamentaria e computada no 
total de despeza prevista~ 
· A consulta ao Tribunal de Contas será acomparrhada Clô 
informação minouciosa ·sobre a necessidade do credito e •lo 
parecer do Ministro da Fazenda sobre os recursos do Thesouro 
:Para f:izer 1ace ,(t despeza. · . · 

§ 3.0 Os creditos autoriz·ados, em lei · es;pecial ou nas dis
posições geraes das leis de meios, serão tambcm abertos pelo 
Poder Executivo. mediante consulta ao Tribunal de Contas e 
parecer do Ministro da Fazenda, a que se refere 'o paragrapb9 .. 
anterior. · . · . 

:A duração destes creditos será a determinada na lei q; ue 
o:: autorizar e.• no caso de omissão a de dous excrcicios, ob-
servada a dis,Posição do art. 12. ·· · 

CA!PITULO V 

DOS BENS PUBJ~ICOS 

Art. 81. .. Pert~ncem á União os bens publicos :· 

. a)' 'de uso .COIL\mum do povo, situados cm: territorio' ·sti-
. jeito 6. jurisdiccão do Govemo Federal. 
. b)' de uso· especial taes como os edifícios ou terrenos, 
upplicados a serviço ou .estabelecimento federal; . . 
. c) dominicacs incor·porados no seu patrimonio, como ob-

jecto de direito pessoal. ·OU real, da mesma União. · 
·Paragrapb.o unico. Excepto qual'l!do pelo seu uso· se exi

. gir · qualquer retrih;uição: os bens publicos indicados na lettr:l 
a) deste artigo não se · comprcheri.dem nas obrigações . de in
ventario .ava.Jiativo c escripLuraçüo de que tratam os artigos 
·seguintes : • · . . .. 
. . . Ar.t. 82· •. Os bens dominicacs são !'mmobiliza·cros ou .·ais-· 
pomvelS. . .. 

§ 1." São immobilizados os ·cruc Leem applicacão ao ser-
viço publico c não podem ser alienados. . · · 

§ · 2.• DisponivDis são ·os que não te em a.p;plicação ·ao ser
:vico publico c que, nos casos c na fórma qt1e a lei pre~cre-

.. 
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ver, podorão ser alienad0s, ou por qualquer fórma emprega
rios cm uso privado meclianLn n pagamento prévio do preço 
.fixado. 

Art. 83. Os bens immoveis da União são administrados 
'Pelo l\Iinisterio da Faz·enda. A administração dos immoveü: 
applicados em serviços subordinados a ·outros ministerios e 
da competencia destes, emquanto durar a applicação. Cessa
da esta, passarã·o esses bens. ao Ministerio da Fazenda, i~de-
pendente de :t.Jto especial. · · 

Art. 84. O Ministro da Fazenda promoverá, no .mais 
hreve prazo possível, o inNcntario de todos os 'bens immoveis 
da União, discriminando os que estiverem applicados aos ser
viços federaes; estaduaes ou municipaes, e os disponíveis, e 
indicando · todos os elementos necessarios ·ao conhecimento 
delles e do respectivo valor. , 
.. . § L". Os immoveis da União en:i- caso nenhum serão cedi
dos, a titulo gratuito, para uso :particular, ainda que a funccio
narios publicos, civis ou militares: sal:vo nos casos de resJ
dencia obrigatoria, em virtude de disposição de. lei. ou regu
lamento. O valor locativo de taes bens, quándo ·destinados· n. 
;moradia ou serventia párticulares. será arbitrado por funccio
narios da repàrtição fiscal do logar em que estiverem situa-. 
àos. observados os preceitos da lei referentes ao imposto pre
dial e taxa de consumo de· agua_ Os funcciona!-ios . publicos 
gosarão de um abatimento de 30 % sobre taes ·valores .. 

. § 2.• A ãutoridade ou funccionario, que inflingir o pre
sente dispositivo de lei, incorrerá nas pena:s do art. 41. 

. . § ·3.• A. alienação de immoveis, a constituição·· de emph:v
teuse ou loc'ação por· tempo maior de: nove annos, nã'o poderão 
Rer levados a effeito, sinão por meio de autorização do Poder 
r;Jegislativo e concurrencia publica. . ' . . . . ' 

A concurr~ncia será igUalmente obrigatoria, quando se 
tratar de locação, por tempo inferior a nove annos de im
rnoveis cujo. valor seja superior a 5.0 :000$00•0'. 

§ 4.• Não será pérmittida a occupação de immoveis, por 
tempo indeterminado, ainda que se:declare a titulo precario. 

Art. 85. A administração dos bens immoveis fica a car-
go dos. ministerios, ·que os· houverem. adquirido. . · 

Cada ministerio fará levantar, no mais breve prazo· pos..:. 
sivel, ·o inventari'o do· material permanente ou de. consumo, 
existente nas repartiQIÕ:es que lhe forem ·subordinadas, .. deter
minando as providencias necessarias :para a escripturacão re
gular desse material e das alterações que soffrerem,.por acqui- . 
• .,icão: consumo, inutilização ou venda, ú vista de documentos 
haibeis á comprovação destes. factos._ ·:! · :. 

. . § . i. • A escripturacão 'será. feita. em · c~da ·repartição se
gun'do modelos previamerit,e organizados pela Contadoria· Cen
tral daRepublica. com indicacão da proveniencia do material, 
a sua natureza, seu: preço e seu' destino. ' . ,, . . '' ' . 

. . . ~ .2. o . A' :vista.· da escripturação, : que ~.er.á . mens~'mente 
'Confer-Ida com ·os doc.umentos ele entrada e s!llhida, e dos ba
lances semestralmente dados rio.,material, de c:31da repartição 
r&erão levantadas as contas dos responsaveis pelo material re
lativas a ca:da ::mno ·-financeiro. as . quaes serão . submettidas 
até 31 de março do anno seguinte a ojülgamento · do. Tribunal 
de Cont?,s, · · · · · 

\ 
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~ .3 :.: O 'l'ribunal de !Contas ·exercerá vigilancià sobre a 
acqUis~Cl;J.O, a: ·conservação e o emprego do material, indicando 
aos · 1\hr;usterws ·OU ao Congresso as providencias a esse í'im 
convementes. . · 
, Para esse effeito e por funccionarios que designar . po

derá fazer. inspecções salteadas na escripturacão ·e assistir aos 
balancos semestraes. . · · · · . · 

Art. 86. Os bens imrnoveis, de natureza permàneme ou de 
:con_§lumo1 que não tiverem ap~licacãç · ao serviço publico, 
serao alienados, recolhendo-se .1rnmed1atamente · ao r:Dhesouro 
Federal ou ás suas delegacias, os productos da venda. , . 

· .. § 1: ~ Dependerá de concurrencia publica, por .. escripto 
ou em leilão, annunciado ·com antecedencia de cinco dias, no 
mínimo, a venda de bens immoveis de valor superior n réis 
5:000$000.. . . . .. . .. · . 

§ 2. o Qualquer ;ministerio poderá sustar a venda desses 
bens, so!Lcitando a entrega daquelles ·que porventura Lenham 
applicação nos respectivos serviças. · . . · 

§ 3. o Os bens moveis de. valor inferior a '5i: 000$, ·só pode- · 
rão .ser alienados mediante autorização· do ministro. a cujo 
cargo estiver a sua administração e os· de valor · superior 
álquella quantia, mediante ordem do mesmo, ministro e auto-

. rizacão especial do Presidente· da Republ·ica e srmpre em hasta 
publica. · · · ' 

CAPliTULO v"' 
DOS RESPONSAVEIS POR BENS. PUBLICOS 

' ' ' ' ' ' 

I . . 

l - Das cauções 

. · Art, ·. 87. lOs funccionarios encarregados .de pagamentos, 
arrecadação ·OU guarda de .dinheiros :publicas ou responsa
veis pór .quaesquer bens da União, só entrarão em 'exerci.cio 

· após haverem prestado as .cauções fixadas em regulamento;; 
· eu. em falta destes .. em tabellas · organizadas · trie·nnalmeril.o 

pelos ministerios e registradas pelo TribunaFde Contas. · 
. ' . - - ~ . ' -. .,. ' . ' . 

. . § L" Do re.~istro e conteúdo· das ta:bellas clarú o 1,ribu:.. 
"na! conhecimento ao (['lfle·souro ·para que sejrum acceitas novas 
.. cauções .·ou .al'~'eradas ·as existentes,.· de. accõrc]~ . com a 'no\:a 
fixacão. . · · · .· , , · , . 

§ 2. o No caso de se tornarem :precisas alterações antes 
de findo o triennio, fal-as-lhão os Ministros~ ·comm~nkando · n 
acto ao Tribunal de .contas, para o respectiVo. ·registro.· . , 

§ · 3. o Será responsavel solidariamente . pe·lo ·alcance, até 
o limite da caução regulamentar, · a aut~rtda~le . que houver 
permittido o exercici9 de qúaiqu~r ;f~n~ciOnarto,. mdependente 

. ,de caução, salvo o caso· de · su'bs~ItUIC!lC? · necessarm do rcspon-
, savcl r,>or f'allecimento ou falta 1mprev:1sta deste. · , 

I . ·. Art.,, ss. _A: •Caução a que se. r~fere .. o art,Úr~' :a:ntec'~d!'!D;tP., 
será sempre pignoraticia e· const1~UI,da por ap.ollçes da d1v1da 
!PUblico. ~federal, cader:netas das cat:x:as econom1c,as f,edern.cs ot~ 
dinheiro, salvo: · · 

a) tratando-se de impot·Laitcia sup~rior a 50 :000$, em 
que ·é permittida a garantia. hypotMca:r1a; 
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b) quando inferio1~ a 10:000$ c o· permittirem regula
mentos especiaes, caso em que .poderá ser acceita a simples 
caucão fideijussoria, dada por• associações de .classe ou outras 
instituicões. de notaria idoneidade, í'iscaliz01das ·pelo Governo e 
c~jo capital integral não seja inferior ú.. metade do valor das 
flancas ·por e !las. prestadas. · · · · 
· Art. 89. As cauções ·de valor superior a 10 :OfrO$ serão. do 
valor das fianças por ellas prestadas. . 
· As de im.portancia inferior. reaes ou· fideijussorias. po

derão ser pr.estadas nas repartições de que os funccjoliarios 
obrigatoriamente p·restadas no Thesouro e su:is dependencias, 
dependerem, . tornando-se effectivas, quando reaes, . pelo sim
ples deposito. O recibo deste constituit'ú o instrumento bas-
tante da caução. · . · . · 

Art. 90. As .cauçpes .. excepto as que forem constituídas 
por hypothecas, não dependerão do julgamento dGJ Tribunal 
de ·Contas, cabendo, porém. a este. verificar si· :(oram presta
das ·por todos os responsaveis por bens pubJ.icos. · . 

II - Da tomada de contas 

Art. OJ.. rr.octos os responsavcis, de d~~eito ou ·de :facto, 
POl~ dinheiros, valores c .. outros. bens da Umao ou pelos quaes 
eleva esta reS11oncler, ainda mesmo que residam fóra do paiz, 
fioom sujeitos ú ;iurisdiccão do Tribunal de Cõn tas, que, ,de 
accôrdo ·com a lei, f,ixará ·a situação desses responsaveis para 
com. a Fazenda Na,c.ional. exceptua:dos os ministros .de. Est:l!do .. 

. . 

Art. 92. No mez de ,ianeiro de cada anno, os minister_ios 
· enviarão ao Tribunal de Contas uma relação completa e Clr

cuffislanciada de ~odtJs quantos -•.enbam r.ecebido. adminis
trado despendido ou guardado· bens · l;)Critencen:tes á União~ 
discriminado~ os respectivos responsaveis· pelas repartições u 
que 'Pertencerm. · · · · . . 

·§ L" Tendo presentes as ditas relações,' o Tribunal as 
examinará, em confronto co mos regulamentos e actos rela
tivos ao numero ele responsaveis de ca'éla repartição,· expe-. . 

. dindo instruccões para ·que ·se lhes tomem as eotnas. . 
§ 2. o O tribunal farú publicar rio .. Dim·io Official as re:

lações enviadas pelos ministerios, pára que chegueni ao co'_ 
nhecimenlo dos' que nella .for·am ·ou deixaram de ser . con_. 
templados, aclmit.tindo no prazei • de 30 dias ,.reClamaçõe'S conLra 
a indevida inclus::io ou· exelusão. . ·· . · . · 

§ 3." O Ministerio Public6 .perante ó T·ribunal de Con
l.as terá registro ·dos. r.esponsaveis sujeitos á ·tomada· de con
tas, para que se possa promover o ·inicio· do respectivo !P·ro-
cesso nos seg·uintes .casos: .. · . 

· · a) de nã t.er ti de) .começ.o pasndo.s ,QQ dias das ·· épocas 
fixadas na lei ou' regulamento;- · , , '. . . · . . .; . . · · . · 

b) ·quando o responsavel. deixar ó cargo.; · 
. c} .si se vérificârem administrativamente faltas nos va

lores· confiados ';í. guarda do respoi;J.savel c por qualquer meio·· 
fl)nham· dellas conhecimento ·.os rcpr.e'se:ntant.cs e · auxiUare'S · 
à o M'inislerio Publico. ·. · · · ·· · . · · . · · · 

.Art. !13. A tomada de contas deis responsaveis sertã feitn. 
annualmente. 4- dos ex~ctores e pagadore,s terá por base:· a 

. ' 
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escripturação, em IÍvro de contas correntes, das o.Perações ~a 
receita e despeza, constantes de balancete :Sorgamzados (l h ... 
quidados mensalmente. . 

· § '1. o Os balancetes menssea :uqe todos os exactroes ou \ 
a·stacõcs arrecadadoras e ,pagadoras devem remettcr ás respe-
ctivas; ·repartições de contabilidade, serão acompanhados de 
guias. de receitas, das primeiras vias dos documentos da 
despeza e dos termos de veri:ficacão das caixas, assignados 
estes pelo exaclor e por duas pessoas idoneas de~igna4as 
pela autoridade competente, de pre,fe:rencia íunccionarioiS! 
federaes ou esLaduaes, que tenham assistido (L verit'icação do~ 
mesmos valores. . . . 
. § . 2. o A liquidação .dos balancetes mensaes será feita seni 
demora c (L vista- dos documentos da receita e despeza dos. 
tel'mos de balanço que os acompanharam; concluirá por uma 

. demonstração summaria da receita e da despeza e da situa-~ 
cão de responsavel perante a Fazenda Publica. · .. 

. § 3.• A demonst.ração assim organizada, · a.com:panhadai 
dos documentos que Jhe servirem · de base, será. submettida 
ao exame dos delegados do Tribunal .de Contas, das ,iunt.as 
de Fazenda ou dos chefes das reparticões, os quaes, verifi_. 
cando a lr.galídadc de todas as opera<:ões della. · constantes; . 
mandarão reg-istrai-a cm livro de contas correntes, para ~ 

· fim de se lcvant.ar crn: temp oopportuno a tomada .annual das 
contas. · . . . . 

No. cllso de se apurar qualquer illegali.dade ou desvro de 
bens publicos, scrú. intimado o 'responsavel para que entre 
com a respectiva importancia dentro de 30 dias, sob pena de 
:suspensão, do exercício do cargo~ . 

§ 1. • ,As "'1)essoas designadas para .a verificação aos va
lores P. assígnatura dos termos de balanço de caixas ficam 
solidariamente res'J)on~'aveis. ú. Fazenda Publica pelos pre-
.,iuizos quc_ . ..lhe acarretarem por inaptidão, cülpa ou negli-1 
!l'enc.ia. Para- esse effeiLo, ficam ellas sujeitas ao Tribunal de 
Contas e ficam sulbrogadas, qua~do tenham pago á Fazenda, 
nos direitos desta· c.ont.r:i. o cxactor, até a concurrencia da 

·da somma. que desembolsarem. · ,. 

Ar.t. 9..1.. Emqua.nto não, estiver organizado o serviço . 
mensal de tomada de contas; que deverá estar installado· em: 
todas as repartições de.· cotnabilidade da União, no ·prazo de 
um anno da data da present elei .. e no csio de ·não haverem! 
·Sido .por qualqt;~er motivo· tomadas as contas annualmente, 
devetá o tribunal promover a tomada de contas . dos resp0u .... 
save1s. a qual assentará· nos documentos n na nscripturaçã.() 
qüe regularmente tenha sido feita. . .. · · · · · . · 
· §. -1.0 A. tomada de contas deverá ter inicid, improro
gavc!m()nic, no .Prao de dous mezes, após o tremo da; gestão 
dos responsaveu; ~ · . 

Para o cumprimento deste ;preceito, .'deverão ·os chefes 
de rr'particõcs eommu~icar. ao ministerio publico do Tr.ibunal 
r.l~ Col}tas ~ .nxo~1eracao ou falleci.em~nto de qualqu_er lt'unc
monn.rro ~UJfnto. a J.omada d~ c~ntas, .mformando o período e . 
n. nnf,ureza da gest.ao a ser llqurdada. · · · . . 

. · ~ 2. ". No 'caso de desfalque ou. desvio de bens dtt União, 
n. fnmada de ContaR deverá ser 'iniciada. immecliatamentc afim 
de se. apurar a sittmção do · responsavel. · ' 
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§ 3. • Ao inieiur_;so o seTvico annual de tomada de· con
t~s de qu eknt.a. o nrt. 93, e, no caso de existir gestões :mte
rlor·es ainda não liquidadas. serão dados balancos nos bens ··. 
confiados aos responsaveis. · lavrando-se· os. necessarios ter
n:o;;c ~ inveT,líarios q'!lo servirão de base á escripturacã.o · exi-
S'l~a pelo CJtado artigo. · · . . · 
. . A gestão anterior deverá ser opportunamente IiquidSJda 

sem ·prejuízo da tornada annual de contas. · · . ' 
.· · ·. Art. 95. Embora julgadas definitivamente pelo Tribunal 
de Contas, serão rtpuraâas em processo · organizadG n:as re
spectivas sec~~ões de contabilidade dos · miinsterios O'U daJS 
repartições superiores a que pertencerem os · responsaveis .. 

a) as contas dos responsaveis por valtlres e din!heiros' cm
pregados nas forcas. do Exercito em· movimento: 

b) as dos responsaveis por funcções exerci·clas a bordo , 
dos navios e hospitaes da Arma,da; · · · · 
.· . c) as dos empregados dos •Correios, Telegra'phos e das es..: 
t.radas 'de ferro e' companhiás de' navegação,. pertencentes á 

· União, que receberem ou guardarem dinheiros, bens ou va-
lores da Uni~o o11 pelos qua,es deva esta responder; : 

Art. 916. · As qespezas secretos com diligencias p.oliciaes, 
feitas pela thesouraria· da Poli•cia da. Capital Federal; por 
conta· dos adeantamentos para tal .fim concedidos, ou qua,es
q.uer outras ela mesma natureza que a lei de orçamento en
tenda crear, serão annuitlmente verificadas, logo ap6s o en.:.. 
cerra,mento ·do exerci cio;· por uma commissão especial, no
meada .pelo presidente do .Tribunal de Contas, - a qual fará 
uma SY'flldicancia. completa na mesma . thesouraria para veri
f.icar a comprovação das· mesmas , despezas, e. •em relatorio 
secreto, .exporú ao tribunal o resultado do seu ·exame. ··, 

- Art. '917. A tomada de contas dos administradores de ca
r.iatazias· 'das alfandegas. fieis· de a,rmàzem, almoxarifes e 
('Ommissarios da Armada, guardas .cJe déposito de trem·· bel
lico e; de quaesquer outros valores pertencentes á União, terá 
por base os; inventarias realiza,dos ao .ehcetar · e ao · · terminar 
o responsav:el a sua gestão, que nãb poderão se~ dispensados .. 

Paragrapho un.ico. No caso ·de extravio ·. bu · perda, por 
. t>aso fortuito ou força maior, dos inventaries a que fa,z· refe
rencia este artigo.-· ·servirão de assento para a tomada de 
'contas os termos ~de verificação que serão . feitos · . semestral
mente por funccionarios. desisna:dos pela autor~dade compe
tentes e cónsta:rão tambem 'de termos lavrados ·nos livros dos 
·responsaveis e 'por estes assignados. · · · · · ·· · · ·· 

Art. 98. Além do inventario a· que se deve ·proceder, 
sempre que houver mudanc.a on subsl;ituicão de responsaveis 
pela ·guarda de bens on valores pertencentes á . União, .será 
la,vrado um termo de resp·onsabilidade, que ·.será• assignado 

· pelQ.que· termina' e .pelo. que comeca a gestão. 
r· · ~ · Pa~ag!-apho • Unico, · Quando; por motivo de força . maior 
fôr ·impossível ao resporisa;vel' substitri1aci, ·assistir aos· iriv~ 
tarios ou a.ssigrüu· o termô de responsabHida,de a que se refere 
este:.. artigo - poder~ delegar· a. tez:ceirq's e.ssa, incurnbencia. e 
o .nao. fazenc]o proceder7 se-ha .ao tnvBntarto a sua· re-yelm, . 
Mndo ·o termo de responsa:bHidadc a,utq,enticado pela asstg'Ila
tura da autoridade a que i'or subordinado •p responsavel. 
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. A;rl. 99. N'as contas rlos responsa veis por gcncros, mor-
cadol'las, moveis, sqmoveutes, uLcnsilios medicamculos so- ,.. 
l.JI•csalentc~, i'orrumcnota,s, maLeriacs. ma L~ riu prima, ani{naes, 
etc. ---' n_ao devem ~cr compensadas ns iulLas ,dos urLigus de 
uma qualidade pelas sobras das elo~ oulros sondo estas sobras 
t.:onsiclerada,s como pertencentes ú Fazcnd; Nacional. t·~ 

§ 1.." Quando forem, porém. da mesma natmoza i'i:;;eul· c 
Ll1u semelhantes que. se possam ·CtJUl'u npir os gouw.·os tlU .ma
Leriue.s que faltam com .os .accrescimu~ - u tomador. elo contas 
póde a,dmibt,ir Compcnsa'.)ãO das falla,.; C0!11 US . sobras,, • peca 
po_r peça, medida ou pei::io, seg·undo :;Lu::. qualidade, ele confor
nudade com os p·re(;os ele· acquisicüu, :;i fu.rem . do · mesmo 
·valor ou, no caso de não poder ser esle \"ei·'ifioadu, · o elo da 
avaliação. · · 

· § 2. o !N·ão ·se üOnipensarão as . fal lu.s t' os · valor·c::. · •eriJica
clOS' ·em processos de -tomada de con Ln s rci'crcnlcs a · g'cstõei::i 
diversas, ainda quando sc.ia idcnt.ica a .PL'Ovenicncia· das -con
tas, quer sob: a, fcil.:ãn de espccic ·da responsabilidade., quer da 
natureza 'do cargo de que tal responsabilidade promana: · 

.: .I Art. · 100 .. A exoncrag.ão da· responsabi1idnde decorrente 
da· falta, . deterioração ou diíuinu·il)ão .de bens publicas, por 
caso fqrtuito; força maior ou natural verucimenlo, verificar
se-há. mediante· prova· rigorosa do··racto. de que resulte ·con
viccã6 -de inimputabilidade do' ágente, úor . dolo. ou ·culpa 
mesmo leve,. oriund.a <lo ncg!igencin. ou descuido, assim em 
usat. de. meios ad~quados no recebimento, guarda,_ conserva ou 
entrega . dos, bens a ellc confiados .. como na escripturação re, 
gu:lar . que de~ e ma,n:ter: · · · · · · . ·· · .. · · · · · 

Art. 101. Organizados os processos de tomada de contas, 
serão elles remetticlos ao Tribunal de ·contas para julga
mento, a:l"im ele ser o responsavel julgado quite, . em credito 
ou em ·debito com a Fazénda, Federal. Neste ulti:r:p.o caso, não 
accudindo o. responsavel ou seus herdeiros ou f.iadores, proce
.dcr-se-hQ {1. alienação ·administraLivQ. da -caução, proseguindo
.:;c na cxecU(\ãO da, sentença. . 

Art. 103. A" alienaç:.ão administrativa da caução serú. re
querida pelo representante do lVfinis'terio Publico ao tribunal, 
c; sendo concedida,, cxpedir-se-ba ordem (t reparticão compe
tente pa,ra recolher immediatamente aos cofres publicos, como 
nnda eventual, a totalidade da cauçã9 ou parte desta suffi
ciente ,a cobrir o alcance, juros clamóra. e quaesquer despeza.s 
que porventura devam,ser indemn:i~adas .. ficando o restante da 
caucã9. escriptura.da, no cofre· .de 1 deposit.os' publico&, ·em nome 
do seu possuidor. · 

·. § ·1. 0 Recolhida aos cofr:es pllblico;; a importancia d!J- cau- ·· 
c:fLo. serú o facto. communicado ·immecliatamente ao tnbu:nal, 
incélia.nte· a transmissão do talão do recebimento; . . . . ·. · · 

§. 2.0 A' .vista desta communic:acão. expedir-s.e-ha quitação 
ao responsavel, ·si a Fazenda J.<'ecleral, ·houver. sido · in•tegral
mente indemnizada.; em caso con Lrario, será feita a. conta da .. 
ünportancià a ser ainda recolhida, .enviando ·a mesma ~onta 
::to representa,nte do ministerio publico, com· uma , cópm do 
accôrdão .para o efl'eito do ·artigo seg·uint.e. 

1 
Art. 103·.' O representante· do Ministerio Publico, rece- · 

bendo os documentos a· que se refeve -o· artigo anterior, · re-
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mottel-os-há ao procurador da Fazend·a Publicà _ c'o~'i)cLent:o 
1' para promover a cobrmwa ele parto elo alcance ,nao mdcmm

zado, eubendo-lho, porém, fiscalizar o anda.rnento d?S respe
ctivos Jeitos c repr-e-sentar· sobro qualquer Irregularidade ve

- ;~ rificada, devendo te: para isso os -neccssarios registros das 
. ~ · senbenças cm execuç.ao. 

·· Ai·t .. 104. O procurador seccional ou fiscal H. quem com
peLir, po1; lei, ~ cobrança •eXlecutiv·a;, promovertí. ~a. -e~ecuçãc da 
sentença do tribunal, podendo solJCitar do 11espcctivo repre
sentante qualquer 'C::mlarecim:euto necessario ao . processo ju
dicial · ficando obrigado a p1~estar ao Ministcrio Publico -do 
tribm:ial, as informações que-lhe forem solicitadas. · 

Art~ 105. Iricorrerá em· -crimo de responsabilidade·, pu
ni v-e! -com as penas do art. 207 do Codigo Penal; o represen
tante da l!"'azencla que não iniciar o ·executivo fiscal no prazo 
de 15 dial:3 do recebimento dos documentos para a cobrança do 
alcance. 

Paragrapho umco. Para ó effeito da apuração dessa 
responsabilidade, , dado -o não cumprimento pelo procurador 
fiscal ou pelos procurador-es seccionaes do disposto no artigo 
precedente, o pr-esidente elo tribunal representará ao llro
curadol~ g-eral da Republica; denunciando -o facto, o tanto ·este 
como o Pl'Csidente elo tribunal incorrerão em i:dentica respon
sabilidade si, .dentro d-e igual prazo, não derem as providcn·· 
cias que lhes incumbem para a punição dáquclle. · .. 

Logo .que seja iniciado -o e:\õecutivo fiscal, o representante 
da Faz,enda participará immediatam€mte o facto ao presidente 
do tribunal, ao qual communicará qualquer incidente · qu~ 
~u,ste o andamento da -execução.: 

, - D_ispos·içúe's ue1·aes 
\ 

Att.- _iOô .. 'A Contadoria Central da Republica, cr_eada _no 
art. t• desta lei, exercerá as funcções seguintes: '. ·~· 

I 
. ·-

Qttan~o ao . 01'çarn_ent;o 

a) organização das propostas orçamentarias da receita ·c; 
despeza da 'União; .. 

b) abertura da esqrLpturação a P1"i01'i ;eú1. contas espe
c~aes, ·q1.1o 11Cg-istrarão não sómente .os Fedito's orçamenta
riOs, como. os s.upp]ementares, e~t:aordmar1bs ou especiaes; 

c) fl.scahzaçao da contabilidade -do empenho das· des-
J,Jezas · . · . · · . · • 
· . · d) ·escripturação . das d·espe~as autorizadas - e liquidadas • 
para pagamento depois de· -exammados · os processos pela Di· 
;:ectoria da Despeza; . . - . . · 

e) -. demonstração ~o destino dos ;c.redHos ·orçamentarias 
quando so _trate do pedido dos creditas supplementares., . . 

Quant-o ao· Patrt-monío 
• , ' ' . , lf i -- ·:< I 

. . a) centt:-alização d!'t 'todos os. lab.çam'en&ós Jlefercntcs ao 
actn;o _e pass1vo. da Umao c ~bnstant_C.9 dos balanços ~~':i re
partiçoes subordmada.t; 

r 
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. ·o) fiscalização pernmnenLo do patrllponio; : . . . 
c) centralização ·de ·todas as operaçoes relativas as dl\'1-

das interna ·externa ·O flucLuanLe, bem como de todas as ope-
raçõos do ·Óredito que modifiquom o patrimonio; . 

d). o.rsanização dos balanços annuaes do patr1p1omo .. 

Q·ttanto á 1'.ec,eita e despeza 

a.) centralização do todos os balanços de rocei ta I)': des~ 
pcza l'emeLtidos mensalmente pelas repartições subordinadas 
com o visto do delegado do Tribunal de Contas; · · · 

. b) fiscalização ·da observancia ás regras de contabilidade 
em quaesquer l'epartições publicas ou estabelecimentos indus-
triaes civis ou militares da União; . 

c) organizacão o ·estatística pern]'J.ncnte de todos os da~ 
dos l'elativos (t 1~eceita c :l despeza publica; · . . . 
· d) organização das ·contas a serem apresentadas ao Con-
s·resso; ' ' ' 

c) ·organiza~:ão .dos baulauços geraes ou definitivos da I'.c
ceíta ·o despeza do cada exe.rcicio, demonstrando: 

Em l'elaçãq á !leceiLa orçamentaria: 
I, a previsão orçamentaria, discrir,n:inadamentc por para-

graphos; . . . . · 
II, a arrecadação ·eff.ecL1va, tambem d1scrm11'nada; 

.. III, o .excesso . ou descesso da previsão sobr.e a ar·L·et·a-
dação; · ·' . . . · · 

IV, os saldos por cobrar que passaram a constituir divida 
activa <lo ·exercício .f · 

' ' ' / 

. Em. r·elação. :.L despeza ·o;rçamentar~a·: 
I, os creditas orçamei).tarios., supplementares, cxtraord i

narios ·o ··espcciaes: ·· · ·· · . · · . · 
· · II, ,as dcspezas feitas por,contados creditosvotados; 

·III, os saldos da · desp·êza empenhada · que passaram · a 
constituir divida fluctuante; 

IV; as sobras de creditos sem appiicação .. 
·§ 1.• As primeiras nomeações dos funccionarios desto 

quadro serão feitas em commissão por ·espaço de tres annos .. 
E, s6mente após esse período ,e .verificada a plena .execur.iio 
dos I serv'iços creados por essa lei serão providos com as .. Ufl
meações- effectivas .aqu.elles funccionarios ~ ·que tiverem. a 
juizo do contador geral, ,dado provas de competencia e assi-
duidade. · 

I 

§ .· 2.• Para as •· noineaçõcs em . commissão terão pi·cfe- · 
·r.·encia: 

' ' 

a) os empregados· de .Fazenda e, após 'elles, · os addidos 
dos demais ministei'ios com tanto. que, .uns e outros, tenham 
lrabalhado na . seccão de escripturação por partidas dobradas 
do Tresouro· e tenham dado. prov,as sufficientes ·de conheci
mento teclmico de taes serviços, a juizo. do con(.ador geral. 

: . TJ) os funccionarios ele contabilidade dos outros minis-
tcrios; · · · · · -

c) P.S aàdidos. 
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· Al'f .. '11.)7. O quadt·n 1!11 ptJssoal da Uuul.adot'Üt GenLl'al Ja 
. HeiJublicu sel'á o su~:ruinLe, eom os vencimentos da tabolla 
:mnexa: 

J contador 'cllcl'e; 
1 sub-contador-. ' 3 guarda$- .I lVl'OS · chefes de seor~ão: 

. 9 guardas-livros ajudaut.es · • · 
20 auxiliares techuicos: ' 

, . J dactyJographo; 
. :L continuo-archivista; · 

1 servente. 
· A1;t.. 108. A · Dirac to ria Geral de Contabilidade Publica 

passará a denominar-se Contabilidade . do Ministerio da Fa
zenda realizando sómente os serviços. dessa riatureza no mes-
mo ministerio ~ · · · · · · · · · · . ·· 

• Art: .:1..09. Para 'tomada de contas em atrazo ate a prc
sen~e I e1 entra em·, execução, serão. nomeadas commissões es
pccw.es, que as tomarão rnediante exame arit.hmetico H con
fl'ont.n:ção _dos documentos ·justificativos das dcspczas, dando
~e qui(,ar:ao aos responsaveis, quando ret,'1.llarem as conLas. 

IJaragrapho ·uni. c o. Si fôr apurado alcance, serü. en!.ãu, 
pl'occssucla a conta de uccôí·do com a le.;;islacão em vigot·. 

' I .. 

Dispos-i~:óes t1'ansito1'ias 
j' •' 

Art. :1.10. O Governo ot·ganizará as· instrucc~õcs proyiso
l"ias que forem necessarias para a execuç;.ão da presente lei, 
devendo, outrosim., expedir; ele accôrdo c~m os preceitos des7 · 
tu c dentro de um anno - o Regulamento Geral de Conta-
bilidade Publica .. · · 

Art. 1 '11. Aos actuaes dh·ectores . dos serviços. de conta
bilidade são .asseguradas todas as vantagens do cargo, poden
do, entretanto, o Governo; tránsfer.il-os de umas· para. outras· 
reparUç~es, conforrçe ll).e pa1·ccer . conveniente. · . , · · · 

Art. i:l;Z. ·Revogam-se as disposições . cm contrario. . : 

;r'AB,.ELLA A QUE SE REPJ:~RE>o AR~_r; 107 

\ 

1. contador-chefe·.. • 
·1 sub-coritador . · · · · · 
3 guarda livros che-
. fes de secção . . . · 

9 guarda livros aju
dantes . . .·' ·. 

" 

Ordenado Gratificacão Vencimento 
por cargo 

12:000$000 '6 :.OÔ0$000 . · iS : 000$0ÔO 
10:000$000 5:000$000 i5:000$000 
') ·. 

8:000$000 

6:400$000 

. . 

4:000$000 

3:200$000 

:1.2 :'000$000. 

.fJ:600$000 
;'20 auxiliares techni-

, cos. ; ... ,· . .):800$000 2:400$000 7:200$000 
·1 dacLylographo . ;: :. 3:200$000 1 :so0$000 ·-i :800$000 

·.:1. continuo.· archivisla 2:4110$000 1 :200$0o'O 3:600$000 
$0 ' 2': 400$000 ::L , servente ,· ' .•.•.. ; : . 1. :600$009 . 80.0. 00 . 

· · .camar.a . dos Deputados, 29 de dezembro de· 192.0. - ' 
./'lllio Bueno Brandão, Presidenl.e. - l·uvenal · Lamartme. ~e , 

. Faria, 1 o Secrtario, interino .. - Costa ReQO,, . 2o . Secretar10,. 
interino. 
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A_ Gommi,ssão de :Fü~ancas, ?e accôrdo . com o fi)arecen ·~~ 
n.- 1Go, de 1·9·.2:1., da do DJploU:!lCJa· e TratadJs, opina no sen--
tido de ser adoptada a propos1çao da Gamara dos Deputad<'s 
n. _1'0, de 19;2:1., . aP,pro-yando a Convencã.o -Internacional de • 
P!)hcm Vetermar1a,. ass1gnada .. em Montevidéo, a 8 de maio. 
de 19:1.2, entre os re·presentantes do Brasil o. os das Republi-
cas do Uru!;uay, A:t'gentina, Chile c Paraguay. . . 

·O art. 2° autorizando· o Governo a ahrir os· creditas ne·~ 
cessados á~ ex.ecução da preser:t~ I~i, é uma medida .. complé
mentar e · md1spensavel á · satlsiaçao elos compromissos. que 

. assumimos ~aqueUa couvenc,}ão. · · · · · · · 

Sala das Oommis~õcs, cm 16 de setembro' 'c:e i9Ú'> ,_..; 
Alfr.edo Ellis,· I.Prestdente. .._..; Irineu Machado, Relator. -
F'1·ancisco Sá . ...:... Bc1-na1·do Monteiro:- JoãtJ Lvra,. com res
triccõe&. - Vespucio de Abweu, com restricções. - Ju8to 
Ohe1·mont. ,.__. Sant2Jaio Co1'1·éa. · · 

. . ' 
' . . . . . ' 

. . (:< ,. • . 

PARECER· DA COMMISSAO DE DIPLOMACIA E TRA'fi\DOS N. 1~65 . Dm 
. . ..· . 1917, A QUE. SE REFERE O PARECER SUPRA -

1 

_. ·A Commissão de Diplomacia e. Tratados· tem presente a · 
proposição n. :1.0, da iJamara dos Deputados que. approva a 
Convencão ·Internacional de Policia Sanitar:a assigriada em 
IM!ontevídéo em 8 de maio de 1912 entre os :representantes Cio 

. Brasil e os das. Republicas do Uruguay,. Argentina, Chile e 
J?araguay. · · 
. Este fratrudo constÜta interesses 'd·e grande relevancia e 
at~cndc a uma necessidade, inadiavel daquellas altas parte<; 
contractanLes; elle cogita das regras a: estabelecer, e prO'Vi- · 

· denc.ias a tomar .para . evrtar o desenvolvimer.to, e impedir a · 
propagação das <ii/Versas epizootias · que .·. possam apparece~~·
nesse paizes, c·· Lraça . a orbita dentro da , qual devem girar· · 
essas providencias, . de modo . ·que não po·ssam ser esquecid·o~ 
c prejudicados os legítimos interesses de caàa uma das .altas . 
:partes conLract\').ntes pe.lo .· e~gez:o das me:iiq~s empz:egadas 

- mui tas vezes $e:rn o deVI·do cri ter1o e sob a accao de· uma es ·• 
pecie de panico exagerado que nãp _justifica. aquella~ medidas~ 
é pois um· accôrdo de grande utlll:dade. para ·os, pa1zes <IJUe o 
assignaram,·.·concorrendo para ·o desenvolvimento e.·propagan-
da .da industr1a pecuaria de todos ellel::i. " ·· ., " · · 

Entrt~ . as ·molestias cuja. propagâção esse convenio pro-. 
r;ura eviLar, a;lgu~as, · c.omo. a tuberculose, sãc· tr!lns:rJ:li~sityei=; 
ao home.m e por IS~!) o accordo ~elebra:do Pf6Comza··. e .ms1s~e 

· na adopção· das meo1das necess~r~as. para ~vltar.e.ssa .d1ssem1-· 
nacão ·. aco.nselhando. exame mmucwso . do Eo'llldo a unportat' 

·· sobretuctq ·dos .. r:epro,quctdre~, que m~~tas ~ezefl_ sqb . uma falsa. 
,apparenc1a traze.rl?-· .1a coms1go . ;a .molestia . mcm1ente .o~ ~ 
germen mvrbigemc~r .que .pfJstenormeote P-spalhará o terr1ve1 
tlagello. · ·. .· · · 1 · . • · . · . ., ·. . • · . . • 

' Além dessas rvantagehs ·directas QIU!3 traz ~!'\~e convetpo "' 
Veterinario, ·. tamb~m _é. de · gr.a~de. ·.proveito e ut1lldaàe. a c1r • 
oilmstancia que delle d~corre .1:q.~hrectamento de .. af~star. e r~
mover áttrictos asperr;s entre .;mteresses 4'ue::.coll~dem, evi-

a· ·- iVol . ·:-rr .• ·. i7 lh7~•l ~ .• •· ~'Y;., 

\ . -· 
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.tan~o ·o al'rcfecimento e.sLremecime~Lo · das relaçG'es de iJ:JOn. 
am1zade c concor,dm ex1stentes felizmente entre as quatro 

. al~as ·partes conLractantes; tivemos disso um exemrPlo ·bem 
1'rlz.ant.e, ha bem pouco ~emp?, quando, tPor o,•casião do appa
recllnento da ultima . eprzootra em ~lguns m1.nioipios do Es.:. 
tado ·de S .. 'Paulo, a: nossa visinha e amiga. a Hepublioa Arge.n.:. 
.t.ina l'eo.hou as. ~u.as fronLerras 'á passagem c.~os •Productos da 
rllldust.rlf!. necuarra. lpro:venrentes ·do ·Brasil: surgiram . logo 

reclamaçoes e .Protestos contr.a ess3;s .medidn-; ~ão exagerada-'
menie · l'vexatorras, desnecessarms. e InJustas; pors a calamitosa 
enfermidade. foi quasi de todo já debellada e ficlíra inteira
menLe o~rcumscripta, pelas sabia~ n!edidas to~na:das. é · postaE' 
em pratica ,Pel.o Gov~rno, ao~ prrmerros e .p~·ucos m.unicipiqs 
em: que. havra rrromprçlo; os mLere..§sados que1xaram-se amar
gamente, a otP-inião começou a irritar-se e hrouve mesmo or- · 
gãos ·cta impr:el'l.sa que aconselharam ao· nosso Go,;erno o em
prego de r~presalias; :pois bem, o convenio de quê nos 
occupa.m.os ·,concorrerá ·.grandemente para. O\'itar · essas dis
cussões .. azedas. acrimoniosas e inconveüienles, servico ·este 
que 'não é de '.pouca valia. · ·. · · · · · · · . ·. 

<..:orno se vê do que fica. exposto, sãti i·eaes as· vãntagen:; 
que auferem os quatro paizes que. negociarão e assigna:rão n 
convenio sanitario de que nos occupamos; - 1pelo que a Com-. 
missão é de parecer que seja approvada a proposição n. H>, 
da Gamara dos Deputados .que delle cogita. . . · . · . · 

., ' 

. Sàla das CÓmmissões, 3 de agosto de 1.921: .. -;-. Al'Vàro · d.~ 
Car·válho,,.Presidente. - D: .Gonça_lo,.de Far·o .Rolle'rhberg .• -
~vesp~tcio de Ab·reu ;, ,p Mar·c'Lho, de Lace1·da .. . ... 

PROPOSIÇÃO DA CAlMAM DOS DJ!:PC'l'ADOS N. 11{)1, DF 1921, A QUE SE 
REFER.E O PARECEll SUPP..& . . 

O Congresso Nacional resolve: , .~ ' , .. 
Art. 1 .. • l.rica appravada a Convenção Inter.nacwnal de Po-

licia VeLerinaria, assignada em Montevidéo;' a 8 . de maio do 
1912, entre os' representantes do: Brasil . e os das RepubliciJ.S de. 

· , Urugi.lay, . Ar.ge:rytina, Chile e Parªgu.ay.. ·. ·. · . · · - ·. 
· . · ·Ar L. ·2·.· Frca autorrzado o Governo a abrir ·• os cred1tos 

necessari0s á execuçlio da· .presenLe lei; ·revogadas as dispo- _ 
sições ein contrario. · · 

: ' . . 

Gamara· dos D~putados, 23 de· junho' d'8 · i~L _;., Arnol'
pho Rodrigues. àe 

1
Aievedo, ;P~esidente. - José· Auqusto B!J

zel'r·a ·'de Medm.1·os, 1 • Seoretano. - Costa Reao,. 2" ~Secretario. 
· ... 

· N: 258 _;_ 1921 , .. · i··· , . · · • 
'./' < '· •; ',' " ,"_(•'' I,.~·~~-.'"· \ 

. A· proposição· da> Camara ·dos· !Depu~tado~. n. 21', de· 1:921, 
approva a Conve~cão. ·sanitaria Intern.acicinal, .a:,ssignaida:·· ell;l 
Paris, em. 17 de· ·Janen·o. de 19·12, pelo ·cteleogado brasileiro, e 

. autoriza a' abertura 'dos creditos. necessar.ios . para 'a·. é:x:ecU:cão 
da presente ·rei. . · · . · · · . · . . . ·.:· > · · · ·. · . · ··· ' . · ', · ... ·. : 
... ·.· .. A Commissão . de Fdnancas, . cuja. audien.cia foi · solicitada 

e'm. rela:cão . ao . art .. 2" 'do' proj'eoto,:':é\de ,.parecer .. qU:e. elle 
sejà approvado, bei:n como i proposiÇão ·,que. decorre .do com:
iP,rpmisso: assumido· pelo .. Brasil. Aa r.e~erida p~~y,~ncão para 

' ' ' . ' ' ' ' -· '.. ' 

'. 

' ' 
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combater a ;'peste, a l'ebre amat·ella ·e o cbolera· morbus, ado..: 
ptando. ~ed1das. admi.nistl·ativas, · indispensaveis e urgen~es 
e de utllida?e 1mmed1ata · para os paizes contractantes, con
forme o ass1gnalou em seu parecer n. Hi6 de 1.'921 a >Com-
missão de Diplomacia e Tratados, do· Senado. ' · 

· Sala. das Commissõe~, em .. de setembro de 192L -
Al(7·edo Ellis, Presidente. - Irineu ·Machado· Re·lator .. -
F'.1'an~'i:s~o Sá. - Bernardino Monteiro. -· Jo'ão Ly1'a,: com 
:z:estrwçao. - Justo . Che1~mont. - Sampaio Corrê a. 

: t >l' ' . :j :'4 l' 

PAHECER DA COMMISSÃO DE DlPLO:M:.<\.CIA E 'l'.fWl'ADOS N. 166, DÉ 
1921, A QUE SE .REFÉRE. O PARECER SUPRA 

A ·Convenção Sanitaria ·Internacional assignada em Paris. 
a 3 de dezembro ge · 1903, .por grande parte das potencias da 
Europa e da America, e algumas dos· continentes africano e 
.asiatico, foi elabo~·ada· com·· grande competencia ·e elwado 
saber .. no humanitario intuito de salv·a:guardar e· preservar a 
saude publica da invasão e d:isseminacão dos dous terri'Veis 
morbus epidemicos, o cholera asiatico e a :pés te buboni·ca. 

· Approvada e ··ratific~d~ pefas altas ·part~s . contractante'~, 
t\Stà Convenção foi logo posta em. vigor,. e com o· correr do 
tempo,. a. pratica e observação demonstraram, nella a exis
tencia de falhas e' lacunas. que ·mereciam co'rreccão ; .. com 
effeito . a:quelle accõrdo internacional, . apezar da meticulosi
dade com que foi redigido, ·apenas occU:pa~se, · quasi exclu
sivamente,'· dos dous flagellos epid·emicos acima referidos, 
esquecendo-se de outros não menos ·calamitosos - a febre 
amarella, de que limita:..se no art. 'i82 a aconselhar e :re
commendar . como medida prophylatica · a perseguicão e · e:x:-
tincWio dos mosquitos.- , . · 

Foi para .. sànear esta falha e mais ampliar ·e melhor 
accenttiar .certas disposições da Convenção de 1903 que foi 
celebradQ um novo·. accõrdo, ·· assignado pelo. nosso represen-. 
tante., eompetente111~nte autorizado, em Paris,. a ,1:7 .. de J~+tei~o 
de 1·912. E' essa nova Convenção, que bem se pó de q_uah
ficar de é'omplemento da .primeira de 1903, que depols de 
approvada pela Câmi:!-ra dos Srs1 Deputados,:Joi enviada ao . 
.Sen~do e t'emos · agora entre mãbs, para sobre ella interpôr · 
parec(>:l.'; . '. ·. · ·. · · . . · : · · · · ·· . . · · · · 

·. · O nosso Governo já começou a !Pôr. em execu~ãoialguz.nas 
da.S . providencias determinadas naquelle accôrdo, como seJam 
a designação de:. hospitaes especiaes .par!!- tratamento ~ ·lSO:
lamcnto · dos doentes que porveiltu~a . aqm · 3:P~rtem, ~· mst~l..., 
lacão de lazaretos, onde os. passageiros, suspe1tos. de u~fecçao, 
possam ?er ·submett~dos á qua~e.n~ería. pelo prazo est1p~lado 
na refenda· Convençao, a ·acqUisiçao• do · appare!hamento no
cessaria ·para proceder-se· ao•.· e:x;purgo · dos nav1os, '•bagagens; 
cargas· etc''.. etc. · · . · · · . · . · · ·· · · · · · · "· . : · · ·· . 
• · , ·Pêlo que ficou .acima succinta·. e. perfunct_qriam~nt~ expos~ 
to se.póde bem comprehender·qu~ a .. convençao· ass1gnada pelo 
r~presentante brasileiro em''19:i2é, como a de ·19,03; de gra-q"7 · 
de utilidade· par~ as .. altas partes·· contrac~a~tes . q~e a a.ssl
gnaram;· ·e ·especialmente ··para o nosso·. pa1z,_ que· f1cou _l1vre 
das . prolongadas .quareo,tep~s ª 9ue submett1am os . nav1os e 

. . ·. I 

·• 
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passageiros procedentes de seus 1portos, do vêr fugir ·dos 
mesmos os paquetes que ahi costumavam fazer escala o· de 
0'utros sem~lhantes vexames .bem conhecidos, que seria ocioso 
enumerar. . . 

. . Pelo que, a ..Commissão é de parecer que seja approvada 
pelo Senado a proposição da Gamara dos Srs; Deputados que 
a.ppr:ova a Convenção Sanitaria Internacional, · assignada em 
Paris pelo delegado brasileiro, a. 17- de janeiro de 1912. 
. Sala das Commissões, 4 de agosto de .1921. · ,..... Alvcwo d~ 
Carvalho,. Presidente. - Gonçalo de F.aro Rollemberg. - · 
Vespucio de Abreu. - Marcilio de Lacerda •. 

E.XPOSIÇ.=\.0 DA C.-\MARA 'DOS DEPUTADOS N. 21; DE 1921, A QUE SE 
. REFERE O PARECER. SUPRA 

. 
O Congresso Nacional resolve : 

. Art. 1.° Fica approvada a Convenção Sanitaria Interna- -
cional, assignada. em :Paris, aos 17 dias de janeiro de -1912, 
pelo delegàdo brasileiro. -~ . 

· Art._ 2.° Fica o Governo autorizado a· abrir, para exe-
cução da presente .lei, os .necessarios creditos. . i 

. Art. 3;o Revogam-se ·as disposicões. em contrario •. • 

. Gamara dós Deputados, '2 ·d~ j~lho de 1921. - Dionysio 
Bentes, 2° Vice-Presidente . ...,..:.. Jc;sé Augusto Bezerra de Me
deiros, ·1 o Secretario.. - Costa Rego, 2° Secretario._~ 

' 
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. ~ Commíssão de Firiancas, ten.do' tomado · conhecimento 
da proposição ,da Gamara dos Deputados, que autoriza a aber
tura de um cvedito de 16.000:000$, supplementar á verba 
6", i, do· art. 81, da lei'·rlo orçamento vigente, ·nada tem a 
e:ppor á approvaçã~,: pelo Senado, ·da .referida proposição. 

' o credito de: que· se trata, foi solicitado em mensagem 
dn Sr. Presidente da Republica, tendo sido justificada a sua 
necessidade em- exposição de motivos apresentada .. pelo Sr., 
:Ministro da Viacão e .Obras Publicas, .da qual consta: 
. . ' ' . '· . ' . ' ' ' . ' . 

1 o,· que a 'Estrada de Ferro Centrá! do Brasil àss'!lm.iu 
compromissos · pará . acquisição, . até novembro ·do armo cor
r(;nte,. de 185.623 toneladas. de carvão ·americano e de 29.500 
toneladas de oleo combustível, nas importancias de 3.599.839 
dollars e 12-í.OOO libras; . . . . . ;,; · .: . . . · 

. · 2a, que, além>destas. importanciás,- ha ainda a considerar 
::lt'3. 707 · . dollar·s, ·· ... relativos. ás despezas .de .. combustível da 
mesma estrada durante o• mez de d~zembro.pr:Oximo; .. · . 

,3°, qu~, .em ccnsequenci~, o coinpromisS()f~.total· as~um1clo' 
e a assumir·I>ela Estrada ae l!.,erro Central 'do. Brasil para.· 
compra de combustível . no. ann_o/ CQJ:iente, .. , attingirá · a .. 
3:993.546. dollars e. 124~000.,l,ibras:.. :i<· .·. · .. · · . . 
. 4•. que até 30 de abr.il ult.inio, .:iáJiâyiam sido pagos pela 

Estrada .12.,16.6.:664$2091 seja. em liqüidacão .dos .compromis
sos alludidos; ,seja· pela acquisfcão ·de .fenha, ·carvão_ nacional,· 
cstopa; ·graxa, ·9le.o. lubrificante, etc;; o · · .·. . . . : •. · ·. · . . - ' ' ' ~ 

I 

' 
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. 5°, . que, r.ondo sido de 30. 000:000$ a dotação orçamen
f.aria, o saldo existente em 30 de abril passado· era de ré is 
17.833:335$731, insufficiente para · as despezas ainda a fa .. 
zer, a partir de; 1 de maio ultimo, despezas que devem attin-. 
gir a 33. 590:990$373, assim distribu idos: · 
Carvão, oleo combust.ivel, lubrificantes, etc. · 23 .. 176 :906$700 
LE>nha, estopa, graxa, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . 10.414:083$673 

6°, que, assim sendo, deduzindo-se· do .valor das despezas 
ainda a effecf.uar o saldo de 17.833 :335$731; existinte em 30 
de abril, verifica-se que o. exc~sso de despezas sobre a dotação 
orçamentaria uttingirá, até'. 31 .de dezembro deste anno, a 
15.757:654$642; ' . 

7°, que a pequena margem, de 242:34.5$358. entre a des
peza provavel ainda a realizar. (15. 757·:654$M2) e o credito, 
de 16.000:0008, solicitado na mensagem, servir(L para occor-
:·er a qualquer~· imprevisto: · . 

. 8°, que a haixa do cambio é a causa 'unica· da insuffi
eiencia da dotação. orçamentaria, calculada para. o preço de 
.lL$ por dollar .: . . · · . '\. · · 

· . 9°, que, finalmente, '~al.tendendo á depressão cambial, 
tem a directoria da Estrada intensificado a utilização da lE'
nba, ·como combüstivel. na. maior escala possível, e de tal 
sorte que, no corrente exercício, deverão ser consumidos cerca 
de 1. 200. opo metros cubicos des.se combustivel» . 

. · A' vista do exposto, ·15 a Comrnissão · de parecer ·que a 
proposição da · Camara está nos casos de ser aceeita pelo 
Senado. · · · 

. 
Sa:Ia das Commissões, 27 de ,julho· de 1921. · _.:_ Al(1·edo 

Ellü, Presidente. ·-· Sampaio Cor1·âa, Relator. - .. lrineu Na
_chado . . - .Toã:> Lyra. - Vespucio de. A~reu. -Justo Cher
znont. - Bertlarclo 111onteiro .. 

PHOPOSIÇ.~O . ·DA CAMARA DOS DEPUTADOS. "". · 32, DE 1921, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

· O Congresso Nacional ·resolve: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo a_ut.orizado ·~ abrir, pelo 

Ministerio da Viação e Obras ·Publicas, o credito. da quantia 
de 16.000:000$, supplement.ar da. verba 6", I, art. ·s1, da lei 
âo orcal11ento v.igente, e destinado a de.spezas com combustí
vel, . .lubrificantes, estopa, ele., para a Estradq. de Ferro Cen
tral do Brasil. . 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em· contrario. 

Camara dos Deputado~:;, 16 de julho de 1021. ·- A1•no~ro 
Rod1·iones de Azevedo, Presidente. - José A.1tausto\ Bezerra 
de Jlfedeiro.~; 1" Secretario .. ..:... Gosta Beao, 2.o. Secretariei. 

N. 260 - 1921 : 

Foi presente. á.. Commissã.o de 'Finanças, .para emittir pa
recer, a proposição da Camara dos Deputados n: 55, de 1921, 
abrindo o credito de 7 .10·1 :766$800, supplementar á verba 

' ' 

r 
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9ft - Soldo, etapas e ·gratificações das praças ele p:ret do 
orçamento do 1\iinisterio da Guerra. · 

O credito fÕi pedido por mensagem em Virtude de uma 
exposição de motivos do ·Sr. .Ministro da .Guerra, datadas, 
uma e outra, de 22 de dezembro de 1920; portanto, a supple
mentação foi solicitada para o exercício de 1920, e não para' 
o actual. · 

' 
;Esta Co!Jlmissão para não preJudicali' · a boa marcha. go 

.serviço publ.Ico é de parecer que seJa approvada a propos1çaq' 
com a segumte 

EMF:NDA,' SUBSTITU1'IVÀ DO ART. 1° 
' _, ' . . ' 

.Art .. f.O ·E' autorizado? ·o Poder ·Executivo a abrir 'pelo 
Ministerio da ,Güerra · o credito especial · de ·7 .1 01' :766$800; 
p~ra attender·. ao pagamento · de despezas proveniente de 
dJfferenca. de etapas a que se refere a verba· 9", do ··exercício 
de 1920. . .. · · . · · · .· . ·. 

O mais ·como está redigido. 
• , ' '• > , l • I' 

· Sala das Commissões, 16 de set~mbro de 1921. · -. Al{T.edo 
Ellis, Presidente. -1rineu: .Machado, Relator. -João'L1Jra., 

Vespucio de Ab?!eU .. - .Justo OheTmont. ·- Sampaio CoT..:. 
1·êa •. - BernaTdo MonteiTo .. · · · 

·, ' , , ' ·· .• , I , '·. 

PR,Ol?OSIÇÃO DA Cl1J:\'IARA DOS. DEPUTADOS N. 55, DE 1921; A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA .. 

O Congresso Nacional . decreta: · · 
. ' 

Art. 1.0
• E' autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministerio da Guerra um credito de 7'. ·101 :766$800. supple
mentar á verba· 9" - Soldos, ·etapas· e gratificações de praças ' 
. de. pret, do orçamento do respectivo Ministerio para o actual 
exerci cio. · · , 

A1·t. 2.0 Revogam-se: as disposições em contrario. . . 
, " , ·, . ' '. ', . ' . , • •. •. . ... ' . . : ' , I. ; . ' , .. : . ,.. 

Camara· dos Deputàdos, 13 de agosto d.c 192L -. Amolfo 
RodT·igues de Azevedo. Presidente. - José AurJusto, Bezen·a 
rle :MedeiTos, 1° Secretario. - Costa Reao. 2" Secretario. , .. 

. .,. 

N. 261 - 1,921·· 
.• 

A' proposição da • damara d?s. DeJ?ul:.adqs ;ri.: 56 de 1921, 
autorizando· a abertura, pelo Mm1ster10. da. M;:trmha,, dt? cr~-

. dito especial de 100 :000$000, para attender a hospii;ahzacao 
dos doentes tuberculosos da Marinha, em··. Nó'Va Friburgo,' o 
illustre sr·. Senador 'Paulo de Frontin .óffereceu emenda, au
torizando o Poder· Executivo· a· abrir,·. pólo ·Miriisterio, da Jus
tiça .~ .. -~.~gocios Interiores o credito cspeci,al 'de .300 :000$00Q 
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para auxiliar a .Polyclinica do Rio de Jànciro a constuir. 
mais um pavimento no edificio de sua séde na Avenida Rio· 
Branco. 

A Commissão acceita a emenda para constituir Projecto 
P.m separado. · · 

· · IS'ala das Commissões, 16 de setembro de 1921. - AÚredo 
Ellis, .Presidente . .....:. b·ineu Machado, relator. -·João Lyra. 
- Vespucio de Abreu. -·Justo Cher,mont. - Sampaio Co1'1·êa. 
Be,rnardo Montei1·o. 

EMF.NDA. A' PROPOSIÇÃO DA CAM.AR:A DOS DEPUTADOS N. 56 DE 
',. . . 1921 A. QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Accrescente-se como art .. additivo: 
... «Fica igualmerúe · autorizado o Governo Federal . a abrir, 

pelo .Ministerio da Justiça e Negocias Interiores. o credito de 
trezentos contos de réis, ·para auxiliar a .Polyclinica do · Rio 
de Janeiro a construir mais um pavimento no edificio de 
suà séde na Avenida Rio, Branco.~ . .. 

•, ' ··-. . . . . . . ' : I 

:R:io de Janeiro, 13 de ·setembro · de 19!2-1 - Paulo de. 
Frontin ., . · · 

PROPOSI(t.<i:O DA CA~IARA DOS DEPuTADOS N. 56, DE 1921. A QUE SE 
' ·. .• .. . REFEREM O PARECER E A EMENDA ' . . . 

···O COngresso Nacional· resolve: 
Art~ 1. o IE' autorizado o Poder Executivo a abrir peloMi

nisterio da Marinha um credito de· 100 :000$; para· attender á 
hospitalização dos doentes tuberculosos, da Marinha, em Nova 
Fri'burgo. · . . · 

· Cafuara· dos Deputados, 13 de 'agosto de 192.1.-A1'notpho 
Rodrigues de Azevedo; Presidente. ·- José Augusto Bezerra 
de Mede·iros, 1° Secretario. - Costa Rego, 2o· Secretario. 

• I . 

· N. 262 - 1921 
' ' '. 

' ·. A vroposição da Camara, n·. 58,· de 1921, autoriza ·•a 
abertura· do· credito necessario para pagamento ao mare
chal .. graduado . e reformado Rodolpho Gustavo da Paixão, do 
soldo correspondente ao .período· de 9 de janeiro a . 9 de. fe-
vereiro de .1915; ·• · · · · 

A Commissão · de Constituição .e Justiça da. outra ·casa 
do. Congresso,· ouvida em primeiro logar, acerca do reque
rimento·.do · réferido marechal graduadp e .reformado, emit
tiu.:parecer favoravel de que foi relator o actual Presidente 1 
da mesma Cama~a. o ·honrado Sr. Arnolpho ·Azevedo. · 

. '. ' • '', ' ·' _,· . ' ' ' ,,. ' ' ' ' I ; .' . ' , . ' 

· · 'A 'de 'Finanças, , daquelle mesmo ramo. legislativo, ela· . 
bor?u o seguinte. parecer, :iij.ÇIUe determinou a apresentacão · d() 
prOJecto, ora em estudo: ·.· ~ .. 

O Sr. .marechal graduado c reformado, ROdolpho Gus-
tavo da Paixão, que, ·com brilho, exerceu,. em .seguidas Iegis
laturas. o· mandato d~ deputado ao .Congresso Nacion9:1, tendo 

' ' ' .• 

I 

• 

, 
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requerido o pagamento por exercicios findos de seu soldó 
correspondente ao período de 9 de janeiro a 9 de i'evereíro 
de· 19 15,· em que esteve funccionando no Congresso, convo
cado extraordinariamente, teve a sua divida reconhecida pelo 
Ministerio da Guerra · que deprecou do da Fazenda, as pro
videncias neces!'arias ao alludido pagamento. Por aviso de 23. 
de fe·vereiro do · anno findo, porém, o Ministro da Fazênda, . 
em resposta e com a devoluoão do processo, declal·ou ao da 
Guerra, não poder autorizar o pagamento por se· tratar 'd~ 
acctimulação prohibida de soldo de reforma e de :mbsidio. · 
Paralysado, assim,· o processo · naquelle ·departamento ··actni.i
·nistrativo, o peticionaria, para andamento. de sua preten.Jão, 
·cuja justiça fundamenta com a citação da .lei 3~089 de 19Hi 
e o acto do Governo mandando, em 1918, pagar aos seus 
·membros que eram í'unccionarios aposentados o suhsi1io de 
que haviam sido prejudicados pela lei 2. 924 de 19!5 e. bem 
assim com outros preceitos de lei e da Constituição,. pE:Jde que . 
o . CongÍ'esso abra . os creditas necessarios para o pagamento, 
por exercícios findos, do soldo a que tem .. direito e qne tuclos 
em condições identicas, cônseguiram receber, sem ns 'pb1ces 
que só ao requerente foram oppostos. A · interpretaoão do 
preceito do art. 73 da Constituição. Federal que na hypothcse 
representa o aspecto jurídico da questão, foi bem evidenmada 
pela Commisão de Justica, do seguinte modo: «.Assim não ha 
como contestar ao requerente o direito de rec.eber a pensão 
de reforma que reclamou do Governo e hoje reclama r:o· Con
gresso, quer se examine o ca.so em face da disposição con
stitucional,· quer se o encare, sob o ponto ,de vi.st~tlegal. Neste 
assumpto; porém, não valem opiniões nem paeet'.eres, como 
tam'bem não •parecem vigorar leis votada:> pelo' Congre:;;l'>o, 
porque- os espíritos . se transviam .. em p,..o::•nc1:1: t.ad.ns e irre- . 
vogaveis propositos, sem embargo do que haja feito o· poder 
competente no sentido de dirimir duvidas e controversias. As 
corrent.es de opinião,· em· 'materia ele·· accumulações remune
radas,·. enfre1itam-se, ·intransigentes e extremadas, cada qual 

~ lenvando seu 'ponto de· vista aos ultimos ·limites da sem razão 
e cavando um grande~ sulco de dissidio, ·dia a dia, mais pro-

' • 
• 

fu~. . 

·E'* inutil a tentativa de encher com .argumentos e racio
cínios ,judiciosos,- o abysi110 de teimosia que õs .estimula e ex-' 
cita. Não será, pois, a ·opinião desta ·Commissãci que. obterá. 
resultado mais profícuo em tal pendencia, renovada ·sempre 
e ainda agora;· mesmo depois de .votada. c sanccionada a lei 
de 1916, que devia e deve pôr termo .a todas· as discussões .. 
Comquanto não possa nem pretenda, com seu gesto revalidar; 
reforcar, resuscitar· o que esL:.í. valido, forte· e ·-vhFo- nas· leis 
em pleno vigor, .é a .. Con'lmissão ele Constituicã·o e Justiça ;.de· 
parecer que · ã ·. pretencão' do · marccl1.al graduado e reí'orniado 
Rodolpho .Gustavo da/Paixão não offende·o d1sposto no art. ,73 . 

·. da. Constituição da Republica. c está. nós .tér.mos ·da .lei nu-
mero 3 .. 089, de ~916. · ... ·.· ,...:.>, ·. ... . , 

,,1, ~ 

De accôrdo com o exposLo, a~ c.Rriim'tssilo de Finunêas 
apresenta o seguinte projecto ele lei:": .'l ' · '~ 

. Àrt. L o Fica o Govern.o autoriz~i:lo·:a~ahrir ô necessario 
credit.o .. para pagar ao · marechal· graduâdo e reformado lto-. . - . ., 

-. 
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dolpho Gustavo da Paixão,· o soldo correspondente ao período 
de 9 .de janeiro a 9· de fevereiro de 1915, em que esteve 
funccionando no Congresso Nacional. 
. .. Art. 2 .. o Revogam-se as disposições erri' contrario. 

·. Sala. da Commissão de Finançn.s, 2 de agosto de .1'9·21. 
Bueno B1•andão, ·Presidente. - Pacheco Mendes, Relator. 
Ca1·los Penafiel. - Olegario Pinto. - Cincinato Braga. 
Goclo{redo . MacieZ . . - Raul F'ernandes. - Rodrigues Alves 
Filho. - Celso Bayma. - L. Corrêa de B1~ito. 

' / ' ' 

· . Esta Comnlissão, considerando que a materia foi· sobe
ja;rrente estudada na outra Casa .do Congresso, é de parecer 
qpe· seja appr9vada a proposição. · 
. .., I r:> . , . • 

Sala das Commissões, 16 de setembro de 1921. - A({r.edo 
Ell·is;' Presidente. - Ir.ineu Machado, Relator. - Francisco 
Sá. - Bernardo Montei1•o. ·:....... João' Lyra.: - Vespucio ·de 
Ab1•eu. -:-- Justo Chermont. - _Sampaio Corrêa. 

l?ROPOSIÇ.1.0 DA CA?I:rARA DOS DEPUTADOS N. 58, DE 1921, A QUE ·sE 
. · REFEHE O PARECER SUPRA 

· O. Congresso Naciona~ resolve: 
' . 

Art. 1.° Fica -o Governo autorizado a abrir o necessario 
credito para pagar ao marechal graduado e reformado Rodol
pho Gustavo da Paixão .o soldo correspondente ao período de 
9 de janeiro a 9 de fevereiro .de ·1915,. em que esteve. fun-
ccionando no Congresso Na~iol).al. .,. 

· · Art. 2,0 Revogam-se as disposições · em contrario. 
' . . . ' . 

1 Gamara dos. Deputados, 28 de agosto de 1921. · _. Affonso 
Alves de C.amargo, 1° Vi·ce-Presidente. ·7 José Augusto Be
zerra de llfedeiros, 1 o Secretario.· -·Costa· Rego; 2° Secretario • 

• J . .; ' ' 

' ·~ . 

. N. 263.- 1921 

' -A: prDposição da Camàra dos Deputados · n. 59, de 1~21, 
autor1za a abertura. dos creditas . de 3:000$ .. 10:710$, 40$, 
46 :000$ e 22:030$666,- supplementares ás verbas 6~, 21 •, ao•, 
33•· e s• do orçamento do Interior. ' · 

' . . 

. Desses credites, os quatro ,primeiros teem por objectivo 
oorrigir erros .de calc~lo verificados . nas verbas supra 'men
cionadas e o ultimo. destina-,se ao pagamento dos conce'Rõs 
feitos no automovel do Presidimte da Camara; á impressão de 
10.000 exemplares do .voto em sepàrado . do • Sr .. ,Cincinato 
Braga á. lei . denominada .de emergencia, , e·. á acquisição de 
machinas de escrever _para' a Secretaria da oUtra Casa 'do Con..; 
gresso.. · · · . 

é~~o se~vê, trata-se de medidas a que não podemos negar 
assentimento. · . . . · . 

- ·:' 
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Por isso e porque a Commis.são ·de. Policia do· Senado,· at~ 
tendendo á · infra. transcripta . exposição do .:lirector da Secre
taria, nos tenha solicitado as providencias necessarias á aber-. 
tura ~o credtio de 31 :992$180, s~pplementar á. yerba - Se
cretaria do Senado - e á do espe01al de. 240$, este ·· para· em~
bolsar o auxiliar do Archivo. e·um serve.nte das differenças de · 
addicionaes que lhes são devidas nos periodos ·de 1 dê junho 
e 1 de novembro· a· 31' de dezembro de 1920,· e aquelle desti.;. 
nado a·o .. pagamento' das 'differenças de· addicionaes, a que, na 
importancia de' .1 :032$020;· teem direito, no .corrente exerci-'. 
cio, varios furiccionarios da .Casa e a reforçar a ·sub-cónsi-> 
gnação . «Cust~io e reparação dos automoveis~ e adquirir o 
materi?-1 necessario ~ ~onservação e. s~gu_rança d~~ documen- ,.. . 

. tos existentes no Archivo ....:..:.. · á Comm1ssao .de Fmança.s é fle 
. parecer que a referida proposição seja approvada com as se.;, 

·guintes . ' . . · · · . • ·. · 
' ' • . I • ' ~ " 

· .. · .EMENDAS ~ 
:~. ·' ·, ' . 

. Ao art. 1•: ·. '' ,'. ' ": '· .. 
' . 

Em vez de: - «de' 3 :000$ · á verba 6·~ -· diga:.. se : de réis 
34:992$180, á verba> 6a - Secretaria do Senado ......::.. sendo réis 
4 :032$020 na consignação ·«Pessoal~ para corrigir um erro 
de somma do· orçamento e para pagamento das differliuças de 
addiciOnaes devidas ao Secr.etario da Commissão de ,Finan..,. 

. ças,. a um tachygrapho de 3" classe e a tres contimios; e réis 
30: 960$.16_0, , na <:O~!;iignação «1\i_aterial», , para .. r.e~orço. da sub
consignaçao «CusteiO . e ,reparaçao . dos., auto.moveis~ e. para ac
quisição ·.do .. material .. necessario . á, conseryação e.· seguran~t,a. 
dos documentos existentes . no Archivo. . . · · · · 

• • • • ~ ' / . ' ' ' I 

Ao · art. '2o : · -.../• '··•, . ' 
' • ' ' I 

. Accréscente-se in fine: -«e bem assim o especial dê '240$ 
para pagamento das ·aifferenças de. addicionaes a • que 'tee:tr,~ di-

. rei to o . auxiliar do · Archivo e um servente' da Secretaria do· 
Senado; ~ste .no pe_riçdo. de '1 de jÍmho ·a. 31 de dezembro de_ . 
Hl20, e aquelle no de 1 dê ·novembro a 31 de dezembro tam.;. . 
bein ·de 1920~. 

O ·mais, como está. 

Sala.das Commissões, 16 de setembro de 1921 . ....:.. Alfredo 
Ellis~ Presidente. - • Irineu · Machado, Relator. -· · Bernardo 
Monteiro: -· Ve.spucio de Abreu. :-- Justo Ch'er.mont. ,..:.... Sam-
paio Gcm·êa.. · · · · ,.. 1 · 

' .. . ' 

EMENDAS,' DA COMMISSÂO DÊ POLICIA .t PRb~OSIÇ.ÃO .DA CAMARÂ 
' .. '. ·. . DOS DEJ?U.TADOS N .. 59, ·DE. '1921 . ·' ; ' ; . -

r. ' 
' ) • , ' , • ' • ' ~ ', 1 • ' ·, , _I i.,l 

'· ·Ad art. 1°: · ·· :.: ·> ..... · :.... . · :.·.: .. 
' . 1 .. " '· ' ' ' . . '•'. '', ' t" . ·, '•': ', ' '" .!';.:_(; _1' : '' ' :' : ' _, ':'' 

4 

.. · . Erii' vez de:. -· .·«de · 3 :.000$ á verba (!:~»· _..;._, diga.::s~: .«deir'éis . 
34 :992$:1.80 ··á verba 6" ~ .Secretaria do ''~en.'ado _:.._ sendo:: .. ~r.éis 
4:032$020 na consignação .;:Pessoal'> para::;corrigir um ·el'r() ·de 
somma no orçamento:o•e para: pagamento das'1differenças ·de ad-

. dicionaes devidas ao Secretario da Comri:tissão; de Finanças;· a: 
' . ' . ~- . ; 

. - :- '. 
. .. 

• •I, 

' 

. ·J 

.. 
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?m ~achyl;'rapho de. 3• c~asse .e a tres contínuos; e de réis 
30 :9~0$16_0, .na cons1gnaçao «Material~, .. para reforço da sub
COJ.?-S!gpaçao cCust~io e reparação dos automoveis~ e para ac
qUisrçao do ma~er1al .necessario .á conservação e segurança dos 
documentos e:x:1stentes no Archivo. 

Ao' art. 2•: 
; ,, . 

Accrescente-se in fine: «e bem a·ssim o especiál de· 240$ 
Para pagamento das differenças de addicionaes a que teem di.:.. 
reito o auxiliar do Archivo e um servente da Secretaria do 1 

Seriado,: este no período de 1 de junho a 31 de dezembro de 
1920 e aquelle no de :l de novembro à .31 de dezembro taro-
bem de 1920. .. · · . 

.Sai.a ~as Com!llissões,. à de .setembro ·de 1921. - A. Aie,.. 
redo, Presidente.·- Cunha Pedrosa, 1~ Secretario.-- Abdias 
Neves,.2• Secretario. ,_Hermenegildo de Morae8, 3/;-Secr'eta-
rio. - Mendonça Martins, 4• Secretario: · 1 · . , 

'\ I, -··, 

, · • EXPOSIÇAO_ 
I 

. Exmos. Srs. Presidente e mais· membros da Co:inmissão 
de Policia.-.. ~egundo se verifica do ba,Iancete .de 31. de julho 
e das .co•ntas. que tellJho em meu poder, a despeza com o custeio 
e reparacão. dos automoveis já ascende a 20 :.128$010,· ou se
Jam 2:875$430, em. •adá um dos sete primekos mezes do pre
sente·· exercició: ·.Isto · posto; · e porque ·seja · ap·enas de ·15': 000$ · 
a. verba: -da sub-consisnação por onde corre tal despeza; segue
se não só que ella já apr,esenta um deficit de 5: 128$0:lô, sinão 
tambem .. que,·. para attender,··nos restantes. cinco mezes do cor:.. 
rente a.Dm.o, ao' serviço que custeia, são :necessarios mais réis 
14.:377$150,. elíll :um o total de .19 :'505$1'60, com os quaes .é in-
uispensavel r.eforcal~a... . . '. ' •' . . .. . . . . . ·.·. . .. 

Aliás, .a, exiguidade dessa verba, .já de si comprehensivel 
si -attentarmos em que; não obstante a quasi triplicação do 
custeio do material, ellâ ainda é a. mesma' a tal serviço desti
nada, qu~ndo foi' creado em 1913, não póde surpreherider . 
VV. EE:x:., porquanto não ig;i!bram· que a sua insuffieienc'iit, 
de longa: data, vem serido supprida, com as sobras da sub-:êon
signação. «'Conservação do edifício e 'fardamento . para o pes- · 

'eoal su·balterno~ .' · . · ~. ' · · ~.: • · · ' · - · · · 
· Mas, como taes sobrás não teem resultado, nem da.· lar
gueza. ·com . que é dotada esta ultima, menos · de economias 
nella,' quiçá, realizadas, si~ão da · circurristaricia de ·.ter êéssado 
a compra daquelle fardamento, claro está que o m'elhor meio 
iâe remediar a.exiguidade· da, sub:-consignação, «Custeio e.:repa
ração dos> au tomoveis~. é· o de 'reforcar..,..Ihe, a dotação.. , : 
. Por certo, .além. desta, duas outras solucões <·podiam. ser ·~ 

. dadas ao caso ;: ou 'persistir na. pratica' actual, ou ' acabar de 
·11ma :vez , com a compra daquelle fardamento. , Nem ).lma ne~ 
outra ·se me afiguram ·.• ·satisfactorias ... ·. Per.sistir .. na · pratiça 
actual, importaria.em darmos .o exemplo. de .•. desrespeit,o, Já .. 
ás boas normas. da administracão.deixando de. exe.cuta,r uma 

. de.terminacão legal'; já as regras da contabilidade, publica, des- . 
pendendo com um serviço· quantias ii :outr:o' destina,clas; ac1,1bar. 

• " ' I • • 
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de uma vez com a compra de fardamento para o pessoal subal
terno, ·seria prejudicial aos interesses do Senado, assim por
que esse fa,rdamento .é o meio prompto, facil· e praUco de dis
t.inguil-o, como porque, sem tal fardamento, impossível se 
torna 'obrigar aquelle pessoal a comparecer ao trabalho vesti
do com a decencia e a correcção reclamada,s pelo decoro desta 
Alta Corporacão. · ·' · ' 

N estàs condições, peço a V\7 • · EEx., um reforço de ré is ' 
19:505$1160, na ·Sub-consignação «Custeio e reparação dos 
autonioveis:.. . . 

Além desta, a verba «Ma.teriab · ·ainda necessita de outro 
augmento na importancia de 11 :455$, destinados ao. i paga
mento das latas cuJa acquisição, attendendo a, uma represen
tação do archivista · e para preservar da . destruição todos os 
muitos e raros documentos existentes no arcllivo, VV .' EEx., 
ordenaram fossem a,dquiridas para .substituir as velhas' e im-:
nrestaveis caixas de papelão em ·que são · guardados actual-
mente. \ . · · 

A consiSIIl.ação ·«Pessoal~- tambem precisa de. um supple
mento para oc·correr . ao pa,gamento das differenças de addi-
.,:ionaes a que te em . direito : · . · . · . 

' ' . " . 

. O Secretario da Commissão de Finanças e o continuo que 
nella serve, por terem sido incorporádas aos respectivos ven-
cimentos as gratificações· especiaes que percebia,m; · 
. O tachygrap'lio de 3a. classe, Guilherme Trindade,· por ·ter 

completado 15 annos de 'seryiço no dia 15 . de julho proximo 
:passado; · · · 

. ~ . . . . ' ' 

·· Os contínuos Cecilio de C'arval'ho Brito e Luiz ·Antonto· de 
Souza, por Mmpletarem 1.5 a,nnos, respectivamente, a ,4 . e H~ · 
de dezembro; tudo na importar.cia de .1 :032$020, sendo: 720$ 
para o primeiro; 90·$, para. o segundo; · 192$500, p·ara ó ter-
ceiro; 20$160, para o quar.to, e 9$360, para o ultimo; · ·. 

·Além desses .creditos supplementares .{'neceRsa,~io ainda 
o especütl .de 240$ :para·pagàmento de odifferença de addicio
naes devidas. ao auxiliar do archivo e ao servente Antonio Go
mes da' Silva, a,quelle.no .periodo. decorrido de 1 de novembro 
a. 31 .de dezembro de 19·20 e este no de 1 de junho a 3•1 de de
:.embro tambem def920, ·sendo 135$ para um e .105$_ para·· o. 
outro .. · · · · · · · 

·Por tudo quanto venho de cxpôr, .solicitp de VV. EEx. ·as · 
:Providencias necess::~,~ias á. abertura: , • . ·.. . · ... 

. · a) do credito de 31':992$180, su.pplementa.r á verba · '6.a 
«Secr.:etaria. do Senado:J>, · art. 2°, da lei· !Di~ 4.242, .de 5 d.e ja
neiro" de 1'9t21, ·Sendo: _1':032$020, na .~consi-gnação «Pessoab, 
para .-•· occorrer ao·. pagamento.: das . differenças · de· ·• gra,tificacões 
addicionaes a que teen1 direitõ' ó Secretario~da Commissão de . 
Fi.nancas,, um táéhygrapho. de 3a . .classe. "e tres continues;. e ,ré is , 
30 :960$160, na, consignação .·· «Material~,i.:.parâ . reforço· .. da . sub-, 
cônslgnacão «Custe_io ·e re.p·aracão dos ;:,automovei-s~ · ·e parai,'· 
acquisicão do material necess'ario 'á · conservação.· e seguranç,a , . 
dos .documentos existentes no· arcb'ivo; ·'~ · , , · 

' \ 
; I 

. ' 
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· b) do credito especi-al de 240$, para.occorrer ao pagamento 
d~ addicionaes devidos ao auxiliar do archivo e a um servente 
aa Secretaria. do Senado, no período decorrido de :1 de junho 
e 1 ·de novembro a 31 de dezembro de 1920. · · 

Secretaria do Senu,do Federal, 31 de agosto de :1.921, --; 
João Pedro de C. Vieira, director interino. 

PROP,OSIÇÃO DA CAMARA' DOS DEPUTADOS N: 51)1 DE :19Ú, A QUE SEl 

REFERE O PARECER SUPRA 

·O Congresso Nacional resolve: 
' 

Art. 1.• Fica o .Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministerio da . Justiça e Negocioe Interiores, . os creditos 
supplementares de 3:000$, á verba 6", 10:-710$, á-21", 40$, á. 
:;o•, e 4.6 :000$, á. 33•, do art. 2• do orçamento da. despeza, do 
referido ministeriq para o exercício de. 192L · 

Art. 2.• ·Fi-ca igualmente aberto o credito supplemeD.tar
de 22:030$665, á verba 8•, do orçamento vigente do Ministe
rio da Justiça e Negocios Interiores (Secretaria da · Cama.ra 
dos Deputados), no «Mateí-ial», sendo: 20:716$770 a sub:..con
signação «Objectos de ·expediente», para· supprir a deficiencia 
com o J;Jagamento · de contas .de, 1920; e para a acquisição de 
machinas de escrever; 1 O: 895$, . "'a §ub-consignacão · «Para 
custeio e conservação ·do automovel destinado . · á,. conducção 
do Presidoote da Camara», para· concertos nos a,utomoveis;_ 
e de 10 :418$895, á sub..:consignação :. «Despezas eventua.es», 
para supprir, tamb'el;ll, a deficiencia · com ·o·· paga·x;nento d_e 
contas do 1920, e pa,ra o' pagamento de impressão de 10 mil 
exemplares do voto em separado· do Sr: ·Cincina~o Braga, ao 
projecto estabelecendo medidas de emergencia sobre a ta~a. 
cambial, de àccôrdo com a, resolução da Camara dos Depu-
tados n. 1, de 1:921. · · 

. :Art. 3.0 Revoi~-se as. disposicões em contrario. · 

Camarà dos Deputados, 24 de agosto de 1921. ~ A'{J.'onso 
Alves de· Camcrgo, 1" Vice-Presidente. --.José AugWJto Be
zerra ·de· Jf edeiros, 1 • Secretario; - Ascendino Ctlnha: 2" Se-
crc.tario . ..:....., A impri,mir. · · 

N. 264 ,...- 1921 
. . 

. . Foi pt·esente â dommissio de- FinanÇas; ·para emittir pa
recer, a proposição da Gamara dos Deputados n. · 61,' d-e .1921, 
autorizando a abertu:rla, pelo Ministerio da Guez:ra, ~<? credito 
de 23-:900$ _,. supplementar á verba 14" ·__,..Obras Militares do 
orçal.'.\lento. para o. axmo. de 1920, de,stinado. a. occ.o~er ao. paga
m-ento. á fmn,a Paes ~ Comp;, pelo foFnectmento ~do, arcabou9o 
metalhco. e IDstallaçao do observa~or10 do, Forte. dQ S. Luxz, 
compromisso .assumido p~lo Governo em. 19,17. ·. · . 

• -- • • ''' - J,' i , , ' .. . ., . . ' ' 

. .Q crediLo foi- pedido ·p.or .M__ensagem, ~ justificado ,Pelo Sr .. 
1mmstro ·da· Guerra· ·na .exposu;ao de· motlvos ., anne:xa. a mesma 
Mensagem. · · · ·· 
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. A Commissão cle Finanças, . consjderalido que o exercício 
fmanceiro para o qual foi' pedida a supplementação já está 
encerr~dó, é doe parecer que seja approvada a proposiÇão ·com · 
a segumte ·. · · · • · · 

EM1~NDA 

Ao art'. i • - Em vez de - supplementar á verba 14", 
Obras Militares - do orçamento vigente,· .. diga-se: - especial 
e destinado ·ao pagamento etc., o· mais como ec;tá redigido. . ' 

Sala das Commissões, 1.6 de setembro de 1921.' - Alfredo 
Ell'is, Presidente. - Irineu Machado, . R-elator. -. Francisco 
Sd. -. Bernardo Monteiro.· - João Lyra. - Vespucíó de 
Abre.u. -Justo· Cherrnont. - .. Sampaio ,Corrêa. · · 

. ; ' 
. I 

PROPOSIÇÃO DA CAMAAA DOS DEPUTADOS N •. 61, DE 1921 'A'QUE SE 
REFERE- O .PARECER SUPRA . 

. . . 
. . O, .Congresso :·Nacional decreta: ._,_ 

· Art. i." E': .6 Poder .. Executivo autorizado a ·abrir, ·p-elo. 
Ministerio da Guerr.a,, o credito de 23 :900$;. s'upplementar á · 
verba ·14." «Obras .rruhtares)),, do orçamento vlg.ente, destinaqo 
ao .pagamento á .fi:r,:ma Carvalho Paes & . Comp., ·pelo forn-eci~ 
mento. do arcabouço .metallic'o e 1nstallação do· observatorio -do • 
For.~e de S. Luiz ~- · ·. ·-. · · 

: ;·.Arli. .,2. o R-evogam,... se as·· dispo~ções em contrario.. . . 

· ·. Carna1;~ dos .·Dep~tados; 24; de agost~ de -1921'. .___, ·.Affon~o 
Alves de Gama1'fJO, 1 • Vice-:Presidente. -· Jos'é .4.uuusto Bezerra: 
de:Medeifos, 1• Secretario. - Ascendino.Cunha, 2• Secretário.'· . ' . ·.· . . ' ' : ' ' . . . 

N. 265- 1921 ): . 

J ' ' ~ • ' 

. O credito especial de 3: (577$820, de que :trata a proposição 
da !Gamara. 'Clos Deputados 11.. 62, de 1921, e desLinado a occor
rer ao pagamento' aos inspectores de -1" classe da Escola ·Mili
tar.,~F~rnando. Loretti Werneck 'e outros, tem a seguinte ·justi..: · 
ficação: · · · · · 
·- . Não tendo recebido .a diff.erença de vencimentos que Ines 
competiam, na importancia de 50$, a partir de 28 de janeiro 
de 1918 a 30 de abril .de 1919, de a:ccôrdo -com a lei n. 3.494, 
de 19 de -janeiro de 1918, dirigiram-se ao Congresso Nacional 
_p~d~ndo a. abertura do :ç.ecessario .. credit.o porque o Ex:ecritivo · 
em .um çlespacho proferido ;:t 1:espelto do assumpto declarou-se .. · 

· i~ç~·:pJ.petei].~e:..:o·;::;r .. Mini;s.tro:·da Guerra, çonsurtadq· sobr~ esse·.· 
peQ.},9o;··'.e~vwu :á1 .~utra •,Ç~sa :cto .Congresso as .segmn.t~S·· mfor-'· 
ma;Ç,Ç>,ês ,prestaa115. pela );:l~re!}toria ·Geral ·de··· Contablhdade · da· 
Gy~:·~~:.;·>::~i\.". ·.'/::_: ··.:~ .. j_::·.:·.·;··:··;· ...... ·._, __ .. ,.~-_..,_:,<·.:·-... ~_,.. ·· : _:·_·. :.·. _ 
...... ::,o·s~requerentes•- er'a'in .. gua:rdiis da Escola Militar qúândo .. a' · ~ 

1-ei'•de 5-. de janeiro :de' '19'15. reduziu .a'7' o{:D.umero desses func'-' 
éiona:r'ii:ls, determinando .. ainda,. em· seu are.·. ~6.2, ·.que .pâssariam 
elléf. ~ ::~~:1.' a, d_~Jjó'~inâÇão.· â~ ·«~p.sp~ctores â-e. aluJEnbs:). ·colf1 
aqtiella'reducçao ficaram· os ·suppllcantes ·na' sxtuaçao de àddt
·dos~ com: a ·denominação antiga de «guardas~;··posta no ·'orça-

I.... '· , · ', , , , , ·•.,,..·,, I·, 

'•· 



. 
' 

,. 
·-

.. · 

., ·.•· 

SEEiSÃú B:M 17 DE ::;t~•rgMlllW DE. 1021 27i 

menL·o, aLé que veiu a lei n. 3.49~, de 14 de janeiro de 1918 
. que, augmentando os vencimentos dos funccionarios civis das 
Escolas Militares, attribuiu aos inspectores de iA. classe os 
vencimentos annuaes de 3 :600$. De fórma que, contra elles, 
que. ainda figuravam· no orçamento· como guardas, embora já' 
tiVesse sido por apostilla reconhecida a categoria de-inspectores,· 
como era de justiça, o .Tribunal de Contas se manisff:lstou, quan- · 
do' consultado sobre a legalidade da abertura do credito para. 
pagamento de differença de v~ncimentos dos .funccionarios be
neficiados pelacitada Jf:li n. 3.494. Assim foi àberto o credito 
necessario por decreto n. 13.293, de 20 de/novembro de 1918, 
com a. reducção, J?Orém, da quantia de 2 :790'$320, :nos venci..: 
mentos dos cmco. mspectores de alumnos addidos, que ficaram 
com vencimentos inferiore.s· .. aos demais funccioriarios .da mes
ma categoria. Reconhecendo o Ministerio "da Guerra. a injustiça 
dessa resolução,. insistiu. junto :ao . Tribunal de Contas, eluci.:. 
dando-o sobre as· razões determinantes da exclusão: dos suppli~ 
cantes, no sentido de ser aberto um credito eapeCiaL para. pa-. 
ga~ento da differença de vettcilll.entos ~m: _questão, tendo,_ ,p_?r .. 
ult1mo,. encerrado o debate aquelle 'instituto com a declaraçao. 
de. que, por se tratar de acto referente a -exercício já encerrado, 

. só. ~ediante Ul.T\~ àut9rização· ão Congr,esso_: se poderia abrir· o 
cred1to a que se_ ref-er.lu a consulta então fe1ta. . . 

. . ·ouyida a ·respeito a Sub-Directoria ·de. Contab~lidade. da 
-Guerra declarou · qúe, feitos os calculos · dev1dos,' estimava ··em· 
3 :677$820 ·o: credito ·a s~r aberto pelo Con~esso afim de atten.; 

_der·· ao p~gamento· de d1fferença de venc1ment?~ que ·compete 
áquelles mspectores de 1•. class-e da ·Escola· Mrhtar, Fernando 
Loretti Werneck e outros; ·. . ... : . · , · .. · ·. 

·, .E á Ça~arâ ~~s.'Depüta,dos. consideran~o :proccd.eJ:!te o que 
elles . havutm. sollc1tado ao Co~sso. Nacwnal deferm · o seu. 

'requerimento' pelo projecto dé.Iei, 'ora em estudó,, e, com·o .qual 
.estando de accôrdó, é a Commissão de Finança:s ·de narec-er :que 
seja adoptado. . , . . . . .. . .. .· · . · . ·· . . . . . . . • . , 

i··sala'da:S'côl'rimissões, 16 de·setembro 'de.1921. -· Al(1·edo 
.. Ellis, Presidente :• -· · b'irieu Machado, Relator. - Francisco 

Sá. -···Bernardo :Monteiro. -·V.espucid de'.Ab'i'eu~ -Justf? 
Ch~rmont, ,......:: Sariipa;io Corrêa.:. · · · 

.. ' .. ' ' . . , .. ' 

' ' 

PRoiPoszçÃo DA cAMÁ~ DOS JD·EPUTADos N. 62, DE 1921', .A QUE s:E 
I REFERE o . PARECER SUPRA ' . . . 

' '' ' ' 
• ' . ' ,1, 

i'·': •' ' . ' • . ' ' ' a•:' ' I ·.,:- .·• ' ' . ' • ' ' :' I '' 

O Congresso .. aci(mal r e sol v e.: 
·.' . · AI;tigo. unieo. Fica o Presidente. da Repu·blica autorizado 
a .abrir, pelo ,Ministerià da Guerra, urn credito.de 3:677$8201 
afim.de.attend'er· ao pagamento .da differenca de venéimen-.
to's ·aos inspectores ·-de :r~. classe. da. Escola I\i'iiitar, Fern·ando 
Loret,ti We:rrieck; Antonio. Gonçalves de Andrade-. e- Silva, 

· Fr·ancfsco Cardoso de SoUza .. Marcel! o. da Costa Ai· auJo . c ·Eieu.:. 
terio Antonio dóB-- Saiito-s;·'·sendó os quatro prime'iros 'durante 
o periodo.·de·27.d~ janeiro•de·i918 ar3{) de abril'de.'1919, eo 
:ultimo'· de: 27.-de jraneiro 'de,.f'9118· âi·21. de.:f.e:vel'eiro ·de 19·19-; 
revogam,.,se .. as .dis.posicões:en'l contrario.,: ··,, · · ·· .. · . :: 

' . ) . ,. ' ' ' ~ ' ' . ' ~ ' ·_ ' ~ . ' ' - ' 

.·.··carrí.ara~:d'ôs Depp.t'àid_os,;.24 d.e · ágosto· de ~·921: -. · Aff~n~·o, 
. :Alves. de.:Camargo •. ·1• V1ce-PresHiente ... -. José- Aur:n1.sto Be..: 
zjirra . ~e ·M ed,eifos /'1 • . Sec':re,tiü;l_o. .:.:...,·, A.§.cendin.o. : Cunh'a, 2" . Se::. 
~;t:e!arl.Q;_ · ·. 

I . I 

I 
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; A e:\:ploracão do porto de Recife foi. pelo Governo da. 
União transferido ao Estado de Pernambuco, segundo consta 
do decreto .n. 14.531, de 10 de dezembro de 1920, expedido 

. cm cúmprimento do disposto no n. '19 do art. 53 da lei nu
mero 3. 991, de 5 de janeiro de 1920. ·A transfercncia tor
nou necessaria a· liquidaçã'o do contracto de :constl'ttcção do · 
dito porto, a cargo da Société de Construotion du Port. de· Per~ 
nam:Ouco, por forca do que determinara o dacreto n. 7.003,' 
de 2 de j•ulho de 1908. \ · 
.. A clausula XXXVII· do cont;;acto de constl'Ucção, assi-
gnádo pelo Governo com a dita ,société, dera. áquelle o di~· 
reito · de ficar com · todo o materiaL que a esta · ,pertencesse, 
mediante o pagamento da ,,.metade do respectivo custo de . 
acquisicão. Em virtude do disposto na clausula referida, re
s.olveu o . Governo inclüir, como ·condi cão do contracto de li~ 
quidação com a ·société, o cumprimento do que determinava 
a dita clausula, adqüirindo todo o material aproveitavel pela 
metade do preco do custo, constante de . documentos. regis-
trados na FiscalizaçãO do Porto de Recife. ' · ' · 

A compra do· n1aterial de que se trata, era · a'ltamente 
vantajosa ao Governo, já porque delle não ,podia· prescindir, 
j.á porque a acquisição seria feita por preços muito conve
nientes, iguaes á metade dos de custo á société antes de decla:-o · 
rada a guerra européa. 

Como a lei autorizára a transferencia do porto de Recife 
ao Estado de Pernámbuco não oi.lidára de providenciar quanto 
ao pagamento do material allundido _:_ material que, além do 
mais, .. o Governo se · hayia obrigado . a entregar . ao Estado 
(clausula IX do decreto n. 14.531, · de 10 de dezem'bro de· 
·1920); - resolveu. o Pod~r Executivo, para· fazer fac.e ás 
despezas decorrentes , dos· compromissos . assumidos; a ellas 
destinar o sal.cto. do -emprestimo. de ;E 3.500.000, autorizado 

· pelo·decreto n·. 10.19·7, de 2·9 de abril.de.1913,.para o fim 
de ser applicado ás obras· do porto de;.Reciife, e do:.qual só 

. •havi'ám sido despendidas ;E 3. 022 .. soo. O -saldo alludido era 
de f: 4.67. 4199.:.2-1 1/2. equiYaleute a. 4 .155·: 458$7120 ao cam
bio: de 27 d., segundo informaç.ão ·prestada pelo l.\:t:inistério 
da Fazenda em aviso' n.- 69, de 28 de·:· fevereiro de 1920, á 
consulta que 'lhe fôra neste sentido .dirigida ,.pelo· Ministerio · 
da Viação ~aviso n. 4135; de 5 d_e' fevereiro de 19,20')~ · · -

Baseando-se na'Jriformacã~· official que recebera dó MÍ-. ., · 
nisterio da Fazenda,· o Sr: Ministro da Viação, em officio · 
·n:. 399, de 12 de. maio de ,1920, autoriz·ou o ,inspector federal 
de Portos a. applícar o ·.saldo .. ~:P:11rado, ·seja· na acquisição do 
material da SO(}iététs~ja ·na e:x:e·c:ucão ·do.' 'seryjço ·de dragagem, 

· a . que tamibem se' oor1gára o. Governo da: Uma o. . · 
• '. •, "'' ' ' ' .; ., ' ...... 't··· ....... ' ' ', ' ' ' '-·l~_tll-~f-~,; -··' .. , • ·' . ' 

. Acontece, ·porém, que. o· ·Tribunals 'de>. Contas, apreciando 
. a conta .corrente. do referido. emprestimo· de f: 3. 500 :o o o,. re
.· solveu não conco'rdar com a~ ap:Plicacãti~.'do. saldo! existente ao 
novo destii).b pretendido :pelo Gqyernq; por en~ender. que á 
conta do .. d1to saldo· deveriam ·ser· lancadas . as· despezas effe
ctuadas no P,O~to; .de R«3cife durante os aJ:!nos.,:~e }9:1:7, 1918 

. e 19119, mmto embora ·houvessem ellas sido liquidadas. op~ 
. . ' ' ' ' 

I 
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porLunamente, por meio do varias . doLacões 6rcamontarias, 
no valor total de 13.500:000$, dos quaes foram gastos apenas 
10.087:000$000. 

Assim, em face da interpretacii'o dada pelo Tribunal de 
Contas, ficou o Governo na impossibilidade . de dar e..~acto e 
i'iel cumprimento de obrigações que assumira, com grave 
damno ao bom andamento dos servicos do porto de Recife .. 

! Em vista do exposto e tendo tomado conhecimento da si-. 
· t.uaQão, votou ·a Camara a proposição n. 63, de.1921,. ora sub
mettida á Commissão. de Financas. que autoriza o Poder Exe-

. cutivo a abrir os creditas necessarios :em pa.pel, até o ma
ximo de ·:E 476.000, ao cambio de .12 d., para .attender .aps 
compromissos decorrentes do termo de accôrdo . firmado -ém 
29 de outubro de ·1920 com a .Soci'été de Construction de Por.t. 
de Pernambuco. .. · · 

· A Commissão de Financas, porque entende preciso ha
bilitar .o Governo ·a tornar efefctiva a transferencia; autori

. zada em lei, da exploração do porto de Reci:t'e no Estado· ·de 
Pernambuco, entende que . a pr')posição de que trata este ;pa-

; ·· recer, está no caso de ser approvada pelo Senado. · 

Sala das Commissões, 10 de setembro de -1921. - Alfredo 
'· Ellis,. Presidente. '- Sampaio Co1'7'êa, Relator. - João Lyra. 

- Francisco Sá. - Justo. Chermont. -- Vespucio .de Abrett. 
-:-- Be1·nm•d.o Monteiro. · 

PROPOSIÇÃO Dt\ CAM..<\RA DOS DEPUTADOS N. 63, OE i9~i:.. A ·QUE 
SE REFERE.O PARECER SUPRA 

O 1Congressa Nacional resolve: 
Art. L• E' o Poder Executivo autorizada. a abrir os era

ditos necessarios, em papel, até o maxüno correspondente a · 
4.76,000 libras esterlinas, ao cambio de 12 d.,- para attencter 
aos ·COmpromiSSOS decorrentes do termo de . accôrdo firmado · 

. em 29 de outubro de 1920, com a Société de Constr)lction du 
Port de Pernambuco, no sentido de tornar effectiva, pela fór
ma: ·que · ficou estabelecida /nos seus contractos, a acquisição ' 
dos materia:es e installàções ,respectivas. que serviram durante 
a execução das obras, c,' bem assim, effectuar os serviços de 
dragagem preliminar do porto de Recife, conforme o. contracto' 
celebrada: entre a União e. o Estado ·de Pernambuco,. de accõrdo 
com autorização legislativa, para ·conclusão das :obra$ de ·me.; 
llloramento e .exploraç.ão ·da mesmo porto,.· · 

Art .. 2.Q Revagrim-se as dispÔsições em contrario . 
. , , , . . , < ' ' . ' I . 

Gamara dos Deputados; 23 .de agosto de 1921. - AffonsQ 
Alves.· de C amargo,· 1 • V ice-Presidente. .,....- .José Aug.usto . Be-. 
zer1•a de Medeiros, 1 • ·Secretario.·- Costa Reuo, 2" Secretario. . . . 

. . ' 

N. ·267 -.- 1921 

· Foi . presente á: ·Conúnissão de :l,inanças, a proposiçãa · 
. ·da O amara dos Deputados. n. 69, de· 1 921; aut.orizanào_ a aber

tura, · pelO Min.ist.erio da 'Fazenda, · do cre~ito especial. de 
171:903$520. p[!,ra pagamento do que é devido a ?;~e London 
and River Plate. Bank . e . The London. .and Bras1l1an Bank1 
Ltd., cm v:irtude· de sen:tenç,a _judiciar~a ....... , . , ;.: :, 

' ', ... ' . . ' ' ... 

;s. - Vol. v. :1.8 
' ' .. 

·' 
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' Consta. da exposição de motivos do Sr. Ministro da Fa-
zenda, junta ti mensagem do Sr. llrosi.derite da H.epublica, 
solicitando a autorização para a abertura do alludido credito, 
que aquelles estabelecimentos bancarios propuzeram . acção 
contra a União pelo facto do Thesouro Nacional e Caixa de 
Amortização ~erem apprehendido apolices da divida publica 
de sua propriedade, sob. o . fundamento de .. serem as mesmas 
falsas. .. · . · ·. :· ·. . . 

· A· acção correu os tramites legaes, havendo sido exgota-
dos os recursos de_ defesa por parte da Fazenda. · 

A carta precataria em que o .Juiz FederaL da 2• Vara do 
Districto )federal requisita o pagamento da somma, na iru
J?Or.tan.,cia acima, ~OS referidOS bancos, .está em bôa e. devida 
:fórma; pelo que e. a Commissão de parecer· que seja appro
.vada a ·proposição.) · . ··.. · ·. · .. · . · · · - · . 

Sala das Commissões, em 16 de setembro de 1291.· · ..,.._, 
Alfredo Ellis, · Presidente.. - ·lrineu · Machado, Relator. - · 
Fra1ic_iscq Sá. - Be1•nardo·Monteiro. -João Lyra. - Vcs •. 
pucio de ·Abre·u. ·- Justo Ghermont. -. Sampaiú' GorrP,a. · . :·· " . . ... ;:<: 1-

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTAIIOS N.. 69~ DE, 1921, .A. QUE 
. ' . SE REFERE O PARECER SUPRÀ. 

O Congresso Nacional resolve:· 
Art. 1." Fica o Presidente da Republica 'autorizado a 

q;brir, pelo Ministerio da F_ azenda, o ~r. edit,o especial de réis 
11 :903$520, -.para pagamento do que e 'dev1do ·a 'rhe London 
Bràsilíari · Bank, Limited, em virtu}le ··de. sentença judiciaria. 

. ' Af't. 2.• Revogam...,se_ as disposições 'em contrario. 
Cama:r:a dos De!)utadq~, · 6 de s,eteml;>~o de .1921 . .._.... Ar

nolpho Rodrigues ·de Azevedo, Presidente.· .- Gv.'Sta ·Rego, i • .. 
Secretario interino. ~ · JosrJ Lobo, 2" Séáetar.io i:nterino. ·~ .<;\. 
.imprimir. · . . · · ·. ·. ·.··• · ·. . 

' ' . . . 

. PARECERI!JS 

N .. 268 -:- 192i 
, • ' • . , r • . ' • . • , . • • . ·• . , 

· .. 0,. projecto d,o Senado · n. 41, de i916, autoriza o Go,.. 
:vern<> a. dar em . emprestimo ás caixas agrícolas e bancos orga- · 
n~~ados sólJ. 'a ~9:r:ma ccioperativ~.; até 1 o o/o dos depositos d~s 
CalXas Econom10as nos .. respectivos .. Estados, com.· a ··garantia 
dós penhores . a.gricohts,' wàrr.ants sobre mercadorias ~.em. hy.,. '. 
pothecas r.uraes a breve .. pra~o. . .. . · . .. . , . · .. 

Se bem--que a .providencia· do pro,]ect9 -pereça ~special 
attençãq do. · Cqngresso , Naçional, a . Comm~ssao · ~e ~manças 
pensa que sobre o assumpto deve ser .ouvido prnnexramei_lte 
o Governo e · a ~administração das ditas Caixas ~.COJ,lot:qicas. · 

_ "sala das Co~~nissÕes,· em i6 de setembro de -f92i. -· 
Alfredo Ellis, Presidente .. -. Jrineu Machado:. Relator. - Fra~
cisco SáJ. - Bernardo Monteiro. _;_João Lyra. - Vespue1-o 
de i\~r~~·;. -:-·Justo.. Qfter:mont. - $,fL~pai~. Gorrêa.. . , ··, 

. N. 269 :.:...., Úi21·· .. , . 
. ,. ' ' . .· ' ' ' -·_···1; '-· ', . ' 

. · .. A, Commissão. ,de .Finan,Ças 'opirlii' no sentido de s~r ou.:.. 
vida, ,~m: priméiro: logar,'"a de Mar:inha e Gu~rr~, .aceFca qo .· 

. requerxmento sob n. ·i6, ·de i92i, exn que D~. ZlZl Xiburc1o · 
'' 

: ... ' 

' ' 

\ 
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Fisu.eira Pereira da Silva, vi uva do major graduàdo · pharma~ 
ceutwo do. Excl'cHo,·· Oscar Pereira da Silva, solicita augmen
to das p'ensões que ora percebe, allegando nãó corresponde
rem ·as mesmas ao posto de major nem ao tempo de· serviço 
de. seu finado marido. . . · ·· 

. Sala das Comrriissões, em 16 de . setembro de 1921. -
Alfredo Ellis, P:r;-esidente. - Irinett Machado, Relator. - Fran
cisco Sá. - Bernardo Monteiro. - João Lyra. - Vespucio• 
de Abreu • .;..... Justo Chermont. - Sampaio Corréa.. . . · 

o· Sr· Eusebio de. Andrade - Presidente ela Commissão 
de ~rustiça c Lcgisiação, venho, Sr. Presidente,. tambem con
gratular-me com a Nação bra.sill:dra. e especialmenle com o Se-

· maCio da Republica pela consagração universal do nome do 
mais insigne membro desta Casa· do Congresso· Nacional; Sr. 
Conselhcirô Ruy· J3arbosa, pela smt siguificaLiva eleição .para 
a GôrLc Permanente. de Justiça Internacional, o que traduz a 
mai~ ·. elevada .• expressão do reconhecimento' do ·incompa.ravel 
valor do grande jurisconsulto e está ·provocando, em todo o 
territorio naCio-nal; o mais justificado· e o mais intenso en'-

'"'thusiàsm'o, !.anta ê a irradiação' de prestigio . que cahe sobre 
o ··nome''do ·Brasil, reverenciado .enLrc os povos que formam 
a. Liga .das Nações pa1·a a obra grandiosa da concordia univer
sal,' graças á potencialidade do genio e cultura .do egregio se..: 
nador bahiano. Seja-me permittido, em nome da Commissão 
de Justiça e Legislação, offerecer á ·consideracão · do ·Senado a 
::;eguinte. fJ. · · 

'. 
. :: INDICAÇ~O ' .. ; 

'. N. 7 - :192:1 
' . ' ~ . . . 

I . .. , . , . . , , . . ' 

· <rndicoque"seja,lançado ·na acta·da sessão de hoJe um voto 
dé congratulações do .Senado da Republica .pela brilhantissilna 
eleiç_.a ão .. :dei Senador.~ Ruy Barbosa para· a sup;r~ma. invest~dura 
de ·'Membro da. Corte Permamente de Justlca Internacional, 

. suc'cesso duplamente significativo por alcançar, nem só o nome 
do erudito.jurisconsulto,. 'sinãó tambem o do Brasil;- e ma1s: 
qu~ o Sena:do por · uma commissão _de nove dos se'?-~ membros 
·leve· ao . mesmo Senador, as· expressoes do seu. regoSIJ o pelo es
, plendido acontecimento ,que: faz. contente a· ai.ma ·nacional. 

·•·· Prop,on.ho.tambe~.qu.~? Senado_se:congratule com o Sr.· 
·· Pr.e-aidente da Re.pubhca, cuJa actuaçao poude merecer ·do glo

rioso · Senadàr .s:nceros agradecimentos «pela sympathia e · 
lealdade· com· que o. ·seu Governo acompanhou · a candidatura 
bras'ileira;) posta n,o acatado nome do eminente SeiJ.acJ.or, suf
fragada P.or . votação . tão . valiosa. . . . ·. .. . . · · .. · 

.. ,_. s~!a: 'das sessões, 17 de- setembro dé '192:1.. .;_ E,usebio ae': 
kndrade; · · · '- ' · · · 

- . O ··sr. ·Alfredo Ellis (•.) - Sr. Presidente, o Senadô, não 
se pronunciou hontem.sobre a eLeição e nomeação do ,emiilen~c 
brasileiro Sr. Ruy· Barbosa para o mais alto cargo a que nm. 
sabio póde. aspirar neste mundo . porque, como V. E:x:. sabe, .. . . , ' ' 

c*) Não. f.oi l'evisto ·pelo. orador .•. 
... ; 

. ,, 
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honf.em levantou-se a .sessiio cm vlrlude do infausto falloci
mento do um dos constiLuintes <.h~ H.epublica, ·sr: Francisco · 
B:uJar6. · , : 
.. Nã~ o tendo .:feito hontern pot• esse moL.ivo, venho corro

bor!lr a indicação hoJe feita pelo mou nobre collcga, Senador 
por Alagoas, ampliando-a e pedindo que o Sénado da Republica 
mnne.ie ·uma Commissão de 2:L membros para cumprimentar, · 
homenagear c. gigantr que sahe deste recinto .para glorificar 
com o brilho fulgurante. do seq t.al ent.o · c da sua sabedoria a 
toda a Nação~ · . · .. ·. . . ·. 

Vejo-me, Sr< Presid'ente, .em sét!iOs embaraços para· a es
e.olha de um adjecLivo inda não usado parã elevar o Sr~. Ruy 
Barbosa no conceito da Nacão. . ··.· .. 

. Ruy Barbosa, porém, sahe agora ·da nossa esphera cte 
a c cão demasiadamente estreita para elle. Ruy,.Barbpsa. é. neste ,.. 
momeri'to um nome mundial, .tendo abtingido o ·apice, o inaxim!) 
que é possível, foi clle o unico ·que attingiu 'o Everest do di
reitr•, foi elle. o escolhido, com a sua envergadura de Aguia _:.; 
qne .iá o era de Ha;va - para ser C• arbitro da Justiça·Inter::.. 
nacional, pontificando no mais aito Tribunal . consti,tuido .no 
mundo inteiro~. . . _ .• 

· E' motivo de tão grande orgulho para a Nacão. :que esta 
l>em .pocJeria adoptar .o nome de Ruy Barbosa como· um sy.m
bolo para eonsagrar. este seculo, como· ant.igomente o fez 
Athenas com· o seeulq chamado de Pericles. · ·. :· .... 

A homenage1~ ·que·' o Senado ·-\,ae prestar não· é tanto· M 
egregio Senador bahiano como ao grande. brasileiro que na 
suà consagracão eleva este paiz, tornando ,o• Brasil. conhecido' 
do mundo· inteiro e· illumin~do pelo brilhO. e: fulgOr, do seu 
genio: E' com grande prazer, ·com ,iüb'ilo -intenso qu~·; fazendo .·. 
esta . ccinsagrac.ao, amplio . o requerimento do ,nobre:· Send:dor, 
pedindo a: .V. ·Ex. que .consulte ao Senado sobre si consimt.e · 
na nomeação· de 21 de seus membros,· um para !)ada .Estaa•J. 
para .levar ao Conselheiro Ruy Barbosa a nossa con'viccão ele 
que ninguem .pódia representar este paii, como eU e, rio. 'rogar . 
para o qual foi .. eleito pela· qu:isi unanimidade dos represen
tantes. do ._mundo civilizado. . (Muil'o bem;· muito bem:) · 

'· ' \ " ' . .. . . ' ' ·:. 

O Sr. Felix Pacheco-·- Sr. Presid~nte; vou dar com grande 
jubilo: o meu voto. aos.requerimentos que acabam de ser for.:. 
mulados perante ·a Casa, para .traqpzir .as h~menagen~ .ÇIU~. 
todos devemos ao nosso excelso collega, o g·lorxoso hras1lerro, 
.Sr. Conselheiro Ruy Barbosa.' ·. · . ,-__ · 

.,-Tive· h a ·c! ias . ensejo de· apresenta~ . um proj ect.o 'que ~se
gue os tramites regimen~aes, cons_:ubstanciando _ medidas q~ê, 
de um .moqo geral,, antecrpavam ~s . demonstraçoes ,que: vamos 
fazer e com as quaes, esLou, bem certo, toda a ·Nacão .é .so
lidaria. Mas essas · demonstrações não • me · bast!l!m, não ·de- · 
vem bastar ao Senado,. não bastam evidentemente á Nacão •. -. . 
- . Assim · pensando,· ·aventurei-meia redigir .Um .projecto, 

que remeLterci. Ú :mesa, .lendo,· antes;;:~<cas3:; a SUU. ft~l1damen~ 
tacão · · · · · · · - -- ' '"r· . · · · ·· · ··· · · ' 

• • • • ' ~. , , I _. , _' ,>,<,_' • '/ ' 

.Quaes·quer que se,Jam .-as-' hom~I).lJ.gens c.rue, a exemplo 
do que fez h ontem a .Gamara ·.dos· J:)e·putados, entenda hoje 
o .Senado prestar .á personalidade. eg~egia. de Ruy ·Barbosa, 

. '', ',, .· ' ... 

. " 
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deve-se ter: copo 'certo qu~ .as demonstr!lt;õcs votadas por 
esta Casa flCarao sempre multo aquem do que merc1ee o nosso 
eminentissim.o cóllega, nesta hora augusta da sagração uni-
versal d'e seu nome. ·· 

· Procurei antecipar esse regosi.i o c . esse G·ever, formu.., 
· I ando e a'l)rcsentando. em .Meza um projecto que segue os seus 

tramites regimentaes e que reconhecia e proclàmava a belln 
siLuação de excepção· que att.ingira, aqui e fora daqui. o 
genio do nosso collega c mestn·c. Poucas semanas passaram, 
e a bella ·notic'ia. que nos chega excede de muito ao. triumpho 
que se previra para o maior no'll1e da cultura brasileira. 
Contava.":se como indiSICutivel a cn~rada de Ruy Barbosa para 
a Côrte Permanente creada pelo Tratado de Versailles. Mas 
o nosso ·orgulho cívico·· teni razões sobe.ias para extravasar. 
.!!e contentamento, verificando as condicões que rodearam 
esse· pleito memoravel, o primeiro desse genero na historia 
diplomati.ca da humanidade. . · .. · · . . " 

Nunca as diversas nações do globo se aju_ritaram assim 
·· numa s·ociedadc, si não depois . do longo drama de ··cinco an

nos,. a ·tremenda· no i te de·· convulsão . c de sangue em que . a 
parte melollor do Ocoidente ·mergulhou com ~eoragem para sal
var QS princi•pios eternos .c. abrir ao mundo contemporaneo 
o caminho seguro . da redempção, pela verdadeira. paz, .filha 
od:!Jê· direito, · propulsora fecunda do. tralJalho, irmã gemea da 
justiça e garaliltia Ínaior • da liberdade. · . · . · 

E' no 'meio desse formossimo quadro .inedito, s6 agora ' 
esboçado e entrevisto na. cxistencia dos povos que a .figura 
central de nosso glorioso conterraneo aca.ba de. apparecer com 
uma preeminencia que o. colloca de .facto a/Cima de todas 

. as sumrriidades universaes' concurrêntes . ús onze . cadeiras da 
nova Judicatura. · . . 

Os 1 .trinta .e oito 'votos · dados expontaneamente a Ruy 
Barbosa· no escrutínio· do dia ·14 em· Genebra representam. 
unia victoÍ'ia tão immensuravel e tã.o se.m. parallelo na vida 
diplómatica da totalida.de dos paizes do glpbo que não ha 

· no·· Brasil qúem ·não sinta a estas. horas o ·.coração . desbor
dando de jubilo e. c!:e ufania! E ao Senado Fedral, 'mais do 
que ·a qulquer outra. corporacão desta terra, esse . aconteci
mento· deve impressionar c co:mmo'\'er, porque ·é aqui que se 
encontra a )Cadeira mais antiga e mais prestigiosa de_ todas 
aquellas em que .o excelso ,viirão. tem· assento. A sua pol
trona ·na ..A!cademia. o seu logàr · no Instituto dos Advogados,· 
sã0 '..sédes parcenadas . de sua proC:·igiosa actívid::l;de, marcan
do: apenas cprtos aspectos .particulares de seu. ·mcomparavci 
talento. . . · . ·, 
. . . Neste l'ecinto, porém, é que. melhor se enquadra o con
:iuncLo maravilhoso de seu genio, ·reflectido soberbamente na 
historia parlàmen.tar, e politica do. paiz em mais de meio ·· 
seculo de pele,ias e de· doutrinação, ~emeando perdulariame~
te a ]Jelleza. e creando para .o nosso· povo, que o. ado:r:;t, os ti
tulos 'de idoneidade que 'haviam de !culminar- um ·dia. nesta 

· supremac , estupenda .. consagração, que todos hod c festç,-• . . . . é. . . .. . . . 
Jamos. . . ... ... . · · · . . • . · · 

Em vão· se procuraria medir o alcance exacto .e. a. exten
. são precisa dessa escolha. Ef!a seria já de si'mesma enor:

mc, com· o s6 episodio. da: eleição. Mas collocado pela vota
ção .que obteve· o. nosso· immortal patrício· á frente dessa· lista. 

... 
''-.. 
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de onze nomes. universaes, ·todos nós comprehendemos que 
a AssembMn VIrtualmente o titulou como .o primeiro desses 
onze, o que quer diz-er que no escól mental do rQUndo inteiro 
se conferiu a um membro desta Casa um primado nunca até 
hoje concedido a neD!hum jurisconsulto . e homem da lei em. 
quàJ.quer pade do planeta. . . . .. 

· Presidentes\ e Reis, . sempre o . forain por successão . no 
direito eleitoral republicano e no direito ,hereditario . subs
istente n_as. velhas monar~hias . ., O avanço da civilizacão; acor
dando amda esanguentada e combalida para se refazer dos 
desecontros da guerra, creou .um appare~h·o jurídico· no-vo 
acima de todos os povos e~ acima de todo-s os govel'nos .. E é 
para cop1éçar a pôr em movimento esse m:ec.hanismo generoso,
idéado pelos· belligerantes depoi·s da belligerancia, que a As
sembléa das Nações appella 'para Ruy Bar.bosa, que ,iá tivéra 
cm Haya, no. correr da conferencia de 1907,. a antev'isão ·dessG r 
futuro, tão necessario á tranquili&ade e. ao ·desenvolvimento 
!do mundo pela diminuição dos conflictos armados. . . '. 

· · Não . sei como . o Seriado deva resolver sobre o que .lho 
cumpre na .solenidade magestatica e· sem_ exemplo' dessa inno
vação · que marca um rythmo· ·novo á . vida univers-al. Mas. é 
·evidente. que reflue . um pouco • spbre nós e attinge...:nos. • a · 
honra desmesurada, po!'que ella foi feita a um meinbr() desta 
Casâ. Correspondentemente se estaheleée para o· Brasil. uina 
immensa . obrigação:. em re]ação a . Ruy Barbosa. · Quiz acudir 
ante-cipadamente a uma parte ·desse dever com. o. projecto 
que tive ensejo de apresentar e .que espero que. as douta!'! 
Commissões e o plenario remodelem e completem do melhor. 
!modo. ·Mas esse pr'ojooto é ·apenas uma forma concreta que 
ruchei .para traduzir a .necessidade de .uma assistencia .mate
rial· condigna a que não .podemos . d•ecentementé . fugir. · ;Resta · 
entretanto fixarmos de. maneira· perenne . e. indelevel', as .ex-:
.pressões nioraes ·.de· n:os·so contentamento,. fora. da. pratica con
stietudinaria e fora tambem da .banalidade· protocollar ou dos 
p'receitos 'regimentaes' àdmittidos e . to-lerados. Não é bem o 
càso ·de mecHrmos ·e graduarmos· no-·formalismo ·da pra.,nma
tica 'os· nossos votos de cóngratulacões, . pois . -e~cedeu tudo 
que s1f podia prever a · returribancia do facto echoando nc 
coração do Brasil eni fremitos .âe:.enthusiasmo que, ainda per
duram • e que nunca mais . se extinguirão .. · . • · ·· . · · .. 
· ···Uma Lerra nascida h ontem;· <para. a . liberdade e J oJVen · 

ainda de 400 annos no cori.yivio·;das outras .CJu.e teem J:.í. n1_il
lenios de cuLtura, .de· civilização e de . progresso, um pai:r. 
como ó · n•)sso; qUe amda. está apenas balbuciando as primeiras . 
paginas de sua' historia, e que· .. ·em um .da-éh momenf:o ·dessa . · 
infancia de· sua existencia, vê tim filho .. seu chamado pelas 
nações mais ântigas .para guiador. do direito. cóllec.tivo reno
vado e a re~qvar..::.se, assume_ impliqi~amenté :para .co.1J1'. este 
.rebento· glorJOso de sua. carne uma "-m~narralV el e llhmi ta da 
obrigação de gratidão .. · · ·· .····,. : ~>': . · · -~ ·· . ' · · "d d. 
· O .Senado· ouviu outro' dia .as ,_palavras 'commov1 as e 

seu grande· e ~igno Presidente tr~nsmittindo á_ Casa ~. p.o
ticia auspiciosa· contida. no· telegramma dos Srs. / Gastuo da 
Cunha, Raul, Fernandes e CincinaLo;.~Braffa. . · . . . · .·~ · · . 

··Mas. não •· penso· que baste a excepçao . dessa homenagem 
que assignalou cgm •. um traço de oúi,:O a. lertL,ra. 4e ~~sso- ex
pediente da sessao .i:Joe 15 ;de ·setembro. Nem cre1o, Ja-~gor:: 
,9ue ba~~-~1 · horpenagens· 1guaes · tí que a· Gamara. dos epu 



'1'""- I'"' . l::l ,.,.,..'\o 111\f · , ns Rli'I'EMnno DE Hl2t 279 

tactos prestou hontem .ao grande brasileiro. Tão pouco acho 
que cheguerp as med1da~ de outra ordem •Que especifi-quei 
~o meu · Pr:oJecto de ha dtas, •Pendente de parecer. :E embora 
sem autol'rda-dc pessoal para tanto nesta Casa onde sobram 
.oersonalidades !prestigiosas tanto pelos. cargos 'que aqui des
empenham como pelo seu indiscuti1ve1 ·valor pessôal. ·animo
me a ~pre~entar um novo projecto, que esta pallida funda
mentacao Procur~ apenas esclareçer e · justificar, esper:irido 
Que a bene-volencm <;los collegas <hspense o seu a'uoio ú idéa 
que .. e li e consubstancia. . · 

· O 110sso eminente :eatricio, n~ vigencia ·do sen. manda:to 
de_ no': e· annos de que nao póde, nao deve c :não precisa abrir 
maq, .e _chamado· a extercer lá fóra por igual;perio<lo outras 
ob!'l~aooes c outros encargos. Ser:.í. acaso isso «missão diplo
matrca», · P.a~a usar o termo gue a Constituição cmpi·cgou 
quando ex1g'm para o congressista poder adcertar n. incum-· 
bencia licença .prévia da Camàra a que pertencer ? Absolu
LamenLe não, nem Ruy Barbosa recebeu agvra uinà ·r!elcg·acão 
de. -nosso ~lV'erno paz:a ~epresei}tar. o Brasil no ex~crior, que 
for só o que . a Cons~ll.mçao qmz dizer, q;uar:do urescrcveu a 
citada reserva. · · · · ' · . 
· Os [.lt•edicamcntos coiife:ddos agora a Ruy 13arbosa não 

procedem de nós mas da totalidade das IPah'ias. Creio qae 
os nossos tres representantes foram os unicus qí.le. como era. 
curHtl, deixaram, por suspeitos, de lhe uar os seus ·suffragios. 
Assim não.· precisamos de outras iruormações si já temos a 
communicação official do ·facto pelos · nosso~ d·elega-dos e · c;t 
o nosso collega tamb,em recebeu directamente ignal parti
cipação 'C!o Secretario Geral da Liga das Nações. O que de
vemos, isto sim, é considerar. um . 'pouco a trn.nscendencia 
dessa · eleição e a importancia colossal ·dessa Côrte Perma
nente cu.io estatuLo ainda. ha iPOtlCO approvámos nes~e recin
to com emenda addititva nossa ao projecto vindo da Gamara, 
mandando. o Brasil adherir a clausula· faculta Uva solbre ·a ju
risdicção obrigatoria . 

. ·Que vem a .ser essa Côrte Permanente ~· .Muito simples
mente .isto : a idéa nova em .marcha,· alguma . C\msa ,para alérn 
das méras convenções de arbitramento, a ,justiça entre as na
cões definitivamente .. enl;reguc a um tribunal .iudiciario com 
funcções <iefiriidas, O reinado 'do direito e 'dá paz, 'que CSJ
meQ_a finalm:~nte no orbe'; a esperança con~oladora ·da. terml
naçao das guerras entre os POlVOS. or magistrado (J'Ue obteve. 
mawr: numero de votos pàra membro desse . t.1'ihtinàl. est,_t 
acima -dre todos -os;' rrJàgistrados -~ de ·todos os ~hefcs. do Bstado 
do · mundo. J'residentes ciu . ·Re1s, · porqu~ a mvestl·c!ura que 
recebeu não lhe veio ele nenhum delles Isoladamente nem ele 
um ·Po:-.:o sõ. mas · da nn.animidade dos ;povog e tamb•em do 
corijunctB' ,dós· qutros eleitos ou soberanos . desses. mesmo:; 
povos .. · . . 
· ·. ' Coube ao Brasil a fortuna sem par ele ,dar esse homem 

ao mundo . .Tá por diversas vezes, as mai,s vehementes e soli
das. é sãs correntes de opinião em nosso paiz p()nsaram at.tri
buir-lhe. aqui o súprémó man.do. Não no COT,lsentiram, :Pn
rém. os ·caprichos da .politica, não no consentJmos nós t.ndo.:;, 
:PeníteittEis' desta faltai não no ,quiz ou não no soube· l;alver. 
querer sufficien temente e11e proprio. · · . · 

. Mas a occasião é n.za:da para a attenuação' dessa In.Jt1S
i,iça quando o iVenios tão alto ·e tão sereno, na magesl.ade · de 
~eu·'voluntnrio exilio politico de onde a sua .B~hia .dignamen-

• 
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te ncnba de tirai-o o .onde tambem. o unive.l'so o foi buscar 
agor~ p~ra dis.tribuir. a justiça enLre os povos. 
: · 1l:Seru. . preciso mars . alguma palavra Pa,ra indicar o que 

devemos fazer, como tnbuto de nossa admiro. cão pelo · colle-· 
ga assim premiaqo pcir suas 1virtudes e ;por se'u saber na 
Assembléu. ·da Socwdade -'C! as Nac·õ~es ? A J.lep\,blica recol!oca
Ihe nos punhos os· biQ~dados de g-eneral ,que um dia lhe ti
raram,. Quantas bat.:=tlhas· ·n~o ganhou cllc para. nós depois 
do em~odw dessa rcmt~graç.uo nas suas reg·o.Iias de .fundadol' 
do rcgm10n '? As honras de murcchal1 llo.ie, seriam um nadu 
para galardoar cssQ immenso acervo de serviços. ·Mias o Coa
grosso que pela c.xcellenLc e Justa .iniciativa de nosso illus-
tre colleg·a, .Sr. Irineu Machado. jú. as conferiu ao admiravel · ~· 
modelo •de cidadão c de soldado que é o Rei Alberto, cuja 
imagem vive ainda c viverá semr:r·e ·na lembrança de nosso 
povo, com a recordaÇão de sua .honrosa visi'a ao· nosso paiz, 
não ha de recusar a Ruy Barbosu. .a homenagem :que vou 
pro pôr. Cabem . de pleno . direito ao. nosso glorioso compatrio-
ta as honras de Chefe de Estado. Ell c . nã'J chegou lá, nias 
chegou rnuit.o alem. E' se devera tc:lÍ' ,um din. chegado, não ú · 
demais qUe lhe dispensemos. a continuação d•• tratamento ex-
cepcional; como se faz. em toda a • parte ao!'! que já foram· · · 
presidentes. Não· maguaremos ·com isso aos que . .iá passaram 
;pelo·Cal'go nem a quem o está. exercendo e que foiparte pre
uonderante nesta 'Victoria tão pouco a que1i• vier d'e futuro 
à exercei-o . .Somos. delegados e representantes do po:v•o,, e PO':' 
demos, ém nome deste, tomar a iniciativa_ c•ontic!a no pro .. 
.jecto .. O Senado decidirá n:.i :'\un: n!La sabedoria •. 

. Eis o projecto: . 

«O Congresso Nacional ciecrcta: 
' . ~- / . 

Art. 1.0 São concedidas ao ·Senador Ruy B'arbosa, como 
signal da .~,dmiração unanime do paiz e como demonstração de 
regosijo da Republica .pela sua brilhante· eleição na Assem
bléa e no Conselho Executivo da Sociedade das Nações, para.. 
membro da Côrt.e Permane.nLe de .Justiça', todas as honras que ' 
o f'Protocollo esLa!Jelece :paro. os Chefes< de 'Estado. 
. ArL. .. 2:" ·.ncvogmn-se as disposições em ronfrario;» 

Era o que cu Linha a dizer .. {J1{uito bem; nmito bern.) 

tl Sr. P.rasUente - O Sr. Senador Euzebio de Andrade 
peJe que 'S6Ja lançado na acta da sessão ·C.e ho.ie um voto 
de congratulações do Senado· da H.e-puMica pela brilhantis
sima eleic~to do gcnador Jtuy' Barbosa para ·o oleya.cto cargo 
de membro cta Cõrle Permanente de ·.Tustica InternacionaL 

üs senhores que approvam esse re·Ciuedmento, q~efram d·ar. 
o seu assentimento. (Pausa.) 

~ 

. Foi approvado. 
Requér mais ·q,uc o· Senado, POl' ·uma corhrnissão de. nove. 

de seus· membros, leve ao .mc"smo Senador os e~prcssões dn' 
seu r·cgosLio· pelo csplendido nconLccimento que faz contente· 
a· alma nacional. A · este :requerimento· o Sr. Alfredo Ellis. 
apreséntou um suh:sWutiiVo, propondo CJU() <!111 vez de 'nove, 
fossem vinte e um os Senadores a designar para essa com-c 
missão, · 

.. 
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Os senhores que approvam o substitutivo do Sr. Alfredo 
Ellls, que tem prcferencia sobre o requerimento do Sr. José 
Euzebio, por ,ser ampliativo, quefram dar o seu assentimento. 
(Pausa.) · . · · · . . 

Foi approvado, ficando prejudicàiio o requerimento. 
·. Propõe mais ·o Sr. Euzebio de Andrade que o Senado M 

congratule com o Presidente . da Republica. cuja actuação 
11oude merecer do mestre sinceros agradecimentos. 

Os senhores· que approvam esta indicaçüo, queiram .ct.ar 
o seu._assentiment,o .. (Pausa.) 

.F'o i _ approvado. . · 

. Vem (L mesa, é lido, -apoiado .e remettido á Comn~issão. de 
Constituição, o seguinte 

J'>ROJECTO . 
"T 'l(j .•J 9'>1 . .;_ ..... I<.' ~ lo./ 

'-.,, 

' O Congresso Nacional decreta: 
. • . I 

. ,Art. 1. o ~ão ~ co1J!cedi~as ao ·Sel).ador . Ruy Barbosa., · com·o 
s1gnal da adm1racao unamme do pa1z e como demonstração de 
regosijo da Republica pela sua brilhante eleição na Ass·embléa 
e np Conselho Executivo· da Sociedade das Nações para. mem
bro effectivo da Côrte Permanente de~Justiça Internacional, 
todas as honras que o Protocollo estabelece para os chefes de 
Estado. · · · . - · · · 

Art. 2. o Revoga.m.-se ·as disposições em •contrario. ·. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1921. - Fel:ix Pacheco. 

·o Sr. Preside-nte __:_ ~m obediencia á decisão do ·senado, 
nomeio ~ seguinte commissão :para, em nome do Senado, cnm-
primentar o Sr . .Sen_ador Ruy ·Barbosa: · 

Alexandrino· de Alencar, Lauro Sodré,·. Costa Rodr1gues, 
Felix Pacheco, E.Joy de Souza,. Francisco Sú, Venancio Neiva, 
Manoel i8orba, Euzebio de :Andrade,· Olivoira VaUadão, Antonio 
~Moniz, ·Jeronymo Monteiro, ::.\liguei de Carvalho, Paulo de F.ron
tin, Raul . Soares, Alfredo Ellis, Carlos IGavalcante; Vida! Ra
mos, Carlos [J31arbosa, !Pedro Gei~Çstino e Herm'cnegiklo de· Mo,; 
raes. 

'· 

o Sr; Raul Soares ...;.. Sr. Presidente, aguardava a publi
cação do ·discurso do meu prezado amigo, ·leacler da ·ban,c.ada 
pernambucana, na Gamara, para·. dar.., lhe minha. resposta ra
pida e singel_?.. que não qu,ebrar~ a .Jinh~ ~racada de cingir-me 
á ·-defesa· e na o e::w.eder os seus JUstos ·Imutes. · . · 

Devo a!ccent.uar, Sr. Presidente, que o eminente leadar 
pernambucano G um espírito re.c.to c serio, com .tH:na pondera
cão superior ú sua idade, com toda a argucia· e ~agilidade de· 
jurista e toda a clàreza ele professor: de ·modo que. é ye1•da.deiro 
encanto debater .com S. Ex:, mesmo as mnis melindrosas ·ques-
tões, · .: · · · 

I . 
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8 .. Ex. ciuc, segundo dt'clnrn, ·não foi o .orgão de Pernnm~ 
buco na queslúo das .candiclat,uras, - o que não deixa de ·ui
min'!lir o valor do seu depoimento - enumera o que .chama os 
erros da politica mineira, com uma deHcadeza que, certamente 
não terá agradado ·Os ~Jue prefeririam ouvir falar nas nossas 
deslealdades para, na co!lfusúo, ·Poderem· .encobrir as s11as pro-
prias. · · · 

· O primeiro erro foi· não ter Minas in~ervindo ·amistosa
mente antes elo deflag·rar ·das· paixões para resolver o liUgio . 
. Já fomos accusados ·de ter intervindo: a.gora o somos de o não 
ter· feito, tanto é verdade que as •defésas da BaJhia e Pt!rnam
huco se clhocam apezar de todas as habilidades ela. dialectica . 

. Já mostrei o porque, o quando e o cormo da nossa in tcr
Yr.nção. Resta agora mostrar que. se err.o houve. nelle eolla
bornram os nossos arn'igos de Pernambuco que,. antes :do lan
çame-nto ela •candidatura Bezerra, ouv·iram de nós a de·l'inicão 
da nossa aLtitude ·e a'approvaram, achando-a natural..Ninguem 
contava •que as forcas polit'icas, euj.o pronunciamento aguar
davamos, se retrahisse.m, determinando ·O «impasse». 

'M·as não podíamos ~er nenhuma. intervcnçao legitima em
quanto havia ·esperança o ;probabilidade daquelle pronuncia
mento, ao qua.l previamente tinhamos subordinado a· .manif0s-

. tacão do nosso apoio. . 
Poderiam uqueHes caros an1i.g:os. an~ do lança.m.ento da 

candidatura Bezerra. ter nos· aconselhado ou suggerido ou lra 
atLitude: não podiam, porém, exigir-nos depois ·de tomada esta 
e em contrario a esta, qualquer inLervenção antns da vcririea-
ção do «impasse». · . · 

· Mas o cerlo ~~ que desse· erro, se o foi, não é liocito tirar 
a illação que tirou o leader ·ncrnamhnca:no de que ·nos consrr
vavamos ·na .«attitude cgoistica .. c ·eommocla ele espectadores 
dcsinteréssados». . 

Contra essa falsa. impressão faliam bom'. alto. o,s csrorcos 
por nós empregados para conciTiar as· suas situações amigas 
e o grande interesse que esse entendi.mento representava para 
a candidatura que. defendíamos. . · 

o segundo erro da politica mineira-e que se afigura in
explicavel ao Zeader pernambucano-seria a nossa recusa á 
eombinar;ão feita. entre as duas bancadas divergentes para. em 
reunião de seus :r:epresentantes com os. de Minas, ,São Paulo 
o outros Estados. ser escolhidos um dos dous candidatos, fi
canelo a parte vencida com .a iniciativa de. apresentar o can-
didaf.o que assim foi indicado~ · 
. Realmente seria ine:x"'Plicavel recusassemos .uma proposta 
tão justa e que ·singelamente.. resolvia todas as di:fficulda
des, nós· que procuravam os esforçadamente um accôrdo. 

Mas o meu prezado amigo devia achar mais· inexplica
vel que a Bahia, quer .. no Senado, quer na Camara. deixasse 
de. alludir si quer a este capitulo de accusaçã.o conr,ra .Minas; 
que. seria. effectivamente de .incontestavel gravidade. · · . 

E que ......: e .bem ra>~ão tenho eu· d~e la~E)ntar que o or
gão de Pernambuco neste momento nao se.] a o· mesmo . do. 
período das .negociações - a fallada reunião não ora· infe
liz)Jl.ente uma. .. solução, mas a formula de uma solução, que 
era preciso primeii·o. accordar; pois. a bancada bahiana, se-· 
gundo declarações categoricas não . se faria representar· na 
reunião alvitrada sem que soubesse préviamente . que della 
sahiria assentada a. oandidatur::t Seabra. · . · 

I 
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Gomprchonderú agora o Sr. .Andrade ·Bezerra a razão 
por que antes de adoptar a formula, era forca combinar a 
candidatura Seabra e por que o politico mineiro, cujo nome 
S. Ex. não guiz declinar, procurou entender-se com o Sr.1 
Estacio Coiml:i!ra no dia 3. . · 

- O~egou, assim, ú. terceira arguição. contra Minas. · Eis 
como se exprime o illustre lea:ler : "No dia 3, á tarde, fo
mos scientificados por quem. podia fallar ·em nome da po
litica mineira que o candidato á Vice-Presidenoia não po
deria ser o Sr. J. Bezerra. Pó de a C amara'. avaliar a , sur
preza dolorosa que este facto nos causou. Não tinham os nem: 
temos o menor rcsentimento contra o distincto amigo. que 
nos communicou essa resolução, antes lhe somos agradeci
dos pela .rude franque7la com que,· só então. nos revelou . o 
seu pensamento. Afigurou"7se-nos, entr,etanto. essa. aUitude 
:profund.amente egoistica. e injusta em face da antiga e d('ls-
mLeressada amiz·ade que a e lia nos p:ç>endia." . . 

Transcrevo todo o trecho porque julgc estar aqui a 
queixa verdadeira, o· ponto central, a razão unica da nossa 
divcl'gencia.. Todos os demais erros da politica mineira fo
ram ap.enas toques de tinta para realçar este. 
· · · O politico mineiro ".da rude franqueza" sou eu.:tMas per:.. 
mitta o meu nobre eollega. que não acceite ·como transumpto 
da minha larga coDJferencia com o Sr. Estacio Coimbra a 
communicação peremptoria e mais que .rude que S. Ex. me 
attribue. ·... · ·. · , . 1 • • 

O momento era exactamente o em que tentava, segun
do disse em meu . discurso anterior, ajustar a candidatura 
Seabra. Estava informado de . que a opportunidade era a 
melhor possível, em vista de uma boa ·disposição de Per
nam·buco em ceder a favor da Bah.ia. Procurei, pois, não os 
adversarias do Sr. Bezerra, mas o eminente amigo Sr. Es
tacio ·'Coimbra, . para fazer-lhe o mais · instan:te . e . caloroso 
appello, afim de . que prestasse · á · candidatura' rruc não era 
de Minas, mas de. :yinte unidades da Federação, um grande 
serviço, trabalhando para derimir, o dissidio pela reunncia · 
de Pernambuco.. ' . . · . . ·. . · · · . 
, No int.uito de justificar o meü appello, lancei mM de 

todos os argttmontos dignos - e bem haja a lealdade do Sr., 
AnClradc Bezerra 6onfessando que todos podem .. ser reconhe
cidos de publico. como o podem ser as pon(jerações do Sr.: 
Estacio Goimb!ra; sem pezar para ninguem. 

Ora. precisamente o .. argumento que . me parecia mais · 
conc.Iudénte era o de que ~a candidatura Bezerra era invia
vel, não por qualquer r.azao que pudesse de§lustrar pesRoal 
ou politicamente o digno Governador de Pernambuco, · mas 
porque, de um lado o Sr. 'P,residente da Republica se recusa
va il. escolher entre os dou's. opinando por um terceiro c de 
outl'o era :certo que, si dependesse de nós, de Minas;· a de
cisão e tivcsseinos de optar ént.re.·os dous, ficarL .. mos com 
o 'SI'. Seabra,· em favor de .quem s.e dli).claravam inais signi
ficativas correntes politicas, embóra longe de reunir a maio
ria e cpja candidatura nos' parecia evitar. os incon\renicntes 
de uma campanha.··· . · · · , .' 

Diga agórri. o .Senado si isto. se approxima si quer ela sen
tença ri&pida e secca quo o· nob!rc Sr. Andracl~ Bezerra põe 
na minha bocca, · fulminando •·a . candidatura pernambucano..· 

\ 
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. . 

Limitei-me nessa conferencia a fortalecer o. meu, ap
rpello, :fornecendo ao então 'leader· todos os da•dos que possuia 
sobre a situacrto politica, com tal verdade que os factos pos-
teriores só vieram confirmar-me. . 

E foi justamente essa conferencia que o S'r .. · E·s~n~io 
Coimbra, em cuja bancada· esp.erava encon_trar mais Cisrp·tto 
conciliatorio do que· na da Balua, que. me tirou todas as lllu
sões de possibilidade ele accôrdo, pois a sua resposta, funda
mentada com ncrfeita lealdade, e que·, bem .me lembro, co
meçava por uma innovação á escola politica em que fõra ed~
cado, sob· o inf'luxo do grande brasileiro; Senador Rosa e Sil
va, 1'oi inequívoca e peremptoria. · , . 

O ultimo erro. da politica mineira, que quasi não valia 
mencionar, foi o não ter communicado á bancada pernambu
cana a orientação tQ.mada · na conferencia do dia 4 c.om o 
Sr. Presidente da: Repub'lica. · , 

Este erro nós o confe-ssamos allegando ·como justificati;.. 
v a (jUC havíamos pedido . ao Sr. Presidente. da . Republica, 
visto que ia receber os representantes bahianos c' perna.mbu
canos · ern seguida á nossa conferencia, fizésse aquclla com
municação por nos parecer que ninguem poderia_ fazel:r-o com 
mais autoriade. E S. Ex. a fez, se,g·undo declara o proprio. 

· Sr.· Andrade Bezerra. . · 
Desses quatro erros da polit.ica ·mineira. conclue o illus

ire leade1·, que· nós revelamos· a· nossa desestima pela polHica 
pernambucano., ,ü qual por isto ·se· julgou no direito, não· só 
de romper os seus compromissos com a cand-idatura Ber~ 
nardes, mas de combatei-a, adherindo á chrupa adversa. 

Depois dos· esclarecimentos que acabo de. trazer, não me 
parece que a . politica pernambucana possa isentar-se · de 
censura. .:· 

Si· erros commettemos, · teriam sido · de: entendimento e 
não de vontade,· pois bem. certo estavam os de· concorrer 'para 
fazer triumphante a candidatura Bernardes, · «aspiração an-' 
tiga de Pernambuco»,· segtll'J.do a declaração da. seu illustrc · 
governador. · · . ' 

·Erro mais grávc foi da politica .pernambucana,. deixan
do-se conduzir por uma · paixão de momento, ·exaggerandO' 
milindres que não êonfundo de modo algum com impulsos 
de honra e ·pundonor, enrodilhando-se .nas manobras de ou-· 
tros,· para acabar.associando~se a uma obra de trahição, que 
nunca é demais profligár, para exemplo da mocidade, p~ra 
desaggravo ela polit.iea brasileira, por hc.mra da nossa ~)ropria 
carreira... . / ~ .· · · · · · ·. · · . 

Hoje e:stam.os separados. Cada um de n6s tomou a sm.1. 
aLtitude . c penso que agora ver~adeiramenLe · irrevogavel. 
Nada es:Per:a~os . d?- situação pcr\la.mbucana. Nenhum in
teresse . poht.wo pois me opódc mover neste momento. Mas 
tcnh_o o maior interesse pessoal cm declarar que ·;júmai~ al
terei o meu apreço pelo Governador de .Pe-rnambuco ·.ou o 
julgúei mt>nos digno .de. figura;.· ·na chapa ao· lado· do Presi
dent.e Bcrpardcs; e mais, que dos ires ._ Estados que· nos 
abandonaram, Pernambuco foi o que menos nos magoou, jú 
P.orque. CC!ll1PfChendem~s C.O,!llO, em· .um mo11'!'eçto propicio ú 
todas as mtrigas, n.a sltuaçao espcc1al de. su.a")'epresentação, 
aggravada pelo estado ·de sande c ausencia 'clc:·s·cu gov~>rndor. 
era facil surtirom cl'fcitos habcis manobras, j(L pela. propriá. 

. ! 
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eircumstancia de nüo figurar na· chapa dcssidenlo, .iú pel:li 
elcvavão eom que se tccm conduzido no· debate aqucllcs quu 
lJUd(!IH fullar em 110rnc da volitiea do glorioso l~stado. 
. l\Ias jú agora, depois de c·xplicacücs tão claras de· pal'Lll 
a pal'le, das éruaes resulta nitidamente a origem da dessi
dencia, não sei como se possa apresentar pel'ante o paiz· com 

·· o rotulo de reacção republicana essa campanha sem signifi
cação e sem .norte, cuja immensa vacuidade . não . é mais pos
sivel disfarcar ·com os velhos tropos de rethorica de um po
:W.tico tão conhecido,· phantasi.acio em cavalleir.o.: andante <la 
.democraqia; (MtlUo bem; muito bem.). · 

O.RDE~f DO DIA 

O Sr. Manoel Borba (pelct o1•clcm) - ·Sr. · Presidnetc, · 
.acbando-se sobre a mesa o parecer da Cummissão. do F!nan .... 
·~as favoravel á proposi!{ão da Gamara dos Deputatctos,. que 

-a1brc o credito de 476. mil libras para a conclusão das obras 
. do porto de Pernambuco, requ'eiro a V. Ex~......g_ue consulte o 
:Senado sobre si concede urgencia pttra a sua c11scussão c vo .... 
. tacão immediatos. · · · 
. 
··' . o Sr. Presidente - Os senhores que approvam o rc
.querimento que acaba .. de ser feito •pelo no ore l'ep1·esenta.nte 
de Perna.mbuco, queiram levantar-se. · (Pausa.). . · 

)fpi appro:vadq. 
·-
CREDI'l'O PAHA A COMPANHIA DO POR'l'O DE PERNAMBUCO 

. · 2~ discussão . i:Ia proposic:!o da. •C:amara dos Det~utados 
n. G3, de 1921, autorizando o. l)oder Executivo .a abrir os 
· c.i·cd_itos necessarios, cm papel, ate o maximo ·correspon~ 
dente a 4.76.000 libras esterlinas, ao cambio de 12 d., para 
attender aos· compromissos decorrentes do .termo :de · accôrdo 
firmado em 29 do outubro de 1920, com a Société .-~e Con-
slruction du Port de Pernambuco. · 

Aipprovada .. · 
Votação e discussão tmica, do requerimento da Com

missão de. Obras Publicas, pedindo . informação ao· Governo 
sobre o de n. 23, de 1920, em que o Dr. Lopes· Martins·,e 
outros pedem a desapropriação por utilidade publica .de um 
Lt·echo da Estrada ele Ferro, construido pela Companhia L'igkt 
and Po'J!..•er; ·entre a cstacão de Lages, d~ Estrada do ll'erro 
Central do Brasil c o logal' denominado .~~Fontes». 

· Approvado. ' . . · . 

Votacãó em· 2• discussão: da proposição da Camara dos 
Deputados n. ·ii-I, de :V!JI21, .que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, .O credito de 25:529$1-14, SUP,plcmental' 'Ú. verba· 8" -
Hecebedoria do Di.stdcto. Federal - para pagamento da <Ies
puza rcsultanLo da cquiparacão das quebras dos thesoureiros 
c fieis· aos dos pagaqorcs e fieis do 'rhesouro .. 

. . 
ÂIPl?I'OVada •. 
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E' annu!Hiiuda a vula~:üu, em ~·· disoussüo, Lln. proposivüo 
da Canlilt'a do !:i Deputados n. ~0, de 1920, quq_ manda contar· 
pelo t!obro, aos ol'ficiaes do Exet·cito, da Marinha o dà Po
licia, o Lompo de ·serviço prestado na Commissão de Linhas 
Tclogmphicas. . · · · 

· . ·o Sr. 9arlos Cavalcante - Peco a palavra, pela ordem. 

.. O Sr. Presidente - 'rem a pl.llavra, pela ordem, o Sr. Cm·-
los Cavalcante. ·. '. · . 

O Sr. Carlos Cavalcante (*) . (Pela.ordem)~Sr. l)rcsidente. 
pedi a palavra para fazer algumas considerações, a titulo de 
encaminhame.nto da votação dest,a .prop:osição da .c amara· dos 
Deputados, porque .na feitura dos pareceres das duas com
missões que a estudaram, ha uma divergencia que cumpre es
clarecer, pelo m_enos no que se refere .á Commiss~o. de 1\~ari
nha e Guerra, da Çiual :!'ui. modesto relator, neste feüo. · 

' ' . . ~ 

. Trata-se,· Sr. Presidente, de mandar contar, aos o1Jiciacs .. _ ·· · ·. 
do Exercito,· da Marinha, da ·Policia e respectivas praças, bcrn 
como aos funccionariós civfs· ·que serviram na Çommissão 
'R.ondon, dobrado o tempo de serviço e:x:traordinario que ·prcs
.taram sob a intelligente e activa direcção do general Rondou, 
que em suas formidaveis campanhas civilisadoras, devassoú-
o·s sertões do nosso inte1·-land, trazendo á communhão brasi-
leira · um ·grande numero . de tribus, percorrendo. uma região, 
sem duvida maior do que a· quinta parte do Brasil e pisando, 
pela primeira vez,: regiões taes, que jámais haviam sido per
corridas por homens civilisados,. na extensão proxima
mente de 150. 000 kilometros cru<ldrados. De sorte que 1nada 
.preciso . accr.escentar para justificar plenamente o acto do. 
Congresso Nacional, considerando como tempo de guerra o 
empregado em . servi-ço tão relevante qual é este. · , 

. E~ta. ~proposição, depois de · estudada wqui no Senado pela 
·Conumssao de Finanças, recebeu uma .emenda do 'Sr. José 
Euzebio, que a: completa per-feitamente. De modo 'que, só mente 
o· tempo passado por esses officiaes do Exercito . e. ·demais 
classes Já citadll.s, propriamente .no sertão, será contado pelo 
dobro. · · - - . · · . 

·flosteriórmente, porém, o S.r. J;>ires Ferreira ·apresentou 
nova , emenda. : · 

Aquella a que me referi, subscripta pelO Sr. José Euzebio, 
na Commissão 'd.e Finanças, foi. ·approvada pelo Senado. A do 
•Sr. :Pires· Ferreü·a, porém, foi· encaminháda á Oommissão de 
.Marinha e Guerra que; interpondo parecer a respeitei, opinou 
pela sua rejeição. · · · 

Dizia a referida emenda: 
"Accrescente-se onde convier: e tambem aos cfi'i'ciae·s 

que foram empregados no serviro de protecção aos mdi os. " 
' ' ... , ' . . 

. A~proposição da. Gamara dos Deplltados, apenas se' re..: 
fer1a aos officiaes empregados na Commissão, · Rondou. ·Essa 

' . . ' ' . . . t 

(") Este discurso não foi revisto pelo orad::>r. . . 

\ 

•• 

I· 
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emendo. parecia, tal qual :foi redigida, ter um inttiito simples· 
mente protelatorio, por. isso que, tendo a ·commissão Rondou 
iniciado os seus trabalhos desde 1890; de modo a formar o 
nucleo de onde se irradiou toda a actividade de seus lõsforcos, 
já comprehenclia igualmente o serviço de proteccáo aos 
índios, bem como trabalhos sobre ethnographia, mi
neralogia, botanica, zoologia, incumbindo os propl'ios oHi
ciaes empregados nos servicos da construcção das linhas ·te
.telegraphicas, desses trabalhos. Assim, a proposição, tal qual se 
acha redigida, comprehende, não só os prestados na constru
cção das linhas telegraphicas, como tambem · aquelles que se 
re1'erem ,á protecção dos índios. ·. 

Pela adopção, porém, dessa emenda, erribora com o sub
sLíLutivo mais libm·ul· da Commissão de Finanças, su vê esta
belecer dubiedade na contextura da lei que se trata de votar. ,. 

· E as .palavras da lei, Sr. Presidente, já o disse alguem, devcn' · 
ser pesadas, medidas, eqmo se fossem de ouro. . Quer dizer 
que suas expansões devem ófl'erecer um sentido preciso, por 
maneii·ara não ,produzirem· mais tarde controversias, elas quac::; 
possam resultar prejuizos á União· nas· indemnizar~õcs conse-
quentes de má redacção. · • 

O substitutivo apresentado pela. Commissão du · Finan
ças, contrario á opinião da Com missão de Márinhu c .Guerra 
é o seguinte: · · . 

«Paragrapho unico,. As medidas consignadas neste 
'artigo são tambem applicaveis aos officiaes do Exer
cito, Marinha e :Policia, bem· como ás praças de pret 
e os funccionarios civis que trabalharam e lrabalh::J•Tl 
no ·serviço de protecç.ão aos· indios.~ . 

Ora, o serviço de protecção aos · índios constitue . hoje 
objecto da actividade de uma sub-directqria do MinisteJ'ir. · 
da Ag!'icultura. Commercio . e Industria, creada pelo decret.o 
n. 8.•0172, ele 20- ele juiJhO ele 19·10; ,juntamente com outra dcs
Linada á Iocali.~ação dos trabalhadores nacionaes, :t'qrmando 
ambas uma Directoria Geral .. · Assim. os funccional'ios ·dessa 
sub-directoria irão· ficar em uma ·situação 'privilegiada, não 
só em relação a empregadQs do~ demais ministerios da Repu
blica; co.mo até á do pro~rio. minisLerio a que. pe!'Lencem ... 

De 'facto. como V. Ex. ..;aoe, Sr. Presidente. em cada 
urn dos Estados ha uma inspectoria de p~otecçãQ ·aos índios 
e os respectivos funccionarios, pela emenda, contarão do
brado· seu tempo de serviço; 

0 .SR.' INDIO DO BRASIL - Na s'éde dos Est.ados ?' 

.o SR. CARr-os CAVALCANTI - Shil. Na ·séde dos Estados· e 
nos centros de attracção. Creou-se dest'arte, Sr. .P.r.esidenLe, 
situação verdadeiramente. ano mala em beneficio ~esses fun
ccio,narios. 

Eis o motivQ, · Sr .. Presidente, porque a Commissão ele 
Marinha e Guera não poude acceitar a emend~ do ex-Senador 
lPires Ferreira. · · · . . · .. 

. · Desejaria apresenl;a.r estas' ·simples ponderações ao illus
tre relator da Commissão de Finanças, cuja a.usencia lament<>, · 
. ' , I 
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neste momento, 1i1afl nilo ct·a passivo~ deixar que, á revelia 
da Commissão de Marinha o Guerra, fosse adoptada pelo Sc
nad(), a cmoncla que justifica minha presença. neste momento, 
na tribu1m. ·-

Era o que Linha a dizer. (Mu-ito bem; rnu'ito bem.) f 

E' approvada a proposi ,;.fio. 

E' approvada a seguinte 

EMI!iNDA 

Accrcscentc-sc ao art.' :1.0
: / 

Paragrapho unico. As medidas consig·nadas neste artigo 
são tambem appUcaveil:; aos officiaes do Exercito, Marinha e 
Policia, bem comQ ás praças de pret e aos funccionarfos civis 
que trabalharam e trabalham no Serviço de l?rotccoão aos 
Indio::;. · · · 

O Sr. IindiÓ do Brasil. (pela ~1;d~m) - H.equeiro a V. Ex., 
Sr. •Presidente, verificacúo da votação. 

O Sr.· Presidente - Os senhores que a approvam queiram 
levantar-se. (Pausa.) . . · · 

Foi .rejeitada. 

E' rej citada a Geguinle 

E:MENDA. 

Accrescentc-se, como convier: : «e Lambem aos officiaes 
que .foram empreg:ados no Serviço de P.rotccção aos Indios.» 

E' approvadi:J,. a segui11te 

EMEN'DA 

.(mtes do art. 2" que passará a 3", a:ccresccnte-sc: 

Art. Não . .se inclue na contagem de tempo pelo ·dobro 
o per iodo de p-ermanencia nesta Capital, nas· ciâades de Ma
náos, Cuyabá e outras, onde, como nestas,· os; officiaes, -pra
ças c funccionarios civis mencionados no· artigo antecedente, 
não esLiveram nem estiverem 'sujeitas a- condicões especiacs, 
de cxistcncia. · · · · 

Paragraplio uniço: Os pretend~nte~ á ~on~a~em de ten'!~ 
po pelo dobro em vrrtude d-esta ler devem ·solicita l-a ao Mr
nistr.o respectiv·o, por meio de requerimento ·devidamente 
instruido. · · 

11 



SE8S.\u EM 17 DE ·sETE.\!!lR<J DE 1 'd21 

E' annunciudu u voLa~:ão, t!111 :.:,• diseuss5.o. da propos1çao 
d~1, Ca~nara dos Deputados n. :208, •!': t920, que abre, pelo 1\ii
m.sterw da J!'azcnâu, o erodito nspeoia.l de 26:454$223, ouro, 
quo se destina a saldar tt divi:la do Thesouro Nacional com o 
.Lloyd Real Hollandez, pr;las passagens fornecidas, cm Amster
dnm. a brasileiros no começo du gucrro. curopéa. 

O 8r. Presidente ,...- Não havendo mab numero no recinto. 
vou mandar proc'€<1cr t.i. chnmada. · 

Proced-endo~sc ;i chamada, vct•ificu.-se a. ausencia. dos Srs. 
'SUve.rio Nery, .Toão Thomé, Jeronymo Monteiro, Iri:ceu Ma-
chado, Ra1.1! Soares c Francisco Salles (6) .. . . · 

O Sr. Presidf1nte. -. Responderam á chamada ·apenas 28 
St:;. Senadores. Não ha numero; fica adiada a votacão desta e 
da:; demais ma terias encerradas.. · · 

SOCIEDADE i\111ANTE DA INSTRUCÇÃo 

2" discuss~o da proposição da. Ca.mara dos Deputado!:! 
n .. 22, de 1921, considerando de utilída.do publica o. Sociedade 
Amante da Instrucção; 

Encerrado: e adía.d:l a. votação. 

AUXl.LIAnES DE CONStiJ,ADOS 

.2" discussão da proposição da. Camarà dos Deputados 
u_.. 67, de 192L que dispõe so'bre a. nomeação do.'3 actuaes au

' :Xlllares de commlado para consules de e• clasne. 

Encerr;acla c adiada a v9tação . 
• 

O Sr. Presidente - Nada mais !la vendo a tratar, vou lc
yan to.r a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinLt~ : 

3" ,discussão da. proposição· da . Gamara dos Dt)putados 
11. 63, elo i 921. autorizando o Poder E~ccutivo a abrir os cre
ditos necessarios, cm papel, até o· maximo correspondente a 
-176.000 libras {)Stcrlinas, ao cambio' de 12 d., para a:ttendor 
aos compromissos decorrentes do termo de accôrdo firr>1ado 
crn ~9 (I C outubro de 1920, com a Société de Construction. du 
Jlort do Pernambuco (com pm·cccr (avo1·avel do. Com-missão d': 
Pincmças n. 266, de -1.91! I. hwfuida em 'tYi?•tudc de 'lt7'r.iCncia) ; 

. Votaç.ã.o, em 2" discussão,. da proposição da ·Cam·arn. dos 
Deputados n . .208, do 1020, que abre, pelo Mini.sterio da Fa..;. 
zonda. o credito especial ele 26:454$223, ouro, que se destina 
a saldar n div,ida do Thcsouro Nacional. com o Lloyd Real 
Hollandez, pelas passagens fo:rnecidas, · em Amsterdam, a bra·· 
sileiros · no coJnc~!ZO da g·ueiTa curopéa ( corn pa1·.ecer {avo1·avel 
da Comm,issa.o ele Finanças, n. 215, de 1921) ; . ·· 

S. :- Yol. V. :10 



v·9tação, cm 2•. discussão, da proposição. da Gamara ~o:! 
Deputados n. ~55, de HJ~U. que abre, pulo .Muuste!'lO d.a :b ~
zeuua, o credito especial de ~~ :!JUU$, para pag·c.meuto a Vl
ceute dos ::;untos t:aueco & t:omp., Cio IH'emlO que lhes com
peLa pala construcção Cio cutter denonunado batelão n. 2 
(cum parecer f'a·voraveL da Uommissão de Pinança:s, n. 2·/ô, 
de 1V2·t); 

Votação, em 3• discussão, da propos1çao da Gamara dos 
DepuLaduti n. ~. de HJ~1, que abre, pero Ministerio da .l!'a
zenaa, o credito especial. de 50: uuu$ para proscguu· o serviço 
de pu.b!icaçào, em volume, de todos .os trabalhos relat1 vos a 
elaboração do t:odigo t:ivli . (com emenaa da Uum,missão dr:: 
l<'inauças já approvada e pa1·ecer tav01·aveL n~ 2zU, de 4V21); 

Votação, em 3• discussão, do projecto .do Senado n. 12, 
dG 19~1, reconnecendo a lJ. Hosalina .l!'rancisco .Barreto o di
reito de beneilclUl'la do montepw ·de que era cunll'l.lJumLe 
StJU marido, como ajudante do mestre uas · OÜlClnas da ,b;s
trada ae Ferro- t:enLI'al ao Brasil l)U."as as' c1uotas atrazada!:i . "' . (o{{e1·ec'ido. 21ela Uommissão de Justtça e Legtslaçilo e com 
parecer favul'a·vel da de Finanças, n. ~21, de 1·921); 

Votação, em 3" d1scussão, du projecto do Senado n. 3:5, 
de 1919, concedendo a D. Maria da Gwria DuLra 1\ienegllezzJ, 
vi uva de AmaJdo l\1enegllezzi, ex-mspecLor. da Re·part1\itlU Ge
ral dos 'l'ewgraphos, o uu·e1to a pensão de moutep10 no cart;•J 
que e11e exel'Cla ('oJfe7·ecido peLa Uornmissão ae Justiça e Le- · 
g'isla~ão e com pw·ece1· j'awn·avel da· UouwLis~>ão de Finanças, 
n. 2.i2, de, 4921); 

Votação, em diilcussão unica, do véto do Prefeito n. 10, 
de 1 !:121; á. resolucão do Consellw l\Iumcipal, autobzando o 
.Preí'e!Lo a mandar contar, para os eHeiws da jubilaç ... o, ,a 
prulessora cathedratica primaria D. Emiha Braga Gomeci da 
t:ruz, o periodo de tempo de sérviço 1pe1a mesma pre:>Lad.o :m 
antiga h:sco1a .Municipal S. S0bastião, como adjunta . (com 
pa1·eeer [avomvel da Commissüo de Constituição, n. ·189, ele 
1 :J24) ; : 

Votação, em discussão uniea, do véto do Prefeito n . .21, 
de 1921, á. resolução do Conselho Municipal, autol'izando u 
.Prefeito a mandar . addwionar, vara todos os · el'feiLos, . ao 
r.empo de serviço prestado pela professora cathedratica pri:... 
maria D. Antonia Pinto ,de Araujo Corrêa, o periodo em que 
a mesma professora regeu uma turma de alumnos da Escola. 
Normal do Districto Federal (com parecer· contrario da Uom.-
m·issão de Const:ituição, n. ·188, de 1921); · ' · 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 65, de 1!J21, que prohibe a. importação do gado 
zobú em todo o territorio nacional (com parecer j'avoravcl da 
Cornmissão de AgricuUur•a, lndust1·ia, Commercio e Artes; nu-
1niJ1'0 235, de 4!!21 e á emenda do Sr. Paulo de Frontin); 

' . ' ' . 

Votação em 1" discussão, do projecto do Senado Íl, 25, de 
1921, autorizando o estabelecimento .de duas linhas de nave
gação entre a Capital Federal e a· cidade. de Porto Alegre, e 

• 
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que possam set· inauguJ'udus até setembro de 1922 e dando OU·· 
u·as providencw.s (com 1Jarecer fa·vor·a·vel da Corrtrnissilo de 
Constituição, n. 23'7, de ·1921) ; 

Votação, mn ~;· discussão. ela ,proposil;ão da Gamara dos 
Deputados u. 51t, ele HJ21. qLw abre o cJ•cdito de 9:600$, para 
pagamento da cli!'!'erença de alg·uci:-; de peedi0s cm que fun
ccionam as Alfandegas ele Porto Alegre c de Uruguayana (corn 
parecer• favoravcl da Commissüo de Finanças, n. 212, de 
·I !J2.J) ; ' 

Votação, em il" discussão, da .proposição da. Gamara dos 
Doputacios u. 57, de 1921, que abre, pelo 1\linisterio da Fa
zenda, o ércdHo especial de 2:4.93$670, para pagamento a 
D .• Joanna Fortuna de Oliveira e filhos, .cm vir'Lude de scn
'te,nça judiciaria (corn ')Ja?'ecer {avo1·avel da Cornmissão de Fi
rwnças, n. 2-14, de 1921) ; 

Vot.aeão, cm 1" discussão, do projecto. do Senado n. i20, 
de 1920, autorizando ao .Poder Executivo a abrir, pelo Mi~ 
nisterio da Fazenda, o credito especial de 342 :337$101i, para 
pagamento de sn!arios dev1dos aos operarias da Imm·ensa Na
eional e Diar·io Of(ic'ial, relativos ao anno de 1913 (com pare
c..er favoraul da Comrnissão de Constilu.içãu c Diplomacia, 
n. 25, de 1.92-/) ; 

Vota~~ão. ·cm 2" discussii.o, do projecto do Senado n. 221, 
ele 1920, autorizando o Governo a cnntractar com João Maria 
da Silva .Jm1ior, oü com cmprezn. que organizar, a consLru
c.~ão de prf!dios destinados á residcncia dos funccíonnrios pa
blicos, civis e m iJiLares e dos oporario.s da União (com emen
das da Com:m.issão de Justiça e , Le(!islaçãa. 7Jar-ece1~ '{avo
I'(LVel d ernenda do Sr. Soares dos Sanlos .: o([ereccnr.lo ainda 
ontr·os, n. 2.1-1, de ·19 21) ; 

Votar;ão. em ::;• discLJssiio, da .pre.1posiçiio da Gamara dos 
Deputados, n. 4. ·J, de 1 !121. que uu t.oriza a abcrtu ra de um 
CÍ'edilo especial de' 358,$452, para. pagamento a. D. Elza Brus
reira Caminha (com. tJaz·r.:cc7' {(WOI'a.vcl da Gommissão de Fi
nanças n. 206, ·de 1921). 

Vo{.n.~~ão, em 2' discussão, .dn. proposição. ~la Gamara: do§ 
Dcpul.udos n. :Z2. de 1021. considerando de uLIIJdacle publica a 
Sociedade Amante de Instruc~:ão, desta Capif.al (cOni pa1·ecer 
(avomvel . der. ConwLis.çcí.o de htsNça e Lea·i.slaçãu n. 2·1-2, . de 
:1921); . 

Votaeão, cm ~· <:liscnssão, -da .proposiçiio d:t Cam:ira. dos 
· · Deputados n. G7, de 1921,. qne çlispõc sobre a. nomeação dos 

actuaes auxiliares de consulado para consuies do 2• 'classe (~om 
pa:r~cer íavoravcl do. Commissão de Di7Jlomacia e Tratados. 
n •. 243, de ·1.921) . 

Levanta-se a sessão ús :i 4 horas o 50 minutos •. 
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A's ·l :) hor.as e meit1, abre-se u sessão, a que concorrem, 
L'<:' .Srs. A. Azcrodo. Cun·hu Pedrosa. :\bdias L'\:Cvcs. Hermene- · 
:,:ildo de :.rorucs, l\Icn<loncn. ·i\Iarlins, Lopús Goncalves, Lauro 
&wJré, ;rusto Ohcrmont. Indio do Brasil. Felix Pacheco, F;ran
nisco S<í. Elov de Souza. João Lyra, Antonio ,l\Iassa. Veuancio 
~\:·eiva, -Eusebio .de Andrade. Araujo Góes, Antonio Moniz, il\:lo
niz Sodré. Bernardino Mo'nLciro. Jerouymo ~'!!outeiro, Paulu 
rlc Frontin; Sampaio Corrêa, Raul ·Soares, Francisco Sa.lles, 
:Alfredo Ellis. Alvaro de Carvalho. José Mur·tinho, Pedro Cc:" 
lcstino. Carlos Cavalcante. C'..lencrosr)' Marques, Lauro ~Iülle.r, 
:V'idal Ramos, Felippc Schinidt. Carlos Barbosa c Vespucio de 
Ab1·cu (36). . · 

Deixam de colr4parccer com causa .i ustii'icadt~ os Srs. ~<Uo
xandrino de Alencar. Silver.io Nery. Godofrcdo Vianna, J'osé 
:Euzcbio, Costa Rodrigues, Antonino Freire, :roão Thomé, Ben
.1amin Burros'-'· Tobias l\lonteiro. ~.rnoiro da Cunha, l\Ianoel 
Borba, Rosa e Silva. OliYcira Valladão, Gonç.alo H.ollember;;, 
Siq.ueira de l\lcnczcs; Ruy Barbosa, l\Iarcilio de Lacerda, Nito 
P('çanha, Modesto Leal. l\Iig·uel do Carvalho .. · Irineu ··:Machado, 
(Bernardo Monteiro. A:dolpho Gordo. Ramos Caiado, Xavier.- dü 
Silva. c Soares dos Santos (U). · 

:c:• lida. posta em discussão, e sem rccl•unaç.iiç ·app.i~ovttd'tl, 
a 1tC.ta ela sessã:o anterior. 

-o sr: 1" Secl·etario d:i. eunla dü ~C!,:'Liirtl.n 

EXPBDTEN'l':F: 
Telet;'!'rtJmn<ts: 

Do Sr. Se'nudor Ol'iveiru Va!laclão. a8soéiando-se :ã.s ma
ni.fcstaçõr.s do Senado ao Sr. conselheiro RnY. Barbosa pot· 
woti:vo da sua eleição parn. membro da_ Côrte Perma!}.~ntc do 
.Ju8tlça Internacional e lamentando nao poder comparec-er 
}Jessoahncntc por se achar enfermo: 

Do Sr. Scna:dor Cost.a Rodrigue~; comrnunicando que não. 
vuudc compaJ·ecer na rcsideneia cln Sr. Senador Ruy Ho.r
l,Jsa. para curupriniCnlahJ. conlurtue clclibera~,;ão do Bennfl<•, 
por lhe ·haver chcga.cln ás 1nfios sômentc ho.ic 19 o tclegi•amma 
ern qu-e lhe era participada Ci ._w a re~:cpção seria no· dia 18 
rb 20 horas, 3pc7.m' clu tclegramma Lf:lr sido C:'\:l?CClido a i7; 

. Da :f:.trnilia do DC:pulado Bada!'ó. agradecc~udo os senti;. 

.lnc.utos do Senado pelo fallccimcnto do seu cbcfe. 
lnLdt•::tdo. 

O, Sr. 2". Secretario dcl'.l a 1·a q lW niio lm paJ',t!C0J'PIL 
' , 

O Sr. Presi_dente --C•.)t"tl.inüa a hora do c:xpedienf:<\!, 

·Q Sr. Moniz Sodré -Peço . a palavra. 
' " 

' 

li 
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O Sr. Presidente ·-·-· Tr·!ll n paluvr·n o n01Jt•e SPnador. 
I 

O Sr. Moniz Sodré -- Dua;; pttlawa~ apcnsa. Sr. Presi-· 
dente. a prO}lO.~ito elo :tltimo c!iscut•so. lido nP;;ta Ca~a. pelo i!
i.ustr•~ rcprcsrntanl (' cl•' :!\Tinas. 

A pt•oposl a dr:· 11 nrn:unbucv. de :;e1· o caso da vicc-presi
<1-cncw rc~olvid0 ;~tn re;mião (las ü:mcaclns ele Minas. S. Paulo . 
. B.:,\hia, Pcrnamb~tc" e outros Estados. nunca chcg·oll a.o meu 
conhccimcnt.c e devo asseverar ao Senado nue si clclla ti~esse 
tido sciencia. lo,:·o a accciturla. porquanto· essa peoposta, em 
::-:ubstancia, •! ic,!enUca :l formula coneilialol'ia. qLie então pro-, 
puz, de ser a e>;collw. ele um elos cnndidalos feita pela Con
venção Nae.ionnL man'.ictn por ;\finas e S. Pauln a ncntrali
cl:tdc prom ct.tida. · 1 
· Fica o.!':sim explic:.~do o facto, qt:c foi considel'ado es
ft~.nhn. de não l.crem os representantes da Bahia. na Ca.roaraj 
e no Senado. se rrd'erido. ern seus discursos. o. cf:te inCidente.· 

' . . - . . ' 

E' esta. Sl'. Presidente. a dcclata•~fio que se me afigura, 
imprescindivd fnzet· neste m0n1P.nto. (Jl-uilo bem_: nw1'to. 
lu:m.) 

O Sr .. Lopes Gonçalves - :3r. ~Presülént.e. Lendo V. Ex. 
me convidado !'!ontem para substit.uir.· n St·. Scnad'or Alexan
(lrinn de Alencar. meu companhiet•o d·~ bancada e prezado· 
amigo. na Commissão dns ~i. que rle.-ia. cm nome do &
nado, apres~nt:u· . con::;-ratulaçõcs e homenagens ao emili:ent.c 
(\OnselhC'irc' Senador Ruy :Barhnsa. por sua cleioão para o alto 
J~Dilto de :iu iz do. 'Corte Internacional de .Justiça. accedi ao con
vite de V. Ex. •\ :.i. bora :fixacht, compareci á residencia do 
ugrcgio patricio, reunindo-me aos illustT'C'S membros da mcsmn. 
t:ommissão e desobrigando-me. como representante elo ~\roa
zonas, da honro;;;rr missf.ío f[lh~ me foi confi:Fln. (Mnito bem.: 
-muito bem.) · · 

O Sr. Alfredo .Ellis ·-· 81· .. P r·•?:;ideni.e. venho comrn'unicar. 
n · Y. Ex. c, por ·interrncdi(' de V. }}x:. e da 1\fesa, ao Senatlo,. 
111le .a Gommissiio nomeada para. pref'tar homcnag·ens e fcli
c:it..·u· o egT·egin Senador pela Bah ia, ST'. fiuy Barbosa. pela; 
~~lei cão do Fi. Ex. pm·a fazer parle da Snp1·ema Côrte Inter·na.
r.:ional cl'p .Just.i~;a. desempenho~l " seu manda.lo. fa.zendo-0: 
rom a dü;t.incção que lhe cumpria. de :wcOrclo eom a ·decisão: 
c}n Senado. tT-azendo do cg-reg·io brasileiro os mais Yivos agra~ 
dccimento~ pelas provas de cn.rinho . e ri!! affecto pela home-

, n.ngem qrie lhe foi prestada.. . . 
Eram estas as pn.lawas que mc cumpria tra.zer· n.o c?nhe-

ci rnento do. Mesa. r, elo Senadn (Mu'ito bem,· muito 'lu:m..) 

O Sr. Presidente --- A 3-Iesa fica intoirad:~;. 

ORl::Ol'rO PARA ~\ COl\fPA.''IITA M PORTO DE .PI;RNAMDUC(I 

-3" discusstí.o da. proposição da On.roru.•a dos. l)eputados 
n. 1 03, de 1!'121. autorizando o Poder E~oouLivo a. abrir os cre-· 
dit-os necas,sarios, om pv.pel, até o ,maximo correspondente ~ 

.. \-
) 



·í7li. 000 libras esterlinas. ao calllbio <lo 12 d., para a~temier 
aos compt·orni:>sos uccorrenics do IC'rmo do accõrdo firmado 
()lU ~I> elo outubro do 11>20, ClHll a SoclélG <lo Conslruction <lu 
Port de Pernambuco. 

Approvada; vae ser submetlida :í. sancção. . 
Votaç~ão, em 2• discussão, da proposição. d!J- Ca;mara dos 

Deputados n. 208, de 1920, que abre, pelo llhmste~·1o da ~a
zenda, o crcct;to especial de 26:454$223, ouro, que se destma 
a saldar a divida do '!'besouro Nacional· com o Lloyd Real 
Hollandcz, pelas passagens fornecidas, em Amsterdam, a bra-
sileiros no começ:.o da guerra curO.Pléa. · . 

Approvada. 
Votação, cm 2• discussão. da propos1çao da Gamara dos 

Deputados n. 255. de 1920, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 22:900$. para pagamento a Vi
cente dos Santos Canc.co t:; Comp., do premio que lhes com
rpcte pela construcção do eutter derwminado batelão n. 2. 

Approvada. 
Votação. cm 3" discussão, da proposiç:ão da Gamara dos 

Deputados n. 9, de 1 92'1, que abre, pelo !1'1inisterio da Fa
zenda, o credito especial de 50 :000$ para nroseguü· o serviço 
de publicação. em volume. de todos os trabalhos 'relativos á 
elaboração do· Codig-o Civil. · 

Approvada; vae á Commissão de Redaçcã.o. 
Votação, em s~ discussão. do proiecto do Senado n. 12, 

do 11>21. rccon heccndo a D. Rosalina Francisco Barreto· o di
reito de heneficiaria do montepio · de. · que era contribuinte 
11cm marido. como ajudante do mestre das officinas da Es
trada de Ferro Central do Brasil, pagas as quotas atrazadas. 

Approvado; vae {L Commissão de Redaccão . 
. Votação. em 3• discussão. do prniecto do Senado n. 35, 

de HH 9. concedendo a D. Maria .da Glorià Dutra Menet:;hezz!, 
viuva de Arnaldo Meneghezzi, ex-inspector da Repartição Ge
ral dos Telegraphos, o direito a pensão de montepio no cargo 
I]UC ellc exercia. 

A,pprovado; vae á Commissão de Redacção. 
Votação. em discussão unica, do vl!to do Prefeito n. 15, 

de 1921. á resolução do Conselho MunicipaL autorizando · 0 
Prefeito a mandar ~·Ontar .. · par_a os effei_t~s da jubilação, :, 
professor~L cathcclratJCa pr1marm D. Em1ha Braga Gomes da 
Cruz .. o neriodo de temrpo de serviço pela. mesmo prestado na 
nnl:iga Escola Municipal S. Sebast,ião. como adjunta. ·. 

Approvado: vac ser devolvidr) ao Sr. · Prefeito. 
Vo(at;>.ão. cm discussão. unica. ·do vt!to do Prefeito n. 21. 

do 1021. á resolnção do Cons.elho , Municipal, · autorizando 4) 

Prefeito a manrlar addiciona1'. para todos ós · effeitos ào 
tem?o de servic.o . n~estado pel:.l .vrofess?ra cathedratica' pri
marJa. D. Antoma Pmto de Arau.1o Corr•!a, o pcrindo em qurJ 
a. mesma professora. rP.(l.'('.U .uma turma de alumnos da Escola 
No!'mal .do Dlstricto Federal. · 

Rejeitado; vae $er remettido ao Sr. Prefeito. 

J','• 
l, .... 
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Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara do~ 
Deputados n. 6G, de 192'1, que prohtbe a importação do gado 
zeb·~ cm todo o territorio nacional. 

Approvada. 

E igualmente approvada. a seguinte 

EMENDA 

Onde convier: 
' «Dentro do prazo de dous annos deverá estar constrmdo 

o luzareto especial de que trata o art. 1 o, podendo o Governo 
abr1r os creditas necessarios para e:;se fim.:r> . 

Votação ·em 1~ discussão, do projecto do Senado n~ 25, de 
1921, autorizando o ·estabelecimento d-e duas linhas de nave
ga•;úo aerea entre· a Capital Federal e a cidade de Porto Al~
grc~. de que possam ser inauguradas até setembro de 1922 e 
dando outras :Providencias. · 

. Approvado; ·vac ás Commissões de Marinha e Guerra e <.fe 
Fmanças. 

Votação, em 3" discussão, da ·proposiÇão· da Camara dos 
'De.p.1tados n. 54, de 192L, que abre o credito de 9 :600$, para 
PU!,ramento da differença de alugueis de predios em que fun
eciimam as Alfandegas de Porto Alegre e de Uruguayana. 

Approvada; vae ser subme'ltida á sancção. 

Votação, em 3a discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. fi7, de 19;3'1, que ahre, pelo Ministerio da 'Fa
zenda, o credito especial de 2:493$670, para pagamento a 
D .. Joanna For[una de Oliveira c filhos. em virtude de sca~ 
tença judiciaria. · 

Approvada; vae ser submettida á sancção'. 

Votação. em 1• discussão, da proposição da •Gamara dos 
Deputados ,n. 120. de 1820. autorizando o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministcrio da Fazencla, o cre.dito especial de ·réis 
3,4,2 :331i~100, para pagamento de salarios devidos aos operarias 
da Imprensa Nacional e Dial·io 0/(ida.l, relativos ao anno 
de 1913. 

· Approvado; vae á. Commissão de. Finanças .. 

Votar.ão. em !:!" discus:;ão, do pro,iecto do Senado n. f21. 
de 1920. âutorizando o Governo a contractar com João . .Mari::~. 
da Silva .Junior, ou com empreza que organizar, a constru
cção de predios destinados á residencia dos funccionarios pu
blicas, civis 0. militares e· dos operarias da União. 

Approvado. 

São successivamr.ntr. approvadas as s·cguintes 

ÉMENDAS 
Onde co.nvier : 
1. o Os lucros das construcçl5es se regularão pelas que ge~ 

ra.lmente se calculam na,2 obras por administração.: 
. ' . • t . 



2." Pam JWtJvr.nil' o mtso do al't. .?", podc!'~t o oonccssio .. 
IHU'ÍO celcbl'lll' eontmcto dr; scguru :;obr1~ o predio o sohri.'l n. 
vida do eomprador, afim rlt• fiNll' g·nl'Qntirlo 0 pagnmr3nt.n dns 
\~onLribui~~õcs futuras. 

:3. ~ Substitumn-s~ as palavras elo art. 1°, § 2". «om apo
ces cl~ dividiL pulllica Jcdernl» pelo seguinte: - (apolicea da 
divida publica, a juro t• lypo que o Governo nchar ~pporturw. 
:foi·mando com cllns. com o recchimrnto de eontrJbuicõo'l .c 
l'E'Sgfit(', l1111 fundo rspr.cial. , 

4." AccrcscC'ntc-se ao mesmo ar(,igo: 
·Os pag·amenLos em apoliccs só serão iniciados. ciepois· lle 

cmpreg·ados doLJS mil contos d1~ réis em predios. pela nmprG?.It 
c-Onst.ructora. · · . 

5. • As apolices serão resg·atadas ao par, á proporção qu0 
:forem ~endo pagas as prestações a que se refere o § 3o: do. ar
tigo i 0

, operando-se o resgate sempre que estejam recolhidOs 
ao fundo especial cincoent,a contos de réis. 

6." As prestações dn uequisíção de cada predio serãc cal
culadas de modo que se complete o Pilgamento em. vinte rm
nos, · sendo facultaclo, porém, aos adqturentes, reduzi l-o. 

7. • Os orçamentos para a construcção dos immoveís <il3- . 
rfw organizados pelo concessionaria c approvados pelo Go
verno, tomando-se por base a média elos precos dos rnat!l
riaes coniprados pelq' Governo no semestre anterior. 

8. • A garantia do contracto ~erá representada por catt~ 
cão de cem contos do réis: em dinheiro ou cm apolices da di
\•ida publicfl i'edernL recolhidos ao Thesouro Nacional. 

O Sr. Presidente - O prnjerl.n yae c;;r1' redig'ido pura a 3" 
discussão .. 

Ao art.. '1" _:_ SubstiLua-He, depois da palavra -contra·· 
ctar com João I\faría da Silva Junior ou a empreza que olle 
organizar - pfllas seguintes: com quem maiores vantagens 
oí'ferecer em concurrencia publica. . -~ 

STJIJ-:EMENDA 

dendo João Maria da Silva Junior prefcrencta, em igual
dade .cJe oondioões, sobre a proposta.. que o Governo · .iulgo.r 
eonveniente. ~ 

Ao arf .. iu: 

§ Na concurrencia publiçu, n propo~ta dever:í. sor· ga-. 
runtida com o deposito· de cem contos o~ réis, effcctuada. nn 
neto da ap1•esent.ação. 

Ao art. :':!". accrc:sccnLe-~f': na hypot.hcsc dr.. eonvir an Go-
"'crpu. · . · 

Vol.açãn, f.~m 3" discussão, dn p1·nposição da Gamara dos 
DcpuLadol'; n. ·11. dr. Hl21. que autoriza o. abertura ·de um cre- , 
<iitn cspecia1 dr~ 358$152, parn pag-amento :t D. EI:r.a Brusse
meyer Caminha . 

. Approvada; ..-a e ·sei' submettida ft sanccão. 



:votat;:.ão. cm 2'' rli,:cussiín, · da proposição da Carnata do:'\ 
Dllputados n. 22, ele 1. 921, considerando do utilidade puhl ir~1' 
a Sociedade Amante dt' Tn:'ltrncc:fto. dc~tn Gnpit.nl. 

Approvada. 
· Votação, cm 2" rlise.ussil.o, da ptoposição da Ca.mai·a Cios 
Deputados u. 67, do H?21, que dispõe sobre a uomoaçãq ctm> 
actunc~ auxiliares de l'Onsu!n.do pr~r·a consulcs ele :2~ du.,;..;e. 

Appl'OV::tda. 

O Sr. Paulo de Frontin (~Hda o1·tlem) -- Sr. Presidente, 
acl:ando-sc sobre a mesa as redac~õcs finaes ·da emenda, do 
S(maào :í proposiÇão dn Gamara n. 9 de 1921 dos projectos 
óo Senado ns. ·1~3 c 35, de HH9 J'cquciro a V. Ex. que 1!0U
sul te o Senado ·sobre se concede urgencia, afim de que, cti.s
pensadas da impressão, se.iam as mesmas immcdiatamcn.f:;e 
discutidas c votadas. 

O Sr. President~ -- Os scnhor·t~s qtl•! approvam o roque
. rim~nto que agaba de ser feito pelo Senndor Padlo Qn Frnn

tin, quoiran~ T ç:va.mar-se. (Pn.tts;:r..) 

'J"oi npprovudo. 

' O Sr. 2" Secretario l1\ ~ilo p..1s! N' eJn discussão o appro-. 
\'!Idos sem de.bn te os seguintes 

N. 270 ·-- l0'2 f 

I 

Re'riMt;âo l'ina.l da ·~mcl!da do Senàdo á Jii'OpMiç~ tia C<t1'Ttlr/"t!. 
rlo.v Deputados n. · 9, dt: .f9U, qu11 ab7~e ·ttm ~redito de• 

· fjO :000$, 2W1'a o. publicar;cí.o d~ f't•abalhns re(6·rentes (}.4) 

Cndigo C·ivil Bros'i.lr.i7'0 · 

Depois da palnvrn - credito ·- do nrl.. 1•, nc.cre{'CenJe-· 
::;.(\: especial. 

Sala da Comrnissão de Redacção, 19 de aetembi'o de 192-L, 
- Fra'tlcisco Nr.iva. Prcsidf'ntc, interino. 7 Y.idal Ramos, Ra
lutor·. - A'ra11.,io G6e,1·. 

N. 271. - J92t 

Redar:çao flna.l dr, prn;iecto do &9Utdo n; ·/2, de .19/9, rcco•nlte
r:endo a D. Rosalina Francisco Bal't·eto o di.rdto de bc .. 
neficiaria do monlcpio dt: (J'Ilt'! . r:ra cont1'ib'Ltíntf! seu. fi .. , 
'llo.do marido Balhino Alves Barreto,· a.ittdantc de mcst'l'e. 
do.\' nfficinas da. T-:~Ytl'ada ri~ PC1'1'0 Ccn t·ra.f .. rio B1,•a.vil 

O Congresso .Nacional resolve: 
Artigo unico. E' rer-onhccido a D. Rosa.lina Francisca 

Sarreto o direito de beneficiaria do monte.pio de que seu ma~ . . . 

• 
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rido era contt•ibuinte, como ajudante do mestre das officinns 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, pagas· as quotas atJ:a~ 
sadas; revogadas às disposições' em contrario .. , 

Sala da Commissão de Redacção, 19 de setembro de 1921 .. 
· :---: Ven.ancio Neú:a, Presidente, interino. - Vidal Ramoi, H.e
·lntor. - ~17'a-tt.fo G6es. ' 

N. 272- 1921 

Red.ac.ção ['inal do p1·ojecto do Senado n. 3/i, de 1.'121, conce...; 
dendo a D. Ma1'ia da GlO?ia Dttt?·a Meneghe::.ze, viuva de 
A.T7!aldo }Jcncyhe::::.e. c:c- inspecto1· dct Bepai'tiçí.io Geral 
dos Telcgmpho.~. o direito d pensão de montcpio no cargo 
por clle e:t,ez·cido ' 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Fica concedido a D. l\Iai'ia da GI,Qria Dutra Me

ll~ghczze, viuva elo inspector de 4• classe, em_ com.rnissão, da 
Hepartição Geral cios Telegraphos Arnaldo Meneghczze o di
l'l'ito a montepio, que se fará no cargo que fllle exercia. 

Art. 2." A contribuinte pagará a ,i o ia e .as t,:Onlribuiçõe-; 
venc1c1as c!t~ .. nma só vez ou por desconto em folha, . 

. , 
Art. ::L" nc.;.·oga.m-.se as disposi~\ÕCs r,m contra do. . 

" Sala da Cornmissão de Redacção, h) de setembro de 1921. 
VenanC'io Neiva, Presidente, interino. - Vidal namos, R~

lator. - A1·aujo Góes. 
, . . , ... r , 

:o .Sr. Paulo. de Frontin. (pela ordem) - Sr. Pr·esi'dCJttr. 
,requeiro a V. Ex. quo cc.nsulte a Casa sobre· si concede dis
pensa de int.m·sticicio para que conste da ordem do dia ·da ses
são de amanhii a proposição da Gamara elos DeputaJos n. 65, 
oCl e 1.921. · · 

J 

Consult.aclo, o Senado concede a dispensa. reqntll'ida. 

O Sr: Presidente.-. l\nila mais Iwvendn·a t.T·attu. vnu 1~-
·vnn ta r a. sessão. · · · 

I)esig·rw para ordt!m do dia da seguint.c: 

2• diRcu>;süo rla propn~ição da Camaro. dns Dcpu~adn.:; 
l~ •. ..:~60, de 1920, que org·::miza a GnnLabilidade Pnblica. d3. 
.l!DJ.ao ( co.m parecer {avnrw .. el da Comm.issão E.~JJCcial de Co.n-
.tab1lidadc. Publica, n. 256, de 1tJ21j: .. · · 

- 2• discnRsão r!a. prnpnsiçiin da Camara dos Deputad(,:-; 
n.- ·59. de :1921. qne abre diversos ernditos fmpplementare·s (h 
Vf'rbas· .6. 8. 21, 31) e 33 dn nrçamr.ntn vigente (com. J)a?'CCCí" 
favoravcl da Crmnnissíio ·de Finanr•as r~ emenda da de Policia. 
T!:. 262, de 1921): · · · 

. Continua1:ão da discussão unica da· proposiçüo da Camara 
áps l)eputado,s n. :lo, .. qe 192.1, que approva a Conv'enção Iu· 

• ,,, . I ' • ' 

. . 
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lnrnncion~l ele Policia Vnferinaria. as~ig·nada entre o BI'nsil •! 

as RPp,tlhlwas A!'g-en tina, Uruguay, Parag:uay e Chilo (com pa-
1''!<'t'1' ja:vo'l'avel. das Co1nnrissücs de Di'Plomacia e T·ratados c d•.' 
Finrm~as, n. 2.ü7, de 1921) ; . 

. Cont.ini1a~rtO áa discu~~ão LJnicu. da proposição da. Camara 
n':'s J?cpuladns ~. 21, ri C: 1 n21. que nppt·ova a Convenção Sa
mt::.tl'm In!crnacwnal assignat!a em Pari:": em '17 de janeiro de 
191~, pelo delrgado hra,ileiro (r:om 1JW'et!C1' {avo1·avel das Com
'lll?'ssõ•.•s de Di1Jlomar:ia e Trrttado~· r: de Finanras, n. 258, de 
·1!12·1); -

2" discuso;;[io · da pl'opo-;i~fto da Camara dos DepuLado~ 
n. J:?, de Hl.21, que abr·e, pelo 1\!inislc!'in. da Viacão e Obra~ 
1-'ublieas. o credito de 16.0'l0 :000$, Sltpplementar á verba 6~. 
n. I- Estrada de Ferr0 Centra~ do Brasil- destinado a des~ 
przas com combnsl ivel. ln hi·Hicanl e. cstopa, etc·. ( cbm JlW'cc('r· 
[avo1·avel da Gommissao cif! f.'hwnças, 11. 25.? de .f .?21) ; 

2• ciiscussiío da 'proposlção . da Camara dos Deputado~ 
11. 58, dl! 1. 92·1, au tnrizanclc• o Govr.rno a abrir o credito· ne
·~r·::saJ•io para pagamento ao n1:l!'flClial llodolpllo Paixão do soldo 
cur'I'cspondente ao perio.do dl' 9 de janeiro a g de fevereiro de 
iH1ri, em que cslfwe funrcionrmdo no Congrcs~n Nacional 
( eom. '}JO'l'CCI.!1' r (('!.'01'(11:('[ da Cmn m.i.>são de Finr:r.ncas n. 262. rli! 
.Jtlz·t); · , · 

Vo.l açúo, cm 2• discussfto, da proposição da. Gamara do~ 
Deputados n. l'iG, de '1!}21, que prohibe a importação do gado 
zcbú cm ~odo o t.eTTif.orio nacional (t:om pa1'ecer [avo1·av.cl do . 
Comrnissao de .·1(11'icnltm·a, hzd?lstr·in, Commerc·io e :h·tes, nu
mero 2.'15. de f.IJ2l, e enu:nda do Sr. Paulo di'! Frontin, já ap-
vrovt~da). ' 

'Lcv<mla-se a.· su:-;sã.o ás j 1 hora~ e 2n minutos. · 
' 

10l"SESSAO El\I 20,DE SETE!\IBHO DE 1921 

PHESIDENCIA DO SR. ,\, AZEREDO, \'ICE-PRESIDENTE 

A's· '13 112 l10ras, abre-se a se~são. a que concorrem. os 
Srs. A. · Azeredo, Cunha Pedrosa, Het;menegildo·.- de· M:oraes, 
Alenxandrino de _1\Jencar. Lauro Sodré, Justo Cherinont, ln
dio do Brasil. .Tosé Eusebio. Costa Rodrigues. Benjamin Bar..: 
r6so, Eloy de Souz.a . .Toão Lyra. Tobias · Monteiro, .Antonio 
Mas<Ja. ·vcnancio NeiYa, Euscbio de Andrade·. 'Araujo . Góes, 
Ar.lonio Moniz, l\Ioniz Sodré. Al l'.redn Ellis, Alvaro de Car
valho ..• TosJ. Murtinho, Pedro Celeost.ino,. Carlos: Cavalcanti. 
Generoso Marques, Carlos BarhoBa P Ycspucio de Abreu (26). 

·, Deixam .de C·Ol11l)ar~CCI', co~~ causa justificada, DS .Srs. 
Abdias . Neves, · Silverio l'l'ery, Lopes · Gonçalves. Godofre.do 
Vianna. 'FP!ix Pach~:>co. Antonino Freire, .Toãa Thomé. Fran
ci·:-r.:o f;a, Carneiro da· Cnnha, Manoel Borba, Rosa e Silva., Eu
sé4)io de 'Ariclrade. Araujo Góes, : OTiveira: Val,lactão, ·Gonçalo· 
RoliC!mberg, Siqueiraq de Menezes. Ruy Barbosa, Bernardino 



Monteiro, Jeronymn Montd1·o, l\farl·.ilio de Lacerda. Nilo .Pc._ 
\}t~rtb:a, l\lodtlst<L I.tXJ.I, !.\Iig·uel de Grli''Yallio, Paulo de ]'l·ontin,. 
So.ropaio ..Cnn•t'.!H.. lrineu Maellado. Raul Sonl'es, Bernardo 
Monteiro, .Fr~~cisco ~l!cs, Ado}pho G-ordo, ~\Na.ro. ct2 Cnrvtt..,.. 
lbo, Ramo:! Ca1ado, Xav1er da S1lv~ .• Lauro 1\:fnlle-r, '\ J.dtll Rn
Jno~. Felipp!' &lnnidt e Boarr!s elos Sant,os (36). 

E' lid.'t, pnsla !'m discussão, e. sem reclamação, a~prpYa
d~t :l :J.Cita d::t· S{'SS5o anterior. ... 

O Sl'. 1" Secret.:u'io dú. cDnt.n do se.guinf~ 

OCí'l' r• i OS • J .. ~.. .... o 

no Sr. ministt·o da .. Faz•.mcla enviando dom; dos · auto,:.;.; 
?J.~:P.h~. Ctns resolu~õe.s l~goisla.t.ivns qne nlbrern os ·seguin1.e~ 
r.red1tos . , · 

DP. :1.: 60GS070, p.n~ pag·amento do que é devi <lo ao Dr~· 
!i'Jilitão .ros•5 de ca.~t.1·o e Sonza. em vil'tude de sentença ju
.1' . . 
1 .c1aria: 

' . 

De H :226S(l/t0, para pag-amento do que é devido a .Jofir:i 
Ilhn, em virtude de sent.enço. ,judiciaria.: 

D~ 23 :07382t9, para pagamento de vencimentos devido.s 
a Olympin Cot1t.inho, ~argcnto eommandrulte dos guardas· dn. 
Mesa de .Rendas de Porto Acre; 

De :á:H53$:138, para paga.rnento do que é devido a. namirt! 
Teixr.it·n tia Rocha, escrivão da Collr.ckn•ia .Federo 1 do Pomb.'t, 
c>m vírt:ude de sentcnr.a judiciada; 

De 3·í :657$47!1, para. pagar o que é devido a Pech·o Car-
los ele .Andrad'e, em virtude de sentené.a judiciaria; . 

De 47 :fH0$!,.97. ,para. pagamento a Laurindo Fclishcrto d~ 
~l.~r,is, em vii·tude de sentr.nça judiciaria; e as que: · 

Releva da 1prescripção em que incorreu o cardeal D, Joa
quim Arcovcrde de Albuqucrq\Je Cavalcante, pMa. ·· r.,eceber os 
cong:ruas de cnnego prebendacto de Olinda; . · 

Rooo.nhece a . D. Leopoldina Maria do .A . .maral . Tést.e 
o. direito· ao· montepio civil deixa elo por morte de seu marido 
.Joaquim Rodrigues Teste, ex-agente· da Estrada de Ferro Rio 
d'Ouro; e · - · 
· Is;enta · dos- direitos de importação o gado vaccmm prd~ 
riN:Ient~ da .Bolivi·a, introduziclo na,~ regiões de Matto GrO.sso 
o .Am~zona.s. banhadas pelos rios :\Iamoré e Madei:r.d. - Ar
ohive-se urn dos autograp!1o::; r. rr.mett::t-se o outro· :í · Ca-
mnra dos · Deputados. · 

Do Sr. 't'a•-a.res .da. Motta, se<:.retario da. Assembléa Le
"'isJativ~ de Sergipe. cnmmunicando n. instaliação dos traba ... 
f.h(ls da mesmo. assemb!~a e n. eleição da. Me..s:t que· tem de ser..,. 
vir Dll actup.I sessão. - Inte<:irado. · 

.. no. Rr. secretario da· Associação Gommercial do · Rio dtl' 
.Taneiro of:fcror.endo os discurso!:: prontlncia.dos · pelos. . Srs. 



mlnjsLro~ do I"u.r~B"lW·~· c Dt·. Garlo:; .rorúão, .com J'Cfcrcncia 
;.J() Jntcrcnrn!Ji•) culllntCrcinl do .Fknsil com aqucll~ Jlair.. 
Jnt~irado. 

o Sr. 3" SeOTil'tal'ÍO ·,sercillilo ~~~~ ~"} ut:cl.-n·n que u.iív IH~ 
pi! l' ec(}rc"' . 

ORDEM DO DIA 

_:1.' di seu ssã0 dr{ pro po<;J ~ao rJi:t r.::l!narn. dos Do pu t.acto·s 
.tr.. :.:!60, de lt1:20. t.,'ue r,,rrr~tnizn tt Con1a1Jilida(le Publica,. t:l-~ . 
.Unmo. ·. · ·-· 

O 81·. Presidente - L~Lll lJl'Opuôiçã.t• cuntén.1 1 iO a.l'tigD::l 
êlll oito capítulos. 'I.' ou por :i::so submeüúl-u. ri cli:;.cus~1.o :por 
e.apiLulos. (Pausa.) · · · · 

l!:uccrrudu a cl Í:'it~u:::,...i.o ·do~ r:•Ho capi{ulo~. Jic:mdo a.d'irtil-..1. 
a votação.-

2" diseussií() i:ln lH'Opo:;içiío da Ga.1u:u·a Jo,o; .DeputwJ.u~ 
~~-. {iü. de Hi.Z·l, que .:Jbre diYt'r::os crcdi!.os snpp.le.r.u.e.otn.rcrs rt-s 
serbas ti, 8, 2:1,, 30 c 33 rJo orcyamcnto vigente. . 

Enoerrada. ·é adiada a discusSúo. 
. ' 

. ' 

. Continuaç:M da. tliscuseiio unicn da, pl'(l!)Osição da Gamam 
ckl·::: ,~put.adl1S n. 1 o, de Hl21, que appl'OVa a Convencão Iu·· 
!crn<v::ional cl0 .P-olicia Yl'lrrinaria, assignada entre o I~r.u~!l e 
<1S H8Ptlblica:> At'g·en.Lintl, elo Urug·un~', Purag1.1ny e Chile. · 

. Enc.rrrada c· ·adiada a votaç:ão. 

··. 
\')mtinlJ[l~fio cln. dist~us:-iiü unica da prnposi~ãf.l. diJ. :caina~·,á 

(!,.:-; [:~t~puta.dos ll. :! 1, (lC H!2-l. (jl.W HJ:)'proo,.·:~. :l. CODVÍ)J:l(làr,f m,~ 
nitaria· fnlcrnaciomtl. a:;signada em Ptii'i~ rom ·J'i ele j;.me~r'o r~· 
1!:121:. pelo 'delrg-ndo bra.silciru. 

'.E~ncerra.da e adirü.!a a. vota.çiio . . . 
' ' · .. 

cmiDl'l'O DE 16,000 :000$ PARA A CENTRAL 00 Bl'~ ... Slr, 

2• discussão cln. proposição da Ca.mar::t el-os Deput.:tdó.~ 
J:. · ::2, ele 1921. .out.l ulJl:'c, . pr.:!o Mir~istco.dn d::t Vi:lç:ão o Obrn::; 
.Publicw3, o creditu de 16·. uno :000$, !'upplemcntar á verl'm 6", 
n. I - Estratia de Ferro Central do Brasil - destinado ~ de..s-
·Pezns eom comlbustivel, · luhrific~nte, est.qpa, Gtc •. · · 

· Enc.crracltt ·c ttdiada ti. YQ.~'lçãp •: 



.. !'!JUIDITO PARA PAGAMENTO AO SR. HOOO.LP!IO PAIXÃO 

24 discussão da propoo;;ição da Gamara· dos Deputado:; 
n. 58, de 1921, autorizando o Govemo a abrir o credito ne- .• 
'cC'ssario para pagamento ao marechal Roclulpho Paixão do soldo 
correspondente ao periodo de u de janeiro a 9 de fevereiro do 
Hd5, em que esteve funccionando nu Congresso Na.oiomt! 

Encerrada ~ ~di:ada a votação·. 

· 3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 65, de HJ21, que prohine a importaçáo do gado zcbú t•m todo 
o territorio nacional. ; 

Encerrada e adiada · a votação. 

O Sr. Presidente - Sada. mais havendo a tratar, vou 
14i.wantar: a sessão. ' 

Desi~no para ordem .do . dia da seguinte: 
Votil~,;üu. t'lll '..!" di.,;(·.n~.são; da proposição da ca·mara dos 

DeputadoR u. ?tiO, de 1920, que organiza a Contabilidade Pu
blica da União (corri emendas da Uommissão Especial de 
Cuntab'ilidc.de Publica e pa1'eCC1' n. 256, de 4 92·1); 

Votação, em 2~· di.scussão, da proposição· da Gamara dos 
Deputados n. 59. de 192.1, que abre diversos creditas supple-. 
mentares ás verbas · 6, 8, 21, 30 e 33, do orçamento vigente 
(cum 1Ja1·ccc1' [avo1·avel da C'cnnrnissão de F·inanças e emenda 
da de Policiâ, n. 263, de 1921); 

.Vota~:ão, ·em· discussão unica., {la proposição da Camara. 
dos De-putados n.-- 12, de 1921,. que approva a Convenção In
te1'!laeional. de .Policia·Veterinaria assiguada entre d Brasil e 
as Republicas . Argentina, Uruguay, Paraguay e Chile (com 
as Repuhlieas Arg-f?ntinas, Uruguay, Paraguay e Chile. (com 
purece1• favoravel da Com·missão de Diplomacia e. T1·atados c 
d F • '-'"7 d '9'U' . · f: tnanças, n. "'" , e • ..,. , ; 

Votação.' en1' discussão un,ica, da proposição da ·Gamara 
.. dos. Dr.putacios 11; 21, de 1921. que approva a. Convenção Sa
':iiJ~i'~a .. Jnt,ern"adonal .assign.aci!J- r;in Par:is em 17 .. de janeiro 
.~de., 1 f;í.12, p~Jo deLegado . brasileiro (com 2Jm·ece1· (avoravel das 
.Corri'niissõcs de Diplmnar.irJ. e T1'à.tados c. de Finanças •. n. 258, 
de 192f); · ·· 

Votação, cm .2" di.~cussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 3:2, de .•1921. que abre, pelo .Ministerio dia Via
oão c Ohras Publirms, o à edito dn 16.900:000$, supplclllcnlar 
á v0rba 6", n. I- Estrada de Ferro Central do Br31sil 
·destinado a· dcspezas com ·combustível, · lu!brificante, e:; topa, 
et.~. (com :pC!rccc?· favoravel da Com missão de Finanças, 

"5' 1' d ·1n"'/)• · · '· n. ,... .,, c ,,,.... ._ · . 
. Votação, ~m 2• • discussão, da proposição da. Camara dos 

P,epu{ados u. 58,· de if)2!, autorizando o Govern.o a n.b:rit: o 
. . . . . 

I. 
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credtb nece::;:;ario par:~ pagamento ao mare-chal R.udo~pllo 
Paixão do s.oldo correspondente ao periodo de 9 de janeiro p. 
.,., «i !C\"t:H'E"iro do Hl115, e·tn que esteve iunccionando ·no Cbn
grc.sso 'Nacirmal (com pareée1· {av07·avcl da 'Commissdo. . de 
Pinançasn. n. 262, de / 92-1) ; .. · 

~ 

Votação, em 3" discussão, da proposição da Camal'S.: tios 
Deputado:; n. ü5, de 1821, que prohibc a importação do gadu 
zebt1, em todo ll terrilorio nac10nal (com parece1· [avo1·avcl 
da Coutm:i.~são ·de Ag1·ic:ultw·a, .Lrulustrüt e· Co-m-me1'Cio e A1·t.es, 
n. 2.15, d!! 1 !i21, c emenda do Sr. Paulo àe Frontin, já a1J
IJI'ovcda).; 

2• discussão do projecto do l:ienudo n. 50,. d~ HWG, fn.
z~ndu diversas modiJicacões nas leis que Ol1g:lU:l~aran\ as 
caixas economicas (com 2Jarecer c<mt1'al·io da Commissúo de 
Finanças n. 250, ele 192·1); ' 

·. ;:·:. discussão do projecLo do Senado i:t. ~~2, d1~ 1920, que 
d~!SO.ffieiaJiza os Collegios .l\lilitares e os submet~c ao 1;cgi·ncn 
que menciona (of{erecido pala Com.mi.~são de . Marinha c 
(Juen·a e com parecer contrario da de Finança.s : n. 251; 
de 192·/Q; 

2a· discussão do projecto do Se'nado. n. 9, de 1.921, equi...,. 
parando os vencimentos dos funccionarios civis dos Arsenaes 
de Marinha· de Matto Grosso c do Pará aos dos do .Rio de 
Janeiro (com par"cccr (avorav.el da Commissão de FinanÇas 

'1"'1 d '9"1) .. rt . ... o,.., c 1 ... . ; 

,. ::}" · discussiio do projecto do Sen<.Ldo n. 20, de 192·1, con
cedendo ao& i'uncciónarios e ao:f o~perarios; diaristas Ú' . men
salhrtas, que passaram· a. .servir mi ~nspecl<>ria dJe Portos, Rios 
e Uanaes, por· e1feito de cncampação de concessões ·CXisten..: 
tes e que contavam mais de ct·ez ánnos, os mesmos direitos c 
.regalia::: de que gosam os dias .esLradas de ferro · fcdcraes 
(t·u'ut pn.rece1· favoravcl. ela , Com missão de Finanças n . . 25:J, 
de .1921):. · · · \ , , . , . :··i r, .. !2 ~\i; • 

1 
: 2·' dis(·U>:são da Pl'oposicão da. rCamara dos Deputatl·os 

n:; .. s;:;~ · dé ·192'1, que abre. pelo MinisLerio dt-?. ·Guerra. o cre
dito supplenwnLar d1! 7:101 :7Gf•$800; á' verba · 9a :«Soldos, 
c-tarJaS e tn·al :iir:a(:ões .:lat' praças, do orçamentr> vigente (com 
emenda· da Commissão .·de ·Finaw;as, pa1·ece7• n. 260, de ·I !121) ; 

' . ' ' . . 

Conlinnnt;fto c!a 0" diseus·são da pr•>l:•c·~i~:ão da Gamara dn.~ 
Dl.'pntadn n.. 5G, de· HJ2t, ·quo · aJ,r,e, pele: l\iini.sterio ct.a 
Mat·inha. o c!'edi!o •.!\:\ 100 :000*, para aHlmder á hospitaliza
•.:à·J ·de doct~te:; tu·berculo:;oa, dn. i'llarinha, !'In Nova Friburgo 
(com pcwrJce1: (avoravel da Cormnissão de F·inanças á 2Jropnc
si-;ão, e opúW1Ulo qtw seja destacada a entenda do .Sr. Pau/lo 
de Pronl'in .. pa1'a. constitttiT: PI'Oiecto especial, n. 261 de 1921); 

Gonlmuaçii.o da ;_1• discn~são da prc>N•::;ic_ão da Gamara dos 
Deputados n. · 250,, d0 1020. gue manda contar, para o:s cJ'
fcitos de reforma, o pcriodo de tempo em que os officiac:'i 
da Armada e das classes anncxas, : enhani' prestado como. 
a:prer•.dizes nas C!fficiaes" dos Al'senaes da ·1\Iai-inha. (com. pa-
7't:cer •fatM·avr:l dá Commissãq de Marinha ti pi'Oposição. e ~ 
emeM<l do Sr .. Paulo de Fronttn, n. ~45~ ,de 19!U); · 

' 

·' 



3'0~: 

Di,;cui'~tio 1.1uica dtJ t:do Jo. Pt·cfeito â rcsoluçã.o do Cou
~-f'!lbo Municipal, que clc·Yo. o.; Ycncimenlos dôs guax:da; mu
l•lCLpaci' (com parr.cct· [ar,J1'Ht~cl da Commissilu .de G:m~~fi-
t:nf.çúo n. 2-11, dr:: ·:!~~·:r. · 

... 
.l.IJ'•'tlU!tt-·~.e a ~l·,.:~Gtt Úf: I ,4 hOJ':t:.". 

102' SESS;\0, EM 21 DE SETEMBRO DE i92i 

JJ}(l!:SIDg.NC!.\ l10 !4n .• \. ,\Zl.mEDU, VlCB•PllES!DE;-.i'Í'E · 
. . . I 

A'':i 13 % hora:; a!Jec-::e a se~súo, a que concorrenf' (r.5 

Sr::. A. Azercdo, Cunha Podrosa, Hermenegildo de Moraes. 
.i\.le:xandrino de Alencar, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, Justo 
Cbermont, Indio do Brasil, José Euzcbio, Costa Rodrigúe;;, João 
'l'h0mé, Benjamin Barroso, Eloy de Souza, · .Toão Lyra, 'l'obim; 
:.'lfontciro, Venanc!o Neiva, Antonio) 1\Ioniz, Moniz Sodré, Ber
Itardino Monteiro, .Teron:nrio 1\Iomeiro, l\farcilio de Lacerda, 
'Paulo de Front.in, Irineu Machado, Alfredo Ellis, Alvaro dt~ 
ea.:~valho, .José 1\lurtinho, Pedro Celestino, Carlos Cavalcan~e. 
Lauro lHüllcr, Vida! na mos, Fclippc. Schmidt . e Cario,& B.:lr-
bosa (31) ~ · · · · . ·' · . .'. · 

. Deixam de coníparecer · CL•l!l causa ,iustil'icada. os Srs. 
Abdias Neves, :MendonÇa Martins. Silverio. Nery, Godofreóo . 
Vianna, Costa RodrigU,es; . Fclix Pacheco, Antoninci Freire. 
J?ranciseo Sá. .Antonio .·Massa·. Carnei·ro da Cunha. .1\fanoel 
.Borba, Rosa ·e Silva, Euzebio de ~\ndrade, Araujo Góe.s, Oli- · 
vcim Valladão, Gonçalo Rollembere, Si queira de Menezes, Ru..;~ · 
Barbosa,. Nilo Peçanha, . Modesto r.. cai; !lfig·uel de- Carvalho,· . 
Sampaio Gorrea. Raul Soares, Bernardo l\Ionteiro, Ei·a.ncisc·~ 
Sallc·s, AdoJ.pho 'Gordo. Ramos Caiado, Generoso Marques, Xa- · 
~;ier da; Silva, Soares ·dos Santos e Vcspucio de Abreu (3i) .. · 

E' lida, ;posta cm discussão, e sem reclamação approvada 
•~ ttcta da sessão anterior. . 

' . . ' 

O Sr. 1'' Secretario uá eou\a do segniutc 

BXPEDIEKT:~; 
... 

( 

lJo:'l altmmos. e p·rofessorcs da Escola do Commercio .d.e 
llotucatú, · apresentando ao Senado . congl'qlulações por mo-. 
tivo da eleição do St·. nuy Barbosa para a · Côrte· Interna-
c,ional cie Justiça; . _ 

Da Mesa da Camat·a do:;· Deputados do Pat'á; con:,r~·alu~ 
JandO-!:W com o Se~ado pelo mesmo motivo; . 
. . Do_ Sr. De odoro de Mendonça, SecretariO'. da. Camara do'.l 
n~~i)utado.s do ,\>ará, communicanclo ? 1 insta.llaçüo dos respc- .. 
ctiyos trabalhos le.gislatiyos .. - InteJ.rado ., ...... ~. .. .. .. . 

, 

• • 

., 
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O Sr. 3" Se_çreta~io .(ser-uinrlo. de_ .2'). pr._ºcede .tt le1~U!:31 do . 
. seguinte · 

PAilECER 

N .. 273 - i\J21 

]le(lacr;ão para :J• discussão elo lJtojccto elo Senado tt. '121, .de 
1.?20, mttorizando o Oover·no a contractm· corn quem rnaw
'J'cs ·vantav.ens ô((er·ece1', tendo João J.lfaria da Silva Junim• 
prcfere·ncia, .cm ·ioualdadt? de condições, a ponstrucp~o de 
1/t'edios para os f'wncc'ionar·ios pttblicos, ch,is. e mtlttares 
c opera·J•ios ·da União 

O Congresso Nncional resolve: 

Alt. 1." Fica o Governo autorizado a contractar com queni 
maiores vantagens offereccr, em concurl'encia publica, tendo 
João l\1aria da Silva .Junior, preferencia, em igualdade de con
dições, sobre a proposta que o . Governo julgar conveniente, 
a construcção de preclios, nesta Capital, destinados á residen.,. 
cio de operar i os c funccionarios de estradas de ferro, arsenaes,. 
repartições publicas federaes, officiaes do Exercito, da· Ar
mada, c da Policia clci Districto Federal, membros da Justiça, 

. e elo Ministerio Publico Federal, e do mesmo Districto, ~fun
ccionarios da Secretaria do Senado, da Camara dos Depú
Lados, do Supremo Tribunal Federal, e da Côrte de Appella
(;ão que offereçam garantia· ao pagamento. tla ámortização 
e ,juros abaixo indicados. · · 

. § L o· Na concur1:encia · publica, a proposta deverá . ser 
garantida com o· deposito de· cem contoS~ de réis,. effectuada 
no acto da apresentação. · . 

· ~ 2. o· Os predios serão . construidos mecuante orçamento e 
pro,jectos, devidamente approvados ~elo Departamento Na
cional da Saude Publica e pela Prefeitura ·Municipal e fisca
lizados por funccionario nomeado pelo 'Ministerio da Justiça 
e Negocies. Interiores, á. custa do contractante. ~. · . · 

§ 3. o Construido o · predio e em condições de ser habi
tado pelo .l'unccionario que o houver solicitado, será ·pago o 
seu m·eço ao contractantc cm apolices da divida publica, ·11 
,juro e typo que. o Governo achar opportuno, fórmando com. 
cllas, con1 o recebimento .de contribuições e resgate, um funrlo 

§ 4. o Na mesma data, o funccionario receberá a escriptura 
publica da mesma propriedade, passada pelo Governo, sob. 
hypotheca e que garanta q . capital desembolsado, seus juros 
c amortização, conforme a proposta para acauis'icão do predio 
a construir. · · . · . . · · · .· . · . 

§ 5. o O contractante não gosará Cle favores de qualquer 
especie, seja da · União, seja da Municipalidade do Districto 
Federal. · 

§ 6. o Os lucros das construcções se regularão pelos que 
geralmente se calculam nas obras por administração. 

§ 7. o Para prevenir o, caso do art. 2", poderá o .concessio
naria celebrar contracto de seguro sobre o predio e sobre' a. 
vida do comprador, afim de. ficar garantido o pagamento das 
contribuições futuras.. · . 

~. -- (Vgl. v. .. 20 

' 
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, . § 8·. • Os pagamentos em apolices só serão iniciados, rle-. 
pois de empregados dous mil contos de réis em predios, peia 
empreza constructora. 

· § 9. o As apolices serão resg~tadas ao par, â propo:rc:ão 
que forem sendo pagas as ·'prestações, operando-sj:l o resgate 
sempre que estejam recolhidos ao fundo especial cinco·mta 
Mntos de réis. 

§ 1 O. As prestações da acquisição de cada predio ser'áo 
calculadas, de· modo a que se complete o pagamento. em 20 
annos, sendo facultado, porém, aos adquirentes, reduzil-o; 1 

. § 11 : Os· orçamentos para construcção dos immoveis se
rão organizados pelo concessionario e approvaâos pelo Go
verno, tomando-se por base a média dos preços dos materiaes 
comprados pelo Governo no semestre anterior. 

§ 12. A garantia do contracto será representada por c::>.u
ção de cem contos de réis, em dinheiro ou em àpblices. da di
vida publica federal, recolhidos ao Thesouro 'Nacional. • 

. Art .. 2. 0 Si sobreyier o fallecimcnto ou .a perda do· ~m
p~ego de qualquer· funccionario que tenha ajustado a ac(iui
si~ão ~ de Um. predio . antes de sua ·liquidação fin~L a 
empreza se obriga a uagar as prestações . que, porventura, 

. ainda faltem, de. modo que o Thesouro não . soffra pre- • 
Juizo. Para esse fin1 o comprador firmará contracto par
ticular com · a empreza, por occasião. da compra, dando
lhe direitos .. de se appossar. · do . predio em questão e. · 
a!iJgal-o por. sua conta; e logo .. que. esteja feito o· pa
gamento de todas. ·as prestações e seus respectivos juros, por 
meio. dos alugueis que .o' p:cedio possa dar, a empreza o de
volverá, · cómo ·restituição' e . sem omis , algum, ao comprador 
ou a· seus herdeiros. · · 
. · .. f t.~ o O Thesouro·: descontará cinco por ·cento ao que 

tlver. de pagar. pelas construcções para se · garantir contra 
qualquer eventualidade; ficando esse desconto como'.fundo de 
reserva •e .á di~posição da empreza, logo ,que esta esteja quite 
com o Thesouro .. mas não poderá ser· levantado sinão em 
1 iq1.1idação• final do contracto., . · · · ~ 

· Art. 3. 0 . O Governo, na llypothese d:e convir, contractará .. 
nas mesmas condições. a construção de predios .. para a instal
lação. 'dos :serviços publicos federaes nesta . Capital. · · · 

. paragr~P,ho' . unÚ:o: ·. As verbas orçamentarias destinaàas 
aos ·alugu~Is dos pred1os . occupados por esses· serviços . serão 
empregadas .no custeio da amortização . e juros das apolines · 
par~ ,pagame:nto, do contractante. · · , • · · 

·:. Art. :.:4. o, O Governo; .. :~~ . contracto · autorizado; especi- . 
ficará as·. demais :condições necessat'ias á sua execuÇão; ·asse.- . 
gurará:ao ;contractante.:o :direHto d~ d'~sapropri?-ção por utill- ; 
dade publica dos terrenos e prediOS necessar10s ás ' novas 
con~trucç_õcs:, e ·se . obrigará;· a ordenar. · o, mínimo annual .de 
cincq :mil cq[ltos:.em ccipstrucções. · · ··. · · ' · _, ·:· . 

. ' ' . ' 

. , , .. Art .. , 5. '!..·R,evogam-se .. ·as·· disposições· cm ·cémtradp. · 
• , • ' ' : ,.. •. ' o : ,, ,, ' , o ' ' 'o o ' ' ' ' 'I • ' '• .: 

. S~la das· COmJ?lissões, · 2i de-, setembro de 1921. - Eusehio 
tlc lPJ..dtg.de, . ~~es1den~e. · .- . Jeronymo ll1onte{ro, Relator. - . 
tirt.t,o.nw· N assa .. . - 1 h~tneu· Machado. ·,_,. ll1a1~cilio ·de Lacerda. 

• ,· ' 1 ', '.. . ' ' ' • ~ • r · · · , ~ I 
.. ''·' 

,. 
'' ' ... · .. . •. 



PROJEC'l'O DO SENADO N, 12·1, DE 1920, EMENDADO EM 2" DJS
CUSS,\0, /1. QUE SE H!WEIUJ A HEDACÇ,\0 SUPRA 

. O Congresso . Nacional decreta: · 
Art. 1. • Fico: o ·Governo autorizado · a contractar com 

João Maria da Silva .Junior, ou com a em preza . que elle r)l:'
ganizar, a construcção de predios, nesta Capital, destinados a 
residencias de operarias e í'unccionarios de estra'das de ferro, 
arsenaes, · repartições. publicas federaes, officiaes do Exer·cito, 
da Armada e da l)olicia do Districto Federal, membros da 
Justiça c do Mil;listerio Publico Fedei·al, e do mesmo Districto, 
funccionarios das secretarias do Senado, da Camara elos Depu
tados, do Supremo Tribunal Federal e da COrte de Appellação, 
e outros funccionarios. que offereçam garantia a.o pag·amento 
da amortização e juros abaixo indicados. 

~ 1 . o Os predios serão construidos mediante orçamenw e. 
projectos, devidamente appr.ovados pela Repartição Geral da 
Saude Publica c pela Prefeitura Municipal e fiscalizados por 
fiscal nomeado pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interio-
res, á custa do. contractante. · · · ' · 

Construido o predio e em condições de se:- habitado pelo 
funccionario que o houver solicitado, será pago o seu peeço 
ao contractante em apolices ela divida publica· federal ao pa:·. 

§ 2. o Na mesma data, o funccionarib, receberá a escri
ptura publica ela mesma propriedade, passada pelo Governe, 
sob hypotheca e que garanta o capital desembolsado, seus 
Juros e amortização, conforme a proposta para acauisição do 
predio a construir. . 

§ 3. o O contractante não gosar::í. de favor·e~ de qualqal'!r 
especie, seja da . União, seja da l.Vluvicipalicl::~.de do Distz·icto 
Federal. 

Art. 2. o Si sob1"evier ·o fallecimento ou a pe·rda do em
prCgo de qualquer i'unccionario que tenha ajustado a acqui
sição de um predio : antes de sua liquidação :final. a 
empreza so- obriga a pagar as prestações que, porventura, 
aindà faltem, de modo que o Thesouró · não soffra pr3-
juizo. Para esse fim o comprador firmará ·contracto par
ticular com a empreza, por occasião da compra, dando
lhe direitos de se appossar elo predio .em questão e 
alugai-o por sua conta; e logo que. esteja feito o pa
gamento de todas as prestações e seus respectivos ,juros, por 
meio dos alugueis que o predio possa dar, a empreza- o de
volverá,. como restituição e sem onus algum, ao ·comprador 
ou a seus herdeiros. 

, § 1. o O 'l'hesouro descontará cip.co por cento do que· 
tiver de paf;ar pelas construcções pf.ira se garantir contra 
qualquer eventualidade, ficando esse desconto .como fundo; ele 
reserva e á disposição da empreza, logo que esta esteja quitf.' 
com o Thesouro, . mas não poderá ser levantado · si não sm 
liquidação final do contra'cto. . · · 

, Art. 3. • O Governo contracia.rá .nas mesmas condições :t 
construcção de· predios · para inst~Ilação de servicos publico~ 
federaes nesta CapitaJ. . . 

Paragrapho unico. As verbas orçamentarias destinadas. 
aos alugueis dos predios occupados por esses serviços · sei-ão 
empregadas na c.usteio da· amortização e juros. das· apvl:ce.; 
para pagamento· do contractante., 
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Art. 4.." O Governo, no conLracto autot•izado, csp'3-:!i-
1'icará as demais condições ncccssarias á sua execução; n~se
gurará ao contractante o direito do desapropriaç[o por utili
dade. pulJ!ica dos terrenos o predios uecessarios ás novas 
construcções c se obrigará a ordenar o minimo auuual de 
.cinco mil contos em construcfiões. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1920 •: ,_ Irine1t Ma
chado. 

O Sr. Jeronymo Monteiro ( •) ·- St·. Pl'usidenf.n, eon
Unuo a receber do varios pontos elo Estado du Espirilo Santo 
J'eclarnações cont.ra o mão sorvit;;o de transporLes nas linhus 
da Estrada de Ferro Leopoldina. 

J.Jogo que me chegaram ús mãos as pl'imoil'as recluma
l:ões, Live occasião de me dirigir á suporinl;endonciu · dessa 
empreza . c ::i!hi fazer ver a irre:gulurida'Clc desse scrvico, 'Pe

dindo as providencias que o caso exigiu. 
NoLCJ, ·como sempre, qub <) mais l'acil ohLer-so a audien·

eia, a aLLenr;;.ão da parte elos grandes adrninisLráclures da R.e
publica, dos llomens que i.eem as maximas respom;abiliclades 
pelo serviço publico, dos homens que tcem o seu tempa to
mado pelas mulLiplas occupações que o' trabalho publico im
põe. elo que obter-se n aiJcncüo do grande, elo cmin1.mLe, ·do 
notavel, do circumspecto - e qi:Jaesqucr outros. 4]ualifieat.ivo~ 
que se possam aecre:::centar - superintcndenl.c ela Leopold.inn. 

Parece um chr.:fe, maior que o proprio Chefe ela Nu~;ão, c 
se escusa ele dar attençãc. a qualquer pe~soa qu~~ o proeura .. 

Não obstante, hí. deixei a rcelamacão de que cm poJ'Laclor. 
'l'ivc promessa formal de que •proviclenei'hs scr:iam dadas no 
sentido de regularizar tanto qnan(o possivel o sr.:rvi<;o ele 
transportes de que se queixavam os lavradores., 

Passaram-se os tempos .. As l'cclamaçõcs continuavam. 
E ,jú se vão talvez mais de trinta dias sem que :.~ .. c;iLuação su 
modifique., ··· 

Nessas condições. t.omcl a deliberação ele não rnais pro
curar esta altissinw. ant.oridadc, maior elo que as nossas mais 
rcspeitaveis c vir mo servir da tribuna do Senado para áprc
scntar novamente o protoslo, esperando que desta vez sc,ln. 
ouvido. Mas não· qUero tambem, Sr. Presidenf,c, limitar o 
meu pedido ii pessoa d.o g·rande potentado que ó e super
hlt(;ndent.e da Companhia Leopoldina; estendo-o ~to Litula.t•. 
da pasta da Viaçfw, a· quem compete mais divectamentc à pro
videncia sobre o assumpto, o ainda ao Sr. MinisL1'0 da Agri
cultura, visto como ellc se .refere principialmentc ao trans..: 
rporte ele productos que tcem aLtinencia com aquel.la pasta e 
que merecem receber daqucllc titular a protecção que o Go
verno costuma· dispensar :i lavoura. 

' ( 

~(~) Eslu discurso não. foi revisto pelo orador. 

' 
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Não mo poupo, Sr. Presidente, ao dever de ler ao Senado 
o officio qúe ultimamente me chegou, de alguns lavra
{!orcs que estão sendo preJudicados po1' esse múo scl'vico. 
Devo dizer, porém. que si se tratasse apenas do uma irregu
laridade rcsultanlc do accumulo de pro dueLos a serem trans·
.portados por essas linhas, si se tratasse de uma questão rc
HulLante de· crise cconomica ou deficiencia de recursos por 
parLe ela companhia, cu seria o primeiro a aconselhar aos la
vmdorcs elo Espírito Santo que tivessem paciencia · c dessem 
tempo· para que as cousas se normalizassem. 

Notei, porém, nas notas de protestos a mim enviados, que 
não se tratava sómentc t!c uma irregularidade re3nltante de 
força maior; tratava-se aindn. de um abuso, que precisa ser~ 
remediado .. 

Os lavradores toem o seu ca:f6 a transportar para o gran
de mercado desta Capital. Rcmettcem-n'o para a estação, onde 
o depositam. despachaip-n'o e lú fica retido, estragando-se, e 
lJCrdcndo a occasião ele encontrar bom preco no mercado, em
quanto que os r.ompracloros desta Capital fazem com a com
panhia os· seus contractos c i'acilmentc encontram transporte 
IJUra a sua merc!ldoria comprada dos proprios lavradores. 

E' um meio esse de fâzcr baixar o preço do producto cm: 
hf:'ncficio elos pretenclcnLes. Acho que ú um abuso a que os 
l~lin is.t1:~s aos •quaes :1>cabo de me !'Cfcrir deverão pôr I crn~ 
Immcchutamentc. 

Aqui esLú o officio a que me referi. assignaclo por diver
sos lavradores, que a mim se dirigem pedindo intervenha 
,junto a amigos do superintendente da Leopoldina; afim de 
que essa boa amizade possa fazer.. com que aquelle grande 
senhor resolva uma sHuacão por demais ai'flictiva .. .Diz o se
guinte: · {o'1! 

«Exmo. Sr. Senador .Tcronymo Monteiro - Sabendo ser 
V. Ex. amigo ela classe agrícola elo nosso Estado. vimo o; cm 
nome deli a pedir-lhe a intervenÇão do ·Senador Nilo PeQa
nha no sentido ele conseguir transporte para os nossos cafés, 
depositados nos armazcns da Leopolclina c .iú. dcspachadós c 
ali i reLidos sem razão· de· set·, pois a Companhia Leopoldina 
só está fornecendo var;ons aos compradores que· o carregam 
cm sem; armazens, deixando porém de carregar aquelles que 
estão reLidos nos mesmos, embora j:í. despachados. ,Em ·•ista 
di~to, resolvemos. dirigir-lhe esta, pedindo-lhe se esforce para 
que a companhia tean;;porte os cafés da lavoura que jú' te
nham recebido despacho, pois. o commercio desenvolve uma 
eampanha sobre as compras -ele café aqui, v.isto como a Leo
poldina somente fornece carros a clles. Ainda· ho,jc, carrega
ram nos arma7.ens varies commerciantes compradores, dei
xando de set· carregados na mesma estação cafés que· estavam 
despachados ha dous mczes, o que é um absurdo. . · 

Esperando qu c V. Ex.. interfira pela nossa classe. desde 
.iá agradecemos. Saudações. São João elo Muquy, 17 de setem
bro ele i.92i. - Matheu.s Xavie?'. - Caeta'no da Paz. secreta
rio. - Dr. Monteiro Lobato. - Cezw· Vieim Machado. -
Fortunato Custodio RU1e·iro. - Pecl-i•o .To!io · V·ieim Machado., 
Genarn l'ieim Machado. - Joéío Viei·ra da Fra(Ja. - il:la.tlm-
7'ino Eva.ngeUsta de Oart•allto. ,__, Clwb?·eb Com.p. ,__, IIonorio 

I ' ' 

-
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Walfrudes Ribeiro. - Antonio Ped1•o Ribeiro. - Joaquim 
Ribei?·o da Silva. - José .Vello. _..:.. Alfredo de F1•eitas Lima. -
Pelicio MeneaheUi. - .F'raneiseo de Assi.~ Rodrignes. - An-< 
t'onio ele Freilas L'ima Sobr·inho. - Malh!?US Xavier Caetano. 
- José llfarianno Junior. - A.ntonio de Freitas Lima. - F1·an~ 
C'iseo Bm·ar:s Ribeh·o. - .Toão Lobato Galvão ele Mal'linho.». 

Para poupar-me o trabalho de procurar o Sr. Ministro da 
Viação e lhe fazer a entrega do officio que vem dirigido a 
S. Ex.,·cu desta tribuna faço ao nobre e respeitavel tit.ular 
da pasta da Viaofío o meu appcllo para 'que S. Ex. tome. em 
consiclcraç;ão essas palavras e faça o .que estiver ao seu al:.. 
cance afim de· que a companhia remedeie esse mal que. tanto 
está prejudica.nclo a lavoura do Espirita Santo. · 

Sr. Presidente, vou enviar á Mesa um 'requerimento de 
informações, afim de que, nelle baseado, . eu possa· suggerir 
quaesquer idéas que façam cessar esse mal estar, essa pro-
caria situação da lavoura do meu Estado. . · · 

Aproveito o ensejo de me achar na tribuna para offerecer 
~~ decisão do Senado um outro requerimento de informações 
ad Governo. com o intuito de encontrar base para um estudo 
que dese.1o · offet~ecer ú consideração do Senado, ainda antes 
das votações dos orçamentos. · 

Reitero, Sr. Presidente, a communicaçiio que ha dias tive 
ensejo de fazer de que a Commissiio Especial de Reforma do 
Montepio tem um de seus membros ausente por enfermo. Não 
tem por isso podir!o funccionar. Pediria a V. Ex. tomasse 
providencias afim de que a: Commissão possa cumprir com 
o seu dever. , - . 

Era o que eu Linha a dizer. (M~tito be_m,: mttilo bem.) 

. Vem 'á mesa, são lidos, ap9ia.clos c successivamente pps
tos em discussão, que se encerra sem debate, ficando adiada 
a votação, os seguint-es 

RBQUEIUMENTOS 

N. 10- 19 

«Requeiro, por intermedio da Mesa, que o Governo infor
me, qual o teor dos relatorios apresentados pelos engenheiros 
fiscaes sobre o serviço de. transportes e sobre o estado das 
linhas ferre as da Estr3,da de Ferro Leopoldinal). 

Sala das sessões, 21· de setembro de. 1921. - Jeronymo 
Monteiro. · 

N. 11- ·1921 

«Requeiro, por intermedio da ·Mesa, que o Governo in
forme: 

1•, si tem sido cumprido o art. 32, da lei vigente da Re
ceita; 

2•, em caso . negativo, porque e quaes · as associações que 
continuam a transigir sem. fiscalização prevista na lei». 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1921. - Jeronvmo 
'f!f.o:lJJ!Jiro. · 
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O Sr. Presidente - Nomeio para substituir o. Sr. Soàres 
<los Santos, na Commissüo Especial de Heforma elo Montepio 
o Sr. Vespucio de Abreu. • . · . . ' 

Fiou assim · attendida a reclamação feita pelo nobre re-
presentante elo Estado do Espírito Santo. · . · · 

O Sr .. Irineu ~achado (*) -:-Sr. Presidente, por moth·o 
de enfermidade, nao tenho pod1do comparecer ás sessões do 
Senado, c nem mesmo exerc(!r o meu mand.a.to com a assidui
dade: que seria para desejar. Só po7 isso venho · apresentar 
com n. demora de alguns dias, um requerimento que deveria 
ter sido por mim formulado na semana. pássada. · 

Falleccr.am nesta Capital dous cidadãos ·que nella exer
ceram n alta investidura de membros do Conselho Muincipal. 

Um rJelle:,, u tenente-coronel, Manoel Corrên. de Mello; 
meu clilccto e saudoso amigo, antigo politico, desde os tem
pos do Imperio, adheriu á Republica com toda a dedicacão e 
lealdade, defendendo o regimen. republicano. De armas na 
müo, sustentou o Governo do glorioso marechal l?loria,no. 

Seus serviços de guerra e de apoio ao regímen e á Repu
blica mereceram por parte do Governo Federal os mais as
signalados c justos elogios. 

N'a viela publica, eleito pelo partido Republica.no Federal 
intendente por esta Capital, no Conselho l\iunic'ipal pertenceu 
a. diversas commissõqs chegando a ser .seu Vice-Presidente: 

Em 191 O; Presidente do Conselho, sabe-se que o seu man
dato c os da Assembléa por elle presidida foram ga,rantidos 
por um accór.dam do Supremo Tribunal Federal. N'ão havendo 
o Governo respeitado a sentença do egregio Tribunal, propu
xcram .os intendentes municipaes daquella época, uma. acç.ão 
de nullidade dos decretos do Governo que attentaram contra 
os direitos de representação daquelles ·intendentes.· .. 

Terminou este litígio com a decisão do Governo Wen
ce&lau Braz, n'iandando cumprir ::1. uHima parte do accórdam, 
isto é. pagar aos intendentes o subsidio de que elles haviam 
sido priva~dos pela decisão illegal do Executivo· Municipal. 

. NaqueÚe reconhecimento de direitos, naquelle acto de 
tardia. Justiça teve suá parte o tenente-coronel Felippe 'Nery 
Pinheiro, · tambem antigo · · conservador, . conhecidissimo no 
paiz. Nesta Capital, exerceu· a\ repre&entação popular, como 
intendente municipal, naquella mesma occasião, em Hl10, em 
que o Conselho 1\Iun.icipal. ha,via sido violentamente dissolvido 
pelo Poçlcr Executivo. Felippe Nery Pinheiro, fôra nomeado 
director da Secretaria do Conselho Municipal. Em sentença 
rncmoravel o Supremo Tribunal Federal reconheceu os direi- · 
tos daquelle ciçladão em 'uma sentença que confirma'\.·:i o 
o,ccórdam da .Justiça local do Districto. 

··Ambos sArvidÓres dedicados dest'a Capital, batalhadores e 
lutadáres ·na politica nacional e local. .os dous illustres cida
·lãos bem merecem por parte do Senado Federal a. homenagem 
que venho requerer aos meus collegas, ·para qu~ · se lance na 
acta um voto de profundo pezar pelo seu fallecunento .. Ter-· 
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se-ha, assim prestado uma homena,g·em ~e todo. a jl!-stic:;t á 
memoria de Manoel Corrêa do Mo!Jo e Fchppo Nery Plnheiro. 
(Mtdto bem; muito bem'. ) 

rC'onsultado, o Senado é approvado unanimemente o roque· 
rimento do Sr. Senador Irincu. Machado. 

ORDEM DO DIA, 

O· Sr. Presidente -'Não havendo nume1'0 para as vota
ções constantes da ordem do dia, passa-se tL matet·ia cm dis.-
cussão., . 

REFORMA DE CAIXAS ECONOMICAS 

2" discussão do projecto do Se~ado ·n. 50,· de ~896, .fa
zendo diversas modificacõcs nas lo1sm · que .. orgamzam as 
caixas cconon1icas ., .. ·-···- ·· · ·· 

Encerrada c adiadá a votação., 

COLLEGIOS 1\UJ.ITARES 
. 

3" discussão do projecto d•o Sena,do n. ~2. rle :1.9~0. que 
dcsofficializa os Collegios Militare•s c os sub"m•3L!c ao reghnun 
que menciona .. 

I . 

Encerrada e adiada a votação. 

. FVNCCIONARIOS CTVIS DE ARSE'NÃES 
"f......,,~ ... -~FI"'. . ' . . I . ·, 

r, 2M 'discussão do projecto do Senado n; 9, de :1.92:1., equi-
.parancfo os vencimentos dos funccionarios. civis dos Arsenaes 
de Marinha de Matto Grosso c :do Pará aos dos do Rio· de 
.Janeiro. · 

Encerrada e adioda. a voL::u;:rto. 

CONTAGEM DE TF.1\!PO PAnA TODOS ÓS EF'F'EI'r·:lS 

3• dif:~cussão do proJecto do Senado n. 20, de 19.2'i;· cón..:. 
·ceden.ck• aco~; funccionarios e aos cme~arios, diaristas ·e· men
salis.ta~·. quü. passaram a servir na Inspectoria de Portos, Rios 
e Canaes, por ef:f.eito de cncampacão de. concessões ·existen
tes e que contavam mai•s de d'ez annos,. os mesmos •direitos c 
regalias de que gosam os das estradas de ferro federaes. 

Encerrada .c o.dincla n votnçã9 ·: 

CfiF.DITO PARA SOLDO DO EXEfiCITO.· 

2• discussão da proposição da 10amara dos Deputados 
ri. 55, de 1 !)2·1, que abre, pelo 1\Iinisterio à a Guerra, o cre
·dito supplcmenl.ar de 17.101 :7G6$80~ .. (t verba 9" «Solrlos. 
ef.npas e g-ratificações das praças, do orçamento vigenr.c. 

;Encer.rnr.la r:· aclia<la n votaçfio" · 
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CUtlDITO I>Ml.A IIOSPITAES Di.\ 1-!ARINIIA 

' . 
Continua~~ão da 3" discus·são da pl'OlYJ~ir:ão da Camara dos 

Deputados n. 56, do '1 92'1, que abre, pelo Ministcrio da 
:Mariuha. o creclit.o de 100:000$, para al.tcnder ú hospitaliza
ção ele docnt.es· tuberculosos, da Marinha, cm Nova friburgo ., 

Enccrrnçla c adiada a votação ., 

CON'rAOEl\f. DE TEMPO A OPFICI.\ES DA ARMADA 

Continuação da ~l" discussão da :tm·.posir;ão da Camara dC!s 
Deputados n. 259,, de 1920, que manda contar, p.a;ra O·S ef..., 
feitos de reforma, o l)Criodo de tempo em que os of'ficiaes 
da Ar1nada e das classes annexas, tenham presbado como. 
aprt>ndizcs nas officinas dos Arsenacs de Marinha., 

. Encerrada c adiada a votação., 

ELEVAI"!ÃO DE VENà'IMENTOS 

. Discussão unica do 1JrJ!o do Prcfeiio n . .H), de ·1921, a re
solução do Conselho Mumcipal. que eleva os vencimentos dos 
guardas· municipaes. · · · 

O . Sr .. Lopes Gonçalves - Tenho necessidade. Sr. Pre~ 
sidcnf.c, como Relator do parecer. em discussão, dê offcreccr 
·qo Senado alguns esclarecimentos .. a ·respeito do assumpto, afim 
c1c que não se supponha que houve injus.tiça da par.tc elo Sr • 
. PJ•cfcito .elo DislricLo Federal vel.ando a resolução. . 

' 

Em mensagem de 28 de dezembro· do anno passado, o 
S.t·. 'Pr·efeito elo. DisLrict.o FederaL conbecendo a premencia. 
em . virtude da carestia de· vida, de todos os i"unccionarios~ 
lembrou, nesta mensagem, um alvitre ao Conselho Municipal: 
que fossem augrnentact·os · os vencimentos de todos. desde os . 
guardas m1.111icipaes até empregados directos e sujeitos á Pre
l'eiLura, suggcrindo, ao mesmo tempo, a decretação do uma 
sobre-taxa. de 3% sobre todos. os imposto8, para fazer faee 
a · esse augmcnto de vencimentos. 

Que fez o Conselho Municipal ? 
Accci !.ou, em parLe, a proposta elo P.t•cfcito, o que im

porta dizer que não acr:.eitou a mesma proposta e decretou o 
nug·mr.nto elos vencimentos elos guar·das municipacs na razão 
.flp 100$ mensaes, ou sc,iain 1 :200$ pol' anno. por isso que 
ellcs ganhavamm '250$ c passu1·inm a ganhat· 350$, o que 
equivale di7.cr cm um montante,.· durante o exercício, de 
:360 :000$, porque são cllcs cm numero. de ,300. · 

Pergunto cü ao Senado cm seu c~pirlt.o do ·Justiça. e de 
eauídacle: como scrú poss·ivcl o :rodei· .Publico, o Poder Admi
nfst.rativo enfrentar essa clespcza sem ter uma fonte de renda 
correspondente, sem .ter ).mm receita neccs:saria ? 

Em siJguicla .. -S1·. PI~csiclcnle, o Conselho Municipal au
g·mrmtou, por ·uma oi.l f.I'a resoluçíin, o~ vr.ncimcnlos de todo:1 
os :funccionarios de 20 a 40%. 
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Esse augmento, segundo informações q;1c aqui Lenho, 
chcgarlt ü somma considera ver de 11.000 :000$000. 

Afóru isto, o Consel hn augm.enl.ml' os vencimentos dos 
i'unccionarios da sua Secretaria, assnmpto a respeito do qual 
ha cont.roversia sobre si o Conselho Municipal,·· ad libitum, 
póde ·augmentar vencimentos desses fnnecionarios, sem pro-
posta do Prefeito. · · . · 

Mas não é este ultimo o assumpto que está e~1 discussão. 
A Prefeitura rende, actualn'::cmf'. 70 mil contos c clispendc 

com o seu funccionalismo 36.400:000$, sendo 35 mil para todos 
os vencim.entos ·e L 400 cont.os para occorrer aos ;:tddicionaes 
ela 'lei do anno pa~sado, cm relação aos funccionarios que· 
gozam de. certo tempo de serviço, isto é, de 1. O, 20, 25;. e ma i~ 
de .30 annos. . . . 
, De modo que, sendo ac.tualmenLc a despeza com o funccio
nalismo de 36.400 contos, ficam .para t.odas as demais des
pezas apenas 33. 600 contos, . para o servico de juros e amorti
:ração dos cmpreSJtimos internos c externos, para resgate de 
apoliccs, fornecimento ao almoxaril'ado e repartições mu
nicipaes, para reparos inadiaveis, imprescindíveis e de ex
trema necessidade, emfim, para certas obras que a Prefei..:. 
tura necessita realizar, .de quando em quando. Elevados os 
vencimcmtos .dos g-Uardas municipaes. elevados. os vencimentos 
de todos os funccionarios da Prefeitura, na proporção de 
11.360 contos de ré is e ainda elevando os . vencimentos do:-;. 
empregados da Secretaria do Conselho, teremos que, .a des .. 
peza ·com: o funccionalismo, irá a cercá de 48 a '50 mil contos, 
para 70•.000 contos de receita. · . . . 
. Estou expondo que esta resolucão não póde ser acceita 

p.elo Senado e que o véto do Prefeito tem toda a procedencia. 
visto como este confessa francamente que não terá recursos 
para enfrentar semelhante .despeza. O Sr. Prefeito fallou 
como um administrador. honesto 'ê probo. · 
, . Serão. por · consequi:mcia, no mínimo; 48 inil contos de' 

réis de déspeza, ficando 22 mil contos para todàs as demais 
despezas da Prefeitura. 
· Será possível administrar nor . essa fórma ? Será pas-

sivei decretar despeza.; sem Iuil:1ilitar o Poder Publico com 
o C!'quivalcnte em fontes de receita ? Foi o que suggeriu o 
mustre ·Sr. Prefeito, entendendo, ·na sua mensagem, que, si 
é ele necessidade extrema ~ e :ippello para os nobres repre
sentantes do Districto Federal -. devido a carestia da· vida. 
augmentar os vencimentos. dos funccionarios. seria. tamberri 
urgente, · pÇtra fazer' face a· esse augmento dé vencini.ehtos á 
creação de uma sobre;. taxa de 3 o/o sobre todos os impostos. 
O •Conselho Municipal não o haNlitou com a decretacão dessa 
fonte de ,receita.· ·ne modo que a proposJa é como. se não 
existisse.. · . · . · · . · · · .. . ·· . 
. O s~. IRt)'mu' MACHADO - ·O Prefeito pediU essa sobre~ 
taxa em 29 .de dez,embro, e, portanto, se1íl ~empo de ser vota-
da· pelo. Conselho. Peco a palavra. · · . . 

6 Sn. LoPES GoNÇALVES - Respondo ao .. nobre Sen~dor: 
na propria lei em que· se creou a. despeza podia ·ser decretaria · 
a rece1ta,, sendo, como é, condemnavel .o processo de decretar 
impbstos na lei de meios. Orà. o art. 28, § 3° da Consoli1a
ção das. Leis FedeT;aes, n. 5."160, de 8 .de março de 1904, é 
1mperat1vo a respe1to. 
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. O art. 28 § 3° -· chamo bem a attenção dos. Srs. Se
nadores para esse dispositivo, que foi flagrantemente violndo 
pelo Conselho Municipal, estabelece: 

' ' ' 

O augmento ou· a diminuição de vencilüentos, a 
creação ou a suppressão de empregos serão feitos me
diante proposta ·.fundamentada por parte· do · Pre- · 
feito.» · 

O Sr. Prefeito tinha como fundamento em ·suà proposta. 
como equilibrio para este augmento de vencimentos; a creaQãO 
de uma sobre-taxa de 3 ·% sobre todos os impostos. O ·Con
selho Municipal não decretou essa sobre-taxa. O Conselht• 
Municipal manteve os mesmos recursos para fazer face a 
esse augmento. ·· 

Pergunto: a proposta do ·Prefeito foi acceita ? 
Absolutamente não. Porque o augmento de vencimen- . 

tos dependia da ct•eação da sobre1..taxa, condição, sine qua. :nQn .. 

10 Sn.. LAURO MuLT .. ER - O Conselho Municipal era obri-
gado a acccitar a proposta integralmente ? · 

' ' 

O Sa. LoPES GoNÇALVES - Sim; por que a proposta era. 
condicional. · 

I 

O Sn. IR!NEU MACHADO -'O Prefeito não podia solicitar 
do Conselho a adopção de duas medidas em um só . texto 
de lei. ·. . · · 

. 10 SR. LoPES GoN•ÇAT..VES - 'P'or que· não podia ? O Pre.:. 
feito pediu em mensagem e o Conselho podia votar duas leis 
ou uma s6 com as 'duas medidas. · · 

E sabe V. Ex; por que o Çlonselho não votou. assim? 
Porque certamente o Conselho, que bafeJa a popularidade e 
que muita.s vezes não attende ao que deve p;:edominar nas 
regiões da administração, pensou crear odiosidades ... 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Peço a palavra. 
10 SR. LoPES GONiÇALVES - ...• com a votação desses im

postos. quiz fazer bonito: augmentou os vencimentos' dos fun
ccionados, mas deixou o .Prefeito sem os recursos indispen-
saveis para fazer face ás novas despezas. . . . · 

O SR. IRINEU MACHADO - Mas o Prefeito pediu isso em 
uma mensagem .... 

·o SR. LoPES GoNÇALVES - ; . . para fazer facé a esses 
pagamentos. 

O ·sR. I:uNEU MACHADo - Perdão: V. Ex; não me deixou 
terminar o· aparte, que era· decisivo. · . 

O SR. LOPES GoN•ÇAT.VES- Attendo a V. Ex. 
·, O. Sn. IRINEU. MACH~o - O que eu desejava diz~r, .era o 

seguinte: o Prefeito-. pediu;· na mensagem de 29 d(l· dezem
bro de. 1920 ... 

0 Sn. LOPES GONÇALVES - Aliás 28- de deZCJ,llbrq: queira 
lêr o impresso., . · · · 

O Sn. IRINEU ·MACHADO - -Perdão; no orgão official, que 
era então o ;Jorna;l do Commercio, está á data de 29. 
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· 0 Sn. LOPES GONÇALVES - Essa. é U claL::t da publicação., 
Mas não importa a que,stão da data. 

O Sn. IJUNEU MACHADO - Pcrfeitamcnl.c .. Mas, essa mcn
. sagem não chegou ao Conselho Municipal a l.cmpo ;de quo 

cllo podasse votar uma cousa ou outra. . 
O SR. LoPES GoNÇAT.VES - QtHI1lclo YO~ou umn, podia vo

tar a outra providencia. 
ü Sn. I:niNEU lYL\CHADO - - Ficou ::t. materia para se~ 

rcs:olvida este anno ., 

O SR. LoPES Go'N·ÇALVES - E por que, então, não voLou 
até agora? · '" · · 

!O Sn. IRINEU MACHADo - Votou cm uma. lei ordinaria, o 
augmcnto de vencimentos; não podia, porém, votar o au
gmento de impostos QU a creação de uma sobre-taxa, porque 
a lei organica do· Districto Federal dispõe que isso só pócle 
ser· feiLq em lei orcamentaria. e não cm lei ordinaria. no 
decurso do anno. Assim. V. Ex. quer attribuir ao Conselho 
Municipal uma responsabilidade que lhe não' cabe. 

\0 .SR. LOPJ;s IGION('..-\L·ns - :Ne'st.c caso, 1SC'. V. Ex. l.ivcsso 
razão, devia ag·uardar a confecção do orgamento'. Quando 
afl'irmci que o Conselho Municipal augmrm ton os vcncimen:.. 
tos dos i'unccionarios, sem prestar attenção á mensag·e1il do 
llrefeito, quiz dizer que ·não attenclcra ao que pedira o admi
nistrador elo DisLricto. Essas propostas devem ser fundamen
tadas. J?oi b que o Prefeito fez: apresentou uma proposta 
ao Conselho Municipal; este augmcntou os vencimentos dos 
funccionarios municipaes, mas nãq habilitou ·O Prefeito com 
a fonte de recursos, ou com a receita que deveria fazer Jace 

. a esse augmento de despezas. · . ' ' ' 

Era o que eu estava dizendo ao .Senado. 
O SR. LAtrno Mur.LER - Mas V; Ex. entende que· o Con

selho Munici.pal é obrigado, a valar a materia t.al qual clla 
vem formulada na mensag·em do Prefeito ? 

O' Sn •. JEnONYMO MONTEmo - Isso· não ,~. legislar; é lln.,. 
mo Jogar. Seria uma dictadura. · 

O SR; IRINEU MACHADO - Ncslc .caso. a exigencia da 
inicativa ,já estava cumprida. · 

O Sn. LAuno Mur.r.m'11 - Se a proposta fosse intangível. · 
ora o .Prnfei Lo qu cm I cgislava. · · . · 

O Sn. IJUNEu MACHADO - E mais até: o .P1•efeHo, . ao 
fixar o qu.ant·tt·m do.~ augmcntos. disse que u. carest.ia de virJa 
actual tinha augment.ado· as necessidades dos indivíduos em 
cerca de 50 ~o. Foi os La ·a .palavra official. 

O Sn. LoPES GONÇ.\LVES - Uma pr~oposta, com idéas in
separaveis, dependcmclo a cxistencia de um· acto da existencia 
de outro, não póde ser mutilada. Mas eu não estou dcmons- -
trando ·outra c.ousa. · · · 

f.e:;;, 
O SR. IR[NEU MACHADO - PerdOe-me V. Ex:. esses. apar-
mcsmo porque cu sou um seu discipulo. · 

dos 
O Sn.'LoPBS GoNç.u.vr;s- Não apoiado: v. E::t. ú mestre 
mestT'es.. ·· · 
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EosLou positivando que a pt'oposta do Prefeito tinha dua~ 
r,m·tcs; uma Hão podia ser ~cparuda da outra. Isso G log·ico. 
E . u~sim, eu perguntaria a qnulqucr homem publico, eu peJ'
g·unt.aria a qualquer adminislrador se seria possivel fazet· 
face a qualqucl' rJespeza sem que se tivesse uma recei~a equi
valente, uma receita necessaria pura attendet· a essa deo::;
peza '! 

Ora. o Sr. ·Prefeito, que conhece as condir;ões de ''ida 
da cidade do Rio de J'aneiro. que esL{~ cm contacto com .o 
:l'tmcciona!i:mw publico, reconhece, como en mesmo reconho
co, depois de Iêr os dados que S. Ex. offereceu ú. conside
racfio da Commissão clesLa Casa, que o fun.ccionalismo do 
DisLrict.o Federal não está pafro, nao recebe ostipendio. não 
recebe romuneracão pocuniaria dos cof'l'es municipaes. de ac
cõrclo com as necessidades da carestia da vida actual. 

Mas, n Sr. Prefeito rcconllecc tambem que com .o ii 
recm·sos acLuaes nilo pode t'azm· face a qualquer augment,o 
de vcn.cimontos, porque actualmente se dispendem com o fun
coionulismo municipal 36.-100 contos ele uma receila geral 
de 70 mil contos: Itestam para as o'utt•as despezas. portanto, 
apenas 33 mil e seis contos. · 

Por conseguinte, elevando-se os vencimento:,. de accôrdo 
.com üs delibe'rtH,:ões municipaes, quer nesta de que nos occupa
mos agora, quer em outra ;já votada pelo Conselho Municipal, 
.';Ubiriarn as dcspc;ms a H. iJGO contos, sondo 360 contos 
para. os guardas municipaes c 11.000 para os demais empre
gados. Dessa fórma seria dispendida com o funecionalismo 
municipal a guantia ele quasi 48 mil contos ou sejam 47 mil 
%0 contos, sõbranclo, portanto, cerca de · :?.2 mil. ~eontos para 
n::; qn Lras despczas. . 

O Sn .• JrmnNYl\J.o MoN'L'EIHO - Essa J•azão sú é lembrada 
porque se trata do pequenos. iE' o que vejo. 

O Sn. LoPES GoNÇALVEs - V. Ex. que1; fazer bonito., 
O SB. Inr.l'igu 1\'I.o\CHADo - S. Ex .. ·é benilo mesmo. 
O Sn. LoPES GoNÇAr . .VES - O nobre Senador pelo Espi

ri lo Santo parece que tem um te ir& com o Sr. llrofeito. 
O Sn. .J,~n.oNYl\:ro MoNTEmo __., . Não apoia'do. Não ·tenho 

i.niró nenhum com S. Ex.: sou mesmo um admirador do ta-
lento do Sr. C'arlos Sampàio. · · 

· O Sn. · InrNEU l\f.ACHADo .:__ Eu Lambem; pri.nciparmentc do 
seu I alento de engenheiro. . • · 

O .Sn. LoPES GoNÇALVES .,..- Peno desculpa aos meus no
bT·cs apal'tea-iltcs cm. não entrar cni indasacões dessa espccie. 
De~ej,o di::;ctitil' a qnostão do accôrdo com. o direito, deixando 
de parte osso a::;sumpto de sentimentalismo. Ningucm mais 
do que ou se ·sento r1rofnndamente penalizado com a. sit.uacão 
pl'ccaria dos pobres funccionarios· ·municipaes .•• 

. O. Sn .. JmioNYMo MoNTEmo - No caso, não ha ·sentimcn-
lali:mw. Nestas questões não procuro mesmo te l-o. Demais, 
não :::ou. candidato, principalmente· no Distl'ict.o Federal. . 

Ü' Sn.. r ... oPES GONÇALVES - ••. dos· pperari.o§. c de quaes-
qllcr. pessoas que ~.offram privações •: -.. , 
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· SS. l!.:x., porLun~o, não J)Odcm argumentar desta fórma ... 
. Eu não desconheço ·a necessidade ele áugmento de venci
mentos. O que estou demonstrando ú que não houve logica, 
porque o decreto que creou essa de!Speza ex~raordinaria não 
habilitou· o h· efeito com os recursos necessarios. S. Ex., 
solicitou, que, conjuntamente com a elevação de vencimentos 
o Conse•lho creasse uma Laxa de ires por cen~o sobre todos 
os impostos. Is~o consta da Mensagem ele S. Ex., de 28 de 
tlezeh1bro do anuo passado, publicada n() J01·n'al dP Cornmer·cio 
do dia seguinte. I 

V. Ex. (cli'riaindo-se ao S1·. .r er·on·ttmo iVontei'ro) que é 
homem de logica, de saber, 'financista, que já foi ·Governador 
da sua terra natal, que· oct.mpa posicão de destaque na socie
dade, que lê e. sabe o que lê, que é habilitado e competente; 
V. ·:Ex. diga. si .é possível haver logica em decreLar-se um 
·augmento de despezas sem o necessario accrescimo de re
ceita: diga si é possível o Poder Executivo exe'Cutar uma lei 
nesta·s condições'! Attenda S. Ex. que se ~rata de augmentar 
os vencimentos dos funccionarios na razão de 11.360:000$000. 

Como li po&sivel, pergunto ao nobre 'senador, haver har
monia eriLre o :Poder· K':ecuLivo c o Poder Deliberativo, que 
é o Conselho illunicipal, si este nega a fazer, para eqtuvaler 
a uma necessidade, ·o. que o Executivo solicita? . 

· .O Sn. InrNEU MACHADo -V. Ex. não quer harmonia en- · 
Lre os poderes; o que V. Ex. quer ~~ a subordinação do Le-
g-islativo ao Executi,vo. . .. . . 

O Sn. LoPES GONÇAr.vEs -Ao contrario, reclamo harmo
nia. Não. é possível attencler ás necessidades do funcciona
lismo, . sem se attender primeiro ás condições do erario, ás 
eondições da Fazenda Publica, como deve fazer todo o admi- . 
nistrador honesto c criterioso que se . encontra á frente da 
administração. publica. 

O que e,s(á parecendo é que se procura corteJar a populriJ.-
ridade. · 

O SR. IHINEU MACHADO - 7 Quando V. Ex. pede. verbas 
para a:; medidas de protec(lão · ú borracha ou .par·a a constru
!!(;ão do Hospital de .1\f.anáos, está Lratando cl'e interesses 
pessoa~s? ' , 

· O Sn. LWBs GON:JALvEs ·- Estou. cxp!leaàdo. apeua:; ·as 
l'U:zões por que ú Commissão ele ConsULuiçflo não podia dei
xar de acceitar o vrJto do Prci'eiló do Distrido Pederal e ~;on
denmar semelhante T·esolur;ão. · Elle, na altura do cargo .que 
.exerce, l1omem de reconhecida capacidade administraUva e 
pro:CissionaL. engenheiro que se· J)ócle considerar um self
·mpdeman, .·homem que ·~c Je·z por si, com csl;a franqueza '} 
nobreza ·que o carac~erJZi:t, de~larou em men~agem. ao Con~ .· 
se lho que·:.· "reconhecia· não estar' o· tratamento pecunial'lo àos 
funccionarios do DisLricto Federal de accôrdo com o augmen
to dos generos alimcmLicios e dos alugueis d~s casas, pelo 
que propunha: que elevados fossem esses venc1mentos,. lem.,. 
brando, porém, ao. mesmo·. tempo, a necessidade de armar 
Lambem. o J!l~ccu~1vo ·com. uma fonte cort·es.pondente· ·para 
css,c UJ.lgmento da clespeza proposta. . · . · · · 

·.O Sn. PAur.o DE FHON'l'JN -· O augmento p.roposto. de 
3 'lo não dá nem 2. 000 cqntos. Onde se poderá, portanto, en-

• • 
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contl'ar os recursos par'a 12 ou '13 .000 contos. a que v: Ex. 
se -refere;· 

O· SH. LoP.I!:S GoNGALvms - Nüo ·posso contestar o nobre 
Senador, neste parLici:iiar, ·mas o Prefeito, para. esse , nm, 
su'ggerill outros recursos. · · · 

. O Sn. PAULO uB I<'nÓN'I'IN - 1l\fas se apresentou UIJ:> dado,.:, 
devia apresentar os outros. . . 

·o SH. LOPES GONÇALVES - Ao Conselho' competia provi-, 
clenciar sobre a insufficiencia dessa sobre-taxa. O nobr.c Se.., 
nador poi.1déra tJuc ·a sobre taxá l! insufficiente, razão · aind·a 
para que, se não approve semelhante augmento. 

. O SB. PAULo· DE· Fnol'ITIN - Então não se basO'ie nestes 
daçlos para condemnar o auf{mento .. 

' o' Sn. r,oPES GoNÇALVES' - Orà, si o Prereito rião 'dispõe 
de meios sufficienLes para pagar o funccionalismo · munici""7 
pai, que, no momento actual. obriga a um dfspendio de 36.400 
êo.nt.os, em urna receita que· não vae além de 70.000 contos; 
si a .. renda é absorvida, 11a sua. maior parte, com esse i'unc
ciori.alismo, u. que proporções não chegaria essa aespeza, si 
fosse acceito o augmento de 11.360 contos? · · · · · · · · 

O Srt. PAULO DJ;; fJ!nbN'l'lN -'-·· {) actual augmenLt '· clcva'-so 
apenas a 360 contos. · · . 
. . O Sn. I.JOPES GoNÇALYEs-Perdoe-me o nobre Senador: . ex.;.: 
plico· ao Senado o . que se tem feito neste. sentido; porque .a 
'resolução, que augmenta H mil contos para os demais func-
cionarws, .já está nq, minha Commissão. • · · . · · 

• O SH. 1) AULO Jl8 FRON1'IN :.;_· V. Ex. pa:ra encontrar ess·e· 
argumento,· tomou como ponto de partida um véto. que não. 
e•stá hoje em discussão. . 
· · · ·O Sa. ·LoPES GoNçÁLCVEs - Deixémos, porém, '--de parte 
esses fl1, 000 contos que ainda l1ão ·de vir e fiquemos apenas 
com os 360 contos, qqe corri· 36.400 contos, sommam 36.760 
contos. . . . .. .·· • · . · ·· · - . · . . . . . · 

. 0 . SR. IRINEU MACHADO ·--, 0 augmento dos . guardas é 
muito . pequeno. · · 

·. o BR. LOPES GONÇALV.SS' ----:- Quanto resta, agora. para as 
demats. despezas? A conta é facilima de fazer~ Ficain 33.000 
e tantos. contos. ·. · · . , · · ·· . .· · 
. . o SR. IRJNt:i:.l. ?1-IACHADO --,- Esse calculo se faz na Lei cta.' 

:J;tecelta e . não ,em úma sob're vencimentos. . . . . 
· · . O sa.: toPES· GoNÇALVES _.:.. Si o . Conselho Municipal não 
pó de augtilentar nem diminuir vencimentos sem proposta· db .. 
.Prefeit(), · f.\ claro ·que, não tendo o Conselho Municipal accei
tado a proposta ü1l' qual o Prefeito a apresentou, estabelecendo· . 
como· ~;quivalentc para. o augmentó · uma fonte de receita, é 
claro que S. ·Ex;., ·o Sr. Prefeito,:andou muito acertad-amente, 
P_!'Ocedeu com tpda a .. Lustiça, legalmente, vetando a·. rctfolu-
çao ora em. d~bate. . .. ' .,· ,. . ·.··:·· .... · ' 
... ' .. Eram cs.tas as. cxplicar;ões · que•. el!tendi dever: d!lr ... ao Se-

. nado .J.);:tra. demonstrar que. a. Comm1ssao de Constittuçao .. dan-· · 
do· pürecer favoravel ao véto, 'fel-o de accôrdo ·com a Conso
lidaçfto n. 5 .160, de s de março de 1904. (..:'l!uito bem;' muitrr 
bem.) .. ·· . • ,. ..... . :· "''. , .. _L· · .. ~ :' ·: . 



... 
ANN.".ES uo. .. sENADo 

O Sr. Iriueu Machado ( *) - Sl'. Presidente, SlinLo dis
C.orclar. da urgumcntuçüo do nobro Senador pelo Am'azonas ., 

O .Sn. LoPEs GoNÇ,\LVES- v. Ex •. sempre discorda.,. 
· O SH. lmNEU MACHADo ,_ Scm[lrc, não; temos concorda~! o 

algumas vezes, excepto quando V. Ex. leva o seu amor ao vct;o 
a ponto do ·dm•-lhc uma iuLerprctação restricta pot· demais .... 

() Sn. LoPES GoNÇALVES ~ o ;parecer uüo é sómcute meu; 
a ·Commàssão foi unanime ., 

O ·SR. lniNEU l'ÍIACHADo - , .... como ·quando V. Ex.· ta~n
lJcn'i •COnduz US ,suas obj CCÇÕ()S COUSlitucionacs · long·o de maiS,, 

. ~O Sn •. LoPES GoNç.ALVES - Hoje 'llão i'alloi, cm Consti-
tmçao., . 

O Sn. IJUNEU MACII.\DO - Nesses ·casos ten1.os divergido. 
taras vc7.cs temos concordado; t.cmos concordado -clif!'crcnLes 
vezes, mas o facto ele havermos discordado algunros não im
porta quo a clivcrgcncia seja a regra, ao eontrario. tem sido a 
tJxcepção .,_ 

O honrado ·Senador. .Sr. Presidente, baseia · principal
m,cntr.l a .sua a:rgumenta~;ão neste ponto. 'rendo o ProfeiLo na 
sua· mensagem ·de 28 de dezembro de 1020, publicada no J.o1·nal 
elo ComJmr::rcio de 20 elo clc;,:embro, que ,cl'eu ~ntrada na Secretaria 
lio Conselho nesse mesmo rJia. ,cm a qual solicitava um augmeulo 
.para o funccionalismo ·e uma· ·sobretaxa de 3 o/o •em todos os im· 
postos, para fazer face áquclle ·excesso de dcsp.eza, o Conselho 
I\hmicipal votou osse. augmento ·de vencimentos .sem ter, no' 
mesmo acto, conjunetamente. cng\oobadamente, no mesrno texto 
da lei, decretado aquella sobretaxa.· · .. · 

O argumento <lc S. Ex .. está errado, não so porque ossc 
attgmcnto de 3 o/o não será sufficicnto para acudir â clcva(;ãO 
dos vencimentos du tado o funccionttlismo, .como LamiJcm por
qu·c, vara ·attcnclcr c:Nclusivamentc ao augmento do vencimen
tos dos guardas nnmicipacs, seria -c~ces::;ivo. 

S., Ex. ·está tambem juridicamente ~errada, porque exacta
lllente o que não ·era licito ao Conselho era augmpntar impos ... 
t.os ·cm uma lei annua de fixação -de vencimentos. A Lei Orga~ 
nica do District.o. não pcrmille que, no decurso do exercício 
financeiro ~o decretem elevações ou augm:cnto de impostos; 
como a .Lei Organica não perm:i.Uc,,.que a elevação ·Ou augmento 
de vcucinwntos seja feito cm lei· orçamentaria.· Assim, fica (L 
saciedade provado •que no· mesmo texto de lei, ·cm face da Lm 
Organica, não . era possivcl·dCl:t'etar a elevação de vencimentos 
dos guardas municipaes c a. .dos impostos, p,ara attcnder a esse· 
excc::~so. de dc::~peza .. O. augmenLo de impostos· só póclEY ser de
_eret.ado ·na lei financeira do Districto, na. ·lei de orçamoúto .. · 
At.é este. m:omento, porém, o Conselho não iniciou .a discussão 
da lei de orçamento. Portanto, .o honrado rela.Lor se baseou 
em ~II!la. raz~o. inexistente, qp ando affir1nou .que o Conselho 
.MumCipal dmxou. de.attender á. mensagem do Prcf·eito que po-
dia o augmcnto de uma sobreLaxa.dc ·lrcs por .cento. · 

·S. Ex. não attenclcu ú. verdaÚo jm~idica quo deve reger a 
hypoLhcsc, porque, nfio ~9. no presente anno ao :conselho a.inda 

l ~(·) Não foi r~visto pelo orador •. 

. f 
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não se deparou o momento opportuno de .se pronunciar sobre 
essa J?arte da mensagem, como tambem porque; no fim do. 
cxerciCio passado, nos dous ultimas dias do 1920, elle não podia 
clecreta1• essa elevação de impostos. 

Quanto :i' elevação dos vencimentos dos guardas-munici.., 
p~es! ell~~: não é .contraria á Lei 10rganica do Districto, · e eu 
direi rapida e claramente porque. A unica ex:igencia que a 
L.ei Or~ap.ica faz é a da. iniciativa, isto é, o 1C.onselho Muni
mpal nao ·póde occupar-se dessa materia sem .que, anterior
mente, o Prefeito do Districto, em mensagem, a tenha solici
tado. ·Como, rporém; o limite do exercício desta 'faculdade de 
iniciativa do Prefeito não é tal que adstrinja o Conselho a 
votai-a sem alteração, por.que, neste caso, o ConseP.ho não te
ria funcções legislativas, seria: uma méra chanceUaria do 
Executivo, o Poder ~Legislativo podia tomar em ·consideração 
parte da mensagem, para. depois resolver. sobre. o restante. O 
Conselho, em minha opinião, agiu de accôrdo com a lei. O 
íP'refeito, em mensagem pul:Jlicada em l29 de dezembro de 19'20, 
reconheceu as difficuldades e a premencia de vida em que se 
debatem os _func.cionarios ;publicos :municipaes. Teve a ini-

, .ciativa, pedindo a elevação de vencimentos. Desde {lUC clle 
pediu .esse augme'nto para todos os funccionarios. municipaes, 
o Poder Le.g.islativo do Districto não estava obrigado a votai-o 
para todos, póde fazel-o parcelladamente. Não podia era· ex
ceder -os limites do .poder, as faculdades que a lei lhe deu. O 
Prefeito pediu rpara todos, o .conselho concedeu para uma· 
parte. Nãolhouve violação da lei. O limite é o da .concessão 
a todos. Esse limite não está ultrapassado com a pura e sim
·ples 'Concessão a uma parcella, a uma parte dos funccionarios 
publicos. · · 

' . 
· .Se o Conselho não estava adstricto a votar a medida nos 

termos em que o Prefeito a exigiu, com o consequente au
gmento de impostos, porque o chefe do Executivo sabe muito 
bem que isso só póde ser fefto na lei orçamentaria e não 
nas leis que fixam vencimentos dos funcc.ionarios publicos; 
se a discussão dessa lei, se o seu andamento, até hoje, ainda 
não foi iniciado no Conselho :Municipal, como. dizer-se que .foi 
pesattendida a mensagem do Prefeito, no sentido de ser de
-retada uma sobre-taxa de 3 o/o supplementar aos impostos 
para occorrer ao augmento dos vencimentos dos funccionarios? 
Aliãs, .o Conseltho tem a faculdade de ·desattender a .esta. pro-

. vosta.· . · · 
Está nas s'uas faculdades, nos seus poderes, recusar este 

·. au.smento de imposto, .cómo está nas suas faculdades e nos 
seus pQdt:;res. fixar os vencimentos como entender e nos .termos 
em {lUe' Ju1gar que. o deva f~z.Cl:,-'l:omtanto que - un~ca re

. sLrkcão - o :Prefeito tenha llllciado o estudo da .questao .com 
u sua J)I'o.posta. 

rroda a .questão, IJOrlanto, Se redu~ a isto: O ··direito. de 
iniciativa do Prefeito não' obriga, não 1mporta na homologa-

. ção estricta do~ termos da. ~rop~sta, sem nen'huma altera~\ãp, 
tal como foi felta. E' ·condH;ao .nne qua non, de que· esta Ini
ciativa se reconhece, em principio, mas ficando ·.ao Poder Le
gislativo do Districto o direito de votar como entender, por
que. a fixação clp_s v.enclmentps· Ç attribuição p-!···ttiva do pro
prio Poder Legislativo· do D1str10to. , 

S. - Vol. V. 2:1. 
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. 'Sr. Presidenle, poslu u L[Ueslüo .i ul'idica, u. {!Uctilão de 
principio nesse ten·eno devo exarnina1· o caBO em si. A i'ixa
c;ão dos vencimentos d~s guardas municipae:; feita pelo pr.o
j ecto do Conselho, não é excessiva, é ·exigua. Elia não ultra
passa ·OS limites de 45 o/o de aecrcscimo no preco da vida, que 
approuve ao Sr. Pr'efeito, ha quasi um anno, fixar. Essa clc
val,ião ·OU esse augmento da carestia da vida, é muiLo maior 
cte 45 o/o • Mas se tivesse provado que o Conselho Munilcipal 
foi além desses 4.5 o/o, aquelles ·que entendem que não se pode 
exceder o limite da proposta do P1·efeito, estes ainda teriam 
este argumento, .que seria conLrario ao direito, mas que, 
emí'im, correspondi a ·11 conoepção de SS. Niii:x:. · 

Mas no caso, esse augmento não é maior de 4.5 o/o. Os 
guardas munilcipaes, se vierem a perceber 35,0$ por mez, não 
terão, senão um minguado, um cxiguo vencimento para oc
co~'l'el' ús necessidades ma is cxt.rcmas, mais urgentes da :vida. 

Elles loeomovem á tiUa custa; até hoje não se lhes con
cedeu passes nas linhas ferreas suburbanas como se tem con
eedido a outros i'unccionarios Jedet·aes e municipaes. Qs guar
das munieipaes Jardam-se á · sua custa. Emquanto os outros 
fUIJ.ICcionarios publicas Jcderacs e municipat::s toem para o 
seu trabalho limitação de tempo, aquillo que se chama tra
balho eorrespondente a :horas. de expediente, emquari.to os 
operarios que trabalham nas suas officinas com u horario fi
xado em seus regulamentos, o trabalho dos guardas muni
cipaes dura ernquanLo na eireumscripção em que funccionalil 
houver easas de commercio e de diversões abertas. E como 
isso se dá em todas as circumscripcões urbanas · da· capital, 
porque por to:d.a a parte ha Vheatros, cinematographos, circos, 
botequins e bar;g"" etc., os guardas são obrigados a trabalhar, 
segunda a lei, desde que o sol se levante até .que se fe~hem 
todos os estabelecimentos da sua , circumscripcão. E' um tra
baUw, pqrtanto, superior :is forças · dos. funcdonarios, tra
balho excessivo. Os guardas trabalham· cm servico externo, 
expostos ás intemperies, em servico diurno e nocturno:- [Ves
tem-se, transportam-se á sua custa. 

Que· tempo, pois, lhes resta para trabalharem· em outras 
occupacões em· ·que busquem recursos supplementares para as 
exigencias da vida material? Onde irão elles buscar recur..!' 
sos para manterem .as suas familias, , vestirem-se e· a:oresen-
tarem-se com decencia em. suas repartições? · 

. 1'odas essas coisas não ~ugmentaram d:e preco? 
O proprio Prefeito não reconhe~ee\1 já o anno passado que 

a carestia da vida cres<c~ra de 45 o/o ? 
Então para que 1havemos de levar a um est.rcmo rlgor es..:. 

sa rel~tancia COJ:!.tra um. insignificante augment~ dos. guardas, 
que nao toem stdo augmentados em seus veucun:entos desde' 
a prci'eituru. Bento Ribeiro? · · 
. · Em,quanto as outras administrações· acudiram ás ~eces~ 

Sidad-es das ·outras classes de funccionarios municipaes a dos 
guar?as não foi atLendída na sua· pretencão ·de aul&ménto de. 
vencimento. . , . ·. · . · . , · 

J?e :r;nodo. que, ~g~a.n,do em outra;s .épocas anteriores já se
pe~eonhec1am. lllSUff1c1en~es .os .:venc1mentps d.e !odos . os de-

- ' ' - . ' . . ,· ~ . . . 
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mais funccionario:; pura sua. sustentação o a manuLenpão de 
suas famílias, essa mesma necessidade não foi reconbeclcla cm 
relação aos guardas. 

Quando agora a União Federal o .quasi todos os Estados 
da R-epublica concederam gratificações supplementares, . espe
ciaes, transitarias, para acudir ú.s cxigencias da fome com .a 
ehamada gratificação da caresUa da vida, os guardas m~~l
cipaes· do Districto !Federal .narJ.a tiveram. Nenhum auxllw, 

·nenhum .augmento. de vencimentos, nenhuma vantagem, ne-
nhuma gratificação. especial, nenhuma diaria, nada .se lhes 
concedeu. E exige-se .que .homens que vegetam, que morrem 
·de fome em uma época de difficuldades extremas como esta, 
continuem a penar e a arrastar a sua vida de sacrifícios, jo
gando-se, como um labéo, á face dos que reconhecem a ne
cessidade extrema de se attender á reivindicação dessa clas
se de funccionarios, os seus sentimentos de justiça, transfor
mados, por uma critica i'alaciosa c audaciosa, em: baixos sen
timentos de piedade ridicula, em um ridículo e caricato sen-
timentalismo! · 

l)ouco se me dú. que· me attribnam esses. sentiméntos. 
O SR. LoPEs IGioNÇALVES - Qual é o sentimento a que 

se refere V. Ex. ? 
O SR. IRINEU MACI·IAoo'- Ao sentimentalismo. 
ü SR. LoPES GoNÇALVEs --.:. Esse todos nós temos. Eu 

mesmo o tenho, foi o ·que eu disse. 
O SR. Iru~Eu MA~HAoo - O nobre Senador pelo Amazo

nas elogiou tanto as altas virtudes, os talentos, a actividade, 
a probidade,· as excelsas qualidades que hão de dl1rar no SJ;'. 
Carlos Sampaio, mesmo depois de sahir da Prefeitura, ... 

O :SR. LoPEs GoNçALVEs - Disse que era um hom~·m hon
rado e competente, tanto como mofissional coz:o.o a::lminis-
.trador.. · ·-

0 .SR. IRINEU MJAc:a.wo - . . . aos olhos de S. Ex. · e da 
opinião publica, mostrou que é ~ão accessivel e tão :vibratil 
ante as impressões qu(' podem gravar-se. nos '.seu espírito 
quando examina as cousas hum:mas, que muito não será que 
S. Ex. nos conceda, por um g,cto de sua magnanimidade, pos-. 
samos tambem api~dar-nos e admirar as e:x:celsas qualidades 
e virtudes dos peq!Jeninos que trabalham e mourejam na 
vida. 

O íS·R. LoPES GoNçALVEs -··-. Ninguem contesta que os guar
das munícipaes ganhem pouco. Sou o primeiro a reconhecer. 
~cho mesmo que o ?UtrU?-ento de 50 % não é excessivo, por, 
1sso que é de cem mil. ré1s. Aiudrr ahi estamos de · accôrdo. 
Elles são-trabalhadores e hone.,tos. Mas o que não póde· ser, é 
esse augmento sem uma receita ~,>qui valente. . .. 

O 'SR. InrNEu· 1\!Ac:aADo - S:-. Presidente, agora S.· Ex. to-
cou em· um novo argumento. · · · · 
. · O honrado Senadór pelo Amazonas acGentuou que os 

guardas municipaes · são exig-u'lmentc pagos ... 
· 0 .SR. LOPES GON(.lATJVEs: ~. Perfeitamente· .. não . desco

nheço Isso, ··e V. Ex. faz uma injustiça ao .Sr. Prefeito di·zenc(o. 
que S •. Ex .• · desconhece essa netessidade.. · 

' 
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o ,sn. !niNEU MAcr-rA.oo - • • • que o augmen~o concecli~o 
ainda não '11 sufficiente, que se JS vencimentos sao mesqUl
rrhos que são honestos c LrabaH.adores, que são mal remune
rados, que é do justiça que s11j~w augmeutados ••• 

o :SR. LoPEs GoNçALVEs _, O· que não se nóde. é faze1: :q 
milag1•e de se dar o que se não ~em. 

o :SR. IRINEU IviACHA!Do - •.. mas, por outro lado, por 
uma questão de direito, isto t~, abroque-lado na allegação ?~ 
que a proposta não i'oi vaLada nos Lc_r~1os em que io1 
,f'eHa, repelle o projecto do Come-lho Mtmlclpal, que attende a 
<C;lSSas necessidades c a esses l'Ccl:lmos, no sentido ele ser ~ada 
l'emtmeração maior aos guardas municipaes... que amda 
assim, ficam insufficientementc retribuídos, não só em _rel~""' · 
ção a;o servi-ço de 'que estão incumbidos, . como cm relaoao a~ 
difficulcladcs da vida actual. 

O ,sn. LoPEs GoNQALVES .,.... · (\mLanlo ·que haja receita, 
:isto é, com que fazer face ao augmcnlo ele despeza. 

O Sn. · Ii-ttNEU A!AOHADO - S. Ex .. argumenta - c 'esse é 
um al'gumento novo - que, desde que o 'l'll,esouro não tenha 
recursos para pagar esses augmentos, não ·devem elles ser 
,volaclos sem a correspondente dotação de receita. 

• • > \ 

O SH. I~oPES GoNÇALvgs - J!;sLú. claro; isso'· é que é ho
nesto. isso .(j que é ele bom senso. isso é que é Iogico, isso 1) 
que i5 que está de accôrdo com. ·o critcrio da aclministração 
l)Ublica. 

o Sn. IRINEU MACHADO - S. Ex. sabe muito beth que s6 
no terreno moral, isto é, naquelle que diz respeito á ethica 
do legislador se tem sustentado esse dever. 

·O Sn. LoPE·s GONÇALVEs - Eu não argumento com a!bu:.. 
sos, mas com a Jogica, com critel'io, com o bom sensO c corn 
a lei. · · · · 

O SR. IRINEU. l\fAOHADO - Mas nunca ning'Ltem, cm qual
quer Parlamento, conseguiu fazer prevalecer esse pl'incipio. 
S. Ex. o sabe' muito bem. ·Basta lembrar a historia do Parla
mento da Inglaterra, em que um Deputado isolado não podia 
propõr nenhuma medida, n,enhum augmento de · despeza, ne
nhum beneficio local sem indicar correspectivamente uma·· 
nova fonte de receita ,que acudisse á nova ·despeza, e sem que 
tivesse o . apoio de um certo numero de assignaturas .. Mas 
nem isso se poude praticar na Inglaterra. A nova pratica foi 
aos poucos renunciando em favor ela antiga. · . 

'Entre nós . mesmós, a proposta de Regimento da Gamara, 
aprescntaçla pelo iSr. Carlos Peixoto, em que S.- Ex. quiz fazer '· 
vingar ess~ concepção .. ingleza, .que lá mesmo não fôra · pra-
Li cada, que lá mesmo i'allira, ·não conseguiu entre nós trium-. 
phar. Na v.igcncia do Regimento Carlos Peixoto essa medida 
foi quasi scmpr~ postergada, deixou · sempre. de. ser cum-
prida ,c acabpll, fmalmente, · por ser revogada. . 

. ~cria essa r.ealt~ente. uma bella concep_ção, uma bella 
theor1a de orgamzacao de. orçamentos, mas, praticamente, 
nunca, nunca se · poude · realizar e ·sempre redundou princi
palmente na aspbyxia da.~ iniciativas, na suppressão · da au-
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tonomia do legislador, na annullação do seu proprio man
dato. E entro nós, paiz novo, sem estatísticas, sem elemen
.tos de í'ni'ormações, não é facil a quem quer que. seja pro
curar, de sopetão, uma fonte de receita. 

l\Ias, seja como for, ainda quando, em principio, a. for
mula r ... opes Gonçalves fosse verdadeira, ella tem acaso sido. 
praticada entre nós ? · 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - N'ão tenho formula; obedeço. 
unicamente (L lei. 

O Sn. ImNEU MACHADO - Teria acaso sido praticada em 
outros paizes ? ' 

Não! · 
Então, por. que seria applicada aos míseros, aos . infeli

zes. guardas municipaes elo Districto Federal ? ! 
O SR .. 'LoPES GoNÇALVEs - Obedeço simplesmente á lei; 

não tenho nenhuma formula. 
O SR. IRINEU MACHADO - Mas IS': Ex. é respeitado nesta 

Casa como um dos nossos mais poderosos caciques. Quando 
S. Ex. brande seu formidavel tacape, não ha que fazer sinão 
recuar. 

iE'u já disse que isso não está em lei alguma. iSi o que 
S. ~iX:. qÚer é .uma formula que outros pensaram realizar, mas 
nunca puderam praticai-a effectivamente, porque entre nós 
não foi praticada,mas que quando fosse pr.aticavel e realizJa,_vel, 
seria duro de começar a sua execução exactamente pelos ín
fimos, pelos peauenos, pelos mais obscuros, pelos menos gra-
duados funccion·arios publicas. · . ' . 

. 0 SR. JOSÉ MURTINHO - Apoiado. ,. '. . 

·O SR. JR.INEU lYIAéH<\DO - De modo que bem procedeu a 
observação do . honrado · Senador pelo Espírito Santo; eu ·a 
subscrevo de coração. e o felicito pelo seu aparte, pois é duro 
e de hmcinante realidade que só se lembrem da applicação 
desse principio quando se trata dos pequenos e desprote-
gidos.. · · · 

· O SR. LoPES Go.Nç,\LYES - Isso não é commigo, Eu nunca 
fui assim. . . · · 

O SR. IRINEU MACHAilo - O honrado Senador pelo Ama
zonas póclo querer enfiar..:..nos !\ela cabeça.. a !carapu~a do 
nosso sentimentalismo. . · · · 

' 
O Sn. LoPEs GoNÇALvEs - Eu nunca fui vaidoso, sempre 

mui muito modesto, e por ·isso combato ·os decretos que con-
cedem condecora{,lões. . · ' 
. . O S~ Sn. ·~RINEU 1\fAamAno -. Uns não têm vaidade, mas 
outros sao baloes. ambulantes ele vaidade e de nullidade. 

• O ~R. LoPES GoNç,\I,Y}:s - Posso ter outros defeitos mas 
~ou muito modesto~ . · . · · ' 
. O SR. IRINt~u MAc~rADO "- Realmente, Sr. Presidenl.n, oR 

ODRC~lTos, OR. pequenos, como que fransmittem um pouco do 
~cu mforltmiO aos se1.1s ::ldvog·ados. Já é urnt1. pecha, um labéo 

, . I 
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já se julga que, quando se eslende o braço cm defesa d11 
·causa elos pequenos, dos obscuros, dos desamparados, repre
·senta-se a comedia do sentiment:õ~.lismo. 

Continúo, at.é hoje, em 30 annos de vida parlamenLar, a 
manter a mesma linha recta de flexibilidade em favor dos pe-

. 'quencs, porque, é muitb melhor ter-se ini'Iexibilidade deante 
dos poderosos, e flexJbilidade deante dos pequenos, do que 
exhibir talento, sahef, e despé.ial-os em ondas. cascatas, sobro 
a causa dos nequenos e dos desgracados. 

' ~ ' . 
O Sn. LoPES GoNÇALVES - Ninguem condemna o senti

mentalismo, eu tamberrí sou sentimental. 
O Sn. IRINEU MACHADO - !Prefiro ficar com o meu senti

mentalismo, visando nãa a falsa, mas a popularidade que tanln. 
alegria nos dú. ao coracão, e me permitte ai'firmar que sirvo 
muito mais no exercício do meu mandato á causa dos meus 
concidadãos que a dos governos e a dos Prefeitos. (ilbâto bem; 
muito berri.) . · · · . 

· O Sr- Paulo de Fronti~ ( •) ·- Sr~ P residenLe, não pre-
tendia '·discutir o parecer relativo ao véto do Sr.. Prefeito do. 
Districto Federal á resolução do Conselho :Municipal n. 49, de 
1921, elevando os vencimentos dos guardas municipaes,. mas 
o dis·curso do honrado !representante pelo Estado do .Amazona.s, 
relator do projecto, obrigJa-me a usar da palavra para ·defender . 
o .acto do Conselho Municipal . 

. 
O projecto não foi motivado pelo desejo de conquistar po

pularidade, como o honrado Senador teve occasião de decia:rar. 
' r • ' • I 

O SR. LOPES GoNÇALVES - Não disse assim; faUei em. 
these.. . 

v SR. PAULO DE FRONTIN. - Na minha opinião,· não se deu 
uma inte.rpretação razoavel ú. mensagem do Sr. Prefeito 
quando S. Ex. se re:fer.e ao. augmento .de vencimentos do. 
funccionalismo municipal, razão pela qual o parecer do hon
!t'a·do relator tem,. effectivamente, uma ponderação perfeita
mente procedente quando se :manifesta f.avoravel ao véto. 

A mensagem do Sr. Prefeito relativa, em these, ao au- . 
gmento de vencimentos dos funccionarios municipaes, termina. 
pelas seg-uintes pa~avras: · · · 

"Acceitando meu alvitre, ou \!)referindo outro qual
quer que lhe sugerirá .a sua sabedoria., •Será talvez pos
sível ao. Poder Legislativo attender, desde já e ao me
nps ·em parte, as· pondera veis reclamações elo. funcciona
hsmo municipal que· sem nenhuma m:elhora nos seus 
vencimentos. viu o· custo ·das subsistencias 'crescer s.e-
gundo dados· officiaes ·em uma média 'de 45 -% ., · .. · 

· · Transmittindo, pois. a alludida re!J.)resentação · ao 
Conselho Municipal, ponho nestas linhas a minha soli
citação para que se occupe do assumpto e o resolva como 

( •) .Nã() Joi rev.istó pelo ?'rador ., 



32 7 ' 

-mandam a justi17o1 o o proprio interesso da Prefeitura, 
. que se encontra sem recursos orçamentarios para satis
fazer aos compromissos que lhe impõe a recente decisão 
do Senado Federal. " 

Comprehende-se, portanto, que o Sr. Prefeito não era fa
voravel a um augmento de vencim'entos geral dos funcciona
rios municipaes sem que, preliminarmente, fossem estabele
cidos os recursos_ neccssarios para que pudesse satisfazer os 
comprOmissos resultantes_ das deliberações que fossem toma
das a este ·respeito pelo Conselho Municipal. 

O SR. LoPES GoNÇALVES - Perfeitamente; as palavras do 
Prefeito são claras na mensagem.· 

' O Sn. PAULo DE FRoNTIN -- Mas S. Ex. considera ta.m-
bem pcrfeitam·ento justifi-cados certes augmentos de venci~ 
m'entos. · · 

Núo ha, portanLo, vazão para que o honraao relator con
sidere como doutrina que o augm:ento ou a diminuição dos 
véncim!entos só possam ser feitos de accôrdo com a proposta 
do Sr. Prefeito. O Prefeito indica a conveniencia do augmento 
ou da diminuição, mas o Conselho, como Po(]er Legislativo -do 
Districto. poderá determinar qual o augmento ou ·qual a di
minuição:· sem ficar rcstricto ii. indicação precisa que .possa ter 

O SR•. LoPEs GoNr,:A:.vEs -- En não disse que o Prefeito 
devia indicar na proposta qual o angmento a fazer, mas que 
deveria suggorir apenas a idéa. 

O Sri.. PAULo DE · FRONTTN _- Mas, suggerida . a idéà, ao 
Cqnsel·ho Municipal ~ que caoe tomal-a em consideração. 

Ora. não 'ha duvida qúe o Conselho Municinal. não po
dendo· basear-sr naqnella mensag-em. como sendô uma. pro
posta de augmcnto,. commetteu, na minha opinião, um lapso 
que. evidentemente. provehk de um defeito de redacção, no 
qual se_ baseou. com razão, o Prefeito Municipal para for
mulm· o seu véto.-. 

O projecto relativo aos guardJls municipacs proveiu de 
uma emenda apresentada ao projecto n. 34, de 1901. em que 
se augmentavam os vencimentos do fnnccionalism0- muni
cip~. : 

\Ora, isto era uma eqniparaoão e esta eqniparacão p6de 
ser formulada pelo Conselho sem . prévia proposta dn Pre
feito, f.icando este. com todos· os outros projectos, sujeito à 
ser vetado, si o Prefeito entender que 'ne1Ie não eram devi
damente ·resguardados os interesses do Districlo Federal. 

Ora, nestas·_ condiÇões, o que aconteceu ? ' 
'A Commissão de Legislação e Justir.:.a modificou a reda

cção e, estabeleceu: 
«Ficam da data desta lei em diante elevados a 4 :200$ 

annuaes ns vencimentos dos guardas municipaes, etc.» 
Ora, comprehende-se o que se deu. A- emenda, que na 

minha opinião poderia se:r perfeitamente legal e regular, foi 
modificada por uma .disposição á qual devia ter precidido a 
proposta do Pre:feito, ainda· que ella fosse para diminuir ou 
modificar essa proposta. · 
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O Sn. LoPEs GoNÇALVES - Si a resolução fallasse em 
equiparação, o parecer da Commissão seria outro. 

O Sn. InrNEU MACHADO - Si viesse um projecto do Con
selho Municipal nesse sentido, V. Ex. o acceit.ava ? 

O Sn. LoPEs GoNÇALVES -:-:- Talvez lhe désse o meu voto. 
. O SR. P.mr ... o DE FnoNTIN - Para demonstrar a razão qua 

tenho nos motivos que acabo de expOr. basta ver o procedi
mento diverso que teve o Sr. Prefeito Municipal em duas re
soluções da mesma data qi.Iasi, uma relativa aos guardas 
jardins c ou Lra aos guarclas municipaes. · 

Devido ao defeito .de redacção e a considerar que :1 Qon-_...., 
sctho Municipal invadiu atLribuiçõcs exclusivas do Prefeito, 
S. Ex. vetou o projecto relativo aos guardas municipaes, ao 
passo que não vetou o projecto relativo aos guardas jardins l 

r 
O Sn. LoPES GoNÇALVES - Acto que a Commissão nã1:1 

poude apreciar, porque, sanccionado, não vciu ao Senadú. 
. O Sn. P,\ULO DE Fno::-<TIN - O decreto sobre' os guardas 

jardins estipula. no arL 1.": «Ficam equiparados, para todos "' 
os e>ffeiLos, os vencimentos· dos guardas jardins c dns guar4 
das da secção maritima da Inspectoria de Mattas, Jardins, 
Caça e Pesca, aos elos guardas florestaes ela· mesma Inspe~ 
ctoria)), ' 

• O projecto mereceu a approvação elo Conselho Muni-
cipal .•. 

O Sn. íLoPES GoNÇALVES - iE:á1 fórma de eqniparaoão. 
O Sn. PAULo DE Fno.NTIN ·- . • . c foi sanccionado pelo 

Prefeito. 
O Sn. J ... oPES GoNc.u ... VEs - Com ·esta doulrina estou do . . 

accôrdo. 
· o ;sn. IHINEU 1\fACHADO - E' uma fórma sophistica. Para 

mim, é a mesma cousa. 
O Sn-. LoPES GoNçAr ... vEs - E' a fórma legal. 
O Sn. PAur.o D.E FnoNTIN - Não estou respQndcndo ii 

opinião do honrado ·R·clator; estou mostrando os moUvos 
pelos quaes o Prefeito, cm um caso, deliberou sancciomir a 
resolução do Consel·ho Municipal,. c, cm outro, deliberou 
vetar. E' que o Sr: Prefeito considerou que a equiparação 
não estava comprchcndida resLricLamente no augmcnto oü 
elevação ele. vencimentos. E, quanto a augmento ou dimi
nuição de . vencimentos, desde que não houvesse Proposta 
fundamentada, da parle do Prefeito, a lei não permitti& que 
o Conselho resolycsse a respeito. · 

O Sn. LoPES GoNçALVEs -- .l~' a lei "c1uc o diz. ·. Dw·ec la.'t 
{/ed laa: ... 

• 0 SR. !RINEU MACHADO.~ Qual dtt1'a lex, , • isto é SO-
pbisma. 

O :~n. PAur...o DE FnoNTIN -- Nestas condições, parece-me 
que,. tendo o Prefeito elo Districlo approvaclo o augmr.nLo de 
vcncuncntos dos ,guardas-jardim, que orça cm .trinta n t:ant.os 
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mil réis mensaes, não teria duvida cm sanccionar .. uma reso
lução do Conselho Municipal, a•agmentando os venc1mentos 
dos guardas municipaes, desde o momento que esLe fosse feito 
.na mesma proporção. ao que foi votado para os guardas
jardins • 

. 0 Sn, ·LOPES GONÇAT .. \'ES • ..- Com tanto quo O :wgmcr.tto. 
fosso de trinta mil ré is. 

O Sn PAULo DE FnoNTIN - Na pr~oporção, porque, sendo' 
os vencimentos dos guardas municipaes maiores, maior eleve 
ser· a propor•ção. O Conselho Mur. cipal, em Jogar de equiparar 
os vencimentos desses funccionvios aos de cargos correspon
dentes, julgou que dírectamentr, podia elevai-os, mdepen
dente ·da proposta do Prefeito. Discordando S. Ex. desse 
,modo de agir elo Conselho, vetou a resolução. 

Creio que haverá toda· a conveniencia em que o S·enado, 
com a maxima urgencia, resolva e1sta questão, afim de· que, 
se fôr mantido o veto, possa o Conselho Municip·al, em nova 
lei, mais ou menos nas condieucs da que bene.ficiou os guar
das-jardins, aLtcncler a essa elevação de vencimentos, que é 
de inteira justil;:a. · " 

0 .SR. LOPES GoNÇ'~I:VES - .PC>rfeitamente. 
O SR. PAULo DE FRoNTIN -, Não ha ra~ão para que duas 

cathegorias de ftmccionarios ... 
· O Sn. LOPES GoNçAI.vEs -- ::-'xercendo funcções identicas. · 

O Sn . .P.'\.ULo DE FnoNTIN -· ..• que -Lecm funcçües di
versas, fiquem prejudicadas no _augmento de seus vencimen
tos, pois, ao passo ·que os guardac:-jardins rece•bem fardamen
to, o que representa um accresc1mo indirecto de vencimentos, 
ns. guardas. municipaes não teem a isso direito, o que repre-
senta para elles uma despeza. · 

0 :Sn .. LOPES GoNÇAT~VES - Apoiado. 
O SR. IRINEU 'MACHADo - Muif.o ]Jem. 
O ISR. P,AULo D.E FnoNTIN-Rdas são as-razões pelas ·cruaes, 

:se o •S'enado approv.ar o veto el!1 discussão e as razões de or
dem .iuridica em que se base'.:u a honrada Commisc:üo do 
.Constituição. . • . 

'O Sn. LoPEs GoNçAT .. vEs - Obrigado a V. Ex. 
. · O l?R. PAur .. o IJ)E FRONTIN - . . . me basearei para, por iri
tcrmP.dJO dos meus amigos no Cmisclllo, promover a a~prov·a
~ão .desse proJecto nas · condir.0rP elo relativo . aos g·uardas
Jardms,. attendendo ao augment:) dos guardas municipaes 
proporciOnal, o que 6 rle inte·i"::t e. rigorosa justiça. (Muilo 
bern. Muüo bern. O S1•. Lopes G.mçalves di::;: "Pe1·!e-itamente, 
estamos de ·inteiro accórdo.) · · 

O Sr. Presi~ente .- .Se_ n:io }Jou~er mais rrucm per; a a pa-
lavra, encerrarei a d1scussuo. (Pmtsa). · 

E'ncerracla ·e adiada a ·vola<;;"io. por falta ele numero. 
Nnda mais havenc!R a tralar, .vou levantar a sessãa.-
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·Designo· para ordem do dia da seguinte 

VoLaqão: ~m. discu~ão unica, do requerimento n·. 10, de 
:1.921, pedmdo míormaçoes ao Governo sobre s'i tem sido cum
prido o art. 32 da lei da Receita (do Sr .. Terrmymo Monteiro); 
, Votacão, em discussão unica. do requerimento n. 11, dé 
:1.921. pedindo informações sobre o teôr do relator i o apre-
8entado pelos engenheiros sobre o est.ado das linhas da Es
trada de Ferro Leopoldina (do S1· . .Teronymo Monteiro); 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 260, de :1.920, que 01 ganiza a Contàbilidade Pu
lJlica da União (com emenda.~ da Comm'issão Especial de. 
Contab'ilidade Publica e .parece?' n. 256, de ,1921); . 

Votação, em 2" discussão, da proposição da. Camara dos 
Deputados n. 59, de 1921, que abre diversos credites supple
mentares ás verbas 6; s: 21, 20 c 33 do orçamento vigente 
(com parecer· favonLVel da Cnmmissão de Finanças e emenda 
da de Policia, n. 263, de 1.921); . · . 

Votação, em discussão unica. rla proposição da ·camara 
dos Deputados n. 12, de 19.2L que approva a Convenção In
ternacional de Policia Vcterinaria, assignada entre o Brasil e 
as Republicas Argentina, Uruguay, ~araguay e Chile (com 
:parecer {avora'l)el da Commissão de Diplon1.ada e 'I'mtaclos e 

·de Finanças, n. 257, de 1921); 
.. Votação, em discussão unica, da proposição da. Gamara· 

dos· Deputados n; 2J, de 1921, que approva a Convencão Sa
nitaria Internacional assig11ada em. Paris em 17 de janeiro 
de 1912, pelo delegado brasileiro (com parecer favoravel das 
Comm·issões de Di'plomacia G .Tnttaclos e de Finanças, n. 258. 
de 1921); " 

Votação, em 2• discussão, da pz·oposioão da Camara dos 
Deputados n. 32," de 1921, que· abre, pelo l\finisterio da Via
ção e Obras Publicas, o credito .de 16.900:000$, supplementar 
:í verba 6•. n. I - Estrada de Ferro Cent.ral do Bras:il -
destinado a despe7.nS com comhustivel, .lubrificante. estopa, 
el:c. (com parecc1· (m;m·avel da Comm1:ssão de Finanças, 

9"9 d. 199 1) . . n. ,.., , e· ,;.I • , 

Votação, cm 2• discussri.o; da proposição 'da Camara .dos 
Deputados n. 58, ele 1921, autorizando o Gow~rno a abrir o ' 
credito nccessario para pagamento ao marechal Rodolpho· 
Paixão do soldo correspondente ao período de 9 de ,ianeiro a 
9 de fevereiro de 191.5, em que esteve funcionando no Con-

. gresso Nacional (com parec~1· {avo1·avel da Comm.issão · r.le 
Finanç'as, n. 262, qe ,1921) ; · · · 

Votação, em 3n discussão, da proposição r1a CJmnra· dos 
Deputados n. 65, de 1921. que prohibe a importaçao do gado 
zebú, em todo o territorio nacional (com. parece'r favorav,el 
da Comm.issão de Agricultw·à, lndMstria e Cornmercio e Art·es, 
n .. 235, de 1921, e emençl.a do S1·. Paulo de F1·ont'in, :iá ap-
provada); · · · 

votação, em 2" discussão. do pro,Íecto do Senado n. 50, 
de 1896, fa7.endo diversas modificações nas leis. que organiza
ram as caixas economicas . (com parecer contrm•io da Com
miuão de Finanças n .. 250, de 1.921) ; 
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' 
Votacão, eni 3" discussão, do pJ•ojecto. do Senado n. 92 

de :L 920, que desoJ'fieiali;~,a os Co!leg·ios Mil if.ares e os sub~ 
metl.e ~o reg-imen que menciona (oj'J'el'ec'ido pela Cornmissãrs 
de fl{{wznlta e Guen·a e co1n pa1•ece1' contmrio da de Finança~:~. 
n., 2/il, de 1921); . ' 

· Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado n.. 9 de 
1.921, equiparando os vencimentos dos funccionarios civis 'ctos 
Arsenaes de MarinlJU de l\faHo GrcJsso e do Pará aos dos do 
Rio de J'aneiro (com 2J0.1'eC-?1' {ovol'avel da Commissão de Fi-
rumr;as, n. 252,de 192.f); · 

VoLação, em 3" discussão, do projecto do Senado n. 20, 
ele 192i, concedendo aos funcciouarios e aos operarios, diaris
,t.as e mensalisrtas, quo passaram a servir· na Inspectoria de 
Po.r!.os, Rios c Canaes, por e.ffcito ··de encampacão dn cnn
cessões existentes c que contavam mais de dez annos, Os mes
mos .dircit.os c regalias de que g·osam os das eslradas rle ferro 
federaes (com pa1·ece1' j'a·orn·avel ria Cornrnissrío de Finanças, 
n. 2/j,'J, de 1.9fU); .· · 

Votação, . em 2" discm:são,. ela proposição da Gamara dos 
Deputados n. 55, de .1921, ~r11e abre, pelo· Ministerio da Guer
ra, o credito supplementar de 101 :766$800, á verba g• «Sol
dos, ef.apas c gratificações das JJraças, do orc.amento. vigente 
(com t?rnencla da Com.missã.o de Fúwil.r;as, pw·ecer n. 260, 
de 4924); . . 

Votacão. em 3" discus~'ão, ela proposição da Gamara dos 
Deputados n. 56, de i92L que abr·e, pelo Mini.sterio da Ma
rinha, o credito de 100 :000$, para attender á hospitaliza
<:ão de doentes tuberculosos,· da l\'lar·inha, em Nova Friburgo 
(com. parece1' {aV01'a'Vel da Commissão de Finanças a propo
s-ição, e· op-inando que seja desta(~ada a emenda do. Sr. Pau.lo 
r.tc Frontú1., para constitui?· p1·o,iP-cto esper:·ial; n. 261, de 1921) ; 

Votação. em 3• discussão, ela proposição da Gamara dos 
Dept1 tados 11. 259, rlc 1920, que manda co11 t.ar, para os ef
feit.oi- rle r'eforma; o período. de tempo em que os officiaes 
da Armada e das classes annexas, tenham .prestado como 
aprendi.;~,es· nas of'ficinas dos Arsenae~:~ da Marinha (com pa
~·ece1· j'avomvcl do.. Commi.ysáo dr Mm·inha á .proposição e á 
emenda do S1· .. Pa1:.l.o de. Fán2ti:n, n. 21í5, de 4921); . 

Votação~ em· discussão unica, do véto do Prefeito n. 4;9, 
de 192L á 'resolução elo· Conselho Municipal, que ele;va os ven
cimento~ elos guarrJas mnnjr.ipaes (com par·ecer favo'l:avc~ da 
COrnrMssão ·ele Constituição, n. 217, de ·I 921), 

Levanl.a-sc a sessão :.ís 14 hornB ·c 50 minutos. 

102• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1921'. 

PRESIDENCIA DO SR. DÚENO DE PAIVA, PRESIDÉNTE 

A's i3 e 'h horas abre-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. A. Azeredo. Cunha Pedrosa, Abdias Neves, Hermenegildo 
da Moracs, Mendonça Martins, Alexandrino de Alencar, ·Lopes . . 



332 ANNAES DO SENADO 

Gonçalves, Laura Sodré, Justo Chermont, Jostí Euzebio, Costa 
Rodrigues, .Felix Pac.heco, João Thomé, Benjamin Barroso, 
Eloy de Souza, João Lyra, Tobias Monteiro, Antonio Massa, 
Venancio Noiva, Euscbio rle Andarde, Antonio Moniz, Muniz 
Sodré, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro, Marcilio de 
J,acerda, l)aulo do Frontin, Irineu Machaclo, Raul Soares, 

· Prancisco Salles,. AH'redo Ellis, Alvaro de Carvalho, José Mur,... 
t.inho, Pedro Celestino, Carlos Cavalcante, Generos"O Marques, 
Lauro Müller, Viela! . Ramos, Felippe Scllmidt e Vespucio de 
Abreu (38) • 

:Deixam de comparc·cer, com causa justificada, os Srs. 
Silverio Nery, Indio dó Brasil, Godoi'redo Vianna, Antonino 
Freire, Franicsco Sá, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Rosa 
e Silva, Araujo Góes, .Oliveira Valladão, Gonçalo Rollemberg, 
Síqueira de Menezes, Ruy Barbosa, Nilo Peçanha, Modesto 
Leal, Miguel de Carvalho. Sampaio Corrêa, Bernardo Monteiro, 
Adolpho Gordo, Ramos Caiado, Xavier ela Silva, Soares dos 
Santos e Ca:rlos Barbosa (2·1. 

E' lida, posta em ·discussão, n sem reclamação approvaela 
n acta da sessão anterior. 

O Sr. 1° Secr.e·tario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
OffiCios: · 
Do Sr. Minis.tro ela Viacã.o c Obras Publicas, enviando 

dous dos autogra<phos da resolução legislativa, sanccionada, 
que fixa' a taxa do serviço telegraphico e radio-telegraphico 
no .territo1:io nacional. - Archive-se um ·dos autographos e 
remetta-se o outro á C amara dos Deputados. 

Do Sr. Ministro da Fazenda, enviando dous dos autogra
phos da resolução legislativa, sanccionada, que abre um cre
dito especial de 67:352$1341, para ·pagamento do que é devido 
a Antonio da Gosta Nogueira .Junior. em virtude ele sentença 
judiciaria .. - Archive-se um deis autographos c remetta-se o . 
outro {L Camara dos Deputados. . . 

Do Sr. ministro da. Marinha, enviando clous dos autogra
phos da resolução legislativa,. sanccionada, que abre um cre
dHó es·pecial de 1'18 :560$, para pagamento de gratificações de
vidas, a tif,ulo de representação. ~os almirantes que fizeram 
part.e do .Conselho de Almirantado nos annos de 1915 a 1917. 
- Archive-se um elos autographos c rrmettu-sc o outro (~ 
Camara dos Deputados:"'' · . ·. 

Requerimento do Sr.· Alvaro Fraga Moreira soliciLando a 
sua reintegração no cargo ele agcnt.c fiscal do imposto de con
sumo do Estado .de S. IJaulo. - A's Com missões de Justiça c 
l.cgislação. · 

. Telegrammas: 
Do Sr. Cypriano Santos, presidente do Senado do Parú., 

'do f:l'!or seguinte: 
Presidente Senado Federal - Rib - RogamoR Lransmitnr .Senado Federal congratulações sinceras patrioLicas do Se- · 
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nado elo Estado do Pará pela eleição egregio Senador Ruy 
Bar·bosa Prctildente Côrte Internacional de Justiça; ~este se_?
tido Senado · Paraense votou unanimidade slgnificat1va moçao. 
Saudamos V. Ex.- Mesa do Senado Pará.- Inteirado. 

Do Sr. Rapllael Jambciro, presidente do Conselho de Cas
~ro Alves, do teor seguinte: 

Presidente Senado Federal - Rio - Município · Cas-
. iro Alves cÓngratula-se glorioso Poder Legislativo ~acio
nal representado c exercido honrado c nobre Senador fede~·al 
J,::ara elei()ão conselheiro Senador Ruy Barbosa Côrte. Justiya 
Internacional. Implorando a honra ser lido esse em plenano, 
Conselho Municipal Castro Alves sauda o cxc.elso .s".nador bra-:: 
silo iro. ,...- Inteirado . 

. O Sr,, 1" Secretario procede tí. leitura ·dos seguint(.\5 

PAHECEHES 

N. 2i<1. -, · 1921 

A iUusGrc Conunissão de .JusLiça c Legislação decidiu ou
vir a de .Marinha c GUerra sobre a inLer1pr·etacão do. sentido 
que se deve dar á locucão «Scrvicos de guerra~, antes de pro
ferir o seu despacho ao l'equcrimento do esta-feta odo Tele
g:nap·ho João Duque Estrada, que allega ter esses· e:x:traordi
narios serviç.os, tendo por isso direito a contar pelo dobro o 
seu 'tempo de serviço durante· o tperiodo revolucionaria de 
1893. . ''· 
. · A nossa legislação estiá cheia de decretos, resoluções, etc., 

mandando contar tempo :pelo dobro a off'iciaes e praças que 
serviram em campanha, cm operações de guerra, nas diver
sas lutas civis ·que se deram nas Províncias, ela época da in
dtipendencia em clieante, nas lutas. intcrnacionaes ·ou cm qua~s
quer outras .nas quaes foram impres'cindiveis taes operaçõ'es 
militares. . · · · 

A contagem do te·m.po. do servi<;.o· pelo dobro. para a re
forma, é. actualmente, ;regulada pelo decreto legislativo, de 29 
dcJ s~tembro de 187·5, .que mapda computar aJpenas o tempo. do 
sei'VlÇO em ca:mpanha, que e o serviC.O de guerra. · Portantr~ ' 
deve ser considerado como de camp.anha, ·o serviço prestad( 
em o.peraçõ.es milit'ares . realizadas por com mandos · militare::r 
em :defesa da Nação: das instituicõe~ constitucionaes e dà or-
dem pu,blica. E.ssas .Qiperacões podem ser levadas a ef.feito. 
dentr.o do .paiz· ou fóra delle. em circumscripção territorial li-
mitada a um ou n1ais Estados e finalmente em um ou mais 
pontos do territorio nacionaL · . ..· . 
- Em todas essas hypotheses é ao Governo que cOÍllP•ete, 
pelo seu orgão . technico. o Estado-Maior, rpreparar e movi
mentar o conti.ngen.te militar, IPI:l.ra ~crue a sua a.ccão seja effi
ciente em cada caso. 

Salvos· os militares .propri·amente ditos e os civis, · subor
dinados aos ministerios ·militares . e aos seus regulamentos, 
ninguem é ohrig.ado a :p.restar serviços de campanha, sujei-. 
tando-se ás/ordens· militares nesas . aspera:s Q"p:erações, ·sem 
que esses seus serviços tenham sido requisitados pela· auto:.. 
ridade militar. Ora, ·não. consta .que o supplicante hQ'Uv.esse 
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sido pos!,o á disposição da uutori.dade milita!', qUe nu caso Ol'~l 
o Ministro.da Gucra; não consta Lambem que os seus serviços 
tiY·essem sido . requisitados pelo rninist.el'io ou qualquer au-
toridade. · 

J.Jog;o o s.u1rJir:,ticante não tem scrvico de cati1panha. nem . 
mesmo o da revolta .de 189·3, que foi considreraclo como Lal para 
os que nella tomaram parLe. · . ·· 

. E' cer~o qu·e prestou os seus sm·vi·\,los de -eBta:feta do 'L'e-
1 cg1·.apho nesta Capital, indo ús -linhas ele operaeõcs no exer
eicio da sua profissão, obedecendo tão sómente ás inst.t·ucc•ões 
de· chefe dia sua re~partição. nada tendo com as autol'idades 
m iii tares,· das quaes rienhuma ordem recebia. · 

. Si os· seus serviéos, prestados á Repartição dos Teleg1·a
phos, no: .cumlpTimento dos seus deveres regulamentares, sem 
nenhuma ligacão ou subordinação ás o.peracões milifxc'l.res da 
dC"fesa desba Capital, pudessem ser considerados serviços de 
campanha ou de guerra. então, todos os habHantcs desta ci
dade. naq.uella 1;\poca, {cem serviços ele gtuerra. 

Assim pois Lodos os ftJnccionarios publicos, :rcrlcmcs c 
municipacs, qun durant.c u rcvol La da Armada. nnsl.a Capital, 
eontinuarum . a frequentar· suas respccf;ivas .l'cparl.i(;!õ·es. ul
g;umus dellas ipr.oximas, acruem e além das zonas occupudas ou 
guardadas c defenclidas por forcas militares em uctivida~lc 
de acçõCJs ·de guena.. deveu1 contar pelo cl10hJ;"O esse· perio.do de 
tempo se 1fossc ca·bivel consi·d~ral-·O de campanha. · · 

· A' Commissã'o de ·Mar·inha c Guerra, portanto. parece que 
OS serVÍ•ÇtOS do supplicante prestados COIDO ·estafeta durante 
a revoHa, não teem base QJ·am ser considerados como de cam
panha e qu•e por isso sejam contados pelo dobro do tempo. 

I ' , ' 

Sala das Gommissões. 20 de setembro ele :L921. - Â. ln
d-to do B1·asa. -Presid•ente. - Benjarni'n Bárro::io, Relator. -
Cw·lo·s · Cavalcánl'i .. - A i n1primir. · · 

' ' 

N .. 275 -- 19·21 

O '!Jl'ojcclo do Senado. n. -:L3, de HH•9, autoriza o fP'odor 
:mx:ecuLivo .. a a;posentar, com os ·vencimentos e grai,ificação 
adcl!icibnal que competiam aos chefes de secção da ex'tincta 
Secretaria . da :Marinba, departamento do Almirantado Brasi
leiro, .. o ex-director de seccão demissionario da tambem extin
cta Secretúia de Estados dos Negocias da Marinba, capitão ele 
r.orveta honorario Luiz G!omes Pereira Junior, computando- · 
se-lhe o seu tempo de serviço liquido em. màis de trinta e 
cinco annos c continuando como contribuinte elo 111ontepio 
J•cspecLivo. · 

· O S!'. Luiz Gonies Pereira .JuniOJ~ demif:tiu-~ê "VolunLa~ 
J·iamcnte· do .car~J de odtirector. da ~eccao em 18'912, tendo. ser .... 
v ido apenas dcscsete annos, mcltudo ~ tCT?lPO, . a parf.tr de 
fevereit;o de 18·75. em que .prestou seus serviços a mesma Se-
crcf.ur·ia como addic!o sem vencimentos. . . . · · · 

.. ·o ·pro.iecl.o, co1úo se Yc,_ man~a :JJP?senf.ar um cidadfln. fllte 
.hí· não ·'é 'fu.nccionario pubh~o ha mars de 29 a1Jnos, ~~ o Jaz 
dando-lhe'· os vencimentos· mtep-ra.es do cargo··,o mats m_na 
~;ratificação adclicioual que a le~ v1g:~nte sobr.e ·aposen f..ad~rla:'l 
não concede aos actuaes funccwnariOs, que. se aposen1:1.n., 
ainda 9:UC · C.QUtem, rnai~ de .35 annO§. de ,Se!:Vl(,\0 • · · 
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. . A~c.rescc que o projecto l'ol. apresentadc coJüJ·arlandL, u 
dJsposrLtvo do puragrapho unico do art. 108. do Hog1menla 
do· Senado.· · · · 

. . A -yl~ta do c:x:p_osto, parece á Commissão que o Senado 
devo. rcJe1J.ar o proJecto . 

. ~n.!n das qommissões, 21 · ·c!c se Lembro de 1921. - .Al{1·t:
rlo J!-ll'tõ·, Pres1denLe. - Felippe Schmidt Dela'tor. - Joi].'.) 
Ly1·a. - J·usto C'hermont. - José EusJúic...... Moniz Soclré. 

PROJEC'l'O DO SENADO N. 13, DE 1919, A QUE SE. H.El~ERE. 'o 
PARECER SUPRA' 

O Congresso Nacional decref.a: 

-Art. L o Tendo em vista as disposições que o art. 132, 
<;ta I e~ n. } . 0~0, de 8 de jap.eiro de. 191'6, man~ou incorporar, 
a legislacao ·VIgente, e considerando que o capitão de corveta 
honora:1·io Luiz Gomes· Pereira Junior, ex-director de secção 
da extmcLa SecreLaria de Estado dos Negocios da Marinha, 
com~cou ·a servir na mesma reparUcão, como addido sem 
venc11:nenLos, cm fevereiro de 1875; . fica o Poder E:lLecutivo 
autonzado a aposentai-o com os venc'imentos e gratificação 
addwional que conmetem ·aos chefes de secção da tambem ex~ 
Linc~a. Secretaria <ia •Marinha, Departamento do Almirantrud10 
Brasileiro, compuLado seu tempo de ser.vico liquido em mais 
ele trinLa e cüwo annos e continuando como contribuinte do 
ínontepio respectivo. . 

Art. 2.° Fica o Poder EXiecuLivo autorizado a abrir qs 
necessarios creditas. 

Sala das s'essões, 2;;:; de julho de 191,9. _;, F. i'rlendes diJ 
.Almr.dda. - Pi1·es Fe1•rei1·a. -José Bezer1•a;. - 1Hetello Ju
nirJI~. ·- F?"ancisco Sá. - Aúdias Neves .. - A. lndio doBra
sil. - Vidal ]{arnos .. - Jel:o!'-y·rno Monte-lii'O. - A im[Jrünir.: 

· N. 276 -:- 1921 

O projecto n. 02, de 1920, de autoria. do ex-senador 
H.aymundo de l'vliranda. regulando o Uso dos uniformes mili
tares, está nas condiçõ'es de merecer a approvação do Senado 
eorn as modifieações que a Cornmissão offerece. • 

0 assumpto é por demais· simples. Ning·uem seria 
capaz de sustentar que . os uniformes destinados ao uso dos 
militares de terra e mar e que OS· distinguem dos demais ci
dadãos, onde quer que estejam, podessem SOL' USados_, .por · in
divídUOS alheios ás· corporações militares sem inconvenien.;. 
cias ·profundas para a ordem publica, a disciplina. ~ilitar e as 
responsabilidades de t:ada inclividuo, ou collectividde, tanto 
cm tempo de paz como mui. prin,cipalmente _na. guerr~ .. JPvi
denciam-se á toda luz as dlfficuldades, scnao. ImposslbllHla
des cm. que se viriam as . autoridades militares, obrig~das a 
vigiarem a conducta.· civil e mjlitaç . dos seus snbordmado~, 
si qualqu9r. pessoa. ou corporaçao CIVIl pudesse usar os um
formes· nu h tares ou mesmo outros oque com estes. se asseme-
lhassem.. · · · · 
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A nossa legislação a· este respeito é um tanLo falha e 
imperfeita .. ~ella se encontra o decreto de 4 de janeiro de 
1890, proh1bmdo que «qualquer corporação estranha ao Ex
ercito use dos uniformes e distinctivos no ultimo plano» ado-
ptado. · .. 

lVIas, depois disso, surgiram muitos outros decretos re
f~r~~ndo ou al~~rando os un,if.ormes, silenciando aquella pro
lnbiçao . que, all;~s. é exclusrvamente, referente a uniformes 

·do Exercito. · 
Ora, a· prollib,iç~o se referia áquelle plano de uniforme,. 

aHerado ou substltUido por outros planos que se seguiram, 
e nesses decref.os successivos se não tratou mais da· prohibição 
ali i expressa. Donde se infere que a expressão «no ultimo 
plano~ que- se lê naquelle decreto, significa plano de unifor
mes. modernos, de ultima época, actual, no momento em quo 
se fala. Mas, ainda assim, a Marinha não está comprehendida 
nessa . prohibição. Ora, si tudo assim está defficientemente 
regulado, si não existe de facto uma· prohibição legal, syste
matizada, regulamentar, clara, precisa e largamente vulgari
zada contra o uso dos uniformes· e distinctivos militares pelas 
indivíduos ou corporações civis, . não pó de haver transgressão 
ou. contravenção, onde ha ignorancia ou bôa-fé. Mas,· dado 
que o decreto' de 4 de janeiro de 1890 ficou vigorado, incor-

. parado, po'is, :.i leg·islação vigente, dá-se a transgressão, mas, 
o decreto não estabelece. penalidade para o caso, c, pois, que 
providencia, que .medida seria adoptada para prêyenil', iro-

. pedir ou punir a contravenção ? _Por outro lado, esta contra
venção poderá ser praticada por indivíduos militares, usan
do uniformes ·de at·mas. differentes da sua ou de postos su
periores· e inferiores ao seu ou insígnias differentes ·das· que · 
possam usar por lei com o fim de passarem por outros in
dividuas, ou ainda, praticada por civis, · nacionacs ou es
trangeiros, que queiram passat·. por militares. Quanto · ú. pri
meira hypothesc, · trata-se evidentemente de uma transgres
são puramente militar, que encontra o correctivo na regula
mentação da lei, cabendo a autoridade militar impor a pena ..... 
Nas outras; isto é, quando a contravenção é praticada por 
civis, a trangressão militar não fica bem caracterizada e as
sim não estaria sujeita aos regulamentos .militares .. n!')m a · 
autoridade militar poderia· impôr a pena. . · 

. Mas ·seria convenient-e adoptai-a ou considerai-a como 
pura .transgressão militar, ainda que commettida ·por civis, es
tabelecendo penalidade para o tempo de paz· e para o de 
guerra? Não, porque o crime praticado por aquelles que se des
farçarn, usando uniforme:; militares, é bem maio1·. quando ex
ecutado, do que o simples disfarce que pode ser feito de bõa- .. 
r é ou por ignorancia da prohibição; e, neste caso, perfeita
mente punillo pelos regulamentos militares ou .no caso .do ci
vis; pela doutrma contida no art. 37!) do C. P. da Republica. 
o que convém. é estabel-ecer-se uma lei, coro a respectiva re
gulamentação, prohibindo o uso dos uniformes c distinctivos 
das corporações militares de terra e mar .....;... Exercito, Armada, . 
J?olicia:; militarizadas, Linhas de Tiro, Corpo de Bombeiros ~e 
l'cservas ou outros uniformes a elles assemelhados, a todos. os 
individuas e conectividades não pertencentes a essas corpora
ções. Por outro lado, convém -estabelecer explicitamente quaes 
as autoridades :t'esponsaveis pela execução da Lei pçrante o 
Poder Publico •; . · · 

\ . 

' 
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· Além disso, não parece ú. .. Commissão· que haja utilidade 
alguma em desviar das suas a.lLas cogHat;ões o Almirantado ou 
o Estado Mawr do Exercito para accommettel-os da insignifi
cante tarefa de examinar c approvar os planos de uniformes 
paz:a· indivíduos, institutos de ensino, corporações outras etc., 
que tantos são. .. . . ·. · · 

. . Bastará, pois, qu-e a autoridade militar local ou mais pro"" 
xur~a. o· :raça, p_gis a sua funcção, neste caso, consist.e ápenas em 
verifiCar se nao semelhança entre o plano requerido e o. ado-
ptado. para .as corporações m~litares ou. militarisadas. · 

Oabe-lh-e.s, porém, esta ácção quando ::e tratar das córpo~ 
.rações militares· c suas reservas. 

· Nestas condições, entende a Commissão de Marinhtt e 
Guerra apresentar á consideração do Senado o seguinte · 

SUBSTITUTIVO ,:j! 

. Art. 1." o~ unifor:mes c distinctivos militares mandados 
adoptar v.ara o Exercito o Armada e suas reservas, pelas Po
licias ·núlital'isadas, Corpo de Bombeiros, Linhas de Tiro c: 
outr~s corpora~~õtJs mU_itarisadas, .só p_oderão ser usados pelas 
pessoas a que se referzrem os respectivos regulamentos. . 

Paragrapbo unico. · E' próhibido a qu~esquer ·outras pes~ 
sôas ou c.orporaçõcs o· uso de uniformes sen:):elhantes, com
prehendidos . tambem alamarcs, chapéos armados, . dragonas• 
palas' bordadas, passad~iras ou. quaesquer outras peças .. de ca
raêter/militar~ .Pena do.prís.ão cellular por i5 a. 60 dias. arti
go 379 do. c .. P.). 

' . . . 

Art. 2. o Os uniformes dos collegios,, a,cadem1as, in.stitu- ·"' 
tos quaesqu'cr de ensino, theorioo ou pratico, policia . ., estadoaes 
oU municipaes, ·empregados publicas ou particulares e quaes
qucr outras corporações não poderão ser adoptados s-em .pré
·vio exame e· aquiescencia do chefe, da guarnição militar, naval' 
ou terrestre, a que~mais de perto int-eressar o assumpto. · · 

Paragrapho uni c o. A auto~idade a. qu~ se refer~ este artigo 
dará publicidade . da acquiescencia concedida, no mais breve 
tempo ''j;Jossi vel, acquiescencia que nunca l3erá negada, desde que 
o uniforme requerido não s-e confunda· com O's 'das corpora
ções militares ou · militarisadas. . . · . . . . · · 

. . Art. 3. o Quando .'8: ml;ldanÇa de. uniformes .e d!stiuctívo.s se. 
referir ás Policias mthtansadas, d~verá ser pr1me1ramente ou
vido o Estado Maior do Ex-ercito, ao qual.-será enviado o mo-
delo do plano <le :uniforme que for adoptado. .. · 

Art. A. o b Poder E~e~utivo regulamen.tar_á a pr~sente Iel, 
, ,·\ , I ' , . 

-.~t 5. • Rovogam_-sc a1: disposições, cm contrario. 

. . Sala das .sessõ'els, 2n de setembro de 1921. -- Indio do· 
Brasil, • Presidente. - Benjamin Ba1·roso, Rlllator. - Carlos 
Oavalcanti. 

S. - Vol. V. 22 

. 
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PH.OJECTO DO SENADO N. 62 DE 1920, •\ QUE SE HEE'ERE O PARECEH 
SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i . o Os uniformes militares mandados adoptar pelos 

Ministerios da· Marinha e Guerra só .poderão ser ·usados pela!:! 
pessoas a que se referirem os respectivos regulamentos. · . · 

Paragrapho uniC·O. E' prohibido; a qaaesquer outras 
pe.ssoas o uso de uniformes semelhantes, · comprehendendo 
tambem alamares, chapéos armados, dragonas, espadas, pala3 
bordadas,· passadeiras e quaesquer outras peças . de caracter 
militar, pena de quinze a sessenta dias .. 

Art. 2. o Os uniformes de collegios, academias, policia es-
. ·tadual,. • empregados publicas ou particulares e · quaesquer 

outras corporações Iega:es . não P.Oderão ser adoptaqos sem. 
prévio exame das secções respectivas dos Estado-Maiores da 
Armada e do Exercito a que. mais' perto interessar o as
sumpto. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario._.,_, 
Sala das sessões, 22 de novembro de 1920. - Ravmundo 

de J.1Ji1·anda - A imprimir. 
N. '277 - 1921 

Examinando os documentos e mais papeis referentes ao 
projecto n .. 69; de 1920, que trata da r.eversão do tenente-cu-· 
ronel João Philadelpho da Rocha ú actividade do'· Exercito, ·a 
l:ommissão . de. Marinha e Guerra, cuja audiencia foi pedida, 
nenhuma objecção tem a oppor á emenda do Sr·. Senador Soa
res dos Santos, apresentada na Commissão de Finanças. Nesta 
uon:formidade é de opinião que seja ·ap.provado o projecto jun-
tamente com a emenda. · 1 

Sala das .sessões da Commissão, em -20 de setembro de 
~ !J2i. --. A. Ind-io. do Brasil, Presidente; -· 1 Benjamin Barroso, 
Relator. - Carlo~ Cavalcanti, vencido, por ser contrário ao 
proj e c Lo. · · c: · ' 

lUv!ENDA AO PROJ'EC1'0 DO SENADO N. 6~!, DE i 920, A QUE SE REFEHE 
. . O .. PARECER. SUPRA . . . 

SubsLHua-se o art. 2.• pelo seguinte: 

. ArL. 2. • O mesmo official será incluído no quadro espe-:- · 
cm!, no ,qual ocaupará, l:lm relacão ao quadro ordinario, o lo;,· 
gar ··que. lhe competir-· pela an~iguidade de ,posto, não influindi, I 

as .promoções que obtiver para o pt~eenchimenLo das vaga:; 
que se derem no l'.eferido quadro ot·dinario; . · · 

·.·· Saladas s~~sões .. li de j~Hwde l92L -:-: ~o~rcs1dos San-· 
·.so~ - Commssa.o de Fmanças. · . . · . · · · · 

. N. 278 - .. 192'1 · "· 

· À· proposiç'ão da Camara dos Deputados' n·. 70 do 'cor
rente anno, autoriza o P.oder Exec.utivo a abrir, pelo. Minis-

, 
! 
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teri() da Marinha,.· um 0redito e8pecial de oitocentos· conLos 
par-a tlel' applicadtY'em obras da ilha do Boqueirão considet·a-
áas urgentes e indispensaveis á defesa nacional. · 

A coriv:eniencia de ser votado este credito especial, ao em 
vez de aguardar-se a consignação da necessaria verba no or-. 
camento: das despezas a se fazerem pelo Ministerio da Marinha, 
·n!:!. anno vindouro, est.á. plenamente justificada ·nas .demonstl·a
lJOes que acompanham a mensagem de 6 de julho ultimo com 
a qual·~o Sl' ... Presidente da Republica solicita a abertura do 
credito em questão. . · · ·. · · 

De accôrdo com· a mensagem c com o voto da outra Ca~a 
do Congresso . Nacwnal, a Commissão de ·Finanças é .de pac·e.-:
Ct~r que o Senado approve ·a proposição:· . · ' 

Sala das Commissões, 21 de setembro de 1921. - Al{1•edo 
El/.~s, Presidente. - Felippe Schmidt, Relator. - Jtisto Cher
mrmt.·-:- José Eu::ebio. __,... Moniz Sodré, vencido. - João L !fia, 
vencido. - Irine·ft Machado. 

I'.'l.OPOSIQ:ÃODA CANARA DOS DEPUTADOS N .. 7{), DE 192i, A QU!i: SE 
REFERE -o PARECER. SUPRA 

. O ·Congresso. Nacional decreta: · 
\ . 

· Art. U Fica o P,odér. Executivo autorizado a abrir, pelo 
l\Iinisterio da _Marinha, um credito especiàl de oitocentos con
tos de ré is· (800 :000$), destinado ás obras da ilha do Boquei
rão, de caracter. urgente e· indispensaveis á defesa nacional. 

. Art. 2! Revogam-se as disposjções em contrario. .. . 

· . Gamara dos Deputados, 8 de setembro de 1921. - Ar
nolfo ·Rodrigues . de Azevedo, 'Presidente .. - José Augusto 
JJe:;erra de Medeiros, 1 ~ Secretario. ---.Costa Rego, 2o Secreta-
rio -. A impriJ.llir. · 

O' Sr; Presidente -.Não havendo quem queira usar da 
pal>avra, na hora do e::-.-pediente,. passarei ·á ordem do dia. 
,(Pausa.) ·. 

O Sr.· Irilllreu Machado ,_ Peço a palavra. 
. . 

· '. o Sr. Presidente ___:. Tém a palavra o nobre Senador. 

o Sr ~·-Irineu .Ma~hado - S1;. Presidente. trago tí ·Casa· o· 
abaixo-assignado, · .de .. que sou portador;· firmado 'pelos fun
ccionarios da ·Estrada. de Ferro Central do Brasil;· relativo 
ao,projecto n. 121, do anuo passado, que tive a honra de apre
sentar ao .Senado, do qual foi Relator o nosso estimado col..:. 
lega, o Sr. Eloy de :Souza. Refere-se este. abaixo-assignado 
ao projecto relativo ás casas para fu'nccionarios, .ora sob b 
exarr;e da Commi~são de .. L.egislação · e . Justiça e, ·e~ 3• cli~- .. · 
cussao, entregue . a sabedor1a do Senado. Nesse · abatxo-assl
g-nado, · os empregados doa Estrada de .. Ferro Central pedem 
ao Senado a u:pprovacão do alludido' projecto. · · 

I . • 

Envio á Mesa.. o abaixo-assignado, ·requerenao a. V. Ex., 
Sr. Pr~sidente, que consulte a Casa sobre si concorda ntL . 
sua publicação integral no Diario do Cong.'l'esso. 

. . : 
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o Sr. Pl'!esidente - O Sr. Senador Irincu Machado re
quer seja publicado no .Dia1'io do Conar·es'8o o documento que· 
enviou <i Mesa. 

o 

Os Srs. que approvam o rcquerimcnLo, ·queiram levantar
se. (Pausa. ) 

o Sr. Irineu Machado -. Poço . a palavra. 
~ 

O Sr. Preside·nte ,_ 'rem a palavra o Sr;· Irincu Machado. 

O Sr. Irineu Machado - Sr. P1•esidente,. sÔlicitei á ,pa
lavra para _dar uma explicadão á Casa e ,insistir na questão. 
que hontem foi objecto de debate neste recinto. 

. Trata-se .do caso referente ao: véto ·OPPOsto pelo Prefeito 
á.' resolução do Conselho ·Municipal, pela qual · são. elev;ados 
os venc\m en tos dos gúardas · municipaes. . ... · 

o honrado Senador pelo AmaZOll'RS, o nosso eminente cal
lega, Sr. Laves Gonçalves, teve a bondade, no sabbado·. pas
sado, de .dirigir-me algumas palavras antes do assumpto ser 
submettido á discussão e ao voto do Senado. · . . 

Ponderou-me ·S. Ex. .que a Lei _ Organiéa. do · Districtci 
deixa liberdade ao acção ao Conselho Municipal,. q·uando se 
trata de projecto relativo á equiparação, .ve_çlando apenas ao 
Conselho· o augmcnto ou a iniciativa de . .proJectos .de au
gmento de vencimentos; ai'i'irmando-m.e. ·ainda S. Ex. que 
seria contrario a qualquer v é to que porventura fosse . opposto 
a .uma outra resolução·. do- Conselho·· equiparando e não ·au
gmentando vencimei:J.t.os .. · · 

.0 'SR. LOPES GoNÇA~~ES 1- Tem . si-do Cita a doutrina da· 
Commissão e· os. precedentes· do ·Senado. · · 

0 SR. !RINEU MACHADO -. Agradeco a V._E:x:. a coni'Ü'· 
macão · qu~ acaba de fazer.. · · · 

Assim sendo, está prév,iamente assegurada o. victoria dos· 
guardas municipaes, cu~ a,_ !!}retenção é jusLissima, podendo 
~lles ser melhor ~ttençllqos, uma vez .·que- V. J :E;"JÇI., .con-
1 arme ·ponderou amda h ontem, em apparte, o eminente Se
na:dor .:Pelo. Amazonas, no que foi secundado pelo honrado· Se
nador pelo Districto F'ederal o eminente Sr;_ Paulo :c! e Frontin, 
iguaes §iiO a:ind:a os iVen_cimenLos que terão .cler-accõrçlo com a 
resoluçao vetada. . · · . . . . . 

Sr. Presidente, como V~ Ex. vê, o. justiça da ·causa em si, 
em sua essencia,. está recon'h:ecida. Trata-se apenas· de • uma 
quesLão cte· methodo, de. fórma.. · 

•O Sn·. LOPES GoNÇALVES -.·. ·De fúrma legal.· 
, O S.ri. lRINl!."U MACHADO - .. A men :vrer,· no . caso, se tem. · 

ap€ma~:~ o · intuito de chic-anar - perdoe-me ó-. eminente . rSe-. 
nãdor pelo· Amazonas - porque. é elevação de vencimentos,. · 
toda equiparação que se faz para mais. · · . · · 

1i\Ias, i-rue compl eLamente indi'ffercnlc, . S1'. IP!•esid'cnlc, . 
insistir. 110 assump lo. · · · · ···· · · . 

o-·sR. Lcir>Es GoNC·~~vEs -:- Quai1do se ,equi:p~n·n, .procura
se outra classe de funcc10narws que exerçam funccões id10n-

. ' ' 
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ti c as. e . da . mesma categoria. Se já ex is te uma classe de 
' i'unçcionarios ganhando mais .d:o que outros a equiparação ó 

de Justiça, se·gundo o principio de igualdade que a Consti-
tuição manda respeita r. . 

P 
'r. ~ão 6 o caso ;do art. · 2.8, § 3", que ·exige pru'Posta d'o 

re Cito. · · · 
. 10 SR. · IRINEU :f\'IACH.~Do - Sr. !Presidente, de accôrdo com 

o Cfl!-e o. honrado c eminente S'cnador, Sr. Lopes Gonçalves me 
havra d1~0. trap.snüLti as. suas palaJVras ú commissão <!.'e guar-

. das mumc1palidades que .'Viera ao Senado procurar os proceres 
desta Casa c mesmo os Senadores de menor valor como eu .... 

VOZES - Não apoiado. . .. 
. O S!:. ~RINEU MACHADO - ... r,>ara s.olicitap Q seu apoio 

a .uma. tao Justa .causa. Parece-me, pois, que o compromisso·de 
V. Ex. ·é evidente em. favo:r: de qualq,uer resoluç-ão que .. de ftl'-
.turo. provenha ·do Conselho Municipal. . · 

· O Srt. LoPES GoNÇALVES - E tenha .por fim equir,>arar 
os ,guardas municipaes .. aos .guardas-.iardins. ·Neste caso ·esta-
mos de pleno accü1'dlo. . · ' · . 

· · / O Sa.. IRINEU MACHADo - Os guardas rnunici:p'aes antes 
. " disso se dirigiram ao Conselho Municipal e •procuraram o Pre

sidente inte1•ino daquella Casa, Sr. Dr. Eduardo Xavier, que. 
lhes declarou não poder dar andamento nem receber qual
quer requerimento solicitall!do a a:presentacíw ode projecto es
tab.elecendo . essa fixação,. em quanto o .Senrudo não se pronun
ciasse a respeito. Apezar dessa declaração formal, ·e 1d1Q com.:. 
. promisso do .Senado. assumido .pelos mais . nota veis e erni
nentes ·àes seus membros, .contra. qualquer véto que de futuro 
aqui· chegue· contra uma· resolução de equiparação favoraJV'el 
aos guardas;. apezat• da palavra do meu ·eminente· amigo Sr. 
Al:v:aro de. Carvalhoo e do . compromisso QiUe ainda me. foi re-

, . novado de um modo tão càrinhoso e sincero pelo eminente 
· Vice-Presidente •desta. Casa. o Sr. Senador Antonio Azefed'o, 
-todavia, por. uh1a questão ·de princípios. ainda assim, voto c.on-
. tra. o . véto. por. me· parecer cr:ue a .questão levantada pelo"' ipa.,. 
recer 'Ca Commissão não prevalece:. IP'enso que a exigencia Ja 

· prévia iniciatilva do Prefeito, imposta pela Lei Organica l)a~a 
que o Conselho MuniQipal possa...legislar, ~ugrnentando venCI
mentos, .esLá. ,cmnprida. A attribuicão do Cqnselh9 1M:Unicipal 
não pócte. ser a ·de homologar, a d.e votar nos .adstnctos termos. 
dá proposta do Executivo. Municipal. · · 

·. O .Srt. LoPBS GoNÇALVEs·.....,...· Não é de ho111ologar. Mas & 
de. estabelecer a harmonia 'entre os P0dcres ... Quando se faz 
l1lnà prop·osta com duas clausulas, não se pó' de acceita:r ·uma 
re:pollindo· a· outra. . ·• · , · , .· · ·. · . 

. · -O SR:. · IRIN:EJU J\r!AcHA.DO - .Sr. !Presidente, si o ·.·Conselho 
Municipal· não pódc supprimir uma parte -ela propos.ta do E\xe
cutivo recusai-a. destacai-a. alterai-a. ficando adstncto a votar 
em globo, integralmente; sua pr~n)ost.a; a.st}a fl.mcção ·se reduz a 
de ·mera chancella do Ex9cuhvo Mumc1pal. , · , 

Ora. nem isso é o que· está na lei organica ,nem o que se 
pratica' nas l'elaçúes .entre os poderes, nem o que ~conselha a 
harmonia entre elles; tão pouco é o que está nos nossos. prc

. cedentes e na historia do. direito constitucional de to~os os 
povos. 

• 
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Ainda hontem longamente mostrei (L Casa' que na Ingla
terra .mesmo houve uma grande relutanoia· contra. a velha 
praxe de n!'lo se permittir a qualuqer grupo de Deputados, 
já que nem mesmo a iniciativa isolada era permittida, de pro
por medidas de despeza, mesmo as relativas a melhoramentos 
indeclinaveis, de urgencia indiscutível, sinão quando indicasse 
uma nova fonte de receita, um novo ·imposto, uma nova ta-
xação de onde proviessem meios de. compensação· á ·nova des
peza. Mostrei que entre n6s ·mesmos a tentativa· incluída no 
Regimento elaborado pelo Sr. Carlos Peixoto não vingou. Bas
tava que um Deputado oimulasse, por 'exemplo,· uma. emen;.. 
;da nos ·seguintes termos : · · · · · 

«Decrete-se .. uma . taxa addicional ·. so:ôr~ a importação 
deste o udaquelle producto. eleve-se de tanto esta ou aquella 
dotação, afim de que se possa ·adoptar eritão a seguinte me.:.. 
dida: sejam elevados de tanto ou quanto os ven~iment.os des
tes ou· daquelles· f:unccionarios·; ·sejam elevadas de tanto· ou 
quanto taes ou quaes dotações orçamentarias., · 

. E o resultado era. esse: votava-se a legislação· sobre a 
despeza 'e não se 'o fazia em relação á receita equivalente. Nem 
'isso· praticamente era ·possível, porque não se votavam englo- . 
badamente, simultaneamente, conjuntamente,. as leis da re-
·Ceita e as- da despeza. . 

O, SR~ LoPES GoNÇALVES-· ':v. Ex. me permitte um aparte? 
.o SR. IRINEU MACHADO ...,.... Perfeftamente; com · muito 

prazer. . 
O SR. LoPEs GoNÇALVES ._. Na propria lei de augmento de 

vencimentos, o. Conselho Municipal poderia .. estabelecer as me~ 
dida~ necessarias sobre novos impostos. · 

. . Ó SR. IRINEU MACHADO -Na propria Inglaterra, si () gru'- , 
po de Deputados que firmava a proposta era obrigado a in...;. ·, 
.cticar uma nova fonte de receita; nem ··por isso· o Parlamentó · 
se· ,julgava obrigado a votar .essa nova :imposição,· e a conse--·. 
cruencia ·pratica vinha .a ser que, sem se·:operar o augmento 
da receita,· o au.gment.o da ·âespeza ·tornava-se uma 'realidade. 
E a disposicão foi assim se atrophiando · e deixou 'de existir. 

. ·O SR. LoPJ~s GoNÇALVES - O que V. Ex. esta dizendo 
não p6de ser app1icado ao Districto Federal, que age de ao-. 
côrdo com a lei fed~ral. .· · . · · · · · · · · · . · ·' . · 

. O SR. IP.rnEu MACH~<\~o - Entr~ ·nós, não teriarnos m'eio~ · 
IJraticos para assim 'Proceder. Da . mesma fórma ·que isso 
não p6de ·ser. praticado nas. leis f.ederaes, tão pouco .. se po.deL 
ria faze1-o nas leis municipàes." E a razão .é que as ~medidas. 
que augmentam despezas, que, augmentam os vencimentos: dos 

. funccionarios e. ao . mesmo ·.tempo cream. '. nóvas. 'imposições 
para fazer face a esses augm'entos, não podem ser .· yotadas 
éon,juntamente. O augmentó .de v~ncirrientos, não· podendo .ser 
feito em lei de· orçamento; somente uóde sel..:o ·em leis ordi~ 
narias. Por outro' lado o augmento de. impostos ou ·a creacão · 
de novas dota'cões, s6 p6de ser realizada cm .leis de orçamento 
para exercicios · futur0s. · ··· · ·· 

. Por essas razões, e• porque a: resolução do'. Co'nsel}lo Mu.:.. 
nicipal, em sua substancia, na sua essencia, é a consagração :de . ·- . ~ ' ' - " ' 

I ' 

. '.: :-
... 

-· 
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absoluta justioa, e porque a Lei Organica do Districto Fe
deral, quando posta em pratica, não o tem sido de accôrdo 
com a interpretação formulada pelo honrado Relator, que· esti 
acompanhado pelos seus collegas da Commissão, desobrigan
do-me a.o mesmo tempo do dever que me cabe de cumprir um 
preceito das leis e de respeitar um resto dessa autonomia pe
ryclitante do Districto Federal, eu, para não . as anniquilar, 
para não as asphyxiar por minhas proprias mãos, voto contra 
c parecer da Commissão de Constituic·ão, rejeitando, assim, o 
véto do Sr. Prefeito do Districto Federal. (Muito bem; muito 
1;eJ7i,) . . . . . 

ORDEIM DO DIA 
. . ' ·' ' , ' 

· . Votação, em discussão unica, do requerimento· n. 10, de 
1921, pedindo informações ao ·Governo sobre S·i tem sido cum
prido o art; 32· .da lei ·da Receita. · · 

.. Approvado .~. 

Votação, em discussão. unica, do requerimento n. 11, de 
:1921,' pedindo informações sobre o teôr do relatorio apre
$entado · pelos engenheiros sobre .o estado das linhas da Es
.trada de Ferro Leopoldina. 

· Approvado. 

Votação, . em 2~ discussão, da proposição d'a Camara dos 
Deputados n. 260, de i 920,. que .organiza a Contabilidade Pu
blica da União .. 

Approvada. 

São ~ppr.ovadas as seguintes 

... EMENDAS I 

Supprim·am-se os arts. o8'1 a 105. 

;V<em a mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Votei contra a em'enda da illustre Commissão' que manda: 
suppri~ir os arts. 81 a 105.da :proposicã'o da Camara n. t.Z60., . 

. Sala das sessões, 22 de setembro de :1921. _:.· 'Marcilio de 
Lacerda.· . · 

. ' ' . . 
· Votação, ·em 2• di,scússão, da pro.'Posicão da ,Pamàra dos 

Deputados n. ·59, de 1921, que abre d1versos cl'ledxtos ~upple
mentares ás verbas 16. 8, 21, 30 e 33 do .orçamento VIgente.· 

· Alp;provadla: ··· · 

São approvadas as ·.seguintes 

EMENDAS 

. Ao art:. 1o:· 
· Em vez de: - octde 3:000$ ,á! verba 6"::~> - aiga~se: «de réis 

;n:9912$~SO á verba ·6" - Sec~etaria do' Senado - sendo:. réis 

• l 
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1,:032$020 na consisnacão ·«Pessoal:;. para corrigir um erro de 
somma no. orçamento e tpara pagamento da.s di,fferencas. de ad~ 
dicionaes 'devidas ao Secretario da Commissão de Finanças, a 
um tachygrapho ,de 3• cla!>se e a .tres contin:uos; e de reis . 
3ü: 9,&o$16ú, na consignação «Material~. para reforco da sub
oonsisnacão ·«Custeio c rcparacão ·dos autornovcis:~> c parn ac~ 
quisicão do material nccessariÔ t'l conservação e segurança dos 
docunnentos existentes no Archivo. 

Ao art. 2•: 
Accrescente-sc 1:n {'inc: «e bem assim o especial de 240$ 

para pagamento das differencas de addicionaes a que teem di
reito o auxiliar do Arahivo c um servente da Secretaria do· 
Senado, este no iperi·oflo de 1 d'c ju:r1ho. a 31 de dezembro de 
1920, e aquelles no de 1 de novembro ta 31 de dezembro tam-
bem de 119120. · · · ' 

Votação, em dis:cussão unica, da· proposição da Camara 
dos Deputa,dos i~. 10, de .1921, que approva a Convenção In-
1 crnacional de Policia Vcterinaria, assignada .entre o Brasil c 
as Republicas Argentinas, Uruguay, Paraguay c Chile.. . 

· Approvada, vac. ser su))mettida á sancção .. 
Votação,' em discussão unica, da proposição da Camara 

doi': Deputados n. 2:l, de 1P21. quc.approva a.ConvençãoSa
nitaria Internacional assignada em Paris em 17 de janeiro 
de 19·12, pelo delegado brasileiro. · .· ·· 

Approvnda, vac ser submctLid.a á sancção. 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
. Deputados n. 32, de 1921, que abre. pelo Ministerio dia Via':'" 
ção e Obras Publicas. o. credito ·de 16.000:000$, supule,enta:r 
á verba 6n, n. I - Estrada de Ferr0 CP.nt,ral do Bra~il -
destinado a . clcspczas com com'bustivel, lubrificante, es-
topa, etc. · 

Approvadn. 

Votação,. em 2" discussão, .da proposição da Gamara dos 
Df'putados n. 58. de' 1921. autorizando o Governo a abrir n 
,.,.,~·J'ft, r r cessaria par.'l. r·a~amento ac marechal .· ~:tudo1lp!1o 
Paixão do ··soldo. correspondente ao· period·o de 9 de janeiro a. 
9 de fnvereiro de 1G,15, em que esteve funccionando no Con
gresso Nacional .. 

Approvacla. :-e . 

Votação, em 3~ .. discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 65, de 1921, que prollibe a importação do gado 
zebú. cm todo o territ.orio .nacional. . ·. .. . · 

Approvac!a; vnr. ::í. Com missão de Redacção. · 

· Votação;· cm. 2" .discussiío, dó proJecto do Senado n. 50, 
·· de 18!JG, f~zencto diversas modificar.õcs nas leis que organiza-

ram as ca1xas cconomicns. . .· · · · 
Rc.icitado. 

Votação,' cm a• discüssúo, do 'Pl'Ojccto do Senado n. 92, 
de 1920, que dcsofficial iza ns· Collcgios Militares e os sub
mctt.c ao r·cgimcn que menciona. 

ll.cjcitado. 

' 
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Votação, em 2• discussão, do projecto do Senado n. 9, de 
1921, equiparando os vencimentos dos funccionarios civis dos 
Arsenaes de Marinha de Matto Gross:o e do Parú. aos dos do 
Rio de Janeiro. 

Approvado. 

Votação, cm 3a discussão, do projecto do Senado n. 20, 
de 1921, concedendo aos funccionarios e aos operarias, diaris
tas e mensalistas, que passaram a· servir na Inspectoria dn 
Port.os, Rios e Canaes, por effeito de · encampação de con
cessões existentes e que contavam mais de dez annos, os mes- · 
mos direitos e regalias de que gosam os das estradas de ferro 
federaes. · · 

\ . 
' · Approvado; vae á Commiss~o de R-edacção. 

Votação, em 2a d'iscussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 55, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Guer~ 
ra, o credito supplrmentar de 101 :7661!1800, á verba 9" «Sol-, 
dos, etapas. c gratificações das praças, do orçamento vigente .. 

. Approyada. 

E' approvada a seguinte 

Substitua-se o art. 1 o pelo .seguinte: 
Art. 1. o E' autorizado o Poder Executivo a. abrir pelÓ • 

Minist-erio da Guerra. o credito especial de 7. '101 :766$800, 
para attender ao pagamento de despezas proveniente de diffe
rença de etapas a que se ref-ere a verba 9", do exercício de 
1920. . 

· O maLs com está re'digido .. 

Votação, em 3a discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 56, de 1921, q11e .abre, pelo Mínistcrio da. Ma
rinha, o creditn. de if\0:000$, para at.tender á hospilaliza..: 
ção de doentes 'tuberculosos, da Marinha, em. Nova Friburgo. 

. . ~:· 

' E' approvada, para constituir projecto em separado, a 
seguint-e . ' . .- · ,...,_ 

EMENDA 

N. 28- 1921 

.Accrescente-se como art. additivo:. ·· 
«Fica igaalmente· autorizado· o' Governo Federal a abrir, 

pelo Ministerio · âa J~tstiça. ·~· Negocias Interiores, · .. o credito doe 
trezentos contos de réis, para: ·auxiliar a Polychnica do Hio 
de ·Janeiro a construir mais um· pavimento no edifício dG 
sua séde na Avenida Rio Branco.)) · · ·. ·. 

Rio cl~ Janeiro, 13. de setembro de 192L ,_ Panlo ele 
Frontin. · · 

• 
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E' approvada a proposição, que vae SOl' · submettida â 
snnccão. 

Votação, em s• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 259, de 1920. que manda contar, para os ef.; 
feitos de reforma, o periodo de tempo em que ns officiaes 
da Armada e das classes anncxas, tenham I prestado como 
aprendizes· nas officinas dos Arsenaes da Marinha,, . ' 

E' approvada a .seguinte 

EMENDA 
\ 

\ 

Ao art .· 1 o, ac.crescente-se, depois das palavras - Of!i~ 
ciaes da Marinha e class'Os álinexa:s -,...o seguinte: activos e 
inactivos~ 

Sala· das sessões, em de agosto . de 1921. ...:.. Paulo de . 
F1·ontin. · . . . 

· E' approvada a proposição, que vae á Commissão de. Re- · 
dacção. . · ,. 

Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito n. 49, 
de 1921, á resolução do Conselho Municipal, que eleva os ven
cirrrentos dos guardas. municipaes. 

. I 

'Approvado, vae ser devolvido ao Sr. Prefeito .. 
. ' ' . ,- " 

. o sr. Cunha Pedrosa (pela ordem) - Sr. Pr·esidente, ·re
queiro a :V. , Ex. que. consulte· o. Senad~ ~obre si concede dis
pensa d'El . interstício para que ~s propos1çoe_s ,ns. 58, e 59 pos
sam fazer parte da orde~ do dia de amanha. ' 

· ... 
o ·sr. Pre~idente -Os Srs, que approvam o requerimento 

que acaba de ser feito, queiram dar o seu_ assentimento., 
(Pausa.) · · 1 , ' .c.-·- j:_..;... ::·r:~ 

: Foi approvado •. · 
-. ' '' ' ' 

' ~ • I' 

o Sr.· Presidente'- Nada mais havendo à ·tratar, v:ou ' 
levantar a sessão~ ' · ·~ .. ..:..-tj 

,. ' 

!Designo p~ra· ordem do · dia da seguinte : · . · ·. 
~ ' .. ... . ' . 

3a discussão da proposição da Gamara 'dos . ID1epútados · 
n. 22, de 1921; considerando de utilidade publica a· Sociedade 
iAmante de Instrucção, desta Capital, . (com parecer tavoravel 
da Commissão ·de Justiça e Lea1:slação n. 242, de 1921); • 

3• discussão da pro:Posicão . da Gamara dos Deputados 
n_. · 44., ·de ~921. que abre,· pelo Ministerio da Fazenda:, o cre
dlto de 25 :529$144,. supplementar. á ·verba . s• · «Rec3bedoria 
do. Dis~ricto .federal~, para p~gamimto da. desp,ez.á resultante 
da equ~par3:ç~o das quebras dos, thesopreiros e,-,~ieis doS' pa
gadores. e f1e1s do , Thesouro .(com parecer tavoro..:vel da Com-
missão de Finanças, n. 208, de 19~1~; 1 

.'.1 , . • · 

I 3• discussão da proposição . da . Camara deis Deputados. 
n. 5S, de l92i, nutdriznnclo p Governo a abrir .o credito ne-. 

"'.) 

.'~ 
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cessaria·. para pagamento . ao_ marechal · J!.odo~pho 'Paixão do 
sold~· cor·resr,0ndente ao período de 9 d~ Janeiro a 9 de feve
reiro de 1915, em que esteve funcciOnapdo no Co.ngresso 
Nacional· (com parecer tavoravel da Commt.ssdo de Ft.narl{;as, 
n.- 262, de 1921); ·. 

s•- discussão; da .proposição da Camara dos· Deputados 
n. 59 de 1921 que abre. diversos creditas supplementares ás 
verbas 6", s•, 21"~/3(}& e sa· do orçamento v:igente (com pare-
cer faVO?'avel da Commissão de Finanças ' e emenda já ap.-
711'0Vada, n. 263, de 1912); . 

. 3• discussão da proposição da Camara · dos . Dept~te;dos 
n. 26, de· 1920, que manda contar pelo dobro, ao!! off1c1aes 
do Exercito, da Marinha e da Policia, o tempo de serviçO' 
prestado na Commissão de Linhas Telegraphícas · (com 
emenda da C:ommissão de Finanças,· já appt·ovada e· parece?' 

· n. 218, de 1921); · · .. · ; · 
a• discussão da .proposição . da Gamara dos Deputados 

n. 208, de 1920, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, q cre~ 
dito especial de 26·:454$223, ouro, que se destina a saldar a 
divida do Thesouro Nacional com o Lloyd -Real Hollandez, 
pelas passagens ·fornecidas; em Amsterdam, a brasileiros no 
começo da guerra européa, (com parecer, tavoravel da C:om
rnissão de Finanças,. n. 215, de 192/); 

3• discussão da proposição da Camara ·. dos Deputados 
n~_ 255, de 192:0, que abre, pelo Ministerio da Fazenda;· o 
credito especiàl ·'de 22: 9'00$, · para pagamento a Vicente dos 

··Santos Caneco & Gomp., do premio que lhes ·compete pela 
construccão do cutter denominado batelão n. 2 (com parecer. 
favoravel. da Cómmissão .de Finanças, n. 216, de 1921); · 

' ' ' ~ . . . ' ' . . . , I ' , ' , . -

. · · 3• discussão. do proJecto· do Senado :n. f2:i, de_ 1920, auto..:. 
nzando c.,, Governo a contrac.tar. com. João ... Maria da· Silva 
Junior, . ou com empreza . · que organizar, a. construccão de 
:-predios destinados á · residencia. dos funccionarios p-ublicaS', 
civis- e militares. e dos operarias da União · (com parecer . ta
?Joravel·da Commissão de Justiça e LegislaçãQ n. 273, de 
•1991) . . . ' 

~1 ~ ' ' . ' . . . 
LC~·anta:...se a sessão, ás 14 horas e .20 minutos. · 

•, 

·Publicação feita por ordem ila: Mesa. em virtude de· delibera-
, · Ção · do Senado · · 

· · . IHmo. Exmo. St•. Dr. Irin'eu de Melló 1\iachado. ·.- Nó~ 
abaixq assignadós,. funccionarios da Estrada de F-erro Central 
do ,Brasil, c_ertos ·do .espírito de Justiça. e do interesse- pelas 
classes,trabalhadora:s da Republica de. que .se acham possuídos 
os. ,membr9s ·do Senado Federal. tomamos a liberdade de. pren
der. a prec1osa attenção de V. Ex, pa:;a um pedido que consti
tue para n,6s um. ~ssumpto ·de nosso ·mteresse vital, principal-
mente ·na presente · época.- . ·· · . · 

-.- p~ejBII!IOS o emprego de suas valiosas forças1politicas é 
admm1stratlvas no sentido de conseguir a approvação de tlm 



3~8 ANI':'AES DO SENADO 

projecto que :f~i submettido á alta deliberação do. Senado Fe-
deral. . · · · 

,Trata-se do projecto n. 121, de 1920, que ~oi apresentad~ 
. cm 20 de dezembro C:e 1920 pelo eminente· amigo das class~ 
trabalhadoras c operarias da Repuhli·ca, o _Exmo. ,-Sr. Dr. Ir.I
neu Machado, e depois i' o i distribuído ao Bxmo. Sr. Senador 
Eloy do Souza para dar. o· seu parec~r. . . . · 

Esse .-projecto, que se .refere ú consirucção. de, ~asas para 
o funccionalismo publico, cl'asses armadas e. operariado, vem · 
em nosso auxilio. directo . e só poderú trazer vantagens e· bene
fícios enormes para nós, como para as rendas federaes e mu
nicipaes e bem assin1: para a hy.giene e, embellezamento da 
nossa Càpital, como muito bem poderáavaliar ·V. Ex. . . 

Certos de sere~n aLt!'lndidos, subscreven1-se ·:com todo· 
respeito e consideração, amigos e patr~ios admiradores. 

. . ' . . 
Rió -do .Taneiro, 13 de junho de 1921. - Osca?' Alves Dias. , 

- Ped1·o dos Santos Pm·anhos. - Paulo Teixeira Soares. _, 
Euclydes Abmeida Pires. - Gualberto Gomes. - Octacilio 
~'lfontei1·o. _..:. Octac'ilio ·con·tJa dos Santos. - Felippe. Lui::: .Sil,.. 
vino. - A(J1'icio Bethlén~. ~ Inde{onso de .Oliveira Mello . ......:.. 
Affonso rle Fa1•ia. - Abelardo r;;arcia ·de A1•agão. -111an.oe~ da 
Costa. - Telemaco P .. Lins Almeida. - João Chrysosto1m·o 
dos,·Reis. - Anrelio Pinto de. Oz.iveim Lima. ~ Gil Dom'i:n::._ 
oues .. -·.Alberto Nnries Vilhena. -· E~tclides Santos Chàves.~ 
Sylv·io .Jta.iahy Paes LemJe. -. Abelardo elos Sant.os Morei1•a. -
Oswaldo G~tsmão. - J óão da Silveira Jorge. - N orival Gon- _ 
çalves Tavares Juni.o1·. - llfanoel da Boa-Nova A1·aujo . . -. João ' 
Baptista. ;_ Anton·io Di~ç Cardoso. -.- Alfredo Rodrigues ·For-
tes. - Theodo1·o Ferreira da Silva. - Galdino Pereira da 
Sil.va. - Carla_~ ·ae. Oliveira. - Tranqu'il~no Pimente·z de OU:-
vetra. - Cauby de Alcantara. - Francisco de Paula· Xavier • 
...:... José da Costa N~tnes. -Vital Olivei?·a: _.:_. Pa~tlino Fen·ei?'fl. 
Lopes. - Jacintho Att(l1tsto .1Vfàcedo Paes Leme ·Junio1•. -i 
Jacintho Attgusto ele Macedo Paes Len1Je Netto. - Alvaro Bas-
tos de Sonza. - Octacilio Gomes de .Jesus.- Antonio Adaucto 
de Almeida. -Alvaro Bm·cellos. - Carlos, Ribei1•o da Silva. -
Tiburcio Aug~tsto B1'a{Jet. - Jotio José·. da Silva - Obed ·Pi-· .. 
nhei1·o Ribei1•o. - Oscar da Silva Flores. - Sa~Úel Azevedo. ~ 
- Carlos. Sebastião de Andrade: ~.Ped1·o de G6r;s e Siqueira .. · 
- Octavw. G71:nclemaco ·do Espt?'tto ·Santo. - José Ba1•bosa le . 
Mames. - Mtguel Augüsto Perei?·a Sodré. -.João Martins da 
Luz . . -. Jos~ Raphael .dos .Santos. - Euge.n·io Menezes ,'Filho-
- F.t~tnto .Ptnto dJ Ol~v~i1·a. ,_,João Paulo da Rocha. -. · João 
~11;rtus~ell1..- Jouo Vtetra. -João da llfotta Santos. - Octa-
rLtlto Ptnto. ;de Sguza. - He1'1ninio Dia,s de J.lfello. _ .Tuvenal . . 
Coelho Gmm.aruqs: - Alvm·o lll·eirelles . Garcia. _ A?ttonio -,.. .... "' · 
Ba?•bosa. - Feltcwno Fe1•nandes Lima. - Cassian·o Silveira 
dq. Nqb1'e(la. ~ Antenq1· Franqo da C~tnha . . -· Erico Lessa doJ .· 
Stlve~ra qaldet?~a. -.- ·~thanagtldo hnenes. ·-. Sylvio do .Prado · 
de, Ftgue1.red?: -::- J,o~to Borges. ·chaves. - Roberto Lima Ro- · 
?-ho:-- Ame1wo Fre.ttas da Stlva. _,...._ Agosti11,ho . Ha8tem~ttà . 
Pmuo.,- Adolpho Dtas de J.lfe,.llo.- Theodulo.'Nelsori dri Costa 
-;- iJlo.noel Costa. :- Alberto de Car1mlho Filho. _ A11.g~t'sto. 
Tasso .Alves da S'llva. -'-~Octav·io Ribe'i?•o Pinto _:. ArthÚ"' 
F1·anc·tsco Fer?·eim da Silva.·- Oswaltlo JJ.Jarinho ~Gu.i~:arãe;, 

'. 
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- Clccro Albe·1·to Ba1)tista Laae. - Auausto da Ço~la Ran~a
lho. -,.. Prancisco Soares de Azevedo. ~ Ped1'0, Vwtra h:mm·. 
·w Eavdio Jer.o,nvnw dos Santos.- G~tldmo Aleta:o. da CI"L~~· .. -: 

• "\V}ltldema1' D'lta1'te. - ;tnselmo Mo1·ewa '(le Mattos. - Vycente. 
dr: Jesus.- krm.ando Santos.-.. - Alexandr·e !Jastos.- Joao No
lasco. de Carvalho.- Alfredo de Mello Alrrvetda. - Alvaro Mon
teiro de Cm·valho. ,...- Joa.o Silva Fe1ital. - Pau_lo dos Sanpos.
Z\'elson Soares Gu.ünonics. _, Be·r:edicto.Antonw d'! Ar·a"fJO. '7 
Hem·ique José SOlt?'e.~. ___, Seraplnrn Erf!esto de Souza. --: Jul;w 
dos Santos Dias.- Julio da S-ilva Couttnho.- Ca1·Los dos San
tos. -.Antonio Souza Coelho J·un'ior. - Car·lqs Nolas_co de 
Car:valho F-ilho. - Ar·mando Sayão. - Olympw .Martt!'-s de\ 
Araujq. ·- Octa13ió Julio de Medeü·os: __;... Efeuter·io Peretra de.' 
Almeida. - Ar·ltndo G1·aça. - Octavto. Jose da Rocha. - Ja'lf
mc Alvaro Cabral. - "Dlanoel Yieira Baião. - Joaquim ÚIJ/1.':, 
Dias de Ba1'1'os. - Oscar Coelh.o de Souza. -....:. Ca1•los Carelli.---, 
llenato RibC'i1·o. 'Manoel Pinto Fernandes. -'- Cesar ele Almeida. 
_,_ . .Vanoel Nctto Barrei:ros. - Nesto1· de Hollancla Cunha. ,......., 
Luiz Ptity JJ;farinho Falcão. - .José ·F?~anC'isco da Silva. ,......, 
i11·i~·ticles Sottto Maior. -José G.om:es Nazareth. -'-José F. da 
Silva hmio1·. -'- Eduw·d Jacintho ele Al:meicla. -. ManoelFon
seca da Ctmhct e Sílvct. - A·veli·no loaquirn da Silva.- Fran
cisco de Paula · Barrcü·os. _; Oscar Ferreü·a . Campello. -
João 'BontÚ ela Sil·va, - J.lfa1·io Queiroz Som·es Ancb•êa. - D·U1';.. 
val Augusto da Costa.- Newton Auat~sto dct Costa.- Augusto 
Pacheco de J.11eéleiros. '- Ascl1·ubal ele Siquei?·a Pinto. - Sebas
tüío · rlo Cm·rno. - Alvaro de Olivei?·a. - L~tiz Fe1"reir•a B(JJI• ... 
roso. ·:.:_ B'emviiul.o Pinto do Lago. ~ J.llanoel. Gonçalves llfari
nho Bdstos. - Hi:rracio· Galdino. da Veiga.·- Manoel Rodrigt~es 
Pereira. -'- Emani da Silva Rosadas. -· · Luiz da Silva c Souza. 
-·Ratt~ de jJfaeeclo· Campos. - João de Sot~za Val. - · Elizir, 
Henriques ele Lima Ba.1'1'eto. - Ri.ca1•do Gonçalves Capella. ~ 

. Ca1·los Btt1'la''lli.aqtti1. Lo1Jlce. ,_...,Dario Paulo Theodm·o. -.João 
· Nepo?wztceno· da SUva. - il-Iaw·ic.io Bastos . .......; Fernando dd, 
Brito. -.José iVeves de Sant'Anna. - Francisco. Procoro Ro
d?·iyües Pilho.·-. João De Wilton "Dfoi·gado. - Mttonio Pereira. 

·-'- Ped1·o "N.ttnes Ribeir·o. - Aw·eUo Ferreira de Moraes. __, 
. Mario · Frederico de Lima. ,_..., Octaviano Augusto Manoel da 
Costa. - Ped1·o Ivo :Martins. Duarte. - ·carLos da Silva Vieira. 
- José. Fe.?'?'eú·a. ·...:... Mano.el jJfout·inho llfaia . ..,.....:. AlFredo Le'ite 
de Freitas. -. Theod011ico d(! Sowza 'Ctmha. -. A?"m·ando Alves 
da Co-Bta . . - Sylvfo fer,e~?·a da Cr·uz. ; José Bernardes Braga. . 
- Antomo de Oltveu·a. -,.. Juvenal· Gomes· Ribeir.o. -'- Manoe~ 
;.llo_r:eira de Al?"teicla. - A:l{redp Dua1•te. - Attgústo Lopes Ga-·. 
bnel. - Messws Mm•eno Rodrtuues.- João Luciano Calheiros 
- Attila Joaqtdrn Ca-inJJOs. ,__ Sebastião Rogêr.io de: kndrade: 
- Elias 'Fe1'1'eira de Salles. - Vimilio. Lopes Vieira:·-...:. EdM-· 
ardo Jos~ Fe1'1'eira.~- .T. Gonr;alves .de Quei1·oz. ;_ .José Joraa 
de Oilv,aú•a:· - Edua1'(l._o CiJ.lheü·os. ·.::.....:... A1•istidcs de Casti·o. -1 

Berna1·do Savaae Sob?'tnho. ,__ Joetntho Martins · Falcão. -
.Agostinho· Nunes lllontez. ~- O lavo.· Leal ·Armando. ·'~ Julio· 
Barbosa'de iJ!ottra .. ~ .Tosé·Neves·'de·Sant'Anna;· '--.:;.Augusto do 
Eaypto. Rosa. - Lttiz Gonzaua d'c Faria. - Saint Clair da Sil
,vq Valent~. - il-Ia_rio ·j}fa?!oel $oa,rcs. - Cm·los d(f Asswmpf;ão 
[P:w.to . . - Anastacw. C.o7'1'ea Rtbe·t1'o, - Euzebio (J:onçalves' ãa 

· Andr.ade Silva .. .:_.·Ltti:: Antonio Ta·vares' !filho. - Aru Koerne 
Bastos. -1ulto Azevedo Leal de Souza. ,.:... Gre(Jorio do Rocltt~ 

·:~ ' 
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Cordc'iro. - j.\lat•iu Cat•doso Nn·neli l'.i'I'(:Jii. - J.u~J Paniu d~i 
Souza. - FcUppe Eú•ali . . -:- lsa'ia.li de Avella~· e Stl'V~t. ~ J~~~ 
da Silva OUve·i·ra. _ Ma·u~··mo B·r·Lto de La:mare. -. - '1. l~cotlot wo 
Guünw·ãcs F'ilho. __:. :J.'ancr·edo Ilc~·culano Jatahy d~ Cm~ha. -. 
Fr·ànC'i~·co de Alcantala Ventania. - Oswaldo ,Calf.leu·a. '"7·11/tl
ton da ll:lotta S.ouza. -=- .111a1·io Fontoura d.e Olwe·tra. - :Htluard 
Baptista ·Lopes. - Albe1•to Castanhei1·a. ~ Alexandre . ALves 
Ma1·tins. - Oeta·L'io Guilhe1·m:e Pe1.·eira Jumor. - Jo?'(JC .pel
phim dos Santos .. -:-· Jovelino. ~e Mattos. ,_ lf~uanl da. ~·tlva 
Menezes. ,...... Octae'Llw Lopes Vtet?·a. ~ Raul .Vtet·ra pam.p9s. -. 
DU?·val João R·icardo Oli·ve·i?·a.- Rattl Clapp. -. -. Jou.o Met?•elles 
Gw·cia J·unior .. -. -. Sylv;io· He·mnques. -.. - Nelson .Qu~i1·oz Ma1:
t'ins. ,_·lrfanoel P1·oença dos Santos. ___, Mano{Jl Ftrmmo ~e Olt.
·vei:ra. - José da lllotta Nabuco. - Jonas Jau.me Peretra da. 
Cruz . ...., Humberto Rod?'Í(fttes Gu'(rna1·ães. ,_ Auuusto Bé?·na?:
do Rod?"igues. ,_ Ilo.me?·o P;inl~ei77o Tinoco. -· Alfr·edo d~ .. A1·auJu 
Braga. ;:.__ Jayn~e Bello Ferret?"a ;Ba1·ros. - Ped:ro .Jose de lll~
nezes.- Jo·sé Da·v·id Machado.- Accacio Pint.o D·ias. ·-· Martp 
.;.W.artins Gomes. __, F1·ancisco Roberto Neves Galvão. __:_ Ped.r·o 
Cyp?·iano. Fa·ria .Y.ianna;.- Octacilio Pinto ~e Souza .. --: E;ne!to 
r;Pe1·eir·a de Souza.,_.., Joel Soar·.es. --:- Antonto de Carnw.os l•r·e.t·re. 
,......, Adherna1~ Yall;im Fer"'·.eira: ,_..., ·Arthur Frede1·ico da Rocha 
J·un'io1·. ,_. Nicoláo Alves .. Esperança. - Samuel. Cunha Fer·-. 
nandes. - Rosario Villani. - Em'esto de Almeida. - .Manocl 
Robe.rto· da P.aciencia. ,...,..,... Ary Taveira . ..:_ João Ayda~w da Costa 
Imbuzei?;o .. -Afl'onso Moreim de Almeida. ~ Manoet .1.1o?'.r;.i?·a 
ele Alme·ida~ - . . Alva1·o Garcia .Rosa. -José Pinto dos Santos. 
,......, Sylvio. Leite lm.buzeiro. - Osca1· Meirelles da Rosa. -· Ra
pliael ,Acl1·ien. -. -.Oscar Auuusto Adrien. · ___, Alberto Lopes Ri
(Jeiro. ,......, Joaquim Lopes da. Silva. ,...,..., Heitor, Monteneg?'O, -1 
H.enmque. Alves Fen·ei?·a. - Augusto Feliciano Pitta .. ·~ H.eito1· 
da Costa ltle'ir·elles Junior·. - Carlos Barreto Juwim·. - Gastfio 
de Alme'ida lrlagalhães. _, }Valter José Ram'Os Maia. - Celes
tino Leal Siàs. · -. Alberto de Ca1·valho. -o!aubert' BasiUo da 
Silva. :.,._João da Costa.Fa1··ia Filho. ,_ Ariiadeu ela Cmz Mat~ 
tos. ,_. Léo ·Ramos de Azevedo. -. Srnarth .Fmnc.o: ·- Pliníoi 
de !iraujo Rangel. ___, Antonio Domingos Barbosa.· -'-' Hor(Lc.io. 
Couto . . -. . Eugenio· patão Mazzo. -. · Ubaldo Lob.o. - ArnaldO' . 
Hess. :-: A.ry Anthistenel de Macedo . ......., Antonio Ignacio .da Sil
:vei?'a . ......., Manoel Nolasco de. Car'Vallw. - Jayme Baptista Ma
chado. ,...... .Josias· Junqueira Simt;es. ·- Jur~andy1· Valença . . dos 
Santos. ,_..., .Agnello Rabello de, Freitas. ,.- Nelson .de Sá Miran
da. ,--, I.nnocencio ·Vital .dos .Anjos .Junior. - Gab1·iel Duarte 
Carneiro .. ,....., Mario Torrão Co.elho. ___, Ho1·àcio .Lu·iz Quatorze. 
-!J!at!Lias Pinto J3.ibeiro. ,_ Ft:ancisco 'da Si~va Lemos. --:.J.oão 
Teuxet,r~ Alves.~. Antonio F.erreira de Carvalho. - João:Bello. 
~ ·Ma:mmiano .Monteiro . .,......, ..ZVelson Leit.e: . .,......, Octavdo .Goular•r: 
,Guer:ra . . ......., Alva1·o Fen•ando de ·Seixas . . --. Emilio Fe?"?'eir•a. - · 
4-nton~o . ~e Agu'Lar Pacobahyba; - Luiz Guede$ .Bittencourt,. 
7-{ose Jí!zuza. ,- M,anoel Pereira.Simf!S.- Carlos. Thómaz Pe
retra. Fdho. ,.- L,tncoln ·:de F:ana . Vt!Znna. ,_ Jorge ·da· Silvd 
RO{mos .. "7""1 Arthur D; Vtllasboas Juntar •. - Arlindo de Brit(Ã, 
Ferraz .da Luz . ......., Arli~ Alves fi;e Arf!-~io e Silva. _:Af{oriso 
Her_culano .da Costa Brtto.- Jose Emtlto. BeUo.·- Rando(Jpho 
L~tz de Souza Costa. ,_. Luiz Julio Alves. ~ Flav·io Pinhei:ro 
de Ca'!valho. -.Evaristo. Rodrigues da Costa Junrior• .. _:.. José 
Ferre·~r·f!. ,Soar.es. - Ar~tonio F.err.ei?'fJ. Franc.o. ,.,..., An.tonio M(J.-

• 

.. 

' 



o:~ si SJ.i!SS,.\.<0 l!:t-1 22 O !i! SJ.i!'l'E1IDHO DE i 92:1 .. .., 

' c~du c'~~>tu. - FJ:anciscu 1'humaz Guiúo. -:- J oúó Ma·ia. -. · Wa'l-
deudJ·o Pernandei> D·ias. --.., lle1"nws Barbosa de. Castühu J·u

. 1â01', - Paulo José Est.eves,,-· E'ttelydes Castro.::;- ~tqrneu !io~ 
·d·l"igues Gpmes. -Ulp·ia;1w Carvalho. - n,·ur·v~f Emtl'l.f! B~~~~~. 
--.·Amtomo Netto da Stlva. - Se1"VItlo uenoj1e. - l•ran~;w~u. 
Oso1~io da Fonseca.·__, Mano.el Ma·u1·iUo !l'lbeü·o fi:e Goes.- .Ma
nuel Pcwcira Correia. -. Agnello Mallto Car:netro. - ArltndcJ 
Caense. -· -· Ilem·ique Rib.eiro Lottzada. - Joel. Perko da Co~>ta~ 
"-Alva1·o Alberto de Araujo.- Alj1·edo de· Frettas JJ1ello .. -Jo~>e 
·N. Pe1·eü·u Cab1·al. - Anstülcs Ferreú·a S'ilva Pinto. - ijau~u 
M·iranda Roxo. __, Augusto de·. Cast'I'O G·ui.marães. - A~tumo 
Grass·i. --· - · 01>car ·Dias M or.eira. - Paulo Gu'i?narães Jf?·eitas.
João Bapt·i~>ta de Br·ito. - lgnac·io Bustamante . ...:.._ Osca1· l''ran
c·i~>co Ca~>aes. -· Adalbe1·to José da Silva~- José G. 1'. Souto.-· 
No1·ival D; CamJ.Pos. - Jqsé de A. J.rlaia Rubião. - Cyprianu 
J.osé Dias de Carvalho. -'- jJ[anoel Cordeú·o. - 'Walter Borbv 
de Mo'U1·a. - João Pereira Ma1·t·ins Ribeü·o. - Plo1·indo Wer
neck M·ignon. ·-· José Raposo da Cunha R(!(JO. -.José F1·ancisco 
da S'ilva. ·.__, João Vieiroa· H.enriques. - Adalbe1·to Vieira Hcn
·t:iq·ues. -José Pinto J.llo1·eira. - Reynald..o Caetano Hem·iques. 
- Benedicto Rod1·igues Neves. - José 11fart'ins da Silva. -
Hum.b'erto Cesa1· Amori.rrt. - Octavio de Ca.Stro. - ·José Ray .. 
mundo Coelko; - João Theodo1·o do Nascimento. - Marú:Jel 
F1·ancisco da Silva . ...:.._ Fi1·mino Lessa. ·-· - Julião da Silva J.l!l.o
?'ei?·a. - Raul do A.inw·al. -. -.Mario -Augusto Gomes. da S·ilva. 
,_ Froancisco clà Costa V.ianna, - ~:igripp·lno C.o.mes. - Antoniu 
Clwispim de Sá.- João' de Barros Ga1·valho Junior.- Gumer
cindo 'Per·eira de . .Carvalho. - Oswaldo de · Almeida J.ll.acedo 
·Costa. -:Mario P·inheiro dri Ca1'Valho. ·- Raul Jitahy de Alen:. 
castro;·- José ae Oli'i;ei?·a Franco. - Alfredo ·Duarte da Silva 
Junior. -Raul de Uliveim. - Manoel Fernandes! da' Silva Pi
nho. - Octavio· Yicenl'e Lobo Vianna. - A.ristides Ferrei'l·a 
da Silva Pinto.·-. . Pedro S. ~h.iago. - Olavo. Cast.ellar de :Qli
:vei?·a. - Aclr·oalclo Go"mes Netto. - A.ntonio Alves de Aguiar.
Annibal .Hall. - A.nteno.r· W!enegross-i1'is Br·as'il. - João Gual
be1·to de A.lmeida Santos. -. -. 'La;;:r.ro Bamo~>~ -'- José Luiz Di.., 

. lerni,àrido ela Silvei1·a. - O lavo F1·eitas 1'elho. - · Luiz. da Silva 
J/ei·ei?'a. - Manoel Pinto da Sil·va. - Ar·naldo dos Reis. - Edmo 
de. Mesquita Soa1·es. --..., F1·ancis'co J. Silveira Azevedo. - Eu
clydes Gab1•al e SU·va. - . A.nt.onio Vicente de Pa·ula Faria. - 1 
João. Baptista 1'ava?·.es. ,.,-José· Ribeiro. ·da· Veigà. ,_ Manoel 
Lourenço . de Castro. ....:_ Braulio de Fw·ia. ·- .Alberto Garcia 
Rosa;·.:...:. C'ice?·o lgnacio ''de Souza' Mendes. -José Francisco de, 
A~rua;a Camé'!'a.-:- Ce,sa1• .de.Cast1·o Mor·eir·a.,~ Capitão A.lfredo 
Ptn.to Sr:mpato. ~ Joaqut?r~ José. Rarnos, J.V.ata. -,- A.ntonio Lyra 
.G?ftm.araes: :- A.ugusto Barata . ..:..:..; :Galdino Rocha. - A.lbino 
Dws. ·;_, Lutz Cesar Soar·es. ~Roberto Gomes Tavares.- José 
ele Olive·ira Rod1·igues. :- Domingos Rodrigues. Vianna. - Ro
b~r·to .. Magno·cie. Ca1·valho._; Oswaldo Cardoso. --..., Manoel Fran. 
ctsco Per:e;f?'a ê/,e Paiva .. ~ ./.()sé F.erreira Netto. -.:.. Godofredo 
de ArauJo Basto~. ,..,.,..,João .Antonio de··Ban·os . ....:... Ruben Pàes 

. Leme .. :"7""'',F?·erj,erzco Oscar· Heiny. ,..._ João Luciano Ferreira. Ti
burcio. ---,, A.many iJfayrink.''- Francis'co de ·Assis da 'Costa Pbt:.: · 

· to. - E_dyard de. 4ndrade Pinto. ~ José R. Horta Junior. :-í · 
N. ~s~'I'J,O de A.lmetda. --..., João: A.ntonio .Quares:m:O.: '7 Ricarclv 
A'TfJ..erwo de ;4lbuquerque~·c- C(trlos de Gusrnão:Jatahy. :....,...·João 
()utlherm~ L.eal.· --..., Pedro Dom_inoues. B.r,aga~ ..:_ II.errn!J.nn P.!ll-

.. 



. meira. - Paulo Robc1·lo Gom'es ele .4.lb·uquerqu'd. - Jotio dél 
Olive·i·ra Cm:. - Ed·ttarclo 1'elles Fe1•rei1'a . .:_José C~7"ValhD_ 
Boroes. - Clodomd7'0 Car1•ano Ribci·ro. - L'lf'lZ. Santwo_o dct, 
Silva. - Raitl da Costa Mattos. '-Pedro ÇI-a1•c·ta de A1•aqao. ~ 
Armando de Ab1·eu.- Raitl da'Costa Fa1'ta. -1Valdem·t·ro A.l
ves R·ibc·iro. - A1·ino Novacs.lllw·q·ttes. -Carlos Seab1•a 11fomz. 
- Miu~tel Fontes. - Cw·los de Lüna F1·anco. - WaUe1• Ra-1 
mos. _:. Octavio da Rocha. ,_ F1·wwisco Cobra Fc1·raz tfa L~z · 
:.....:. Waldemar A:zevedo Teixeú~a. - Ave.l·ino 11lendes Gutma?'acs. 
___:Alfredo Ma1'fJ1tcS Ba1Jtis'ta de Leão.- F1·cderico Jos~da Sil
va Po·voas J·u:nior. -. L~t'iz de Alme·ida A1'att.fo,. -;- .Penuwq To·r-. 
reão . ...:... Norberto Borges de /.loraes. - V'u•gtlto Dornwuues / 
Braqa. ,......, Hem·iqne. Gon;;aga de So·ttza Amo1•im. - Arnald~. 
Rocha. - Alvaro Augusto Laceula .. - Manoel Teixe·ira de Ma
galhães Filho. - Alberto José Teixci?·a. -Eduardo Motta. -
'Gastão Barreü•os . ...;_, Joaqwim Pere·ira. - João Barbosa Jobim. 
-. Vicente Go1nes aa Cnnha. - Americo -E~tgenio dà Fonseca 
Costa. - Octavio Fernandes de Car·valho. __;· Heracl-ito Garciq, 
de Aragão. -José Dias Ferras da Lttz.- Ettclides P·into Gon
çalves. -.Celso da Silveira Salles. -.:. J.lla1'io.1ltonteiro de Bar
·ros. - Manoel 'Pacheco Gttimatães. -.:. A1·thw· Coimbra. - Ma-
. rio Vaz.- L-ino dos. Santos Maia.- Evanclro Rodrigues Ribe·iro 
'Valle. - Dan·iel Lcocadio Yie·ira. - Al(i·edo G'll,imarães de Sá 
B·rito.- Ju·ra-ády Renato Lopes. - Josy Maria Teixc·i?·a. - A1'
mando Alves.- Gent·il José Teixeim. - A'Vel·ino Mendes Gtti- · 
marães· Silva. - Lwiz Pinto de Magalhães lltnior. - Ed·uw·do 
Landjm. - L'uiz de Paula Lopes Lopes. - Ra;ul Antonio Soa
res."'":'" João 'Pinna Cm·doso Simpson. ,_ CollaNno José.cle Gocs 
e S·iquei1·a. - Antonio Gtt'imarães' Albe1-naz. - José Cabral da 
Silva. ·-.;:.. Alfredo N·unes de Souza. - Em·ipedes 711ag·ioly. ~ 
Alípio de Campos Sarmento. ' . · ' 

''. " 

A'(]I'A DA RE'QNIÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1921 
.. 

PRESIDENCIA DO sn. BU~ DE . PAJV,\1 PrtESIDEJ."<TE . 

Ns 13 é 1/2 horas acham-se . presentes os Srs. A. Aze- · 
r edo, · Cunha Pedrosa, Hermenegildo . de Moraes, Alexandrino ·. 
rle Alencar,· Silverio Nery, Lauro Sodré, Eloy de Souza. An
~oni<?. Massa,. Venancio .Neiva, EuzPbio de Andrade,. Aritonio 
1\fomz, Jeronymo Monteiro, /Paulo· de Frontin, Sampaio. C:ol'
rêa, Irineu Mar:hado, R3nl Soares, Alfredo Ellis, Carlos Cavai· 
eante, Carlos Barbosa e Vcspucio . de Abreu · (20). · · 

• ~ ·' I.·. l • . ' • . .• ( ' '· . ' I 

· · Deixam de comparecer com causa justificada os · Srs. 
Abdias Neves;. Mendonça. Martins;· Lopes Gonç.alve's;. Just.o 
~hermont, .IndiO do .Bras1I, Godofred~ Viann!J., ·José Euiel5io, 
{,ost~. R9drrgues, Fehx Pa.checo, Antl!n~no Freu·n ... João Thomó, 
D.eDJamm Bal'I'oso, ·l''ranc1sco Sá, Joao Lyra, ··'l'obias Monteiro. 
Càrn'eir9 tia Cunlla, .. 1\Ianoel Borba, ·Rosa c" Silva, Arnu jo Góes, 
<~liveira Valladão, Gonçalo. Rollcmberg, Siqueira· de Menezes, ·. 
!IIoniz Sodré, Ruy .Barbosa,. Bei!llarclino, Monteiro '1\'Iarcilio do 
l.accrda, ·Nilo· Pecanha, Modesto. Leal, Mi.guel · de · Oarvalho, . 

·-.:J\ 

' 
. r 
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i 
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J?ernut·do MnHLr:il'n, Ji'mnciseo Salles. Adolpllo Gordo. Alvat·o 
an Carvalho, Jm.;é Murtinho, Pedro Celcc;tino, Ramos Caiado, 
Generoso ~lurques, :Xavrer da ,SiVv:t, Lauro Müller, Vida! 
Jta.moA. Fr~IJppe Schmirlf P Roar·r~s dns f;auf.os (.12). 

O. Sr. 1'' Secretario cleelum que Hão ha' expediente. 

O Sr. 2• Secretario declara que não lla · pal'eceres. 

' ' O ·Sr. Presidente declara que tendo comparecido apena:> 
;!ü Srs. Senadores, não pôde haver Sf!ssiio e designa a mesma 
ordem (]O dia para u seguinLe, isto é: 

3' diseussão da proposição da Gamara do::; -.Ocputados 
!i. 22, de 1921, considerando de utilidade publica a Sociedade 
-l.mante de Instrucção, desta Capital, ( coin p1·aecer tavoi·av·el 
da Commissão de Jv,.sl'iça, e Leg·islação n. 242, de 1921); . . . 

·•· . 3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
11. 44, de -1921, que abre, pelo .Ministerio da Fa2:cnda, o cre
dito ele. 25 :529$144, supplement"l-r :i verba 81' «Recebedol'ia 
do Districto Federal», para pagamento ·ela despeza resultante 
c a equiparação daa qu obras dos tllesoureiros e fieis. dos pa
sadoi·es e fieis do Thesouro (corn parece1' (aV01'aVel da Com
'IJ1issf!-o de Finanças, n. 208, de ·1.921) .: 

3" cltscussão da. proposicão çla Gamara dos Deputados 
n. 58, de 19~1, autorizando' (I Gcnrêrno a abrir o credito ne
eessario 'para pagamento ao mal'ecllal Rodolpho Paixão do 
soldo co1·re~pondente ao período de g de. janeiro a 9 de fe
Yereiro de 1915 (com pa.1·ece1· favo1·aveZ da Cornrn-i-~.~ão de Fi-
?:ança.s, n. 262, ele 1921); · · 

· 3• dü:ctissão da. proposiçã'O . da . Camara dos Deputados 
n. 59, ele 1921, que abre diversos creditas supplementar.es ás 
verbas 6•, 8", 21", 30• e 33" do areamento· vigente (corn pa
~·ecer {av01·avel ela C(lrnm.issõ.o de Finanças e emencJ,a já ap-
m·ovada,n.26iJ,dc·f921); . ' 

3" 'disr,ussão da proposição da Gamara dos Deputados 
'1. 26, de f920, que manda contar pelo dohro, aos officiaes do 
Exercito, da Marinha c da Policia, o tempo de serviço pre
sLado na Commissão de Linhas ·Telegraph icas ( corn ernenda 
oâ Cr;mrn·issão de Finanças, .id approvada e paJ.'ecet• n. U 8, 
de1921); . . . · . · 

34 discussão da proposição· da Camara dos .Deputados 
n. 208, de 1920, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
r.hto especial de 26:4511$22.3, · ouro. que se destina a saldar a 
divida do Thesouro Nacional com o LloycL Real Hollandez,. 
pel,as pas.sageus fornec'idas,/ em Amsterdam, a brasiJ.eiros no 
üopJeço · da g11erra ~ euJ·opéa (com, parecer [avo1·ave~: c/..a Com-
missão ele J!'inan{:~··, n. ~U 5, de '1921); · · 
. 3; discussão da proposi.cão da Gamara 1Jos Deputado~ 
r1. · 255, . çle 1920, · que ::tore, pelo Ministerio .da F?-zenda, o 
credito e~pecial de 22 :DOO$, para pagamento a VIcente elos 
.!3?.nlos Caneco & Comp,, .do premio que lhes compete pela 
t•onstruccão do· cutter ctenomJnado batelão n. 2 (corn .parecer 
.tavoro:vel da Cornnti8são-cle !'manças, n 216, de.1921); 

' 
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3M: Í\NNAES DO SÊl'\AD~ 

. 3" discussão do pro,jl!cto. elo Scnndo. n:,.121., dq 1020, a~to·""i 
:r·1zanclo o Governo. a contractar com Joao Mama da S1~va. 
Junior ou enipreza que Ol"''Unizar a consLrucr.ão de precho~ ' o ' .. . .. . o 

destinados ú. residencia dos i'unccionarios publicos, mv1s e 
militares e dos OJWl'ttl'io:; ela. União (com pw·ecer {a:vo·,:a'l)c~ 
da Comrnissiio de Justiça e, Leaislação n. 273, de, •1921)! 

104 SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1!J2f 

PHESIDENCJA DO SB, BUElNO DE PAJVA, Pl\ESIDENTE 

:A's 13 e 1/2 horas· abre-se a sessão, a que conconcni ·o~ 
.Srs. A.· Azeredo, Abdias Neves, Hermenegildo de M9raes, 
Lauro Sodr·é, Indio do Brasil, José Euzebio, Costa Rodr1gues, · 
João 'l'homé, Benjamin Barroso, Eloy de Souza, ·Tobias Mon
teiro, Antonio Massa, Venancio Neiva, Euzebio de !Andra;dc, 
~<\ntonio Moniz, Bernardino Monteiro, J eronymo · Monte1~o, 
tMarcili.o de Lacerda, Miguel de Carvalho, Paulo. de Frontl.n, 
Sampaio Corrêa, Irineu Machado, Raul Soares, Alfredo Elhs, 
.iosé Murtinho, Pedro Celestino Carlos Cavalcante, Lauro Mül
ler, Feiip'pe Schmidt, ·Carlos Barbosa e YespuciQ . de 
~reu (31). ·~ .,_.,:l 

·Deixam de comparecer com causa justificada :os Srs.: 
'Cunha ll)edrosa, Mendonça· Martins, Alexandrino. de Alencai:, 
Silverio Nery; Lopes Gonçalves, Just.o Chermont, Godofredo, 
Vianna, Felix Pacheco, !Antonino Freire, Francisco Sá, Joã~ · 
Lyra, Carneiro da Cunha, Mànoel Borba, Rosa· e Silva, Araujo. 
Gées, Oliveira Valladão, Gonçalo Rollember.g, S.iqueira de Me- · 
mizes, Moniz Sodré, Ruy Barbosa, Nilo Peçanha, Modesto Leal, " 
Ber-nardo Monteiro, Francisco Salles, Adolpho Gordo, Alfredo 
Ellis, Ramos Caiado, Generoso Marques, Xavier da Silva, :Vidal 
Ramos e Soares dos Santos (31) • 

São lidas, postas em discussão e ·sem reclamação a:ppro
vadas as actas da sessão anterior c ela reunião do dia ~3 .do: 
cox:rente. · · 

o Sr. 2• Secretario (servindo de, 1•). dá conta dq .seguinte 

EXPEDIENTE · 
Officios: 
Do fjr. 1° Secretario da Camara dos Deputados remc~~endr8 

PROl>OSIÇ$.0 

N. 78 -:-- 1921· 

Emenda daCamara dos Deputados ao pro.iocl;o do 'Senadd 
autorizando a reintegrar Alfredo Pires BHtencourt no logar 
de agente do imposto de consumo desta Capital. · ' . · / .I· 

· Onde convier: 
«Sem direito á percepção dos vencimentos atrazadosl> •. 
Camura ~los Deputados, 23 ~le sr;ten:ibro de 1921. - ·A?•..: 

nolpho Rnclrtaua~ de Azevedo, ~rcs1dente. - José Auanstn 
11e.~e1·1~a ele 111 edat?·qs, _1 • Secr!3tar10. ~ C,osta lleaõ, 2• ,sccrc-
lano. - A' Comm1ss.ao de Fmancas. · · 



Do Se. 1" Secreta do da Camura dos Deputados, reriiet
lt~ndo um do:; auLog'l'aphos da l'csolução legislativa, sanccio
nada. que reverte a D. Ened i na Tiburcia ele Dacia a pensão 
rl6 3G$ que percebia sua finada mãe, vi uva do alferes Henrique 
l"elix de Dacia. - Arc.hive-se. · · 

Do Sr. Ministro da Justiça e Negocias Interiores, enviando 
uous dos autographos da resoh.1ç~o legislativa, sanccionada, 
que abre creditas uccessarios para r,agamento de gratificat~ões 
aos of.ficiaes de Justiça das prctorias criminacs, das varas 
cíveis do Districto Federal c das pretorias civeis. - Archive
sr! um dos. autographos c remcttta-sc o outro á Camara do~ . 
Deputados. . · · . 

Do Sr. Prefeito do Districto .Fede1·al. enviando as razões 
do veto que opp,oz á resolução do Conselho Municipal que exo
nera Pedro Moitinho elos Reis Filho, recebedor municipal, ela 
responsabilidade no clesapparecimento da quantia. de 168:&21$, 
verificado na caixa elo seu fiel Renato Fcmancles no dia 31 
de março do corrente anno. ~ A' Commissão de Constituição. 

Requerimentos: 

Do Sr .. Oscat• Moreira, concessionario ·da Estrada de :Ferro 
l'iorte 1\fatto Grosso, com um traçado que, partindo de Agua 
Clara, siga até Cuyabá, passando por Santa Rita do Araguaya. 
solicitando favores, entre os quaes 50 o/o de abatimento dos 
fretes para os materiaes importados. -A' Commissão de FI
nanças. 

Do Sr. :Asterio Leandro dos Santos. carteiro aposentado 
dos Correios, solicitando melhoria. da sua aDosentadoria. ___: 
A' 'Commissão de Finanças. · 

'Carta da Exma. Sra. Thaumaturgo de :Azevedo.agradecendo 
as demonstrações de pezar do Senado tomadas por occasião 
do fallecimento · do seu saudoso chefe, o marechal Thauma
turgo ·de Azevedo. - Inteirado. 

Convite assignado .pelos Srs. coronel· Sampaio Ribeiro e 
outros, officiaes da 24 .Linha, para as exequias que mandam 
celebrar, no dia 26, na igreja de S. Francisco de tPaula. ás 10 
hor~s, pelo repouso eterno do seu . inovidavel chefé, ge
neral Dr. Fernando Mendes de !Almeida. -.Inteirado. 

O Sr. 3° Seot>~t.ario ( se1•vindo de 2°) procede á Iei~tura dos 
~eguintes 

PARECERES 

N. 279- 1921 

· ;- · O Conselho Municipal, na vigencia da autorização conce
dida ao Prefeito para 'reorganizar a Directoria Geral da Fa
zenda Municipal, votou a: resolução n. 424, equiparando, para 
todos os effeitos,: os . vencimentos dos praticantes, 4°• escri
:pturarios e conferentes do imposto do gado aos· dos 3°" es~ 
cripturarios daquella directoria. A resolução extingue as clas
ses cuJos vencimentos manda equiparar, · determina .sejam: 

• 



4ou 

respeitados os direitos· dos actuaes .s•• escripLuraios e apro
veitados nas vagas que se abr·lrem nesta classe não sómente 
os extranumerarios da Directoria de Fazenda, mas todos os 
cidadãos q.ue exercem funcoões cm commissão na mesma di
rectoria. Essa resolução foi veLada pelo Prefeito, que allegou, 
entre outros fundamentos, ·0 de esiar estudando a reforma a 
que tinha sido autorizado, reforma afinal decretada em 22 de 
julho deste anno e na qual fomm simultaneamente attendidos 
O!' interesses do servi~10 ·publico e as justas aspirac(ies do 
iunccionalismo. 1 • 

A Commissão é, pois, de parecer que seUa approvado o 
véto do Prefeito, Lanto maib quanto já não tem mais obje
ctivo a resoluçãO vetada. 

IÜo, 22 de setembro. de 1921. -Raul Soares, Presidente. 
- Eloy de Souza, Relate.r. - Antonio Moniz. - Bernardino 
Monte·iro. - [..opes Gonçal1;as~ 

RAZÕES DO «VETO~ 

Srs. Senadores -A presente resolução, equiparando, para 
todos os effeitos, os .vencimentos dos praticantes, 4•• .escri
pturarios e conferentes do imposto do gado aos dos s•• .escri
pturarios da Dü·ectoria Gera! de Fazenda Municipal, encontra 
o m.eu governo 'pr:ecísamenl e no trabalho de estudo de. um 
plano de reforma dessa directoria. . . · . 

Certo, .antes .mesmo de poder o Senado, em sua. proxima 
•reunião, occupar-se do 1.ssumpto, tal reforma terá sido ul-
timada e post.a em execução. , · ·. 

Basta essa circumstancia para condemnar a referida re
~olucão, perturbadc-ra do projecto de r.eforma a que alludi e 
na qual serão, quanto ppssivel, tomado's ·em ·consideração .os 
mteresses do serviço e d~ erario ,municipal e as .justas aspi.,.. 
r·acões do funccionalismo. Por outro, valendo . a .equiparação 
aqui dr~Lerminada por um augmento de vencimentos, certo 
não ·a poderei sanccionar, fiel .ao principio em que me firmei 
c segundo o qual não pode o Conselho, sem solicitação do ' 
.Poder Executivo elevar. vencimento:: .do·· funccionalismo. 

O Senado ápreciará, • en1retantn, o caso como lhe' parécer 
melhormente atten:der aos interesses do Districto Federal.· 

Rio de Janeiro, 13 de ,ia11eiro de 1921. - Ca1·los Sampaio; 
RF..SIOT,UÇ,:\0 DO CONSELHO MUNJCIPAL A QUE SE REFEREM O «VETO» 

' ' . ' .. 

N. 33, DE 1921, E O 'PARECER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. i. • Os vencimentns . dos praticantes, 4°" escriptu

rarios e conferentes do imposto do gado da Directoria Geral de 
Fazenda Munic~pal ficam ~quiparados aos dos 3°" escriptura
rios 'da mesrna directoria, ficando extincta ípso facto aquellas 
classes de· funccionarios, respeitados.· porém; os direitos dós 
actuaes 3•• escripturarios, sendo aproveitados nas primeiras 
vagas os acLuaes extrannmerarios da Directoria de Fazenda 
E' os que· exercem, ·presentl3mente, funccões em commissão na 
mesma directoria. · · · .. . .·· · 

' "·•: I 

I 
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. Art. 2. o Para o cumprimento da presente lei, fica o 1Pre-
feit.o au torizudo a abrir os necessaf'ios credites. 

Art. 3. o Revogam-se aE> disposições em contrario. 
Districto Federal, 11 de janeiro de 1921. -José de Azu

r1m Fu:rtarlo, Presidente. - Pio Du.tra da Rocha, 1 • Secreta
. r1o .. -. .4 rthw· Alfredo Con·§a Menezes, 2• Secretario. A 
lmprlmll', 

N. 280- i92! 

O art. 145 do Reg. da Escola Normal, que baixou com o 
decreto n. '1. 059, de 14 de fevereiro de 1916, estal,elece: 

«Os exames .para a docencia se realizarão após in
scripção aberta pela Directoria Geral de Instrucção 
quando houver necessidade ou mediante requerimento 
do interessado.~ · · · · 

Desse dispositivo se infere que o concurso ·para esse 
car·go do magisterio póde ser aberto ex-officio, ou mediante 
pet.ição do candidato, mas sómente quando houver necessi
dade. 

Ora, o Prefeit.o, no seu véto, assignala que já existem i 72 
docentes na 'Escola Normal, numero transbordante das exi-· 
gencias do ensino, accrescentando que 52 delles já foram ef
fectivados e que destes 10 tiveram, no· corrente anno lectivo, 
de acceitar regencias de outras discipl,inas, estranhas ao seu 
provimento, ficando seis absolutamente sem funcçã•). Diz 
ainda S.· Ex. que.no curso de musica já. existem 35 docentes, 
contando-se 16 que não puderam ter exerci cio. 

A' vista disto conclue o Prefeito, foram desde 191.8 .~us
pensos os exames para docentes. 

·Não fica ahi. Dado fosse necessario augmentar o numerl) 
de docentes effectivos, haveria desigualdade· manitest'l, se 
l•umprida ou executada a. resolução vetada; porquanto esta 
restringe ·abertura' de concurso .ou as provas de docen0ia aos 
que a exercem interinamente no corren'te anno, em numero 
de 27, deixando de lado os ·que, no· mesmo ca!'rtct.er, i'Llnccw
naram em época anterior. 

Resulta, á evidencia, que, á sôcapa, encol>ertamente, o 
Conselho Municipal teve em vista crea?' empr'?ttrM Jll'.l1Uctis 
sem cogitar da possibilidade do r•;~pectivo ex:ami(liO, n que 
vale dizer em.pre(Jados sem · funcção, contrariando o disposto 
no art.. '145 do citado Reg. da Escola Normal t' c~pPclalm!miR 
c• § 3• do art. 28 da Consoliclação n. 5.160, de 8 de março dA 
1904, qut? exi(fe propos('a d() Prefeito para a CT'!J•I-Çiío drJ crr:rqos 
na administração do Districto. . · · 

Nestes termos~ estando o vét() na generalidade do arL 24 
dà. dita Consolidação, que é lei federal, é a Commissüo. de pa-
recl'r que o mesmo seja approvado. · 

Sala das. Cnmmissões. 21 de setembro de .1921 .. ,_. Rav? 
Soares, ··Presidente. - Lopes·· Gonça!no.~, Rrlat.:'Jt'. ·- Mon~ 
Sodré. - Bernardino Monteir.o. - Eloy de. Sott:;a, 

I 
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'RAZÕES DO «VÉTO~ 

Srs. Senadores - A presente resolucão não póde ser 
~anccionada pelas razões que passo a expor. 

Os docentes da Escola Normal são actualmente 182, drs
]gualmente distribuídos pelas diversas disciplinas e del!Os 52 
já foram effectivados como funccionarios municipaes. c·om 
âireito a vencimentos ·mesmo sem exercício. . .. 

Já este anno 10 desses 52 tiveram de acceitar regencias 
de outras discitplinas, ·e mesmo assim seis ficaram absoluta
mente ·sem. funccão. 

Atpezar de ainda ser excessivo o numero de alumnos, 'ca
hindo ali;ás em dous annos de cerca dr! 3.000 ·a. t.:JI)O, •J corpo 
de .docentes já é demasiado, chegando em algumas discipli
nas, como em musica, ·a um total de 35, dos ·quaes 1t3 nunr.a · 
puderam ter exercício,· sendo. que actualmente só quatro c~stão. 
regendo turmas dessa materia. No anno vindouro não ha,rer.á 
.turma supplementar para nenhum desses 35 doeentos ·ctbs 
q,Yaes 12, já effectivados, receberão :vencimentos sem . ncc.upa-
'ao.. . . • · ·. . . 
. O reconhecimento desse excesso determin011 descle 1918 
a ·suspensão dos exames para . docentes e ·de então para cá s.:í 
se te em nomeado . regentes para servirem provisoriamente nas 
turmas que· accidentalmimte ·se tornaram excessivas com as 
matriculas avultadas de 1919. 

:Accr'esce que esta resolução do Conselhà, mandando snb- · 
metter a exame os regentes deste· anno, monopolisa esse di- · 
rei to para 27 apenas que estão nos casos . que ella determina· 
e dos q~taes muitos ·leccionam ahi pela ·primeira vez, havenrto 
mesmo alguns nomeados no mez 1passado. · .· -· · 

Hà, entretanto, muitos outros que, embora sem exercicitl 
actual,· j.á foram regentes- em .. · annos anteriores, sendo ainda 
4:Jue e:x:istem nà Escola Normal, aguardando _despacho, 12·5 re:
c.ue::-imentos para esses ·exames sustados desde .1918 e que de
ante das disposições do. art. 145 do regulamento, não, podem 
eer exCluídos, desde que se realizem essas provas para as 
auaes a maioria· desses 27 nunca se· inscreveu. · · 
· · Si vier a ser nec.essaria a ampliacão do quadro· elos do
centes, torna-se indispensavel a sua prévia. réyisão, fixandcl- .· 
se ·o numero preciso .delles para cada disciplina, abrindo-se, 
então, para preencher as vag1,1s, concurso franco não s6 entre 
esses 125 já .in~c:ript~s como .entre quantos quejram ·se' in
screver, sem prrvrlegw desses 27 entre os 45 · regentes taro
bem deste anno, que igualmente não s~o do quadro· dos do-
c~M. . ·· · · .. ·· ·. ··. .· .. · 

'> I . , . , , ~ ~ , , . 

· O actual corpo de docentes da 'Escola Normal, não obs-
't.ante o excessivo numero de alumnos nella, matriculados, é 
mais que .sufficiente !para prover ás diversas· turmas das ~;a
à eiras do curs9. . \ .. · . . · . 1~&';; . . . . · · . . . 

.Prnceq~r a nov9 exame será augmen.ta:J;"; :sem nccessidaclc, 
o quadro J'a exhorbltant.e dos mesmos docentes. dando-lhes,· ao 
fim, de dous· aimos, just.amehf.c qua:ndo éessar.á a nccessidà'dc · 
·da ~ub.-dh:isão de turmas pela reduccão. ·nátúral da matricula 

' 

I ,, 
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a cincoenta por anno do curso, ou sej'am 2510 as vantagens de 
funccionarios effectivos, .com direito á percepção de venci-
mentos, mas sem funcção por falta de alumnos. . 

Por todos esses motivos, que o Senado devidamente apre-
c.iavá, nego · sancção á presente resolução. · 

Rio ele Janeiro, 16 .de julho de 1921.' - Carlos Sampaió .. , 

~msoLUÇÃo no coNSELHo MUNICIPAL AQUE sE REFEREM o «v~'n·o» 
iN. 40, DE 1921, E O PARECER SUPRA . 

. . / , 
O Conselho Municipal resolve: 
Art. 1 o. Fica o Prefeito autorizado a determinar que os 

regentes de turma, no anno lectivo deste anno, na Escola Nor
mal, que não forem diplomados, possam realizar, na segunda 
quinzena de fevereiro· proximo futuro, as provas de docencia 
de que trata o art. 145 do regulamento em yigor na mesma 
pj;cola. · · 

· · Art. 2. o >Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal,· 12 de julho de 1921. - Eduardo Xa

v~im·, Presidente interino. - Julio· Cesario de Mello, 1 o Secre
tari.o .. - Antonio José Teixeira, 2° .Secretar~o. -A imprimir 

A . 

t) •. N. 28f •r, 192:1 
' 

O art. 11 do decreto n, 981, de 2 de setembro: de 1914 
~stabelece: . ' 

' «0 curso •primario dividir-se-ba em tr.es classes: 'elemen-
:tar, média. e complementar»; . . . . 

Nas Disposições Geraes e Transito1'ias desse decreto, que 
é :~ lei elo ensino !lO Districto, encontra-~e, no art. 168, o se
gumte: 

«As escolas elementares serão transfÕrmadas em escolas 
primarias, .á. proporção. que for·em vagando». ' · 

· Actualmente, segundo informa o Sr; PrefeHo em seu vFJto, . 
ha quinze (15). professor'as .elementct1'es com mais de 10 anrios 
de serviços. · · · · · · 

Como· se vG, está providenciado sobre a situação das es
colas elementares que forem . desapparecendo, fic·ando as mes- . 
mas conv-ertidas em· escolas ·primarias. · 

· PoJ> ·outr'o lado o art .. 12, lettra c, do deereto n. L 73{1, 
de 5 de janeiro. de :HJ16 autoriza .o Prefeito: . .. · · ·. , 

~A considerar professoras primarias de .lettras, nos respe
ctivos :distrJctos, as actuaes' professoras elementares ·que te.
nham dado. provas de aptidão pedagogica, em. cuja ·escola a . 
m[I.Lricula annual de alumnos se,ia superior a cem, e, bem as
sim, que tenham aprese'n:tado alumnos para exame do· . curso 
médio». . ·. · · · 

, , I . , , 

. Para melhor garantir, si possivel,...essa .classe de, profes
sora:::, especie de ac:to interpretatiw. a bem dizer', foi bâixadd 
o. de_creto n· .. 2. 330, · de 29 de outubro do amno .. ·passado, que·_ 
d1spoe:. . ,. . . · · · 
. 4A~ _dis~osicõcs elo .art. 12, let~ra c, do decr.eto n~ ~ .730, 
de·5 de Janeiro de 1916, são ex~ensiVas .ás 1profess.oras ,elemen-

~ ' . '• ' 

:, ' ' 
' 



360 

· ta:oes qu·e tenham dado~ alu:mnos w e:s;:tme do- curso médio, até 
1919» . . 

. Hu, portanto, · regr·a gel· ai pura .a conversão ou promoção 
des~as titulares do magisterio em '•proféssoras primarias, tor
nanc;lo-se anarchizador .. e tumultual'ió o processo da resolucào 

· veta,rla, que au.toriza, de, uma só vez, a promoção de 15 funccio
narios pelo criterio e:xcfusivo de unt'decennio de trabalho. · 

Garantidas em sua. effectividaçle estão essas professoras, 
que devem a:guardar a 'llormalidade de suas ·promoções; eví
tar.jo-se abalos n:a ·marcha e· mecanismo· do ensino, a desigual
dade que se daria em relação ás suas. collegas que lograram 
acçesso .mediante esforço ·e labor, a satisfação d~ cond'i(,lões 01.1. 

exigencws lega-es. . · . ' . . 

j \ 

. D9 exposto, se evidencia que a deliberação do Consel'ho. 
obJeCtivando: acto administrati:vo, como· seja· a promoção· de 
1p~mbros do. magisterio publico. subordinado a normas esta
turdas em leis m:un:icipaês, in'fringe disposições expressas dos 
d.ecr,·e~os 98~, d,e 2 de setembro do :!914, L730, de ,5 de janeiro 
cl'e '1916 e 2.330, ele 29 de outubro de 1920. . · · · .. . -·~. 

A' vista disto, estandO' o. véto. cc>m.prehendido em uma· das. 
regras do. art. .24 qa ,9onsolid. 5. 160, d~ 8 de março de 1 Db·í., 
aco~selha ·a Comm1ssao a. sna a:pprovaçao. . · 1 . · · 

· Sala das Commissões, 22 de ~etembro de 1921. -· Raul 
'Soar~s,. Presidente .. -:- Lopes. Gonçalves; .Relator, ·-· Antonio 
.Jiomz. - Bernard-mo !Jionte·,,ro. ·- Eloy de Souza. · 

. •.:.. 

, · I· '• • I • 1 , 

Srs. Seriador.es. -- A presente resolução representa,,· rle 
. , facto a equi~aração das actu~es quinze ·:professor.l'!-s e~ement3;~ 

res ás. professoras cathedrat.rcas das . escolas·. primarias,. pois 
todas contam os dez. annos ·de ·exerci cio no cargo. · •. . 
. .Essa 'reso.lucão . succede a uma. outra, não muito ântibl'a, 
. tran~formada em lei, e que dü:;.põe sob,re as condições exigidas 
'Uara aquelle accesso. No regimen dessa .. lei vigente, as profes
so! a:; elementares são ·promovidas a cathedraticas quando sa
tisfazem as exigencias da lettra c cto art·. 12 do decreto"·:[ . 720, 
de ~.de janeiro de 19f6·e· do clecreto n~. 2.330, de 20 de ou-
.T~bro de ,1920. ' • .·. . . . ·· •. · .. ·. . · · · 

Parece que. ,,nada aconselha a crear. um regii:nen novo. 
~em O. ensino .lucraria com isso .. porque se liberalizaria um· 

·\· favor que. deve s.er a. compensação ele merecimento,. riem, ga-
~ ilharia a justiça com que devem ser tratados. todos· os funceio..: 

nados; pois que as quinze actuaes prOfessoras • elementares te-
. riam, sem esforço, ·uma:· promoção que á.s suas ~ollegas custou 
9·trabalho de preencher varias condições: .. ·" ·. · 
· · · ··.· O facto de 'já'·. contarem as actuaes professoras· eJ.emenLa- · 

· res trlais de HJ1 annos ''de• exercici•.J . no cargó; . coqoca e:r;n suas 
mão~ e. torna .dependente a.penas d.e ·seu,esforç() a propr1a pro

.t110,1:ao ... O. ~~tmn.ü.J. para .. ~. conqu1sta de~se. accesso ·é t:m e_! e
. ;~~~~~8 'PFP.:I~Jo.so paL'D. 1,1 \!l~smo e de que n.ao convém..abrir .. mao. 

· ..• t',r{;;:-'1, ·.·, ,. :;·· • 

'·.~'~·i~~f·~: . ,. 
·~ ''.' ~·:?·/ ' . 

'./~;~;..r~"_;·,:· 
• ·:··-~ .tfJ.:( j'' ·: ,• 

. !-' ~í~_·_·_:~,.;·:.' ' , . 
• .. t I· , , I,· 
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Por esiles motivos que o Senado Federal bem sabe ava
Uar, nego sancção á citada resolução, contraria. aos interes,efl 

. do Districto 110 que concerne á. administração do· ensino pri-
mariD. · 

. . . 

Rio' de Janeiro, 11 de agosto d0 1921. -:- Ca1~los Sampaio. . . 
TlESOI.UÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFEUM. o ~E'l'Ô» 

. . N. 45 de •192.1 .E O PARECER SUPRA ··. . · , 

O Conselho :Municipal, Tesolve: , r . , 

Art. 1.• Pica' o· Prefeito auto11izado a nomear professores 
primarias as actuaes· profe·ssoras e professores· elementares 

· · qúe tenham. mais de dez annos de exeréicio nest~ cargo, sem 
.interrupção. . . . . 

Art .. :2. • .. Fiéam revogadas· ~s · disp~sic'õe~· . em c~ntrari~·. 
Distt-icto. Federal;.· 9 de agostb ·de . 1921. · .. -· · Eduardo 

Garc1:a~ Presidente interino. - Julio Cezario de Mello, 1 • ~P.
c.retario. - Antonio José Teixeira, · 2• Secretario. · -'- A. impri-
mir.. t· 

. . - - N~ 282- i92i . ' '' 

A receita do Districto Federal é, actualmente, niais' ou 
menos, . de 70 . mil. cont.os. ·A despeza com ·o funccionalismo · 
n:r.ca .ou :r:egula. em 35 mil contos;· metade,. portanto, da renda 
geral. . . · , · . , . , , . · · . · . , 

, .. · No correr. do anno ultimo, 1920, o Conselho votou· uma: 
resolução · - .. consignando gratificações addicionaes '·e · pro
porcionaes aos funccionarios que contassem mais de dez. (:I. O)' 

. annos de seryico .. effectivo,. Essa resolução foi .vetada pelo 
'Prefeito Dr. Sá Freire; mas o Senac:Icí, de accôrdo com o pa

. rccer ja antiga Commissão .. de. Constituição e· Diplomacia,,re 
,jeitou o' véto, n'a sessão do anno passado' . . . • . . . . . . ' ' . 
. . Confór!Ile diz o Sr. Prefeito, nas razões do vétd · em 

· nprecia:cão, .essa )gr'atificação,., ·addicionaf ,iá: produziu uma 
despez:i superior . a 1. 40•o· contos. P6de-se, pois, a:!ifirmn.r 
q_uc o dispelidio com os .. empregados. do município. eleva-se a 

· · 36 .mil' .é 500 contos.! Nestas ,condiÇões, resítam .33 mil ·e: 500 
· cnntós pára fa~cr face. aos ,juros e amortizações de,, empr:~st.i
. .'mos inter.nos. e . e:;...'i.ernos, aq, resgate de . apolices, ao paga

mento de· fornecimentos pal:·a .os diversos · almoxarifados ·· e 
· J·~particões. publicas,, )Jara. a const.r.ucção, reparos· e óonser
vacão de obras, s·erviçqs. nece.ssarios, e inadi~veis. . ... , ' . 

·. : O .'Prefeito reconhece .. a. necessidade .de .. melhorar a .. si
. 1.uação · do funccionalisino municipal, em ger.al,. · dando-se·.:.rhe 
·~mipn~nto ·de vencimentos, equitativo, e justo,· de. accôrdo com 
a evidente caresfAa de vidn: mas. para· isso, não .,desconhece, 
t.:irr,tbem, ·como administrador .competente .e honesto. a exi..:. 
~·cncia de nova' fonte de . receita.. 'E, dahi, . 0. ha.ver suggerido 
ao Conselho. para enfrentar a despeza com essa. melhoria de 
tratamento pec.uniario.. a creacão de uma sobretaxa . ele 3 . o/Ó 
rm1 todos os impostos. · · . · . , · · .. . · . . · 

, .· . 0/ ConRcl·ho ,acceitmt, rcspondepdo. á 'mensagem do, Exe- · 
eubvo de 28 de dezembro de :1.920, o exame. da. questão, mas 
limit.on-.se ou c.ircumscreveu. sua acção ao augmento de· ven .. . ' .. ' "'• 

',- ·, ..• : 
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'c'imentos, na proporção de 40 %, 30 e 2o %'~ não habilitando 
a administração com os meios imprescindivelS a ess~ enorme 
despeza, que ascenct·e a 11 mil contos..!. Fez como o fl~ho pru
iligo., habituado. a gastar desordenada,m~~te ·. sem se lrnl)oz:tar 
com os recursos paternos ou da sua leg1t1ma, sem. ter. á v1sta. 
a demonstração da sua receita ou dÇJS· seus rend1mentos. E; 
assim, admi<Ssivel a resolução vetada, a~ desp~za co!!l o fun-: 
ccionalismo, em face de uma arrecadaÇJao de 70 rn1l contos, 
que pôde augmentar como póde diminuir., seria de 'IJ.7 mil. e 
!'itlO contos,, ficando apenas 22.500:000$000 para tudo ~a:s! 

Como se vê. o Conselho afastou-se da proposta condw~o..:. 
nal do Prefeito,: isto é, este só suggeriu o. exame da ·situação 
urecaria do funccionalismo do Dist.ricto, _quanto ·á vencimen
j.os, como diz. no seu véto, com a condição !=I e ,se estabelecer 
o augmento dos impostos, na base de 3 %. 1A.' legislatu:t~a dO'· 
D'istricto não era licito mutilar essa proposta, acceital-a em · 
·parte, augmentando, por ·Sua conta propria, os vencimentos 
dos funccionarios e deixando de. lado a decretaç-ão. dos ele
mentos índispensaveis a·o pagamento dessa despeza. E, assi.m 
,yrocedendo, •é como. se não. tomasse em apreço a mensagem 
do Executivo, considerando-a inexistente., · · · · 

Absurdo seria conceder ao Conselho o arbítrio de, nos 
actos que dependam de proposta fundamentada do ·Prefeito,, 
legislar ou deliberar com desprezo· dessa exigencia legal. ex-'· 
pres$a e· positiva, tal qual se encontra :no § 3° do art. 28 da 
Consolida~ão 5 .160;· de 8 de marc.o · de 19104; · · · 

Ora.. o augmento, c'ie que se trata, proposto o seu exame 
:pelll Prefeito tinha S'eu fundamento s6 poderia existir com 
a elevação simultaneà dos impostos, .p·or .meio de uma sobre
~a:x:a de 3 o/o.,. O Conselho. porém, não a: decretou: Logo, a 
proposta integraL como devia ser considerada, é como se 
nunca tivesse existido. Logo .. o augmento é insuBsistente. 

. A preliminar· sobre ·a accei'tação • parcial da mensagem· do 
Executivo ...:... tomando em apreço sómente a elevação ·da des
pe,za · s.em ligar importancia ao .criterio da receita -. e,· por
tanto, a relegação do plano administrativo seriam argumentos 
sufficientes. para condemnar, in limine,- a resoluçã(} vetada; 
mas, h~ outra~ considerações que. reforçam a justiça ·e·. a pro-
cedenCla do veto. · .. · · 

. : A;ssim é· que, sem atten.der á existencia ·das. gratificações · 
add1010naes de 10, . 15, 20, 25 e 30 % aos. empregados muni
cipaes de 10, f-15;. 20, 25 e 30 annos de. serviços; :votadas em 
1920, e que· ·seriam, ainda, beneficiados, com as vantagens da 
presente resolução, · accumulando gratificação/ sobre .• grati
fic~ção - aquellas em proporção ao tempo de tl'abalho e estas 
ultimas proporcionaes aos vencimentos, viria· o Conselho abrir 
flagrante· desiuualdâde ·no tratamento orçamenLario . dos . hon-
rados funccionarios do Distrícto; . · . ·· · . · 
. . Exempli gratia.~ .Um serventuario, que contasse nove annos 
e· mezes de·· serviço; percebendo seis · contos annuaes, não te
ria~ direito ao. pri!Ueiro addiqional, a que . s~ refere a l?eso
luçao de 5 de .1ane1ro do ann<:> passado, .mas tao~sómento ao do 
:1 :200~, do· que trata a presente, com o nome de gratificação · 
espec1~l, ou sejam 20 o/o; ao passo que o da· .mesma categoria, 
que dispuzcsse çios '~:10 annos de ·trabalho, .·te1·ia' não só este 
a1;1gmento como, ainda, direito ao de 1 O % · ou 600$, pre-
Y,Istq: naquelle act9. legislativo., . 

;-.· .. ··.. ·' ' 
.' . 

• 
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····E' a propria resolução que estabelece essa desigualdade, 
·quando diz no paragrapho unico do seu art. 1 o, que a gra
tificação especial outorgada por ella não attinge as gratifica
ções addicionaes, mas sómentc os vencimentos, comprehendi
dos. pelo ordenado e gratificação pro labore. . . · . . 

. Isto ·quer dizer qüe, para o calculo dos 40, 30 e 20 ·% 
que prova, não-·entram aquellas gratificações da ·lei do. anno 
passado, continuando,. porém, as mesmas intangíveis, ou, em 
outros termos, que o. calculo deve ser feito sómente sobre o
ordenado e a velha gratificação, denominada a beneficio do 
tr:abalho - pro labore . . · . · . . .. · . · 
· Com:prehende-se, pois, que, dado procedesse a ·resolução 

:Vetada, tivesse como equilíbrio ou correspondente da despeza, 
que estipula a ,fonte .de receita que o Prefeito lmbrou ou 
outra qualquer, determinavam o zelo pelos ·interesses finan-· 
coiros do Districto, a justiça e a logica, o bom senso · e o 
principio ·de igualdade que fossem revogadas 1 as ·gratificações 
addicionaes, proporcionaes ao tempo do serviço, decretadas 
.em 5 de japeiro cl,e 1920 .. ·· · . ; · 

Mas, de minimis non curat pretor, quando se tem em vista, 
para satisfação de compromissos pessoaes e bafejo popular, 
pnerar os cofres publicas sem attender ás suas condições ae 
capª'cidade e resistencia .. · · . · . . 

Tal é o caso que, ora, se apresenta á Com missão,, 
· Administrado · o.· Districto por homem de · muita. compe

tencia,. reconhecida· honestidade c 'áptidãõ de trabalho, é tJ 
proprio Sr. Prefeito quem affirma, com louvavel fran9,ueza, 
_ql.le ' . ' 

. «V éta a resolução pela certeza elll que está, deantc 
de dados rigorosos, de não poder 'pagar ao . funcciona

. lismo, visto como o Conselho não·. lhe forneceu os re-
- cursos. para isso ~ ~ _ 

· E, accrescenta: . 
' . 

/ · «Véto-a, ainda, porque essa decisão.· do Conselho 
nem, ao ·.menos, ·.é justa na proporcionalidade, do seu 
beneficio, pois faz a· majoração dos vencimentos igual.-

. . mente pelos que não tiveram e pelos· que,. ha pouco, j'ã. 
tiverem o favor das gratificações addicionaes. :r> · 

' . ' . . ', ·' ' . 

. A' vista .do exposto, nos termos do art. 72, §. 2° da Con~ 
stituição, I} 28, §·ao da:Consolidação n. 5.1.60, de 8 de março 
de 1904, .é :i. Commissão de parecer que o vétà seja approvado. 

·Sala·· das Commis~ões, 22. de setembro de :1.92:1. •. - Ra~l 
Soares, Presidente. __,. Lope/; Gonçalves,.,_ Relator .. ...:..., Ântonio 
llfoniz, com rcstricções ., - Bm·na1•d·i:no . .Monteiro, ·-. Eloy de 
&~. . 

J;lAZÕ,ES DO «v'ÉTO;, 

•· Ao . Senado. Federal : '·,. 
. · Srs. Senâdores ':""":Em 28 de dezembro ele 192.0 dirigi-tne 
C!D m~nsagem ~o Conselho Municipal solici.tando examinasse a 
sltuaçao precarm em que se encontrava, qt1anto a vencimentos 

. ' ' . c.;.;;.;, ' ' ' ' . ;t 
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·o funccionalismo dó Distr~icto Federal, afim de ser ~rocurnd:1 
uma maneira de se lhe poder melhorar o . estipendio.' Nos'le 
documento· assignalei · que a renda actual da Municipalidade 
não · autorizava nenhuma · aggravação de despeza e que para 
aquello passivei o justo augmento de vencimentos do pe>~soal 
seria p1:eciso, arites d/3. tudo, ·elevar a 'receita-ordimtria. · Che
guei mesmo a suggerir a maneira ,que mo parecia mais· accei
tavel de conseguir . maiores recursos orçame:ritarios e.· que . era . a' creàção de uma sobretaxa de 3 % sobre todos os impost.os; 

' Varias· vezes, ·antes mesmo .de expressar minha opinião· a 
respeito na mensagem a que .me J·efiro, .tinha tido. já oppor
tunidade de manifestar-me. sobre a.situação do ~unccionalí::;mo, 
quer ·respondendo • directamente a. solicitações de , augmento, 
quer tratando de casos outros' que lhe .dissessem respeito: Sem
pre me pareceu perfeitamente legitima a aspiração .dos ·que 
trabalham na Prefeitura de terem uma elevação razoavel nos 
seus.,.vencimentos- quando o preço· da existencia. cresce tão 
accentuadainente ê ·tudo se torna. tão difficil. . · . · 

. No proprio dia ctn que aquella mensagem deveria, ser ,en

. viada,. chegou á Prefeitura a noticia de· .. que o Senado rejeitára 
. o v.éto · d_e .meu antecessor· sobre gratificações · addicíonaes e 
proporcionaes ao tempo de serviço de. cada· funccionario que 
contasse mais de· dez annos. Apressei-me em aproveitar· esl'le 
facto como ·.argumento em· favor· de um augmento mais equi
tativo, que. viesse·. beneficiar, não.· apenas aquelles que, já 

• tendo ·1 O annos de serviço,- occupavam ,cargos de maior :remn
. neração, ~mas. todos _quap.tos, tr:;tbalha,ndo para ·a_ Municipali
dade, m·esmo nos primeiros cargos, recebem uma recoml',)e11sa 
pecuniaria insufficiente ·para prover, sem angustias, á sua 
subsistencia. · ·: . 

O Conselho Municipal, .que.· teve: o assumpto em ·estude; 
desde o · anno ·passado, julgou dever .desattender .ás • minhas 
ponderações na. sua. segunda parte, complemento. indisp_ensa- . 
vel da primeira. Quero dizer que, esquecido da falta de au
gmentb da. receita para· responder a qualqcier aggravàção de 
despeza. o Conselho· votoü. o augmento de vencimentos dei
xando ô Poi:ler 'J!J:xecü ti v o na eontingencia. de vetar ·essa 1 e i 
por l!J.e fal.taretn rec.u.rsos, n,a -r.enda do Districto F.ederal para 
execubJ:..a.: · . ·; . . · · . ' , . 

. õ Senàdo, a Cl.l.i o ponderoso exame. subinetto a. minha de.., 
r.isão de v.éto, poderá calcular até que ponto essa resolução do 

. Conselho compromett,e a. vida. financeira da Municipalidade, 

. sabendo que, segundo calculo. rigoroso a qUe mandei: .proceder . 
na repartição competente, .a. npya· lei tx:ará :um augmento de 

. . despeza de onze mil e tantos contos · annuaes. Desse modo. a 
despeza com o. pessoal, que já. sóbe, no· presente' exercício. a. 

· 35 mil e tantos contos, passará' .. a ser de 46 mH e tantos co'ntos. 
em um orçamento· cujO: recéita ·não chega:· a 70 'mil• contos. 
Deve-se .. notar ainda que nesse computei não :foi· considerado·. 

to. augmento consequente á lei ··dos· àddicionaes que até . asta 
data. já· produziu uma· \âespeza· à· maior de mil e quatroc·entos · 

. contos. . • . · : ·· ·. · 
Quando em fins do anuo passado me ·dirigi a, ConselhO · 

Municipal solicitando ·sua attenção .para. o ,iusto pedido ·do · 
f~mcci~malisino opp_rimicl~.por uiria vida d~_restriéÇões pecunia
rlas 'digna· da cons1deraçao do ·poder pubhco, · accentuei 'que a. 
lei ·a votar t~ria que se·apoia.r tam.bem em qtii.\lquer .d~spqai ... 

. -· 
•• 

'I 
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ção augmentando a renda da 1\Iunit:ipalidadc. Essa disposiç[o, 
como já disse, me parecia dever ser a adopção de uma !.axu 
addiciona.l de 3 o/'o sobre· todos os impostos. 

Desprezando meu. alvitre, rJ Con::;clho· .Munidpal nãu quiz, 
como seria necessario,. adoptar ouLro qualquer no senUdo Je 
reforçar a renda. Vot.ou. a elevação, ainda ag·gmvuda pelo au
;;menio que Lambem deu ·ao::; .funccionarios . da sua propria 

· sccreLaria, que teem cinco mezes de yacancia por anno e cujos 
vencimentos ,i ti são bem .. superiores aos dos. de igual categor·ia 
da Prefeitura. . . . . 

So.u, assirn, compelÚdo a vet.ar a Re~olucão. V6t.o-a pela 
cerLeza em que ·estou, .deanLe de dados rigorosos, de não pu
der pagar ao :funccionali~mo, visto como o, Conselho não me 
forneceu recursos para isso . e véto-a ainda· porque essa deci
são· do Conselho nem ao menos é justa na proporcionalidade 
de. seu. beneficio, pois faz a majoração ·dos ·venciment.os igual_;· 
mente· pelos que não tiveram' e pelos que, ha pouco, já tive-
ram o favor· das gratificaÇões dadicionaes. . . · " 

O Senado , Federal tem no proprio .orçamento municipal 
o~ melhores elementos para o estudo. do caso qu0 ent1·ego á. 

· su,a. alta sabedoria,· certo. de que cumpro um- devCI~, · ainda :.que 
-doloroso,. negando .. sancção :â presente .resolução do Conselho •. 
• · , ·Rio· de: Janeü·o, 1.8 de· agosto de •1 92:1. - Ca1·lo,y Sampaio. 
RESOLUÇÃO DO CONSEUIO MUNICIPAL A QUE, SE. REFEHJ~ O «VÉ'rO» · 

' . :' . ·, , . 

( 
N •. 46, DE 1921. E O PARECER· SUPRA· 

,J 

r: O Cónselho Municipal resÔlve: . . . . . ' . ' . . .. 
· Art. L" E' concedida aos í'unccionarios mtinicipaes. aos 

Çiarista:s 'e aos' mensalistas; operarios, jornaleiros e serven
tes;· .a ·nartir da data· 'da promulgação da. present.c lei, uma 
gratificação. espec.ial, em quanto se mantiverem no · éx:ercicio 
effectivo: 'elo~; respectivos· cargos, na seguinte·· proporção: 

40 . % S~l:Írc· OS vencimeJltos' dÓs . crrie PEÍl'cebel'~lll .. ali. 
3:000$ alinuaes: · . . .. 

· .3.0 .. ·o/Íi sobré os yenc'ime:ritos dos que perceberem· ànnual
m.ente mais de. 3,:000$. e menos 'de 6;:'000$000; · ·: · . 
. .. . . . 20 o/0' sobre . os. vêncimentos :dos' que percebere!Ú 6 :,000$ 
oti mais sen:d.ó, .ó pagan:ierito ''da' .gratificação 'a' .que se refere 
esta. lei effecl.uado. durante um' ( 1)' anno e mensalmente, com 
os. dos' veneirpentos, dlarias; áalarios, m,ensaljd8.d.es .·ou . jor-
naes r.espectivos. . . · , . • , · : .: : . . · · , . . 
. · Para:gfapho uníco., A referida. grat..ificação e::;pecial n.ão. 
aLtingé as. gratificaÇões addiéionaes mas somente. os: venci
m~ntos, càmprehendidos :pelo .. ordenad.o ·e;;.. gratificacãp.prçÍ la- . 
bo1·c corros::10ndente a .um terr,1o .do.s .mesmos vencimentos. 
. ··· Ai'l,. 2.• Fica o Pr.efeitn autor·izado a abrir os• ne.er:ss:,wiot'l 
cr:edil.o~ pàrá ·att.r:mrler,, aQ }'l:l.g':llll()nto da '(:Je~peza. de que . .t.ratu c 
esta 1 e1 . · · · : . · . . · . . . . . 

·ArL 3. 0 Reyogarn-se'· as disposições em crmt.ra,rltl. , · 
' ' . I '• ; ,. ' ' 

· DistricLo J!'eder·aL 1.3 de agosto dfl :192·1 . ...:::.. 13duai·do'Xa-
vie1', Presidente·. iule;rino. ·- hl.lio Cesario de>"Jfe"llo, 1 o Sàcre-·· 
tario. --:,.-.4.ntonio José 1 Te'ixe·ira, ·2° Secretario. _;_·A· imprimir· 
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a Com missão ue Marinha e Guer!'a. vem upresenL.ar seu 
. parecer a respeito da proposiç~o _da. Camar!l . dos ~epu~ados 
n. 47, do corrente 'anno, que amplia aos off1maes, mfer10res, 
graduados e soldados, voluntarios da Patria, não comprehen
didos no art. 23 da lei .n. 2.29·0, de 13 de dezembro 'de 1910, 
os soldos das tabellas A,· C e n, annexas á mesma .lei e cor
respondentes, respectivamente, ás classes ·da hicrarchia mi·-
ntar, acima nomeadas: · 

· Estudado como merece este plano de lei, no:s diversos 
dispositivos em que se desdobra; resalta logo de sua leitura 
n aUa preoccupacão de ,justiça que o inspirou, v:isando am
parar com a opportuna assi~tencia d~ Nação o_s digno~ repre
sentantes desse velho exercito · que-· tantas e ta o herolCas · pa
ginas. escreveu com o seu- sangue generoso, nos . fastos ele 
nossa historia. · . . · . 

Não é demais recordar,. nesta conju:O:ctura, ao Senado, as 
palavras com . que o Governo Imperial encabeçou o decreto 
creando os corpos de v'oluntarios · da Patria, nos primeiros · 
dias daquellê tristíssimo 'anno de 1865 do seculo' que findou. 
Assim começava esse memoravel documento: «Attendendo ás 
graves e extraordinarias circumstancias em que se · acha o 
:])aiz e á urgente e indeclinavel necessidade de tomar, na. au
sencia do. corpo legislativo. todas as providencias para a sus
tentação, no exterior, :.da honra e integridade do Imperio .e 
tendo ouvido o meu Conselho de Ministros, hei. por bem .de
cretar .etc. etc. etc. Vinham em. seguida. as prescripções do acto . 

_cio Poder Executivo .:de ·então, organisando. essas uni'dade~ e 
· estatuindo sobre o respectivo recrutamento, baixas oé recom- · 
!pensas a que fariam jus. os cidadãos: que hellas se 'alistassem,. 
bem como as famílias dos . que· porventura fallecessem . nos 
campos de batalha~ . .· · . · · ,, • • 

Não indaga a Commissão si essas ·recompensas, tão .solc
mnemente promettidas aos· .brasileiros que marcharam . para 
a longa e cr~delis.sima campanqa. que· se iniciava,. foram · em 
tempo propr10 e· Integralmente distribui das. ·A ,verdade; po
rém, é que si. de facto ti~_eram. começo de· execução, ·no regi.,. 
rnen monarchico; •a RepUDI.ica ainda . veio . encontrar muita 
cousa a fazer, par~ s.aldar·~ssª grande/divida ciue :não ... podia. 
prescrever, contrahzda que .. fOra; , .. em nome. da communhao na- · 
cional, com .os seus bravos defensores .. .A· verdade. deste . as-.. · 
serto e.stá .·.exuberantemente provada·. na longa série de r.ê~o:.. 
lucões so~re o assumpto, constantes de sua legislação. 'Entre
t.anto, dos 146 .:178 homens que o B:r:"asil .. rilobilisara p,aí·a suas 

· forças de terra e maz:;., durante aque~la campanhai nada m.e
nos de 55-~ 985 pertenczam aos referzdos corpos a e volunta.,. 
rios da . Pat;ria, conforme o ·quadro appenso · ao parecer da 
Com missão de Marinha ·é ·Guerra· da .,outra Gamara. DoS so- · 
breviventes da guerra, ain<fa âe'·accôr.ç!o" com . o. mencionado· 
quadro, apenas restam hoje POUCO mais de 3:000 veteranos, . 
elos quaes, provay.elrnente, nem 'todos pcrten'êeram áquella 
classe de v.oluntar10s. / ... ·;· · 

. Des~a fórma, póde.:.:se. aff~r~nar que, cm conjunyf.o, -a pro
.po.szção es.tá: cabalmente· J. ustzf1.cada .. ' .. nen. 1 só pelo: pequeM. 
nume:r.9 do~ .que yã9. . aprpvei~a:r: ~u·a~ yantagens, .. !!!# .~ambe]ll, 

'' 

. 

J 
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e isto ié o principal, pela si,g;nificação patriotica 'c magnanimos 
mtuitos cjue tem; tanto mais quanto visá unicamente o fim 
de dar existencia definitiva a mandamentos já inscriptos em 
duas .. leis orçamentarias -'- a de n. 3. 654, de 7 de janeiro 
(emenda Frontin, transformada no art. 77) e a de n. '~·2'12, 
de 5 de janeiro do corrente anno (art. 36) •. E,·. por igual, ó 
perfeitamente acceitavel, quando apreciada em detalhe, . por
que antes de tudo, equiparar, · nos soldos, aos militares d:i 

· actualidade, segundo a coincidencia das categoriâs, os glorio
sos remanescentes d:.\ geração que fez a campanha do Para.:. 
guay, cm sua maioria ·exqluidos dos benefícios das tabellas A, 
C e D, da lei n. 2.290, atraz citada, é medida de indiscutível 
equidade;· assim tambem, ~outorgar de modo explicito. direito 
ao ingresso no Asylo de Invalidas, com as vantagens .inclusas 
nas instrucções de · 31 ·de abril de .1867, a esses benemeritos 
servidores do Estado, cujos ultimos dias é forl}oso que· de.:. 
corram, para honra do Brasil, sob a egide .'da veneração pu
blica, libertando-os assim da suprema humilhação de estou.:. 
cierem á .. caridade·. aquellas mãos que empunharam ·armas em: 
defesa da Patria, é prov:idencia tão relevante, que espontanea..., . 
mente se impõe ·ao Congresso· NacionaJ. As outrãs duas dis
posições, tambem importantes, da proposição em estudo, nada 
mais ·são do que a reproducção dos artigos segundo e , nono
do decreto n. 3.371, de 7 de janeirode 186.5. 

Eis pois deduzidas as razões, por força das qüaes es'tà 
Comissão, concluindo o presente parecer. aconselha ao Senado 
([ue appróve o projecto da Gamara. dos Deputados,. ora sujeit~ 
t'i. sua delibera«;Jão ~ · i 

· . · Sala das Commissões. 22 de setembro de 1921. -" :4.'. irE.., 
'dio _do· [3r.asil, · Presidenté. - Carlos Ca.valcanti, Rel~to~ •. ..:...; 
Bcn:~amt,n Barroso. · . . \ . ' 

O Sr. Vespucio de AbrEm (*)' -·. Sr. Presidente~- ·sabcni. 
V. Ex. ·e o Senado .que não costumo trazer para esta·tribun~ .. 
questões · que possam revistir-se · de caracter pessoal. Não 
tendo . este habito,. não . posso, entretanto, fugir qi.lando sou 
quasi que nominalmente chamado a uma questão desta nàtti-

. reza·., · . · r. · 
··•. 

. Penso ·que no regímen actual, de ·harmonia ·e de. indepen:
dencia entre os tres ramos do. Poder. Publico, .as l'elações entro 

.. · elles podem se· effectuar, apresentando sempre um caracter. 
de maior UÍ'banidade e de maior delicadeza, cada um collodando
iSe na sua propria esphera de acção, sem penetrar, sem invadir 
a dos outros,· respeitando naturalmente o ponto de vista em 
que cada um delles se colloca. ·quando, . em matet~ia de sua ex
clusiva competencia, resolve emittir. opinião ou deliberar so-

. hre assu.mptos que caibam nessa competencia 'privativa. 
· 'l'enho sempre assim entendido o exercício do mandato " 

. que me foi conferido pelo Partido Republicano do Rio. Grandfl 
do. Sul,.· mandato· este .que tem por base não dar apoio incon ... 

. dici9nal aos governos, nem a elles fazer opposição. systhe-
mattca., · 

:c). Não foi l'evisto ·pelo pr~dor .• , 
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· ·· Nestus condições em todas as questões fLUe se tem d(Jl:)atido 
no Cong1·esso, desçle que delle faço parte, procuro manifestar, 
com todo o de~assnn!lwo, a minha opinião, (,lf:ll'La uu nrm:J;~; 
POl'IÍDl, minha. J<; uss_h:n. /11) anuo findo,. Jogo .apól'i a rniuha 

.\. '~nda fHU'a ~~- Se~w.do:. discut,iu-s~ aqui tyll pro_ je. ctq. q. Lw ~orlc~
dra um credrto·IIhmrtado. pa1•a a recep.çao de .SS .. Ml\L os Rer.s 
d~ Belgica, .ern visita á Il.epuhlica dos EstadÇJs . Unidos (,lo 
D•·s.sil. ·. · · .. · · ·. . . . · 

Nessa occasift.o .. eu e o meu collega de r.epreseutaçilo SJ~ .. 
Soa.ees dos Santos tivemos ensejo O.e divergir do pa1·ecer da· 
Commissão de Finanças a respeito do projecto. O nwu illustre 
co)lega,. que se acha a:usenf,o, po~ n!otjvo,lde: molestia, ~m voto · 
em separado' que deu na Commissao e. eu em dous . d1scurso~ 
que tive o ensejo. çle fazer- neste recinto, primeiro trat.amlo di
recf,amen-tc elo parecer e. o seg-undo em réplica ao meu pt•ezad.o 
amigo Sr. Francisco ·.Sá. · . . . 

. . Em. qualquer desses ·discurso~ procurei coJlocat· ::;emp;re. a. 
questão no ponto de vista ooutrinario, achava e. acho .que no 
regímen ·presidencial podemos . delegar . .ao .Ex~cutivo - ponto 
de vista em que mo colloco - todas .. as .. autorizac-.ões menos 
aquellas·qu•3·tJC referem a arr.ecarlação l]a Receita, e.fixação d:! 
despcza publicas .. Pe.JJ.so q.u.e estas silo da. compet~ncia. exelu
siva do Poder Lrgislativo; podeudo-se mesmo diz.er que são :i 
razão da sua existencia: . • . · ·. ·. · ·. · ' ... 
. . Nestas. condições, tratal1do-se de votar l..ln;t cret1iL9 para a 

.recepção· ·dos Reis da· Belgica: . e· sendo esse cr.eqito .· em cif;rão, 
isto ... é illim,itado, .entendemos, o meu companheiro dE: b.ancada. 
e eu; qne nos devíamos oppor a semel1hante projectn op, pelo 
menos. deixar muito claramente expressa nos Annaes do Se
nado a nossa. opinião. sobre o assuínpto, · .direito Qlle ni:p,guern 
nos poderia cont.estar como representantes · que ,somos ·· •ja 
Nação. '· · · · · · · · ··. 
. . En{retanto, Sr. Presidente, nã,o é essa a interprt>tação: :JÚe 
s.e procura . dar,· eonf.orme vi, con'L gr.anqe pasmo. (:lmhr;>;ra; n5.rJ 
com magua, á nossa -attitude.. . .. . , 

: Lt a· mensag·efu do E>.:ecutiVo no :DifL1'ipl Officialn r.es#üo 
das .d~sp~zas eff~c.tuadas .no Brasil ,coP,'l .a .r,eçep,ção, d~ .$$'. _·M:l\1., · 
os Re1s ela BelgJCa, e nessa. mensagem -· peço a. artcnc;,ao do 
Senado - vou destacar os ·seguintes períodos: · . ·· 

· '·.. ":JiJm jullio: ·éJ.~ ·· annó · passadó · 9. Consressr:: Nacional . 
. inform'ado <;la resoluçãQ elos Rei.s dos B.elgas rle ·visitar .o 
' Brasil,' r.rrí cumprimento. da promessa que ·em maio de . 

1'919, pesso;:JJrriente íne fizeram, ·autorizo11 o Poder 
··Executivo a 'ahrii· os ·cr·editos · ne.o'essârios p':ira o trans·..: 

porte;: viage.ns,' · recf;pção ·. ·ê iw,spcdagém: .. ·.de .. SS . .' · MM, 
.COecr~to n. '.4',0S4; de 2:4. de' .j1.;1lho de W~O) · · .. . •.. · 

" ,, '' ' ' . '. ' ! ' ' ' ' • ' 

. · :; l<Jsse acto foi :tllema. para violentas., ~en~:.u.:-as ' n\J ·· 
· ,.. . .Congresso i :suspeitas :ignominiosas contr.à .c Go\Verno. 
•• · • . Conceder creditos illumitados .ao. Pr.esidente :da B.epu.- . 

· " .... : blica l Nunca .o. Congresso Nacional votára medida .dessa , 
•• ,1n:atureza que s6· s.e. explicava por · e~tran)lalt:_abdicaç.ão 

da funcção legislativa nas mãos do Governo· ;:tctual :f · ... 

. . · ~enl!uma procedenuia, como sab.eis, tin~u~ essa . .cri~ 
tlca msp1rada, talvez, da _parte 9e. alguns.o~:.,' .·.. ·. 

' ' ' ' ' '~ '' ' ' . .. . 
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". • . cm siilCCl'O embora cxagg·erado zolo pelas prerogá
tivas do Congresso; mas cu1 geral, oriunda da má fé, ria 

· ignorancia das nossas praxes, ou ainda da falta de noção 
de certos deveres de educação internacional.". 

Ora. Sr. PrcsidÉmte, embora já se tenham decorrido uni 
anuo e pouco após a transitação nesta Casa odo Congresso do 
projecLo conceclcnclo um credito illimitado para a recepção do 
.SS. M.Ivl. os Reis dos Belgas, creio que ainda .está bem na me- . 
moria do Congt·esso c principalmente na do Senado que. a. dis
cussão aqui, foi sempre collocada no ponto de vista mais ele-
vado possivcl. · · 

·· Discutimol-o baseados 'nos princípios .. Jámais tratou-so 
da pessoa: do Cbefc do Estado; jámais se procurou tratar do 
Poder Executivo cm si; jámais se p!·ctendeu, embora muito do 
leve, insinuar que qualquer opposição que. se fnzia contra a 
concessão do credito mimitado era uma dcsconsicl('ração par~ 
com o Chefe do Poder Executivo.. · 

O SR. A. AzEREDo.- .Apoiado .. 
· O SH. VEsPucr~ DE Amu:u.....:. Não passott pela nossa: meutij 
semelhante acto; nao passou pela nossa mente semelhante at,..
titudc;. dis~uUmos, como semprfJ, baseados na nossa prero-

. ga~.iva c na nossa compctcncja, porque a .Constituição. Federal 
· muito ~abiamenLc estabelece .·no ri.. 1 do art. 3/l que é da 
· compctcncia .prívaava elo Congrsso Nacional ::1r~.;ar a receita 
e fixar a despeza. . .... · ... . ' ' 

. ·Vejo, portanto. com estranheza que· a. menS'agem que· se 
dirige ao Congresso Naciónal, que se dirig·e ao ·Poder Legi;;
la:tivo, acoima, sinão ao Congresso, pelo mcno~, alguns dos 
seus membros· de má fé, de .ignorancia, de falta de co~uesinha~ 
no•;ões dos deveres intcrnacionacs. 

Devemos dizer, com toda a fPanquc:.:a, que não se traton, 
absolu t.amente, como se pr.ocura fazer crer, 'de conceder min
gmidos recursos ao EÀecutivo para fazer a recepcão. · 

Tratou.,.se de· accôrdo com o preceito constitucional, de 
accôrdo com o ponl o de vista· em que,. principalmente, nós, os 

. riográ.ndenscs do sul,· nos collocamos, e ·que entendemos que 
se pôde dar ao Governo· todas as dclegacões, menos esta; tra
tou-se de fixar a quantia, qualquer· que ella fosse.· Si o Go
•·crno tivesse ... dito que ·precisava gastar 20 mil contos, nós; 
com muHo prazer, . r.eriarnos . suffragado esse pedido, apprn- · 
vnndo o projecto, muilo embora as despezas :o.ão montassem 
a essa quantia. 

.. . 0 SR .. PAULO DE. FRONTIN - Mas a conclusão é que nãrf se applica a V. Ex. · · ' . . . . .. 
. . 0 SR. YESPUCIC DE ABREU .:._ Sr. Presidente, fui aqui um 

dos. que discutiu. duas vez~s o. assumpto. " · · 
· o SR .. PAuLo DE FRONTIN -· 1\if!.s o Congresso não· sé com-

põeosó do Senado. , t· 

.o Sn. VESPUCW UE ABmm - PermiLta:.me meu illustre 
e prezado collega que eU não acceite a carapuça que se ~e 

' 1S. - iVol •. V.1 ~ 
' ~ . . . 
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italios mais ou' menos com a verdade tal como nos IP~·ocui·a. 
)J'JOS algumas ;vezes fazer. ' · 

P.o~·. cons~guintc,. os Chefes de ·Estr·ado e:stmn"'ch·oô qu~ 
no~ VIsitam. nao podem e.xtranllar que fix~Cmos um~ dcterlm-
naan. ç,uantla para gastar. - · ·. . · · 
. _O argumento .de que, outr'ora, se tem gasto sem Iimi..: 
,taça~ do quanto, não procede e. deve até servir para que n::;; 
aca.uoclem_os para o ·l'uturo c iP·rocuremos gastar u quant~tnt 
~at1s,_ e .nao. gastemos o .c1ue não p!Ydemos, com sacrliicio para 
p !JCt•SO paiz. 

Sr. Presidente,. dizia uu que do estrangeiro conheco uma 
1Jequena ~arte e que nunca fui conunonsal das. cOrtes. mages
,tati!?-ai:i, nao fui. commensal <!os ühefes de Estado, !Pois era 
mu!,LO ~oço q~ando se extinguiu a· monarcllia no· nosso rpaiz 
e nao tive enseJo de tomar parte nos ouropeis d'a c.ôrte .. Penso 
;porém! qlfe, apezar: disso, a minha ignorancia cm materia d•Ó 
cortezm mternacional não ·é . tão. grande ,q,ue possa ser. de-
cantad~. • . · . -v . . . . 

· O · SH., AN'l'ONIO 1\L\SSA - J.\llas na mensagem n.ão houve 
nenhuma referencia a .v. Ex.. · 
· . O Sn.; VEsPVcro DE.Amum- .Pelo amor.de.Deus'r v~· Ex. 
delvc ter limito boa ·fé. EsLá cm anUliLhes6 com a m<t fé 
.cru e nqs. attribue o Sr. Jlrcsidente da Rerpublicia; - · 

[Pois quem se ·opp6z a· essa medida e ·a ··discutiu aqui, 
não. fomos nós, ,cu .e o meu. collcga de bancada ? ! · . 

Pois .i:tã.o devemo~. tomar para nós esta . séri.e c·e ad\iccLi
vos arnave·is ·que constam. da mensa.gem ou são elres apenas 
pour, épal'e1· les bourgeois, para. impre&tlionm?· o . indígena. que ·. · 
verá .que nas mensagens se IP6de empregar palavras bastantes' 
:l'qrtcs sem, de algdrmi fórnia, invccti1var· :procedirncn Lo, de al
guns, sem Ler em visbà' magoar quem ·quer que seja. . · · ·. 
• Mas, Sr. Presidente. voltancío' ao raéiocini.o que vinha des
envolvendo, não :tenho o habito . .de frequentaras. cOrtes e os 
chefes .. de ~Estado, quer me par0cer; entretanto, que a minha 
ignorancia. a respeito das gentilezas em assumptos internacio
naes, não é. tãó profunda 'assim que possa fazer· crer que· .com
metesse alguma «gaffe:~> em: se t.ratand'p. de visitantes· do nosso 
[)aiz. Na minha carreira politica, penso .eu -.,todos:.nós .somos 
susceptíveis de. erro -.que tenho desempenhado · . mo.desta
mente meu mandato não. coma luz dos sóes que.· dommam,nos
so firmamento . politico, .. mas :com .alguma, consc}ep.cia, • porque 
-estou cumprindo o meu dev~r, dever quer me. fOI Imposto pelo 1 

'eleitorado qu9 para.' aqui me mandou. ··. .·. · . 
Estamos, nós os·· rio..:grandenses, habituados, Sr. Presi

dente, a encarar as, lutas da politica e os·. aspectos .que .. ena nos 
apre.senta, conforri:t'e .os aspectos da no.ssa ,terra •. '. · · · · · . 

. ·. No Rio Grande do, Sul, o gaucho, ·.do alto ·das cochilhas, 
descortina immensas varzeas, ·horizontes vastos>Sente que o . 
,vento lhe. vae·fustigando a face; quari'do:.:~ ·proc~lla ·r1,1ge vê·?. 
seu trabalho devastador nos ·varzedos. de·p.onta a pontal e está 
liabituado .á :idéa de que, embora p'ossw,',~ne~sa a;mp~tude de 
l1orizontes que s'e U1e . .apresentam, ter ~largas, aspira_Çoes,: para 
l'Calizal:..as, tem necessidade de lutar com os elementos, com · 
;:to natur~za, par~- cons13guir. •algum · r~sultado.•: · · ·. · .· · . . · .. 
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· Representantes do povo, devemos 'encarar a situação po
'litica, em .. um horizonte vasto, mas ·lembrando-nos sempre de 
que esse horizonte vasto é o do trabalho e que para desenvol
.ver Iargap1ente este· paiz precisamos crear recursos, que são 

· os productos da terra. Mas, creando esses recursos, de~emos 
tambem zelar um pouco pela sorte daqUelles que mourejam no.· 
tz:abalho, daquelles ·qUe contribuem para. a · despeza publica, 
pr~cm·a:g.do sempre, . tanto quanto possível, sem descer á. mes- ··· 
qumharms de· avareza, zelando esses recursos, fazer com que 
possamos apresentar-nos em toda a parte com certo· brilho, 
mas não com fausto exaggerado, recebendo aquelles que· nos 
visitam, · com toda a dignidade, dando-lhes bem-estar ·e não 
procu,rando .fazer-lhes crei• que possuímos mais do que real
mente possuímos. Ao contrario, devemos recebei-os com o co-

. ração aberto, · offerecendo-lhes uma hospedagem franca e. farta, 
á altura do mreecimento delles, sem lhes mostrar que somos 
pródigos, que queremos delapidar a fortuna public~, . atirar 
pela janella aquillo que o povo consegue juntar com suor do 
seu rosto. · 

Era o que Únh_a a dizer. (lfbtito. b'em; 'muito bem·.)'. 

O Sr; Miguel de CaitValho ( *) - Sr. Presidente, a mani.:.. 
fcstação que .acaba ·de ser feita· pelo,. honrado rep:resentante 
do Rio Grande do Sul me obriga a vir ú. ·tribuna. S. · Ex., re
ferindo-se á parte que teve · no caso do credito illirriitado· 
para acudir ás despezas com· a recepção do' Rei da Belgica, 
tratou dos termos · as.peros, pouco generosos. ·:de que se re
veste a mensagem· presidencial · que dá noticia dos algari·s:- · 

· mos e . do modp por que foram empregados com aquella re-
cepção.. · · 

A ':f.órma por que S. Ex. se collocou. me determinou a 
vir roubar pbr alguns instantes a ·attenção de V. :Ex. · e do 
Senado .. 

·Ha de me revelar· S. Ex. que, ao menos, pela minha 
parLe, . nãó ,julgue os termos da mensagem com applicação· 
·:í: minha personalidade, ainda mais _obscura que a de _S. E:s:., 
já que tão modestamente· assim se quiz collocar o represen-
tante do ltio Grande do Sul. . . 

. Cad!l um apr'ecia: as cousas como entende, se!'vind_o-se ~o 
feitio oú da fórma ·do seu temperamento e da Situaçao · m:us 
ou menos dcsu.g:radav.el em cru e se epcontra. · · 

· A respeito de mensagens; ha uma· typ.ica, óriginal, unrca, 
nos · «Annacs» parlamentares do Brasil : a de D. Pedro I, mi · 
qual, -por O·.ccasiiio ·'ele' encerrar a sessão .legislativa, cm 'época . 
tempestuosa, cm qúc as paixões politicas estavam· exacerbadas, 
limitou-se a: dizer: Srs. 'representantes. da NaÇãO -'Está en-
cerrai:! a a- presente sessão ·.le'gislativa. . . . . . . . . 

. Neste' caso. de extremo laconismo, tambero se 'manifes-' 
taram desagrados, dando mesmo isso logar ás mais violentas 

·, · aggressõcs ao Imperador. \ . . . 
. E' possível, portanto.· 9ue actualmc1:1tc uma· Mensagem 
não agrade a todos, crue ha,Ja mesmo que1xosos., Eu confessq 

' . .. . ,· ' ' . 
. !:"! . ,·· ' ;·.~:i:. 
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M nobre Senador que não me julgo·,. apezar do conh~cimento 
que tenho da minha lnsignificarcia (não apoiados) compre
bendi-do. no rói doquelles a quem o Sr .. Presidente 'da Repu.:. 
blica procurou visar;. mas,. ficar silencioso depois do que , 
acaba de dizer o honrado representante do Rio Grande do 
Sul, seria, como vulgarmente se diz, passar um recibc•. ' . 

. Eu n~o e~a nem. sou· capaz de, _.julgando-me offendido, 
guardar silenc10samente a .offensfl. nao Jevantando um pro
testo, não retaliando. Mas .. em minha consciencia, achei que o 
Sr. Presi:dente da· Republica não . podia referir-se á minha 
pessôa. e muito menos aos membros do Congresso~ · .. , 

E' possível, é mesiD.o ·certo ~que ha referencias: áquell~s 
aue, por qualquer f6rma, criticaram e se man-ifestaram ácerca 
do credito i!limitai:Jo. Mas, ·'com certeza, não podia· referir-se 
aos membros do Corpo Legislativo. que. compõem: como o 
nosso collega .acaba de dizer,. um poder igual ao·:Ex:ecutivo. 

.. Nem isso está nas nórmas do chefe da Nação. cnie Mnh:e·ce 
profundamente as attribuicões constitucionaes de cadâ urrí 
dos poderes. (ApQiados). s .. Ex. se referiu,-. talvez eu 
não o fizesse. mas cada um tem o seu temperamento - a 
outros que não os membros do Congresso NacionaL·· 

Tomei· .parte 'mínima nesta Casa .. na ·elaboração 'desse. 
credito illimitado. S. ·Ex. bem. cornnrehende que· eu .não 
podia,' ao entrar para esse recinto, nrevêr que teria de occtipar 
a: tribuna para tratar desse assumpto. Assim, rião tenho bem 
vivos ·no ·meu 'esn!rito todos Oi; incident.es que occorreram 
nessa. occasião; E' asflim que, não affirmando.· mas evoeandó 
as minhas rt>miniscencias. me recordo de qne a attitude do. re
presentante do Rio G-rande do Sul se limitou a um voto es.:. 
cripto. anresentado 'á, Mesa, e sobre o qual o Senado não teria . . . • r 
de manife~tar-se. · .· · , · 

O SR .. VEsPucro _DE ABREU . ...:- Perdão ! 
O SR. MIGUEL DE CARVALHO .:_ Estou dizendo. que nã:o me 

recordo bem do que s~ passou. . . . · · · 
,, ó SR; VESP.UCIO DE ABREU-·' Houve um voto ·em' sepa1

-

rado ·do meu prezado collega Sr; Soares dos Santos, .. ao pà:.. 
recer da Commissão de Financas. e eu·· mesmo.' tive occasíão 
de occupar ·a tribuna duas ve.,.es a. esse: .respeito;· Foram 
·estas as manifestações -da bancada do . Rio ,Grande . do· Sul . 
sobre ó caso.. ·, ·· · · · 
,. . O SR.· MIGUEL DE 'CARVALHO ~ En suppunha cr11e a,):nani
festacão.·da b~ncada ~o Estaçlo de S. Ex:. se' _tin~.?- concre.:. 
tiza,do ·em uma fórmula e!':crmta. V. Ex: .. porérp., acaba çle 
affirmar que· occuD?U · ~ tribun.a por çJiver~as vezes · 'f)ar~, ~us.;. 
tent::~.r 'esse voto . .- 'F1carnos assim. em tdenf:tdade qe ~ondlCOP.~: 
S. Ex. renresentando o valorct::o .. e. vallOSO<Estado do Rio 
Grande do·· Sul.• ·com ·seus' comnanbeJros ne 'ban~~r:Ia. ~·.eu: _que 
apenas represento uma parte do eleitor~d.~;.d? ~IO :de !ane1ro. 

o SR. A,. AzEREDo.- V .. Ex:. representa o:Estado. · 
... 0 S~. MTGUET" DE,CARVAT.HO -Não represento aqui O n~h-

1:!::~mcnt.n f;enãn ne uma parte dos eleitores .do Estadn do. Rio. 
Não · disponho no alto valor politico dos ... represen,tantes do 
:Rio · Gr!lnde do Sul. 

' I 
' 

I 
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. · ·ÇoD:lHlCO-~e; não ando á cata de não apoiados~ Na minha 
mfer1or1dade mte!lectual · confrontada com qualquer dos re
presentantes do Rio Grande do Sul •.. 

~ , SR1. 'VESPUCIO DE. ABREU - Não apoiado. 

O SR.· Mr.oUEL DE. CARVALH9 - ... procurei, levado pelos 
mesmos sentimentos democratwos, pelos mesmos ideaes de 
amor e· dedicação ao regímen republicano combater o credito 
illi!pitado que julgava attentatorio do r'egimen. Apresentei, 
entao, uma emenda; vim· á tribuna e, em mal alinhavados 

. traços, . pro9urei mostrar aquillo . que, com tanto.· brilho, vem 
·de ser referido pelo representante do Rio Grande. Não estava 
de a9côrdo com ·os· principias . do regímen, nem de a.ccôrdo 
con;. a ,nossa situação financeira, .votar o Congresso uma do.:. 
tacao. s.em limites em .um momento .em que o fundo. dos cofreJ. 
ri~cionaés estava á mostra. :Oeclar('li, então, gue, reconhecia 
o ,dever. :de .correspondermos á .. honr~ de que 1amos ser alvo 
cnm. a V:inda .. dos .reinantes .belgas, não só pela sua elevada 
posicão .. social como pelo seu 'grande destaque em um momento 
em que perigou . a civilização do mundo: E, para que não pa.;. 
recesse mesquinhez da minha parte, que o receio proveniente 
das diffi culdarles financeiras em. que vivemos me .collocasse · 
na situação ridícula de não' receher ·condignamente tão altos 
personagens. propunha eu que, respeitados os principias de
mocraticos, se fizesse· a dotação de dez mil contos. de réis para 
as despezas de recepção dos Soberanos· Belgas. 
. . Y~ .. Ex., .Sr. Presidente, vê que. entre p que eu propunha 

'e .. o ,que se' despendeu'. a' differenca não :foi consideravel~ 
Súggoeri mais qrie si não fossem su'fficientés esses recursos. o 
chefe do Poder E::r..ecutivo recorreria ao Legis1àtivo para lhe 
serem dados· os creditas s.uPplementare.:; .nec~ssatiOS?·. Esta 
f6rma de autorização importava. praticamente,,' em um cre
dito i1limitado : mas todos n6s R::tbemos. e não pret.P.ndo diz~r 
nenhlJma .novidade, que haquestões trazidas a esta Casa onde. 
discutidas. tomam sempre uma 'feicão esnecia1. cream sempre 
uma. situacão difficil e. embaracn,;a nara nós outros cru e temos 
d'e: "ot.ar: Or'à ~ o 'caso de confianca nolitiea. ora uma mani
i'es'taÇão:Cie antipat)1ia:: nra são'melinr:Tres pffenôidos. de ma
'neira"qhe 'é com difficúldade e. rriuita!'l vezes,. vencendo con
sitderàve'i!'l 'emb'ar'acns·. aue o' reuresenta.nte 'dà 'Nrtc!in p6de vir . 

· 3.' ésta"tribuna manifestá.r seu pensamento .sobre esta ou 'arrue na 
prnnnsic'!'í.n e nar o ;;eu voto como quer ri nnb,re. reuresentante 
do Rio <J'rande dn 8u1 que sem,pre seJa dado:, de accôrdo com 
a propria con1-1ciencia. · · 

Tendo· eu tido esta af.titúde e concluída a minha n:r::~cão 
de então. por.. ·estas na lavras «Q't~e assim· .me p::~recia darmos 

.uma. nrova de consideracão aoR visit::~ntes ri~la elevada somma 
:at1~, uunb~.tnos ao dis-pôr. do Poder, E~ec''·f.ryl'l ,nrt":,a. os rP.spP.
ct~;vns. ';!t;1Ste.i o~ e· nfi.o · menor, prc.vn .d~ con.~,r'l~ra~ry2 a~ C'h efe 
rJa ~ac~o. et1tt'E':~a:I;tdn , ao .. s~~ .critel"tn a d1~tr1b11Iq::~~. hVT'e . de , 
tão ·avhltada somma .. ;CT'\.le.' .. ~ssjm procurava cumP~Ir Mm o~=; 
meú.c: .. devere~c; .de 'cir'fa dl'io brasileiro e de representante da 

· Nacão nó Pó der J~ei:dslativo. · . . ·. · 
As~im. n~rn n Poder ExP.r.nt.ivo ne'T!1 ~ LP.~i~=~laf;ivo ~=~e ve

riam em diffi,..ulnarles e a.· N::~c!lo Brasileml· poder1a receber, 
sem corar, os Reis da Belgica." 

,. 
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•Mas, por algum desses motivos que venho de expender, o 
Senado entendeu que p oreditó devia ser illimitado - ·e assim 
se fez. · 

Censurar hoje aos que trataram do caso no ponto de vista 
em que nos collocamos, os representantes do· Rio Grande do 
Sul o eu, não é. generoso. Si esse fosse o intuito - que'.iú ne
guei á Mensagem,.- estava resolvido a .nada dizer, .porque nada 
. mesmo tinha a dizer, visto que o caso não era commigo, e ·as
sim sendo, povque, como vir declarar-mo offendido quando 
não mo encontrava cm taes condições? 

Tendo, porém, o representante do Rio Grande do Sul vindo 
á tribuna e feito a sua· brilhante oração, analysando a Men
sagem e a situação má em que ficavam os cóllegas, pareceu
.me qno com. o meu silencio concordava, ·embora não tivesse 
cónsciencia disso, com as .offensas que . mé eram dirigidas., 
Dahi vir eu occupar a attenção de V. Ex. parà declarar que 
sou· obrigado por l1ma consideração, ·como a que· acabo de .ex
pôr, a vir· á tribuna ·para, in bana fide, assegurar que não me 
julgo magoado com os te.rmos da mensagem . (Muitp b.ern·; muito . 
b.em.. ). · 

ORDEM DO DIA 
·. / 

SOCIEDADE AMANTE DA INSTRUCÇÃO 

s• -discussão da. .proposição da· · Camara ·· dos ID'eputados 
n. 22, de 1921. considerando de utilidade •publica · a Sociedade 
Amante da Instrucção, desta Capital., · · · ·-· 

Encerrada e adiada a votação. 

CREDITO . PARA· A RECEBEDORIA DO DISTRTCTO · FEDERAL 

s• discussão. da, .proposição da Camara dos iD~putados 
n. 44, de 1921, que. abre, pelo Ministerio ·da FaJZenda, o: cre
dito de 2·5 :529$1'44, .supplementar á verba s.• «Recebedoria 
'do Districto. Federal~, para pagamento da despeza resultante 
.da equipara{}ão das quebras dos thesoureiros e fieis dq~: pa- · 
gadores ·C fieis do Tllesou·ro. · 

Encerrada ·c adiada a Yota~ãn. 

.. a• . discussão . da .proposição da C amara dos .. 'Deputados 
n. 58. de 1!:.21 .• ·autorizando o Governo a abrir o credito nc..; 
cessado. ·Para •pagamento ao· marechal '·nodolpho :paixão do 
so!do cor!es·pondente ao .periodo de g·:a,~· janeiro â 9'de'feve~ 
re1r~ de 1915, em que · esteve ftmccümando no Congresso 
Nac.Jonal. , ' . . . ·· 

Encerrada e adiada a votaç.ão. 

I . I 
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CREDITOS. SUFPLEMENTARES A VERBAS DO INTEIUOl\ 

3• discussão da ~proposição da · Camara- dos Deputados 
n. 59, de:. 1921', que abre diversos creditos supplemen~are~ á~ 
verbas· 6"; 8", 21", 30" e 33" do orçamento vigente ... 

·Encerrada o adiada a votação. 

CONTAGEM DE ·TEMPO A OFFICIAES 

a• discussão da .proposição da Caniara dos Deputados 
n. 26, ·de 1920, que manda contar pelo. dobro, aos' officiaes 

·do Exercito,· da Marinha e da. Policia, o tempo de . seryiç,Q . 
prestado na Commissão ·de. Linhas Telegraphicas. . . · · 

Eril.lerrada e adiada a votação. 
' . ... ' ' . 

CREDITO PARA PAGAMENTO ·AO REAL .LLOYD :HOLLANDEZ 

3• discussão · da proposição ~a; Cai?ara dos Deputados 
n. 208, de. 1920, que abre, pelo Mm1ster10: da Fazenda,· o cre
dito especial· de 261:4&4$223, ouro, que se destina a saldar a 
divida do Thesouro Nacional com o Lloyà Real Hollandez, 
pelas· passagens l'ornecid~s,' em Amsterdam, a brasileir.os no. 
começo da guerra ·europea. · · · 

Encçrrada e adiada a votação~ 

CREDITO PARA PAGAMENTO A VICENTE DOS SANT~S CANECO & COMP. 

3• diseussão . da .. propqsição da . C::tma~a dos [)leptitados 
n .. 255, de •i92{), · que abre, pelo M1mster10 da Fazenda, . o 
credito especial de 22 :.9100$, para pagamento a Vicente · dos 
Santos ·Caneco & Comp1., do premio que lhes compete pela 
ccinstrucção do cutLcr denominado batelão :n •. 2.,' · · 

' ' -., .' ' ' . 
' . ·Encerrada o adiada a votação .. 

CONSTRUCÇÃO DE CASAS POPUL4REs ., 
3" discussão do proJecto do Senado n. 121, de 1'1120;"auto

rizando ·o Governo .a contracl.ar .com·, João .Maria da Silva 
.Tunior, ou coo empreza que organizar, a construc~ã.o de 
J)redios destinados .á residencia dos funccionarios publicoS', 
civis o militares o· dos operarias ela União., · · . · 

I , •'I , .' · · '.r'.'_ , ' , , , ' • 

O Sr. ·Paulo de .FrOintin (•) •- Sr. ·Pr'csidqnte, pedi a p:i
la'Y'ra . sobre. o, proj c~to pa;a f.ormular algumas ·emendas,· sub
mettendo...;as a. cons1deraçao do Senado e· á da ·honrada Com
missão que sobre .cmittiu parecer.· . · 

• , •' ' • ' '' • ! : : I '.' '' ' : ' ) '< ' t ' ~ 

· Parece.,.mq qtle. a: ·dlsposição do art.. 1 o foi,bás~antc modi.:. 
ficada ... Effeot,1vamente se. tratava, .. em segunda, di'scussão, de 
autorizar· o. Governo a contractar ·CÓm João MaTia 'da ·Silva 
.Tunior. a ·construcção de predios nesta . capital desLinados a 
t•esidencia de operarios e funcci onarios publicos. · . · 

' '. 

· .· ':<• r Niio f~i. revisto .pelo orador .. , 

.... 
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, Tr~nsformou-se, agora, essa autopizaçlío em· uma . con
cunenCJa,_ d::mdo-;se a pr.eferencil!-, ·em Igualdade de condições, 
ao:.1 Sr •. Joao Maria da. Sllva Jumor. . . . · · 

' • ' ' ' , ' ' ' I' ' 

· y:. Ex. sabe, que· não é ·fac h, hoje,· constituirem..:.se ·com.., 
panluas destinadas á construcoão de predios, de modo . que, 
naturalmente, quando foi solicitada essa concessão iá existia 
um conjuncto de trabalhos ·preliminares que permittiram o 
leva!ltame-nto ·de capitaes para a fundação de uma empreza 
destmada a esse fim. · . . · . ·. · .· . 

. . · · Nã:o se trata a h i. por exemplo, . de uma questão em que 
a 'f?Oncurrencia publica' possa 'ter utilidade, · 'af1m ·de dar 
n:a10res vantagens :ao· 'Governo ·Trata-se essencialmente de 
·competenhia e da· possibi,lidad'e · do levantamento de capitaes 
para chegar a um resultado:'effectivo .. ·. · ... ,. · · · · · · 

, • ' ' , J I . ·, , ' J ' 

Parece-me. portànto, que-' seria nreferivet em Jogar .da 
emenda que foi · approvada em 2" discussão. modificar-se o 
art. 1·· 'pela fórma seguinte: · · · . ·' · · · 

.. ,:.r.' '' ' "Fica O' Governô aut'o'rizadO a ·contractar com:::,João 
Maria:'da Sil'\•a'· Junibr. a 'construcção de' mil· preaios, 

· · · . nesta Capital, destinados á residencia, · etc.'' · · · · · 
'1.·.·~•.1: , ···,.'~ ;:·.·, •'. r • ', ~ • , ·' / , :'· .~. . ',:· 

· Essa\autorizacão srria· ·dada: sem· •privilegio, de modo que 
o Governo poderia contractàr. não· •sô · com esse como· com 
qualquer outro que se anresentasse, a construcção de predios 
que ainda fossem neJessarios. · · . 1 , · 
. . O .SR . .\TESPucro .DE ABREU:- Naturalmente. E em bmal.:. 
·dade' de condições, dá preferencia ao Sr .. João Maria da Silva 
Junior . . · .. ·. , .. · . . .. 

... , .... !·;·_,~; ::··: !!"·::n· .•.. _·: ":: . ; ·.·:\·;·,_ ·:: :· _; _····; .. ·: .. 
:·, o. SR.' PAULO DE FRONTIN·._.. cm.lsequentemente,: o. Gover-< 
no·terá que contractar com quem fôr preferido. ''··. · ,, "' 
. · ~ _Em · segUndé I~gar, p~la ~·~emerida, o: e~ :i~ma!i:Jàd~ . 'de 'c.on; 
d1çoes, . SP. dará preferenmà' ao Sr. Joao Marra da · Srlva 
Junior .. De modo que o unico fica sehdó o Sr. ~João• ·Marh 
da Silva .Junior. se acceítar a preferencia nas condições da 
proposta julgada mais vantajosa. . . . , 

·O SR. VESPUCio oÉ ABREU - E' a fó~ma geral ·de con
cessões;, .. : · · · · · · ·· · · 
···.···.jo·:·SR:': PÀ~LO DE' FRON'l'IN'.2: Nesse sentido; apresento a 
ein·enda •. . .·. " ,':;.·· ·.·,•.. . '' . .' •. · .''•'.' i' I '" ' : 

t,·,,,··~·. ·_.,·_:;._ ... ·. ,,.:: ·.~·.·;j .... ·,·;,· .. ' .. :-:;''\ :•: .,.' ...• -~-

Acho que êste. se satisfizer. todas as · exigeneias: impqstas 
pelo oro.iecto, poderá. ·como autor da i Ma e .. como nesso.a 
babilitada; qtie·se :ino.stra:.· a·leval-a· a'effeito ... recebe::r::do· Go
verno.·,. o~ contracto:: da. constru·cÇão de ·um certo numero .. ',de 
predios.: mas 'i,fulgo· tainbem i'de :toda coriveniencia que .().·Go
verno. possa cont'ractar. nas·:mesmas c·ondioões.:! a constr.uccão 
de outra. quantidade de predios com .. aua1quer outra pessoa, 
oti' .em preza'. i:nJà ·::a,. is~o . .' sfl· propo-q.ha,.: ·o' n_un:ero·: de<'funccio-:-) 
n~ri.ÇSí: :operart~S;' etc.,. n~o .~ '.d.e· mil. _Limit~ndo, n?rtanto. 
a m1l 'O. numero··de··nrediOs·· da· conc:e.ssa:o .''crtHVSe'' dá· ao •·Sr . 
. Toão 'Mària da; 'Silva .runior ~ o 'i:ru91. 5e •mostra hablit.ado ·ou 
se deve supoor ·habilitàdo p·ara tànto. l)O'Í'Cirie: d'o contrar1o,. 
não solicita.ria a concessão -.- não ficar(L o Governo inhi~i.d.o. ·' . 
pela emenda que apresentQ. de estende~ o cóptr..acto a outr:-os 
que se possam apresen~ar ·para ·construir egu~Imente pred10s 
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d~sti'4!ados a f~nccionarios e operarias. E'. de toda opportu-
nidade. conseg-uir-se o ma.."{imo a respeito. . · 

. . Com? ~stá organizado o projecto; o Governo· deve limitar-
se ao· mm 1m o annual de cinco mil· contos em construcções. 
Ora;· esta' çruantia dará cinco cóntos · de•·réis, em média, pa'l.'a 
c~da pred1o, rodendo . ser construidos mil predios, no ma'
::nmo. Os predios. de cm~o contqs de ré is, se pódem attender 
ás necessidades ,dos operarias que tem família reduzida, 'não 
o pódem em relação . á maioria dos funccionarios·. Quer dizer 
que o numero de constr)lcções será .sensivelmente. ·reduzido 
e dará como consequenc1a a demora. na ·execução âci pro-
jecto . ." · · ' · · · · · · · 

' , .. ' 

·Por outro lado, · julgo tambem necessaria. outra medi;. 
..t'icação. . 

, r I' 

. ; ' . 

. «Na m·esma data, o funccionario receberá· a escri
ptura publica da mesma ... propriedade, passada p~lo 
Governo sob hypotheca e que garanta o capital desem- · 

. . . b9Isado, . seus juros e amortisação, conforme· a proposta 
· · · ' ' para. a•cquisição' do predio a· construin. · . · · · · · 

Parece indispensavei o :limite de. juros, ·pagando o :.Gover
no em apolices, logo que tenha)ll sido attingido>; .dous. mil con~ · 
tos na construcção de predios. Estabeieçó .que· os .iuros ·sejam 
de 9 %, ao menos. E' exactamente o juro 'rázoavel; i:limois·· da 
emi•ssão de bonus. a 7 · o/'o; um · pouéo 'abaixo do par. ·Não se 
pod-e empregar capitaes .particulares; e tirar delles resultado 
sem que os juros sejam superiores a este.· Seria uma,:eonces,.,. 
são. platonica, que não surtiria o effeito desejado. 

·. •· Háum.teréeiro pontO:em<atté':m-e pare~e tàmbém conve:
niente umà pequena alteração: E' o art;' .4; que diz: · . ' :. 

«0. Governo no contracto autorizado, -especificará as de
mais 'Condições riecessarias á sua exoécução; assegurará ào con
tractante o direito de desapropriação, .pôr· utilidade publica, dos 
. terrenos n~cessarios ás ... novas construcções .... '> 

Ora, ~e nÓs n~i.'o temos. predios, como vamos dar essa 'facul~ 
.. dade de·desapropriarpredios? -· · . . .. 

O SR.· IRrNEu MAcHÁ.Ílo -· A expressão ~ predids ...:_,com-
prehende tambem terrenos não edificados. . · . . . · ·. ' . · · 

o· SR.. 'PAULo DÊ: F.ilóNTrN- Então, era dispensavet: , . . 
· Sou 'de .. opinião' ·que deV'emos' 'limitar. 'sóment-e. aos t.errenos ... 

. . O SR·. !RINE~ ~ACHA~-· . Mas v. ·Ex. sabe qu~ os pre~iios 
podem estar 'em :rruinas .. · · . · · · ' · · · 

o SR. PAULO DE FRONTIN -'E' outra qüestão'.' Não ha ne
cessidade de se fixar a desapropriação doê pred1os erri ruinâs. 
porque. neste caso; ·o. Conselho Municipàl ·e o Prefeito póderão 
tomar· providencias· em relação ao 'imposto térritorial •:dos · pre
dios -em. ru:ina; sem estabei ecer · a: desapropriaçãp· ·dos mfi)smos. 
quando em Iif.igio, por questões de herança e eLe.:, que v~ni1a'm 
prejudicar o ob,jectivo visado: · · . · · , 

Penso, port:imto, que poderá . Ser -supprimida a . palavrª 
. «predios:~>. · · --"· ~ 

.. 

,. 
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'(Lê)·. 
'«O g;verno, .no contracto at1torizado, especificará as demais 

condiçõe-s necessarias á sua execução; assegurará . ao contra
,ctante o direito de desapropriação por utilidade pubfica dos 
terrenos necessarios ás novas construcções~. 

Esta é a terceira emenda que apresento e com esta.modi
ftcação ,nada mais te?ho 1!- objectar á •concessão feita e apen~s 
desejo que, o··concess1onar10 pos·sa lev.ar avante a empreza cuJa 
concessão ·solicitou e, ao mesmo tempo, que out:ras empreza·s 
possam se. organizar, afim de que tenham~s'um. ~ovo. elemento
para modificar ~ situação pre!llent-e de. msufftCienc~a de ha--; 
hitações .na Cap,~tal da Republica., (Mtttto bem; mutto bem.)J 

iv:em. 'á, ,Mesa, são Udas ,apo1aàas. e P.Pl1tas em discussão. 
cpm .o pr_oj ecto, as seguintes · 

.. EMENDAS 

. . ' ' 

:Ao ·art. 1.0 Em vez· de:·. "com quem maiores . vantagens, 
;etc. até' predios", diga-se "sem privilegio. com João Maria da 

·Silva Junior,. a construccão de mil predios·". · . 
· :Ao art. 2°, § ''4°, Êin vez de "~ei.ls jÚrOs", leia-se: "Juros 

·não. :sti.Periores ~. 9 % ao ann:o" .. ·. .. . . -.. · 
<Ao art. ·4.0 

___, Supprima-se:· "predios". 
1 

·· · · Sala das sessões, 24 de setembro de ·,1921'. ,....;:; -Faulo 'dê. .. 
'F'r.on#n; · . .·. . . . · · · · . 

i-. . 

O Sr. Presidente _; !Em vir~ude das 'emendas, a discussão' 
d'ica suspensa para audiencia da Commissão de Justica e Le
gislação. 

• . . .1.. . . . . 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sesstto. . . . . . . .. ·~. . . 
!Desigil.o para ordém do .dir: da seguinte: · 
Votação, em 3" discussão, da propo'siÇão da· Cà.mara ·do's 

iDeputados n. 22, de ·1921, considerando de utilidade publica 
a 1Sociedade !Amante de Instrucção, desta ·Capital, (com pa
~~cf/9J.l)v:ravel da Commi.~são rtc .Justiça e. Leuislação. n. 242, 

Votação~ em a~ discussão, da proposição da Camara dos. 
[Deputados· n. 44, 'de · 192f, que a:Ore, pelo ·Ministerio · da J!'a
zenda o credito de 25:529$144., 'lupplementar ú verba s• "He
.cebedoria do Distri.cto Federal", ·Para pagamento da· clespeza 
resultante da equiparacão das l']uebras. dos thesourciros o 
fi.eis !los ·pagador(:ls e fieis do Thesouro (com pa1•ecer (avo
tavel da Corrim~ssão .. de !J'inanqa:'; 'ft· 2'08, d.e. ·1.921 ); . , . ' 
· · · ··Votação, em 3" discuss·ão, da proposicão da · C amara dos 

Deputados n. 58, de 1921, ·autorizando o Governo · a. abrir . o 
creditq necessario · . para pagamento . · ao.· marechal Rodolpho 
P,ai:x:ão, do so~do co_rrespondentc. a:o perio4o.·de .. 9 .de. janeiro 
.a 9 de ;fevereiro -de .1915, em qüe esteve< funccionando no· 
Congresso Nacional, ·com parec11ri [avo1·avel. da Commissão de 
'Finança_s, n. '2,62, de,' 1·921'); .· · . · · · · · · · · ·· ·-· .... · · · 

. ' ' 
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" ··· :VoLacão, :em 3" discussão, c1a.. proposição da; :Gàniàrà dos 
DepuLados n. 59, do 1921, que abro diversos credüos s~ppla
mcntares 1ás verbas ·6" s• 21", 30" c 33" do. orcamento v1gente 
j(co·m pa1•ecer {avoraV~l da Commissão de F.inanças e emenda 
já ap2J'rovada, n. 263, de, .1921): 

Votàção, em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 26, de ·1921, que manda .contar pelo dobro, ·· aos 
pfficiaes do Exercito, da Marinha e da Policia, . o · tempo do 
~erv-ico prestado na Gommissão · de Linhas Telegraphicas 
i(com parecer da Commissão de. Finanças, já ap»r.ovada e. pa
:1:ece1~ n. 218;de 1·921); 

· Vot~ãô, em .3• discussão, cta proposição da Ciimara dos 
·(Deputados n. 208, de 1921, que abre, pelo, Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 26 ::454$223, ouro, .·que se .destina 
a saldar a divida do Thesouro .Nacional com .o Lloyd Real 
Hollandez, pelas passagens. fornecidas, em: Amsterdam, ·a bra
sileiros, no começo da guerra européa, (com parece1~ favora ... 
pelda Comm.issão_ de Finanças, n. 12:15, ele 1924); · ·. · 

Votação, em 3° discussão, r·a prop'osicão da Camara dos 
· Deputados n. 255, de 1.920, que abre, pelG lMinister1o da !t'a

:Z':lnda, o credito especial de . . 22:iJOO$,- para· .:vagamento· a Vi
cente dos Santos ·Caneco & Oomp.. do premio ·que lhes com
pete pela construccão . do cuLtor denominado batelãq n. ~ 
j(com parecer favoravel da Commissão ·de Finanças.· n. · .216, d.-e._ {!12.1) ; .. •. .. . . . . . . 

2" discussão da proposição de Gamara dós Deputado! 
. h._62, de 1921, .que abre ,pelo Ministerio da Guerra, um cre
dito de 3:667$$820, ·para pàgamento de differença de venci
:nen~os devida a Fernando Lor.;.tti Werneck e outros, inspe..; 

. -c tores de alumnos da Escola Mh1tar com· pm·ecer. favora'Val 
'da· Commissão ·de. Finanças, n. ;'65; de 1921); · · ·• 
· · Discussão uuica do· veto elo Pre-feito. n. 9, de. 1920, á: :re
~Ol!lcão do Conselho Municipal que permitte no Districto Fe
deral·O uso; :<].a rêd~denominada "Traineira" para a pesca de 
sardinha, (com parecer favora'l.:el ·da lJommissão de Consti
tuição, 24.6! de :1921) •: • . · · . · .. · ·· · · 

·: · . Levanta-se a .ses~ãp ás 14 h.OI·a~ e !li5 minu~os .. 

· 105" SESSÃO, EM 26 DE SET}!:M.BRO. DE 1\J21 

PRESIDENCIA Dó Srt. A. AZEREUO, VICE-PRESIDENTE 
' . . 

. A's 13 horas abre-se' a. scssãà, a 'qti.e concorrem os Srs.: 
A. A~crcdo, Cunha Pedrosa, Hermenegildo de. · Moraes,. Ale
xanclrmo ele Alencar, Silverio N'cry, LaUro Sodré, Justo 
Chermont, . Indio .. do. ·Brasil; José · EÜzebio, Gosta Rodri
~;ucs, ·João 'l'homó, Benjamin Barroso, 'Fra;ncisco 'Sú, ])loy: de 
Souzâ, .João Lyra, Tobias Monteiro, Antqnio Massa, Venancio 
;Neiva, Rosa c Silva, Euscbio de . Ari.draide, Antônio · Moniz; 
.Moniz Sodré, Bernardino .MonLciro, Jeronymo ·Monteiro, ·Mar,-
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cílio de Lacerda, 1VH!;i1uel de Carvalüo, Pa,u,lo de .!J'l·ouLiu. :Sutu
paio qorrêa, Irineu l\fachado, Alfredo' Ellis, José Mi.irUUlw~ · 
.Pedro Celest~~1o; Carlos Cavalcanti, Generoso l\1;al'(!Uus, Lu.uro. 
Muller, Feli.ppc · Sc1hmidt, Carlos . Barbosa ··e · · .Vesvucio · de 
Abreu (37). · · · · · 

' ' 
. · Deixa:m ·.de comparecer ·' com causa justificada os Srs. 

Al.Jdias Neves, Mendonça. Martins, Lopes Gonçalves, 'Godofru
do'Vianna, ;Felix.Pacheco, ·Antonino :J!"'lreire,· .:carneit·o .da 
Cunha, Manoer Borba, Araujo Góes, Oliveira Valladão, Gon
t~alo B.ollemberg, Siqueira. de Menezes, R.uy., Barbosa, .Nil!o 
Pek;anha, Modesto Leal, Raul ·Soares, Bernardo..·.· :Mon~eiro, 
Francisco Salles, Adolpho. Gordo, Alvaro de Carvalho, H.amos 
.Gaia,do,·:Xav:ier· da Silya, Vida! Ramos , e Sqares dos ,Santos 
(25).. ,. ,, 

E' lida e yost~ em discussãó~· aapta .. dà sessão anter~or.1 
O Sr. Presidente ,;__Está ·em discussão ·a acta. 

· ',o Sr~ Paulo de Firontin -:-·PeÇo a palâvra. 
, I I O •' O •'• ' ' 'o O ' A ' I • o ' • 

. · ·o Sr. Presidente'-- Tem.a palayra sobre a:·acta o Sr .. Pau-
lo a c Frontin:.' · · · . · · · 

1 O Sr~ Paulo· de Fx:ónün ('sobre a acta)"-.· . Sr. ·Presidente, 
quando fundamentei diversas emendas ao proje.cto n. '· 275, 
çle: ~.921, .tiye opportunídade .. de enviai-as á. Mesa. · 

' . _I • ' ••. :,· , ; ·. , ·I' .. ' ', ' . - .,., , ·. ·.· : , ' ·. ' 

· .. ·. Devido: a .. um erro de .cópia,,, uma dellas, embora . tivesse · 
sklo .'objecto :de jus~ificação, deixou .de ser incluída. na puiblí~ 
caéão do :niariá ti'O Cong1·esso: é :a ,quê se, 1-efere. a um i artigo 
additivo, :que· autoriza: o ~ov:erno ,,à, cont~autãr. esses • serviços 
com outros. proponente&; nas. mes~as ·condições .. · 

' ' '' ''·""'· 1 ' '. • • J • I , . ; ,, • · • . 

· . As.sim, :eu pedjria a V. Ex. fizesse ·rectificar esse en- . 
gani) ... P·ara: tal fim env:io ti "Mesa .:a' emenda .que deixou de :ser 
iriüluicla·.na .cópia.. · · · ,,· , · · '· ·: . ·. ·· ' ·. ·' . :: ·. ; 

. , o SR. ·PRESID:t.'N'l'B ·-Tendo v. Ex: justificad~· ~· apL·e
seríta,;ão dessa, emenda da tribuna desta Casa, é justo ·que 
sua reclamação seja 'atteridida. · · . · 

. 
Vem a. Mesa, é lida,; apoiada e remettida á IOomrnissão 

de. JustiÇa. fj • Legisia.cão, ·• a. seguint~ ; 

.l •• ,. 

• I 

. · .A:o prqj~cto dQ Senado n~ 12.i, .. de 19.·21.: 
/ 

... :.Antes do ·art: 3~, · accrescel1te-se: · · · . ·· 
:«Fica /iidàlmenté' ·autori~ado ~ .. : con.Úaotar; .. nas mé~~na!5 · 

condÜ}õés, 'com outros. propqne_!;ltes 'a,' construcç~o de .. Prl;ld~os 
mi..: Capital· da. Repubpca., .. destmado.~ a .. operarl(}f) e .funcclO-
narios. ·public.os. - Paulo, d,e F~ont~n~ . . · ·. 

, .. E' approvada :a,acta .. '. · , ... ': 



SESS,W EM 2(i DE SE'l'E:.VIBHO DE i92i • 38.3 
. . . 

O Sr. 1" Secretario dá .conta do seg-uinte 

· .. EXPEDIENI!'E 

· Requerimento de D. 1\fa,r:ia Sophia ·dos Reis e outra fi
lhas do coronel João Daniel Damaso,. soliciLando melhor i~ da 
.Ile.ns~o. de mei~ soldo que actualmente percebem. -·A.' .Com
rmssao de Marmha e Gueua. · 
· · . Teleg-riúnma· ct'o. Sr~ Barreto • Viarina, Presidente 'da As

. sembiea.. dos. Representantes dq Riô Grande do .Sul coriúnu:.:. 
·nicando 'a installação, elos respectivos trabalhos.· - ':rnteiradô; 

' . ' . ' ' 
.. !· ~ i ' ' ~ 

·· ·. ·. O .Sr. 3~ • Secretario' (servi~o. de .2°) p~ocede ·f Ieitara do 
seguinte• 

PARECER 

N .. 284 - :i.~21 . 
,. ' • l• ' : • ' ' . 

. ' ' '• :":' 'r••, I' ,,, ' . . . - . 
Parecer. ás· emendas apr.esentadas ern, 3"':discussão da. prOlJO-

. siçãb da .Càma1·a sob n . .238, de 19.20 , . . . 
, r 1 • ... • 'l ' 

I . . A. . Comnlissão ' de Justiça. e~ L'egislacão submette ao es
.. tudo e deéisão .. do Senado, O seu parecer sobre as eniendâs 
apresentadas, ·em · s·· discussão, á proposição · da Gamara dos 
Deput~dos: · ;reg1.1l~rido · a .. locaç.ão :, dos : :Pfedios u:rb'anos .. · . · ; _ . 
. :·· . N,ao é .. dema1s repetir o que, da tribuna,. em sustentacao 
do par~cer. offerecido em .. 2~ discussã.p,. e .em âdditaniénto ao 
mesmo,. o Relator. teve. oppor.tunidade · de expor ao . · Senado 
.quando ·procurou·, fazer. ,uma :SYnthese,. da legislação· de· varios 
paizes, .. anterior e posterior, .á. grande. guerra . da .. IE'uropa, sobre 
.o probl~m~ da;. habitação.· : ,'.. . . · ·· · . " 

As medidas p'ara resolver .probl~ma :de .caracter tão . <lorn
plexo, variam .. na c.onformidade P,os dif:(erentes aspectos com 
que se , apresenta nesta ou naciuella riac'ão. e ainda: segundo 
as. circuri:tstancias locaes respectivas. . Mas· do conhecimento 
.da ,, vàriadiss1rria .'legislação . que: ultimamente . tem. emanado 
.dos -pàizes. 'que; como , o .noso, · .. soffrem ·. os . effe{tos 'dá. mésma 
.crise, resulta. qu'e cj:uási. tódqs, . sinão~ tbdó's~ .. fixàm-se . apenas 
em . dous pontos , priri.éipaes,. em· torno· dos cíuaes; é·' certo, 

·giram. dezenas :de' outros, ·porém·· de · ordem ·menos premente: 
·o ·I>~iineiro/~· imp~dir à ·,tod~ t~~.ns'é;.·vor• todos• ·os~meios, fór
mas e. medidas, ' a exploracao, · abuso e a· extorsao dos pro
prietarios que,·. elÉivando · despropo;r:cionalmente ·· o :preço· ·do 
aluguel, /aggravam"·profu,ndamente a''situaçãQ· ano1:mal·da. ha
-~itacã.o;·,o seglirido é -~,:~e 'an~már,· fayo.~e'cer··~ i.n2entivar ·por 
todos ·os recursos,. auxihos ·e· favoreS,'"a" construccao: ·em :gerai· 
'e. ,partic,Ularmepte,. ·a: ·.~difica~ã? :de. :c,asa~ :para: . classes. ·_dos em
pregados de qualquer. categoria, operar1os, trabalhadores; ·em
fim, ·dos· men:o·s · favorecidos ·da fortun~. :Ao lado· das provi
.dencias. :repressoras da. e'x:ploracão • dos. ·senhorios,' .tem-se. pro,- . 
ourad'6 · corijuritament'e resolver a_ questão por·, meio. de actos 

' ' ' ,, ,·. ' ' '! ,. • ', ' 
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pusnivos; objccLivando. activar o desenvolvimento· rapidd das 
consLrucçõcs oconomicas c hygienicas, que ó, em summa, em 
que consiste o rcmeclio unico efficiente, por. constituir o re
stabelecimento do cquilirbio entre a offerLa e a procura . 

.Neste duplo aspecto é que o problema tem de ser· estu
dado e resolvido , êm . qualquer parte; -decretando-se certas 
medidas .rigorosas, mesmo de excepi)ão, embora· de caracter, 
transitorio, para restringir os excessos dos proprietarios ga- · 
nanciosos, sem a1'fectar, comtudo, em substancia, os direitos· 
e interesses. do capital, . visto ser gravíssimo erro limitar o 
lucro natural . do capital quando empregado cm· predios, por":" 
que elle .se desviaria dessa applicacão para outras· mais re
muneradoras. · .E:Ste . aspecto da· questão. póde ser esquecido 
por todos, .menos pelo legislador que pese. as conscquencias 
do prejuizo de 'ordem material· e social que resultaria da pa
ralysacão das o._onstruccões, 'o que· poder~ia ir até á falta .ab
soluta de no';"as . casas para habitação ou para o commercio 
e. industria, dcante. do crescimento. evidente e comprovado of- · 
ficialmente pelas estatisticàs· da população desta cidade e de 
S. Paulo, para não citar. sinão estas duas. Em uma tal con
juntura .a crise· pode:ria tornar;-se · verdadeiiramenbe · alar-' 
mante,.·sinão perigosa, não j(t para a tranquillidade, mas para . 
a 'propria ordem publica. . Justamente. para evitar tão . cala
mitosos effeitbs, a questão de casas para .haibtaç.ões tem pro
vocado, a par das lc;lis r·eguladoras de maior estabilidade para · 
o inquilino, planos e meios babeis .,para augmentar o numero · 
de .predios, faciliÜmdo as' · edificações modicas que· possam 
ser adquiridas pelas· classes médias· e 'operarias, que .sã.o re
conhecidamente as maiores ·victimas da crise.· Este o ponto 
culminante do problema, porque; no. dizer criterioso do . sê..: 
nado r argentino Pedro Garro .;.:_·o valor das .cousas está fóra 
do . alcance dos .decretos c. disposicões legislativas;. visto sei: 
a:penas regulàdo pela· lei da offerhi e da p1·ocura, porque em
quanto· existirem 10 inquilinos que andem á procura de uma 
casa, os alugueis se hão de manter na alta,· a despeito· de 
todas as leis, de todas as prohibicões e de todas às intenções 
que existam para · diminuil-os. . · . 
. Tal como nos demais paizes que se teem occupado. do as
sumpto,' tambem nós enfrentamos-a. questão pelos seus dous 
principaes .asp'éctos; evolvendo . em um medidas tendentes • a 
d.ebàte, adoptamos providencias de ··ordem'juridica, acautela
doras dos interesses _e· direito . dos inquilinos contra as exi
gericias inJ1:1~.tific~vei'~ ,do senhorio espequlador~ · ,. . . ·~. · 

~:rocur.amós ·neste_:prq.]êcto -de 'lei :;reso.lv~r, a ·q~e~?tão em 
pe~:fert~ conformidade :com :,.os .p:t~ec~nt.:os exterior1~a(\os na 
lo.g~slaçao · p~trm, . p:r:ec_e1tó.s q~e. con~t.1tue.m. a ~asc,, e· a· est.a
blhdade da nqssa ·.Or:gamzaçao pollt10a e . soc1al, tendo .. em 
vista .. .attender, · · co!ll .. : dE)cis.ão ·.e- c_Iareza, . sêm f.xaggeroi riem· 
excessos; os ·· ,verdadeiros reclainos · da opinião, prescrevendo 
um .. conjunto. de . disposicõe·s. e :·comp!(:ltam, · em parte,· a· .. série· 
de medidas. até agqra estudadas P.elo . .Congr.csso. Nacional, já 
convertidas ·em: ,l!:)i ·pelo . decrét.o n. 4. 2:09,· de . .U :de 'dezembro 
de .·J92o, o :que nã'o . impede, ·.aliás, i:]úé 'oútras' providencias 
súggeridas. por.· novas .. leis, igualmente êspeCiaes, ~ou· · dé orner
gencia, .. venham se conjugar. a esta que .nesta~.hora t1s~udari1os 
e cuja approvacão · se impõe com urgoncia. i 

.~ .. 
_,_. 
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. Nada impede, , antes. a situação. aconselha, q;uc outros 
:Pl'OJOctos venham concorrer, já e já, para estimular e apres
sar a edificação em geral, mu.if'.o especialmente de casas po-
pulares aqui e por todo u Lord Lot·io nacional. · 

.·_·Eis ·o ponto de vista em que se collocou o H.elator, no 
qual se mantem, convencido com a maior sinceridade dos sa
lutares ef:feitos que a lei assim elaborada produzirá nas re
lações de direitó entre senhorios e inquilinos, sem receiar. 
que possa vir a ser inutilizada o longo e arduo trabalho a que · 
se entregou -no estudo do difficilimo e complicado problema, 
.tendo bem nítida a prevenção de que - contm a Constitu·i-
ção não valem· leis. _ - · · 

. b .No · plena:r:io_ foram apresentadas as duas emenda~ 
a aiX;o: 

«Considerando que, durante o período · aa · comme
. l.noracão 'do Centenario .da Independencia tornar-se-ha 
. mais premente o' problema da habitação na Capital da 
Republica, não só ·pelo affluxq de grande numero ·de · 
visitantes,· como tam•bem ·.pelas demolições decorren
tes das obras .em execução;. 

Considerando. mais que é urgente ·arrasar as l1a
. bHações construi das,_. sem a menor hygiene e contra 
as posturas municipaes, e varios morros da. zona ut:-
bana do Districto Federal; · · · 
. ' -~ ..... ' ,. 

Consi<:lerando,. finalmente, que ·não ·h a tempo para 
esperar o. effeito das medidas indirectas já decretadas, 
apresento· a -seguinte ·emenda additiva ao projecto ·da 
Cama:ra dos Deputados, n. 238, de .1920: 

· «A.rt. .. . Fica·. o Governo ·autorizado · a ·despender 
à. quantia de 20.000 :000$, para, :rio Districto Federal, 
desapropriar terrenos e bemfeitorias e construir h a.,._ 
l:litações, isoladas ou collectivas, podendo · vendei--as, 
arrendal.:..as . ou alugai-as como julgar mais conve-
·nfente. · - · . · · . ·• · -, .. ' ' 

2 de ,setembrq de 1-9·21. - Paulo 

'. 

·:~. 

·' No ·a!~'t: 2" ___,; supprimam-se as palavras . «p_elo lo-
. ·cadón. 

!Sala das sessões, 2 de . setembro_. de 1'921. Eu-
. sebio de Andrade. · 

, A CÓÍnmissão .. por maioria de votos deu -sua approva.cão 
á· emenda do Sr. Paulo de Frontin, por ·estar de perd'eito ac
côrdo com as razões ·longamen~e e:x:postas ;np_ P,arecer da com_- . -· ' . 

,s_.: ..._ iVQI .• , v..J 25 
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missão apresentado e approvado em.· segunda discussã..,, no 
.qual, conforme ·se viu, procuramos demonstrar .. que a parte 
mais séria·do problema da habitação depende unicamente de 
medidas que facilitem, forneçam e auxiliem a construcção 
por todos os meios e recursos·... directos. ou indirectos por 
parte. dos poderes publicas, concedendo . vantagens á iniciativa 
particular ou agindo por . acção propria. . · · · . . 

Desde· que a emenda . se limita a providencias· no Dis
trioto Federal, onde incontestavelmente a crise tem • maior· 
gravidade do que em qualquer outra parte do: .territorio na
cional, ·não nos parece demais, recordar ainda uma vez :que' 

·a acção dos poderes locaes ·- mais claramente, dos poder!' 
municipaes -· .. precisa urgentemente fazer-se sentir. O mo
mento aQonselha que os poderes municipaes do Districto Fe
deral, sem maior . delonga ·decretem a isenção c-ompleta dos 
impostos, taxas, direitos, quaescruer contribuições,· emfim .que 
recaiam sobre as novas construcções, bem con-:.o a suspensão 
do imposto predial por tempo determinado de tres a ·cinco 
anri.os para os predios que. venham ser edificados ou comple
tamente reconstruidos ~entro desse período;: ao ·n:1esmo tempo 
que facilitem a abertura d~ novas ruas, fazendo éessar a· len
tidão · n.a approvaçãb · de plantas;. remodelando · o processo mo
rosissimo das· licenças; emfim, adoptando um outro' systema 
para o lançamento do valor locativo que· possa; em melhor 
base, servir para cobrança do imposto predial, visando corri
gir os abusos, excessos e arbítrio que se vem notando nesse 
serviço · e tem :servido de ·pretexto . para··. elevação · das loca.:. 
cões.· · · · 

. ' . '' "/ :· . 
Para completar a série dessas medidas . na solução da . 

parte economica , .da questão,. o Congresso. Nacional, por: sua 
vez, poderá isentar ·de direitos aduaneiros, durante tres 
a!ln9~,. os arti_gos de~t'inadci.s. á construcçiio, que·. não, tenham 
similares na mdustna naciOnal e reduzir· a respectiva taxa 
actual para aquelles que .·.se, 'fabriquem ou ·manufacturem no 
paiz, .afim de, por esses meios e au;:-:i.lios, provocar o bara
teamento, tanto. quanto possível, .no 1nomento 'das constru
·cções, pondo sem demora· em. . execução os que j:J. foram 
ádoptados. pelo Cqngresso. · . . · · · ; · ·: · 

. . ' ' ' '- ' . . ,• ' ' . ', i ' 

... A:. emenda do Senador :r:aulo de Front~n;p6de.,ser c'on~ide
rada complementar ás medidas consubstanciadas .. ~lQ .• proJecto 
que o Congresso approvou na sua ultima sessão, e 'que se 
acha convertido. no decreto .n. 4. 209, de. ii . de dezembro 
de 19~0. ·· . .. . 

1 
. · ... •· · .. > .. : "' . ., 

· :Adoptan.do a emenda 2 Cqmmissão entende, p,orériÇ-que, 
se merecer Igual approvacao do 'Senado, deverá ser destacada · 
para co.nstituir projecto á .Parte, o que; al~m de opedecer::.á · 
exigenc1a ~egulamentar tem, sopretudo, a . vantagem· de nao 
retardar a appróvacão definitiva do projecto actUal. . · · · · 

' ' ' ' ' ' 
I , ' ' • 

Ampli~ndo a emencia offerecida,. em· plena:r:io, o relator,. 
com unamm·e appruvacao da· Commissão; propuz . a substi-
tutiva abaixo e mais as. seguintes: · · ''.í' ·· · . ··· · 

§ 2• do art. 1 •, dê~ se a. seguinte. redacção: 
.. · , ~o aviso.· far.:.se-ha por· in'Clo de'· petição . dirigida ao ·juiz 

competente; ··sem •recursos · e· mandada . entregar á: parte ' .48 
-·: r . . , . . 

' 

• 

,., 
\ .' 
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horas após a. l'ealizucão da diligencia, dando-se contra-fé á 
pa~te ,oontraruu . . · · .. · . . . · · 

·Ao. art. 2" lettl'as A e B dê-se a seguinte· redaccão: 
, «86 no caso· de .falta de pagamento por dous mezes com-· 

pletos ou no_ caso de necessidade de obras indispensaveis para 
a ~on~erya,cao e segurança elo , p~·edio, verificadas por vis
toria JUdlCial, poderá ser dado aviso pelo locatario em qual-

' .quer tel'npo durante a locaoão.~ . 
. A;rt ,: · a•, interponllam-se. entre as palavras ind'ispensaveis 

e asstste as seguintes: -· de conservação e seguranr:~a. 

· O § ~· do art. 4" da prqpo.sioão da Gamara supstitua-se 
·pelo segumte: . · · · . · . · · . 

' .. '' ' ' ' . 

. Os ·. inquilinps, d~sre que . tenham recebido relação as
cripta do estado em que o. predio lhes é entregue (art. 1.207 
do OQ,d~go Civil-, respond(;lm pelos damnos causados durante 
a ~ocacao,. sençlo documento par;;~. aqção competente· a ·vistoria 
procedi ela no .ll').esmo por óccasião çla restituição das chaves, . 

· Ao art. 4• § 5• accrescente .. se: , I , . . . . . , 

· Os adquirente.:. . de predio · urbanos serão obrigados a 
re,speitar os. contractos gl1~. estiverem inscriptos no Registro 
(ieral de I;Iypothecas · (art. ;1..197 do Codigo Civil), bem como 
os· prazqs e. condiç9es . esta)Jelecidos nesta lei para. as locações 
s~m estipulação escripta,,. . 1 · · · • •· ·· 

. · O· Sr. · Irineu Machado, nó sejQ da Commissão, justificou 
. ampla~ente as seguintes emendas, ás quaes ,não foram. aceitas 

por. ma10r.Ia ·de votos. · · 
',1 •• .. 

· ~IDAS. l);Jil· ~ERGEN.CIA .DE CARACTER PlllNAL · ~ DISPÇ>f?IÇQ~r;l 
TRANSITORIAS . ' . 

~t. ' .·: J;)urante · tres an,:p.o15, . (lo:p.tadp,s .. da . data em que 
e~ta. ~~j e:p.trªI>, 6!11 e:x:eC}lÇ~(), ·se:rã,o pg.nidoS. !)Qm ·as. penas. 
dl:l um mez ~ '\11!1 anp.o d!;l- p:ril'l~P ~. · as . ,!llP.ltªs . cte 509$ .a f.'O 
contos, os que, com o fim de espe(lUlMao. illiqita,. seJ.a Indi
vidual, seja collectivamente, por · si ou interposta pessoa, 

· prov:pcarepl a ,alta dos P:r€109~ qo,s all!gueis dos pr!'ldios acip.1a 
dp,s q),le resu.Item de Jl()VO~?, u:pppstp§ e taxas, .de despezas qe 
sqa· con.se;rvacão e ~egurança .e. da corwl.lrrencia natural e li-
vre .do commeNio. · ·· · , . 

. _No~ · «;:!'lso:; ·de . tentativa, ;:tS pei).as d'e prisão e de multa 
ser.ilo dimmuidas de um terço~ '· · · ·. . 

. Ai't~.· .. , . ! Nq'm~smo' p:e~iggp, de: tre.S anno,s, GOD,Sip~am
tSé. incu:r<Jos nas peiLas<de um mez e.-,um, a~z1.0 ge. prisao os 
que, com o fim de especulação illicità, seja individual, seja 
collectivar,nente, , por· .s1 . r:n,z . ip.terposta. pef?SO·ª'' col:)r~rern, .alu-: 
.8'1,leis' dos pregios; aip.da· qpa os. ;:t;rr~)lq~tariQS! Ol!i. mquilu:~os, 
sp.):l~arr.endatarios .• ou·. subdllqUillnos P..aJa:rp. D,Isso ·· con,sentido 
pp:r . escriptp 91,1 verbalmente.. Ao de~q1que:p.te se:rª tl).mbe;n 
i~posta a multa ço,rrespQI).dente ao dob,ro d~s ~~~af'!, .bom,.. 
f1cacões 01,1 . qua)ltla.s-i qu~ houver recel:uc;Io ID;c:lEmdamente. 
Além . di liso;·. o. juiz· ou_ tribul}~l . cp~petent.e, .. ~Ilr.lependente
!lleilte .de qual9_uer a:ccaÇ> ou prosegu_Imep.to Çiyu,.,ord.enar:í a · 
1mmediata restituição ao arrendatar10, xnquilmP, sub.-arren-
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datario, ou sub-inquilino, das luvas, bonificações ou quan.Llas 
que o delinquente delle houver recebido indevidamente. 
. . No~ casos de tentativa, as penas de pz:is.ã.Q de mult.w se1~ão 
diminu.Idas de um ~erco. ,, . . . 

. . ' 

O mesmo Senador apresentou a seguinte emenda, que 
não fqi approvada pela Commissão, por tres contra. dous 
votos, dos cinco. membros; então presentes á sessão da Com-
missão: · · · · 

Restabeleça-se o prazo de dous annos, para que SÓ depois: 
delle o aviso de augmentq do aluguel produz effeito; man
tendo-se assim o · prazo de dous annos, como vem es.ta~-
belecido np art. 10 daproposição da Camara. · 

:Ainda por tres votQs coritra dous votos, a Commissão. 
não deu ·o seu assentimento á seguinte emenda, p·or ser pro
videncia contida em emenda identica anteriormente rejeitada 
pela Commissão em. segunda. discussão e. em plenario l . · 

Art. . . No Districto Federal e nas. capitaes ·e cidades, 
onde houver crise ·de falta de . habitações . e de alta e:x:cessiva 
ds alugueis, fica estabelecido.· como' medida de ení.ergencia, 
que o avis·o para augmento de alugueis s6 produzirá effeito 
depois de dous annos, contado da data· em que houve1: sido 
·feito nos termos. do numero dQus, do art. 2°. · · 
. . ·Esta medida s6 vigorará durante dous annos, contados 

da data em que ,a presente lei entrar em. execução. . . 
Ainda o mesmo Senador justificou longamente a,. :seguin

tes. medidas, ,que qualificou .. de eme;rgencia,' de é~acter, eco-:-
nomico: · · ·· 

"IAl't.. ' ·Na Capital Federal e nas demais capitaes 
· c cidades onde se verificar ·a crise de falta de habita
ções,· applicar...,.se:-hão, durante tres annos, contados da· 
d~ta em que esta lei. entr.a~ em":\~igor, as. ~éguintes me
didas de emergencia: 

' ' ._ 
§ 1.0 E' concedida a isenção de todos os impostos 

de importação e das taxas· de expediente sobre os ma
terià..es que. se destinarem ã edificaÇão, excepto .madei
ras, assim c.omo de quaesquer outros impostos, f6ros e 
laudemios relativos a terrenos .destinados á mesma edi
ficação, ficando o ·:Poder Exec'ut'ivo. autorizado ·a expe
dir ·os necessarios ·regtilamentos em. qu9 tambem fará . 
en-q.~eração dos materiaes. de qúé. trata a pr_imeira paz:
te deste paragrapho •. · · . . · 

§ 2;0 E' 6 ·Poder Ex'~cutivo autorizado a.· entrar ém ·· 
accôrdo coni, os poderes. publfc'o·s locn.es ·.do Districto · 
Federal !,i ara obter ,a: 'dispensa:~do .pagamento dé .todoS. 

. e, quaesq4er imposto.s,. taxas,1:1i,cenças,. sellos . e · ef!1glu;;; 
mentos de obras e construcçao: 'para· todas as edlflCa
ções que .se fi~erem no Distriêt§.:~.;Feder~l,, fa~ores estes 
qpe prov1den~1ará p9:ra. obter. da.~,;autoz:1çlad~s de outr;).S 
cncla:_des o. cap.1:~ae~,' .~1 pelo, mef!m:Q. mQJlYO .. d!§S0. h_Quv.eJ:: · 
necessidade.· · · · · · · · · .· . . .. , ·- ' ' . ' ' - . 

' ' '·,.~ 

I 
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Art. Durante· :1.5 annos, contados cia datâ em 
que esta lei _entrar em execução, ficam, no Districto 
Federal, dispensadas do .pagamento do imposto predial 
c dos demais impostos e taxas de caracter municipal 
as pessoas que construirem, dentro de tres annos casas 
d~ habitação ·e cujas rendas ou alugueis não et:céderem 
ele 100$ mensaes. ou ·:1. :200$ annuaes. 

Art. E' o Poder. Executivo autorizado. a entrar 
' 

em accôrdo com os respectivos- poderes lo~aes para es
tender a applicação da medida constante do artigo an- · 
tecedente a outras .cidades e capitaes, si julgar conve
niente e desde que ahi se verifique crise 'de habitações 

·e alta excessiva de alugueis.. -

· iEm tratando com os poderes Iocaes ·das referidas 
capitaes e cidades dos Estados, o Governo não ficará 
adstricto á observancia, nem .do tempo da duraÇão das 
isenções, riem .do quantum do valor locativo estabele
cido pelo artigo anterior, .podendo livremente fixai-os." 

O relator, dando inteiro ap.plauso ás alludida::, emendas·, 
manifestou-se· .. francamente de accôrdo com as providencias 
nellas contidas, . salientando que em seu: parecer para 2a dis
cussão do projecto .já havia procurado mostrar que .só com 
pro,videncias economicas· poderiam os poderes publicos inter
vir efficientemente .para a solução da crise de habitações, 
principalmente · nesta Capital. Mas . ponderou que qualquer 
providencia nesse sentido encartada no projecto em- de'bate 
seria inopportun,a, uma vez . que elle dis<punha exclusi:va
mente sobre providencias de ordem jurídica. Foi; pór isso, 
que se manifes·tando favoravelmente á emenda do Sr. Paulo 
de Frontin, mandando ,o Governo abrir um credito de 20 mil 
contos para construcção de casas para funccionarios publicos 
civis e 'militares. opinou, com approyação da maioria da Com
missão, para qtie ella fosse approvada, mas para constituir 
projecto em separado, conforme consta do parecer que pre-
tendia ler á. Oommissão. _ · . . . -

· -Propõe, por isto, a s·eguinte· preliminar: si acceitas na
quelle. momento estas emendas, deveriam epas constitl;lir_pro
jecto em separado, uma vez que teem .de .1r á •C?mm1ssao -de 
Finanças, ao passo que sem ellas o ·proJecto s·egp1rá logo para 
o plenario c. immediatamente devolvido ú. Camara dos Depu-
~ados. · ·. · · · ·. ·· · ... 

. Acceitas as emendas, por unanimidade, cahiu a prelimi
nar por •quatro votos contra o relator .. 

. Por quatr? votos ta:inbem foi reje'itada a seguinte émendà 
do :S'enador Irmeu Machado : . 

. "ArL O ·Poder . Executivo entrara em accOrdo 
com as autoridades locaés do Districto Federal para o 
fim de prohibir que as· casas, apa:r:tamento.ê. e commo.-

·-':> 
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··dos não mobiliados, sejam transformados em mobilia
dos sem sua autorização prévia, e· a do Chefe de Poli-
cia do Distrioto Federal." · . 

.11 

Por maioria de tres contra· dous votos a Commissão deu ~-··:~--~ 
sua approvação á seguinte emenda do mesmo· Senador por , 
elle longamente tambem justificada: . · ~ 

·.. . "Art. , Nenhu'm aluguel, renda ou arrendamento 
no Districto Federal ou nas· capitaes onde houver crise 
de falta de habitação, em caso algum. poderá ser 'maior 
do que o que vigorava em 31 de dezembro de 1920, não 
sendo. o senhorio obrigaco á restituição da differença. 
Esta di~>Posição vigorará- apenas .por dous annos, con-
tados da data em que esta lei. entrar em vigor. " 

. . . . . . I 

'i •• ., 

. O Sr. Senador Jeronymo Monteiro apres·entou a seguinte . 
1
. 

emenda, que foi.rejeitada por. 3 contra 2 votos: ·, . · .· 

. . . . "~-'\:rt.. ·. . Fica o. Governo autorizado a entrar em 
accôrdo. com os poderes· locaes do Districto Federal no 
sentido ,de, por espaço de tres annos, ·.não serem creados . 
novps impostos nem augmentados' -os :actu··les; predial, 
taxa sanitaria,. calçamento. aguas, · etc., ou ··de qual
quer naturez:::, e que incidem sobre predios construidos 
ou a construir em todo. o. territorio do Districto Fe-
deral. · ·· . 

. , Art':. :Fican{ prorogadcs pelo espaco.·cte:3 annos · 
todos os ·contractos prediaes que, nesta . :data, . figuram .. 
nos cartorios desta Capital, a 'contar do dia · em. que 
findar cada um, e a criterio do inquilin·o, não podendo · 
o proprietario ·a_}lgmentar o .aluguel, sob nenhum fun
dam.ento, nem tao pouco ex1g1r luvas de. qtia1quer es-
pecie ou· mesmo a:Iterar Hennuma: das clausulas do con-• 

· . tracto ·em '\rigor, no dia em que fôr 'posta 'em execução .. 
· esta lei. - . · · · · · · · ·. . .:. · · · . . . · .~. 

' ' 

' ~~· · No caso de o inquilino de um predio, findo' o 
seu éontr.acto .. :não querer continuar no, m:esmo, o pro- · 
prietario é' obrigado ~.a alt1gal-o, a· outrem p~Io preç9 
e nas. mesmas condicoes por que estava anteriOrmente. 
e de accôrdo com o estipulado no artigo precedente, até . 
que finde o prato d?S· dous annos de proros:acão con-
stante da presente le1." . . . · · 

Sala das sessões, 24 de setembroii:Ie :f.92f. ~ Eusebio' ai .. 
'And1~ade. Presidente e Relator. -.Antonio Massa. ~, lero- · 
nymo · M.onte1ro . .;_ Marcilio de Lacerda: - 17'ineu Machado, . 
-votei- igualmente . .em favor ,da em~nda· do Sr. Jerot;tymo Mon- · 
teiro. . . · ·· .. 

-'!i\.''~mmissãó·de 'Finanças. 

' 'i 

} 

i 
J 

. ' 
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;E' ·lido, posto em discussií.o e, sem . debate, approv.ado o 
segumte 

REQUERIMENTO 

N. 12 - Hl2'1 

A Commissão· de Marinha· e Guerra. antes. de emHtir o 
seu parecer sobre o projecto n·. 25, de 1921. do Sr. Senador 
Sampaio CorriJa e outros. 'julga conveniente sejam ouvidos os 
Estados Maiores do Exercito e da Armada . 

. . Saia das Com missões, 2.6· de setembro de 1921. - A; In
dio do Bra:~ir. .. Presídente. -'- Benjamin Bm•roso. Relator. -
Carlos Cavalcanti. · 

· . O Sr. Cunha Pedrosa- Sr. ·Presidente, nãó'me foi possí
vel as~;:istir a se~são de sabbado ultimo·. e, por isso, não ouvi 
os honrados e illustres Senadores 'Pélos .Estados do' Rio Gran
de :do Sul e Rio de .Janeiro, r.u.ios nomes declino, com ó re-

.speito e. a consíderacão que me ·merecem SS. EEx, os Srs. 
Vespucio de Abreu e Miguel de Carvalho. . · .. · 

. Procurei; entretanto, ler os brilhantes discursos qm~ am
bos proferiram em commentarios á mensagem com que o Sr,. 
Presidente da· Republica justificou perante o Poder :Legisla
tivo as despezas com a recepção dos soberanos belgas. 

' ' ' ' ' 

Da leitura a que procedi em confronto com os termos 
.da mensagem; cumpre-me declarar ao Senado que estou de 
perfeito ·accôrdo com o juizo tão leal e justiceiramente ex
ternado· pelo: nobre representante d'o Rio. de Janeiro, isto é, 
que S; Ex.~ fendo sido um dos que combateram no. Senado o 
credito · illimitado, não se considerára, todavia, . melindrado, 
Visto· estar convencido . de. que a mensagem. não attingia os 
membros do Congresso ·Nacional. 

' ' ' ' i -

· Sr. Presidente, sendo e·sta, como effectivamen:te é, a 'Ver
. d:ide, · é evidente· a iniustica com que aqui o respeitavel re
presentante do' Rio Grande do Sul, · co:nsideTando o· honrado. 
Presidente da Republica capaz de offender .com e:x:pressões 
descortezes e roEmos delicadas a sua susceptibilidade ·e a do 
seu não menos illu!'ltre e digno companhetro de bancada, cuja 
ausencia, por mot.ivo de molestia, todos· nós lamentamos, o 
Sr. Soares. dos Santos. · · · · . · · . · .· 

• ' ' ' i . ' 

Cnm ·erfeito, Sr-:. Presidente, conhecedor:, como é, o Sr. 
Epitacio Pessôa. ·dos deveres. dir.eitos e responsabilidades dos 
reprei:'P.ntarites dos tres· Poderes em, que· se divide a Soberania 
Nacional; homem culto' e· eminentemente cón~;:titucionalista; 
não 'lbe era'.dado de!'lcer, em um dôcumento politico dirigido 
an. Congresso' Nacional, a atacar e a censurar membros: desse 
Congresso, pela attitude que tomaram na tribuna parlamentar 
co.!ltra , ~ .PT'Q.iecto de ~:ir edito illimitado para; a re(}epcão dos 
re1s da. Bolg1ca. . , . . ·. . . . . . . · . . 

" • ' ' ' j " • 

. ··Não' se póde conceber q·ue a tanto chegasse o ohefe da 
Nacão, por mais. melindrado· que e!lt.ivesse S.· Ex; rp·elos ·que 
suspejtaram da sua liztira na' applicacão do· alludído credito. 
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Sr. Presidente, as expressões · dos dignos S'enadores que 
combateram o projecto, baseados em princípios de doutrina, 
.e, portanto, guiados pela t>ôa :t'é com que costumam· defender. 
suas idéas, não podiam· ter magoado o· honrado Chefe do Es
tado porque S .. Ex. não desconhece os principias .. republi:
oanos que orientam a bancada situacionista do Rio Grande do 

. . 

:Sul, pelos q.uaes um dos seus· •princip:res propositos, sinão o: 
capital, é deixar exclusivamente ao Legislati::vo o. direito de 
orçar a receita . e ' fixar a despeza. · · · · 

R. Ex~ sabe que, assim procedendo, os senadores rio
·grandenses não tiveram ·outro intuito sinão o de sustentar os 
seus princípios, zelando. e· salvaguardando as prerogativas 
constitucionaes do Congresso. · . . . ·' 

Aos honrados Senadores, portanto, como a nenhpm ou
tro. membro do Poder ·Legislativo, é intuitivo, poderão attin ...... '7" . 
gir as considerações d:a mensagem, pelas quaes se julgou tão. · 
melindrado o ·meu illustre collega Sr~. Vespúcio de Abreu·: 

Não, Sr. Presidente, como muito bem fez, ver o honrado· 
Sr. Senador Miguel. de Carvalho, a ·mensagem só podia: visar' 
os censores extra-parlamentares. · 

Todo ó mundo · conhece a maneirfa desabalada com que 
certos .orgãos da imprensá destà Capital costumam atacar os 
actos do actual Governo. · Esses ataques· tornaram-se mais · 
acerbos, por occasião <la chegada dos soberanos ·belgas,. ten.;... 
:do-se lançado mão de tudo ·p,ara tornar, aos olhos desses so
beranos, impopular o Presidente da Repuhli_ca. 

Foi justamente por esse tempo · qu,~, apó:; o Congresso ·· 
ter concedido o credito ill'imitado a que nos referimos, mais 
se e~c:itou a oppodçi~G ao Governo, pr-.:u::urtt:1do-sw salientar a 
falta àt• escr>u.pulos de Congresso em. dar ao Presidente. da 
Republica aquelle credito e para logo se ·insinuaram as mais · 
ignominiosas suspeitas contra . a· honorabilidade ·.dó Governo .1 

. Tal foi o. intuito .de melindràr ·o ühefe -da. Nação. em 
respeito á applicação ·-cio mesmo credito, qÚe em abril ultimo, 
a·pjparo-ceu uma pub)icação elevando clandestina e .falsamente 
o~ gasto~ com a recepção, a mais de 27 mil contos, quando a 
Cifra -verdadeita, e provada documentadamente na recente 
mensagem, ficou ::'tqucm da metade daquella irriportanéia. 

.. T'oram. taes factos! Sr. _Presidente, que prÇ)voc.aram ··do 
Governo aquellas cons1deracoes mais ·fortes, com que. o -Sr., 
Epitacio · Pessôa quiz repellir as ·insinuações . injuriosas dos ... 
seus accusadores. E' . do seu-. feitio moral não . deixar sem re- ' 
·Sposta. as arguicões, incalbiveis que lhe. :f~~m; dahi o ter por 
, vezes de se aprc.vmtar das mensagens como valvulas de de.- · 
· fesa pemnte ·o ·congresso e -com endereço 'tamb..em a:o ":publico 
·.sensato, para· destruir as in,iustas·· accusaçõcs ·· ilos seus act0S',. 
- e' ·restabelecer a :ve~dadc dos acontecimentos .. ·· r. · , . 

. Sr. .pr'esidente, dadas. estas: expli~~cÇíes: ao . Senado; vou 
mostr~r de IpOdo .claro .e 1nsophismavel;- :que da prOpria men
sagem. se evidencia a •·prova provada··, de que absol.utamentc o 

·.Sr. ·Presidente. d::í Republica, .não teve por int.uíto' referir-se 
nos ·nobres Senadores e nem a SS. EEx. fez,.all1.1zão. 1 

,· ... , .. 

)ti 
I 

., 

~ 
I 

'· . ' 
~ 

' I 
·. ·I 

\ 
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. . O honrado Sr. Vespucio 'dJe Abreu certamente· mble·stou-
. se porque, lendo, talvez, apressadamente aquelle documento 
J?~J.!SO_u, .~e M!)- fé, estou certo, que o Sr. iDr. Epitacio Pessoá 
fazH~ reierenCia ás (}1'avr?s, censu1'as levantadas no · Cong1'esso, 

. . ~~a, si assim fosse, si S. -Ex:. houvesse dito qÚc a •critica ' 
fo~. fc~ta no. Congresso, era cabível attribuir-se á. Mensagem 
o mtu.Ito de responder aos Co~gressistas, porque s6 elles pódem 

. da ..tnbuna tr~tar de materw. sujeita·. i'Ls suas .'d•eliberações .· 
!Mas, Sr. Presidente, a Mensagem. não affirmou tal; o nobre 
Senado·r, sem se aperceb'er, trocou, .no topico copiado e .. em 
torno do qual bordou seus commentari0 s, . uma palavra por 
outra, mudando -completamente o··sentido do perioao. · · 

c: ' ' 

·Si rião, vejamos. Da l\1:ensagem consta o seguin~e trecho 
depois de fallar da concessão •do .credi.to illimitado, trecho qué 
é o segundo periodp : 

L ' 

~sse acto foi thema para violentas censuras ao 
Congresso e suspeitas ignominiosas contra· o Governo 

. (Dia1'io do Conm·esso· de 23 de setembro de :1.921. · pa-
gina· 4 . 4-83) • · · · 

. ~ogo, o Sr. Pres.idente da Rei:mblica não pediá. ter res
pondJdo aos Congressistas, porque as censuras a que elle se 
referia foram· levantadas contra .o Congresso, e não no Con
gresso, como, por equivoco, escreveu, na cópia constan~e do 
·seu ·discurso, o nobre Senald o r pelo · Rió Grande do· Sul. 

' - l . ' ' ' . ' ' ' ' 

E' intuitivo, é claro, Sr. Presidente, que a Mensàgem, 
i'allando dos que dirigiram violentas censuras ao Congresso, e, 
a · elles se. reportando, não podia alludir aos· membros desse 
mesmo Congresso; a estes,·· repito, só podiam attingir as refe
rencias da Mensagem, si a. critica houvesse, no dizer do auto~ 
da Mensagem, sido feita no Cori{J?'esso.. · ·. · . 

Fiqu.e, pois, certo o. íllustre representante do Rio Grande 
do .Sul. de que de/ nenhum modo passou pela: mente do hon-. 
rado e 'eminente Sr. Presidente da Republica, .ao. dirigir aquelle 
documento·· ao Congresso Nacional, desrespeitar e suscéptibi"":' 
lizar. o mesmo Congresso só nas · pes.sôas dos honrados ~apre
sentantes que, ·no cumprimento es.trwto .· 'ClJe seus deveres com. 
stituciónaes, · combateram . a concessão 'de creJdito . illimitado 
que, em sua ·alta· sabedoria, aprouve ao Poder Legislativo Fe"":' 
dera! conceder ao Poder Executivo para a Nação receber de 
modo condigno, br.ilhantc e 'Sem . desperdício çle dinheiro·, os. 
magnanimos ReiS' dos Belgas. . · ·. · ·' · . . 

., A,:Mcnsagcm em questão deixa, sem .nada mais a .. desejar, 
a prova esmaga:dora da correcção, • da honestid_;td~ e da lisura. · 
com qúe o Governo soube; para honra, da N~cao, corre~po~d~r 
ú cs·pectativa do .congresso quando )he .confiou. o cred1to 1lli"":' 
mitado sabendo que el!e seria somente applicado ctent.ro rios 
orçaméntos necessarios ás elevada's c P:t:eci~as home~a~ens .. a 
tão altos e nobres hospedes que, pela primCJra vez, VISI_tavam 
n nossa ]?atria. ···. · ·. · · ·· · · . 

E~~ o· que . Únha. a dizer, cm cumprimento. do meu; de.vcr, 
como amigo que sou do . Sr. Presidente 1da. Republica., devendo 
salientar .que as. ~onsidcracões ·que venho de· .expcndez: foram 
coordenadas sem que a respcitp eu houvesse J.ll~ entend1dp. com . . . ' 

.. 
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o Sr ... Epitac.io. Pe~sOa, oom quem n§.o ·tenho en,cont;ado desde 
a ~It1ma aud1eno1a na sexta.feira passada. (Muito bem; 
mu~to . bem •• ) . · . . · · 

!J Sr. Vespucio de Ahreu - S~. Presidente quando na 
sessao de s~bado. ultimo, tive ensejo· de dirigir 'a palavrà ao 
Sena~o. relatiVamente. á Mensagem enviada por S. Ex., o.Sr. 
Presrdente da Rep?blloa ao outro ramo do Poder Leg-islativo, 
referente aos cred1tos para ·occorrer ao pagamento das· despe..; 
zas de recepção' dos soberanos 'da Belgica, tive ópportunidade 

· de dizer que vinha á tribuna, não' magoado 0 u melindrado . mas 
apenas surpresp pe~a · l~gUàgein. qu.e, · á :primeira vista, pare
ceu-me offens1va, 'Já nao direi ao ·Congresso Nacional- mas 
áquelles que, aqui, haviam combatido o ·projecto que deter
min~va a abertura de .creditas' illimitados para a; mesma re-
cepcao. · . 

·Sr .. Presidente, tenho .tido. innúmeras . occasiões de · de
clar:ar que o. P~r'tido que me delegou poderes para. renresen
tal-o no Congresso tem por nórma. não· fazeropposicão sys- · 
tematica n.em dar apoio incondiCional a governo algum. Ex .... 
tranhandq as expressões, que, li, neste recinto, , fil-o porque, 
mesmo. rectificaq.o. o eaui;vo{}o do no por ao - a 0 emvez de 
no· Congresso por aq. ,Coooresso ·- havia, ·logo. no periodo 
àbaixo, que o meu. presado collega, representante da Parahyba, 
nãó leu,. havia um trecho que estabelecia uma fórma dubi-. 
tativa mesmo pára · àquelles que si pudessem considerar na 
excepcão, como si fossem _levados ·por um amor sincero e um. 
bem .exaglgerado ·ás prerogativas do Congresso. Nacional'. Foi 
justamente esta fórma .dubitativa· que me causou extranheza.' 

·como dizia,. nã~ teriho obJectivo ~e Jazer o'pposicão sys- · 
teinatiéa a quem. quer :que seja, como não tenho o de dar· 
apoio incondicional a qualque.r :g0 verno. Portanto, não tenho. 
duvidas em acceitar as explicações que acabam de ser dadas 
ao 'Senado pelo illüstre representante da. Parahyba; desde' que · 
S ;: Ex. · vem affirmar. ·:com á autoridade . qúe tei:n . de repre
sentante da Parahyba, :no Senado, e. com· à autoridade· que tem 
·como . pessôa .·que· coi1viV:e intimamente· c0 m o Sr. Presidente 
da Republic,a; não ter havido, da parte qo 'Ch.ef'é dâ Nação o 
intuito cw.e me surprehendeu . .Seria até,· da mmha parte; uma 
indelicadeza, ·si· eu não 'acceitasse as e:x:plicaçõe~ offerecidas 
a esta Casa.."'· ' · · · · ' ' · · · , · . ' · · . · · . · . . 

' , • / • i . '' '_ _ • " • ' ' ' ~ , ' ' ! : '1 j • ' ' , ' ! I ; , , ,_;.,;. > ; f , , 

Sr~· Pr.esidente,. extranhando, coi:no. fiz, na sessà:o passada, as' expressões que me pareceráni de alguma,,.fqrma ,in~onye. 
nieiJ.tes,· em vir~ude da existencia.de.'um tr.e~ho. quJ .Pod1a ser 
~era:dor•de duv·Idas ante o modq'de·encarar.· a questao, ta1,1t~ da'. 

· minha parte 'COmo .da ·parte 'do .meu· honrado collega e ·.~m1gl?, · 
Sr': ·soares dos. Santos; nãô•· tive . em vista vir 'promover, .aq?-I; 

· unia' opposiçã!o · · cont.ra determinádo 31cto ' do Governo. · 'V 1m· 
·apenas'' mostrar que ·me sentia . surpreso ·com· •aquelle modo·lde 
exprimir; '· .. ·.~ . • · .·. · .''' ·,. · .. · · · ... , . ''.' ·· 

1 .: • o • ' • , , •• • , i ' ' • \ ·, , , ' '1 .t . .: . · • " , 

. ': . Não' existindo, por · corisequ~ncia, da "P.arte:: de. :~'· ·. ·~x., o 
· . :Sr. Presidente da Republica, nenhum annno :ou. mtulto- }e 

'censura ·•águelles ... que··· no' .. Jegitimo' ·desem1)en:b.o .. das· ·~unccoes 
legista..tivas, ~ssum1ram 'attitude 'Dr6 ou .con!r.a. o· pro.1.ecto de · 
credito illim1tado não' po·sso, nem devo. contrnua.r a ~hmentar 
:1 SUl'l?reza 'que manifestei. . ·. . . · 

,. 
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Sabe V. E:x:., como o Senado :inteiro sabe, que, eni relação 
á bóa marcha dos negooios da administração 'pub.lica, 'nósf os 
da bancada governista do Rio Grande,. como, ha pouco c as
si ficou o nobre Senador os ·representantes do Rio 'Grande do 
Sul, não podemos ter outro desejo senão o de que os neg0cios 
publicas sigam os tramites naturaés, sem tropeços ou· em
baraços,. porque dessa. ró ta, . que deve . ser trilhada, dependem 
a ordem, o bem-estar e· a prosperidade do paiz. . ' 

Somos republicanos por· temperamento e· por· educacno, e 
temos, embora minima, uma parte de. responsabilidade na si.,. 
tuação politica qúe dirige actualmente os destinos do Brasil. 

.Sabe l:iem V. Ex., Sr. Presidente, que, não por valor pes
soal. mas, pela .. contingencia aiCcidental de · representante 
aqui do. Rio Grande do Sul, por delegação do partido repu
blicano sul rio-grandense no problema da s:uccessão presiden
cial, · tivemos, ensejo . de . collabor.ar, ·.embora· com. uma .parte 

. muito modesta, para a constitl,lioão do a9tu~l Governo da Re-
publica. · 

' c : '' ' ' ' • ' " t ' ' 

. Portanto, . pàrticipando dessa responsabilidade, o ·Unico 
desejo que podemos ter é o. de. que. este governo possa desem
penhar o seu mandato com. todo. o. brilhantismo para a feli·- · 
!Cidade da Republica .. ·· • . . . · . · . . · .. . 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) · · 

o ·SR. · PRESIDÉNTE - Continua. a hora . do expediente .. 
'(Pausa) • '· · · 

Tem a palavra ·o Sr. Y.espucio de :Abreu .. 
. 0 SR.· VESPUCIO DE ABREU - Sr. Presidente, no primeiro 

terço do seculo ultimo, os povos das · duas Americas pro
curarám ·libertar-se'· do· jugo das Metropdles que os'· haviam 
colonizado e, depois; os opp~imira coin: os . exc.essos do se'u' 
poder,·~ com a absorpção de. I1berdade' e . 'dos· dire~tos. •de . ~eus 
habitantes; As· idéas de liberdade 'que ti:nham promovido a. 

· independencia da· America. co ·Norte,· ·ciue. haviam' trànsposto' 
o oceano nas · bayonettas'" de' Rochambeau ·e de Lafayette' para 
promoverem ·a decilaracã6 · dos ·direitos do hom·em ·em · 1789, 
vieram r(;lper~utir na Amer~IC·a .latina,i :promoyendo .· c).a .Pa~t~. 
dos. seus· hab1tantes o sacudlmento-.do· .Jugo que os .oppr1m1a. 

o , , • , ' (.' • I ' .: ,. • • I • .. • , I \ " , ; • ' , ) . , , ' 

Entre estas. duas ,das mais' p'reciosàs joias da corôa hes ... 
panhola. luctarám com todo o denodo, ·com todo o ardor 1 e 
durante largo tempo· para' coniquistar ·a 'sua independencia' e a 
sua libe:rdade :' o Perú. e o -Mexic;:6,'. que ·neste anno c'o:inme~ · 

· moram o centeriario 'da. sua independencia. · · · · · 
· · Gra~des ·fora~· ·os. ~a~pos : cie . he~Óismo .·: pratica·dos pelo 

seus filhos,, .que.·deixaram; esculpidos nas paginas .da historia 
os se:us nomes Iegendarios, com: as tentativas que Jiz.eram .desde 
1808 a 1821. paraleva:r a effeito este commettünento.. . 
.. ' _Na ~~~ta ~e:dêân~,' entre o~· m~i~ ·a~dorosos;· .ent~~ os que 
mais: contribuiram,.para ·levar a: effeito."o::brilhante ·commet..; 
timento,. serià injustiça. não desLacar desde logo os 'nomes glo.
riosos de : •Hidalgo~·· Allende, MoTellos, · Xavyer • ·Mina, Vicente· 
Guerrero, Iturbide .. e. O'Donagú. 

'•' l ·, 
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Foram: estes, tSr. Presidente, qu'e, em 11 annos dé lucta, 
oesde. 1·&:1:0 a 1821. jámais dei:x;aram arrefecer o fogo sagrado 
do amor pela independencia c a maior parte dc!Jes pagou com 
:n. vida o amor á liberdade. ... 

.Depois de porfiadas luétas, d·epois tdo varias tentat.ivas, 
conseguiu o povq mexicano, a 27 de setembro ·de 1821, 'lH'O
clamar a sua independencia, a sua separação do ,jugo hes
panhol. 

. Brilhante tem sido o desenvolvimento· desse nosso irmão 
latino da America' Central. Neste seculo de in~ependencia tem 
affirmado perante o mundo a sua dvilisaçãci, ·a sua liberdade · 
e o seu gr!l!nde progresso. · · 

Houve, é certo, durante 'esse lapso de tempo, o i:lesc.jo de 
subjugai-o a -uma dyna:stia est:l'angeira, mas · o patriotismo 
mexiiCano reagindo, sob a direcção. de Bento Juarez, r.econ
quistou a liberdade do seu paiz, e a ·estabilidade da Republica .. 

O Mexico, apezar das suas Iuctas, muitas vezes prorlon
gadas,. tem dado, no pres.ente seculo, :provas da sua . opero
sida:de e rla sua ·energia conseguindo grande desenvolvimento 
em todos os ramos da· actividade humana ... , .. 

Da sua. historia se/Cular, · Sr. · Presidente, podemos desta':' 
c·ar nomes dignos de figurar com largo brilho na historia ela 
l1umanid·a:de. · · · · · · 

. ·Entre os seus homens de. governo devemos c'itar ·em pri
meiro Jogar aquell~ . que, no Congresso de Columbia foi· cha
mado o benemerito, - Benito Juarez, Lordo de Tejada e 
Porfirio Diaz, que infelizmente, por successos posteriores teve 
empanado o brilho da. sua grande administração. 
· Entre os seus homens ode .guerrà c~ntain-se Hid~lgo, Al:
Iende, ·Morelos·, Mario na Escobedo, vencedor ... de Queretar9 .. 
Entre os homens de sciencia citaremos Rafael Lucio. Adriano 
Sierra, .1\franoel Carpio, Francisco Ortega, Tosé 'María. Vertiz, 
IR:af.ael Alieta, Gabirib · Barreéla, Ignacio · Vallasta, · Ignacio ifta·-: 
mirez, · Jo!liquim de 11\sasúi, João . · Diaz Covarrubias,. ,E:i:r.íilio· .. 
iRab.aza, Manoel de Pena y ·Peiía. Entie úS homens de .lettras 
destacam-se,. Juana Ignez de ·La · . Gruz, . chamaaa a decima 
musa, João· Ruiz de· Alarcon, André Quintana .. Roo', . .rusto 
Sierra, Agostin 'Rivera, Ignacio Altamirano, Yicen~e !R.iva Pa
l(!cio. Frederico /Giamboa, 'Rafael Delgado, :A:mado Nervo. Diaz 
~biron, Gonzalez Martinez e outros .muitos.. . 
. . . É' ,justo, Sr. P;J;eSid~nte, que a e.ste povo irmão,' ·que. re-:
presenta um. dos ramos. mais .fortes da raça .latina na pãrte 
norte do nosso .continente, o Brasil, que em breve tambem fes:' 
te.iar o cen~enario da sua independencia ·politica, ven)ha as
sociar-se ao jubilo muito natural que' deve borbulhar no /CO
ração do povo m:exic.ano, pela data do rcentenaci-0 da sua inde
pendencia, · compartHhando das alegrias da,quelle . povo .·irmão. 

Fbrmamôs com aqueJle povo 'o conj~nto ·da ra'cia que· n·a: 
Arnerica, no ·hreve ··lapso de tempo de cem annos 'de vida in
depedente se vem affirmando com· extraordinario brilho C'. 
:!)ara aquelle o: futuro reserva .larga parte·. no. clireccão . dos 
destinos do continente, raça que pela sua solidariedade ha .elo 
consel'var sempre o brilho que l.1erdou elos. seus antepassados. 

. .., . 
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S.Ê.SSÃ!O· t:r.i:' 26 DE 'sE'l'EMBnO DE 1921 . . 
'.a97 . 

:Pcr:o, Sr. PresitlenLe, a V. Ex. que consu!Le ao Senado 
que devido n. ser amanhã feriado cm homenagem ao povu ir
Jnãó, seja lançado na acta dos nossos trabalhos do ltoje um 
_:voto de •cong·1·atulacões .com o povo mexicano, que se ~elegra
phe ao Senado daquella naoão, enviando·. as nossas ma1s calo
i'osas felicitações pela data do centenario da sua independeu
cia, e que, corno homena;g;em do Senado brasileiro não s~ja 
maJ.•cada ordem do dia para mnan'hã. (Müito bem; mutto 
bem.) · 

O Sl'.'Presidente ,_Os. St•s. que appro~am o requerimento 
({Ue acaba dr:k ser apresentado pelo representante do Rio 
Grandco do Sttl queiram ·levanta-rs. (Pausa.) . 

ll]'oi approvado. 
"' .. 

. ' 

. Em virtude do voto do· .Senado ser..á. inscripto. na. acta dos 
nossos trabal-hos de .. hoje o volo de congratulações com a nação 
mexicana, será enviado um telegramma de felicitações ao 
.Senado .mexicano, deixando a Mesa · de marcar ordem do dia 
;para aman'hã. 

'' :• 

O Sr. Euzehio de Andrade :..- Sr .. Presidente. requeiro. a 
· :v.' J~x. consulte o Senado se permittc sé.ia inserido nos· ·An

naes dos nossos trabalhos a formosa ciracão ·pronunciada pelo •. · 
e·g;t'egio Sr. Senador Ellis, como orgão da Commissão: . dos 
Vinte e Um .que foi levar ao Sr. Senador Ruy Barbosa as· 
cong1•atulações do Senado pela sua brilhante eleição para juiz 
da Côrte Permanente de Justiça [nternacional. O mesmo re
queiro -quanto ao ·substancioso discurso . ·com · que o illustre · 
Senador bahiano agradeceu ao Senado aquella ·manifestação .. 
;(Muito. bem; mu,ito bem.) 

. .'· . ' ' -

O Sr: Presidente ,..... O Sr .. Senador Euzebio de Andradé re.;. 
quer sejam inseridos.·nos Annaes dos nossos trabalhos os dis-

-cursos .pronunciados pelos Srs; .Senadores Alfredo Ellis e Ruy 
Barbosa, na residencia ·deste, quando· a Commissão do Senado 
foi cumprimentar o nobre ·senador bahiano pela sua ele·icão 
para juiz da Côrte Permanente de .Justiça. Iriterna.Cional. . 

. . . 

. . Os senhores que. approvam este. r-equerimento ,.queiram 
~evantar- se. (!Pausa.) · · · · 

. . . 
. . .. Foi approvado. · 

· ORDEM DO DIA 
. 

Votação, em 3• discussão, da. proposição da Camara ·dos 
Deputad.os n. 22, ·de 1921, considerando. de utilidade· v.ublica 
ti. ·Sociedade Amante . de Instrucção, desta Cap.ital. 

fAppr.ovada; vae ser 'submettida á san:Ccão. · .. · . 

,. . Yotaçã~; em s• di~cussão~ da. proposição ·da Gamara dos . 
De];i'ut!ldos n. 44, de· 1&21'; que :1.bre, pelo il\Hnisterio da ]'a-

. zenda o credito de 2~ :529$144, &upplementar á verba s• "Re
cebedoria· do Dist~icto ~ederal ", · para· pagamento da despeza 
resultante da equ1paracao das quebras .. dos . thesoureiros . e 
fieis dos pagadores . e 'fieis do ~llhesóuro. •· ·. .. . . - . . . 

App_r-ovada; .vac ser submetti4a c\ sancção •. 



ANNAES DO SENADO 

Votar;fto, cm 3" discus~ão, da proposiiJüo da Camal'a dos 
\Deputados n. 58, de :1921, autorizando o Governo a abrir o 
credito necessario para pagamento ao marechal Hodolpho 
Paixão, do soldo correspondento ao período de 9 de janeiro 
a 9 de fevereiro de . :19:15, em que esteve funccionando no 
•Con~rrcs:;o Nacional . 

• 1pprovada; vae ser· subme~tida ú. sancçüo. · 

Votacão, e~ 3" discussão, da proposição da ·Uamara dos 
Deputados n. 59, de :19.2:1, que abre diversos creditas supple
mentares ã's v-erbas 6", 8", 21~, 30" e 33" do orçamento vis·ente. 

Approvada; vae á Commissão de Redaoção. 

Votação, em 3" discussão, da proposição· da Camara dos 
Deputados n. 26, de :192:1, que mar,da contar pelo dobro, aos 
offioiaes do Exercito, da Marinha e da Policia, o tempo de 
serviço prestado na Commissão de Linhas Teleg·raphicas. 

Approvada; v::w á Cómmissão de l1edacção. 

Votação, em s• discussão, da proposição . da Camara dos 
Deputados n. 208, de :1.92:1, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 26 :·H~4$223, ouro, que se destina 
a. saldar a divida do Thesouro Nacional com o Lloyd Real 
Hollandez, pelas passagens fornecidas, em Amsterdam, a .bra-
sileiros, no . começo da guerra européa. · 

Approvada; vac ser snbmettid;t á sancção. 

Votação, em s• discussão, da· proposi~ão da Camara dos· 
De-putados 1n. 208. de :1920, que abre, ·pelo J\llinisterio da· Fa
zenda, o credito especial de 22 :900$, para pagamento a Vi
cente dos Santos . Caneco & Comp., do premio ;.que lhes com
pete pela construcção .do cutter denominàdo batelão n. 2. . 

Approvada; vae eer submettida. á ·sancção. · 

CREDI'rO PAHA PAGAMENTO A I•NSPECTORES. D,<\ 11!5COLA MILITAR 

' 
2" discussão da proposição da Camara dos Deputados 

n. 62, de :192:1, que abre, pelo Ministerio Ja duerra, um cre
dito de 3:667$820. para pagamento de di:ffcrença de venci
mentos devida. a. Fernando Lort-íti .WernP<>.k. e outros, inspe-
ctores de alumnos da Escola ·Militar. · 

. Approvada • . 
'• 

. . . R®~ :OE PESCA 

Discu-ssão unica do ?Jéto do Prefeito n. 9, de i920, á re
solução do Conselho Municipal que permitte no Districto Fe
dera! o uso da· rêde denominà:da. «Trainair~ para a. pesca da 
sardmlla. .. · • · · • · · · . · 

Approva®; va~ ser dev9lvido ao Sr~ Pref~ito ... 
· O Sr. Presidente ,....., Nada m~is havendo a. tratar, vou le-

vantar a sessão. · 



SESS~ ~M 26 DE SE'l'EMBHO m: 192i 399 

•• 
Desümo para ordem do dia da seg·uinte: 

3" discussão, da proposioão da ·Gamara dos -Deputados 
n. 2610, de 1920, que organiza a Contabilidade Publica daUnião 
(com conendas da Cornrnissão Especial de Contabil·idade Pu-
blica, já approvadas e parecer n. 256, de 192.J); · 

. 2" diooussão ·da proposioão da Gamara. dos Deputados 
n. 61, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Guerra., o cre
. dito de 23 :901{)1$000, supplementar á verba 1 ~· «Obras Mili
tares:~> do orçamento de 1920, destinado ao pagamento devido 
a Paes & Comp. (com pa1'ece1• da Commissão de Finanças 
of/erecendo emenda, n. 264, de 1921); . · . 

2" ~is,cussão da proposição da . .Camara dos Deputados 
n. 69, de 1921, que .abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre-

. dito especial de H :903$520 para pagamento do que é. devido 
á The Loodon Brazilian Bank, Ltó., em virtude de sentença 
judiciaria (com 2)a1·ece1; {avm·avel da Commissão de Finanças 
n. 267, de 1921) ; · · 

2~ discussão da proposição da ·Gamara dos Deputado~ 
o. 15,. de 1921, considerando de utilidade publica a Liga Es
perantista Brasileira (com pa1·ece1· favoravel da Commis.são 
de J·ttstir;a e Le(Jislar;ão) ; . . ' · . 

' 2• &is.cussão (la proposição da Gamara dos Deputados 
n. 140, de 1920, mandando e;x:ecutar as obr.as nooessarias no 
·leito do rio Grande,· desde a ponte do laguarão até a fóz do 
rio Parna'hyba; de modo a facilitar a sua navegação (com pare- · 
cer favoravel das Commissões (j,e Obras Publicas e de Finanças, 
n. 254~ de 1921); 

2• discussão· da proposição da · Gamara dos ·Deputado~ 
n. 214; de 1920, que estende ás pracas da Aramada os. favo

. res concedid6's ás praças d'o Exerci to pela lei n. 2. 566, ' de 
187 4 (com parece1· {avor·avel .das Commissõ.es de Marinha e 
Guer"ra e de Finanças, n. 255, de 1921}; . 

·. 2a &i~ussão da proposícão 'd·a · Camara dos Deputados 
n. 70,' de 1921, a'!ltorizando o Presidente da . Republica a 
abrir; pelo Ministerio. da Marinha, um credito especial .. de 

·SOO :000$000, destinado ás obras da ilha do Boqueirão, de cara
cter urgente e iP,dispensaveis á defesa nacional (com parece,: 
favoravel da Commissã() de Finanças,. n. 278. de ·192.A\, 

Levanta-sQ .:1 sessão ás 14 horas· e 25 m11mtos. 

Publicação feita pol' ordem da Mesa em virtude de delibe
ração do Senado 

DISCURSO PF).ON'tr8CIADO NO PALAC10 RUY BÁRBOSA NA NOl'l'll: DE 
19 D~ BETE~RO DE 1921 

Comntisaão de· 21 do Senado· para felicitar. Rv:,j Barbo1a 

O Sr. Senador Alfredo Ellis começou dizendo que por. ser 
o. m!l.is obscuro foi o escolhido pelos collegas para·ser o por-:-

. ta dor . da mensagem do Senaao. · · 
I 
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Oul.r'ora tw. alvuL'Ud:t do chrislianismo, seg·uindo rumo :1 
c~trella u~ l\iug·os eneoutrnram u rocemuascidu divino o11fer
.tando ao divino infante. incenso, om·o c mirrah, agcn·a ellc 
trazia, rnen~ageiru dos 21 Estados, au grande brasileleiro, ao 
maior tle to.dus, ·o rcsp~ito, o amor e o affccLo de todos ao 
grande cg·1·egio Jilho. Em vez de palheta de ouro, ou pedra 
preciosa, 1001110 dad iva mais apreciada, cm um recanLO de 
sua alma onde não tive:>sem ti-do entl·ada os gelos das ingra
tidões ou as ardcn tias crestacl01~as das desillusões, flores sem 
vi~:o e sem brilho, nins com o perfumo da Sinceridade para 
lhe ofi'erLar. . 

Foi isso que fez. Não traz Joias de oratoria ncni galas ou 
atavios de eloquencia, mas palavras singelas, ·,palavras sim
ples, que tl'aduzam a linguagem do cora~:ão. Ellc vac falla1' ., 

Nas . montanhas da Suissa, do tl\fakohorn, do moiltc Pi
latos, Granrl l<1aucillo, Youns· F·rau ou Mont Rose, de todos os 
·cu nw~. avisl.a-!:ic o Mi.int Bla:nc, sobranceiro a todo::!, com o 
~cu diadcma de prata. alvinitentc de gelos eternos ___, na ·sua 
au:;tera e serena rnajestoade ___, a~sim tambem vós Ruy Bar
l.Josa, tendes o diadema.não de neve mas de luz, como o 1\lon~ 
Blanc ela Sciencia c da. Sabedoria visto por todos,- sobranceiro 
a todos em stta serena ma,iestade. 'c com a realeza ,que •vós con
sagr;a p ~11ais alto expoente da iiltelligencia de nossa I'aca .. 

Mais do que ·a. admiração que me 'causou o f!•agor do 1 

Niagara ucspenhando-se sobre rochedos a :Pique em ca~aduvas 
imrnensas de suas aguas revoltas causou-me a moradia sim
ples e modesta de .\Vashington,. em 1\fount 'Yemon, onde morreu 
c morreu o ·grande pae da Pa.tria. 

Mais do que as geleirás das Montanhas Rochosas impres
sionou-me a espa·da de George .Washington, que osculei, -
reverente, por ter sido o instrumento cbm que foi libertada a 
Grande nação - o instrumento ·que serviu· para .Dlantar: no sólo 
bemdito a .semente da-liberdade. · 

Mais do que as torrentes de lavas rübidas do Vesuvio em 
ancias igneas, me fez e:xtremeccr e vibrar a alma a gal!eria 
à c Raphael, a de Ticiano· no Palacio dos Doges : - represen
tava o vulcão iracundo no vastQ scenario da natureza um mo
numento de •eterna grandeza; os primores dos artistas, a obra 
do genio na grandez·a ·eterna, - · pro·dtucto da centelha divina, 
.semente lançada pela mão· do Creador na· estructura · human·a. 
para significar •e revelar sua omnipotencia. 

Vós tendes .a cenLeH.l\a elo genio, e é: essa cenLelhá.que com 
Juz incompar:avel, .límpida, yos illumina. Senador, na es
trada que trllhaes, desde a v.ossa mocidade até á idade ma
dura .. 

. O vosso occaso é maiSI grandiosq, mais .sublime, mais so-
berbo do que vossa· alvorada. . . · 

':Pendo todas as virtudes, sendo como sois1 o grande :Apos
.tolo. pergunta-se: por que não fostes escolh1do~pa.r.a a cm·ul 
presidencial, quando obtivemos, meu obscuro nome ao · lado 
do vosso, refulgente é bdlhante, na· convenção de· 26 de julho 
de 1913, os snffragios de mais de 600 municípios do Brasil ? -
port.anto, mais da metade dos municipios da Nacão ? 
. . A :razão. unica. oé, .que os directores da· politica ,jogavam, 
como amda .1 ogam, corn baralho de ca,.las mw·cadas. Em fatal·. 
a partida es.~a.va de anflemã.o pe.rd.ida.. · · 
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Amig·o eun1ú ~:uu dr: apol ugus, subre a s iLua,:üo unuluga, 
h~mbru-rne de u tn af)plicavl'l au üllSu. 

· Em um sa11Lual'io de g·t·unde l'umtt, 110 Jlleu ]i:sLado, Jtavia 
unm NuSi:iu Senhora que at.l.ra.hia lliUll.idües de fieis c d(} 
erenles. todos o::; nnnos. Os mtlag·r,~s que se s·uceer.liam ch:L
nmvam de l.oclos us recanto:-; JJOpul<u.:Gc::; ele J)Obr:e:; L' de t:i<!os, 
que euncol'l'ill!n eom ::;cu~ obulm;, ouro. JH'tli.a, e aL1} JOHVi, 
·voli.Uinclo d1~ müu;; vasia . .::. Os üql't·ei:i sé enelüan1. todo':,; os 
annos. sob as ,·istas cttfiÍdas do lll'U\'Ccior~ da irnmudacle, .du 
:r.elauo1· t.lo Sanluarío. Terminada:; tb~ J'e:;!.us, Jnanuuva elle w.1 
::;acrisf.úo Jecllar· a jg·r·.cja c dispor a rcspeeliva mesa · ~~ lJu
ralho !JUra jogm·. - Vo!Lnvu-se vara imac;·cm ela :-:anLa c 
!H'IJlJUlllw-/lw a vat'lida d1~ l;isca -- pi)Úi rJ8Ürva tr.:nnirwda u 
J'c,,·ta .. 

Exeusado . é dizer llUe,. j,_~c;·audu eulll a::; eal'ta:::. t.ltl N1.18SU. 
l::ic:ulwra e e o t 11 as pro pri a:::, um JlO'llc08 la!! c e::; L runs r e r i u pu t·u. 
suas algibeiras u eon teúclo dos eofrcs. 

CoucluiJa. a l.m·cl'u. ·eotu vuz eonlrist.ada, vo!Lu.va-:::e •para 
a imagem da Virg·cm c· expt·c~o>ava-se, lastimando .o occorrid.u: 

«Ji~stuu muilo eSlJltnLaclo eom o ctüpor·Jsmo da min!lm que
rida Nossa Senhora. Parece alé iucr.i.vC'l: .Pura o mmo espero 
4,ue· Sel'ú mais Jeliz.» ·. 

A imagem, com a sua J'aee de Juz c cum os laivos de Lds
Lezu. continuava. no :;eu nicl10. :-:obrnnceh·o au uiLur .. ~erena 
e niaje:;l.osa eorú u r·esplcudLil' · ruaLer~nal illuminando · u ::;ctn
.UlunLe divino ern ur11 hulk1 de eele::>l!.: t:.larão. 

'l'al qual o que vus illurJiinuu u vussa cuu:;cierH.:in, gJ·audc 
c uc;r:cg'if.l hr·a:-;i!ei r·u, !Jfl.f'l1U8 knck:::, :;('m IJl'e. c :<cmprc, sido o 
defensor: do Direito, n AposLulo du Ben1, e o Advoc;-ado da Li-
.Uerducle. · 

- Em urua tarde de• ~··l1•rnbt·o. UjJÚS uru dia inh:ir·u ·Üu 
yiag'Clll. rccordo-ntr! haVI!f' t:lwgacln ·ú embocadura Jo TjiJre •. 
Do lado diruitu O..-l.ia. Por ahi, uul.r·'ora, lluviu.n.J pu~:;u1!0 
LriumphanLcs ·as frota;; Humana!:'; ú c:;~Juerda, a iu.1mensa curn-
J,Hlltlw, cru _:;u,a de..-oladura ll'istcla. · , 

No céo opalino os ultilliOS J.'ttiu.~. du :;ui poeukl illunri
J.ta.Ut.lo t~ cupoia de S. Pedt•u, que revcnli narnen(e su r·g·ia co.n1u 
I:JUI' milagTo, no meio lltHJUelle ..,;CI!!lUl'io ele infinita mi.llancnlíu .. 

Erguia-se. erguia-se. cuntr·a o c•~o, eJu l.oda ;.1 ::ilrtt mu
jc:;ladc I(! graticlcza, cm c·onlra~lc eom a lividez da l!C'ile que 
se apl'J'OXinJava. 

A. obra lH'iUJU de i\Iig·trl~l Ang·elu er1!..,;e.iu, ure::;t:iu e tr·ans
for.·Juava-~c ~~~~~ phanaL 'C'.Illl o:-: itllimos ruiu::; Lie lu% d11 dia 
que expirava. 

•lJhar.ol 'da clu·isl .. airdadi~. ::tllrnllrc I! :,.:·uia o::i pO\'O~~ lJ:li'U. u 
ideal i:iUPI''!fiiO qlfr! o:-: uninrn. ]JUI'tl a Yidtt nl.l!rnn. aiJ'H\'1~:-; d•.1s 
secuJ.o:::, -como obra indest.r:ut·livcl dn g·eni.o huruauo • 

.Afig·m·a-se-me a;:;ora .qtfl? vrí:-: .. lambr,rn l'i.'[Jre:;cn.Lae,.:. synt
bolo semelhante•. cmrncncra 1gual a. da empola da . Jf!Tu.Ja de 
::5. ·Pedro: uma·~; c1 phana! da chr·i~t.andado !~ n :-;y!llbolc! do 
cllri:>l.iani$fl'IO. e vós soi~ n phnn::tl da. huJrlllnH.ladc, Jllumrnut.lo 
peJa ]t:lll,, Íl'f•aCliani:{: (' Piel.'ll<l .da ,SUpl'eJ11a JU8lÍI}U C ela Sll 1Dl'C
lll.U Lilwr·clar.ln dns ]JII\'IJS e do mundo ... 
· ::lalvu 1tr1r Barbosa! 

::5. - ;vol.. v. 



O -oxcollenf.c discuJ·so elo S1·. Alfl'eclu Ellis i' o i calorosa
meu lo avplaudido. 

Huy Barbosa ·abraçou carinlwsumenLo ao seu vü'llw cul-
1~1~ ~ começou a í'allur rcsponclendo ,:J, ·saudação que lho r~)ra 
du·1g-1da pelo mesmo em nome da Commissão dos 2i Se
nadores. 

A llESPOS'rA JJE HUY J3..\HBOSA 

' 
Não l.ont:lt'emos sequer resumir essa adrniravcl pe~:a uo 

Mestre. · O publico sabe da sua g!'andiloqua cloqucncia na. 
t~ibuna popular c nos recintos amplos. i\J as essa cloquoncia 
tmha hunlcrn um raro sabor do novidade naquel!'e sa!iln de 
b~blio~heca, crua é ol'i'icina pe!'Jntlnmllc· cl9 seu grande espi
rlto. EnLI'e a,; oslant.es .al La.,; pejadas de llvros, compaullCiros 
das vigilias do sabio, o verbo de Huy Barlw:;a Lornou· uma vi
bração de siugel.eza que empolgou logu a todos. E i'oi em 
um crescendo, aflorando com il'C!Ue'lla maoslria tão su.a e tão 
typica os lhcmas mais altos·. Não cstrmlhava u ;:rcnerosidaclo 
de conceitos do orador da Com.missão do Senado. Haui
tuúra-se ,jú, t'm um longo rconvivio, ws demasias de 8Ua bou
d!ldc. Sú nessas demonstrações ele carinho de seus pall'i
cws podia achar a forca nccessaria para bom eles em pcnhtn· a 
delicada missão que a noYa judicatur·a ia ensaiar. 

O inl:et•pt·elc da Commissfín r.lo Senado dosculpút·a-SO' de 
não por na sua falia pcclral'ias raras par:a a saudação de .que 
fura incumbido; mas a y.crdadc foi ·que o seu discursu con
fundiu ainda mais an manifestuclo pelo fulgnr magnil'ico das 
imag·cns c abundancia de perolas rebrilltanLes, . mais g-ratas 
ainda ao coração de qucrn as l'ecobia procedendo como proce
diam do um antigo e presadissimo companheiro e .arnigo. 

Conl.inuando, Huy Barbosa doc.lat·ou que vacilláru muito 
em acceitar o difficilimo encargo . .Sentia que era tremenda a 
responsabilidade de vestir uma toga dessa~. para fazcT j-llstiça 
entre os povos, quando ainda duram o:; écos do drama que cn
sangueutmJ o mundo. Nem va·cillára menos em 1907 para res
ponder au eonvilo de [tio Branco, que desejava despachai-o pa
ra Hay:L,Quarcnt.a c dous di as se escoaram sem o orador se re
solver a concordar. Lembra-se, h em que :!'o i em um domingo· 
de Pascbúa. da socegada Poott·opolis. na casa em ·que l'CSidia á 
praça D. Affnnso, que acabou ac.ciuioscendo, o enLregando a 
uma senhora cl<li~ 1·elar;ües da familia a t;ouLesLaçilo ao honro:;o 
convite capil.;r!ando. :rnslamentc uessa nceasiã?, umd. banda· 
do musica Li fóca na praea toeaYn a(!uellc Impres:3wnantc 
trecho ele m.usica da «Tosca» que acompanha Cavarndossi para 
ser fur.ilaclo. A impressão que sentia era l.ambeni essa: ia para 
Haya, vcrS'aclo :w peso do mais tremendo· ele Lod0s. o~ deveres. 
c· parecia-lhe nu verdade que marclJaYa P<~ea o f-uzJlamenLo. 

Nãn ora outra ·agora. nem menor, nem ·rnenos gravo a .eon
sciencia ela r~sponsabilidncle qu~ a:-;sumr.. Mas ?hedeco. com.? 
da ou t..ru vez. como hCltnCnl da fe r. da verdade, rmpoLenle PUla 
resistir :1 unia determinação em que pur~ec ter entrado o fJc
l'ignio elo AlLissimo. que scí ellc tem a vJl'tudc de pre~a~·~l' e 
{lispôr nl'sinl a!' cousa:;. para n victor.ia das causas <la. C1Ytltza
<1ãn. r.t1 ia mnt·cha ascensional ~e processa com scgnran,;a. ulra- · <·és de" V1dos os contrat.empos. Nunca o Mundo rcLrotrahJu. A 
:yerdade vence sempre ·quando ;menos se espera e quando. 
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menu;; ~e ÜHtt;;ilw • .\àu lu i :-::t:li:1u lJlll'tl ::;t:t:\.Ít' u \'CL'dude tJUll 
~~ mcdru. ern J\layu eout os !'l~[)t'escntuntcs do::; gTtllldcs lttt]Je
l.lOS • ~lUJlos dellos, CO/Jto a ;~llcmanlla. a Russia, u :\.usLl'iu
HungTw .• l'l'aw colo.'ls_os e 110 entanto se esfarellarulll em lJÚ. 
A. hLn~lUDltlado eu~Lmua a earninllar sobre esses de.strO(.'(J::; 
p:~l'u. l11·ar do)4. lllOtt \'Os doloroso::; urna nova razão de arnal' o 
Ú!l'Cllo e Sl'!'\'H' a ,J usliça. 

. Lemb_l'tt. w:·~la pas1'ugcm. o ot·adul' tt sua coul'et·enuia do 
Buenos. AH·es. I-ora alé alli l'erwe~cntar o Brasil no Ccntcnal'io 
Argentmo, mas aeahada a sua mis:;fin · ol'ficial. e livre jú das 
aperLur·as dC! protnco!Io, t·casstuniu o seu l'üro de servidor da 
vctdadc c [lJ'I:!r,rou .alto c bo111 som que a neuLl'al idade cl'a. um 
cr1mo qutlJ:rclo as:;:rsLia impassiYel ú ímrnolac;ão da libet"dade . 

. A ~UC.(~essil~J d1t> factos, na .::iuu logicu .. Yciu a Lru?.á, ao 
cano~ a erys[ullrzar:ao des:;r: nncett) de jusLJçu enl.re os ])ovos, 
com a f•z·cu.efio ela Gt!rlc .Pet·mnncntc c• a cleit::ilo de onze juizes 
que dc,·cl'tío l'uuceionae nes~c novo TrilJunal, lJC\)a ínleil'a
mcntp no1·a no ruecanismo ,juúieiariu do 1nuudo. Achou-se, 
não' sal.le como, o or·adur incluidn ucs:;c e,-cussissimo pug·iJo 
dCJ Jwmcns. u UIJavor·u->il: da . .; r·,::;pon:3ahilidaclc.~ de sua missão. 
Mas. fazendo das l'rnqueza:o; l'orçu, eouforma-se eom u voutacln 
de Deus. embora t.enl.ta, ao marelun· pnrn o seu noYu l)O::;to. a 
mesma irnpre~são que lt.:vc uo dia ern qUt.: ueeciLou it· pal'a 
Huya e ouyiu a mu:;ku na pt·ac.a n. "\ffon,;o, etu· Pc!:r·opoiis, 
rxcc.utand•J o I r·edto da «Tu:-;l:a», [rt·dudio r.ltJ t'trziiamenlo cl0 
C a varudo:::s i. 

Todo o l't..'SL•:J dn. t:lf·:v:iiu dr~ Huy at•bos'a em t·r,·s·p(•::;La ú sau
cla~:üo do Dr. All'rc~do Jo:lli;; l'oi lt:.t. tnc.!;;rn:.t (•lcntr;ão de qut: este 
pallído apanhado não pútle sf.'quer · dat· idc!a. · . . 

nef'cri!tllO-::'f} ú pulítir::t e H(J l'aclo rlc nfi.u I C~l.' nt:nea dw
gndo (L PrusideJH.:iu. Ruy H~n·bc:rsa t,e~·c plu·a~es rle ,t;ran~le hom 
humor. aeeenl1.1ando CJUP nau rnaldrzrn. an!.c,; .I.JC'llldtz O·iJUü l.l?e 
aconlccc pot·qur.:· S(Í r.a!Jt~ qu,.in cslú l:'t em e1mn. c flS que lJ.
cam na planide e~tão i:;enlus df.l Lt:arnbolhüo fala\ que. 111a1s 
dia mr;nos dia. sobre\'C!l'\ ans favor·Jlus da voluvc1 deu>;a. 

O mc:"lrc c~onelníu em uma fnt'mosis:-ima J)ct·ura~iio. l.i
l':tndo da grnndcza it~tmen:'t:lt'a\·ct cl~,, aeei~lentes. phy,;H~c1 S .c~~ 
Drnsil oulr·a~ (~onclu,;oe~ nllmenft~:; ;J·mag:ntl.n~lc· dos pendores 
no.cionne8. na oz·rlt>m mot•ttl c na errtlcm. polJtlr.a. 

rtuv Bur6osa fechou a sua uotuvcl falla. cor·oada POE uma 
'·'Sil'ondt,,;rt sal\·n. de pulrnas, ag-rndcet:>ndu a<:: eong·t•::tlular;oe:; de 
::;eus t!Olll•g-as do Senado. · . 

Todos os mem lJros ela r.o.n1rn issiin c as . c!;mu is pessoas 
r,;rcsentes felid taram e cumprrmr:ntnrum S. Ex. 

tOf.i" SESS:\.0, EM 28 DE 's.ETEl\l:BllO D.E 1921 

!>H.ESrDE!'<ClA DO SR. A. Azt;vt;oo, VlCE-l?RBSIDE:-;'tE: 

. 
As 1 s e lh hot·u:; alwc~se a sess~o, n; que coucoi'L'alll. os 

Sr:5. A .. Azeredo, Cunha J?~dros~, Ab~w~ Neves, ·Hermenegtld? · 
de Moraes, Mcnclon~,n Martms, Sllvcrio Ncry, Lopes Gonçalves, 

/ . 
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ofltSI.o Cht't'lliOlÜ, lndiu rJu Hl'a:,:il .. ro,;t! 'Euzehiu. Co~ta nodl'i
.:,:·ul':<. _u,~u.iatuiu Httt't'(l!iO, Ft·am•i:,:co Stí, Elu;v t.lu ::;ouzu .• lofi•.' 
I.yru, Tubin~ .\lullt•.•it·L•, Auluttiu ~\lassn. Yt~tmncit• Sei\'tl, llo:m 
r Sil\·n. Jo:uzt.•llio de .\udrude. Anluniu .\loniz. lkl'llanliuu ?llon
: .• ~it·o .. lt•J·onytnu Mlmkit·u .. \lal'eili utl\' L\teci·da. ;\ligud d•~ L:til'
\':'lllw, J)attlu de Fl'uut.in, ::o;atiiJittiu C:ut'J.'•~n, JJ'ineu :\lael1udu, 
Alt'J''~d·) Bllis. Al\'tll''J de G:ll.'\·al!Ju .. lu;;,'• ;\LUJ•I inllo, Peut·o C•~-
10sf.ilw, L:tii'IÓs t:avakanli, G'!il''l'l•:5u :\lat·qut.'i;, .La111'u Müller. 
Vida! llntno~, J:'l.'lipf."~ ::o;l'himidl, t:ut·lu~ .1-ltll.'bu:,:a e Vc::;pueiu Je 
.~\ul'eU (i I) 

.Deixam de eulll[JtH·ee~~~· cu111 eau:;a .iuslil'it:ada 1.1,; St·::;.: 
Alexnndt'Íilil de Alr.•neut·. (:,_lllut'J••~du Yianna .. F1~]ix .l'tu:ln~eu, 
.AnluliÜit' l:'rt~it'L' .. loiiu ·.f'lwtu0. Cut'Jteit·u ila · Cunlw, i\lunut:f 
Hu1·1Ja, ,\rnu.iP c:.j1;,:, Ulh·t;int· Valla.dão, ()u1u;alu Jlqlkm])el'g·, 
:-:iique.it·n Lk !\ll'lll~ze:;, .\Iouiz :-:iot.lt·•~, H.uy Hal'lJo:;u, l\'ilu J>et,\<1- · 
11 bu. ~\l1.1d e:;Lo J. .. t.•ul. Jiau J :-:iua t·e.~. Bet·mtrdo AluuLch·u. J.'l'all
ci:;e(J ::::alk:;, AdoiJ.Iliu Uot·du, H:un'u,; Caiado, Xadel' da· Silnt t: 
'-'•J'lt""' •J1,.; "'tttlu" r·' I 1 ~-- l ._..... 1,. •• •• ~ ... ,_ .... .. - •• 

E' lida, ]Ju~fa 1.:111 di::H:u:;::;:iu, IJ ::;eJJJ l'•.:cluuwt)Uu ''lJ.lH'IJ\'UdU 
;,t adu da :::•:::::::ii1J auf1.:t·.i.or. 

O Sr. 1'' Secretario •.lú t:•.•lll a d1.r .~t.'f.:'l.l iJtl.c 

·1· ,. J> I'J. I'·' ~''JT' ·'•·' .~4) .. L~' .. ~. 

(JI'fit'io dn ::::1·. I" t'ct:l't;l.ueiu da CatiW.I'a diJ-5 .IJepulltdo~. 
l'0Jllt:f.l1.~lldU ii ~''i;! li i 11 k 

i'JliiJ.'US J (,:.:\, l 

,. -~'fJ - ·I 9"'·1 
•' • I • • -

:\rl.i;;n unien. Fit~il f'l'fll'lli;!Tida a ae.Lu..,,· er~,.;,.;fír, 
atü o tliu ::: dt~ 1111\'IJillbt••J d(' enl'l't.'lti.t.: :u111rJ. 

l, ..... l· "J 'llt'\''1 . ...,e . . ' _, , . 

Cnrn:u·n du;; {li;pufatl•l:-:. :!ti t.k :,:l.'f.t~Juhrn l.l.t~ 1!1·~1 .. -- ,\1·
JIIJIJJIW fludJ'Í!fll•:s 1/u .'\:;r}l'•.'lln, l'l't'.::ddenfe. - ()uslu 1/r!tfll, ·I" 
:-::em·ela1·i" intériw•; - Hl.lflo Curn•:iro, :'UJ•tllt.'nle >'et·vindl.l d1) 
,·;" S•!er·el ut·io. 

Fit·u ,.;n]IJ·t~ a llll'>'!l put·:t .-:t.'.J' di.-:t~-111 idn na i-'t'.:'>'iil.i · >'l'l,!ltillll', 
por sc1: nwr t~J·i:.t ut·.:.:c'ltl.t.:. 

flNIUt!l'illlt'llill d•~ :n .. l(l:-'t~pltill:.l. (iiJÍiltPJ'illina ,fq l\11.~1'1-
l.kHit.:a. ,·;u,·a dt~ ~af111'Jii11n :1"11t'f.url11 de l\IPIIdOJJt.;a, I.'X-ennl--

nwut.l:llth.: ti.-, Y:lfJI.H' Jlucdu, l.oi'JH..!dl.:udn pn1· 11111 ~ubnmrino al
kmfío 'dlu·unl n a ;..:·llel'l.'rt. :.:nl ieil andr.1 I liDa pr•n:::iio t:nrn q110 
pn.~,.:a P''')\'CJ' :i >'lia :,:t1b"i"l l!lleia 1.' :i da.;; sua;; fi I!Jas ntt'WH'CS. 
-A'. _C()lllll1i.~slío de :rusl.it;;a e Lr·;,:i;;lat;;üo e .de J!'inant;;-as. 

11 ., 
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o S!·. 2" SeCl'lltario !li'llf'l•dl• :í ll'ill!i'll oiO:> :'('~.llillL(·~ 

N. .?~ií -·- I 021. 

n~·do.r.•çrio j'inal rio }ll'ojt·r~lo do Sellf/lln n. :W. r/1~ .J !JI!.I. r/i.~pondn 
soln··· IJS (1111cr:ionarios I'! os r,p(~/'1/l'i,.,s rp.tr• JW.\'Sot•am a 
-"''l't.•i,• na ln~Jlt!l'{t"i1"ia r/e PI/rios. JUus e f:fi'IU.II'.'i 

O Cnng·:·(•;.;;;o Naeional rr~;;:nlsc: 

ArL. J. • Os :l'mteeional'ios e o;;: OJ)Cl'arios. diarisla;.; r m.cn
salislas que pa;;saranl a scn·it· na ln;,iporloria de Portos. Rios 
I! Canacs. en.: vi t•Lurle da lmc·.::unpa(;[in das r•.oJwc;;:s(íc;.; ~~xi.~tt~n-
1(! . .,;, g·oza:·ão dos mesmns di!'cil.os e vatlln.:~wns que os das (',.::_ 
1:·:1das elo~ Je:'l'o nrlminii'l.raclas o~~lo Go,·G'nw .f:\•rJel'al. 

Ar·L. Z. • Aos :l.'llneciorwr·ins c oper.·ar·iu:-:. rliaPi::d.a;.: r• mon
,:ali:-:las a que SI) n·J'cl'e o at·Lig·n anLer·ior. c qne eonfttvam na 
rlafa da ~~neampar;ão rcJ'cl'ida, rnais de d•!z nnn1:o;; dfl· sc,rvi•;o 
ali i. ·"'~t·-Ihcs-hn addieionado cs:::r.• I cmpn "'"' rio ;;r>r·,·ieo plt·
ldit'll Jr•dr•rnl. para lodns n." el'J'eil.o.~. 

A!'f. ::.·· Hevn;::nm-sc a;: di:'po;:i(;jjo!,: o:n1 ennl:·arin •. 

Sala da Cnnnnissiio de Hedaeeiio, .2fi de se.tembr·o rl.e ·192~. 
\'r•nrtJtr·io Nr:h.:o. Presidronte .inler·ino. - Firlo.l Ront.()8. Rela-
to-r. · · · ·· 

Fiea sol11.'ro a 1111:sa para se.:: discnLida na ;,;e:::sün :wg-ldu1.e, 
dnpois do pl:loliearln no Din1'io do Cmtg'l'r:sso. 

1\, .:?Rfi - :1.!121. 

[lerlor:l::(í(l final do. cm.rnuln rlo S(•)lndo ri. )il'O})(JSitJOO do r:am.OI'I( 

rios De}JII.ludos u. 2fi, dr.~ 1fi20, wundnurlo r:onlo'l', 11do tlo-
ln·h, 11. o((ir:iu.e.1· rlo E.,:('l't·ilo, r/11. AJ•ntoda ,. da Palic'io, ti 
/t~/11 jJO (/t• .\'f'1'1.'itJO }1"/'1'.1'/"rU/0 1/ff. (:mnmi.I'RtiO l:ondnn, 

Antes do art. 2• que passará a s•, nccrescente-sc: 

Art. Não se inclur. na contagem de tempo pelo dobro 
o pr.!·ic:do ·ele perm::mcncia ncsla Capital, nas cidades de 1\la
núos, Cuyabá e outras, onde, como nestas, os offirlaes, JH'a
<.:ar; e J'nnc~ionarios civis, mencionados no arti.go nnL(~r.c.:lent.e, 
Eminte, depois de· pllhlicada no Düt1'io do Gon(ll·esso. 
d c ·c: xis tenci a. 

Paragra,pho unico; Os pretendentes {L cont.agem d!3 tempo 
pelo dobro cm virtude desta lei, devem solicitai-a ao 1\Ii
nislro respectivo, por meio de requerimento devidamente 
instruido. 

Sala da Commissão de Redacção, 26 de setembro de flj2l • 
. - 'Vcrtancio Neiva, Presidente interino c Relator. 

Fico ;,;oh:·r• a mcsn ·Pnt•n .~r~:· rlisf'ul.ida na · scssfín ;,;e
não estiveram nem estiverem su,jei[o a condiç:õe~ especiaes 



N. 2Bi - 1921 

Rodacr;c1o tlnal dei eme.'nrla do Senado á proposição da Camm·a 
· dos Deputados n. 2íi9, de 1290, mandando contar aos offi.

dacs da l\1·marla, para a 1'C/'m·ma, tempo de serviço prr!
stado como aprendi-:. 11os m·.o~cnacs de "Varinha 

Ao urt. 1" ·- Accrescente-se depois das palavras: «Offi
ciaes de Marinha e classes anncxas» o seg·uintc: «aetivos e 
inactivos~. 

Sala ela Commissão de Rcduceão. 28 de setembro de 19:::1. 
1ienancio Z\'eh:a. Presidente interino e Relator. - l"idal 

Ramos. · · 

Fica sobre a mesa para ser dis·cutida na sess~.o sc>guinLe, 
depois de publicada no Diario do Con(J·rcsso. 

N. 288 1921 

Redacçâo fi'md das emenda.1· do Senado á proposlçao da. Ca
maro. dos . Dt:lllllados n. 1;9, de f !J2.f, q~w a.br·e diver.~''·' 
créditos s·U.[12llcJ1u:ntm·os ao orça)flcnto do Jlúdsterio .ac 
Interior. ' 

Ao ·al't. 1": 

Em vez de: - «de 3:000$ ú verba 6"» - dig·a-se: «de r•~i;; 
34 :992$1!30 ü verba 6" - Secretaria do Senado - sendo: réis 
'l: 082$020 na consignar;.ão «Pessoal» paea corrigir um erro rle 
somma no orçam·cnto e para pagamento das differenças de ad
dicwnacs devidas ao ~ecretario ela Commissüo ele Finan,r;.as, a 
um tachygrapho ele :3" elassc C! a trcs continuos; e. ele rt-is 
30:060$160, na consignação «i\laf.cJ•ial», para reforço da suL•
consignação «Custei o· e reparar.~ão dos automoveis» e pura 
acquisiçflo do material necessar.in :í. conscJ'vaçiio c segnrHnr::a 
elos documentos existentes no .!\l'chi,·o. . . . 

Ao art. 2": 

Accrescent.c-~e in tine: -te bern assim o especial de 2-10S 
:rara. pn;ntmento da!l c!.ifferennas de addicionacs a que l.eem di
reito ·o ·auxiliar dn .".r·ch.ivo 'co um .'iOt"Vente da Scceetaria d(l 
Senado. este no pct'iodo de 1 de ,julho a 31 de dczemhr11 d•! 
1920 !}. aquellc no de J ele novembro a 3-1 ele dc?.cr\'Jbro l.ttm
llcm de 1920 . 

Sala da Cornmissão ele llcdaceüo. 28 de setembro de 1!12). 
- Yenoncio Neiva . .Presir!cnl.c irúcrino. -· l'idal Ramos, flc-
lator .. · · ' · 

.F.icn sobre a mesa. para ser. discntida na sessão seguinte, 
depois de pul~licndn no Dim•io do Cona1·esso. 

I 
11 
11 

•• 

I 
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N. 289 - i9.2t 

ll.edacçcio. final da ernrmda do Senado á propos·içiio da Cama1·a 
dos Deputados n. 65, de l92.f, p1'ohibindo a ünportaç!lo 
de gado zcbü 

Accrescente-se, onde . convier 

«Dentro do prazo de dous annos deverá estar concluido 
o lazareto especial de que trata o art. 1 o, podendo o Goveeno 
abrir os creditas necessarios para tal fim~. 

Sala da Commissão de Redacção, 28 de setembro de 1.921. 
Venancio Neiva. Presidente interino e Relator. - Vid11l 

Ramos. · · 

Fica sobre a mesa para sef' discutida na sessfío se
guinte, depois de publicada no Diario do Conq?·e.~so. 

O Sr. A:bdias Neves (JJelo ordem) -· Sr. Presid•~nfc•. 
achando-se sobre a mesa a proposição da Camara dos Depu
tados que proro::;a a actual sessão legislativa atr! o dia 3 d" 
novembro proximo vindouro, requeiro a V. Ex. consulte o 
Senado sobre si concéde urgencia para que a mesma seja im-
mcdintamente discutida e votada. . 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o r·f~qur>
rimento q11e acaba. de ser feito queiram levantar-se. (Pmtsa.) 

Foi appr(}vado. 

PROHOGAÇ.'i.O DA SESSÃO 

DiRcnssão 11nica rln proposição ela Camara rlos Deputado~; 
n.- 79, de 192L pror·og-anr.lo a actual ~es~fio leg-islativa :11.~~ o 
rlia 3 da novembeo dll cor·rcntc anno. 

Approvarla: v:1r ser enviada :í. pnblicaçfío. .,. 
.. 

O Sr. Abdias Neves ( prd.fr. rn'dem) - Sr. .Prcs irlente. 1'8·· 
f!l.J e iro a V. Ex. eon.o:n H.0 n. Scn ado sobre si conccd r m·g0neia 
ll:tra qur._ sejam ·immccliaf.amrmte ·fliscntidas c volad:1s as re
d:wc;õcs finaes qnr sr nchnm snJJre :1 ·mesa. 

O Sr. Presidente - Os .o:rmhnrr-s qur r.oncrd·'Hl1 11 r·grncia 
para Cf'JP. s0jam immNlial.anwnte discrlf.idns e vnf.arlns, inde
pcndcnl.emP.nf.e rlc dio:cu~;são, as redacções finacs crnc se aehnm 
:::obre a mesa, queiram lcvantar-sç. (PansfJ..) 

Foi concedida. 

Sfío novamrmf:c lirl.as. poc::t.as r>m. rlif'Cll~~iio P. npp_rov:ulas 
a::: SC::\"tlinl.r>::: rrrlac(:.õP.f; · fin~.es: 

Da P.mP.nda rlo Scnarlo :í, pro·pnsiriio rla Cnmnrn rlns D•'Pll
fndo>: n. !W. dr> 1020. mnnrlnnrln conf.nr. pelo rlnhr·n. nos offi
rincs rl0 Exr>rr..H.o. rln Armnrln r> rln Pnlirin. o l.r>mpo rlr. scr
YiGo prcsf.a.cln llft Cornmis,:iio Rnnflnn: 
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Drt f'l1lOIHln cl1"1 ~Cilf11ln :í pi·npo.~ir:iin rln Gnrn:wn rln,; Drpn-
1 nrlns n, 20!1, de I !I.~ li. 1nnndandu f'nnl :11· nn.~ 11l'l'ieinPS rln .\1'
madn. I) 1.1'/lifHI 1'111 IJI/1' JII,'I',.:J:tl':t/11 >;1'/'\'il.:ll)': IIHS lli'J'it~in:'t,..; ,Jn,.; 
n l'.srnnr>.~ Pn1nn npr·t~ndiz''": 

Dns 0111f'llrl:'l~ rln Srnnrln :í prnrn"ic:iin iln C:J!iHll'fl rlnio: 
Depnl.arlns ·11. •i!J. rlr• :1!1.\:'l, 'I'"' :iiii'C.'. 111'!n :'llinis/.t_•,·irl dn :!11,.;
lit.:a P ~~·goeim; tnll!f'iOI'''"· rlh'PI'-""" C'./'l.'diln.<: supplt•menl.ttr·t•;;: 

na rmwnda r.ln i::'Pll:ldu :í J)/'llf'Usi.t;iin ria GHI'i'Hll':l fins J)t~pli-
lnrlu>: n. fi::í, de' 1!121. fll/f'. pl·tdtilll' n illlJ1fll'i:u:iin 1ln gnrln 
Zl'ht'l: O 

Do pro,irc:-~-, rln 8t'nnrln quP ,Ji,.:piíro . ..;ohl·t~ n.~ l'unrcion:ll'io.o;; 
n o~ npPJ'arins rp1r pn.'<s:ll'IIIYI n ""''Yil' nn Jn,.:pt_•nlnr·ia dro Pni'
ln.~. Rin;:: 0 r.unnr.<:. 

O Sr. Presidente .:\s l'r·.~olw:,ir..; v:ín ... e,· deYolvidn.<~ :'1 
Cmnnra rln;:: n,-~rnlarln,.:. 

.,. r!'o:: -•• 1 •. russao 
n . .2.!iO. rll' 1!1~n. 
Unifir•. 

onm~~~ nn nr:\ 
' ' 

COUII:n n" r!l_ll\''1'.\1111.11)_\11" 

dn PT'npu~ieiin dn Carn:1.rn 1!ns Deputados 
qur nl').!:llliza ·a Cnut:tiJilirlnrlre Publiea da 

Veom cí. :\le,;::t. ::;fio lidn:-:. :lLJniacln.-. f! posln8 ern discussão us 
seguintes 

A' p1'0]1nsiciio rln Cnmm·a rlns ()ppulnrlo;.: n .. ?fiO. rlr> '[·()2.(1: 

J\1'1. ·Ja. IP.:rn yr>z dr• ::n. dig·:,_,,, «:11 ·rJf' mnin rJ,-. r.nrln 
:lllll (l)) • 

Saln. da" :-::rr.:sú<';.:. :?R r!P ·"''' r'flilll''' rlt' 1 !)::? I. - Mirt•'r.l rtç 
(,'1/,/''t'Ol hn. 

Ao nrl. :1:1: 
Sub!"lilll:l-Sl' n .pl'inr.ipin ]1f'ln !"Cg'lli111f': 
((Af1\ 211 r],, mni0 de c.nda nnnn. n Poder Executivo on-· 

vinJ•:\. :'t •l)nmn1:n. 'rios Dcpul.ndns n Pl·npllsl.n. dr l'ixn•c:fio da dt~>:
vezn. dn,: Mini~I.Prio." da nunrl'n, ria Marinha e rio ExLcT'ÍOI'. c 
,, ('.l],]r,uln ria l'f'Cciln. ).!'1~1':11 rln. HPPIIlJl irn: e. ao Rcnnclo. n. 1'1'
Jnl ivn no:-: í\lini:::lror·io::; dn J\g!'ir.nll.nJ•n, dn Fn.zt'ndn. 110 Tn!.crior 
t' rln Viar;iin. p:ll'n sf'rvir '-''' !Ja;.:P :i inicinliva rlns lf'is de nl·ca
mrnl.n.:, 

Ao :11'1. Hí: 

SuppJ•imnm-sf'! ns pn.ln.vrnil «n ff,rma. rle pro.ir.clo rle 1r.l 
rnm>), {<r~m artigo,; sur.cessivos na prime.irn parle>> e «na sa
t:ruuda parle11. 



~\n nl'i. r;n: 
Na alinr>n o. rm Yt:'z d1~ .;::í:IJOfl$». dig·a-sr <<iíOO~»: c, n:. 

nlirwa h, "~~"~ ,.,.•z rlf\ «I fi ;OIJII$». di:.;·n-~r <d :noo*OOfh. 

/.lPslnb••l•••::t!tt-"'' .o:'" nr·li', :41 :t lO~•. 

:\n ur·l. Ri: 
"r• ~ . .,,) r,,. 
.~' s I I • t . 

.?' par· I P. Plll' \'I'Z 
«I (I : IIO•llf:OOO:~-. 

rom ,·,~z rir• '1.1111\'N'. ri jg·n-sr <"'inr.n». r>., n:l 
lfp ''11(1\'f':<> t' «!ífl :Oflfl*»· di·;::·n-sP o!:f'iJ1Ct)~> t• 

1\n m·l. sr;: 

St:~1pr·irnnm-:<•' n pdnetptn I' n ~ ·1". Tnf.rJ'C:lli'-Sf' n § :::• 
M11 r·r• n :2." I' n :1" tio) ru·l. fiFi. Tt·nnsl'nrriw-sc n ~ 2" rm al'l .. flü. 

:::=:nln ria~ Sf'SS.it'S. ~H CIP :-:r•IPmhl'n df' I \12 L Mul'r:ilin dr: 
f,nr•n•r/o, 

i'::'.ll:;o.;n.\ 1\ PI10POBJI),,n 11.\ f!,\i\lAft;\ nnH J)F.P.'J'I':\fJ()S N. 21ifl, 
ll" :1 fl:?O 

J\CeJ•c:;rrnl.n-;:r no1 nrl, Hlfi. ~ 1": 
Ap•'•.~ n~ p:llav•·n.~ «pnr· rl':p:<cn dr l.t•rs nnnn~'<:!>: «rl•Wrndo n.>: 

rnr•.<::mn" t'(•enllil' nht·ig·!linr:inmenlr nrJR f'nncrionnrim: de qnl!
:,;,"~ pnmpi)ro nPinnl rnrnf..• o nunclrn da >:rccãn rir EscripltJ t'acã•1 
por Prn·l idas Dnhl'nr.lns do 'rhr:::nrlt'n Snr:·ionni». O mais co'mo 
sr• acha nn l'PI'eridn p:H'Hf.rt•npho. 

Snla rlns . .::e,;:siiP.~. :?i:l dn ~'<ri rmhr·n ·rir H12L 

.las li(icw·rin 

'Srnrln n qnnrlro da ;;per:ãn do c;:;r..riptnrnl)fí.o por pm•f.irln" 
dobr·aclas fln 'l'hrsnnrh Nnr.innnl r.omposl.o un irlnmcnte dP 
J'r1nceinnarins Lccllní,:ns. nfín sr .in~t.ifica qtll:'. em ig"Ua.Idndr 
dr condi(ii'íi~S. v:í ,_,.. pr·ncut·m· nos rlemais clcpnrlnmr.nfos da 
aclminif:'lr·a(i5.n oui.J·o;; elrmrmLn." que fnLalmcntc aincla não sr 
nchnm familia!·isados· com ns rlivcr·sns ramos de servicos clf' 
c:onf.ahilir.lade :;era! da Üniii.o, O~'< qÍ.1aes terÚtm. por êonse
;:;·n.inl.c. fJLW passat· J17'imcit·amenl.e pela aprendi~agcm, com 
;;rave prc.inizr> para n sr~t·vir:n puhlicn e elnmor\'sa in.iusLiça 
r>m·a n(Juclles que sem as vanlagcns rrmtlnrn·atoT'Jas csl.abelc
chlas agnrn. pr.ln arl. :107. dn prn.icc/.n em discns!':fí.o. mom·c.ia
ram annr•>' r anno~'<, pat.nr·almenlc paa I Prcm mni.o: t.nrdc o 
prcm i o de seu~'< c:;:Jon;os P d8dicaç5.o pela especial idade a seu 
r~n.r·gr>. poi~'<. qnl'. nin;:rurm lr·abulha sem l.rr r11i1n · aspiraçiin 011 

11111 rst.imulo Cfll~ aninw c confdJ'Lc. 
l\'r><l.as eondieüns n ncldít.ivn propo.<d.o ri de g·rand~! n.Icnncr. 

,, rir, ínf.cir:l. jnstíon. P::tl't'CI'llfln 111i'I'IJPCI' a nrrrnvncfio do R11-
llnrln. 

Sala da::; """'~õe;:. 28 ri e i"ef.cmhrn r! c ·I !12'1. - Rr.n.i(lmia 
Bni'1'0SO. ' 

O Sr. Presidente E;·li vir[ uri() clns em c nela~ npresen-
ladns. fica snsrcn!'a n discnssfio para nucticncin ela Commissüo 
l:!:special de c.ont::tbilid{tc!e, 

' 



;; ' 

C:I1F:DJTO P.<\RA OBRAS PU~UCAS 

2• discussão <ia proposição da Gamara dos Deputados 
n. 61. ele Hl21., que abre, pelo l\linisterio da Guerra, o cro
dit.o de 23 ;900$000, supplementnr á verba :l4" «Obras l\1ili
t.ares» do orçamento de 1920, clestina.do ao pag·amento c).evido 
a Pncs & Comp. 

Approvadu. 

E' appl'oYada a seguinte 

EME.."iDA • 
' ,. 

Ao a1·t. 1 • - Em vez de - supplemcntnr ~. verba 1411 • 

Obl'as Militares -- do orçamento vigente, diga-se: ·- especial 
o d.r.•stinado ao png·amcnlo, etc., o mais como está redigido. 

CHI':DITO 1'.\H,\ l'AGAi\IF.='lTO, o:l\t VJBTUDE DB SENTENÇA 

2• ciscussão ela proposição . da Gamara dos Depulados. 
n. UH, ·de 1921, que abre, pelo Ministerio da Fazenda. o cre
dito í~spccíal ck 171:90:3$520 para pagamentor.do que é deviio 
á ~l.'hc Lonàon Brazilian Bank, Lt.c., em .virtude de sentenca 
jurJiciaria. 

Approvada. 

OBRAS NO lHO Gl\A~DE 

2" cis!Cussão da propOSlÇao .da . Gamara dos Deputado, 
n .. :1.4.0, de i920, mandando e;x:ecutar as obras ne:cessarfas no 
leito do rio Gmnde, desde u ponte do Jnguarão até a fóz db 
rio Parnahvba. de modo a t'aeilitur a sua n::wee-uc1l0. 

L ~ • 

ApproYacln. 

F.\VOR~:S ,\s t>R..'\ÇAS DA Al'lMADA 

2• discussão ·da proposicão da Gamara dos Deputados 
n. 2'lll, do ·1920, qne estende ás praças da Armada os favo
res concedidos. ás pnwn.s do Exerci to· pela ·lei n. ;? .. 566, de 
1. 87 (L. 

/~ pprovada. 

I,JGA ESPERAN'l'IS'l'A BHASILEJRA 

2• discussão da proposiGiío da Gamara dos Deputados. 
n. 15. de 192'1. considerando de ut..ilidacle. p1.lblica .a Liga Es-
pern.ntista Bras i feira. ·· 

Approvad~. 

•• •• 
li 



CHTWfTO P:\11A onnAS !\"A rT,H,\ DO BOQUEtn;\o 

2• discussiio ela l-1l'Opm;i<,;iin da Gamara dos DepuLado's 
n. íO, de 1021. ntilm•izando n Presidente da Republica a 
abrir, pelo Minislct•io da Mal'inba. um credito es:'pecinl de 
800:000$000, destinado :ís obras du ilha do Boqueirão, de cara
cter urg-r~nl.e c inclispcnsav,~is :i clefc~a nucional . 

.App1·ovada . 

O Sr. Paulo de .Frontin (•) (pela 01•dem) - Sr .. Presi
dcnle, requeiro o v. Ex. que consulte o Senado sor•re si con
cede dispensa de interstício pam que a proposição n. 70, kA 
])Ollco approvacla, cm 2• d iscm;siio. far;a parte da ordem do 
di a da p1·oxima "cssiio. · . . . 

Tgualmont,f> solicito dc V. Ex. qne consülle o Senado so.., 
ht·e si concede nr1nmcia rat•a que possa fi~m·:ú:· na ordem do 
dia ela sP.ssão de amanhii . a r.onfinnnrão cln 3a di'lcussão d1) 
projecto sohre o inquilinato. " 

J%sr pro.ieeto foi remer.t.ido :í Com missão de Finanças .. 
. \presentei a Pile uma ·~mendn, qtw rner·eceu parf~cer favora
r:P! dr~ssa Cornrnissão. p:tr-n. di~Sf.acacla, constituir, 1H'LJ,jecto es
puci::rl. porque su !.rata. não srímcnr..e dn medidas cconomicas. 
mas Ü\tnl1rm de .medidas dr nrdcl11 jm·idica. Outeil!-l emendas 
.i.aml1r~m fol'am apt·csenf.adas e acceira::;, sem essa condicão d1J 
t'rlllstituir,~m pr·n.ieef.o>: em sepnraclo. ' .. , .. 

Pn~f>c.:-mc, cnt.ref.anto, que •ha urg;cncia cm resolver o 
problema f>, nes>"r sentido. requcir·o a V. Ex.· que ronsultc o 
S0nado a rcsp<'ito dn urge:ncia, porque. na occasião da vota
c;"ilo. as P.meiFlas de c•rclrm rconomica poderão ser dest::wadas 
r t'~"'me[Urlas :í Commif'sfin rle Fin::mr;ns, afim ele que ell::t 
rmitrn n "''11 pnr:rr,1~1·. 

O Sr. Presidente- Vrm. cm primeiro logar, sul1lnettet• :r 
Yotos o pedido d() dispensa de interst.icio para a ·proposiçii."l 
1mmrro 70. fcitn P'~lo 11obrc Senador pelo Districto Federal. 

Os senhores que approvam 0 reqüer.imento, para que a 
•proposição sc,ja dada para a ordem do dia de amanhã, quci
j·am lcyantnr-se. '(Prmsa..) 

· Poi approv:-tdo. 

Em relaç:ão ao pedido de UI'gencia que fez o mesmo nobré 
Sr.nadot· snhrc o pro.icct.o de inquilinato, a Mesa sente-se P.liJ 
difficulcl<t(ln pórque a Commissã·o de Finanças ainda não dcn 
p:u·eccr a respr.ifo das emendas. f.endo se manifestado apenas 
a Cnmmissiio de .Tustiça e Legislnçã.o. · 

O Sll. PM;r.o ns FnoN'l'IN - Por este rnoLivo requeiro quo 
·v. Ex. consulte o Senado. sobre si concede a urgencia, por
qllo c<;mccdida a dispensa. íp.w-(o.r:to fica dispensado o pnre-
eer da Comrnissiío de Finanças. · 

( •) Nfio foi revisto pelo orador. 

.\ 



O Sn. PnJ,SIDE~'J'B - Von suhmol.l.er o rci.(tlCJ'imonLo d& 
V. K-:. :'L considcJ•aç;fío do Senado. cnt.r.ndcmlo, ]101'1\m, •1Ut~ 
np0zrn· riic;;so, a Cornmi~s:1o (lo Finn.nr;a;:; devia nnt.rs sr mnni
Jr.•sr:u· rt J'cspei I o do nssumpt.o. 

O Sn. Jos~ EuzEmo -· .'\,: crrlf•nrln,: ainda nfío foram db-
tr·ilmida,; ú Commissão. · 

O Sr· Presidente - O 81·. F;i'I1:HI,,J' Pan!n rJ.-• F1·nnl in l'f'
i)Úcr· que s0.in {lado pn1·a a ot·dcm do dia d·~ nmnnhii o pro.ie
t:.ln ~nhrc o inqnililnn.Lo. 

O Sr. Euzehio de Andrade _:..... Pl!('f.' a pa!avrn. 

O Sr. Presidente - 'J.'t:'n: n. pnlaYrn n i1ohr·e St"ll:lrlt)l'. 

O Sr. Euzebio de Andracte· (pdu onl!!m) - 81·. Pl'c.~irlrnt.•~. 
c~onfirmo as dcclnrneõ0s feitas pelo honrndo Senndor: pelo. 
Dff'lrict.o Frdernl. 

S. Ex. aprflscnton uma emenda no pl'o.ier.l.o rle inqnili
nnl:.n nu f.oriznnrl0 o Governo a despender 20 mil conf.os nn 
'~onsl.rur.ç!í.o de casas no Districl.o Federal. A Commissiio ne
cei t.ou essa emenda. para cõnsti Lu ir pro .i ecl.o cm scpararlo. 
rlppois da sua rc!"pect.iva npp!'ov::u::fio. · 

Na ultima sessão da Commissfio. out'r·a emenda foL apre
.~cntada pelo nobre Senador pelo DisLricLo FederaL Sr. Ir i
nen Machado. que mereceu igualmen l.e npprovae.ão. cont.rn o 
"Voto do Relator. qnc propoz a prclimi'ílnr dr const.iLnir pro
.ie>el n em scp;;lt'aclo. 

S:io estes i's elementos de ·informar,.ão que trago ao Sc
n::tdt) para qnr mr,Jho:r. possa reso!Yer. n. (!11CSI.fio. (Mu.Uo T1r:m.: 
1111dlo bem.) ' · 

O Sr. Paulo de, Frontin {_") tndfl. n>·rlrm.) --· 81·. Pr·rpi
rlcntc, as palavra." proferida."- 'pOio''honmclo Relal.or dn Com~ 
missão de Leg-i:;;l.ar;ão e Jus Lira não vem. ele eneontro ao I'f~
qncT'imcnl.o rpie Üvo n hnnNl ... ele ;;:ubmololcr :í. rlrvarla eonsi
drmeão do Senado. 

De Jncl.n. 0 Senado rlel,c,·minnrá. por occasiiin da dis
rnssiio. se as ~n~cndas dr~VCl'fio ronstif.uir pro.iecJ .. n cm sepa
rado. Se. cl'feeUnm1enf.o. assim rosolvee. ~erá então o mo
mcnt.o rlr' see mn·ida a Cornmissão ·ele Fin::mr..as: no caso con-
1 r·al'i(l. a ueg·cnein que sol ic.i l.o L\ oxn.el.amcntc nma elas fórmns 
rela qual se póclc dispensar a anrlitõnria ria r.ommissfío de .Fi
nnnç'as. 

/ 

O pro.iccLo rle inquilinato tem sido discnl,ido dé'morada
t'I'11'1JLC · n::t Gommis:,fío durn.nf,c nmn série dl'l dias e, 1lll.imn
rn!mrc. depois de Yrntilndns l.odns n.c:: q_nesfiíos, · :fni a.c;sig-nnnn 
~· J irlo o parecer. · 

. i\8 rcsponsahil idad(!~;: dessa demora vfí.o recn.h indo. não 
i'r'ínJcnf.c snh1·e O Senado. mas tambem sohre mim. que t.cnhn 
,o.;ido nTvo rlc nl.aquos n. este respeito. · · · · 

l\'fio quero. ~r. Prcsidcnf.o. ler a nÍ0nor p:u•r,01Ta de l·e
sponsnbi!idn.:lo naquillo rn1o mn nfin r.nhc. Entendo que. dcsd~ 
que se scpn::-n. o problema jurídico do econornico, como. se fe7! 

I 
I • 
• 

., ., 
11 ., 

I 



S]:;SS}\0 E:.-.1 :18 Dr-~ SETI::)ll>HO DE 10.21 -l.l3 

·nu CamaJ'tl dt!,; .lJeiillLadu:;. ulldt• [1:,( IJ1Cdiua,; ue o'rdem Ce'-'
.llnmku. lw.il: iu:::uffieinnte;.:, l'ul'llltllll pa!'Lc uu decreto -~.lt~ ll 
ou t.lf!Zellli.II'O de Hl20, .•. 

O 811. Euz1::nw vr: ~\i:\DliAln: ""- E:-;l.u ~~ a upiníün du Hela
lur. lJcYenw,; t·e:-:ul VI!!' a quu:::l fi~, pelo lado .iuridiqo. 

{J ~11. i'(ULll IJE .f-'ll0:-1'1'1:\-, .• O ~l!ll:tdi.l fJi.H.It•t'Ü !Jef'l'ei
ftlJliCIJi.t.) .1uu·1nutüuu· a.s upiniôt!~. ;;eptu·ando as enwnctns -:.lt: 
01·tlem economica ctns de orclcm .Ítlridien. o T'Csolvcndo-m; 1.k 
::eet,J·do com a f:!ua salJcdol'ia ou corno mellwr entender. (;l/nU~> 
úen/.: uwito úem .. ) · _ 

O Sr. Presidente - l~t_t!J1t) a cHwwla Jl.l V. Ex. trata. d1.) 
t!r:l':i(Jcza t:io avultada, a ;\l1.):,<a cltviou-a :í. Cummhsfío de .Fi
JIUlJt;a:::. 

Si. [JOJ't~!J 1, 11 :-3!:4ntdn re:-:"ulver ljl.le e! la dlwa euuslitu i t' 
1-•ru.i~~el.o cm separado, a Commi:;são de :Finaw.:as niío ficuní. 
lrtlllida de ~.~:xamiual-a. 

O Sr. Alfredo Ellis (·i (JJI.•lu 11/'(/..•1!1) - ::'1·. JJre:;idcnl.c. 
Cl.tJlliJ \'. Ex. :lalJe. a aeu.sl.ica é r1111a cousa que não exi~!.~~ 
llt,!stu recintu, de mt)do LJLW ~~ diHicil apvrellendcl' corn ni
l!dc;.: 1.1.-: clebal e:; • 

.\las, :::e llern !JUdo a·vanl1at' o ;_HJn:;arnento do nobre Su
J•.adur pelo JJ'isl.ril:J.o Fed1~ J'al. :3. Ex. apt'e.scnLou uma em•~tula 
c0n:::ignando unta n·r·bu de .:W mil cr~ntiJS .par·a a construcçã" 
dl' casas para J"JJ•olel.urio;.. ::\ul.umlntenic•, veril'icou S. Ex. a 
t't.fll\"l!lliencia u a Jll~et:.~.siuadt~ lle constituir e:::la eni"enda .pro
.kcto _em ,;:cparad(t. c ne:::te ca:::u uãiJ ptJder:í a Conunissão de 
Fil!Ullt:as t!IILiLlir var·ceer ug·ot·a, mubora trate-se de urna 
YI'J'ba iüu elevada, 'i-'UI'(JUe, mereê Ja tu·g·enoia, nüo irão a.s 
Ulfl'lldas u a propo:-:it:fio <lt.t :::en c:::tuclo. 

c;, __ tllHJUauto, eu se.ia de opin~1'J que a erb1J Jo casa. :;ú 
vndcr:.í f.'t!r dl'IJC•Ilada. f:u: ii iland1.t-~e a cnnsl.ruct;ão de casa.". 

0 ~J:. J.M;IIO i\lüJ.LI\'11 1-~azertdtJ-."5e c-a~a~. 
' 

U t:n. ALFHEDO ELLJS - •.. ae,.edit.o que ri Seuado n:Jn 
iliÓ(Ie l.lb!!Cili'aJ· a npiniã'.t da Cu111mi:::são du Finun·t.~O[,' :-;obr·e 
t'>'Sn. 1:!n1t~nda. en\'nlvendo elln. o rlispenclin ele . quuut.ia tiíu 
l.'il~\·u.da. · 

Co.mn .PJ·e:-:id1•nl1~ dn 1:1tlllllli:-::-:iin dtJ Finannu.~. t.:OllCOI'du 
Hn que >"I.' rlrslncpll.! nikt !-'li '-'":::a. JIJa:-: ludu:-: a,; ci'uenclas ap1·e
~~~~d nrlu.~ ::t es:-:a · pl'npo:::it:ün. pnrn Cfllf\ UJ.Ji"'rLunamenl.e, <~ 
C"nlllli:o:.~fi,-, inil'''f"""'a ""h'''! l'lln~ "''~" Jilll'cc:ur • 

.J~m u (JIH' l.inl1a a rlize1-. l.'fll :<ati:.:l'at::1u au arg-IJIIII~Illn·du 
r.nbr·~~ ~enndo1·. prlo Di.-:Ll'ielo .Federal. -

O Sr. Presidente - Enlltur'a 11fí.u ~~:::1 t'.ia (:m ti i:,:eu,.;,:ãn a 
1il'Opo:<:it:iit:t a (JIIP :-;e ref1•J'f:'. n rll1Pilda. nii11 porkndn. porf.aul.n. 
!• S(mnrln tnmm· rm. CITI1Sirlr:•raçiio a JfJ'0J)n[,'La r.la CommissfiCI di! 
Lf"'~·i;,:lat.!fin r• .Tr1:-;l i1;a. !pH 1'a qu" n" Pnwuda,.: e1m,:ULuam pro-
jeel.lt 1'111 .~I'JWI':tdn, Ynn .~nli:-:l'nzcr· an lion1·ado oradol'. · 

(•) ~fío l'ui.l'evislu vulu orudor. 



' ' 
0s senhores que colll~edew a urgeu(;lu requerida pti.rn. o 

prn,jPr~l o elo inquilillato, t)uelr:.tJll le,;antar-se. (Pausa.). 

1-"u i t:•mceclida. 
• 

O Sr. João Lyra (p.:lu 'll'ci•n.oJ.) -Sr. PJ'ú::iid•!nl•.', requn!r·•' 
a V, Ex. que eonsulle o Senado sobt•e l:il concede dispensa do 
;J1!crsti0io, afim de que fig·urc na. Ol'liem do dia da sessão de 
umanhii. a proposi{;ão ela Gamara dos Deputados, n. 2H, do 
1920, que estende ás praças da Armada favores concedidos ás 
elo Exercito, approvada hoje, cm 2" discussão. 

' 
( ConSltllado, o Senado eowxde a u·roew:ia 1'CI]Uel"ida.) 

O Sr. Presidente -- l'iadn mais ilaYundo a Lr·:tlar. \'t.1U !0-
\anLar a sessão, designando para ordem elo dia da seguinte:. 

Co1üinuw.:.ã.o da :J" discussão da p1·oposição da Gamara 
(]os Deputado n. 238, elo HJ20, regulando a locação do predios 
e' dando· outras provideucia,; (com 1JW'cccr j'a·vo1·a-vel da Çom
missi'lo de Justiça e Lcaislaç(w a alynmas das emendas apre
.~cnto.das. c opiuanr.lo que seja de8facada 1trna do 81·. Paulo de 
F1·ontin para p1·ojccto especial. Incltâda 8enL o pw·er:c·r ela de 
Píúanr;as. cm v·irtude de w·ac'lu.:ia); . . 

3" discw;süo da pt·oposição ela Gamara elos· Deputados 
n; iO, de :l921, auLori%ando o Presidente da Republica a 
abrir., pelo l\ii n isterin ela Mal'inh a. um ereclito especial de 
800:000$, destinado {Is obras da illm elo Boqueirão, ele cara
cter urg·ente c inclispensavci,: ú clofci3a nacional (com parece1· 
/uvomvel.cla Commisslio ele Piuunçns, n. 278, de 1921); · 

3" discussão da p1·o·posi€ão da Gamara dos DepuLados 
n. 214, 'de 1920, que estendo ús praças da Armada os favo
res concedidos ús. praças do Exerci Lo pela lei n. 2. 5<iG, de 
:187 4 (com lJa?'-:!eet· '{avrn·wJel das Cornrnissões de Marinha e 
Gue1'1'a e de Finaur;os, n. 25:), de l!J21); 

' 2" discussüt) do pl'ojecto do Senado n. 13, ele 19·19, man
dando reintegrar Luiz Gomes Pereira ,Junior, no log·ar· de di
rector de secção ela secretaria cl:t l\farinha. pal'a o fim de ser 
a-posentado nesse làgar (corn 1larecr.·1· cont"1'ct1'io da Com.rnissão 
de Finança8 n. 27.5, de /.?2·1); · · 

. 2" diséu'ssão do projecto do Senado n. G2, de · i920, 
rl.Jsponclo sobre o uso de nniJormcs militares mandados ado
r•tar pelos Ministcrios ela Guerra c da Marinha (com JJareccr 
a:a Comrnissãn de J.lim·in.lta. e Gtu:1·ra offerccendo emenda 
suóstitutiva;n. 276, de 1921). 

Levanta-sê it sessão ás i 5 horM. 
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Pltk:oW~NC:JA !JO l:llt. A. AI.~~Hk:DO, VlCE-PHESllJE::\'rE 

A's 13 e l;~ horas alu·e-su a sesã~, a 
1
quc conc.orrcm os 

St·s. : A. ,~\zeredo, Cunha Pedt·osa, Abdias Neves, Hermenegildo 
do Moracs, Mendonça Martins, Alexandrino de Alencar, Silve
rio Ncrr, Lopes Gonçalves, J ... auro Sodré, Justo Chermont. In
dio do Brosil, José Euzcbio, Costa Rodrigues, João Thomé, Ben
.iamin Barroso, Eloy de Souza, ,João Lyra, 1'obias Monteiro, An
tonio Massa, Venancio Neiva, Ho~:>a c Silva, Euzebio tio Andra
de, Antonio Moniz, i\Ioniz Sodré, Bernardino Monteiro, Jero
Irymo .Monteiro, Marcilio de Lacerda, Miguel de Cal'valho, Paulo. 
::le Frontiu, Irincu Muehado, Alfredo Ellis, Alvaro de Carva
l!w, José Mm·tinho, Pedro Celestino, Carlos Cavalcanli, Genero
so Marques, Vida! ltamo~;, Carlos Barbosa c Vcspucio de Abreu 
(30) . 

Deixam de comparecer, com eausa ,justificada, os Sts. ': 
Gouofredo Vianna, J!'clix Pacheco, Antonino Freire, Franc.iHco 
Sá, Cameiro da Cunha, l\ianoel Borba, Araujo Gócs, Olivcit'a 
.'Valladão, Gonçalo Rollcmberg, Siqucira de Menezes, H.uy Bar
bo~;a, N i! o Pcr;anha, Modesto Leal, Sampaio Corrên, Itaul- Soa
res, Bernardo l\lonleiro, Francisco Sallcs, Aclolpho Gordo, Ra
wos Caiado, Xavier ela Silva, Laul.'o 1\:Iüller, J!'elippc Schmid~ 
c Suares dos Santos (23). 

E' lh.la e, sem reclamação, approvacla a acta da sessão an
terior. 

O Sr. 1" Secretario dtí. conta do conta do seg·uin te 

EXPEDlE:\"TE 

RWJU()t•ilucn f.o dn Se .. João Alaria da Silva J unior, fazendo 
eonsidcrar:õc:; sobre as emendas a,presentadas ao projecto do 
1:-lenaclo n. 12 t, ele '1!1:20, () pedindo a consideração da -Gbmrni~
~ão de Justiça e Lce;-islacão para o faclo de ser elle quem, des
de 1011, ,·cm rcquerenclo a concessão uc casas populares ao 
Congresso~ - A' CoJ?mlissão de Just,ica c Lc;:;-i:;la(.;.ãO. 

O Sr. 2" Secretario procede á lciLura dos seg'ttintes · 
··~·: 

N. 290 - Hl21 

D. Zizi 'l'iburcio FigÍJ.eira Pereira da Silva. pede ao Gou
g,resso que melhore a sua situação, a.ugmcntando-lhc a pc~são 
que, P:ercebe, como viuva do major graduado . do , Corpo .de 
Pharmaceuticos do Exercito, O&c:J,r Pereira da Silva, fnllocido 
em 26 de novembro de .19i4. 



Allc;;tL a peUuiourwin. que a rdcl'idt1 l>Cllsão uão cot•t•es
J.V.IJLk nu l'uslo de 111ajor, lleru uo tempo tle servil.)u tlo l:l'~ll J'i
JJado Juut·illo . 

. I' elos LiLulos de meio sul do (). monlepio passados pc•lo J\1 i
!listnl'io da Fazenda, que vieram juntos ao rcquct•itnctüo, ve

.l'ii'ica-sc a improccdcncia ela ailog-a~~flO. 

Sendo o marido da J>eLicionaria 1nojor g-raduado, o mdo 
~oldq que lhe deveria etrber é ju&l::t,mcnLc o indicado no Utulu, 
i o-lo ,:, 100$, que é. a meLado clu ::;uldo de caplLão, pela Lubulla 
ele !) de janeiro de iüOü, conforme d.ispoz expressamente o a!'
U;,ro :H, da le.i u. 2.290, de 13 ele dezembro de 1010. 

' . ' 

Essa lQi, modificando a tnbella de soldos aos ol'fic.ines do 
Bxcn:it.o o da Armada,· mandou, cntrclanLo, que pa,ra os cfi'oi
tos do. meio soldo ele montepio \'igorasse a tubclla de 1900. 

' ' 

A lcgisln,ção. militar' manda abonar o meio soldo da patente 
.J:ficeLiva, que ilo caso era de capitão, permiWndo ao ofl'icia l ' 
g-l'aduado no posto superior· con~ribuir para o montepio des!:ie 
1Josto. Dahi. o facto ele ser garantido á vi uva peticionaria o 
mc.io soldo ele ca.pitão, posto cffectivo, isto é, 100$, c o mon
tcpio de i!iO$, met<tdc do soldo do posto de major, em que o 
seu marido era graduado. · · · 

Attendcr ao' requcrimcuto, que .é improcedente, ainda 
qunnlo ao tempo de serviço, porquanto só com mais de .. 35 
annos de serviço pódc um ofl'Ic.ial reformar-se com· o soldo dO 
posto immediato, é l'a.zer innovacão na legislação, que redun
d~ria ·em obrigação de attender a varios outros pretendentes 
em idcnticas condições. 

Si o marido da petic:ionaria tivesse mail:i ·de 35 annos de 
~C'l'VÍÇO, que aliáS não tinha, U sua sitUUCÜO de pensionisfa DãO 
:,J~'l'i:.t rnodificadu. EIJ:r j)f!l'e''h,~t·ia a mdad,_• do soldo da p:r
Icnlt~ ~~I'J'eetivu. " n. melack do :-:nlrJL, ·f.fo pr.1sl.n sup,~rior·. .l~~;l.a 
rcs·:tlh~ da. li' i .i:i. lhe foi t:oneedida pr_•la !;;'l'lt'.luw;,:io de majur·. 

'<Xc:::l.as condi\;Õc:õ, pensa a Connni~~i\o .._,,~ l\l:rt·iulJa · ~~ 
Gtwr·ra. que a peUçliu d1J D. /.:izi Ti.bureiu Fig·w~it·a .Pel'dra da 
!::ilva dJ!Ve sr~ r ind".!ferida .. 

i::!aht das CoJTlm.issôcs .. :.!8 "'' scl.(•tnbt·o de I !'1:! I. - ,1, ln
- tlio do Bmsil, .f're~iclente: - 8il':']l'io N!;1'!1, Hcla.tor. - !Jcu
~· :ia /1/.in. Bt!ITUIIU. ,..... .. . Cal'lo.~ .. c o wlcmt.fi .. ..:_ .A' Curnn1i~::;üo de J:'i

Hrf Ll\ltl~, 

}'t·anei:-;ca l~Cl.'C8'1.'.in:t de Sou;w ~~ :\lello e x'Jacilla Jdalinu tle 
StJLIZa e Mello, filhas do tenente-coronel do corpo d1~ enge
l!hcir·u~, 'S'cba:;liúo de. Souza e l\Icllo. fal!ecido cm :L de fe
vr.r·eiro de :1880, pedrJm ao Congrcssó um aug!nento de · peH· 
~tio, que· percebem, julgada insu!'ficicnte para tt sua ·manu-
.lcn~ão. · · · ., . . · 

' • ... ' • ~ 1 

I 

E 

,I 
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Em a1Jo11•1 dr> ;.;uu Jn•f!t,:u,\;iin. a!Jugam at: pof..iuio.saJ:ias os 
grn.nd•:!'! :::••rvi(;o:< pJ·c:-;[nrlo;.; fJOl' :<PU pae, mt :p-az c na guol'l'a. 
e uffirman1 que sü pot• uma eiJ·eumslandn imprevista clcixolli 
' 1 l.cnentc-eot·oncl Souza e J\lel!o _ue :-cr PI'Oroovido a. coeonel, 
!,lO!' meJ·cci meu Lo, dias anLeti (h; sua morte. 

A 1'6 de ol'ficio atn•eseulada é defficlenLe. Por ulla não 
se vóde acompanh:u· emn segtn•anta a vida militar do Hlus-
lr:c l?:X.i.incto. . · 

"\::; iMur·mae,:k:; uão garunl~:.•n1. IWlll poderiam gat·<:ttttü·, 
cJ tw a proh1oçãu, por rnoreeimen to.· v i ess,.~ a ca'ber ·ao pae elas 
Jl~t.icionar:ias. Si. 1'osse realizada 110 uia 31 de janeiro, VCSPCl'tt 
do seu 1'allecimento. 

E' Yercladc que a qut.íLn de ·~:.~.da. un.:~t das hc.N~eiras é üi
slgniJieante. mas eonvém salienlat· CJUC o Governo Provisorio, 
a ttendcndo · ao requerimento t.la!'! interessadas, ·~)!asslára tt 
pensfio de 20$ para 40$000. 

fnformam as peticionaria~ que· dou;:; iemãos, heL'dcü·ot> 
rla. pensão, perderam as suas quót.at:, . um, por falleciment,q, 
'!U!.t•o, por ter aU:ingido a maior idade. Seria o caso de s~ 
.I nzcr. l't~Ycrler para os sobrevivcn tcs a,; quó.tas daqueUcs :ir.
ruúo:'i si a situação elo ~rhcsonro fH'rmi.Wt· que se fa(;<t a 
Hrat~.a impetrada.. 

Para dizei' :-:obl'f) i:<ln. lt:•m a 1wees:::at·in compt~!.t~>ncia. a 
CQJ.nmissfi(l de F'inanç;as. · 

E' c~f.e o pnrer.t.'l.' da de· i\Tul'inhrt c Guet'I~L. 

Sala·das Co1wnissúe:3·, ::?S de ~el.cn1bro de- i!J2:l.- .1. IJt
dio elo 1J1·r.tsll. Pl'cslden l.c'. - SUvc1··io iYCI'IJ, Ilclator. - JJc'n
jnm.in. Hct.l'ro~·o. - Carlos CQ.·culco.'l1f.'i. 

A' ComÓ.1issão de Fín:mças. 

O S1·. Hermenegildo de Moraos --- ~~·. JlJ•e::;idc.uLe. ua 
eida.de da .lJoS.~I! no nurl.e do J!}stado, oudc se achava. erl1 v i
:-;i~v. pa::;l.ural. :wab::t de inesperaclamenl.e f:.1.llccer o illustraaí.o 
hispo· d<L diÓee::;c de Gc11yaz, D. J:>ruclerwio Gomes, sacerdcd.e 
f!l!t'. se imvunha ao n!.>;peit.o L'. esLinw. tk sem; diocesanos. l!t.ll\ 
Jl•}Ste mnntenf.n f-!iiH.:et•a_Incnl.e- 1a!'l.imam o scn 'll·csuppar.cei
mento, J113l<ls :::uas virtudes e bondades. 

ll.eq u cir·o. :'3r. Prc::;ir.lent.e, a \·. :Ex. ;;;e diglll~ eunsultn r 
n.o 8etw.clr'l, si ecmsunl.e que, 1.\m lwmena.gcm ú.. ~ua memoria. jl.. 
n:L aeLa. (.Ja se~;;i:io de ho.k scju. inserido um vo[.o (],~ pczae 
p(']t) fallf~l!irnento de D . .Prudm1d•~ Gomes. (Jf11ito bem.) 

' 
O' Sr. P.residente -··· O f:it•. Scuadot· Hcl'tnl~nllgildu dt.: 

M•u·ao:; ·requer·· que ~c in:::iJ'u. na aeltt 'Clos nossos t.rahalhos 
um v o Lo clt3 pezar pelo fal lecimcn to de D. Pt·u{lcncio Gu
mes, bispo de Goyaz. 

Os Srs. que approvam u requerimento, queiram Ievun
lm·-se. (Pausa.) 

Foi npprovndô •. 

S •. - :Vol .. y,, 



LüC:.\ÇÃO JJg !>IU!!DIOS 

. Continuavfir• ela 3" diseus~ão da 1H'OJ)osicão da 
dos Deputadog n. :2~l::i, de :1 H20, regulando a locucão 
di os c dando outras providencias. 

t:amaPa 
de pre-

O Sr. Irineu Machado -- Sr. Prt:sidenlc. rlesejiu·ia H:mr 
da. pulavm depois que qualqur.·r· ot'ador dos quP. l'CJ>resentam 
u pensamento eont.rario :'t~ t;meuda:,; que tive a buura de ror
.tnular e ol'fet·ecet· ti Gumrnis::;ãu t! por dia ndopt.adas, Uvt!t' 
w;ado da palavra e impugmHJo · as 1ned idas por· mim· submd
l.idas ao .iulganwnto do ::::eiwdo. 

J<:' natul'hl qut•. :Jutt!l.' das •'llH~Ildas at.lopLnJas pela Jllait•
ria. da Cornmis~ão .., quP lll.'lla ohtivnrarn m; votos, ail!m ,jo do 
oltsc.:m·o orador quo di1·igP u palav!'a a scns c~.ollegas do 8••
nado. ns do cmiuPnt .. ~enador pa!'ahyhann. Sr. ,\ntonio :.Vlas,.;a, 
" cl0 em i nenle SL'IlaLit.n· ""t!l r iLn-Hl!l knsn Sr. ;1 m·omyJJH1 t\fo n
h;iro. cneer·rando doutl'inas eom n;;· qua(•S ·~slava·m dP ::te1~/•r·d", 
de~cte a outra· dist~us~i'ío 11:1 Commis:-ão dt.• Legisla~tãn ~~ ;rus
ti~tu, · o pminen l<' Senadot· Tlf.dn . l\'laranhãu. Sr. GorloJrPdn 
Vianna, r:- o uminPnlt" S•~ttadnt· po!J'natni.Hteano. 81·. M.n1.11wl 
Borba, emP.tl!.las .. poi~. que o•xp!'inH•\11 u pe·nsallH'nlo nãn s•'•
lnente de l.t•r.,s dos Jnumbr·os d:.II.!UI'lht Commi:<:<ã1.1. ma:-: de ôneu 
dos Sm1adore::: quP a eumpúetn, paree•~-me que. si o}s.,;as me
didas repugúam ú r:unse.ienein. ou 1t:' npinii'ie:-; de CJWll':':quPr 
dos ·Sr·s. 8enadon•s. :-;nl'iu. n1nit.n mais l't!gulat·, Jl::tl':t a ordem 
do debate, que C]ual(!UI'J' ·dos ad\'t~,.,~ario)s dessas· id<'·as. t.omass·~ 
a palavra tmttJ:'. pam irnpngnal-us .. E ,..,, üullas usat·ei dt;:puis 
para sustent::11.· o parer·er da maiot·ia rla fiL•Iunti~sfí.o. . 

. Assim .. a;.!,ua1·dn as in1rou::pmç:o"íc:s •ln;; 1Jn11.eados culleg·a;:, 
··para depois d:u·-lhn;.; u r·rospo~ta .iul'idit·.n que o nlolllo:mto pt.•-
litieo c as eOt1cli~:J)p,; sol'iae;.; !'XÍ:,;:r•nt so•.ia ret'PI't•ndada pPiu 
\•oto o pela saLH~dtn·.ia do So.•nado .. (J/uilo· bem .. : ·mu:ito bem!; 

O Sr. Presidente - Contluúa a dist:ussfw. 

O Sr. Miguel de Carvalho -- Pe~.o a pala\'l':.t. 

O Sr. Preside.nte- Tem a pnlnvl'n o nobt•c l'el)l'esenl.anÜ) 
do Hio ele .Jan0iro. · · ' 

O Sr. Miguel de Carvalho I •) - 81·. p,.,.~;itlPntro. nii•l w
nhn sat.isl'azt~r intni!'unwn!.ro 11 rlt:~P.i•• d•l hnni·adn rropl'l':'if'll
Lan!.l• do Distrieto r-'ed•~I·al. (IUf' at:~aha rio' do.•ixnr a f.l•iln.JIW.: 
Vt)lJhn anl'l~:::r·ntal'. c·ornn prP 1 im in::n·. a !lu,. icln. Clllf! l.en·ho · ::;oJwn 
:t t'l11Pndn Pll1 qur ::;;, }~x.. PsLahr:lo't'·l' uma l't.•nda 'dodt.•r•n1i.nada 
qur nfín podL'I'·:Í RPI' r~xt•••r!ida. n nnr~ti1· rln i'l'oinrllga~;ão da !f.•i, 
durant•P do.uR annM. ]H'r:vnlN·r·IH.ln n. l'PJJdn qur.l produziam os 
predio~ rom :; I df'. df'ZPlllhf'() tln n n.no l'indn. · 

(•) Não foi l'f~vislo pelo orador .. 
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S1·. Pl·t~sid•:nlr·. ,; urnn ,.,,n,.;id••J'ill(:iu quo julgo· da 111a:drwt 
irnpot·lancia. pspceiallrH!nl•• pam lllim. vistu se1.· eu Luh't!l o 
Hnnndo1· dt! llH'llPI' t:tlfiiJ!l'!f•tleiu l'Ill ussumpl.o.~ ':unst.itueiu
naes. 

O a1·t.. .i:! ~ li du êun;;l.ituit.~i"tO as:-;im S•! expt'illiP: · 

«0. dit•t•itu ti·~ Jll'opt•ir.•dnd•• Inantr•ur-~·"' ('III luda a 
sua . rdenHude. » 

Pul't'ccnuo-ntr• qur.• a l'll'!t'ildtl tltJ ltnnt·w.Iu Se!l:.tdnr·. in
lltt~lldu n t•:wreil'io dr! . ..;:<t• dit't!il.t), deHu1• qun IH'PI'ixa. dunmLe 
um Cf!l'{.o pt~J·ioLlo. a l'f'llda. qun p1·oduziam os prr.dio;; um :H 
dt~ !let.Ptnbr·o dn· annn fi11do, lm'll:t nr:er·~sar·io qtw a Cnmmi.,;sãn 
d•! Consf.ituiç;fio st! mnuift!Rf,. a rt•srwito. Kf'l'ia ellu o g·uia no 
:.n·atir.ln ··mbaraen Pllt tJIH' .nw ''~'.i••. ;-:upprwd.o, t.alve~: .-•Í'I'n!len
mcnle. que a nwdida •.i in1~onst.ilueional. Dcpoi:;; de iit! mu
nifcst:ti' a. Commi;-:siiu de• Cunslituição, \'t~I·-mu-Pi desemlml'tl
r:ado par·a trazt~r· 11 nwu l'I·at~" r•onting·r·nk pal'tl. n,;; aprcf~in~,;0f'~ 
rruro tm·ni dP razl'J' ;-:ohr•· nlguruas IÜt,.; Pnwnda;; qur• vee1i1 al
t.erar· n qun .!rav.in :-~ido l'il'madn ent :'f'~Uncla t.li~eus·siin. E' JIOI.' 
PSSt.•s fundarnn11fos (]LW lH'(:u a Y. Ex., 81·. Pt'(•,;iclt•nl.P. que 
~~unsu!Lc•. n· .í;:,('IHtdn ~·· t'tllW.flt'cla r•:n qui' " pt'(fjed.o ,.;n.in •'11-
Yiado· :í Gnulllli~siio de t:nnsUluit.;iin. para qur• rolla .s1• mani-

. restt•. sohr·p a eunstif.twionnlidadf' ou irwr•nslitueinnaiidnrlt! ·da 
cnwndn. n CJl.lf' Vf'tillfl de r11c• rf'l'•~r·il'. (Multo 111~111: ·muitu bem.) 

O Sr. Presidente -.0 L't'lJtlPI'illlf!llf.tl de V. Ex. não pt',clo 
;;er' acco.ílf•. :'t. visfa rlo m·l. JRS. rln no;;:::;n ftt'l!inwutn. eonee-
hido nos seg·11i'nt.e;-: !•~l'll1r.J,;: · · 

«E' 1Vedadu. 11a lrre><rna d!se1rssrio. I'CfJroduzir ndia
nw.nln.~. ainda qw· ur~1 Ll'l'lllll.~ .'"1 par·a rins diJf••J•t•nl.cs, 
,;aivo pm·n Sl'l' n fií't.J.It'eln. anl,.~< dt.\ \'(lt.Hdr1 l!lli !.f.'t'Cf'ira. 
disuussi'iu. ,.;u,ie:il.u a 1~x:urw r1e al:.;:-urna d:ts Cornrni;;;;t'ii~S, 
caso cm LJIW a di..::t'!IRS:in ·pr·n::w;..:'ltir:í dt•pni,.; rio o:H·:.•e•!r'.» 

.\' ])I'Ül!f'it•n \'iio:l.a. ])rtl'l'l~l~r·i:t (]III' O l'f.'ljl.l('r·inlf!lll(l '[JOÜia 
.'-('!' aeecii.•J. Urun. n•z. pOI'I.'t!l. ·t:J:Lll' n !1unr·ad" ~:enacl01· pedP qun 
u nrnpn;;:i<:fin vtí :i. C;lniiJJis:,:fin dn Cnnst.il.t!i(;fi,; que ,i:'t fni ou
Yirla. e t:tllll SI' lrula ·da lc•r•ef'ir·a di;;:c·u;;sfin def:sa malt•r·in. o 
n~(p 1 erimenf.n riu lrPlll'ad•n Scnadnr niin p(idc~ H'l' f.we•.~iln. 

O Sr. Miguel de Carvalho ( ·) - Sl'. Pecsiden l.t~,, dt•at1Lt.l 
r!t) ql1P V .. Es. :wai:m de diwe. ''PP•W[.Ifllal!JI.'ll!t•. de• <Wctll'du 
enm os r••cm·sns q:.w·me :-:ã" ''nuet.•did""' pr•J,. l1•·!·!'Í1'11f'lliu. d:H·et 
I) 111 c1r vntu. E' rPinh::t opiniiin· qun a •:mcnda Yt~lll :ft•r·it• 'l 
nnssn lei ba:o:h'n. em S~'lls .lrrnw;; .r·,.~l I'il'lt.~s. 

'fenü. pois. :;:ul"o ull•?rit•I' ~:tMlVI.'JlC'.inH•.nf..-, ··pre 1111' ~·unlm 
elas lu~es do lwnrrrdo n~r,·esenlüttl.t• d•) lli."II'Win .Fudm·ul. dn 
n5.o dar o rnmt •:nlr1 a '·'"sa ,d,ispositiio. ~nhr·,, mr l.r·n::: ponlos, 
1nnn ife;;L:tl'-lllO-hci t•rn •Wf~.a;;:iilr.1 rna"i" ovpurtunn. 

Ma;;. enmn ;., h·:tn:·nd" .St•I.wrlnr '[J<l.l'l't:e q;lt} rlese.in~ uma 
deixa vara J)f!d_t•I' dúr·-no,;, mui:-<. rrJr:u "'~z, a cluinudJ'at;ao de 
s'na alta capacJClacle... . . 

O Sn~ Ir:..r:-.-Et: ?tf.\CH.\UO - :\luito olJrigwJo n. V. :~:;x. ) 

(•) Não foi t·evislo pelo orador. 

( 
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O Sr:. :HrtiUEL llJ·: 1;,\II\'.\I.JJII --- •• ,I! du i;nrdv•t\inwnto qu+'1 
l1:r11 da .rnaiNill. apresi:JIIa·r·,~i ai1uia :d::nmraH ~~rm;,;idN·a\;01.?~. 
t:olir rrf,•n•Jwia :'i t.•rne.udu u que nu~ rt.lÍ'f't·i, 

Jui;.:u lfiJI:. Jllt'srllll .'-t•Jtdo euusliLueional. l'!la ·rrilu ul.lelid:1• 
Jlt'u.dcuL,.rlll)ll[l) :i .'<il.uaeii(l doH in:;LiLuLos ·de c.uriduda e de b~·
ncl'ie('ucin (!III~ I.'Xislr'lll. J',•Jii(rlleul.') r[!tlf·;,t nó:::. br·usi!cil'Oi:i. t·Jil'. 
todos o>: ;.!l'<t11des centros dt• IJOl.lllia\:iio deste rJ,;aiz • .ltel.rotl'a11i: 
qmt~i 11111 anno mr qu~~stiiu d•1>' alug·mJb._ é reduzi1· a renda era 
IIJJJ ll'l(llJ!I.'ilÍ.u 1.•rn que 11)111 au;;tJtC'utmio de Y<J.lor ludo quautr. 

_1;, neces.';ario pnr·a que -·~ssu.!' iJistitui\:-iJe,; t'Xet'r:am a sua acçfio 
l•1..mcfica d1;nt.t·o dn:; !!J'H!lci1~:; en.pilar•-;. exciusivubeHLe, púde-se 
a;,:sirn dizei'. •.•rn 11T'•'.I\'I~ilo das daRsc:; tnenc:; fttvorecWas. 

Xflo .~,, aLLt.endeu a lll~llltullw <.liS'fJOslcão. vag·a e g·euericn, 
1'onw C'SLa :1 que ntc• ~~-~''-'" refet·indo. Ha. eoborle~ . de ·vluYa-; 
e orpllão." que SI! llllllltr~r·rn ~~xelni:ói\'lunente J:OIIt rendas do~ 
]Jl'(~dios qu•~ possuem. 

Tnrultetn .ttfío se atf.·~ndcu. IJU exten\;ttO · Ja rner.lida, ás ulas
:--:u:--: que, po;,;;,:uidot·as d1• 'ul;;uns rprecl'ios, Hcsle momento em 
1]111~ Lud'J eneareceu. u:< l.ern c·.omo fonte 1miea da sua ex:islcn
•·in. Tudo islo far:.l e111fl ww uma classe· acLual-mentc em si
ill:t\::lo ''''~t·ciac!eit·amr~lll.!.' dl'P'iOraYCI, H 'dOS .i·,~rn•_~diados. 1JHSSU •· 
l'Ú a :;e r· cu11"/ il.n ida ck lll_!ee.qsi/.aclos. 

~\Ü11 é, j)Ol'[~lllb'l, IJJIÚt HJCdida ju:;/,a, Clll ·pdo l111~ll0S Li'.! 
'''lttidadr~. ;\indu mais :i ]JJ''-''·idenem nã() atl.e-nde n: uma das 
ne,·.essidacle, Hluis rwlpil.n.ntr·~- sobt·c Ludo nusla Gn:oüuL que 
vc•rn a ser· ú ollliel'YnJtc.ia dOI' ·Pl'incipios d'c llygiem; ultimnnwn.
lu :po~l-uii e111 L'Xccw:::ín p1•lu Dit•et·.Lol'in Ger·al •Ja Saudc Pu-' 
hliea .. Pcnsn que. tnn i.<: L! o f/llt' a l'enda c o en.st.o do alugue·. 
dos j)J'I~dio.;;, a ln(\(o.~ ciC,\'I~Jll Jli'COI.lCII.PI.I.l' as COl'.dl{iÔCS ele ]liYS'ii~-
111_1 r:n1 que .'-'U <Jelwnt n,.; seu" nJoradore::;. :E:viclr!nlcnwntc, rc·
duzll' a renda nfí,G ]Júde 'imrtortnt· .cm reduzir· o nnmcro üos 
JwJ)il:.l n te:; de c.:ada loJ'ed i o. 'Plíd c-SI) d ize1· ([1'11.:. )wescnlcmenle. 
Jw .. maiue nrlltii!.J'u flr! Prl.>di(l,.; de IJaJJil:nc;iio coJl,~eti'\'a do qw: 
ouLr'ol'a. 

De métdo (iii!! ~;•,;li) nh,jcd,iYo IJLlC devia l.t~r a H0\'<1 J,:·l 
üunbcu1 Joi pusLo :i Jnat·c;errl, 1Üi•.1 fazendo dclie pul'Ln. . 

Enle:nclo qw~ ·clcvpnws pruelll'lll' l~;.:·islar sen·t o animo de-
1 ilJemdo de J)rolr~.i,:•r: dder·minarla 1:lass,.., nem tfío ~)OUC(t pur-
,..,.. .. .,.,r·r· l·tl 011 1 '"1 1 '' -''=' .· :C. ' • c .. (,,. 

O Sn. JHteoili:r;. :i\1.\C:JL\DI.I - .:-::im, '-f!lllior·; apoiado. 
O Stt. Mtt:UEL DE CAltY..\'r.nu ·- ,\ llOssa sil.uw,;i:io deve :;et· 

de li~rrmoniza r· os inLer·e;;ses, e isso cu· :PCHdO que esLú. send.~~ 
foilu nqui 11n :'3cn:ado. na~ ernenda;,; ;pr·opo;,;l,as ú ;proposie-fio. 

'}:' neste lcrr·,~no, que me e-ollm:o C(l)lJO .lcr:;·isludol': 'Procurar· 
I.'Lf!Uilibrae a ~il.twefio r!ns Jll'IIJH'ielaJ•ios eom a sittla(:ão dos iu
lJil ii i no.~. 

l<'nia--~1! .rm l'altu du ]dednde du~ 'l'!t'CJ.J.H'idn!·io:-;. :\luilo:-; lw. 
l'l!:tl rnenl..1~. t] ue abu>':nJl ·da :; i tu :t\.~Üo para e! eva1.· c.normernenl.l! 
r,~ •tltJ•·•·t·rp'J·"' r]1• "~li"· l'Jl'CCll'o;: • '• t O ... •:" .. _, '·r,;. ..... .,. •- • 

Ta.mher11 Lenho ouYi.dl.' qucix.:ts eonLra i.11:l itlCJu.ilino::; q:..t•~ 
nú'J eumprern corn •)~ f'üi.IS dcYeres, va;;a.ndo .irnpontualmcnle 
a smu; renda::;, rrnc estragam os 'lJl'edios, a.JJnndonando-os d:1. 
uoitc para o dia. com 'pre.iu ízo, :niio sómeutc de renda para o 
J•ropric!.ario. éomo f!ceorrcnl.t.: da 11ecessido.de de nelle .se fa-
~IJI'CJ.n mclho_rmnen~o~. · · 

I 
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. FolizmenLe isLn não eon~LiLuP JH'opl'iamonLu .rogl'i.l; :;fw 
excepções. Si de um laclo lla bons senho!'ios. ele ouLro ·ha. hon~ 
iTJquill i nos; isto mesmo na r..! asse menos favorecida da ::iort..e . 
. :1 n. maul'l seJÍhorios (' mau:,: inqn i II i uns. Nessa ernergenci:t de
,· em os JH'Ocurtu· manter um justo r~quilibrio entre uns e ou
i.t·os. dernonsLl'ando Lumhcm o interesse qur o Poder I.e~dsla-
1: !\'O toma pelas populações das grande;; capiLaes. 

Apr('scuíeL em :;rgunda disr.ussün, diversas umcndas r~ 
:finda hoje me louvo •POl' Ler peclido que o project.o, naquellu. 
<Jecasião, ''oll.asse ú Commissão, para que bem cstuclado. 
nesse acompanhado de um r>:u·ec:er, que J.al não CJ'<t o que 
llO!:i J'oi apl'()Sentndo eomo o pnrr>rrr ela Co!'nmissão de .TnsW;a. 
.:: Leg·isla,;ão. 

A Commissi:ÍIJ mosLrava-sc conhccedol'a do assumpto, e 
l·r·cornn,cnd:rva-nos que votassemos, na scg:nndn. cliscnssiio, u 
,,rojecl.o tal qual viera ·da Cn.mara. . . 

llcclamri conLra isso. pedinrlo que' o pt·ojecf:o voHasse :t 
C:nmmissão. · · · 

1~ · o Senarln aU.t:ndendo-me. bcncficion ao propl'iO pro
jecl o: pois a Com missão _pódc da,. n Lcstcmunho do quanto se 
discutiu c rupurou clcpois da sua volta para novo exame. 

·~i uão tivesse sido •·econhceicla pelo Senado a duvida que 
apresent.e'i. ~;i não. Livesse attencliclo a minha rcelamaçií.o, ·. 
lüu il.rJ mais ri i f'l'icil sr~e.ia hoj c a nos"' a iiiLnução, em terceira. 
I] iseussão. · · 

Y. ~K-.:., mesma, S1·. Presidcni.c. acaba de demonstrar que 
r1.JJ Hiio pos;.:n rnais 1·eque1'er que o projecto vo!Lc (t. Commissfio. 
dt' ConsLiLuiço.fín, ernhora nos :fali.~.' PSSf' el(•J1lenfo de aHa Ynlia 
para o .enso. 

Mui'. ainda nssim. não J'eeu.~o o mm.1 voto a muitas d~s 
n1ncnda::; aprcscnLaclas, alg-umn~ della:=: pelo hon•·ndo Senador, 
rrl0 Dü.;tricto :Frrkrnl. 

'l'ambcm me eonJormei com a rejeição de alg·nmas das que 
r:prc,;rmtcd. porcrun tinham s'iclo Lomad:~ sem considcrnr.ão pelo 
neta:lor da mesrna. C0!)1ÜJi8:,.<:ão. d1.' modo que o cpw cu trouxe 
1'umo e o lia hoJ:'ar,ão foi npena;;: uma lnsig·ni"l'icalleirt. 

O :-::n. PACJ.O M: Fno:-n·I:\" - Xfío apoiado. 
O Sn. i\IwuEr.. DE C.n:Y:\r.Ho -- De Ln elo, por·•;m, o que mais 

mn preoccnpou c r.•·eoec11pa nest.c momento, 1] a emenda do 
qlle esLo11 li'_at.and0 pnra dar 0pporLunicladc ao honrndo Scna
riOJ' pelo .Dü;frie.J:o Fr>dcral de vir :í. t.riblll.Hl .. 

.Tú fiz algüma::.: eonsidct·ar,Ctes mostrando os motiYos que 
me :f'orr;am a nfin dar o men voLn n. essa cmBnda, que, no seu 
'·nnjuncto. não ai.LI)ndeu a. diYnrsns hypotl1cscs que deYiam set: 
cnmprche:nclidas nelln. 

Não por.lcn1os ÚlZN' uma lei que. pelo menos na pra.Lica. 
se eonsf.i f.un. 1.1ma 1 ri de exr:epçíi.o. Si a. el,~.,·açfí.o dos ulugttcis 
va•' :-;rr minm·nda. l.omando-:<e r,omo base o qne rendiam cm 
d>!zrmbro do mmo :pas!';ado, ô cvirlcnie rrue 0~ predins que fo
J•.)m crm~tr11 irlos clf\ ::1:1 ele de:r.embJ'O aü} esf.a data c os que o 
Jnrern poF<l,'rior, niio i,eriin o eoni:l'ast.e ,,ara qur:\ se lhs detl'r
J·1Jnú o alug·uel .. vis[.n como n . ::llnr;nr..l i'JUC preva.Icccr:1. é 
:;,quclle quP e:xi.-tia rim aJ dt.•' dezmnlwn .. :Yon· natos c1•(: não 
~·:t~stia.!).·J os .prP.di?s pesla o.9Ntsifio r. por eonscguintf), o pro-. 
l<;:rle,arro tem o dn•c1to de. üxar a renda.· q uc .ent.ender •. · · 

' ' . . . . - .. --' 



Ora. 1'111 uma siLuu1:iin eol!ln n qur vnr i-:I~J' cl'eudn. rm ·que 
•: pl'oblema não ~~ Jysoi~·ülo, poL'9U'~ niio rh.lPI'_ndo ~ simplc~mente 
na rrmdn dP pr·l'dLnB mas ria _1alla 1h• hab!Lnt\oes, ev.tdente-
rneniP a nllu l'l'lll inunr·;·, nos alngw•is rins pi'Niios que forem 
e d i 1'i e.n rl n -" . 

E'. pnb. lillla ]Pi af11 C'f'f't.n l)nnl.n ndiMa, alll'ang·indo SlÍ
mcnte ns [Weil i os actll al m!'nl (' rxL'i_,Lrn Les. dá aos c a pi Lal is tas. 
aos pr·oprit'larins flaqur•llp:,: que st• ennsiJ'ttil'0111. a vantag·em 
dr• I!SI::tlH'lt>eeJ' a.-: r·enda:,: C('ll~· r•nlendl'l'l'lll. E' um dr.i'eilo, a 
~;wu Yl~l' dP imfHJJ'Ianeia eonsidPI'avel. 

fla ·um Olltr·o pnnl.n. fJIJe JWio meri di'Hcnnlweimcnl.o. uii.n 
rlig·o (•nmplf'lo, dos J)J•irwipins enn."l illlr:innaPs, si' 111P afig·m·a 
1!uvicln:~o. 

Todos n~··s salwuJn:-< fllll~ 11 imposto prndial pertence :í . 
. 1\lunici·nnlillaril•. Pnrli•m\>>' rp',s ll•.rdslaJ' no -''f'ntido de prefixar
mm; hÓ,jP · n qno sr~riin ""' nlug-ul'i,;; dll1;~ntte r!rnis ::mn0s''? 
rJ'riusrr) . 

?\il(l aJ'J'Pc-lar:í i,;;sn 'nr•nfllllfinmcn{c a r"I'Jtdn dn Prefeil11ra? 
r J>rr u.sa. ),. 

. Vi, nfio lw. mnilo. que. apl'r.:tr dP -'''<H'em tid()s como exo!'
l)ilanLP>' 11;; alng·,rniio:. "" Jancad(IJ'I~s • .istn t·. ns ag·nntes orfficiacs 
dd llltillieipí". ufin se l.!~errl- enn'l'm·mado emn- a,:; df'claraçí;e.;; 
feita.'-' pl'!os ~·m·ltn1·in>" , .. Jll'lO." inquilinos. r,fc•vandn a seu ta
Jnnfro a:-; i;rnrlas rlo."' Pl'l'liio ..... J!OI' nclraf-as iusnffi~Jinnl.cs. 

X'''·" saben".ln~ que ha l'lllfH'f~::;!imns IUI1\)ados [WI:t i\Iunici
pal ida di' cn111 ;;;ar·:.IJltia da rt•nrla predial. c eu escr·u pu liso em 
adopl.nr urna medida (jlll'. r1~duzindn ns provrnf.os desse im
n>ns(o. Yar• lnmlwm diminuir a garantia que 1:.1~m os er·cdores. 
?\fín Sl'i ai/• ~llll' JJ~ntr• a ~'lllnieip~lidad•• Sf' poder;í: ennforma1~ 
r~orn 1•sf a rlelJhl!rar:t~n no:-:-:a. -,·N!uzmdn-llll~ ns ree1rrsns. em um 
rnnmento dr. tania af'flir·.çfi<• pa1·a a adminislr·aefi0 da Cidnde. 

'J'ambem nntei 'llil' poril•rf'mos• elJeg·ar :1 algum re:::ultado. 
al.lin:.:ind" acnlillo IJIH~ ..-i;;amos --' ocneficiar as class0s menos 
t uv~Weeidn:-< da fnrr,una <!."Labf'lre•mdo. d~>nt.J'O da Constituição, 
PWd idas clt>ssa nal.u rrza. ,_ .. o q 1t.11ntnm de renda qu c. se r:l to
mado fl::ll'n lnt.~'-'· dr• mnrln CJU:' n!" rlnnni' llc"'sns pr·rrlios, :ficas
-""111 1'-irenm;.:cripln~ ús linha" g·•'l'aPs. 

Qu1Jm Uvessc 20. :JO. -Hl. i:íO 1!11 :100 enu[.ns, mnfim. aquilfn 
Cfi!l.' o ln:.d:-:lnrlut• enlc•nriPs:-:1', ""''ia q11em insidirin. na disposi
r;ãll l•!f1islul.iYa. ,\inda mais. qnn sP nslabelncess1~. <.lcuLro !ln
I!IJP!Jps qui' I inham dP l'ie:11' :-<Ul.ll11'rlinacl0s nrt impo'HI.o. o ma
vimo (/UI' porlcl'iam d:u·. 1'-llll!n l'l'tld:t, para OS rn·erJins de 'rJe--
ll'l'll!Íiladl.l alltg'llf'l. - -

. 1\~sirn. >"r.•n.•tH'P i'ulm;·din:td••;.; nos pt·ine-ipio~,; rlP r·n.,peito â. 
r:nn,:;tiillir;iin. nãn P••dl'ill SI~J· ro]l•vnrlll!" "" nl·llPTit'Í!" rlm·nnll' 
dotis an1ws. e1.111111 (f!.IUI' n lwnracln R,:IHHIIIJ' pnln-))i;;I.J'ictn Ff'
dnl'al. , __ ;,:,,- predios cu.in l'l'llrln. nH.m;.:aJ fn~,;;:p 11-,~not' drJ :200·~. 
:J0()~ I' ;;i)O$, Yi:-<OJ1d11 IHÍS faVO!'I'I'I.'I' a. S••l'(f.• da(JUI'IJns ffJJI' 
mrnlf'l.'.inrn I• .si' v.~.-·nr nl!<'r':trlo;.: pclus aln~:nwi:-; Cflle julganJ I'X-
(' rf).~ n·n.<:. . 

0.-; lionr·ados Senndor·,•;; [11.'!~· Di.<:( r·ief,o° Fn-J,.r·al. enk•." nn
rnes pe(:n liePnr.n pnt·n dl"clinat·. S1·~. Pauln d•~ F1·unlin ,. ll'i
nPU .. 'v!aehado. po:· oeen!4iil(l da 2' disetrs'ifirJ. r_•;divcram senl)Jl'n 
de :t,·cun.lt•. A ntinl1a opinifitJ pouc-'-' vale, mas p~~r1so tambem 
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f:Oili<:• ~~~. Jo:Ex. lJU0 111'1,.; l'~l:t!JIII.~ a! l':t\'l~SSUJJdn 11111:1. Cl'iRt' I!CO~ 
normea. A nnt~rs,;;idudf' •la PI'fH'Itra 1.\ main1· do qu0 a !'acili~ 
dacle da nJ'I'pr·f:1. e isr;11 "'·' r.M r!III luda ... as rel::u.:iJes soeiaes: 0 
pr••Ct? I! I r>vrH>I.' tí p ropo r·çií.r. ITll(· a tJ r f C' r I a se I. orna escassa. 

Em ri!Jução ao I'PJJJerliu lrunh""' t•stamos Lodos de accOr
do: o que ~~ pr't!Cisn ,j eonsL!'u i I' nuvn~ habit.açúes, de modo qU•\ 
pelo <!Xc.:es,.;o da ofl'ert.a. nal.ui·alnJI'nL•' st• fi•~ o phPnom•~no cen~ 
nomien da rf'rlueeiío dns al'Ll<;llf'i~. · 

Parn aLt,ingiJ' f.'sse dcsidci·atu·m ·~ ({UC i'ol'arn apresentadas 
nessa occusi ão ,. ag·•Tr·a flll·an 1 eon!" i dC>mclus de ai t.o; valor. indo 

·constituir twojectn 1.'111 s1•pnr·ndn. :1~ emendas rln ·~r. Scnnrl•w 
Paulo rle l"r1ml..in. . 

'rudo quant·o não J',)r· f'l:'il.n nes"'·' S•!nLiclo, pnt·ece-tllO in~ 
r:onstit.ucionnl ,, n qnr_' l.'>"laJJJIJ" fazt•ndo nada· produzir:\. 

O fflll' ,; in•Ji:;;punsavl'! ,; n r:c•;iin rapídn da;.; consLI•ucçõcs 
(las hahiltv:ii,,:-: dP JWCJUtnJa rencln. n~1.1 :-:ô ·pura reclur.ir. melho
rnnrln a ~ituaeão dns inquilinn;:. fJLWIIIn ,; irnpnr!aneiu de eadn 
aln•g:ueJ. cn1rr" par·:1 J·JH•s rlar. - n (!Ut• par::~ min1 1} cnu:-:a di\ 
nmitn rnnior vnlin -- cnndi('i)";;: rle h~·g·irnf' na;;: n0vn,;; habir 
far;õP~. . . 

Nün a:·,··r C.eiiJn~ a,.:,.:i111 srítJH•nfl' :.w dae cito 11-::.:-~. •'ll :111 ' 

dar· dr• llJeno,.;: rna,.; :'Jquilln 11'''' .inl.erc:;;~n a lodos nl)s qur~ 
r·nrl!J\rnpl:u110~ n ePnl r'tJ d1• ]Htpulaçfio nurner·to;;a. Vamos pre
S('l'V:tr· :t snudr·. r·nbu,.:lt!CI'l' :r g·,·ração ncLLwl. dando-lhe eondi-
,_;ÕI';;: pnr·a n :;;p,!,:·u:·an(;n dn a11;..:·nwnírt .-la I"•Pulnc:~n t"ln nns:::a 
1.e 1'1':1 • 

O Sn. TrnNJo:U :\1.\r:JL\Ixt - Urn Jlll'io muil.n bom r~ absm·~ 
vnr Indo o nr·dl'nad" 1111 ·vcn•:-irnrmln necPssnt·i0 para rnant.er a. 
vida e d-nr· q:JI' t'fl!llf'l' nu,; ;.:en,- no pn;::-an11•nto do ahrg;üel ela 
ca;:a. 

O SB .. i\llm:r>L 'JJJ': t:.lrtV,\Llfn- Y. E,:\. não me davo a llnnr·n 
cl0 n·uvir· qrran!'ln llll' rnnniÍ'e::-:tr•i n PS~f' !'I~SpeHn ... 

O Sn. J.IIJr>Et' :\1.\ClL\Dn- E"ln,·:t núvincin. 
-o Sn. i\JTGUJo:L DI' CAHVALHn - ••• rlizeotln que .iulgav:l 

rrun a medida "''r·ia db maior TJrnv·~iln dnsd,, que se estabe
]eePSSP um 'Jtlm/.lu·m - t•il c• i nlf~~n1n n al:,mrismo: 200$ nwn
saes de J'tmdn. qUP 11ii(l prH!I!J':Í. dul':mtr dt.1\1S annns. see ex~ 
cedida . .pcll):" Pl'nJwintar·ins. Si 2110$ ,.:lin poneos, ele\·p-se a 
q u nnf.i a. 

o sn. Trt!Nl':Lí ;\b\CHADO - Si v. Ex. 1'1)0011htJCt~ Í:"i"(l, e01110 
e,;;f.:í. ar&,'1tnvmf.nndn ~~.nm :1 inr·nll;.:li-ft.lr.iunnlidndf~ '? 

O Sn. :l\-to[(rtJm, n.E-. CMtYM,J:Jo -- :i\Ia,:;. repilo. S. E;c. não me 
nl.l.rmdcn. mais 11111a \· .. r.. O qu" r.r•ni:la desta fraca oracão qur. 
n,;fnu p-ronunci:Jilfln. ,j qnn esl.nu :"cl1lpr·,, gir·ando dentro do 
tPr'Penh qur não 111e par·e0e -enn:::t,if:nBinnal. Se a Con~t.it.ui(<fin 
não é J'ePida pela f'llll.'lldu. ~~rüfírt. ella nãn m•: satisfaz. DetH'~ 
;iari:~. ,quP ella nt!.in;:ds:-;n e:"ll' P aquPlll' .fim. qun fos:-:cn1 atJ,in
~irlo~ pela rmhihi•_:.;in rlt' aur;PH'nt•J d1~ ahrguPis n::: prnr·rictn
J'ittS eu,jn r·•~nda :l'nl'~ürn snp,~r·ior· n X .. 

. . I 
O SH. ImNI!:tJ ;vr,\CHADo - A:" lei~ t'Jl.H' limit.nm Iurr·•_1;; nfío 

pxpr;nprian1 . .Limit.ar· lucrei_ 1; dir·r.ifn ;:ocial. 
O. Sn. · ~'ttrouEI, DE C.\11\'M.llo - Se pudes!:iumos fuzcr· o que 

S. J<:x .. aca.bu cl.r! dir.er, púl' que rar.fHl t.a:rnbem não havemos 

.. 



ele promover uma. lei que abrun.ía !Nln,s as J'f?:laçi'ícs sociael'! r\ 
oconomicas pnl'a o ,~nroitn de scr· a '\'ida mnis l'ar..il e mrli!'l 
suave? 

Por que razão não se estahr.loccr·:í que os romest.ivoi.5 
nfio exceclcri:í.o do t.al prcor.• ? 

Que os ulfaial.es ni:io j'orneçum a J•o·upu. sinão at.ü J)ot· tal 
preço ? Que os operarios e os art.isf.as nf:io enbJ·cm mais (j,, 
que tanto de salarJO vor dw ? 

.como V. Ex. Vê; •SI'. Presidcnl.e, não são passiveis Laes 
condições eri'l uma sociedade que vive nOJ'llHtlmcntc. a não· ser 
so:b o phenomeno ·CJ'lic vem repnl'culi r nn Americn, depois dC1 
t,cr avassalado. por assiwn dizer. l.oda. a Eumpa. Isto nfi(l ú 
mnis do que uma. c;onsequencia elo desequilibrlo social rll_; 
:-mltante da pcJ'l.urJ)açfio de todos as relações, provocada Pf.'.l:L 
g·uera rpw marl.yrizou n mnndo durante tn.nt.os annos. 

O Sn. JnrNEU MACHADo - E' a conLinr.w.ção f]a defesa dn. 
.;usLiça com n prol.ee(;fí.n dn f1·arr1 r.nnf.rn. os ahnsos ,, oxl:nrsii,eos 

. dos rieos ~ · 

• 

O S1t. :\Jrnm:r, rm CAr:\·:\f,Ho - F,' uma belln ·p!hrn~n dn 
!:: E ~·~ • i X .... 

O Sn. Ton'J::'\Kr; .::rfAGu,\lon - ~f.in ,_: pllt·n~e; ~~ o rnesn1··· fll'in
ripio. 

0 811. ?ll.ICUEL Dg ·CAJWALHO - • • • lllUS sem t'I.Tll)licaç::ío 
neste ·momento. porque não r.ston castigando o .t'racn nern pro
tegendo o rico; estou extcl'MndiJ :.rs minhss idéns ... 

O Sn. I.mNEU ·?lf,\CI-u:oo- •!lla.s o intuito dn iDcclida ,; 1'!Sb! .. 
. ' 

· O Sn. ;~rwuEL DF. CARVALHo - . . . procurrmdo collaboral' 
em uma lei que. 1)rtra ·m·ot.cger u.s Jrncos. não venha offender· 
u.';; direitos elos ricos. S .. Ex. e orno 1r11:~t.r'r) d ~' diPri to snbe crn r.: 
S71.';mnum :i'us, surmnn. inju1·ia. 

O 8n. :f.B·l'Nmr 1:\f.l\í:TT:\IJO - f<}sLI' 6 n 1rim das ]Pis dr ot'r.lem 
snúial. 

' . O Sn. iVfra1;.BL n.E CArt,;ALHrl'- TNl.f.::unos acrui de melhorar· 
a:;; condições. Devemos cuidar t.anto clest.cs nu daquellcs que 
se vl:cm onerados prlo rxccsso de pagamento de n.Iugue'is. como 
rle mnitas müras class·cs que vivmn dessas renda . .:;, r. que, se 
I'Slas forem diminuídas ou clcsarparec.Prr•m, fiMrfín cm .<.;il.ua
eãn igual nu ·pciot· do qur. n. daquPllcs que nostc momento nos 
parecem f'Cl' vicl.imas. ·Si ·hn ,:jr.limas p.rr m.1g·mcnl.ar n nn
rnrro? 

O Sn. ImxEu ?lfAC:HADn ·- E .. o Govr.t·no niio~,in.sW.uiu i;:; 
i\lirn.s livres: com limHar,õ'r:-: de pr·er..os, c.onLt·a o commrr!'\h) 
qne paga impostos ? 

O S11. i\'IIGUEL nB. G,\lWAI~Ho - A;s :ft)iras · liwes~ Basf.:l. 
R. iF..,.\:. esl.ar citando o nome para ver que não tem n.pplicac:'ío 
n. feira li vrc, onde são i'cit.os os preços com o limite da taxa 
eommcrcial. Esta oscjlla. sobe· ou desce. E aquellc que em 
-primeira mão tem o objecLo não pócle vir a e:-."Plornr, pedindo 
imds do que pcdin o mercador. Aliás - c creio que V. Flx. 
me a.poianí -· if;so 1! inutil. porque é o interesse que nos 
mov~. Dcf;dc qu c nas feiras livres os preços fossem 'supcrio ... 
res aos elo commercio que paga os impostos; cada. um de nós. 
f.•m vez c1F~ procurae aquellas, ir:_iumos n ·este. ;_o\i regta é que ... 
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por.· maio1·cs q~tc_ sejam us a!Ler·a\;Ões, hão de prevalecer sorn
J!l'O eRtas condJçoes, c a sabedoria dos corpos Iegisla.t.ivos csi.lL 
,..m m;t.nhrlr.Mt' um ,insto equilihrio entre toclos esses intor-
f'~M~s. · 

Si nôs promulgas:>(:mos uma lei ou si adoptn.ssemos um:l 
c~enda, no scn~ido de prohibir que se fizessem dcsapropri~~ 
C:t!es e. s~ demolissem pt·edios durante dons ou tres annos, essa 

. tüspostçao n.ttcmdcria mais, no momento. ás m·g·entes necossi
dadl~s ~rue i:it:> no~:; depat·u.m, inrluiriam mais na reducNío dos 
u lu;;·ucHs, do quf.' a medida proposta. 

Mas. ~Hís, no m_omenf,o cm llllC o remedia é construir para 
atlut~der a.~ n!?ccsstdadcs. da popnluç;ão, tratamos de demolix~ 
rredw.s,_que sao. necessarws. 'POr utilidade publica. Com essrts. 
demoltçoe;; pratwactas. vemos a creseer o numero dos neccs-
:,:'ít.n (los. · · 

O Sn. ImNEU MACHADO - V. Ex. esttí alludindo ao al'l.-a
.nwnto elo morro do Casl;cllo, que .~ obra perfeitamente adiaveL 

O Sn. i.\fwut>r. nE CARVALHO - Não me refiro sómente no 
nl'I'::tzamento do morro. do •Castello. porque fóra rlf'llr.. outros 
pr-nclios I er.m ~ido urra;r,ados. demolidos. 

O Sn. JnJNIW MACHADO - Perfeitamente: V. Ex. esL:í. al
luc!inr.lo ::t Hnm me,:mn "f!r•i,! de medida:,:. Ne~to ponto. Y. Ex.· 
ttrn in te i r·n J'ttúio . 

. O Sn. MIGUEl'. DE CAIWALHo - Pm·a darmos· um rr.nwdio. 
neste casn d(• nrecssidade de prcclíos. vamos demolir, em nu
mt:ro · ;•onsicjrrnvcL aquclles que existem. para attend<>rmo.s :1 
cs!.n ou nqnPlln. convrniencia 7mblica. E, ~io passo que pro
f'.~;r.lomos nssim. rncontro. muito recentemente. cm um orgã\), 
de imprensa. que no momento não me lembro qual trmbn 
"ido, a::- ,:egnintcs indic.nçõcs: na Suec.ia, quando apparcoo
ram Ofi mesmos pllenomenos que nos flag·cllam, applicm'am:-s~ 
25 milhões de ft•aneos na constrllC(iãO. em mddia. de 1.800 
rasas por anno: cm Rol;terdam, mais de duas mil i'oram con
>'Lruidus no anno ele HIHJ: de 1918 a 1920 foram conclnidlls 
mn i::: CL 000 c atü Hl22 outi·as 6. 000 existirão . 

.O Sr •. ImNr.:u MACHAnn - Pr.rJc.itament.c; na Inglaterra. 
r: · '1 I .) n11. c:c .. 

O Sn. l\IrouEr, DE CAnV,\LHn - Em Amstcrdam. 6. o'OO fo
. ram construirias. em tres annos: em Colonia, IL.550, nos dons 
nlfimos n.nnos. Assim se vê que o reme<lio. nos c.cnLl'OS po .. 
pttloso!", f·rm sido a constrnc.(:ão de .grande numero de p1•cdios. 

O Srt. ImNEU MACHADo - i\Jas são medidas permanentt>,c; :· 
rln r::mt.e. porf~m. esses .per i o dos r! e vcrdndr.:dra premencin. sl.io 
ncc0ssni·ins medidas de' urgencia. · · · · · .. · · · 

O Sn. M.raur:;r, DE CÁRVAr,UO - Mas, emquant.o em umà 
rlessus cidades foram conRt.rni das. cm dous annos, 6. 000 caRas 
C\ !'!111 ntüra. :!, • 000, nõ;;. ~~trt · vc;;: ele n.s levantarmos, t.rn.tamos 
de 'demo! ir as' que já pCÍssu imos. Fa.talmcntc. de dia vara din. 
se agg·ravnt·á a situaçfl.n. si. o em,~nda de S:Ex .. o nobre rcpre
.<:cn~á.ií.tc dn Dist.rieto Federal. nãt' estiver ·ctentrn · das linh:l::>. 
c•onstitucinnncs. Ali:.ís, presumo que devem cst.ar, dada n cnpa
'·idade Pl'Ofissional de V. Ex .. acima da qual apenn.s colloeava. 
ue~ta Casa, u opin~üo da Commi~sã.o r.le Cçmsti:hlição. .. . . 



Y . .Ex. ,1 ttmu notavt'l enlllpdencia.- mas a Conllnis~:~fi,) d1) 
Con!:ltiLuição compüt}-su dn divpt•sail individnalidarlcs lambem 
nor.avcis. 

. O Sn fnt:-.Eti l\'L~CHADn -- Obt•i;.;-ndü pela uotabilida{)c que 
Y. Ex. oneontl'I)U en.t mim. -

' O Sn. 1\IJGIJr:r. DE CAnV;\LHO - Si V. Ex. quizet• ag·radecOJ' 
tem ·de r.nd-o eolleetiYamentr•. pois é a opinifto ;:rP.rtll desta 
t;nsn. · 

'. 

O Sn. Inr:\"EL' l\L\crr,\.Dn _.:_ Obr-ig·ado a V. Ex. · 

O Sn. i.\Iraur;r ... n" CMWALIIO - Temo,· Sr. Pres1denl.e, que 
não cuHsigamos ntt.enuar· a situação dos inquilinos pela natu
ral. permittida ·e .i ust.ificada intervenção do .Tucliciario, oudt! 
se irá liquidar a questão da constitucionalidade da medida. 

O Bn. ImNJm .i\IACH.\UO -Não tenha receio V. E:x., por-
que n Supt·rmw !.em dontl'ina firmada. · · · · 

· O Sn: Mrou~<:L DE CArtVAUiO - Poderá acontecer que os 
in lcrdictos se. nml tipliqucm, bem como os demais recurso" 
:rcrmit.fidos em dit·eito para a defesa dos. capitaliotas e pro
. Pril'larios. E nfin Jta de ser um inquilino fraco e sem maior·'~" 
r('('Ut·~os qtw ns nCOI!SSaJ•ios para a alimentação é .. manuten
r;:ãn JH'IIJWia e dl!s s1•ns. que irá pleitear a questão. 

:\. >;ilrmçoün dn íncplilinat.n :;6 poder:~· aggravar-se. 
E.o;tus rapidas eÓnsi·dcra(;ões, sem nexo, que venho de :fa

zer. Sr. _l)T·esjtl~'J'ILe, ahsolutamente não teem por base o mo
tivo qup por maii" dn uma vez me poder!i ser attribuido - 0 
de repJ·esrmJ.a[' r•u nmn in~tituiçiío qnc ,~ grande prorlJ'ictnria 
nesta C;lpit~l. 

·Corno llllllt prova da ·insubst.anrial idack de semelhante a;;:
s~Yr.t·a,,i:1n. pns:-ro eitar o fadn ck qnn a w~visã·o dos alugueis 
dnsta irü;tit.ni,,~fio· sé'• foi' aennsclhadn par·a aqnellP.s prcdios qrw 
nfio t.iveF:sf'm lido arrg·menlo nos alng·neis ha um anno. D·~ 
mnn1'ir·a qui' PSta· instil.nit,~ão Jni além da exp.-ctatiYa dP ~. Ex .. 
pnl'llllf' I'Si.amns ·t•m sr~t.embru, c1 r•sl.a drlihemç•1'ío J'oi tomarla 
no nwz pa:;:sa do . · · · 

Dns prt•cli"~ f1111' po:::::uin1os 110 i\forrn do Casl.ollo. os de 
maint· rnmla sftn rlous H 80$: os ou/.pns ,<:f.io do !50·$. (if)l!:. e 
311~0()0. . 

O Rn. Int:-aa; ··i\[AGHMJO - Alri est:í. porque. a Santa Casa 
nfin fa;, a rnvisfi() g·erHl:. porqnr n:1o Julg·a issq just.o: 

O Sn. !\frr:wl!:r~ DE c;\RYAT;ri:n - Pt.>rque~· rnn regTa. os nossos 
inquilinos sftn fH\n1.t1:1CS cm seus pagamentos. t.cndo-se J:i aJ
I:!'tlllS df)llo:: c,.;pnntancamrml.l• ·offerecido para melhora1· as con
dif,~i)r~s da renda, ,, foi riP-anft' da manifestação de alg'Uns .nesse 
srmt.ido que me ent.oncli enm. ns irmfí.ns desta instituição. piJ
f.!indo-Jtws qne fizcilsem revisão na:- rendas: mas sem attingir 
aquellr!SOlll} um anno.anles hüvimn f.irlo augment.o on modifi-
c;.u~fío ú:n~t, nutis.. · · . · .. - ' ' ' . ' . . 

De modo qne. não 1: a :;ituar:iin da institui~1úo que diri,io 
que me: fa~ vir· ú: tl'ib1.ma. pm·que ess~i m;t.ú. inteiramente a c.n.-
hPJ'~o rJ,~ CfliUPSQtiPl' cnnsriC!lJrncia.s provonient.es da lei.· ' 

~~urpt'f'hf'ndo a muil.a ·genln 1:om ost.a declaração, aos que 
s.uppúem qwy me n1ovr; este iot.cre~se, que, aliás, seria ,jlll~tifi-

• 
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cado, de en vil· em nome das nr~cessidaclcs qur~ so1't'rem aquel
les que m;Lão desampamdos da !:itJt•f.e, pat•a qur se não reduzam 
teeuJ•sos. que foSSL'm dado.-; .par·a minoJ•at• tiín t.l'isLo ~;itnação. 

O SH. lntxEtr MAC!f!AJJo -- Mas, t'lll lodo o caso, !ta ·mü•of.: 
que c~stiio umpac.:ados du llliJ.!Il\I'Jt[o. 

, . O :;n. :\!Jncgr, 1m f:ArtVM.no -- Pot·qm• nfu.1 p<.\de dP.ixa!' dt' 
ser usstm. l'íiio ~~ po:,;sh·rJ que !"c {hüxn de l'l'eót·rcr a individuas· 
quo •yag·am :tlug-Lltds rHodit•ns. Posso eiLal' a V. Ex. um exem
plo, qllt' não vem nn caso, mas que eito npenas como exemplo. 

1\mws ll'Pi' .Dl'Prlio . ..; nn l'tHl du Onvidot·. Um 1lPllcs rend•! 
800.'3 por mez: uu lro. com lt't.'S andnrc\..;, rendo ·1 : ·J 00$000. Di
;.n.t-me u nolJl'tJ ~onuc:lnt si u rn prPdin. t.~m excellent.e estado dr~ 
c•dnserva~.fio. 'lá l'll:t de, Ouvirlol', c•niN• a dn Pr·imniro dr i\farr:n 
n bPeeo das CatH:Pilas. eom gr•atHio frrnt.c~ r.• 1-!'l'andcs fundo;;. 
J•cmdf'ndo 'I: I 008 pot' mc.•z niin pT'nrlnz l'f'llrln infel'irw tt(Jnillo 
qrtt~ t•r•JH'nsr-tll'a st.•n canital'! · 

n Sn. TIUXJ-:t.: i\IACrt,ADc• -- ·Sün t·nzn:t\'I'Í:". 

O Sr.. ?lflr;r:Er. r>t•: C,\H\'.\f.Hn-Ao;; nos,;ns pobrr;; Lemos cns11!' 
alttg·arlas. nns stthurllins, a :?0~. ~:J$ e ;w~. ma;.: ynmo-nos na si
lmtc:fil.t r.ll' ntutulwial-as inJr·a · \'I'Jida. pnrque a Saude Pnblie:l 
I'XiP'f' H enlloeaefín de: caixa dag·ua I' fo~~a binlofrir~D. 

Ora .. ~i o [Ít•cdin rf'nrlc> 20~ pt'n: mez. c•mcprn.nlo n:io .· Yac;o 
il1lprl!'tal' urlla oiJj·a rwst.a~ r:!!Jt•lir;iil's'! 

. . 
E' muil.o .nwlhnt.' \'l'.lldr~t· n PL't~dio. 

O 811. IHI:'(H' :VIM:nADn - EnU1n a Sanl:a· Ca!'n nün eolw:t 
l uYa;;? 

O 81:. ;\-rrcn;Er, llE C,\ll\'ALHn -· ll"el'bn a.~ qrrf' lhe rli'ío .. 
Hnnlem '1'11i ]woer·ll·adn pnr· rtm inqnilino da Santa Casn. 

qnn me pt·upoz prn.t·o:::·al' n at·rc•mlanwntn cl:.i e.asn cm qun mol'a. 
]wln qllal pa;,ru 50ll~OUO. O c~nnl i'Ueln des:;a ensa l.c:rmina Clll 
ft•\'t•t•eil'O do anrw i'JUP \'t'lll. J':!ln. ln.~dincln a pl'OT'og·aç\ü.o pnr· 
mais c:inen :l.llllll>". pl'Op!it> que o nlug·ut'.•l ,c;;c,ja ang·nwnL<tdo r!;• 
r11ais ·\008. offen•cúuclo 2 :000~ de c.•s!lwla aos pnbres. E1·:1 
c>:<:~a a ::<ua pt•npnsl.n. Fazr•ndn-a. :.H~c:·escenton t'lle: - "S1·. PI'n
Yrt:I"J.'. Sc•i a;; nc•eps;;;irlarle,;; com q'tw lul.n a Santa. Cnsu. Pas
snt·c•i a. JHtg·ar l :onn~ rln rlal.a Plll qrw n."sig·naJ.' n noYo eontr·nctn 
ale: sua ·fc•l'l!lin:ll'::ín." Si V. };x. (fN·,·irrind.o-g,~ ao 81·. h·ú1.e11 
Jlnr:hn.doj cru izc•r·· ·sabei.' n sc•n nonH•, rw;;;~o cil.al-n. í Pmt.sÍI.) 

Ainc.b ]ta c•m g'l'ande lllllrtOL'i) n.lma~ g·r.net·osas, c::;pil'ito~ 
r·:n·ilatin•s tw:::ta c;iclade. l[llt~ c;p oecupum enm a sorl.0 dos in-' 
fr·li:t.r.•.-,; P c:ut' p1·ncnrarn :u:eudil'-llrPS :i::: noct'.'4SitladPs pela f•'H'
ma di:::r~t·nl.a qnc~ acabo .lln c>xpnt· :w Sr•rwrlo. 

,\quellr•s qnP SP não t:onfnl'l11aL'~'III eom os Inc.wdomns l.el'!'n 
ltasl.anln prltdnneia ,. cril.m·ip para f'a:t:ni' o justo t>.ntenclimcnl.o, 
rln rnancit·a que'' ahsolulamenl.e n:1n .rne tea;.: :i. tl·ilmna o qu:! 
pi)SSa · pl·oduzir na SanJa Ca,;:a d•' i\li:::m·icc,t'clia .a n.pplicação 
dl'sl.a lt'i. :\1.1:-rdriinmnnln nün a lnmn. nãn mn pt•Pot?eupu. não 
1111~· iiwnmmnrla.. · 

o. Sn. llll:'\r:t; ?1-f,\CI·L\Dn -- E11 favn jnsl.iça. a V. Ex. 
o Sn. l\I!Gt:Er. nE (:Am·.u;tw --- Aprnas como legislador fi;, 

a" t:onsidpt·a•~ões dn ol'dem geral. pnt·a mo~Lt'at' que si o hon
rado autor .. O:l !.'mcnda, certo d.a SUt1 constitucionalidade,· t.i-



Ye.~sn ronch:wado rnais a .~il.utw;io l'ual dt) toda~ as classe;;· qwl 
vivem aqui. l.t'l'ta adoptado mi1 alvitre t'tn qnc. sem so!m~ctn·
J'CgaJ• a uns. nttcnrla!'lSI', dentro elas linhas dos seus desejos, 
a.qncllr.s qr11~ tnclos nós quC'L'rmos nmpar<H' c protcp:or. Digo 
r."so com a m:1 i O I' isenção dt' animo. pnrqun não Lenho dt~peu
df•ncüt alg-uma rJe IH!nhnma Mdmn dontt·o de nenhuma (las 
grancJns eapitncs. ·porque a lei não .<;r. applica só ao District.> 
F'edcl•nl. mm: u t,odns ns g'I'anclf•:o; Ctlpitaer,; onclo sr! deu n sit.na~ 
'.:fio (ir. havet· ncr.f':::sidude ele prr.'dío><. · · · 

Pl'Octu·ei maniJ'csl.:u·-mc dessa maneint 'haemonizando os 
inLcL·ess('s clf" uns cnm os do outros. Não pareça que a von..: 
l.n.do, a paixfío. nos lr.vam ao JWnlo de prejudicar seientmnent~ 
uma classe Pm· beneficio ele ont.ra, qnandn podemos beneficia~: 
r•;::;::a. Bel1l 111alf.rnfm• f\CJllf'l]a. 

o Sn. Trll::-<~;c: 'II:[ACHADO :__ o (flW se (jllCl.' cvit:u· r que O,Gi. 
Renhm•ios mall.l'atcm ns inquilinos com fll'C'ens ex:ePssivns ·dn~ 
1·:mtr tm1. ce1'to r;spaço df\ tempo. · · 

o Sn. )lii'ib.;r. m; CArt\",\LÚo ·_ Yoll l'I~(WLir o C[llC rli:::se a 
r. Ex. 

Nr)s poderiamM. como o honrado ·s,;nador tambnm. se 
l'o::;se a medida. colli;tHucinnal. esfahclccet' que tQclos os que 
fi\·rssr.m uma renda .~upcl'.ior a tanto - digamos dez conto;; 
<lc J'f.:is 1)01' anno, on onze, doze, C'Omn S. ]lx. ent.cn<icssf,, 
;.:eria.m Oi'; cruc enL!·neiam na r.ont.rihuieão. ser·iam os al)rangi.
·dos pela lei para .niin poderem n.ug:men tàr o:;; sc•us alugueis. · 
~>Çfí.o iWriarn qs ou f.l'ns, que, Pl'Opl.'ietario.'> ,.•mbora. tiram dessa 
l'tmcla. o indispensnv•:l para n sua viela. . 

11; nr'ss.; caso. no caso dos l'icos, dos g:tandcs p1·opl'icf.arios .. 
r:r..ís podcrüuru)s cstn.hP!eceJ.· tnmbl'rn um padrão. que. não po
del'it\ sCl' excedido. r•or exemplo que todo;;; os· alllgucis de rne~ 
nos de irczrntos mil réi:;: nii.n poderiam :'!01.' elrvndos dur:ml.!~ 
tal pcriodo. . . · 

O Sn. In.I::-<i>u 1\L\CHADO ,.- '1\[ns r; CJIH' a c.! asse m•;din. tam-
l••1m csttí. muito cástig·ada. · 

O Sn. i\fWUBL o.f.: ÜM'lYALHO -~ .. ~durante o tempo qné 
8. Ex. · entendesse. · · , 

O Sr:. InrNEU i\1:\CH.ADO - A exig·enc.ia das luvas occasioua, 
tlm::t dcs!)cr.a rlr. aluguel ele casa;: Hiõ geandc para o comrnor~ 
cio. qnc este lr!m ele rehaver essa rlcspe;o;a . .essa. cont.ribuiçãó, 
n:<s cosü1s do eomprador. Eis nmn das canr;as (]a l"l'isr f[tln 
:~t,·nvcssamos n0 Ilio de .Ta.nAirn. · • 

O SR. MTGt!Er, DE C,mvAr.Ho - O ncrbra Senador nií.o e:>t.t 
~~prcciando n fact0 eomo. ello. r-. porque não tem a in'l'elicidnrJ(J, 
snppnnho. di') ser prOPl'tCLrtl'.IO, neste momento, 

O Sn. In.t::>:JW 1\fACHAno- CompJ'ClH•ndo o ;{rgnmenf.o; mn~ 
nii.o r: posf' ivel concordar c.om cllc. · 

O SP.. :\IIOUEr, l)g C,\TWAf,HO -- As lm·as niio são exigen
r-ins dt'Hl\ proprieL::trios. t~S comp~nbin.s, as instiLuiçõos !1Ur.i 
r:ispõem de prr.chos, mtntos particulares mesmo. annuncJam 
r[t.l e recebem propostas para o set;t arrendament,o r a.quelles 
({ttC precisam, aquel!es 5tt1e IJ{)CúSSLtal]1 dOS· prcdiOS fazem 315 
suas p~opostas :rechrtrlns, :.1~ qtwP.s suo abertas :no momento 
r:pppr~uno_. 

i 
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O ::;11. .l.rri:-itiL' :IIAcluou --- 'J'aH!IJt!JU ;;i ~w rmnumlias:,;~ a 
vendtt dt~ v~oenirllL. hn,·r~l·itt mui la g-e11te- llli''· cullcOrl'l'l'ia á t.r•u
tnç5o. 

O ::ln. MwL:Jo:J. UE C:All\',\t.Ho - São Ll!lll ;o;L·melhnll\:a umtt 
r:uus:.t corn ouLJ•a. A \'CI!da da eontina r! pt·ohibidu, ::;o,Iv"U · comn 
Htedwa~1cn tu. 'l'urn!Jcm eu .puderia dizet· a Y. Ex.~ que si !;-(: 

<tnnuncws~e um modo de· fttzcr om·o. todo u mundo c:onc.Qr-
.. reria ~t elle. co!nv uqucllc. indh·.iduo ·dos suln;n·bios, quo dava 

<t receita pul'a lm:et· ouro vur .zo~oou. Era murto procurado. 
O Sn .. IruN EL' · ;\IAciJAvu - Como o ela~ gait(lrra.s Lainhcm. 

0 Govenw, por exemplo, tem ~t g·tâturl'(t das apolices. 
O Su. ,\J IUUEL DE CAHVAJ-Hu - Se não 1'ür. constiiucioll:~l 

«: emenda. o . Podr:t· Leg-ü;laUvo Y<te tomtll' uma dclibcr:.\cüu 
t:lU e h a ele ser reforrundtt velo ·.Poder ,J udipiai'io. · 

U S1t. lH!NEt; :\!ACHADO - Núú lm c8se perigo. 
O ôlt. .MIGUEL ue. GMtVM.HO - A~ consequencla~ serão Lvt·-· 

:rr~u· u..incla 1nai:O aff!ietivus Ut' r::onclit;ões ,em que e~liio os iH-
quilinos, nc~Lc. momento.. · 

O Su. JntNr:u l\[ACHADU - No Ut·ug·uay, na Suissu. e en1 
(!li Lt·o:::: J..Htizes, niío se observou e~:;e errcuo. . 

U Sn. ::\1 IGÜEL ng GAit\'AJ.HO - Deixo u Li:ibuno, par:a, cv11111 
disse a V. Ex., Sr. P.l'esidcnLe, abl'ir a porla para. o honrado 
Sew~dur pelo Disll'icLo Fccleral, se .iuJ::;·m· conveniente acud.it· 
,iá, vir sustenl.at· o~ seu::; argumentos .. (J./.~1.Uo .bem! Jl:u:i.l.o 
bem!) 

O Sr. Alvaro. de Carvalho (') - St·. P!·e:;idenLe, J..!'~t·Jue o 
!-'euado ~i m() animo a intervir em debate ue tão aiLa impor
t.nncia. tüo d•~za.utol'izado (n(Í.t.r apuiari~.Js) pnl'a a dlc JtW re
ferir.· · 

Ani.rna-1ne, purri1u, a. t:un,;rJi.enchL· eom que u Senatlo di:-;
eute este assumpt.o, ceL'to {.!r; que nüu discute 1mtler.ia qu·~ :sv 
irilvrcs~a nos rieo:i. 

· l';iiu diiiCUlC Ulll aSSUllliJLU que Íalet'l!S:il.L u.o uireilo de 
])L'u[!l'ict.laclr·, J·e~peitado e ~:on:;;ag'l't\dO na no:;sa C.:onsLiLuir;.ii.u, -
direit.u. de vt·opr·icdadr.~ qtw, muitas ypzr!s, é a. subsi~tcneia ~le 
:viuva::l, de •.H'plJÚO~ •: dr! pequenol;, não podendo, pot~htnt.o, o 
t'enn.do lr~g-i,;Ü\1' solJL'C L::tl quustiio .IJU. Üll[Jl'C!:iiiiio de LjUC, com a. 
Jnecli·dtt volndn, va.e npenu::; aLtingir aos mag-n:.üus que explo-
ra,m o::; infelize,; inquilinos. · 

' O ~11 .• ALl·"llJ;uo ELr,r::; - ;\ J)lli:tdo. 

O. Sn. ,\LYMIO !JI; CAHV.\r.uo ·- ltl!J)L'ú::i•1!1Lunte de UllJ B~
hi.lk• cu,ia ~:wranUa de vida e de JJt·ugrc:;~o Lcm o .seu fundR
JJwnlo pt·incipal 111.• r·e::;peil.cf ·ao clii·r:ito drJ propriedade,. que ú 

-;a grn.nclc propriedadu agricola. do Eetado de ti .. Paulo; com•.1 
:~ ;::cnador, Julgo-me obrig·udo u. pedir· YOHia ao nobre, n·pn~$en

'lanLe do Distrieto Federal, twLor da emcw..l:.:. qut: 1111! wmre;.;
~ionou de tal fórum que :;i 11ão :fosse o habito dr! acredlt.ar Uit 
;;;,itweri.clncle do mr!l.li C(Ul'l'ido nmig'c', e v supporia qu.e S. .Ex., 

.r) Não fqi revisto pe!IJ oradox· .. 
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l'OJrl alg-umas da.~ modiuus que (:un;;ignu. na. ~uu. · (llllt.JLida, ito d'ât' 
!J~lPI'ra nos mngnalai!, e.\:!quecéll 1.1 respr.dt.o no m<ti's t!3B1'adu tios 
L!Jr•f'iti1S, que 1! o clireitu Ju Jib<'t'dnd!•. 

S1· . .l't'P,;idtmLP, na w·;;r:w:ia L'JU que se tliscute es'lt~ as
~urnplo, a ;.n·allde maioria do f::enado t!st:.í. C'Xtrn.nha uu ulfimo 
pat'l:t:l'l' ua Comtnü;~[io de Justi\:a. ·publicado U!)t:ntis no D'ia:ri() 
tio CouurtJssu du antc-hollLr•m. Mal tive IJLI, lernpo. portanto, 
dt• t~x:wlinat', de IILlntem pt~l'a Jwje, a matt>t'Íil ."OlH;,~ que \'a
JIHIS vulm· aqui e qu·~ tt•Jt.t Uio :.tlf.a irnrortaneia pal'a a uos~a 
':.ida soeiaJ. . · . 

O nobre ~tmauur pelo .Disbt•ict.o l'tJderal é uma gat·anUa de 
paz. rle tranquillidatle fJUl'a a. vida sueial, J.10l'que S. Ex. ú 
aprmas soeialistu. ~obret.udo lio.i•', que I•~ uu llisloJ'ia da, H.tt:;
s.ia a:; lrisle7.tiS I! a:; 11Ji9et'ÜI:; qw.•. u so·cit:t trouXo). rnadur·n .iü 
no:; ·aunus e eolll os compromissos que tern na .o.;un viela pu
idiea, .iúma.i;; l.t.Jmaria a t't'l:q.>pns:tbilidado• ik insis-Ur 1'111 medi
uns quu illJJ HH'tam no dr.•:-wespeito do direi( o 'I e [H'uPI'i('dacle. 
J~s~ns Jne.<iid~Is nfíil :tl.tint;('llt :1/.H'Ila,; a ::,;-araut.ia do ,ju,;l.u Juet•o; 
1nas nffed.am n cJ irPito d1~ 1 iht•J''dado•. 

O Sn. IHÍ;-;r:u MACHAuo - Süu lia. tal. A JifJeren~~a l: e:,; la: 
nos paizns eon,;Pevudot·l',;, l~ll,ia kgislação ~~u enpio, litHila.m 
o . .; lnel'Os; a ltu:;:5ia sovieti:;la, expeopria. Ha muita cliff,~
l'PIJ{• .. a . 

O :-;u. Ar.vAilO l.lJ:: CAII\".\LHO -- You ll'l' al;.;uma.s da:,; nw·
{!idas apl'i.!:St•lttada,.-,! "'' Snmtdu peJo illuslt'o! ::;Lmaclot· JH~lo Dis
trü:l.o FPderal. ,. n ~·~na1.l•.t. 1•111 eun~eieneia t'ni:ipundet·-me-lw, 
~i, eom. c:::::;ns nwdiclas, dn l'nl.u!'o ha\·Pr'ú alguPm que i)'!tllH'C
;;-uc os .St!Wl eapit:ws Jta t•onst.t·uq:iin dt: easn.~. urna V1~z que a 
i->Ua liberdade inclividuaJ J'iea. sujf'ila ao t.:I'ilt•t·io, p•J :tl'hitriu du 
Oovel'no. ou de qw~lll qnet· q1.ll! :;e_ia. 

· O 110bre ::::rJnudo'l' pelo1 Disl.t•.icLo J:\:d(H'td DJ.!Il'St'l!l.ou a Sl'
:::ui nle •Jmcnda.: «A t·l . Jltu·an Lt~ I. 1.''-':-; a 11110s. .eon Ladus da 
1:!::üa nm orur! ••st.a ]t'~i ~:nlt':Il' Nll t.'XeeÍI(;,itn, sr•J'ÍIU .punidos :'tJ!il 
~·s JIPT'Ia:; dn l!Jl.l mez a wn armo de lH'i:Sfiu ~~.a::; multas d1~ qui-. 
ulJ,cnLo.'l mil l'•;is a d•,•z eonl.o::: ... » · 

O Srt. Inr::-;Eu l\L\CH:\DO - Pois bem, isLo é cópia .ela !t.:i 
do ~litlislcl'ió Clt.lllJCilCcau. 

1\":iu Ira. nada ele sovidisnJo · ".bi. 
O í:'H. Ar.V,\110 IJE C:,\Jt\'.\LHO (conliwJ.wu.'t, 1.1 l,c,·:- · .. m; 

qn», l~Olll o fim dr· 1'.:-ifW<·.ulac;.üo. iii ir•il.a, ;:e,ja individual, :.'\1\ia 
eollccLivarnente. por· si vu inLcrprJ:;I.a Jlt!::i::iGU, Jll'll\'OCat·enl a alt:~ 
dtJS pt't.J(:O~ d"::< a,li!.!,!IJ••b do~ p!'l~'li"" :1o.·i.rna elos fJÚI.' rt·~ull.t·'tll 
de Ito..IVt.Jl:i impostos ,, fnx~1s. de tlr•srwzns o.k s1m eunr::••t·vu(;:.IO, Lil: 
~l.·gHrnn•.:n c• da tY.lllellt't'<'tlt;in nainl·at '·' lh·t·r· (lo cnmmereiLl:t>. 

Pt:•J'g·unl.u ou: r•••mn "" r.lr.•J'ino• u Pli(H~euhu.;iln ill'il~ila.? ÜIJl.IIJ 
est.::í. ol arhitrio JWin qnal ~n """ dP1:idir que fulano de· f.al· ~eJa 
privado· de sua; libel'Llade pút'' um anno? · 
. d Su. Irm:rm 1\t\CH,wo - J:loi::; c~tie ~~ uin pL'ujódu ad?ptti
cln peJa :Fl'Hll\/:1, t1 pPdido elo ;\finiStf••:io Ctemr.necull, Lletl01S dt1 

armistício. 

I 

I 



O &t. At.\'AtLO UE CAH.\',\WI u - Devo dite r au hunr-J.du 
i'lmwdot• (jl.le quando Hll' L'il.atn llllt l'Xt~IlllJ'!t) dP u:wões r·slt•an.
.:;•!Ü'a:;, !Jara ÚIJLJiical-us aú Bt·u.~il, :;ew me. dernun~t.t·art•llt o.pw 
a~ cor.tdiçües :;[iu idenlieu~. di o•,; nüu me a.tH'r>veitam. 

O SH. MIGUEL UE CAli\"ALHo --- Muito bem. 

U 81t. At,.\',\JW u~: C.IJtV,\J.Ho --- l't't~f•~dria que 8. Ex., 
r:um " Yasl.o eouhr~dlllf'ULO jul'idien que l.elll. indil:a:;;;P ltn\'as 
JJJndidas :is enndil.:üt•f: aetua~~ ti•J Bru::;i! a qu,~ me dla~,.;l• '' 
'/LI(: n l\f!nistct'i" C:It•uiPUe•.'ttll J'o·z o.•m Ft'[tn\:a, cu,ias conóil;õr:·;; 
;;ncHH!s ~ao •wt.r.·as. · . 

O Stt. JuJNEt: .\LIC.I.l.\Uo -- .\;,;ol'a IIW:;mo, I'l!t:dH~ndu ,irn·
J.oat.•s fi'D.ltet•:w:;, aindn \'•.'.Í'.• etHtdl'rnnrll;üe:; pnt· erimt•. cll' t.'~"lJ•)-
eul:ll~ôes illit~itas. · · . ' 

U Sn . ..:\.LV.\110 1>1:: C,Í.!li'.\LJJu --- E :-:: . .Ex. dm·c sah•'t' qu:J 
u ;\liui~I.CI'iu Ch'mr.~III.~cau fJ;;;:liu a Yl)!.a!:ão dc~s;;a.:;· mndicta,.: par·a 
:JI.t.et~det· {t :-;it..ua•iÚO rest.tllant.e d:~ <;'Uert·a. rni um JH~t·io'dn .[!Us
~:ngt~ll'o. E tanto ,; assim fllll' .i:í. !:'I' annunt·ia que a FI'al,t•;a, 
voltando put·n a sua vida J.lt.lt'mal. t't•nunei;~ a lc~cla::; •!ssas tllt!-
ôidn~. 

O S~:. Jnt::'\El; !\L\C:lL\DO - .1:},::-;as medida~ J'ot·am vo/.~.tda;:: 
t•lll l-!J.19, c dun~ annos. depois ePssa a sua appl iea()ão. · 1-:I'!llll 
JJwdit.lus 1nmsil.tll'ill."'· eonw l.l.·ansil.oria,; são as que pt'U[I(>nlw. 

o ~ll. ]~üSEBit) DE c\N J)ltAJ>E - A Cummissüo. jll)l' m:.t lu ri a, 
t'e.il)itt•u cs:-;as i''IIH'Jtd:ls pelns ruudam•'tll•J:; tJl!t) , dit·ei da lri-
lmnn. · · 

O Stt. .AI.VAWl UE CAHVAI~HO (lendo) -- <':\os l!W~os de~ lt!ll
l::t.LiY:J. ns penas d•! [H'i:,;f.io "' de mulf.a· ::>ct·ã.o climinuida.s de um 
terço». 

Dign-me ·a npJn·e Commis,fin dr.• Legislncü(l e .Just.it.:il. di
gam,..nw o:> mais ••minPtlto.~ dos .iut·i:::consulto~ dn paiz qn:d •J 
rnei,_~ de [.tt·ovu dn lentalivu, u t:JtH.! cai:acft.!dzn. a tPLJLaliYa üe~le::; 
casos? 

O ::-:n .. A::>:ToNtn J\lASS,\ - ~la,.: a Cumm i'iS:ÍtJ niío nrn·i tou 
r~,.::;a eni•~nO:l:t: 

O Srt. lH.JNJ':L' l\LICJ-1,\Ilir - Enh·.-•ütnLo e,.:[a ,·. a opiniii~• ela 
Jllalut· auluridado franeetn: ~~ n opiuifio rln prnfr~ssnr de DirPito 
Penal da Fnruldade de P<wis. Sr. L•! .Poit.t,vin. 

O sn·. :\J,V.\1\r> IJE C,llt\'M.J 1 ~J ~-- Diz o ui r:a •·IiH·nda: «\'•' 
nll)snto JJr•t·iorln do, f.l•r>s n.nno~. r·0nsidPJ':Jll1-Sr, incur:-:n!' nns 
:renas r:lc um mcz a. um ann'' d" pt'I:·mo n~ :pJI'.. '":rn1 o fim dP 
espec.uh.t~~ãn illic-.il.a. sP,ja. .indivir.lwtl. sf'.in wllecLivamenü•. pnt· 
si 011 intut'posla JWSS•)a. 1~obt•aJ~I\11l a.ll!~·lwi:; dos prnrlins. ninda 
que os nt'L'P!ldal.ai:ins. os inquilinu,;;, snh-u1·t'e.ndnl.al.'im; 1111 ::Hth
inqn ilinos lHtjarn nisso c.onsrnt.idc• por. esm·ipto 011 verhulrnr~ÍIL". 
Ao 'rlnlinqnenl.r~ ser·:i i.amlwm impnsl,a a mnlt.a cort:•~spomlr•nln 
ao dobrn. das lnvas, ·bonil'icaeií,•,; nu. quanLias que} houvl't' 1'1·'

Pebido indt;•vidanwnlc: Ah\m · rlis:::n. o jni:.: nu Ll'iburi'nl c•nm[ll'
lent.f', inch;ptmr.lenlemcntn dt' qnnlquct• aL~ção ou pt'OSO!.!'fli1111'11-
l.o civil. ordenará a imniediat,a l'•~sti~nir,\tLO ao arrendatm•it), 
inquilin'o, sub-arrendatario ou sub-inqul.lino, das luvas, bo-
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llil'icnçõer; ou quanl.ins quu o dl•linqlwtlte dt~lle 11ou\·er reeehi ... 
do indcvitlnmenLc. . 

.'~us casos de tcntuLint, a.~ pt•nu~ dt! lll'i~fiu e de lllllll.;.t 
·"''}i'tiu dimiuu idas do um Let•t•o. . . 

' -
U ;-;n. !ItJXBL' ~I .. I.t:lli\1'}0 - A difl'et'tHl~IU elltt·e u lexlu J't:-

di;,dJu por mim e os tm·mos Ja lei :t'rnncc;,n é que lá na J"J'an
\;.a a !cutntint é punida com a 11Wsma pena do delict.o Oi)n
~LllllllHtdu. 

0 811. ALVMtO J)Jo~ IJAIWM.HI'J - .TÜ l'US!Jul\Llt~!'Ci l:W UJ.!lll'IU 
·dl• llt.d.H'e Seuador. · 

.\las, :-;i o Senado n:iu Ye, cuuw ve.iu, uessas mediuas, UIJJU 
·::utteu<;,n ü liberdade, votal.'á. pot· \)lias. 

O SH. lnr::-mu MAC:JT.\DO - :\. lei ú·anct!ZU. fc;, mais: HHtU~ 
tia !Ju blicar os nomes dos · delinquon tes, dcst.ert·al-,os, etc. 

O Sn. Ar.YAHO DE CARVALHO - Estou,. pol'ém, tt'ttnquillt), 
~~·. Pl'csidcnie. cc•m u respeito que o Senado sempre cnfpres
tn üs suas clelibcrn~.:õc$, procm·mHio ·acompanhar. a sua Com
mis~ão Technica, por is~;u que a maiol.'ia dclla, segundo uuYi 
cm np<u·tcs, foi eontt·aria a ~~:::.la::; emendas, a respeito daH 
qnaes vou mandar um rcqucl'imcnto ú l\lcsa, por isso qw~ 
aCJ.'cdito qw~ o Senado niio pócle deliberat· sobre o assumpto 
:::<cm :;c r ouvida a Comrnissão de F.innnças. · 

HonLem. uinda cw rela~1ão ú cuwJidrt do hom·udo SeuacJ.uJ' 
j.ielu Districto Federal. St·. Paulo ele J3't·ontin. Jicou delibc
''ado que ,·.ot.ariamos i nmenda, eonstituindo p·rojecLu CJIJ se
]Javallo, pal'n ;;ct· ouvida t~ Gommissiio de E'ilianças. 

:Parcee;..Jtw que o hom··ado autor das emendas não se uvpu-
:J::í. <w meu J•equcrimento, por .isso tlllC a simples leitura do~ 
seu.-; textos ímpol'f.a no dever do Senado ele euvial-us :í. Com-

. missfio de Finanmts. Bsta, pl'incipalmcnte, deve reclunwt· 
essa providencia,· afim de que se ~ê a sua u.udi_cncia sobre 
a::;sumptD dcsl.a ordem. JJo eont.rarw, clla perdera a sua au
LoJ'iduclc ·para mnniJ'es[.ar-sc subt·o leis de impostos, para cln
libel'at· sobre as leis de orçamento, dr~$dC que. tumunual'ia
mcnlle, sem que clln diga o qnc.pcnsa, o Scnàdo tome uma de-

r.. líbe.J'at,:ão ú sua revelia. · .•. 
u Sn. TIIJNJo:G }!ACHADO - Y. Ex. dnse,ia, ent:1õ, qtw a!~ 

m·~diclas <!e eaeacl..eí: economie(l qtw pwponho scjath de:;I.~Nt
dos, J)rJ.J'a qnc seja ouvida a Commíss1io di) Finanças? 

() Sn . .\J.'i'ÚIO. m·: CMtVAMlO - Pel'feitamen.te .. 
I) Sn. Jtu:x EG i\IAGHMJO - EnWo, v. Ex'. deseja c.ollomil' 6 

c.t.JI.ollo na~ mfros do sc•nlwrio. Appellan1 paí·a 11nH~ soluçlí.c• eco
mnniea e. no entanto, dese,;u.m dcstaear essus medidas; !-lu,íci
tal-us a .lllai~ prolong-ada. discussão, o tllle é simplesmente quc
J't\1'. mn.nLet· nmn. cspeculaçã.o. O negocio é rendoso; os ;juro::!· 
:<fio altos 

. O Sn. }~.t . .V/uto DE CAnVALHO - O 11obrc Senador pelo Di
~Ll'icto Fcdcrnl não tem o direito de lnc attribuir o intuito •.. 

· · o Sn.. Im::NEü i\IAOHADO - Não •:!stou ultribtlinclo qt.lnlqueJ' 
intuito a Y •. E.;:.: 

., 
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· O Sn. ALvAno DE CAHVALliO ..__ •.• de adiar a discussão do 
assnmpto por meio de medidas proLelatorias. 

O Sn. IHIN 1m MACHADO - Eu não disse que V. :mx. tinha 
esse intuito; affirmei unicamente que· esse seria o resultado. 

0 8H. ALVAHO DE CARVALHO -· Mas, si a lei, apresentada 
em 1919, .iú esperou Jous annos pat·a ser definitivamente vo
tada, por que ag·ora essa pressa '? 

. O Sa. Int='<Jm l\lACHAoo - São moclidas simples; uno teem 
a Impol'lancia que V. Ex. lhes .qncr. emprestar.. · 

O S1t. .'\LVMta DI> CARVALHO - Si o .interesse publtco nos 
obriga :.i. uma deliberação, destaquemos essas medidas que dc
vclYi ir á Commissão, para que ella diga a respeito. afim do que 
o Senado possa decidir. 

O SH. ln.INEU l\IACH.wo - Perdão. Mas. o mott eminente 
amigo pretendo enviar n Commissão de Fii1ancas o projecto 
todo. 

. 0 Sn. .. ALVAHO DI!~ CARVALHO - 0 qu·c não Se comin·chende, 
,sr, .Presidente. é qun a dignidade elo Senado seja todot:i os dias 
sacrificada, sob a allcgação de urgencia de certas medidas, a 
respeito das quacs nós votamos em plena inconsciencia, ÍJorqnc 
não nos dão nem o direito de estudal.:.as. Assim, por méras 
a!lcgações .de 'interesses passageiros, votamos medida~:> que, dias 
ou um annó depois, quando .muito, se reconhece terem sido at
Lentatorias _do bem publico . 

. NesLe sentido,· nunca esquecerei, Sr. Presidente, o au
xilio que presteia.o Presicl.énte \Vencesláo Braz para fazer pas
sal' a celebre mcclicla: que creou o Commissariado. E não foi 
porque' deixasse de reéonheeer que essa medida era perigosa, 
pois quu a S. Ex. 'apresentei todas às consideraç.õcs que o 
easo comportava, .pedindo ao illustre Presidente de então que 
:não uedessc a uma imprassão de morn.ento. S. Ex., 1~0 em
tanto. cedeu e eu sou um dos principaes responsa.vcis ,por 
esse ·.erro. · 

J)ois hell1, que se viu? A produccão que se tinhá incen
tivado, a. produecão que se tinha aconselhado ao prod~ctor 
que trouxesse ao mercado, essa. morreu, o pr.oductor fo1 sa
erific'ado. (Apoiados.)· O Commissariado peu Iogar a ·graves 
irregularidades ... 

O Srt .. A;x•roxro 3L\S8.\ - . .A ooiado . . 
O f::n. }.!1,\'.~llo m: CAiwAJ,I-ro - ••. e tho.rc não lia uma .opi

niiio que ~o matlifcstc ele aecôrdo cotu essa. medida. 
' . 

10 Sn. TrtiNJ.m MAcH.\JJO - Sómento com; rclal]ão ao assu
car ~.\ que deu nnio ·resuHaclo: em relação a ouLros rgencros, 
porôm, o Com missa ria elo ela: .1\ limentaçã~ deu bon.Q. resultados. 

· O Sn. ALVAno DE ~MW.\J~no ~- .Sr. Presidente, · confcss.ando 
o m:.ío resultado dessa meclicla. eu o faço no intuito de pedir 
ao Scnádn .que mio :se de-ixe leval' por allcgações de urgencia, 
para deliberar ::;obro medidas capitaes, porque, depois do erro 
praticado, apcnns · rc.slnrá ri .faculdade de lament.a·l-o, sem que 
ee possa da.r rcmcdio ao mnl que produzimt 
. . S.: ,....., !VQI. .V.: 28 
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O Sn. ImNEU l\L\cu,\oo - As medidas que incentivam a 
construc·cão de casas offerccem esse perigo?! Não entendo 
mais nada. · 

O Sn. Ar.vARO DE CAilVALHO - Uma vez que o nobre Se
nad'or me acompanha com os seus apartes, .quasi ·que pronun
ciando um discurso a latare, permitta V; Ex. ·que ou fallc 
com a sinceridade oom que 'costumo faz.er. 

O Sn. IruNEU 1\IACI-I.\oo - V. Ex. condemua em absoluto 
a accão do ·Commissariado o cu não. Si o apartcio, tomo· essa 
liberdade em virtude da autoridade das palavras de que V'. Ex:. 
gosa. 

O Srt. Euf:lEBio vE ANDHADE - Como Helator do· parecer em 
discussão, duvo declarar que aeceitei as emendas· do· illustre 
Senador pelo mstricto Federal pura constiíuirem um projecto 
especial. Assim. tambern me manifestei .quanto á emenda do 
Sr. Senador •Paulo de l~ronLin. · 

iO SH. ITHJNEU 1\IAt:H.\Do - l\Ias, pelo CU.scurso do honrado 
Senador por S. Paulo, pareee que :;eria eonveniente ;nlaudar á 
Commissão de Financas o proJecto inteiro. · 

O SH. ALVARO DE CAnVALHO - As medida:; ·que o nobre 
Senador pelo· Distrir}tO Federal propõe, :;ão as seguintes: «Na 
Capital I•"iederal c nas dcmai:; capitaes e cidades onde se veri
fica a cri~e de falta de habitações a.pplir;ar-se-'hão, deutro de 
tres annos, contados da data em que essa. lei entrar em vtg:or, 
as seguintes medidas de omm·s·encia»: 

. «§ L" E' conr;edida ir.:;encão de todos ·Os impostos de im
portal)ão c da:; taxas de expediente sobre materiaes que se 
destinarem a . edificação, excepto madeiras, · assim. como de 
quaesquer outros ·impostos, foros e . laudemios relativos a ter
renos destinados á mesma edifkacão, ficando o Poder Exe.:. 
cutivo autorizado a· expedir os necessal'ios regulamentos em. 
que tambr~m far-á a enumeraçã-o dos materiaes de que trata a 
primeira par tê deste paragrapho. ~ · 

Ós paragraphos que se seguem .são todos ·de fav·ores re
ferentes á arrecadação ·de impo·stos. 

O Senado dete1·minando que a medida proposta pelo 
Sr. Paulo de •Frontin fosse sujei tá ao exame da Commissão 
de !I·~inança::;, não ve.io motivo por que :esta não seja approvada 
para lambr:nn constituir projecto em separado, para assim di
zer sobrt\ ella a •Commissão .de Finanças. Parece-me ser um 
compromisso que o Senado tomou. desde que antes se serviu 
do mesmo recurso em rela1;ã.o ú emenda do Sr. 1Paulo de 
Frout.in. 

·O Sn. ·lmNEU M.ACH.ADO . Nü.o lm pal'idade. Agora, l.ra~a
se de applicar a. particulares a mesma medida já purmittida 
em lei deste anno para as sociedad0s anonymas. , 

O SR. AL'V"\RO DE. CARVALHO -- Lamento .que a 'Commissã.o 
de. Constituic.ão opinando sobre uma outra emenda do nobre 
relator ficasse .. em minoria. contra o. mesma emenda; eu es~ 
pérd· que .o Senado corrigirá aqui! lo que reputo um grave erro .. 
porque entendo que a me.dida de dous annos lembrada pelo 
Sr. Scnado1· Irineu ·Machado dará log·ar a .que, durante esse5 
dous annos, ao enve:r.' de assistirmos á incrementação da:; .con-



sLt·uccões de habitações, Ln.remos. •t}ada vez mais, aug~mentada 
a procura, porque o numero de éasas a construirem-se será 
ridículo. 
. A· solução do problema reside ua construcção de casas; 
sem essas construcções nada resolveremos. (Apoiados.) Por
tanto, medidas jndispensavcís serüo aquellas que facilitarem 
essas cGnstrucções. 

A emenda do nobre Senador, ainda diz o seguintu: ~Ne
nhum aluguel, renda ou arrendarncnto no Dis~ricto Federal ou 
nas capitaes onde houver l.lrise de falta de habitação. em caS() 
algum, poderú ser maior do quo o que vigorava em 31 de de
zembro de. :1920, não sendo o senhorio obl'igado :i restituição 
de differença. -Es~a· disposição vig-orará apenas por dous an
nos, contados da data em que estrL lei entrar .em vigor:~>. 

Conclue-se que, Sr. Presidente, approvada esta medida, 
durante dous amios ninguem arriscará os seus capit:ies em 
r;.onstrucoõe::; e, decorrido esse pr.azo, a crise •será ainda maior. 
Quanto a mim, estranho em absoluto que o Senado, em sua 
maioria prestando . apoio á pp!iLíca do Sr. PresidentB ua R e- . 
publica, . vote semelhante medida, num ·momento· em que o 
Governo vem de iniciar as construcções de hoteis, para 'hos
pedés estrangeiros que venham as10istir ao Centenario, com 
disposições e favores extraordinarios aos proprietarios desses 
predios. . . · 

O SR. IRlNEU MACHADo - Sim, mas não ·é o povo aue vae 
morar nesses hoteis. 

10 Sn. ALVARO DE CAltVALHO - ... em vez do foúlitar a 
consLruccão de .casas onde possamos morar.' 

Esta medida vem. portanto, tornar difficilima a con
s~rucção. 

O Sa. !RINEU ·.MACHADo - Gomo'! Onde? 
O SR .• >lLVARo DE CARVALHo - Sr~. Presidente. não me ani

maria a fazer estas considerações se não reputa10~e o as::;umpto 
da maxima. importancia .. Ainda h a. pouco, ·.quando a Camara e 
o Senado iniciaram a discussão· àas ~:tedic.ms de emergencia, 
eu era impressionado diariamente: por homens el?linentes de 
todas as classes que annunciavam a responsabilidade que ca
beria· a nú:::, homens publicos, si não tomassem os taes e taes 
medidas; confP.c:;so· que tive momentos de verdadeira impres
são. No entanto. o Senado viu que o destino teve a lei por 
elle ;;otada na damara dos Deputados. As medidas de emer
gencia limitaram-se a repetü· as que já existiam em leis an
teriores.· Não fo'ssem medidas que partiram daqui .do Se
naçlo 'em relação ás mercadoria::; nas alfandegas, aos leilões.· 
otc., e a lei de emergencia nada representaria, nenhum resul-
tado pratico teria colimado .. (Apoiado.) · . 

Nâ propo~icão sobre o inquillinato votada, . como 'foi,· na 
opiniã.o do Sr. Relator. da Commissão de Justiça, em cuja en
trevista dada a um Jornal desta Capital, estão, paragraphos 
1por. paragraphos, definidos os teneficios e as garantias ... 

o SR. IRINEU MACHADO - Eu vou mostrar onda estão os 
benefícios .•. 

• 
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0 Sn. AL\'AHO. DE GAIWALIIO - •• ·• ~Ue OS iliquillil'içi~ :Vã~ 
ter . 

. Purque niio Yotul-a a,;:sim'? Volomol-n porque Leremos 
melhorado as condi~;úes dos inquillinos e posto mn obice ao· 
apcW.e clus magnatas. Atacar, ,porém, o direito de propriG·~ 
dade; votarmos leis de imposto~:, sem ouvlr nossas 'Comm~,~
súes Ledmicus, sem a sua responsa!Jilidaclo, sem um calculo ver
dadeiro, como muito bem di.sse o nobre Senador .p~lo Estado 
do n i o de .Janeiro; i'azer essas modi'l'icacúes sem indagar do 
que seJ'Ú formada a renda; si por um lado nos lembramos de 
dar vinte mil contos pura eonsLrucçii.o de casas para pobres, 
e por outro tir.amcs ao Governo os meios onde elle poderá 

- haul'ir essa renda? 
E' muiLo boniLo lembr-ai' essas medidns; mas si ellas uãó' 

forem pra ti c as, si o Gover::to nfLo tiver us meios ir.disponsa
vcis á. construc1:;ão dessas casas, ficará resolvido o problema.? 

Tenho. dito. (J.ll!âto bem.) 

. · O Sr .. Iri·neu Machado (*)-Sr . .Presidente, cumpt•o o grato 
dever dt: agradecer aos honrados amigos c collegas, Srs. Se
nadores l\liguel ele Carvalho c Alvaro de Carvalho, os dous 
Carvalhos que impugnaram o parecer da maioria da Com
missão de Legislação, a bondade com .que aceudiram ao ::nc.u 
appello. 

l\luilo melhor é diecmCit· em cada especie, respondendo ús 
objecoões foi·muladas, do que nrchitectal-as o proprio orador ' 
Jnu·a, depois de as haver imaginado, dar-lhes a :resposta que 

. cllc julga nccessaria. Facilitaram-me. ·pois, a ta:réi'a. os hon-
rados oppositores. · · 

Em substancia ii argumentação de· SS. :IDEÁ .. , gyrara111 
cm Lorno elo carinhoso zelo com que se J)reoccupaú'~m com a 
sorte do locatario, mas as conclusões, em eviden.Lc opposicã.o. 
são pela mamHcu{;ão do statn q1.w. Todos arg·uiran1 que ::;6 as 
medidas de caracter econom~co podem corrigir a situação, 
fazendo voltar, .fazendo restituJr o livre jogo ·da le-i economica 
da offerta c da procura. · 

l\Ias, quando se tratava· de examinar essae medidas de 
caraeter · economico, ciuc, aJiüs. n. technica, estão mais que, 
estudadas, são·· de uma exactidão rigorosa, nãv ha outras, 
l3S. EEx. lhe' oppunham a barreira da sua opposição. O 
honrado rcpreseut.ante do Estaclo do Rio pensa que se uão 
pôde conceder es.:;a isenção antes de se examinar a suo, ei
J't·a: o ·,/llfl'!!lu1n dessa receita, etc. A argumcntac5o é vcrda-· 
d1•ir~tnwnL(• mirificu, prodigiosamenl.e verdadeirâ. desde que 
c:;t.ava it:o: mfins cln ·legislador. concedendo :iscncões. Jomcn
·Lam~o, J)(ll'fanto, as importaeõc:o:: ealcultu· o q1.tan.t-ú·m., muf,e
maticanJimtr.~ seria a receita J.Jl'ovenicnte das mecJ.idas cuja 
arplic::u.:f:o a'inccnl;ivou: .Para verificarmos. a quanto mon'ta 
ll.oi·mal\~lCilic ncsf.cs ·ulLlmos annos, a importação dos mate
:J'Ja-cs de. consfTucofio, não :pt"ecisamos ele tão. c.omLJlicada. in-

. ( •y Não. foi revisto pelo .orarl.or. 



dugação, não precisamos de um esforço tamanho, elle é sim
ples, clla consta de nossos reg·istt·os. de alfandega, consta. de 
nossa estatística commercial. · 

Quando, porém, o honrado representante de S. Paulo, Sr. 
Ah·aro ele Carvalho, examina os coffeiLos economicos das me
dida:> quo propuz desde •logo S. Ex. se acoberta com o nome 
o a autoridade elo St·. Pt•esidenl.e da Republáica, arauto que 
s·. Ex~. I!, aôcrlamenle, da palavra elo honrado Chefe de Es
tado. Mas fallou s; E·x., neste momento, cm nome. 4-o Sr.1 
.PresiclcnLe da Republica? 

O Sn. ALVARO Dl': CARVALHO -· Nem eu. disse tal. V. Ex.1 

ouviu as minhas palavras. Ellas não representam nunca :i 
.palavra cio Sr. Presidente da Republica. nesta 1Casa. V. Ex •. 
sabe· disso l.ão bem como eu. · · · · · . · 

O Sn. Inr~mu l\IACI-IADo - Estimo bem rrue o honrado Se-. 
nador por S; Paulo Lenha agora, com a sua afil'irma-
ção categorica. clesl'ei lo suggestões que se eontinhani 

·nas suas JJaln:vras. 

C>r·a, o honrado :Senador pela Pnrahyba elo Norte. Sr.: 
]\'lassa. l.em realmente tanta ap:proximação com o Sr. · Prc
:.:irll~nlc <fia llr~pnbl.ic::J, quanto o nobre Senador. 

i(l Sn. Ar.v,mo nE 'CMtVALHo - O Sl'. Senador '!\fa:::sn. li"oLoU: 
r.nn l.ra ·essas medidas cconomi.c::is. 

0 rSn .. ANTONIO MASSA - Votei conl.ra. 
O Sa. In.rNEU 1\fl~CI-IADO -. Não. vot.ou eontra; votou pa:rt1 

que se destacasse. 
0 SR • .ANTONIO MASSA - Votei contra. 
O Sr:. 1\LvAiw DI> CARVALHo - Votou contra. 
o Sn. JHTNEu 1\L\aHADo - Votou a favor fle (!lW se irJesta ... 

cassem. 
O Sn. AN'I'ONIO 1\'L'\SSA - Excc.PLuando a referenCc ao nu

~ ,s·mcnto de aluguel de easas a contar ele 31 ele dezembro dei 
anno pa:;:sado, v o lei. sempre de acc,urcto com o Helator. 

o Sn. •. !RINEU l\IAGHADO ,_ l\fas o nelator, votou a favor 
ele :qtw se destneasscm .. · . · . · ~ 

Não llouvr nenhum voto contra. a medida economica. 
V G: pois, o lwnraclo rcprcscnlnnl.e de ,S .1 Paulo .•• 
ü Sn. ALVARO DE CARVALHo -Eu pedi audriencia da Com-. 

l11issão do Finanças. Não declarei qual a minl1a opini·ão sobre 
ns rncd idas cl.c carecl.er economico . 

. O .sn:, TnrNEU liL\CHADo - Sobre as medidas 'c!e caract.c·.~ 
eco.nomico, S. J~x. me ha do permii;Lir que lhe chame a al.tcn
efio ·Para us leis ns. 2.407, de ·18 elo .it-.ncirn de 1'!1~·u, c .'f .• 2WI. 
dr. 'I J de dezembro do umw passado. · 

Essas 1 eis for· um regou l n.mentndas .p.clo Sr. Presidente dn. 
ne,puhlicu e o dccl'eLo n. H. 8'13. de .2:0 de maio clcsle unno, 
con,sLuJu, . .cm :::cu nr.~iB'Q Pl:ímci_r:p, .o §r.g·uin1o_:. · · · 

.... 
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<A's nssociac?es _que se propuzcrcrn a consLruir 
casas parn a hn~1tacao de. proletariol:i no Distr'ioLo Fe~ 
dera\ ,ou n~s cap1taes dos Eslooos, c,onformando-se co!ll 
as ex:Ige~culs deste rcgulamenLo, o Governo Federal 
?oncede_ra, ~e accô11do com os decreto!': Iegisl:üilvos de 
:18. d.e J:me.Iro de 1'911i c 1l dJe dezembro de Hl20 ·os 
ses um Los 1 a v ores : ' 

• a! isenção ele impostos. de importação, c!e taxa· dn 
C:XJ?e~Jentn. sobre os mater1aes que se destinarem !is 
rP-leridas construcções, excepto madeiras assim como 
ct.e LlLtnl!squer outros imposLos, fóros e la.Údemios rela-
t.L"':os_ aos I crrenos e aos rpredios, sua acquisicli o e' tr::m.s. · 
n nssao. » 

. Vê, .Pois, o Senado que eu me limitei - apropriando-me 
ate ~a hn;;nagem e da redacção do ·proprio Presidente da Rc-
puibhca - a cxt~nrler ~s pessoas physicas aquillo que S. Ex .. 
no seu clect•r:!o, J {t hav1a concedido ás pessoas jurídicas. 

O Sn.. EuzEBIO DE ANDRADE - Aliás era uma autorizur;ã.o .. 
O Sn ... InrNEU MACHADO - Mas S. Ex., o Sr. Prcsident.•) 

da Republica, usou da autorização e a regulamentou. 
. De modo. que, antes de ter attingido ao ·seu auge a crise 

d~s habitações, a crise dos alugeis, já o Gov(lrno havia conce
dido, regulamentando· as leis votadas pelo Congresso. a isenção 
d~ todo e flllalqurr direito alfandegaria e ta~as de eXJpe
dlente. · 

· O Sn. EusEBro DE ANDRADE - Este ,decreto fazia parte 
do primHiVIJ projecf.o de inquilinato, que foi destacado na Ca
mara para consUtuir projecto em sel?arado, e é hoje lei. 

O SR. IniNJi:U MACHADO- Como, porém, hoje a situação se 
agg1·ava c Lemos qe . aprpellar para todas as forças, para todas 
as energias, para t.ódos cruantos queiram directamente. construir, 
pareceu-me que não. era demais extendeJ' a qualquer cidadão, 
a qualquer individuo o favor que a lei já haiVia concedido a . 
uma associação a cujas portas tivessem de ir bater para ainda . 
se su.Jeila1· h dcspezas e onus com intermediados. 

Não ha, pois, novidade nenhuma no preceito legal qll.le. re·-
digi e que a Commissão teve a bondade de adoiptar. · 

Púder-se-hia obtiectar. que eu concedo isenção de impos-
.tos c taxas ele ear:.tcler municipal. · 

Claro é que, reproduzindo a rcdacç.ão das leis de 19H 
e c! c '1 n20 Cl dó regulamento de Hl21, não me referi sinão aos 
impostos e t.ax..ns de caracter federal. na primeira. parte da 
minha emenda isLo t!. concedo, desde logo, a isenção que me ·~ 
licito, ·QJuc rnc' é facult.ado conceder. . \ . . 

•rodros qu::mLn~ 0rnram ~té hoje, iiDP!J~anªo. as rpedidas 
ue emcrg•mcia t)UC formulei, todas as cntJCas ate ~oJe pro
duzidas em r..ontrar1c:l . .no. imprensa. todas ~e rcstr.:mgem au 
ponto de vista cconomíco, dizendo qu~ só a soluçao e,cof!O
mica do problema pó ele dar tex:mo á. cr1se ... Mas qua~do· md1co 
desde logq .a·s medidas econonucas, 1mmed1atamente requ.erem 
que ellas sejam submettidas. á Coxp.missão. d~ Fin3:nças e ~e-

, pois P,~st~c~c~~ :par& ~onsPtutr p.ro~ecto especial,. 
. I. 



5ESS.l\O ll)M. 29 DF: SETEM.BI\10 DE 1921 

. O Sn. ALVARO DE CAIWALHo - Mas que inconveniente ha 
m~so'! F~zendo, V. Ex. :r.arte. dessa Commissão. tanto melhor, 
po1s muito pouerá conLr1buir para a victoria' das suas emen
das . 

. O Sn._ IniNEU MACHADO - Respondo a V. Ex., que tanto 
mawr razao encontro para a liberdade do movimento, que 
born .tenho. Não· julgo· ncéessaria a audiencia' da Commissão 
de J?!nanças. Trata-se de ma teria simplissima. Trata-se de 
u.mphar, com um texto de lei, a pessoas physicas, a individua
lldades, aquillo que n lei já concedHl a. associações, que são 
pessoas jurídicas. · 

. Sr. Presidente, dest'acar a medida quer dizer o seguinte: 
abt•u·-se uma quarta discussão; mandar á Commissão nova
mente: voltar a este recinto . para ter uma nova. discussão· 
depois disso, soffrer novo debate, novas emendas e regressar 
novamente :1 Co.mmissão; seguir para .a Gamara dos Deputados, 
onde sofi'rerá uma segunda discussão com as respectivas 
emendas, a volta á Commissão e voltá ii. discussão; o mesmo · 
succeclendo nu terceira discussão.· Mais duas discussões, por
tanto . .Tá temos seis discussões. Volta ao Senado, si houver 
emendas. Já temos sete discussões. Volta depois á Gamara 
t.los Deputados, si o Senado sustentar a. sua redacção, o seu 
texto. Já. temos, portanto, oito discussões. Já não quero fal
lar na possibilidade de uma nona discussão. si acaso a Ga
mara não se conformar com o voto do Senado, o que impor
taria em mandar novamente- transitar o projecto pela Com
missão de Finança:s, submettel-o . a uma nova discussão e 
r. nova audiencia da Commissão de .Tustiça ·e da de Finanças 
e remettel-o a outra Casa do Congresso.· Para transpor todas 
essas barreiras tem de suje-itar-se a toda essa somma de turnos 
regimentae.s, quando adoptadas as medtdas, 'depois do voto do 
Senado, apenas sujeitas a uma só discussão na Camára., 
Parece que é ganhar em brevidade, parece que é obter mais 
rapidamente a solução do problema que é angustioso, ·que se 
ha de ir . aggravandn até. provocar os paroxysmos da colera 
dos offendidos e dos prejudicados. 

Não- se trata. no caso, Sr. Pres~dente, de soccorrer a 
quem se queixa in,iustamente da pressão ou da exigencia do 
o:;enhorio: trata-se- de accuclir com medidas que respondam á. 
grita de ·dous annos de queixas que já vem assistindo· á mar
cha lenta. e pesada de todos os turnos regimentaes na Ca-
marn e no Senado . · ·· · 

0 SR. EUZEBIO DE. ANDRADE - No Senado, não; aqui O 
:r.'rojecto está ha tres mezes inco:r;npletos. 

O SR. IRINEU MACHADO -··Mas esse tempo deve ser com
putado .. tambeni. 

Trata-se pois, de levar as minhas. emendas para essa 
?Jia-sacra em projecto especial. 

Sr. Presidente, a questão ·ora submettida ao estudo do 
Scn~do,. não está sendo examinada, por meninos de escola. 

Longa é a esperiencia dos que teem accento ·nesta Casa .. 
Todas essas questões constitucionaes, todas· essas 'questões 
philosophicas que dizem respeito á extincção do direito de 
propri'edade, que dizem . res.p_eito á intervenção do Estado, 
que. dizem respeito ao seu poder de regulamentação, ao seq 
poder de limitaçj:j.Q qe ;49ros oq qe beneficias, . 
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Não é uma questão estranha para os Senadores: é um:l 
ctuestão do soculo, é uma questão do momento, (j o conflicto 
rlcsta época, ~~ a lu c ta entre o in tercssc. individual e o in
teresso collecLivo, ou entre· uquil!o que o grande philosopho 
n ;iurisconsul1.o ilaliano Flamarino Malatesta chama de' lucta 
entro o pt:incipío individual c o principio socitil. · 

' ' ' 

Não tem 'úada mais o Senado do que optar, no momento 
'üm que esses interesses se chocam o collidem contra a defoza 
conservadora do apparelho' do cdificío. votando medidas de 
concessões aos preJUdicados, cm vez de favorecer a extorsão. 
em nome desse fanatismo idolatra por princípios que já lá 
~e foram, princípios que nenhum homem de estado. princ i
pios que nenhum paiz culto, qtío nenhuma nacionalidade que 
esteja no convívio das outras dentro do nosso planeta, gozan
do dos benefícios da me·sma civili~ação. póde acceitar. igno
rando as suas ·consequencias. · · ~ · 

Bem fez o hOJlrado. Senador por S. Paulo em levantar 
neste recinto a censura de que o meu pr.ojecto cont!Jm medi
das sovieticas .. 

Sr. Pl1esiclentc. tenho· sido um colleccionador paoien(.e 
de todas as chamadas leis communisLas. ele Iodas as leis ~n
cialistas, de todas as le_is anarchistas adoptadas pela Rn~sia. 
O maximalismo não é out.ra cousa sinão um amalgama dos 
J:.rincipios collectiyislas de Karll e ele algumas formulas :mal'
<:llisLas. Mas, esse amalgama de collectivismo. dos pimci'pios 
ele lucf.as de c.lasse, com os princípios anarcbisLas, esses en 
os repudio e os rep1,1dio solemnemen Le. · 

Para salvar exactamente a nossa sociedade elo perigo de 
chegar ás solucões extrem.as e violenLas, é. que eu ~ropuz uma 
seric ele medidas que são profundamente ·cons!:)rvadoras .. 

1\ial. andou o meu honrado amigo em começar a sua· rc
criminaçãó com o citar clous dispositivos em que.·. enfeicho 
as modalidades da especulação i!icita sobre· alugueis, copiando 
a leg·islação franceza. nos termos propostos pelo guarda dos 
.<;eJios, Sr. Luir. Nayor. Vice-Presiclentc do Gonselbo, depois 
ele tuna reunüi,o do ministe1•io ·em que se deliberou estender 
á especulação sobre alugueis as medidas pcnaes .iá consagra
das nas legislaÇões, ;já consàgradas na doutrina. já applicadas 
pelos t.ribunaes, .iá longamente interprétadas, defendida~, cn
t.endiclas e executadas ua oxpr.riencia . qnot.idiana elos tribu-
!1UCS. 

Quando affectavam essas infracções as medidas votádas 
pelo Estado para repprimir a espccular.ão sobre gcncros ·ali
mentícios. o outras providencias relath;as á. defesa ela Ol'dem 
social. coino a violação do livre ;iogo da lei da offerta e da 
procura e contra a pratica da lilJcrdadc do commorcio, nas 
inãos dos tt·usts, dos açambarcadores, dos poderosos, dos ricos, 
elos millionarios, ,era um caso :fragil, triturado pelas suas 
medidas possantes,, 

S1·; 'Presidente,·· a lei ela · offerta e da procura .tem sido 
semp•rc uma mentira deante da coalisão, deantc da acção dos 
especuladores, COn:lO deanlc da acção individual. 

Na America elo Nol'Le, grande tem sido a Jul.a par·a de
fender a. população contra os proces!"os dos grandes acapal'u
dores, quer· olles a,jam por si sós, qllcr associados na grande 
lnl.u cconomica c commcrciai do~ _tempos de hoje. ·. · 

I . 

I 

I 



• 
I -
I 

SESS~O EM 29 DE SETEMBR!O D.E 1921 

Sacrificam-se, exatamenLe, os pequeno§ industriaes, os 
!r·equ e nos commerciantes; são es Les as primeiras v Himas. Os 
grandes concorrentes, os que se combatem, os que se degla
diam, acabam, fatalmente, por. fa.zer entendimentos e~n. que 
combinam os seus pre(;os, partilham os seus .lucros, d1V1dcm 

1
os seus 1pll'ejuizos. Em substancia, se mn pequeno combate, 
se uma pequena refrega custa alguns rpilhões de ,prejuízo, se 
um grande. industrial ou um g:rupo de industriacs se congre
gmn para fazer preços, quer sobre a materia prima produzida, 
quer sobre productos industriaes j(L transformadoS' pelos seus 
machinismo, logo depois vem a desforrar, a desforra mate
matica, com grandes lucros e grandes benefícios extorquidos 
eom a violação do jogo natural da liberdade do commercio, e 
da lei da offerta e da procura, com o sacrificio dos humildes, 
rlos ,pobres, dos infelizes que, perdendo alguns centesimos em 
cada litro, em cada kilo, são como os pequenos rios que :for
mam a massa ela agua que correm para os grandes mares, varà 
.os oceanos. · 

J'á o Cocligo Penal f1·ancez, nos seus artigos 419 . e 420, 
tinha estabelecido a figura da especuiacão illicita para os que. 
agissem com processos fraclulentos. No.te-se bem: fraudu
lentos. · 

."/A'i3 leis de 3 de :fevereiro de 1893, e 23 de outubro de 
:1919/•estubcleceram a ·fig·ura ela especulação illicita para ap
plicar sancções penaes, sancções outras de ordem politica c 
à e ordem moral· contra os que especulassem, perturbando a 
ordem publiêa c cobrando das grandes massas. populares pre ..... 
eos exorbitantes sobre ,geueros -alimentícios e sobro substan ... 
cias de primeira necessidade. 

C0mo na Franc-a, tambem, houvesse quem especulas'se 
· ' sobre alugueis, como os porteiros fizessem uma industria co

brando luvas para indicação dos appartamentos a alugar e 
eobrassem dura commissão para cedel-os. o Parlamento fran-; 
ce7., imaginou a necessidade de notificar todas as casas de Im
bJtacão :.í. alugar, obrigou a afixação, applicou sanccões penaes, 
tornando estas. ultimas extensivas a aquelleS' que elevassem 
exaggeraclamente os alugueis elas casas. 

Mas, de quem: é a formula ~)or mim proposta? '(Pa.ttsciS. 

:Basta lGr-se a obra do Sr. Henry Sayard, de recentissimâ 
publicação, ~A expeculaoão illicita. A Coalizão, Acaparamento. 
e Especulação sobro Alugueis» para verificar q)J.al o historico, 
quaes as fontes, quaes as causas que· determinaram a decre
.tação ela lei franceza. 

O capitulo 2" do art. fi" da lei. de 23 de ou(;ubro de 19·W, 
publicada no .To1·nal Official de 24 de outubro de 19•19 por-"·' 
tanto, de facil consulta por parte de qualquer elos senhores 
ScnaclClrcs, estabelece o seguinte: · · 

' . .r: ; .. . ·- , .... . 

. ' ·«Durante tres annos se~ão 'punidos com as rpenas. 
fixadas no aEt .. 4~!): elo C!)chp-o .P~nal os gue com fins 
de espec!flaçao llhclta, se.Ja 1lldtvtclt1nl, se.1a collectiva
mcnte, ttverem 1provocaclo ou tentado provocar a all.a 
elo .preço elos alugueis além elos que resultassem· do 
:.ulgmento ~le encargos ela proprieclacle edificada c d::t. 
cpncurr.enc.Ja na~ural c livre elo commcrcio. » 
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Quues eram essas penalidades? As Beguintes, do arL i/!9, 
Clu Corligo Francez: · 

cUm mez a um anno de prisão, multa. de 500 fran
cos a iO. 000 francos, e além do mais, ficando sob á 
vigilancin especial da policia durante o prazo de dous 
annos pelo menos, a cinco; no ma:x:imo, os que tivessem 
sido condemnados. » 

Sr. ·P~esidente, a' J ei franceza estabelecia, portanto, pena
lidades mais rigorosas do que as que eu estatuo. Em pri
meiro I ogar, porque com -·a cessação do tempo: com a execução 
do tempo, .prisão e pagamento da multa, não cessava comple

. ta mente a applica{;.ão da pena. Continuava sob a fiscalização 
da policia o incriminado. Os jornaes publicavam a sentença 
condemnatoria. 

A lei francezu cl1egou ntr~ a punir com a pena do desterro 
cm ca8os, especiaes. 

O SR. BENJAMIN BARRoso - Esta lei é evidentemente 
draconial).a, adoptada por um paiz em que a guerra destruíra 
um grande numero de cidades e villas. Não é o mesmo caso 
do BrasH.' 

O SR. IRINEV MACHADO -.A lei era de excepção para cor
rigir a ganancia ... 

O SR. BENJ"Ai\HN BA}1ROso - Perfeitamente. . 
O SR. IRINEU MAdHAÍ:1o - . . . dos que commcrciavam com 

generos alimentinins. sacrificnndn os .páreos salarios dos !PO
bres ... 

O Sn.. ALVAHO DE CAil\'ALHO --- c~pplicada· csf.a lni ao pro-' 
pri c ta rio deve ser applicada a qualquer genero. 

O Sn. IRINEU MACHADO - ... dos que não tinham direi
tos, dos proletarios que procm·avam amontoar recursos e au
gmentar a sua massa ele capital (\Om a exploração da miseria, 
com o soffriment.o dos humildes; e a razão dessa lei não. era, 
nb~olutamenLc, t1ma medida de vindicta draconiana, porque 
se inspil'ava na appiicação do principio de· solidarismo, que 
nssim ;;e pódc Lradu?.iJ· a bella formula com que n eminente 
Senador Paulo de FronLin, justificando a lei de emergencia. 
em relacão ao commercio nas épocas de crise, nas épocas de 
rlifficuldades em que todos. para o bem commum, devem per
der uma pnrtc do f!tW 1) seu. fndos devem ceder um pouco do 
.qne teem. 

Nfi.o é isso mais do· que a a])plicação da· bella theorra dn 
grande L·6on Boul'.g·eois, da grande escola philosopbica e eco
nomica que cllc fundou- do solidarismo. 

ErJ'Ou. poi:::. 0 mr.u honrado amigo, o eminente Senador 
por S. Paulo. com o attribuir. como anda fazendo ahi nos 
«A Pedidos» do Jomal do Cornrnerc·io, ·a inspirações· maxima
Iistas á minlm emenda. Não; esta medida. era exactamente 
feif.a para evitar. que o sacrifi.cio excessivo das massas popu
lares viC\sse provoear a reacção, que ó fatal, que é certa; viesse 
p.rovoem• CXI)Iosões. O poder publico. nesse combate entre "o 
interesse individual e o interesse collectivo, não póqc, como 
querem uns.. cruzar os praços e s~:r testemunha ~m,p1:1rcia~ 
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deste duelo. Não póde tão pouco formar ao lado do capital e 
de s~b.!'e em pynh~, COII!O um g·endarme, investir contra á 
mult1dao. Já nao sao mais esses os tempos em que vivemos. 
O poder publico tem de temperar, tem de procurar uma fór
mula de equidade e de justiça social, tem de accommodar 
tem de proteger não sómente a propriedade, como tambem 
il·quelles que pódem ser victimas dos excessos dessa mesma 
propriedade I. O maximalismo é a expropriação. O solida
rismo é a limitação do lucro, do beneficio. do e:x:aggero do 
capital, não é mais do que e:xactaménte essa diminuição em 
favor dos mais fracos, decretada pelo Estado, em favor dos 
que são mais fracos legalmente, decretada pelo Estado, contra 
aquelles que são os mais fortes legalmente. mas que se qui
zcrem recorrer á violencia e aos exaggeros. podem encontrar
se na situação de serem os mais fracos materialmente. As 
medidas, pois, que te em sido ditadas .como ·dispositivos de 
ordem social. as chamadas leis de .Justiça social, não são mais 
do que medidas prudentes de transacÇão entre o poder do 
capital e a força da multidão, para que esta 'não procure a 
violencia material, o emprego da força ,physica, esmagando, 
pelo impulso "da força material, o direito immaterial, o di~ 
reito abstrato,. o direito theoric.o daquelles . que invocam ::1. 
protecção da ordem social I E', ·ao mesmo tempo, para am
parar essa ordem social, ameaçada tanto pelas violencias do:-; 
que se atiram contra o capital, como pelas violencias dos que 
se atiram contra o trabalho, contra a producção, contra o 
esfoJ•ço, contra a massa anonyma de todos os grandes povos, 
de todas as grandes multidiies, é para evitar que se rompa 
esse equilibrio que o poder publico decreta essas leis de 
ordem so.cial, as quaes teem o duplo intuito .de corrigir as 
inJustiças da vida e de evitar as· explosões da ·Colera dos lesa
dos e dos dffendidos !. Quando não se quer inclinar a cabec;a. 
diante da necessidade de se respeitar, tanto o direito do pobre. 
como as arrogancias do capital, quando não se procura con
ciliar a ,ganancia de um com a miseria de outro, temperando 
com leis que se,jam correctivas e que impeçam as ·explosões 
e as reacções ·da força/ fatalmente, roto o equilíbrio, roto::; 
os diques. vem a anarchia e' o imperio das paixões ínfimas. 
das paixões baixas. e 3;hi falia a lingu1l;g~m da necessidadP., 
falia a Iinguag·em da m1serm, falia o ctelmo dn fome e o pa-
roxismo do soffrimento ! . . . . 

o grande espectaculo histori·CO que estamos observando 
neste momento, não é senão a resultante deste capricho tena7. 
com que ná Russia. não ·se procurando a solução que har~o
nizasse uma e outra cousa, se manteve, pela forca mater1al, 
toda a série de tradições, quj3rendo-se restaurar. D~la força. 
roto o ecruilibrio. tivemos a inundação do bolshevismo por 
a lei do ·progresso, a evolução das forças humanas. E ent~o, 
todos os povos-do extre:mo oriente, des·de os remotos con!ms 
{la China, nté ás fronteiras da Franca.· . 

· A preoccupação, 1)ois, do homem de E~tado .. é. nfio mais 
fallar em direito de propriedade absoluto. no direito. do ca
pital. na liberdade de commercio. e em todas estas fórmulas 
vãs que eram .iá condemnadas pelos grandes pensadores, pelo:; 
b'Tandes philosopbos. ·pelos. grandes juri~consulto~. até mesmo 
nos ultimas armos que extremaram a v1da pacifica da llum~~ 
rlldade antes da guerra!· 
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As r~ainyJ'US, gue tive oq·casiiío de citar, do grandl;l plli
losop!w 1tal!ano, 1or·~m escr1ptas em ·1·9·14, antes do granda 
conllwto. · J1a. o fanatismo do conceito do direito de 1Jl'Oprie
rlado absoluta estava muito longe de viver nos nossos cos
tumes, 1:1n~ .nos~as .tra.di.L!ÕCs c nos· pnvos - vamos dizer assim 
- de CIVI!Izaçao JUI'Idica. 

~i nós 1~egarmos o textQ da n~ssa Constituis;iio, qt~c .dir. 
cp1e e gamntrda cm ~ocla a sua plr.mtude a propriedade, como 
o que havemos de mtet'pretal-o ? Havemos de üücrrolg·al-u 
ass_im: ou eslrictamente, litcralmcmte, ou de accôrdo com a 
plulosoph ia dominante no tempo, com a concep~!ãO das cousa:;; 
humanas. 'Com o jogo elas relações entre o i11clivid-uo e o 
Estado. . . 

Assim, Sr. Presidente, muitas vezes se discutiu na .iuris-· 
prudencia norte americana, co111o cm todos os paizes. até onde 
ia o direito de propriedade. 

Si nós podemos "taxar o direi to ele proprfedade .ele · 1. 2, 
3, 4, até 12 %, e o mo sA taxa nesta Capital; si se pôde taxai-o · 
com H c J5% .: si se púde taxar a successão com GO c 6Go/q; 
.~i se pócle pur eomo limite ao direito ele transmissão de he
rança; si o individuo não dispõe. nem cm viela, nem cm morte, 
da sua pl'npricdadc, como que1·, n, ninguem g·rita ,cbnLra us 
leis que põem Locla csla ordem ele liJnitaçõcs. por moLivo de 
ordem social. de mui lo menos ponderação do que a.quelles que 
dizem respeito com a conservação da viela c seguran\)a piJ
b!i.cn, com ma~or força çle rn~ão, neste caso, a· cone! usão h a 
elo ser a mesma. · · 

Sr. ])residente, por que () C[UO ningucm n.úde, cm qual- . 
quer cidade rlo mundo. cdifical' uma easa como quer ? .. Por 
que é que o individuo su;jcita-se ás leis que deLerminam o 
-alinhamento ? Por que é que o individuo se su.icil.a: 'á.s leis 
que determinam a culJação e o numero de oDdares, o numero 
ele metros ela fachada, as condições archilcctonicas, cte;.? 

EntEio, ;jú não existe este direito aJ)soluto o pleno r.le pro_, 
priedade ? 

Porque é que o individuo não d<.'t a sna propriedade a 
quem quer que·se.ia e com01 quer? JJOl'C[Ue é CIUC.tem de ir ao 
notaria pagar imp~stos ? Por que ó _que para· v1ve,r :r:ta casa, 
~lllC ~~ sua. na plcmtude ela sua proprlCdadc, paga d1reilos. ao 
Estado .? Por que é que não tenho o direito ele diz-er: Não que
ro· lu~. não quero agua. não quero .esgoto na minha casa.? 
Pol' que· é que não tenhó o direito de dizer : · Aqúi ' ó o meu 
domicilio, tenho a sua propriedade c a hygiene aqui não· en
tra ? Por que ó que o individuo lJa de deixar. por exemplo, 
como em certas leis. pela sna morte, (t propria mulher con
clemnarJa por' aclultcrio, a propri·edacle ou uma parte dessa pro-· 
pricdacle ? Por que ha .,cln i:lcixm· a filhos,· que repudia, essa 
propriecla.cle? Por que não poderá dispôr livremente, segun
do as su.as affeiçõ-cs ou os intel'esses elo .~eu proprio nome 
e ela propr1a próie, elos bens, como· entender? 
, . Por que h a tuna r~~ão ·ele o.rdem social e moral que põo 

l! mür.s n essa . preLcncl1da .propriCdacle absoluta. · 
Por CJlt'() 6 que o incliviclno não . allnga a sua casa como· 

qur.r ? .Por que ha de vir a hygiene visitai-a. dispondo o Jw.-
1/ile-sf! ? ~or: que o individuo não te111 a sua propriedade con .. 
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sr.ruichi cõn1o quer ? llor que é que não pôde pôr cstaluas, 
palnci.:O, lJlnLurus contrurios ú moral publica ? 

· Porque essü direito de propriedade é discutido,... limitado, 
pleiteado, defendido aqui e atacado acolá por uma série enor
me de rcgulamenLos, leis;' portarias, avisos; porque é sujeito 
a uma infii.liLa ordem de Laxu~;ües; pol'quc, afinal de contas, h a. 
de sujeital'-.sc um cidadão a Ludo isso. e, quando se trata ele 
pôr um limite áquillo que elle quel' cóbrar pelos allugueis da 
•eas.a, ~c g1·Ha logo: «ahi · ha uma offensa ao direito de pro
priedade '!» Não ! Ahi ha uma limitação de ordem moral, de 
convcnicncia · sudal, que o Estado tem de decretar, pó de de
cretar como cm todos os outros casos, pol' motivos da mesma 
nal m·eza, um vh·tude de ra?.ões de perfeita identidade., 

O SR. ALEx,\NDRINO DE ALE:-ICAH - E em beneficio da col
lcctivlclacle. 

·O SH. IRINEU MACHADo- E' isso perfeitamente que S. Ex.) 
acalm de assig·nalur: ti 1Jenci'icio ela collccUivielaele. . ~ . 

Ora, Sr. Presiclenlc, veja v .. Ex. o que é. o lJom senso., 
. -O direito não é outra cousa senão a codificação do bom 

.s.cnso. 'l'oclas as vezes que o direito não i'ôr isso, a disposição 
quéda letra mor·La .. 

Abordarei exactamente este p!Jillo para responder á objc
CI}ão de retroctlviclacle que foi feita por div-ersos plumitiv.os c 
ol'adores, combatendo, num · vôo rapiclo, sobre a estructura elo 
projecto, as medidas essenciaes que elle contém e que são da 
mais pura linha, da mais p-erfeita concepção elos t.en1p0s mo-
dernos.. (Paus·ct) .• , · · 

Sr. Presidente, o meu ho_nrado amigo, o Sr. Alvar9 de 
Carvalho, acaba ele escn::ver-me pedindo licença para· rctn'ar
.sc. E' uma g-enLileza que muito agradeço. Mas -exactamente, 
pretendia neste momento mostrar que as disposições bolche
vistas que S. J!:x. encontrou nas minhas emendaso.são dispo
sições profundament-e conservadoras .. Queria registrar a histo
l'.itt dessas medidas para que S •. E:>:. se compenetrasse das ra-
zões ele ordem social que as clctern1inaram ., · . 

Sr. Presidente, leio 'Cstas linhas que vão instruir o Sena
LI o, na resposta que estou dando ao meu honrado an1ig-o Sena
do!' poli S .. Paulo: . . . 

· «l)osLcl'lorrnenle ·á entrada cm vigor da lei de 20 de 
alJ!'il de 1 !J16, :;oh a pressão da 'opinião publica qu'C con
::;talava que a vida continuava a augmentar. cm condi
I.{ÕCS inquiutacloras, · e, qüc, longe ele ecssar a especula
ção, não fazia ~enão crc::;cer, o Dc~putaclo, S1·. Ignacc, 
pr(lpoz, '1;)111 12 ele julho de 1!H7, ag'f:;'!·avat' as penas, cm 
materia de cspccnlaçiío illicita. Na ses~ão elo 22 de 
maio de 1!J17, o Governo Linha apresentado um proje
cto especial para 1·epprimir o açambarcamento sobro o 
carvão. E, já nessa mesma s-essão, . o Sr. Ignace tinha 
pedido, por um texto especial, a c::üincçrto do poder. dos 
Juizes de instrucção, cm matcria de acaparamento, de 
t•.:::peculação. •eoriforrncljlento a clbposicão. do art. ·4.ü1. 
do C o digo de Inslrucção Criminal.~ 



t:\1· . .Pt·esidenLe, si nós cunsultat·mus ú oul'a que aealJo de 
I e1·, do St·. Sl'ig'llltl'll, verificaremos. como .si u fize!·mo:; au 
lralmlhu dtJ nulavel penal i:; tu roma'ico, Sr. Pella, prefaciado 
jJc!o gt•ande professo1· LepoiLevin, du Universidade de Paris, Li.:
remos rap idanH:~uLe a concepr,;ão du que é a especulaeão i l-
I iei Lu. ' 

.l~n I t•e ú. e1ipt:et.tl <LIJiiu fraudulenta e u cspewla~ão licita se 
e~·ia u;11 H! l:igura ~.e delicto _inte~med ir~: a. -especu~ação ill}
eüa. O,; wews um pregados nao suo me10s 1raudulentos; suo 
illicit.rJ:::. A I'C!H'H tk direito para se verificar o que é essa fi
;.;·ura de espüwlaç:ãu illicita, são as mesmas regras de direito 
t:orn que constai. um u crime de especulação fraudulenta. 

:r~::;ert~veu u professor L'epoituvin: (Li}) 

Tunll(l I ido. Sr. .PrcsiclenLc, constantomeuLe, nos joritttes 
:l't·urwezes, ca::;r,~;; de lH'Ocessos do especulação iJiidta. Agora 
1ue:;mu, nu p,:uuru dt: 29 ou 30 de agosto, encontrei um julga-· 
111rmto de urn JH'ucu,:;;o de cspecular,;ão illicita. Um individuo 
Li11ha locado, atTen.claclo, por 4.00 francos .mensaes, um· immo
vcl; 1'omeçot1 dcpoi;; a clividil-o, a retalhai-o, e só uma de suas 
rw.r~L'S :-;ubloeou por 700 l'l'ancos. Levado o caso ao conheci
lneilto do tl'ibunal, o. especulador foi condemnado. 

Não ha, poi::;, ::;r. Presidente, esst~ difficuldade impossível 
ti u vence1·, cm :>o resolver o que é uma especulação illicita. 
A lei .francczu, aliús, determina que se deve deixar á. -conscien
•;ia do juiz a indagação do que :;e reputa um justo lucro . 
. .Para isso rnamla lev,nr em conta, quando se verifica um case 
de ole\'a1;ito de lJt'er;o de aluguel, o que clles chamam le chargr. 
dr: l(l. tn·.o1n·ictiJ buür:, c tambem a lei da. liberdade do co.mmer
eiu, da offerLn e procura. Ora, como se sabe, o immcivel, na 
França, paga irrrp_ostos de taxas. Além disso ha porteiros cuja 
neces::;idade (• alJ::;oluta, ha despezas para aquecer a casa, ha 
dcspeza~; de luz, dü tapetes, de escada, etc., coisas que não 
existem· entre nó:;. De modo que, tendo de· copiar o que se 
entendia na. lei franceza por encargo de propried::.de edificada, 
apenu:; transpcn-teí para o texto o arLigo dos ·impostos e Laxas, 
I!Ol·quc aqucllc:; oul;ros não existem, e· as despezas de segu
ru.nc;a ·~ conserva1,:fto de immoveis. De modo que, quando o 
vropricLario Leru com que .pagar as obras que faz destinadas á 
seguranc;a e eon:;r~rvação, Lem com que pagar as despezas re
~ull.ante::; de novos itnpostos e uinda tem um lucro de 30 ou 
~o '7o. clat•o cstú. que não. é licito admittir-se isso em uma 
~ooiodade •Jt'!!'ttnizada. InunediaLamentc intervem,- não como 
um ataque á. -pr:upricdade, mas para reprimir o exagero, o. Po-
der J>ulJlko. e rixtt o limite. . 

' 
_ Ora, o jui1., naLuralment.e, cnco~trarú. em Uffi: caso de sim-

·oles lucros de 10, 12 ou 15 o/o e nao podel~á deixar de achar 
.lusto. · 

o Stt. Eü~tBlo DE ANDitADE - V. Ex. esquece-se de que 
nãn t.omos cs:;e limite entre nós. 

O Sn. lniNEU 1\JACHADo - E como •querem os meus hon-. 
mdos collegas que :-;e limite a acção \iesse juiz? 
· · us ,juizo:; ~1ue vão apreciar o caso . sabem que as obras de 
uunservação u ~egu·rança custaram tanto, sabem gue ha amor-:
t.izaçõcs de Japllal ~ c.alcular, sabem que ha gs Impostos, etc. 
Por i::;so é que eu c1te1 despezas d.e conservaçao .e segurança. e 
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clespc:a.ts dellurrcntes t.le veuda, taxas t.lo munieipal o::;Lavam an
nulladus porque a Municipalidade, com o facto de decretar ta
xas sobre uquillo que entendo t.lever taxar, não obsta o Poder 
Legislativo de conceder figuras novas do delicto e impedir no
vos contractos ou novas negociações, punindo-as eom a sancvão 
.penal. Tanto assim é que nós tumos um caso novo - o das 
loterias. Diversos BsLudos, t.liversa::; mun.icipal.idades come
çaram a emiLI,ir lol,erias, a omiLLir a ::;ua conces:;ão. Votamos 
uma lQi respeitando todos os t;outractos anteriores, . mas con
siderando figura de delictu us novos contractos que dalli por 
deante se celelJrasseHl e, maiti aiuda, que si as municipalidades 
entendessem do estabelecer essas :.axas em eonflicto com as 
nossas leis, nfto só ollas não podiam prev.alecet· porque somos 
o poder consLiLuinte do Dist.ricto, o que dita as leis de orga
nização, o que tem faculdade do modificai-as, como tarnbcm 
porque no eonflicto ent.re leis locaes e leis nacionaes prepon
deram esta::;. Do mesmo niodo entre as leis federaes e a Uon..: 
stituição, · que é a maxima das leis federaes - prevalece a 
Constltui1;ão; enLre as leis fecleraes e as estadoaes. prevalecen1 
as leis federaes;. enLre as leis estadoaes .e munlclpaes preva
lecem as estadoae::;. · · 

Logo deternünadu. assim a seriaçãu e a urt.lern de yrevale
eimento ou de preferencia ele validade das leis, claro é que 
qualquer lei municipal c::;tabelecida em contrario, nenhuma 
applicação .póde ter. 

O SR. EUzBBlO DE ANDHADE - Ao dar o meu J..lll.l'Ct.:el· sobre 
a emenda da Liga do Inquilina-to e Consumidores, .alleguei es
::;as razões, que exporei o desenvolverei amanhã, ao proprio 
t:ienado . : 

IÜ t:in.' l!uN Eu MACHADO - Longa, Sr. P !'esidente, longa é a 
serit: de con::;idcrU:ções que tenho a fazer sobre o assumpto ., 
!Por emquanto respondo ao honrado Senador por S. Paulo, pro
curando, principalmente, mostrar a S. Ex. que· a sua edição 
de bole!Jevi::;mo, apezar da sua !lhegada da Buropa ser mais 
reuente do que a minha, não 6 fiel. 

Ainda ha pouuos dia::;, na .Fawldade, tendo a holll'a de 
(l!l,ar uma lição aos meus ulumnos. sobre a moderna questão 
do direi l.o operario e industrial tres prelecões completas fiz 
~obt'e o maximalismo. Exactamente como o assumpto é. novo, 
eom toda a ordem de intrigas poliLieas póde ::;e fazer em torno 
das palavras ou das dissertações proferidas sobre o assumpto, 
l'iz q1.1estão de deixar por escripto as minhas palavras no 
J•esumo da doutrina maximalista, no seu confronto com o col
lectjvi:;;mo; com o unarchismo, ,com o solidarismo .e as minhas 
<;ondemnações de ordem theorJCa, de ordem pratwa com que 
me opponho ao maximalismo. 

;Alludiu ha !POUCO, ainda, aqui, o meu hm·ado, amigo, So
·lador por Alagoas, as leis que durante a g'Uerra limitaram o 
J ucro. · 

. Sr. <Presidente, as leis que limitaram. os lucros. ::;ão de 
duas ordens: directa ou indirecta. Elias ou incidem sobre os 
preços, diminuindo os lucros na sua essencia, na sua origem, 
on incidem sobre os juros e berieficios da ope1·acão .. 

Ninguem desconhece hoje, n inguem nega h o ,i e ao EstadCI 
direito de. intervencão. O uonceito ·da usura nos tempos anti_; 
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g~Js ora límíLado apenas tis opc1·acücs de cmprêsLimo· pccuni~
.nn com a obrigação da restituição cm moeda Q.essa quanLm 
accresrlda de um determinado ,juro. 

Essas operavêíes eram de orclcm economica e commercial jt"t 
desde os tempos romanos. 

Desde aquelles tempos aLé l~o,je, o Estado se ~em .iulgado 
no direito de intervir em todas c~;sas operações, fixando o 
maximo do juro, fulminando com a pena de ·nullidade as ope
rações que excederem desse limite c, até, estabelecet~do UJena
lidades para os que fizessem des:,; genero de operacocs a sua 
profissão habitual. Pois, Sr. P1·csidcnte,. a limitaoão dos lu
cros do commercio, como a limitu<;tío de toda a ordem ele lu
eras, não ·é mais elo que uma extensão, pela .riecessidade do 
desenvolvimento da vida, como uma consequencia indeclina
vel elo rapido progresso do conceito de ordem moral.. que, 
applicaclo ao direito, se tornou um preceito de ordem juFidica, 
uma lei fulminando a usura, em ma teria· de empresLimÇJ, e 
todas as outras oper·ações onde houvessem lucros que pr:ovws
ilem de qualquer acto que não fosse o elo emprestilno directo.· 

· Sr .. Presidente, a evolução do conceito de usura, foi . o 
germen, foi a primeira cellula da legislação .social que l}miton 
o lucro. O segundo tpasso daclo foi o que · dizia respeito ~os 
ulugueis. .Tá eles de os tempos romanos, a cobranc..a exceSSI\"a 
de· alugueis era considerada uma fórma, uma modalidade da 
usura; eram considerados usurarios aquelles que especulavam 
cem as easas, com a sua locação, cobrando alugueres exces
sivos. 

· ;.;\'Ssim, Sr. Presidente. estão errados os que pensam que 
·é. um attentaclo ao direito í:le propriedade o que se contem nas 
minhas m'eclidas. Elias não são mais do que a applicação do. 
principio de intervenção, do principio que trimnphou em toda. 
a parte do mundo na pro'D·ria Inglaterra, onde o inclividualismo 
e. o li!Jeralismo bateram as suas ultimas armas, nesse duelo 
entre o progresso e as conce,pções .do ·passado e da tracUr.ão, 
digamos assim. Spencer ·Joi a mais alta, a mais elevada fignra 
desse individualismo. Dalli: para cá.; insignificante, mínima:,; 
.são as personalidades dos juristas, ·elos philosopllos e ·dos eco
nomistas, que pretendem legar o intervencionismo. DtJs 
constitucionalistas lfrancezes ha, acima. ele todas as autorida
des, o livro de Duby, qt).e é o compenclio ·adoptado pelo Sr •.. 
Raul Soares, nas suas ·Iicoões ele Direito Constitucional. na Fa
oulclade de Direito ele Bello-Horizontc .. Ve,iam, 1portanto, os 
meus coiiegas que, se uma notabilidade, como a do !Sr. Raul 
Soares, aconselha, como compendio, a obra do Sr. · Duby, 6 
porque .l'calmcnte esse homem tem algum valo1:, Já que é 
cllwào de cima de mil metros de aHura, de Bello-Horizonte, 
com oUws tão sympaLhicbs e admirativos. D'uby. exactamente 
na sua obra qtre, .. para·,mim. é a mais nótavel éla litteraturà 
,jur.irlica da França ant.cs da· guerra. examinando as transfor
m.aÇ,:ões .. elo direito publico e todos o's institutos modernos, em. 
todas as relações entre o ihdividuo e o Estado, accentuava essa· 
t.cndencia para o· prevalecimento elo int.cressc co!lectivo, . do 
interesse. da sociedade. contra o do indivíduo. Obedecendo, 
portanto, a esse principio de intervenção, as minhas medida!! 
não consagram uma violcncia con~ra o direito de propriedadP.. 

• Elias limitam acaso . o prfncipio. da liberdade comm~rcia!? 
~ao pouco; ponquc o prm:CIPl!J. da liberdade do commercw ntto 

• 
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· ô essa cousa absoluta. como pretendem os honrados collegas, 
quando suslcntam que o individuo póde .fazer o CJUC quizer, 
no exercicio da sua. profissão. ·As mesmas limitações de or
dem legislativa, local, nacional, de ordem l'iscal, de ordem mo
r~l. e de o_rdem .iuridica, todas. cllas suegem deaüte do prin
ClPlO da hbet·dade de commeJ'CJO, para dizer: a. liberdade de 
eomrncrcio não é mais do CIUC toda~ as outras sortes do li
berdade. 

. O conceito da liberdade. não é o de se fazer aqúiHo .que 
se qeur, mas o que se ·pem~ti tte. E como a: lei é de organ'iza

. (;ão le'gisfativa, não é sinfí0 o producLo da concepcã:o de um 
tempo, de uma época, de accôrclo corn as necessi-dades ela vida 
humana. · 

Não ha cousa Que se não .J;rans;forme: não· 'ha nada ini
muLaveL Tudo se transforma; Ludo progride, tudo c V o! LlC. 
Assim, o principio do. liberdade de oommerciar está· su.iciLa a 
esta lei de ordem universal, de ordem pllilosophicà, j ul'idica 
e moral. · · . 

11Sr. Presidente, pódc a~:aso at;;uen.Y, si se interpreta o sen
tido si,J•icl'.o de liberdade do commerciar, segundo as leis os
criptas, pócle a!guem escolher a liberdade de commercia1' eomo 
uuer C' corno entender ? Pois. euLiio, a Constitu i<;:.ão consa:;ra 
formulas que tornam o Brasil Ltlll paiz de Tórma .i uridioa i m
·r'1ULavoL de f6rrrm rígida, .inalteravel, collidindo com o pro
gresso, antepondo-lhe a sua est.ruetura '? 

O 8H. EusEBio DE AND'HA.DE -· Emquanto vigorar, a ella 
nos devemos cingir. ,, · 

O SH· IHlNJ.lU J\IACHADn - Todas as. leis, a cume({al' IJUÍas 
leis de ordem consti Lucional, !"án interpretadas de accôrdo com 
a concepção do tempo, com o conceif.o universaL se ellas não 
soi'Irern impugnação. ou de accõ.rdo com a concepçã.o· dos pen
sadores, dos estadislas, daque!le.s que o1·ientam a opiniã0 ,iu
Pidicn e philosophiea do l.empo. 

O Sn. EUS.EBin DJ,; ANDRADE·- Em quanto· a Constituição 
vigorar, a clla nos devemos limitar. 

o SR. ~mNEU ·.1\IACI:Viuo - .Por isso mesmo que o E;;tad'o 
·· t.eiH poderes línli Lados. então ·os poderes'' do individuo teem 
uma orbita il!'imitada '? Pois é esta, posléivarriente, a theoria 
que estou sus-tentando. 

Quando. ~e d~z· na ConsL~tuicão: •«está garantid~ a liber
dade de commercro.r)). como e que se entende esta ltberdade ? 
Não é, cerl.amcnte, a i:k se negociar como entender. 

Por crue ·não .aJJre V. Ex. fn.br.icas de polvoras em toda 
a. cidade ? 

Por que não estabelece casas de explosivos onde .qüizer ? 
Por .que não abre e fecha !? seu estabel~cimcnto comg e quando 
(fUizer ? Por .rrrue é que '\•. Ex. paga Impostos e na·o paga os 
que quer? Por que ó que V. Ex.· T?agn. ta~as e para exeree1' .a 
profissão depende .c1r1 · co,nsen I,Jmel}Lo· . do poder publ )
co? Por que esse consenLlmenLo pude cessar em detet•mt
nadas condiç.1õe5 ? P011 que y. ~·~. pará' e~ercer uma d~ter

··minada prof1ssao está fldstrJCLo a· observ.ancw de umas c~rta~ 
disposições regulamentares ?. Por que todo o mundo nao e 
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advo:gndo. flüo· 'é i1icdico ? ,pOl' que 'é que Lodo o muiiclo' i\&q 
ti cngetihciro ? 

O Sn. PAULo b.s J?noN'I'JN - Eng·cnllcil·o, todo o mundo ·o é, 
O :SR .. JJUNJm ::\J'ACHADo - ·:'1-l:as todo o munJo púdc aprc

scnlm· tnna planta assig11ada na lJrel'eitura ? 
O SR. PAur.o. DE FHoN'l'IN :_· Púdc; qualquer mestre de 

:obras.. · 
O SR. ImNEu il\L\cH.mo - l\Ins. amanhã. uma lei nM pódc 

im,pedir isso ? E onde estit ferido o )Jxcréicio elo direito de 
~Jrofissão do individuo ? 

. Sr. •Pres·idente, eu desejo continuar as minhas conside
J•ações amanhã:, analysando um por um os arg·umentos com 
que foi impugnada c, pl'incipalmcntc, o :ramoso argumento 
da. l'CLroactividadc. 

O Sn. ,nr;muEL · DE C~\tlVAUIO - IJm·ccc que aqui não i' o i 
arJt·csentado esse arg-umento.. · 

O Sn. IRIN.l!.ll MACHADO - ]'oi um joJ•nalistu que u em
rn·egou. Vou. responder a toclo::: os argm11entos. · 

Penso tce liquidfrdo ele um modo eompleto a péclra de .bol
chevismo que as minhas emendas mereceram da parte elo hon
l'tu:lo Senador: 'JJOI' S. Paul!J . 

. l\Ioslrarei amanhã q~1e as cme1~das por mim :l'ormulaJa:> 
J·csull,ar·am apenas da adaptat;ão ao nosso meio, onde as neces
siclacles. são ig-uacs a de Lc~dos de paizcs insuspeito& de arun··
cl!ismo, de desordem e de precipitação. Examinarei .os tex
tos das leis estrangeil·as que regem o caso •. 
· Hei ele ·~·aze:ço ao Senado, ao menos, ·a prova de que as 
minhas emendas não são i11ais do que o l'CSultado da minha 
sinceridade. Podiam esLat· erradas, podiam :ter sido o pro-

. dueto ela minha incompetcncia (não apoiados (JCJ'aes), nocliam 
sel' acl.o de en'\pirismo, podia tel-as Jormulado n meu bel 
snboJ.· on a meu bel saber • 

. Nfw! ~!)lias nüo são sinãó n J'()sultado da minha sinccri
da·de uom apoio no estudo prn:í'nndo ·que fiz da questão.· São 
mais do que o resulLaclo da minha sinceridade, são o resultado 
du minha convicr•,ão. bebida e inspirada nos textos- ele lei dos 
lJCll!:'UclCJl'Cii qtW tllJl'CCiUl'Ul11 llS COndições CC0110111ÍCUS e SOCiaes 
de ou L r os paizes. .. 

Nesses paí'zes lnt decrdno: flllC hã.o de servir C!c exemplo 
para rrsolver de tltn modo perfeitamente identico, uma crise 
pet·l'cíLamr.nte. identica. (llhâln bem.; rn'u'ito bem. O 01'aclo.1: é 
cump1·iJncntaclo po1· toclos os Scnaclo?·es present-es.) 

O Sr. Presidente - ConLinúa a discussão. 

O Sr. Irineu Machado - Sr. Presidente. á. vista ela llorn: 
~Ldeantucla, requeiro ::t v .. :mx. CLlle consulte ao Senado se con
senle no adiamento da dtscussao, conservando-me a palavra. 

O· Sr. Pt'e1sidente - Pelo llcgimcnto V. Ex. tem direito. 
'de falar duas vezes como auLor das emendas, e do ::tccôrdo com . 
a· praxe scgui,du, . vou suspender a discuss.ão'1 rcseJ,:vandQ a 
.V. Ex. a palavpa. . ...... ..~, .:.._,,. J 

.. 
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. f.'\acln mais havendo a Lt•ttl.at·, vou lcvanLat' a ses.são e dc
s!'gno •para ordem do dia a. mesma .iú marcad:r, isto •.!, · 
. .Gontinuacão lia ::l" di..;cussão da proposição C:a t:àmara 
dos Deputados n. 238, de 1 \J~(.}, J•egulando a.locacã.n ·de prr:Jdios 
c dando outras providencias ( coru. 2Ja·race1' j'avm·a·vet da Com
.missão -Cle Jnstlça e Le(Jistação a alawmas da.~ emendas a2Jrc
::·cntadas e opinando .qu.tJ se;ja destar:arla ttrna do 81·. Paulo de 
FJ.'O'fl,tin pw·a p1·o;'ccto es)1!J.cial. Incltt'icla se1n o varecet: da de 
Fmanças ern vir·tude de 'lt1'{Jenc:ia) ; · 

. 3" discussão ela • Pl'oposi(;ão da Gamara elos Deputados 
· n.- 70, de J92;1, autorizando. o PresirfenLc da Republica u. 

abrir. pelo .1!\i'inisLcrio da :Mar·inha, um credito especial de 
l;WO: 000$, destinado (u; obt•as da ilha ·do Bocrucirão, de cara

., c ler·. urgcnto ·c inclispensavcl ti· defesa nncíonnl (com. pm·ccer 
j'avoravel ela Commissao de Pinanç~as, n. 218, de /.921); 

3' .. discussão . ela pr·oposicão ela Gamara dos Deputados 
n. 214, de 1·9·fW. que c::;tcnde :is ·vraças da Armada os favo
l'es concedidos ás praças do Exercito. pela lei n. 2.5Gô, du 
1.87 4 · (com pal·ccer 't'avol~avcl da~· Com:nl'iss.fJes de lllm·inha c 
Gtte1'1'a c ele J,í'irzanr;as, n. ·2·5fi, cir.: 1921); 

' .2" discussão. do projecto elo .Senado n. 1·3, de 19•19, m::m-
t1andô reintegrar J ... uiz Gomes .Peecil:a Junior, no Jogar· ele di
l'ector de l:icccão da secretaria da :l\Ial'inha, para o d'im r.lo ser 
·aposenLado nes::;e logal' (com parecc·1~ conh·cu·io da Gom:mis!icír, 
llc. Finan~~ás, n. 275, de ·192.?)·; · 

. 2• discussão do proj e eLo do Senado n. ·li'.2, de HJ20, 
(]ispondo sobre· o uso de unl'formes militares nl'::tndai.los ado

. ~ltar pelos !VlinisLcrios ela Guerra c da Marinha (com, l)(l'l'ece1' 
·da'. Cu·mrnissüo ele J1lm·inha e c;u.e1nt offercce;uJr; ernencta 
su.bsti,t,gti'va,. n. >2•iü, de .f !J~.f). 

Levanta-se a sessão tis 16 IHJras c 30 liliHUtos •. 

·. 108" SESS.&O, EJ\I 3101 DE SETEl\fBllO' DE .1ü21 

Pt1ESIDENCÜ DOS Sl1S ., ~\·. ,\.ZIWJ!lDU. \'!CE-Pnl~SIDENTE', E CUN:H.\ 
• PEDlliJS.\, .1 ° sÚ;RJ:,"l'AlUO 

i\.'s J3 c meia horas abre-se a ses~ão. a que concorrem 
·o& .Srs. A. ·Azcrcdo. Cunha .Pedrosa, Hermenegildo ele Mo
J'aes, · .-1\fcnclonça Mar·tins •. '..:llcxandr!no ele Alencar, •Silver!o 
Ncry, LÇJPCS Gpnçalvel:i, Lauro ·Sodr,c, Justo Ç!h~rmont., • Inel1o 
do Bras1l, Jos~ Euzebio. Costa llodrigucs. Joao ·'rhome, Ben
jamin Barroso,. Eloy ·de Souza. ,Joã.o Ly'ra, Tobias .MoJ,ltcil·o, 
j\.nf.onio Massa; Venanei-o Neiva. Rosa c Silvª' .EüzeiJio de 
:A'"ildrade. Siqucira de Menezes, Antonio Moniz, .Moniz .Soclré. 
Bernardino· :Monto irei, Jcronym:o · Monteit·o,. 1\farcilio cl_c La
CCI'da, Miguel .(lo Du.rvalho. Paulo de Fronl.m, Sampa10 Gor-
1l'Üa. 'Irincü ·Machado, Alfredo EII is. Ah·at·o ele ·Carvalho, JosG 
.1\iurtinho, íP'cclro Celestino, Carlos Cavalcant.e, Generoso Mar
ques, Lauro MüJ!er, Viela! IR!clmn::;, · Fclippe ·Schmidt, .Carlos 
~arb.Qsa. .c vcspuc.w de Abreu ( 12) . · 

.. ~ .. 
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' Deixam de comparcc·er com causa justificada os Srs. 
Abdias N evcs,. Godofredo Vianna, Felix Pacheco, An'Lonino 
l!,reire, Francisco Sá, Carneiro da Cunh<l, Manoel . Borba, 
.-\.raujo Góes, Oliveil;a Valluclão, Gonculo Rollernberg, .Ituy 
Barbosa, Nilo Peçanha, Modesto Leal, Raul Soares, Bernardo 
:Monte.iro, Francisco Salles, Adolpho Gordo, Ra,mos ,Caiado, 
Xavier da Silva .e. Soares dos Santos . (29 J •. 

· E' lida, posta em discússão, e sem -reclamacão appr()vada 
a acta da sessão anterio.r. ·. . . . · . · 

O Sr. 1" Secretai-io dá. conLa do senou inle 
' • ", . t:l . .. . 

EXPEDIENTE 
~ ' 

'felegramma do Sr. Tittoni; Presidente do Senado da na
lia, no. teôr seg.uinte: 

Sua lEx:cellenza Presidente Senato - Rio - Ciservan
domi comunicai-e· ah ·Sena to' alla ri presa ·dellie sedute ora 
sospese nobile tel·egramma .con qui· V. ·~x. partec.epa me
zione approvato la corte alta conccsse per· celebrubone don
que incorreu o actual a.dministrador do Entreposto. de São 
tesca mi rendo interprete. dei sentimenLi tutto .. ·Senato 5ta,.. 
liano inviando fervidi.ssimi ringraziamentr a condes,. rin."gra.;. 
ziamenti a condes~a illustre Assembl<éa. per cordiale· s·olida-

. ricta clarificazione di Dante Alighieri oui spinto irradia tuce 
immortale su tutto londo latino. Cordial i saluU. --..:_ ~Presid'ente 
Sena to.» - Inteirado. · 

O Sr'. 3" Secretario (8e?·v·indo de 2") · pl'ocedl3'·ú leitura 
dos. seg·uintes · 

.PARECER.ES 

:N. :2193 - 1. 921 . . 
. -Resolveu o Conselho Municipal relevar a préscripcão em 

Diogo, Luiz Babo, para o fim de lhe ser paga a dif:ferenca de . 
vencimentos que, co:mo ag.ente, desde a data da sua trans
í'erencia para. o cargo qu~ .occupa, def.\:OU de .perceber, consi
derado para todos os effeitos: agenl.e da •P'refeibura. . . 

tO· Prefeito vetou esta resolução sob o fundamento de 
ser elJa: «aps"'1rda porque releva a prescripção do· um •direito 
que nao existia» . . · · · .. · · . . · .. 
. Justificando o seu •acto· allegou o .Prefeito ci~e, ·em H de 
janeiro de 1907; o Sr. Luiz Babo :l'oitransferido·. á pedido. do 
cargo de agente da Prefei.tura: ·pÚra o ,de adrninisi.racfor do En
treposto de São Diogo, que .actua:lrncnt8 oxercé .. sendo então 
iguaes ·os vencimentos dos: dous Jogares.·· Mais tarde a remu
neração dos agentes tornOu-se superior á do administrador: 
.. Sendo·.assim,·é evidente •que a :razão está.co~ ~·,Pref~ito . 
. · De facto. deseJe que a transferencia: ·.foi- dad::t} por. soUcità

cão do funccionario~ r.enunciou .ell'e :POl'"COrr:rpTeto···à quuJ,quer 
vantagem presente ou futura· do cargo· qué exei·cia'~ Súa si'tua
(;ão fi cru id'Emtica ao daquene que ped'e .e obtem dbrriissãó; · 

. Por. consequ,encia, . nenh).lm 'qfreito 'lhe .. as~I~üa:',' âos pos
~erlores augmentos .de venc1mentos conced1 dqs . :1 o· cargo que . . . . , 

I 
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voluntariamente abandonou. E si nenhum direito adquiriu, 
não se póde comprehlendel' a relevação da prescripcão de que 

-trata a resolução do Consell1o Municipal, vetada pelo Pre
feito. 

O Conselho podiu. equiparar o cargo dn administrador ao 
de agente para todos os efi'o:Ln.-: e até dar-lhe maiores van
tagens, desde que o fizesse do accôrdo com a lei organica. 
Mas o que lhe era vedado fazer era crear um direito, conside
rai-o prescrip,to r depois relevar a prescripção .. · 

Nestás. condições, pensa a Com missão de Constituição que 
o véto deve ser .approvado. 

'Sala das Commissões, · 29 de .setembro de 1921. - Ber
nardino Monteiro, iPre~idente ·interino. - Antonio Moniz, Re-
lator. - Eloy de Souza.· _:. .. Lopes Gonçalves; · . . 

RAZÕES DO VÉTO · 

· Ao Senado Federal: . 
. ~ . . 

Srs. Senadores _:0 Sr: Luiz Babo foi transferido, a pe
dido, em U de jàneiro .de 1:907: do cargo de. agente .da Prefei
tura para o de administ.rador do Entreposto de S. Diogo, que 
actualmente exerce. Quando essa transferenc.ia - a pedido . -
se effectuou, os vencimentos de ambos os cargos eram iguaes. 
Mais· tarde foram os agentes · augmentados, primeiro para 
9:600$ e depois para 12.:\900$, ·que são os vencimentos actua e!". 
Os vencimentos do administrador . passaram igualmente. a 
8 :00101$ em 1'9'11. Feita essa 'exposição. verifica-se que a pre
sente resolução •é, nos seus proprios termos, absurda, porcrne 
releva a prcscripção de um direito que não existia . ., · 

. ' . ·' ' 

· .. ,De facto, tendo o Sr. Luiz Babo pedido e obtido transfe
rencia .dei cargo de agente. para o de administrador. evidente
mente· iiãõ lhe ,càhe nenhum direito a receber a differen,.ca de 
Vf)l}cimentos que posteriormente se estabeleceu entre os dous 
cargos. · · · 

Por taes motivos, nego sancção á referida. resolução. 
' Rio de Janeiro, f4 de janeiro de 1.921. ·_:. Carlos Sampaio. 

. . ; ' . ' 

( . . 

Resolução do Conselho lf'Ium'c'ipal a que se referem o véto 
. · · n ... 1 de ·192-f e o parecer s~tpra 

. O Conselho Municipal- resolye: 
. Art. f.O Fic-a · relevad!l a prescrirpç.ão em que incorreu o 

·actual. ·administradr do Entreposto. de S. Diogo. !Luiz Babo, 
para o fim de .ll1~ ser uagâ a differença de vencimentos, que, 
como agente. <lesde a data da sua .·transferencia para o cargo· 
que occnpa, deixou de perceber, considerado para todos os 
effeitos ag-ente da Prefeitura. . 

· Art. 2.0 Para a execução da presente lei fica o Prefeito 
autorizado ·a· abrir os necessarios creditos. 

Ark 3;o Revogam-se as disposições em contrario. 
·. Districto Féd~ral, 11 de Janeiro' de 1921 . .:___ José de Azu..· 

rem. F~trtado. Presidente. -· Pio Dutra da Rocha, 1°' Secre
tario. --" Arthtw Alfredo Corréa de Menezes, 2o Secretario. ~. 
A imprimir.. · · · · - ' · , 

. .• 



Dos Lermos da J'csolução VBLar.lu se dcpechendc quo a 
arljunlu de J• classe D. Helena Dm•iio, anLcs de ser· provida: 
eJ'fectivumcnte, exercera na zona suburbana. 'interinarnentc o • 
mngistcl'io publi<Jo, no ·pcrioclo de '1.2 ele março a 22 de junh.Q · 
de HJ.OO, Lres mezcs c dez dias. . . · 

Como se vê, o serviço :prestado por essa professora como· 
adjun La interina, fôru na mesma <Jarro ira. burocratica - no 
ensino 1primario de lctt:ms. Não houve, pois, nem podia haver 
aecumulação de cmpreg·os ou . funccões puJJlicas, de modo a 
que pretendesse c lhe fosse deferida. a· contagem dupla de 
t.empo de trabalho, isto é, eHa. por · exemplo, não ·exerceu 
simultancamen;tc um carg·o na i.nsLrucção :orimaria c outro · 
11a Escola No1;mal. Ora, a. classe de adjuntas ··esL(t previsf.a 
no art. 90'do decrcLo n 891. dc·2.dc setembro de 1914: c a 
conl.agcm -do serviço é tima garantia, um ·predicamento ·irre
CGSa\'cl ao funccionario publico, para .toclos os e{feüos - pro
moções., gt~aLificacõcs acldicionacs e aposentadorias. Nestas 
condições; aconselho á Commissão a rcjeiç~o do véto. 

. . 

·Sala das Commissões, 29, ele selemhro ele 1921; - Bernm·
d-ino Monteú•o, IP'resiclentc interino. - LotU!·~ Gonça_lves, Ro·• 
Jat.or. -.· Eloy de Sou.:;rr,. - Anton-io. Moniz. · · 

HAZÜES D.O «VJ~TC)'> 

Ao· Senado Fcde.ral: 

Srs. Senadores- Na conformiclacle dos vetos:ant.eriores·, 
·nego sancção ao presente projecto de lei .qú.c manda contar, 
para todos os effcilos, um tempo. de scrvíco que só pódc.-,sc:r, 
compnl.aclo para a aposentadoria. · · -

Não Lendo a lei pcrmittido a contagem desse tempo, fa
vor j{t é - e grande - computai-o ·para. à aposcntacão. Ad
mi t.Lil-o. porém, para todos os effeitos, seria prejudicar o. di
reito de ou~os Pl'ofcssorcs qnc desceriam na clnssificação 
para promoçao. · 

O Senado, n. quem cÍ1Lrcgo o casei, encontrará no se'it' es
clarcbido enLcll!rlimnnLo. a maneira rlc r·cso'lvel-o dcfiniLiva-
mentc. · · , 

lllio ele ,Tanciro, H rle ,ianciro .. clc :L 02-L. .,...--, Carlos 'Sarnpaio~ 
1,;' 

t;~':, .'. 

RESOLUQ.=\0. DO CONSET .. HO MUNJCIP;\i; :'\ QUE SE • REFERE Q ~W~TQ.) .. 
N. ô, IJE 1'921, E .0 PARECER SUPRA· 

· O Conselho Municii)al resol\'C: 
. I 

\ 
:Artig·o unico. Fica o .Prc-feif.o aul,orizaclo a. mànclar con

tar 'ft professora acl,junf.a . de ·t• elnssc D. He!()na Durão, rpara: 
todos, os effeiíos, o período. de lcmpo {!c serviço, p(llu -:me!>m:O 

... 

I 



' 
prestaclo, COillO adjunta interina SLlbllt'DUUU,· C clCCOl'~'ÍdO QC 12 
do mnrço a 22 ele .i~lllltn ele l!WG; revogadas as disposições em' 
contrariO. · · · · · 

DisLricLo H'cdcr::l'l. 8 de janeiro ele 1921. - Jose "de A:tt-
7'en~ Pw·laclo, P1·esklenLt). - Pio Dntm da Rocha, l" Secrc
tur!o. -.- f)..l'thnr .'llj'1'edo Co1'rêa du M enezcs :L o Séc1·etario. -. 
A ll11IJI'll11U:. ' .. """ ... 

-í 

N <)o"; 19"1 •• - 'J - ·~ 

. . .o .conselho Municip~l. rcso!vcu equi:ri~rar. p1mi ldclos os 
r.ff~Jtos .. o eur;;C? ele cscnpturarJo-a•lmoxanrn do Hospital Yc
tm·mm·w .Mtmlelpal ao de amanucnsrJ ou 1e1·ceiro escripturario 
elas Directorias Gcr:.ws ela Prcfci tura. · 

' 
. · O h-efeito nog·ou sancçiio G esta resolução . sob os s·e-

gTI!l1lr:·s fundamentos: . 
:1 ", os scl·Yiços ele hygicnc no momento. estria sendo ob

jecto ·ele uma rcJ'ormu, pr.l'a a qual fui nutórizaclo pelo Con
$clho; · ~ 

2", existe uma l c i dispondo ·lJarUcularmente sobre o ser-
viço de veterinat>ia; . ) 

Bo, equivalendo a cquipumção a um .a~1gmenLo elo venci
mentos, nfío Joi este sol i-c i Lado pelo Poder executivo . 

. Achando j.us~as a~ raz.õe~ ~apresentadas pelo P1•efeitci 
opma a Comm1ssao de Constlf,mçao pela approv~1.ção· do. véto .• 1 

. Sala clri..s co.:nmissõcs. 29 de 'setembro de 19.21.·- Be1'1W1'
c/.ino Munteh·o, Presidente interino. ,._, Antonio Moniz .. relator~ 
Eloy de Sou=a, com rcstricções .. -Lo2Je's Gonçalves: Embora; 
no ·caso não se trate })1'0prütme•J.1tc do :aug·mento· ·de vencimen
tos, ·mas de eq·tcipm·cu;!!o, man tcnh o o Y!]'Lo elo ,prefeito, porquo · 
nilo .::c .cleprehcnde da. resolução vetada que 0' funccioma·io ·c16 
Ho;;pitai Yeterel.'inario exerça funcçüo da mesma, categoria 
quo o amanuensc ou tcrceiJ.·o escriptu·rarjo ela Direcl!~rja ~:o
ral da Jl!·ci'eHura. . . .J •• :_.,; •• 

H.·\ZÕ ES. DO Vl~'fO 

sn.s .. SENADORES. - O.s serviços de hygienc estão,: 
nesle momento, sendo objecto da Ol'g"UnJzo::tção de uma reforma, 
l'Jt\.l'::t a qual fui auLo1·izado ,pelo Conselho 1\IImJ,icipaL Por .outro 
lado. ha aíncln, uma re>lolução d isponclo particulru·mento sobre 

. o ·sct•viço. elo· y,cRorinaria. Nessas cor~dições, é ·ele toe! o inol?por~ 
t1.1na o. presente Resolução que· eqmpara o cargo de escnptu
rario ali11oxat•ifc do Hospital . Vetcrinario aos amanuenses ~ 
terceiros escrip Lurari os das clema is repartições municipnes.; 

Essn, equiparação, ali:.í.~, equivale a 1.11~1 a~tgmento oClc v~~
cimenLos, para o ,qual :f!J-lta ao Consr.lllo a mdrspensavel sohcr-, 
ta\ão. elo Poder J!..xoc~ltl\'0. \ 

Assim. SOL1 .fot•çac1,9 a veLar a rerericla Resolução, que eti
,trcgo (L su.bcdor!a cl() Senado .• ; 
'· , ~iQ ~1.c laJJ.~l!O; :ll..d_g jun.ei~Q i~~ ,tpg1~.: = QqrlQ~ 'fJg'rlil~fJio..~ 



ANNAE:S 00 SENADO 

RE$0LU.ÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFEREM. o <VÉTO~ 
• N. 10, DE 1921, E O PARECER SUPRA . 

O Conselho Municipal resolve: 

. A:rL. .1.~' O c.a~·go d~. escr1pturario-almoxarife do Hospital 
Vetermarw Mumc1pal iwa, para todos os effeHos. equipa
rado aos amanuenses ou terceiros escripturarios das Directo-
rias .Geraes da Prefeitura. ' 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 

Districto Federal, 31 de dezembro de 1920. -José de 
Azurém Furtado, Presidente. - Pio· Dutra da Rocha 1 • Se
cretario. ___,. Arthur Alfredo Cqrrêa de Menezes, 2• Secretario. 

A imprimir. 

N. 296-:- 1921 

O Conselho Municipal, pela resolução de 7 de janeiro do 
corrente anuo, autorizou o Prefeito a reintegrar o ex-agente 
João de Azevedo nas suas antigas funcções sem direito á per
cepç~o dos vencimentos atrazados e ,contagem do tempo ele 
,9erv1ço em gue esteve afastado do cargo. Esta resolução foi 
vetada pelo Prefeito por conLraria ·· á Lei Orgariica do Dis
tricto Federal e ao interesse dos cofres municipaes. A Com
mi!'!S~o de Constituição, coherente com sua opimão em casos 
anteriores, é de parecer que seja o véto approvado por esca-

' par !LO Conselho Municipal u~1a competenci~ de que não póde 
us;:tr por não lh'a ter conferido o decreto n .. 5 .160, de 8 de 
ma,rço de 1904 . 

. R,io de Janeiro, 29 de setembro de 1921. - Berna1·d·ino 
Monteiro, Presidente . ....,.. Eloy de Souza, Relator. ,..- Lopes 
Gonça.lves. -. · Antom·o llfoni::. 

llAZÕES DO « VFrrO » I 

Ao Senado Federal: 

. Srs. Senadores - Ao apreciar pe_la vez primeira .. n~ ~i-
. nha administração, um projec·to_ de ~e1 d? qons!3lh!J .Mumc1pal 

dispondo sobre uma reintegraçao, Jrrmet· o prmcrp1~ de. q?e 
a facu Idade de co.ncedcr reintegraçoes aberra ,.do, <l~o~er· Leg_Is
lativo. e constitne um mal extremamente pr~d1c1al ao 1~
t~resse dos oofres municipaes. Fiel a esse precedente, CUJO 
fundamento mo parece perfeitamente conforme a lettra e ao 
espírito das leis. nego sancção ~i. pres~n~e Res<?_luçao que me 
autoriza a relntm:,.rar o ex-agente mumc1pal Joao de Azevedo. 

• • '• " , I ..... • ' 

o Senado Federal resolverú, porém, a respeito, eomo lhe 
parecer mais raz.oavel. 

,Rio de .r~neiro, H de janeiro de :1921. - Carlos Sampaio. 

-

I 
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RESOLUÇÃ~ DC CONSELHO MU,NlCIPAL A OUP SE REFEREM O 
· «VETO)) N. 9, DE 1921, E O PARECER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. _1.• Fica o Prefeito auLorizadu a reinteg-rar o ex

ag-~nte Joao da Azevedo nas suas· antigas funcções, sem di
reito á percepção d0s vencimentos atrazadns e contagem do 
tempo de· serviço em que esteve afastado do crt['g'O. 

Art. 2.• Revogam-se· as disposições em contrario. 
Districto Federal, 7 de ,janeiro de 1!:121. _·: José de. A:tt

rén~ Furtado, Presidente. - Pio D·utra da Rocha, 1• Se·cre
tar:w · -:- flrthur A~fredo Corrêa de J.Vene:;es, 2• Secretario. -
A Imprrmrr. 

N. 297- 1921 

'O Conselho Municipa'l. por uma resolução de 7 de janeiro 
deste anno, autorizou o Prefeito a faze!' reverter ao quadro 
~ctJ.vo do magi~terio; municipal a professora cathedratica 
JUbllada D. Eh· r r a Benevenuto Lisboa Barbosa. Com esta re
solução não se conformou o Prefeito, que a ella oppoz o 
SE'U véto, cnm o fundamento no art. 24 doa Le·i ÜTganica do 
Districto Federal c art.. 1 ". § 3" da lei do ensino primario 
deste município. · · · . 

Independentemente, porém, de Lues razões de ordem le
gaL ba!"taria por si' só a circnmstancia de se tratar, como se 
trata, de uma .professora afastada do magisterio por invali
dez, comprovada perantn uma junta medica official ha mais 
de 14 annos, para ,justificar o acto do Prefeito. · 

Ao demais, D. Elvira Bcncvenuto Lisboa Barbosa é di
plomada pelo mais deficiente e defeituoso regulamento de 
quantos teem regido a Escola NormaL re.g·ulamento que, ex
pedido em 1881. não póde corre·sponder ás e:xigencias do en
sino primaria actualm.ente ministrado nas escolas do Distri
oto Federal, cujo· programma e methodos de ensino não de- . 
vem ser familiares á professora que a resolução tem por fim 
beneficiar. · 

A Commi.ssão é, pois. de parecer que o Senado approve 
o véto do Prefeito com assento na Lei Organica do Districto 
FedeTal e na que reorganizou o ensino pubHco municipal. 

Sala das Commissões. 29- de setembro de 1921. - Be7'
narcli1io Monteú·o. - Eloy de So~~::;a, Relator. - Lopes Gon
ves. - Antonio Moniz . 

. /•'!'>t~ . ' 
.:~w.,- . 

Ao Seriado Federal: •· 
Srs. Senadores - A resolução do Conselho Mm:.icipal que 

manda reverter a professora Elvira Benevenuto . Lrsboa Bar
bosa. outr'ora Elvira Benevenuto Lisboa, ao quadro das pro
fessoras cathedraticas, é daquellas . que· se . enquadram nas 
hypotheses previstas no art. ?4 do decr:eto. n. 5.160, de 8 
de março de 1904. (Lei Orgamca do Drstrrcto Fede~l -
Consolidação) e art. 1°, § 3° ela lei n. 943. de 19· de~ JUlho 
de 1898. 
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E' inconsWueional, pr:n·.c1ue DI'CtN·e o tÜI'eil.n itt adqUil'ido' 
polas .adjuntas do primeira eln,..sr>, que, llOI' ani.Íguidaàe-:· ou 
merccJmfJnfo, tce-m asscgut·nda u Jli'OJ11tJC'ão (t cnthedraticn na 
confoJ•mitlnrlr da:- leis vigcnles. E' coiiLt•aria aos interesses 
elo Di:"lri~to FccloJ·:~I. p!ll'fJ\HJ l'cl'l' a lci c n regulamento ·dn. 
r.rgamzarao elo onsmo - DccJ•cLn n. 081. de :! fio setcmln·o 
ele i 0:1. !t, que. nos art.s. 92 c ü3 c sc·us par::q;:raphns, cslahe-
1 cce as condíç{)es 0 fôrma elo ]Wovime.nlo do togar ele .cathc
rll'l:.l icos. E' ainda inconvenicnLc por que se refere n profcs
F;Ora afasLada do magislorio. por inval idc;;r,, eompro\·ada pc
r·ant.o uma Junta medica oi'J'icial. ha mais de 1-í annos. a qt'ial, 
portanto . .iú se desinteressou pM eomplcLo da p•rol'íssãn. e: 
deixou d,e C't;f.uda1· c a·companha1· os prog-resso~ ele pr:clagog·in: 
moderna. Demais, é diplomada .pelo crg1u!amr.nt.o .df'. 188:1. 
considerado o mais ckficir:onfc c cll'fciLunso rle etuanlos le&m 
reg:ido a Escola Normal . 

. J.ubilarla .. cm ;?!) de outubt•o ele i90G. com 18 amio.~. clous 
mezcs e 13 dias. a referida professora contaria ho,ic 32 · annos 
ele serviço, si pet·manccr$sc na .cffc'CLivida.de, c po:rtanl;o, .iá 
rle\·c estar cançàda c -sem n vigor necessado para rccomecar 
o cxercicio da ·profissão. Assim. a resolução visa apenas con
cr.der-lhes melhor remuneração pelos serviços· prestados nos 
18 armos anter•iorcs a H10ô 0 não o ar1rovcil.amcnto rla sua 
aptidão. cnm .g1ravc damn~ ·das criancas que fr:cCJuenlasscm :~ 
e.scola .que lh}l fosf'c des1gnadn. c crue de accurclo. com a.lel 
vi!renLc dcve1'í1 ·Sr d-ucaclas ]101' pl'ol'csEor•as cm plcnn. activi-
dade c mclhoecs condições ri c preparo. · · . 

Tt•aLa-se, pois, ele 'um· favor pessoal. &C!11. VD.l}l.:l;g·cni IPU_!'n. 
o DistricLo ,ao contrario. all.amcnl;c preJUdrclal a msLruc()ao . 
municipaL Por ·esses nlfiLivos .. nego sançfio ú presente l'C-< 
f;Olucão. invücan'do paru. Lcrnüna!.ivamcntc l"csolvcl-u, os do.u-
tns snríplcmcntos ·do. Se nade lFcclcrai. . 

· · Rio dG .Jnncirp, 12 de jancir·o de 1 !J2J. _......, Ca1'/.os Sampaio~ 
' ' . 

P.EROLU(:"\0 DO CONSELHO l\fU:SJCIPAL A QUG SI~ HEFF.:BEM :0, 
. "1'1~'1'0." ::'\ •. 1.\J', DE 1.92-1, E O. PAP.EGEH SUPBA 

O Consclhq i\[unicipal resolve: · 
APL. L" F'ica. o Pre l'citp a.lll.oriz!l:do' a fazer :Peverl'(}l' ao; 

nnuàro cf.fccl.i'vo. elo mag'istcrio nltmicipul a professora caL11c.., 
t:ll'ltl.ica. jn.lJilada ]) . Elvira Bcncvenuto T,isboa Barbosa., 

A!'t. '.N' llevogam-sc as ·d isposiçõ{)s cm con I Par i o. 
'Dislrict.o Frxlrral, 7 de janeiro de ·! !J2:l. - José li c i\ztc.-

1'é:tn Fw·lacl.o; Presidente. -- Pio Dntra da Ror:ha. 1" SccJ•eta
!'ÍO. ~ th•t lw.r .1 {lrcdo CoJ·rrJa )11 enczes. :!" Secreta r i o. r- :t\ 

0 
• 

0 0 
I • ' '~_;ir.;~-::. 

nnp rm1n . ':·:'~o<:' . 
N. 2ns - 1 Hzt 

. A J'CS(tlucão do Conselho l\lu.uicipal. determinando Q as
scnLamct1 to obdgntor i o ·de .rscad as .cJc Rah·Mão nas eonsLrl!
cçõif!s .dc mais ele ires pavifcnLos que !PCriodica ou perma-

. nentcmcntc ~cnham de ser nocupaclos 1)0r gr·andc numcrq de 
pessoa,; c siPvam como recolhimento::. cnHcgios, c·:rsas de di

. '\'eJ·sõr.s, cstabclecimcn,los :fabris ou commcrciacs ou com ha.., 
bij açGcs cqllr.cJ)vas" l'pi Vf'tacla ·pel.(~ 1Pi•ofcit(• pQt: in.exc·qlJ.Í.VCl., 

• 
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A impl'a.Licabil ida.dc:• da medida; ele cone da propriu; l.oca
lizaf:ãn das escadas que apenas po'dcriarn sct· ut.ilizadas ilos 
inccndios que atacass·cm a parle. inferior du::;' predios rprovi
dos rJa.quelles apparelhrs de· soocorl'O, hyt)othesc ainda assim 
{]ependcnle ele condições cspcciacs examinadas no véto .. 
AccJ·esce fJLliC a estreiteza das ruas centraes ·da cidade. onde 
1: maiOJ'. o .numero clc predios com mal::; de ü·cs pavimentos,___. 
c narra faria suppoi· q:u-c sanccirnada a. rcsoluçã·o, a: preferem
da sr orleslocasse para as ruas de maior largura -· consutui
l'ia ob•st.aculo ao assentamento das referidas csca:das na parte 
com facn para a via publica. O v dto não considera o lado es
LhcLico ela medida. cvidcnlem enlc inadequado ú. maior. bel.lezn: 
das "construcções qnc-.. é :bem ·di.! ver, o rfim htw1anita•rio. acon
selharia fosse sacrii'ica'da si a -rwoviclencia offcrccesse, nesse 
:particular, as garantia:s visadas pelo legisladrir~. Contcst.ada -
snn efl'icicncia ;pela autoridade profissional elo Prefeito, nada. 
Justifica a clcformação dos cdi•ficios -que viessem :a ser con~ 
st.ruidos nr. 1vigencia ela resolução. dcsla sorte passivei de véto. 
por altenLnl.oria elos int•eresses do Districto .. · 

~<\.ssim. é .a Commissão dr:, .p.arccer que a referida resoJu .. 
~ilo seJa rejcif.acla c appro,va.clo !~ jjéto. · 

lli0. :?R cln sctcÍ11bro clt~ HJiJ. - Bel'luo•clino Montr!'ii'O.~ 
l!:loy rlú Sou:;a, Relator. -· .'lntonio Moniz. Lopefl Go.n .. 
r;alves. 

nAZÕJ~S DQ. "VÉ1'~" 

. . 8rs. Senadores - A IJJ'imeira condição· de umn: ln i é ser · 
r.:x:equi\•.el c aquclla que promanasse ela. sancção cl.o presente 
lYI'Ojeclo ··não n seria. · 

Quem conhece a nossa c.idadc sabe que na. gr.an:de maioria 
· ele surts ·ruas· é impossível a collocaGão ele escadas c~ Lemas 
110s preclips, para salvaçã.o cm caso .ele incendio. 

. Púdc-sn ri1e;;mo. .affirmat· '{JUC ·cm' rie.nhumn. rna ;elo cen
tro. •quP t" onc~c .se encontram os eclificios de mais de t.r·e.;; 
Jllll\'lnH'nlos llavcria possibilidade de cnnsLrucç:.ãn das refe_; 
J'i.clns ·ésc.adns .. •sobretudo na pa\l'tc 'Clo tJredio .. c;om face })ara ~ 
.VHt.. •pubhca. ... . . · 

.Po1· ouhro lado a collocacãn de tacs escadas rias par.e:ctes 
que se levantam sobre paLcos, nada u,clca:ntaria IlO'Pquanto 
]'lrr.sumindo-se. um jncendip que atacasse n cdificici pela .par.te 
inferior ~ nnica hypothese ·cm •que. as' cscacl:as internas c 
ascensores não servem paru sa-lvação - igualmente a pro
pria escada externa não · daria sa.hicht antes, ·encerrando os 
nJorndorcs cm :írr.a.s sitiadas pelo fngn. ·· · · · 

Por es~~~" motivos qu c o Senado coniprcheridcJ'i\ ·deixo elo 
sanccionar a ·present() rcsoluçãq. . · 

Rio. ele Janeiro', -15 de ,janeiro ele Hl:2'1. - 'Cal'los Sampaio, 
.. 

llES(JI.U(.:.:\.0 DO CO.NSET.J:IO !llUNICIPAT~ A QUE gg HEF]j]I'IJEM ~ 
· "VÉTo'' N, 12, DE i02J, E n. PARECEH SUPR,\ · 

O Conselho' Municipal .resolve: 
~\rL.: 1.• -Da clata da presente lr.i .em deanlc :ri obrigat.o

~i9. .o. as.sentamentq· de .escadas de salvaçurf n,a.§. .cQnsl:,r,lleçêj:e~ 



olr60 ANNAES DO SENADO 

de mais de bres ·pavimentos que periodica ou permanente
mente tenltam de ser occupadas por grande numer~ de pessoas 
e sirvam como recolhimentos. collegios casas de, ·d1versC?es ~s
tabelecimentos fabris ou commercia·es ou com hab1taçU'es 
collecUvas . 

. § 1." As escadas de que trata este artig·o serão metallicas 
ou de cimento armado e installadas nos pa~;imentos externos. 
em num9ro e condições taes· que, em caso· de sinis~ro, possam 
ser facilmente utilizadas com segurança, para. sal11da. d·e · pes-

.soas e· auxilias aos· tra.bal·hos de salvação e .a"l:tinccão. . 
§ 2," Ficam is·entas .das obri.gacõ'es ''impostas por· este ar

tigo· as construc~Jfí'es á prova de fogo. com tanto qüe este ca
racterístico seja . sufficientemente demonstrado pelos respe
ctivos proprietarios á ·autoridade competente. 

A:rt. 2. ~ Os proprietarios das. constr·lJ.CCões. de. qu.§l trata 
o artigo antecedente fornecerão 1a Prefeitura md1caçoes so
bre as condições mais. importantes aos respectivos contr~ctos 
de seguro e .remetterão ao Corpo de Bombeiros uma cópm da 
planta definitiva desses mesmos edifício~. ap:pro,•ada pe~a 
Prefeitura. bem como das a!t0rações que de futuro, por li-: 
cença desfa, forem feitas. ~ · . · 

Art. 3." Os infractores da presente lei ficam· su~eitas :í 
multa de 500$000. que· será· elevada· ao dobro no caso de 

· reincidencia. · · · 
Ar L. ft.• Revogam-se as disposiç·ões em contrario. 

' 

' Districto FederaL em 7 de janeiro de 1921. - José de 
Azlt?,.ém Fu1·tado, president-e. -Pio Dut1·a da ,Rocha, 1" se
crt!tario. - A-rth'tl1' Al[1·edo Cor•rêa de 11/·ene;;es:. 2'" .secretario . 

. N. 299 - 11>921 

A equiparação de venci~1entos. q.um1do se trata. de iun
cções· da me:oma natureza, em estabelecimentos publicas con
~eneres, é acto de indefectif\'el Justiça. reparação a uma des- . 

. igualdade in,iustificavel .. e conclemnada por um princ1pin 
magno da nossa 'Constituição - o do § 2• do art. ·72. · · · 

0 que Se evidencia na re•soJução vetada Ó ·Um prO·'llSãO 
de i(!Maldade na percepção de tratamento pecuniario entre a 
escrTpturaria-almoxarife elo. Instituto Orsina ·da Fonseca e o 

·de igual categoria do Instituto João .Alfredo. · Pouco importa, 
para ·O caso: .que o titulár do emprego nesta escola seja do 
"~xo. masculmo e o daquella_ seja do . sexo. feminino. A ques
tao ~ ·que se ~r~t.a ele funcçoes que exigem a n,1~sma cornpc
tenCJa . ou aptT da o, trabalha, ·do mesmo ear.acter> as mesmas 

.horas ele serviço em departamentos do rnesmo typo - 'insti
t?!.tos 1J7'0('issiOf!.ae.o. ~O ter:reno ,jlll'idicO. pois, não ha du
VIda que a C'CJUtparac;ao se rmpõc. Mas. si. se attender ao .as
pect? mora). não. ~obram ra·z;õ1os a favor da funccionario, da 
escrlpf:urarm-auxr!J.ar, representante. como é, do sexo fragil 
ou delJCarlo, como se éostuma diz,er e que vem. galhardamente. 
C?ncorrendo pa~a a bu!'ocracia official, emprégando sua act.i..: 
Vldade- no 8orv1ço publico. . .. · . 

. Não ha, port.anto, raz~o no véto, porqu~ não se trata,·· a 
rigor, de a.ugmentar venc1mentos (para cujo· fiin seria im-

• 
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prescindível proposta do Prefeilo), mas de. eq~:tipa_ral-os en
tro. funccionarios da mesma csphora de attnbmçoe:s. . 

Nestas condições, a .. comrnissão ~conselha. a rejeiç,ilo ~~ 
véto, porqu nüo se acha na cxprcssao g-enerrca do ar t. ~ ~ 
da Cansolidaçfw n. 5. H'JO, de 8 ele março de 1904. 

Sala das Con1111issões, 2D de setembro de. 1921. - Ber-
1W1·dino :U ontei1·o, Pres idcn Le, interino. -.- Lopes, Gonçafves. 
Relator. - Elov de Souoz,.r. - tl·nlonin Moniz. · · 

' 

:• 

Srs. Senadores -· - A pre:;·er.te resolução. manda.' e'i:I;uiparu.r 
os· vencimentos da escripturaria-almor.mrif'e do Instituto Dr
sina da Fonseca aos da· funccionaria de igual categ:oria do 
Instituto .Joiio Ali'redo e Fcrreil'a Vianna. Neste ultrmo cs
tabclecimenLo succede que nem mesmo. exisLe funccionaria 
claque !la categoria. · · . 

Já cm :véto dado a anterior resolução as5ignalos QUe são 
differentes os vencimentos d0 pessoal. f.anto · docente eomo 
adriünistrativo, dos institutos de ensino. conforme o sexo 
'para qúe se destinam".,~ Assim ganh;J. ·mais o Jlessoa l das ns
colas profissionaes do ::;Bxo~ masculino. 

I . ' • 

Si iha inju.st.iça u .conigü neste re::;irnen .de differ~tJÇa 
doe vencimentos, de certo o melhor meio elo fazei-o não será 
estabelecer· equiparaçõ-es pa1·eiaes que servem a. um ou pou
.cos funccionarios, deixando os demafs na siLuaç;.ão anterior. A 
cquip'aracão contida no presente .projecto de lei aggravaria 
até aquella situação de desigualdade. fazendo com que a dif
ferença de Yeneimentos n?o mais ccintinur:.sse sóment,e entre 
escolas · masculinas . e femininas, mas até já entre· est.as 
mesmas. 

Vê-se assim, crue a referida· resolução não visa modifi
. cal' uJna anomalia afim de servir á justiça para todos e re
.presenla antes um favor pessoal que mais iniquamente ac
•;entua aquella desigualdade de' vencimentos. · 

' ' 
Penso que só uma lei geraL ob-edecendo a uma orientacão 

de conjuncto, póde servir· os interesses do -pessoal sem incon
venientes. para o ensino e a admin,istração. 
· Por esses motivos, nego sancção á presente resolução, re-

. mettendo-~ ao Senado, uue, sobre o caso decidirá como lhe pa-
recer. mais acertado. · • 

l:Uo de Janeiro, 26' de janeiro de ·i92l. - Carlos Sampaio. · , 

' . ' . 
JH~SOLUÇ.:\.0 DO CONSELHO MUNICIPAl,, A QUE. SE REFEREM O «VE'TO» 

N. 218; DE 1921, B O JlARECER SUPRA . . , 

O ·Conselho Municipal resolve:_ 
Art . .:l." Os vencimentos -.<la actual· escripturari'a-almoxa

rife do Institqto Profissional 'ifeminino Orsina da Fonseca, 
D. Branca da Silva. Pinto, ficam equiparados aos dos f'u·nccio-



1mrios de igual ·categoria dos In:;tilul.os Profissionacs Ferreira. 
.Viannà e Joüo Alfredo, podendo o Prefeito, para c:xecucüo da 
lJ!~cscnLe lei, abrir .os neccssarios creditos. · · · • 

Art. 2." Hcvogam-se as disposi<,;.ues em contrario. 

Di:striclo Federal, .:32 elo Janeiro de 1!;•.21. - JosrJ de .Azu-
1'thn ·Furtado, Presidente. - P'io Dtttra da lloclta, 1" Secreta-
rio. - A·rthlW A/fl'aclo Cvn·aa de Nanczes, 2" 'Secretario. :
A imprimir .. 

N .. 300 - 1\J2·1 

· · Às promocúcs dos l'uncuionarios muuii.J"ipae:; uãu uow;ti.: 
'Lucm objcilto de uma lei geral, mas, sim, dos rogulamcnLus ex
pedidos para ·OS clil'fcrcntcs serviços· do Districlu Federal c 
ainda U:estc caso ·diversos nos critcrios para aqucllc fim adu
'Ptudos. B' corto, entretanto, que na sua maioria o pl'incipiu 

· do merecimento c da anLiguidttdc L cm. sido respeilaclu. convin
do dcsl_acar entre aqucllcs cstaLuLo:> que o exceptuam ó regula.:. 
monto ela Directoria Geral de ObhlS c Viauão, 110 qual se dcLL · 
ao seu director. ,g,cral a aLLribuioãu privativa de propor :.1. 
promoção ele toclos os funécio~1arios que lhe . ost.ão subordi
nados. A exemplo do .. que -se pratica Ila!nstruccão . Publica c 
nu., Fazenda .J:\tlunicipar.s r. cm outros clcpartam.cntos elo Disl!'i

·clo, o Conscl!ho l\lunicipal· votou a rcsolw;:.ã•J ele H de ,iaucll'O 
diJ corrente anno, ctctcrmiuando que as }H'OlllO\;ücs · do p,es
·Soal tcclmico da DirccLoria Geral de ·Obras c Viação sejam 
feitas um terço por antiguidade. c· dous tcrç,os pot· . mereci
mento, observado o estatútido no art. 70, elo .decrcl,o' numero 
.739, de 2 de outubro do ·190!.1. . · 

O véto elo Prefeito .a essa rosolueão, salvo melhor juizo, 
não .nos parece yroueclcnLe,. porqu?-nlo, ha cvidenlcm,~ntc equi
.voco na allegaçao ele que tal medida resulte para o Govct·no. 
1\Iunicipal o cerceamento na prq·ogaLiva de escolha para os . 
.cargos de sua immccliala confiança, de cruc não cog'ila, a rcso- · 
lução, tal a clareza de sua~"redacoão no limitar a .cspecie por 
clla .regulado. Não tov~,. tão pouco o lqgislaclor municipal, · 
como se podert~ concluir das razões do ·vrJto, o inluiLo d'~ eqLli- · 
p:lrar para as promoções os cng'cnheiros que· scrvcn1. na Diro.,. 
cLoria do Obras l\ Viação a· outros funecionarios nãu titulados 
que ahi exercem interinamente cargos Lrmhnicos, uma vez que 
manldartdo n, .resolu1:.üo observar o prcccitó do ·.ar L. 70 do de-:-.. 
crclo n. 7:3!1, cl.c 2 de outubi.·o do ·.l!JO!J, que l'hcs veda .a· at'i'ecLi
vidacle, em'.boa fórrna, 'os cxcltJiu .oc concorrerem com aquclles 
110 acecs~o do carg!os pam· .c\l.iu provimento continuura.m a sct• 
exigidas condic-õcs · cspcciacs ele .habilitação. . 

l\: ct:.iLica {]O ·uétn, a. «iniqu:i»·· disLinc<,;-ÜO. estabeleciCIÜ pelo 
acto legislaLi.vo r.ntrc o pessoal Lcühnico c o pessoal admii.lis-
1.rativo da Directoria de Obras, no que ~diz rcspcil,o ú:; promo
ções. é procedente: e val,c •. a nosso ver, apenas, como uma . .sugo
gestão :w Consel.ho ·Municipal, para que a ~l!c tamb.ef!1 vct~ha 
uttcndcr como uma garantia da nossa Crachçao admnuslratiYtt 
(1 das leis fcderaes,rcgulndoras das promoções para diversos 
sC'rvicos .publicos, obJecto iguuhnente de regulamentos· rmrni·· 
cipu·~s, conforme j6 ficou esclarecido linhas &cima. 
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Assim, a Gommissão aconselha no Senado que rejeite o 
'txf~o do Pr·efcitu ú resolw::üu de H. Lle janeiro do corrente tumo, · 
olJJccLu eles te parc0cr. 

. ·S"ula elas ·Commissõcs, 2!J de selell1bro de 1021. - Be1'JWI'
d1LIIO J.llonteü·o, IJrcsidente. - Eloy d.e So·t~za, HeJatol'. - Lo
llrJ.S.l:f.onçal~·es. ~ Antonio Noniz. 

' '. . i 

·Ao Senado Federal:· 

Srs. Senadores -'- A pr0sentc rcsoluçüu não púdc mc
l'ccer o meu assenl.imentc;, porque a prct.e::dv diJ rcg'Ul'at· :.1S 
condições de ~romoção do pctitiOal technieo ela Directoria· uu 
Obras, cuntrar1a o unko JH'illcipio accciLavcl pam o accesso 
aos carg·us superiores e que ,5, de resto. o eonsagrado na le-
gü;laçãu Yigcn te. · · · . · 

. De Jacto, estabelecer condi•Y:ícs de pt·omor..ão daquei!e pes-
swl sem ns cxeepeões ela lei v1gorante é limitar· no chefe do· 
G·ovemo •::\lunicipal uma prcrogativa que se lhe não J)Ó;:l<J 
Ul'rclJatar sem diminuição de sua autoridade na cscoHw. para 
.us eurg·o::; de coni'ian,:a. · · 

... Jú. Uvo por oul)ro la<clro·. occasião ·do manif.estnr-me sobt"C 
a nccc.~sidad~.: de urna rel'u1mHt .g·ceal nos quadros do Junccio
nali::~mo, na .crual fossem attcndidas as .iuslu:; aspirações elo 
pessoal, sem . pre.jui.zo dos bons principias em que assenta 
a leg·i::;la(;ão actual nu· que respeita· ao provimento elos car·gos 
superiorc~ cm quu o arhitrio elo governo vale como um cs~i
mulo e uma demonstração de confiança. 

Demais eunvel'lida cru lei .a resolução, :l'lcaria · csLabclu
eida. urna iuexplieavel c iniqua çlistincção cnlre o pessoal te
ehnico c o·· pessoal administraUvo ela Directoria tle Obras uo 
11uo cutcnllcssc corú as promor.:ões. . 

Effec.Livamcntc. crn quanto nos C[uadros tcchnico~ a ti
lJCrdade ele escolha para os cm·gns ~upcriorcs, ficaria limi
tada, em certas •bypolheses, pela coJtdi,,;ão de anLiguiclade, 
nacla disso oecot·reria nos .quadros" administrativos. onde o 
lircdieado da anliguidaclc conliri'uariu tt ceder anlt,: u. exccor;.ão 
,:la lei actual. · • 

.... IJur tacs motivos, nego sanccão ú. referida resolunão que 
o :Senado. cnt seu subi o ju lg·amen to, aprcc iar(L como Íh c pa
recer mais conveniente. 

Rio. de .Janeiro, iD ele janeiro (le 1021. - Cm·los S(mt1Jaio., 
,._ -. ~' ~' ' l 

1--''K;.'· 

l1B80LUÇÃO DO CON8Ef"HO IIIUNICIPAL A QUE SE 1\EI-'EnEM O <.:VÉ'l'O» 
N. 35, DB Hl21, E O PAI'tECER' SUI?M 

' . . 

O Co.n·sclho 1\hmicip•al resolve: 

!ArL. L" As promoções do pessoal b;oluíico da Directoria 
,Geral. ~le Pbras c .Vjncão. se1:úe> fe,ita~ um -Lcrco P.O~ an~igu~-
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dudu o duus t,en;us po1· nwrel!inwnto, observado o ostutuido 
no art. 70, do decreto n. 739, ele 2 de outubro ele 1.DOH. 

Ar L. 2." Revogam-se as clisposicões em co-ntrario. 
Dist!'icto Federal, 14 ele janeiro de 1921. -.José de Aztt

l'ém Furtado, Presidente. - Pio Dutra da Rocha, i• Secr(l~ 
La rio. - Arthur .Al/'1·edo Cm·rêa de Nenezes, 2• Secretario. -
A imprimir. 

N. 301 - 1921. 

E' f6ra de .duvida que o poder publico. quando decreta 
uma concessão. determina um serviço ou úm favor de sua 
competencia. De outro modo, o seu acto seria nullo ou ir
rito, (Juia nulla major de(ectus 1:nveni?·c . potest quam 
e:JJ · clefecta potestatis. f,.ssim, pois. deliberando. a União, o 
Estado ou o Município sob!·e qualquer assumpto, ramo de 
acUvidad eou exploração industrial ou commercial, nada 
mais fazem que pres.crever ou outorgar um se1•viço de sua 
alçada oü jurisdicção. 

Vezes muitas acontece que o serviço, palavra que, na 
esphera politico-administrativa, deve ser tomada na· maior 
amplitude. é, simultaneamente, ele attribuição federal,. esta
dual ou municipal. 

A loteria, por exemplo, jogo de az1ar c perigosissimo. 
quando tolerada, tanto póde, entre nó'S, ser concedida pelo 
Qoverno da União, como pelo de um Estado ou de qualquer 
município; porque o nosso Cocligo Penal, em seu art. 36i, ·a 
fallar em autorização legislativa, não restringe a natureza 
da autoridade ele que possa emanar semelhante concessão. · 

Isto posLo. o serviço de loteria será municipal-, si pro
vier de uma. lei da communa. E' no circulo dessa lei ·que · 
estarão fixados os direitos e obrigações para sua execução, 
as modalidades c condições do serviço: c é preciso não per
der de vista que todo trabalho c producLo legislativo devem 
ter· por obJectivo o interesse publico e o beneficio da ·colle-
ctividade. · 

10ra. si 0 'DisLricto Federal, bem ou maL entendeu que a 
instituição ele loterias poderia trazer vanüw;ens e proven
tos, benesses e regalias !i ás obras . ~e. cari.dade e be11;eficen- . 
cia devia. por seu Conselho Mumc1pal, mandar abr1r con
cm;rencia ·para esse serviço industrial ou commercial, . taes 
a clareza e cxigcncía elo art. 1.5 da Consolid. n. 5.160 .de 
8 de març.o de 190-1, nestas palavras: 

«Os cóntracLos para fornecimentos< · execucão de 
. se1•viços mttn~cipaes e obras. que não foram realiza
.. dos por administração, serão sempre feitos por con
ew·rencia pnblica., q1.tando erxcedam a 2: 000$000» .. 

Faz-se mister repetir que a p:Úavrá sm·viços é· empre~rada 
em sentido generico ou. generalizado pelo legislador: não se 
limita a determinada especie de actividade. E' necessario es
clarecer, ainda., que. no alludirlo dí~posit.ivo. não é synnnyma 
da palavra ob1•as, pois, o caso cont~uuado se a~ha expres_so pela 
·c0n.itmcção copulativa, com funcçao cumulabva e e nao pela 
aji.ernativa ou. 

" 

• I 

• 
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Nestas condições, .aualysando o espirita ou pensament.•.i c 
lett•a. o sentido grammatical e logíco, liLLeral e mental do l'e
fet·ido art. 15, chégaremos á inl'erencia de que o vocabulo 
s•.1't·ú;os é relativo á exploração de fontes de trabalho, com
moreia! ou industrial, á concessão de favores que podem on 
71'11) augmentat o vatrimonio municipal, ao passo que a pala
vra obras é restricta ás construcções, que. trazendo inelhom
rucntos publicas, integram a fortuna do D.istricto. produzin,jo 
elementos de prosperidade. 

Assim, a concessão do serviço telephonico. exempli {.11'•1-

tia, ào DisLricto, constituindo uma exploração mercantil, nfi.tJ 
ir11portando na construcção de uma obra com dinheiros mu
nicipaes, vü·ú, findo o seu termo ou prazo, augmentar o pu
trirr.ionio da Prefeitura ou da communa. Assim, si prevah:
t:er a outorga .da extracção .de loterias a Joaquim da Costa 
Montenegro, terminados os seus quinze annos, nenhum ac
crescimo advirá á Fazenda Municipal, porque á mesma n}io 
l'evcrterão edíficios e obras, apparelhos e utensílios, como nn 
caso da Companhia Telepho·nica. Assim, por outro lado, se 
o Districto mandar construir um edificio, pagando o respe-

. ctivo custo ao contractante ou empreiteiro, adquirirá, com a 
entrega do p1esmo edificio e desde Jogo, uma propriédade para · 
o seu activo patrimonial. 

Nas duas hypotheses primeiras cogita-se de· contracto de· 
sr;?'V1ços e na ultima da realização de obra municipal. Alli, t'!Vi
·.iencia-se uma concessão para exploração de um ramo .de nn
gocio: aqui. contracta-se, tem-se em vista uma consLrucção de 
ordem. material, •necessaria, imprescindível ao· interesse ou 
departamento municipal. 

E quer em um, quer em outro caso, a concurrencia pu
blica, quando o serviço e. a obra não teem logar por admi
nistração, é condição visceral, formalidaçie substancial, uma 
vez que excedam de 2:000$000! · . . . 

Ora, a concessão vetada· exige um capital ·de :500:000$ e 
estabelece quatro planos· de loteria com os premi os mabl'l·:s. 
para cada um delles, de 25, 50, ·I 00 e 200 contos!! 

Si o intuito do legislador era prodigalizar ou abrir r·c
e:urf-'o:: a institutos de beneficencia, como um asylo para tt··~
zentos menor.es. coHimando, ~inda, outras :fundações de carl
dade e caixas .escolares, segundo os termos da Resolução. P"'r 
intermedio do funesto jogo de loterias, mais imperiosa se f.cor
nava a · exigencia -do concurso . publico para, nesse particular, 
se conseguirem as melhores vantagens e -maiores proventos. 
~enõo, portanto, criminosa omissão o abandono ~dessa forma
li-dade legal,. outorgando-se; como se fez, um favor· 2Jessoal. 

A ninguem é licito dispensar ria lei ou contra a lei; e, 
· si prevalecesse ·O princípio· anti-democratico . da Resoluaão . 
. rtesappareceria a garantia assegurada pelo § 21t, do art. 7Z ,da 

Constituição, que é um corolla;rio do § 2• do mesmo dispo;;i
. tivo, para tet• livre pratica o systema do cerceamento da li
. br~rdade industrial, afastando, com a eliminação da concur
rencia ·publica, o direito ao trabalho honesto. aferido ·pelas 
provae de· aptidão, competencia. e moralidade, deixando vasto . 
campo ao imperio da desegualdade. 

S. - Vol. V. 30 

/ 
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A Cnnsolidac;ão n. ti .1GO, lei fnclt>ral, put•quu emaua, por 
aul.ol'izaçiio da Legislatura. uu Exmm!.ivo ela União, t·e~p·~iUm, 
om ahsoluto. esses principlos. permittindo apenas que us .l.'ot·
JJecimenlos. cxccuçãn cfe sct·vieos municipaPs e ohras até 
2 :tJ00$000, pequcmu quantia. po~~am :;r. e ou sejam rculizn.clos 
lnd,!pendentemente ele concurrcncia. 

i\. que ficaria rbduúcltt a liiJerdaLle industrial, a que ~e 
JH'cnàe a g·arantia da ~n'ofissão commercial, si. porvenltll'a, 
ao poder publico fosHC licito uutorgur obras c servivos a de .. 
Lerm.inados individues ou cidadãos, sem ai cvnctu•rencia, JJOr 
.rneio de provas de capacidade e energ·ia lwncsta. compctencia 

.. , .'Jd91 C JUJllCIC a C.. . 

Dominaria o regimen elo pet•sonu.lismo; o interesse publico 
riuaria subaltcrnado ::w intere~SI) individual: não lmvet'ia 
L'gualcladc perante a lei. · 

A Resolução fere, po.is, ele :frcnLc, a ConsliLuivão, no::> pa
ragrapllos ~4 c zo do seu arL 72 c hcm assim o principio, 
que da mesma se orig·inou, elo art. -15 da Consolidncão ;n. 5.1.60, 
de 8 de mar::o de 1004. 

O ?)!Jlo, pois. se aeha nos . tm·mos. do art. .2-'t da. me<:: ma 
Comolicla,:;ão·, porque a eoncPssão outot•gada ·nito u Jôra .up6s . 
cuncurreneia ;uublica, pcn: me in de editacs. 

Nestas condições. a Comrni:;:::iio eulend·.~ que o vélo merece 
ajpprOVa·ÇãiJ. . 

Sala das ·Comrnissões. 2111 de sclemJm, .df~ ·19·.'!1. - BcJ•JW1'
'rlino illontei?'o, Prcsidenl.c interino. - Lo2Jcs Gon(:al·vcs, Rela
tor. - Eloy ele Son:cr, com rcsl.ricç.õcs. - Antou'irJ Jloniz, com 
rcstricçõcs. 

Srs. Senaclm;es - 1i\·eg·n sanc1r:ão ii resolu(ião do Consellw 
concedendo a .Joaquim da Cosi a Montenegro ou cm preza que 
organi·zar o direito ele cx.trahir· lnLerias no Districto Federal 
pelo prazo de i'5 a unos. 

Enl.cndo preliminar·mcnlc {Jllf' 1) conrlemnavcJ n criLcrio 
das concessões nominacs que eOIH:iLiLucm, mais ou menos des
farçadamentc, um pi·ivi!egio -contrario, ao espiritp igualHa-
rio das leis subsLanciacs que nos regem. · 

Assim, quandn mesmo me parccnssc con.veíliente an,;. in
teresses geraes do Dislr.icto a (;úncessão · onmp.rc:Jwndida n tt • 
resolução referida. nãu me sel'ia li.cito sacrificar: n ponto de 
visf..a superior condenmal.orin da concessão de privilegias, em
bora e.m 11ma moclalidacle menos nH.ida, mas nem por isso 
mai:; acccilavel. 

.Pot' ouf.ro lacto c ainda 'CJtH! rla prcscÚLe, rcsohu;ão pos
sam rcahncnll) advir vantagem; pecuniarias pal'a os cofre1; 
mtmici;pacs, J'cpugna-mc ·dar-lhe o mHu a~,:;entirnen.l.o lJOl'CJt.tc 
não Jm renda que compense os Inales mornos c matcriaes que 
:is Iol.eria~ uca.t'J'elern oura o individuo,. a f'amilia t> a com
munidado. 

I 
• 
I 
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C•Hu;idPru a loLet·ia um do:; vlciqs mais .funes.tus. o nüo 
pu.:::so concnrrc.t· com a rninhu :;auc.~.ão para que no DisLricto 
J~'erleral f.cnha ainda maior· ·desenvolvimento ·esse jogo de 
a:r.ar. embora alllorizado ·::;oh a condição do constituir· um tri
buto voluntario J'eprwwntado pela p:l'rtc de lucros que rc...:. 
ver·{c u favor do crm·in publico. O bilhete de loteria, sobre
tudo, quando diviciidL• cm i'rac~,;.õc::;, como é usual no Brasil, 
rlisseinina-.~e pnl' toda u pal'tc, na cidade c no campo, penc
Ll'anclo ·dr> prcJercnuia c com mais assiduidade nas humildes 
habi1.a~,;ões, no seio de pobre;;; familias, que assim seduzidas 
pda t'alla:r. csperan;~a clu rapido enriquecimento. 01P·emdo pela 
·sol' te, se. condcmnam a sol'i'rcr cada dia maiores privacões. 

Quanto mai.:- rude c ig-noi·ante é o individuo, tanto mais 
J'orl.e c3 a sua Lundcn~.io., para alLl'ibuit' ao acaso grande in
.l'lucncia sobt'e o sr.u desUno. Pcw consequcncia,. em vez do 
mulf.iplicur lutr]r·iu:-:, o que eonvr!m 6 desenvolver a educacão 
~~0onomica na escola, na oi'ficina, na fabrica, por toda a parte 
C:l )101' lodcJS OS meios .J)OSSÍVCÍS, mostrando UO homem OS pre
,juims lllULr).l'ians u muraes que produz :::. ·:raLai instituição das 
lotr:'!.'ias ~~ convencc·.nclo-o clrl que o trabalho e a economia elos 
gastos, si e:xereidost enm pcrscvcranc::a, são o unico meio se
guru de fonnar· nm pccul i o capaz de. augmentar gradaLiva
rrlentr. o :;cu hcm e::;Lar e ele amparai-o quando sobreviver a 
Ye!hicc ou quando se maníl'esl:arrm ll'istes eventualidade da 
vida. · 

B por l!nnsider·ar.· ·quanto cle,pen·de o aperfeiçoamento sp
cittl d0 dc~env0lvimcnto do habito de economi-zar, que é an
/,agrmico c.om as loteria:::, habHo ·que gera no individuo as 
preciosas vit'itHies r!c sobricdacle, de ordem, ele domínio de si 
pl'!lpl'io, obedeço ü;.; ra:r.õc,:: cxpnsLas c a um impulso da minha 

·. , c.:onsc.icncia oppondo o vr!tu :í. presente resolução do Cnnse
llw Jl.nnicipal; para que I) Senado decida c.o.mQ <lichar: ace:r
LadcJ. - Cm·los Sampaio. 

.• .. 

IlBSOLUÇÃO· VO · CO!\SEILU.O !viUiNICIPAL A, QUE SE REFERE :~ «VÉTO~ 
X ·1·8, IJ.E 1021 ," .E O PAHE:GER SUPRA 

O Ccm:;;cHrn Municipal resolve: 

ArL ·:l." E' conccclidu ao cidadão Joaquim da Costa 1\fon
J.eneariJ. pam si ·ou cmpl'eza que ·organiza.r, o direito exclu
sivo ele: pelo pr·azo •de 15 annos, fa:e:er extrahir, ,ás ~8liC!US e 
l;cxtas-feiras, a Loteria ôiunicipaL com n cu pi Lal ele rélis 
500 :1U·OO$ (qu inhcnLus contos. de réis, cm beneficip de um 
a:;yln THtra Lrcsenlo:; ·menores ele ambos os sexos, dos asylos 
c in...;LiLuições ·de ·~aridade muniei1Jaes e das l!aixas escolares, 1 

creu das pela il\funieipalidade. · 

Ar L. 2.'' Os planos para u exLraccão de loteria a que se 
.r·cfcr·c o al'ligo proceden Lc l.,u·iiu eomo premi os maiores: 

:r1 r.tn o n. J. :• .... . . . . . . • o ••• o • o .............. 25:000$000. 
.Plano n. ,, 

0 /1 • O • O O O O o O O O O O 0 O I 0 e •• I 0 ·5(} :000$000 '"" . I O I o I 

Plano n. 3 .................... ,. .... ' .. . ...... JiU•!l :000$000 
il?lanq 11. -1 'o I t o o t•,. I t ·' t O t tI .•-•, • f I O o •.•, t ,·,• I f t :200:000$000 
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A organização destes planos se1·á u. constante dos amle
·.\:us ns. I. 2, 3 e 4 e o res_Dectivo processo de extraccão será 
o de .umas e espheras e constituirá'" parte integrante ·do 
contracto que for celebrado pura a execução desta lei. 

Art. 3.n Retirada a importancia do premio maiO!' de 
c:nda plano especificado no artigo antecedente, o restante, até 
perfazer a percentagem de ·80 o/o sobre o capital de cada plan'J. 
seJ•:í distribui do cm premias menores. 

Art. 4.• O concessionaria ou empreza que organizar, i'i
e-am obrigados a depositar no Thesouro Federal a caução que 
pelas leis federaes for exigida e nos cofres . municipaes, no 
acto da assignatura do contracto, a quantia de cem contos de 
ré is ( 100: 000$), para garantia da execução do referido con-

. tracto, sendo dessa caução descontadas as multas que fOl'em 
impostas por infracção das clausulas contractuaes. 

iP'aragrapho unico. A caução de que trata este artigo 
será· sempre integralizada na importancia das multas impos
tas ao concessionaria ou seus successores dentro do prazo 
de 48 horas, sob pena de caducidade do mesmo contracto. 

Art. 5.• O concessionariQl ou seus successores entrarão 
para os cofres- municipaes com a quantia de seis contos 
(G :000$) annuaes em· dinheiro, paga por semestres adean
tados dentro dos primeiros oito dias dos mezes de jandro e 
,junho, para custeio da fiscalização do mesmo contracto, por 
parte da Prefeitura, caducando a presente concessão si isso 
não fizerem. 

Art. 6.• O concessionaria . assignarii·. contracto. com a 
Prefeitura para a execução desta lei dentro do prazo· maximo 
de tres mezes, contados da data da promulgação da mesma, 
importando a falta da· assi-gnatura desse contracto dentro de 
tal prazo, na insuhsistencia, para t..odos os effeitos, da pre-
sente concessão. · 

Art. 7.• As condições regulamentares da presentei con
cessão serão determinadas no contracto de que trata o artigo· 
,precedente. 

Art. 8. • As infracções das clausulas do contracto que for 
celebrado na conformidade do art. 5• da presente lei. · serã.o 
punidas com multas de duzentos mil réis (200$), a um 
eonto ele réis · (1 :000$), e elevados ao dobi·o na: reineidencia, 
de accôrdo com a gravidade da falta ·commettida e sem pre
.i u it.o da obsetvancia: da dispos_ição infringida. · 

Arf,. 9." R0vogam--se as disposições em contrario .. 
Districto Federal. 26 de· outubro de 1920. -José-de Azu

;·r_; m Pu.rtado, Presidente. - Pio Dutra da R.ocha, 1 • Secre
tario. - Arthw· Al(1·edo Con·êa. de Menezes, 2" Secr~t.ario. -
X imprimir. 

N. 302 - 192:1. 

Errrbora. o véto de' 31 de julho d-e 1916 s•eja r·~la>Livo a 
ur1Ja aut01·ização, c:uja execução. poderia ser levacla a effeiLo 
;,u não. merelce, incontestavelmente, exame minucioso o acto 
do Conselho _.dJo p1stri.cto, em fa·c-e da .no.ssa Constituição e .da 
legislacão ordinaria.. . . 

.. 
,")·"' 

• 
I 
• 
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E esse estudd torna-se tanto mais necessario e imperiooo 
q~ant,o é cer·to que a applic·acão ou utilização de med.idas le
gislativas desta naturer.!:a, por serem facultativas, f'icam de
pend~tes da funcção subjectiva ou criterio pess-o•al d·o orgão 
~?ecut.Ivo ou de administracão', juiz absoluto e disericio·narioo 
mvestldo de ampla attribuiçi:i,o, illeigalmente d'elegada po~ 

· que~ ·em assumptos de tal ordem deve mandar, com. respo·n
saJ;n.hdade, e não deferir a outro po:cterr o recon'hecimento da 
uttltdade de qualquer seírvico publico. 

Ora, si ·a J.egislatu:l'a não tem C31p<acidade para verificar 
o q?e ·p~~sa ser util ou prejudicial ao município. ao Estado 

, ou a .Untao; á Naçãd ou á ·co11ectividade, outo·rgando essa p:re- · 
ii'ogativa ao departamento que, nesse particular, .apem11S deve 
te~ cqmpetencia para ce.lebrar os contractos determinados· em 
lei, SI lhe faU~ce autoridade para essa elevada c ;p;rh·ativa 
~issão, será, entã:o,' diffi.cii, comprehender quaes os S•eus 
fms ~· qual o alca:n1ce do' a,rt. 79 combinado com o 15 da nossa 
Constitui cão. . · · . 

. Seja como f.or, tolerada, com·o tem sido, .ess·a 1'61•ma de 
legislar, o que é C•erto é que, podendo um administrador, mu
nicipal. t>Stfcl.dual o'u federal. executar uma . autorização, não 
vem f6ra de proposito examinar, si occorrerudo ·ô caso, haver 
damno ao interessA publico, oru flagJrante violação das leis 
ou do' direi to constituído. · 

• E' para isso que existem •os rpode:res modei"aaores ou de 
vigilancia dos actos ·do Legislativo, dirimindo os confl.ictos 
que elle po'Ssa. levantar .contra o imperio dta lei suprema· e das 
lei•s oommuns. 

Dahi, a ~nstituição do véto; e, em relação á -organização 
especial do Districto Federal, ·o poder conferido ao Senado 
para decidir entre esse recurso', usado pelo Prefei•to, e a fun
cção deliberativa do Oonselho Municipal. 

Isto posto: 
Considera·ndo que enn 26 de julho de 1916, a· legislatura 

do Districto Federal ~utorizou ·O ·Prefeito' a conceder a Erioo 
Alves Salgado, ou emprez·a ·que organizar, a· const?'!ccção, e:c
plO'ração, uso e aos o, dura·n,te. cincoenta annos, de ttma estrada 
.de {erro carril electrica elevada; 

Considerando que executada semelhante . . autorização. 
viria ferir em ·cheio o' art. 15 da Consolidação n. 5 .160. de 8 
.de marco de 1904, que, claramente, estipula que 

«os contractos para fornecimentos, execução. de.· se?·vi
ços municipaes e ob1·as, que não. forem realtzados P?r 
administração~ serão · sernpre feitos por concn-rrencta 

;,. pztblica, quando e:ccedem de 2: 000$000»; 

· Considerando que o contracto autorizado é de valor ex
cedente a. essa quantia, porque o art. 22 'da r~solucão v~ta<la. 
para garanf;ia de sua execução, manda cffectuar o deposJto de 
50:000$000~ . ' 

Considerando , que a Commissão .fá firmou. precede~te 
sobre o assumpto, que fôra adoptado pelo Senado. a respCito 
de uma .concessão de carros electricos a Amadeu Fajardo; 
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Considerando que o principio consagrado no. citada Con..: 
solir.lação, o codigo politico-administrativo do Districto, é al
tamonLo moralizador o consequcncia da garant.ia firmada no 
~ 2", do art. 72 ela Constituição, que cstabecce a · 

iunaldatlc 21c1·ante a lei, 
abolindo, deste modo, a concessão ele privilegias e favores 
pessoaes, independente elo provas publicas, ou condições de 
capacidade especial c vantagens de ordem geral, que só po
dem ser aul'cridas mediante concurrencia ou concurso, cele
brado com toda a publicidade e obscrwmcia das leis; , 

·Considerando que a garnnl.ia asscg·uracla pelo § 2° do ar
tigo 72 ela Constituiç;ão, em tratando-se ele serviço publico, s6 
será ci'JicienLe, clando á liberdade. ah i invocada; a maxima 
olenHuclc, si a semelhante servi()O preeeclcr u coneurrcncia ou. 
concurso, entretanto cm ampla apreeiação a proposta de me
didas, clausulas c obrigações qu.l se relaCionem com o bom 
collécUvo ou os alto·s intcr.csscs da .Fazenda Publica, na con
stil.uição do seu palrimonio ou dos seus elementos ele pro
gresso; 

E' a Comz~issão do .u.,arcccr que seja approvado ~ 'uélo, ·.t~ão 
por todos os Jundamentos, mas porque a rcsolu\~'uo vétada, 
:Lendo applicação. violal'ia .a ópressa disposição do ar!.. 15 da 
Consolidação 11. 5.1ü0, e a doul.rina decorrente do § :2:'1·. com
binado com o § 2" do ad. 72. clâ Consl.il.uição. 

Salo. elas Com missões. 20 de setembro .do Hl2L - JJm·- ,, 
nanlo Monteh·o. Prcsidcritc inLcr.ina~. - Lo1Jr1s Gonr;al·ves, 
.Relator. - Blou de Sou.:;o., cnm rcst.ricrJõcs. quanto ú dou-
~rina constitucional. - .1nt'onio ·.Moniz. · 

HAZÕES. ))(I ~Vf~'l'O» . 

Srs. Scimdorc>s - Não mr. parece qur. eleva ser convertida 
cm lei para os devidos cl'fciLos. a .inclusa rcsolu~~ão do Con-· 
selho i'.·Junieipal, concedendo a Erico Alves· Salgado, ou cm
preza que organizar, o (]ireif.o da cn'nsLruc.ção, uso ~~ goso dn 
uma estrada de :fcrJ'O carril ·clcctriea, elevada, dcsUnada a•J 
transporte de passag·pir·os, ])agagens c eat·gas. 

A inopport.unicladc de uma la! c.onccssão ü flagrante e ma
nifesta. Visa clla estabelecer '1.1111a nova via ele communicação, 
ligando o centro da oidade aos ~ulmrbios c zona rural: mas, 
1.odo o percurso,· por ella abrang·ido, da praça mauú, ao CurU:tc 
de Santa Cruz. nm um dos extremos d oDistricLo Pcderal. 1\ 
.i:í. servido p0lu J~st.mcla rle Ferro CcnLral do Bl'asil, e pot· 
ferro-carris, com linhas assentadas sobre o súlo. Os :wLuacs 
nicios de t.r·ansportc são mais cln que sufficirnl.cs para o mo-. 
vimento da populaç>.ão, relal.ivamcnl.n escassa. namaior parte
daquc>lle percurso; e, para os pontos cm que a potmlação · .i:í 
é mais drmsa. sem que sofl'ra todavia rlifficuldades nú I ran:r
porl.e, C01110 demonstram as ,cstaf.isl.icas do l1tli11CI'CÍ r!P. paS-· 
sagciros e ele Jogares offel'ecidos, sr) deveríamos eogil.ar de uma 
csl.rada elevada depois do csgotacl:l a eapuciclaclc do sólo. c do 
suh-solo. . · 

De.sf.inada a uma zona cm que n;1o t\ intenso o transito 
pelas ruas (' estradas publicas, a concessão, dada pelo Con
selho, deixa cll:' 1 r.r, cm :::tm justil'ical iva, a uni c a raz(ío pol' que 

J 



I 
I -

Sl~SS;\,0 E~l'! 30 DE SETEMBno DE 1921• 47:1. 

om alguns r.cntros populosos ainda se toleram estradas de 
ferro-carril elevadas. Estas eslradas, clesgraciosas c trepidan
tes, vão sendo conclcmnadas, cm; toda a parto, pelos damnos 
que acarretam ú sauclo publica. Int.ercectondo os raios solares c 
oppondo obstaculos ús cort·mües ~·.eroas,· flllas perturbam g'l·:.m
demente a acção benci'lca de. dous !'actores - a insolação c a 
vr.ntilução - cssenciaos á salubridade elas habita~~ões,. Junto 
ós quaes se acham assonl.ar.las. Accrcscc ainrla o ruiclo, ou antes, 
n l.!'epiclação ruidosa extremamente inconvenicnto e sobretudo 
úl.Liganto para aqucllcs que !abuLam (~ nas horas de .t:epouso tie 
.um somno calmCI (! reparador 

Pcw outro lado, a estrada, do fer-ro elevada a~tenta soiJro
maneira contra a esthel ica da cidade, que nos cumpre a 'lodo 
custo defender. 'A nossa Capital, pela situação, condições to
pog-rapll icas e bollezas naLuracs, ó Lalve:r. a mais formosa ci
dade do mundo; avull.adas sommas toem sido despendidas no 
se,1 cmlhellezamcnto, não só para a satis>fação de 11m justo or
gulho nosso,· mas ainda com o fim de torna.I-a centr.o do a.t-

. tracção para os forasteiros cm viJileg·iatura, via de reg'l'a pes
soas abasta:cl'as, que sempre deixam beneficias por onde !Pas-
srun. · 

'De UJC.:lôrdo com o arL. · 2" da rcsohwfto a·pprovatda pel,t 
Oonselho Municipal, as linhas e rarnacs da estrada· de ferro 
l~url'il elevada terão a bi lo la de 1.m,'i35 enl.re trilhos c serã,J 
elevu.das pelo monos sele mctJ.·os do stílo, assenLándo-sc sobr0 
·uni viadurcto mctallico conlinuo, <<Je co·lumnas simples, dl:>
l)Osl.as ao longo da ·parLe lateral elos lo•gradouros pubHcos. 

Quem conhece as úossas J'uas es~reiLas, sobret.uldo :na 
zon·n. a que se refere csLn. concessão, i'a:cilmente ·poderá ima
·ginur ·o effeiLo anti-:estbetico produzido por este enorme via-

. dueto .metallico, travancando-as, com :prejuizo da arborização 
c consWuindo um real impecillio ao arejamento e illuminacão 
deHas. dos caminhos :Publicos c das h'abitaçõcs particulares 
n:djacóntes. 

Incumbindo ao Prefr íln rr.gu:lar o r>olic.iamenLo, o livra 
l.t·ansito, o cmlJcl!ezamenl.o c a Hluminação das ruas, praças, 
esLradas o en:mtnhos (clecrcLo Jedel'al n. 5 .16'!)1, ele S de março 
'de 190.1, urt. '27, § :1.4), cumprindo-'lho juntament-e com o Con
selho prover para que as servidões muniópaes sejam livre3 
c francas (lei federal n. 85, de 20 de se~cmbro ele 1B;92. ar-
tigo 15, § 23, b.: decreto citado n. 5 •. 160, art. 2i, § 14, b), a 
concessão m·a dwd.a ao Conselho Münicipa'l insurge-se contra 
.os referidos preceitos legaes, alúm de ser manifestamente 
nffensiva •do mesmo decreto n. 5.1 GO, ar i.. 15. etc-vi do qual 
os contractos par::t ·execução de serviço;; .municipaes · c obras 
sr1·ão sempre feitos pot· concurrencia ·pu'hlica, desde que ex
eodam de 2: 000$00();. 

Al.l;cnl.a ainda a presente resolução conl.ra o disposto na 
pat·te fí.nal da ·clausula 12• elo conLJ'Uclo. de unificação das li
nhns d::ts Companhias .São Christovão. Carris Urbanos e Vi'Un 
Isabel, feito de con:fOJ'miclacle coin .a lei n. 1. A-12, eTc g de ou
tnbi'O de :l.D07. Segundo esta clausula. a ;Municipalidade pódfl, 
cm qualquer tempo. conceder a terçeiros. além de .Madureira, 
linhas . de carris. tendo. porém, as -companhias mencionadas 
prr.-fercncia ·em igt1al1claclc de condições, 

' . 
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Ora, a estrada de í'erro carril elevada vae percorrer uma 
extew;a zona além de Madureira, pelo que a concessão não 
po~er1a ser dada sem audiencia pté<via das referidas compa
nhias. 

Deante ·das razões expostas, julgo que a resolução do Con
selho Ivlunici·pal, concedendo a Erico Alves Salgado, ou em
preza que organizar, o direito de construccão l":l exploracãt) 
de uma csl.l'ada ele ferro carril elecLrica elevada, é contraria 
a leis focleraes e aos interesses do DisLrioto. Neste caso, ca
bo-:ne o ~ever de oppor-lhe o presente vélo, que submetto á 
sabw clücisflo do Senado Federal . . 

Districto Federal. 31 de juiho de 1'9•16. - A. A. de Aze-
vedo Sodré. · 

HESOLUÇi\:0 DO CONSELHO MttNICIPA'L A QUI~ SE RJ>FER.E ü « VÉTO » 
N. 2, DE 1910, J~ O PAHECJi:Jl SUPHA 

O Conselho Municipa'l resolve: 

ArL. 1.• Fica o Prefeito autorizado a conceder a E·rico 
Alvos Salgado, ou empreza que organizar. o direito de con...: 
stru·cção, exploracão. uso e gos0, durante cincoonta (50) annos, 
do uma estrada de ferro carril elect.rica elevada, deslinada ao 
t.rnnsporL'\ de passageiros, bagagens e cargas, qu:c, partinrto 
da nraça Mauú ou de qualquer outro ponto conveniente, a 
.iuizo eln Prefeitura. nercorra. mais ou menos narallclament:e 
á Eslradn de Ferro Central do BrasiL os dist.rictos urbanos, 
suburbanos o ruraes até Santa Cruz. 

Paragrapho unico. Além da linha de que trala o presente, 
·artigo, poderão o concessionaria, empreza que organizar ou 
seus successores. estabelecer outras linhas ou ramaes nos 
pontos para esse· fim .accor:clados com a Prefeitura. 

Art. 2.• As linhas ou ramacs ela estrada do ferro carrii 
·elect.rica el0vada. a que se refere a presente conce~são. terão 
a bitola ele um metro quatrocentos e trinta e cinco millime
t.ros (1m.l~35) entro ·trilhos. c serão elevados. sete metros 
('7' m.): pelo menos. ú. superfície .do sólo, asscnta11do sobra 
tmi vii:tdur.f.o metallic.o. c01itinuo. de columnas simules, dis
:oost.as ao longo da parte· lateral· dos lograelouros publicas. de 
modo. porém, a nã.o prejudicar a estl1otica. o areJamento, a 

· illuminacãn. a. viacão c o livre ·transito dos mesmos Iogra
donro~. nem tampouco a seg,uranca dos predios nelles con
struidos. 

Art. ·s.• O systema da trar.çfi.o elect.rica será o gue fOr 
:mnrovado· pela Prefeitura. obrigando-se .o con,..essTonar!O. 
emprcza aun or!l"anizar ou seus sucr.essores. a aelop·l.arem .na 
CI"Jn!';l.rnccão das linhas c ramaes. a!'lsim como as do respecf.lvf>, 
viadncto. A no·s carros. esf•acões , officinas. todos os rer111isi- · 
tos teclmicos modernos df\ _perfeição, ·segurança, precisão Q 

conforto, a juizo da Prof.citura.. · · · 
Art. 4.• Si o s:vstema de tJ.·accãp eler.t.1·ica a'Oprovado nela 

Prefeitura for o de contacto aerco. c.om retomo. ele corrente 
pelos trilhos e fi<JIS necf'!ssarios. serão observada~ as eondl
ções t.echnicas e de segurança. adopt.adas n determmad~s para 
as companlri,?.s carris por esse me:;;mo systema de traccao. 

I 
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~rt. 5.• As linhas serão collocadas de rnan·eira a impedir 
a queda dos carros, em caso de de~carrilamento sobt'c dor
me~tes de. madeira de lei, espaçados de metro em metro, e 
serao Pr:ovidas de systema aperfeiçoado de signaes electricos 
aulomatwos appro""ado pela Prefeitura. * 

Art. ?·· Todos. os car·r:os empregados no serv1çv da es
trada de )erro c~rrll electrwa elevada, a que esta lei se ve
fere, s.erao n:um~o~ dos freios au~omaticos, dos typos mais 
aperfeiçoados,. a JUIZO da Prefeitura, de modo n garantirem 
u~na Qarada Immedia~a, em caso ele perigo, e ele maxima ·sua
vrdade, nos .c~sos normaes, c. ~isporão de um sys~cma, igual
mente aperf.erç9ado, de lubriiiCação das rodas, por í'órma a 
arnori~cer o rmdo por e lia~ produzido. Esses c~rros J.:lOdm·ão 
ser dispostos cm comboios, não excedendo, porém. âe tres 
gara cada comboio. · · 

A;rt ... 7. • O concessionaria, ou empreza que organizar, só 
dará. mrcw aos trabalhos da construcção das linhas e I"amae~ 
depois de approvados pela P1·efe·itura os estudos que forem 
aprCt.>entados por secção· a construir, os quaes, uma vez· ap
provados, não poderão ser modificados .sem prévia ·'autori
zação da mesma Prefeitura. Pica entendido, porém. que serão 
considerados appwvados os estudos SO!brc os quaus a Pr·efei
Lura náo se manifeostar déntro eLe.· trinta 30) dias, contados 
sempre da data em que, mediante recibo, forem entregues á 
secção compelJenLe da Dircctol'ia Gera;! de ObJ•as ~~ Viaçãv. 

Art. 8." Os· estudos de que. trata o artigo prcMdente 
constarão' de: 

a) planta 
(1/1.000); 

···era! da e . linha, na e.soala de um nor mil 

b) plantas ele obras ordínaria se cxtraordinarias, na i?IS
cala de u mpor cincoenta (1/50); 

c) perfil do trilho e vigas a adoptar e modo de assenta
mento de linha, das columnas. das plataformM do viaducto e 
dos dormentes; · 

d) perfil longitudinal na escala de um por mil (1ji.OOO) 
para as distancias horizontaes e um por duzentos (i\200) nas 
distancias verticaes. •·· · 

Paragrapho unico. Os typos dos carros de passageiros c 
de cargas. das columnas, postes. viga,s, plataforma~, dormen
tes e o respectivo peso, assim como o peso dos tnlhos e das 
vigas, por metro corrente, sua secção, modo~ de jutura ~ as
sentamento, dependerão semp~e de approvaçao da Prefmt.ura. 
nos termos do art. 7". desta lel. 

Art. 9.• Para a. collocacão do viaducLÓ .c seu posterior 
concerto precederá sempre licença da Prefeitu~a, !Piodendo, 
entretanto, o concessionario, empreza que orgamzar ou. se.u::; 
succ.essores, em casos urgentes, proceder aos concertos mdis
pensaveis á regularidade do trafego communicando este facto 
á. Prefeitura. su.ieitando-se ás disposições· legaes e ás deter
minações que lhes forem applicaveis. 

Art. 10. O material fixo e rodante será perfeitamente 
conservado e limpo e todos os carros serão pintados e enver~ 
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nizaclus pelo monos .uma vez por armo, fazendo o cng·onhoiro 
Ji~cal da PrefoiLut·a l'f)Lirar do sr.r·vi~:o Lodo o material que 
llÜ') estiver ern boas condições de aHsein, de ·r:onHer·vac;ão nu 
do scgumnc;a. 

Art.. J l Tuclu u ·pessoal r.rnpr·cgndo nos scr·viços cxler·no 
u inl.crno da estrada do l'er'l'o .carr·il clcctl'lca elevada, a quD 
nsLa lei se L'C!J'er·e, rtsarú de rrnil'or·rnr!. e •eu.l~mdo, sendo 'O cun
ceHsionario emfH'c!za CJUO organizar ou seus succcssoros rt•
sponsaveis ';pelas falias pel11 mrJ~;rnn IH's.~ual commclliclu:; nn.~ 
J'espucLivos set·v i!; os. · 

Ar L. :J .2. Os cnt•rcls ·sc:i poderão parar nos ponl.os préviu
nwn( c fixados pela .Prefe i l.m·a. , 

Ar I.. :13. O cnncessinnario, r•mpr·eza orr se11s srwcessores 
l.er·ão o servi1Jn lelr!phr,nien que Jôr· nr~cessal'io para as .provi
rJ,~neias or·di narias o 11 r·gnn te::: tio l.r·u ru.;:;-n. devendo pura cssn. · 
J'im. enlJ•at• ern nccôrclu cnrn a compctcnl.e cmpr,~za ou com
panhia. 

ArL. 1 !t. As linlra.<; e ramacs >wr·ão lJ•afrgaclos por eat•r'""" 
rlc r.• classe, carros de .2• elassn c ca~·ros de cargas nu hagag·ens, 
rle modo, porr;m, a ntrnca f:iCl' o srr·v1ço de tran"'r~nrl:c ele passa
~~~ir·ns rn·pjudicado pelo de carg·as nu bagagens. 

Arl .. ·J !í. Os lwt·arins c .U!:i tm·ifas (Jc prrc:ns de Lt·ansporfu 
ele car·g·ns '! bag·ug·cns s(, enLrarúo cm vignt• depois. de uppro
vad"s pelo Prcfcil.n, c scr.·ão revistos sempr·c citw rstc jul.gar· 
convrmienlc. ficando. 'POT'étn. eonsidcrarJos approvadós n<; hn
rarios e as ;l,at'ifas sribrP os cruaos n Pt•cfeio não se manifcsLae 
dentro de trinta (30) dias, conl..adns ria respectiva aueesenla
~ü.o. 

Ar L 1G. O preço das passagens nm todas as linhas e ra
maes ser:i de cem l'r'is (~lJ 00) po.1: secção de set.e kilorncLros. 
cada. uma, nos. carros de 1" classe. o do dez kilornetros, cada 
urna, nos. carros de 2" c la~.§ r. . 

ArL 17. O m·cco das passagens a que se rr~ fere o art.ign 
precedente será devido por lodos or:; passag·eiros, qualquer qtw 
sn.ja a sua idurlr. com excepção das cr·eun~~as menores du f.l'r!S 
r,:J) annus, condUzid~s ao cullo. r :.;er(t cobmclo por sccç:ilo ver-
c.ot•Pirla, parcial ou mtcg·ralmen!.e. · 

ArL. 18. Tct•ão passag-ens liVl'es em lodos os carros r en: 
todas as linhas r. ramacs referido-; nesta ·concessão o prer~~ilo. 
os intcncléntes, o dirccl'w geral de Obras e Via~ão da .I?rcl'ei
tura. os sub-rlircctnr·es da mesma directoria geral, o. enge
nheiro fiscal da cm[H'I!Z:t c~ t• dte.l'o de Policia, os quaes rcec
lwrãn passes pct·mannnl cs de pet·em·so . gr·al, numerado~. 

S 1." Terão Jlassugcm gorai. ui! a nos carros de, 1" classe os 
agl~n'Lcs da IJret'cflma dos i.liRiriclos .por que passarem aR li
nhas c ramaes, c os dcll'gados de Policia das circumscripçücs 
tJ•afcgadas pelas mesmas I inhas : ~) J'amacs, c. nos carros de 
2" classe, mo; g·uardas munieipar.s, contínuos. correios c scr
von!.es do Conselho Municipal c da. Prefeitura, compeLenLH
mcnto uniformi?.ados. as pt·aca.s do Exercito, da Armada. da 
Pnlicia, do Corpo ele Boi11heiros e os guardas nacionaes, quando · 
em-scrvir;o, devidamente uniformizados c armados. e, bem 
n.ssim .. os cart.ciros c esLat'eLas das Repartições do Correio e · 
Tr•let.ri·aphos, porl.nclores de saccos c malas,. com corrcsponclcn-

,, 
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cia po.stal ou do telegrammas, nEio podendo, porém, viajar em 
. um mesmo carro, gratuitamente, mais de dous rcpresenlanto,:; 

das corpor:açõcs e repartições aclma mencionadas . 
§ 2." Em caso do i ncond i o, porém, em qualquet' Ioga r ser

vido pelas linhas e mmaes a que esta concessão se rcfet•e, o 
numero de praças do Corpo de Bombeiros c da Policia serú 
jJJ imitado, devendo, além de pel'miUir a sua passagem g·ra
!.u i La, ern qualquer dos carros, o concessionario, cm preza que 
m·gani:.mr ou seus successores, prestar todo o auxilio que lho 
frir possível ao serviço de oxlirvJção do lnccndio. 

§ 3. • Serão estabelecidas pelo conccss ional'io, empreza qun 
organi:r.ar ou seus succcssorcs, cadernetas cspcciaes de passe 
escolares. com abat,imcnLo de 50 "I" nos preços estabelecidos 
para as viagens em carros de 1" classe, para uso exclusivo 
dos alunmos das escolas primadas mun,icipac~ estabelecidas 
nas localidades servidas pelas linhas e ramaes referidos nesta 
concessão. Esses passes serão nominaes, pag:9s pelos alunmos 
c validos apenas das 8 üs 1 o hol'as c da i4 üs Hi horas do:
dias uLcis do calendnrio escolat' e Lüo sómcnLc durante u unno 
lc-et.ivo municipaL 

.Ar L. 1!). Nos .pontos e nos pra:r.os c.:onvenicntes, esLabelo
cidos de accôrdo com a 'P.J•e:l'cHura, serão coJlslruida;.; cstar:üfls 
para passagcirol;, bagagens e cars·as. 

Art. :!z. A 'J)•rcsenLe concessão vigorá· por espacco; (J.c 
c i ncoenLa (50) annos, in1prorogaveis. contados {]a ·data da as
signatura do cqut.l'acto, que, para execução' de~La lei, fôl' ce
lebrado entre a .Prefeitura e o concessionario ou empre-.ta que 
organizar. Findo esse prazo, ou quando declarada caduca ~ 
presente concessã6; todo o material fixo c rodante, viaductos, 
estações, usinas, officinas. depositos e bemfeitorias. tralbalhos 
oxecutados e· materiaes adquiridos para as obras, liúhas. edi
fícios, tCTrenos ou bens referentes ao ser:vi!;.o · da estrada de 
1'nrro carril elccLrica elevada, de qu.e trata esta lei, reverterão 

. pal'a a Municipalidade do Districl.o Federal, sem que assista 
ao eoncessionario, ompreza que organizar on seus succcssor·fl~. 
d.ireil.o algum a .quulqurlr reclamação ou indemnizaçiin. 

Paragrapho unico. Em virtude elo estabelecido no pt'(•
senle arl.i'go. o concessionaria. crnprcza que organizar ou seus 

,successores, não poderão alienar qual rJllCI' do~ bens no mesmo 
nrtigo referidos, sem ouvir préviamcnl:c a 1PrefciLura. Todos 
os bens serão mantidos sempre cm pot>J'cifo est.arlo do con
:wrvacão e se, no uti~n quinquennio rlr.sta c:onccssão, t'ôr cles
eurada essa conservação, 'J)'Oclcrú a Prcfcit,m·a, além das 'J)enas 
que forem estabelecidas no respectivo cnntracto, :razcr· as 
obras, c ,rcpar·acõ•~s necc;.;sarias. correndo a rJcspe:-:a poJ' 
conta do concessionat•io. emprcza que organizar ou seu:; suc
ccssores. ficando para 0.-:~r.· firl) a Pt•ei'eif.Lwn. igualmente com o 
direito e piemos I)Odere;:: para pôr funrrdonar·ios, até O quantum. 
neces.sario para o r.ag-amenl.o da diYida decorrrmte das de!':-
pezas assim feitas. · . 

Arl. 2t. 'Para os cffciLos ela pr·cscnt.fl concessão, Erico Al
'\'r.c; Salgado ou l'mpr~za por ello organizada assignará cont.rn
rfo r.om a Prefeitura, no prnzo maximo c impror·ogavel ele oitn 
~81 me.ze;:, ront.ado:- data. da pt•omulga~,;ão clest.a lei, .~cnd·o. 
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em caso contrario, considerada caduca e insubsistente para to
dos os effeitos a referida concessão. · 

' Art. 22; Para 15arantia da fiel execuç.ão do cdnl.l'acto a 
que se refere o ~rtigo antecedente, o concessionado ou em
preza que org-an1zar depositará nos cofres municipaes em 
moeda çorrent~. no ac.to da assignatura do mesmo oontÍ-acto, 
a quani1a de cmcoenta ·contos de réis· (50 :000$000). 

· Independentemente dessa garantia o ,concessionaria ou 
emp1:e~a que organiza;r depositará igualmente . nos . cofres 
mumc1paes, tambem em moeda .corrente mais a quantia de 
quatrocentos _e cinc·oenta co.ntos de réís '(450:000$), no dia 
da .approv?çao, pela · Prefe1tura, das respectivaíi. plantas e 
proJectos l'!lh~rentes á · co~cessão, devendo esta importa.ncia 
s6 ser r.estltmda ao depos1taute quando as obras, ,concluídas, 
forem pela mesma Prefeitura approvadas e acceitas. A falta 
de qualquer dos dous depositas acima mencionados 'determi
nará independentemente .. de qualquer outra acção ou · in
tervenção, judi-cial ou extra-,iudicial, a caducidaâe da con
cessão, que será declarada pelo Prefeito. 

§ 1. • Da primeira caução ('de .50' :•0'00$) serão deduzidas 
a;s multas que ao .concessionario, empreza que organizar ou 
seu s succes9qres forem ün~ostas por .in:frac~ão d.ú con-
tracto. · 

§ 2. • O ,:l'oncessionario, empreza que organizar ou seus 
successores serão obrig·ados a reintegrar, dentro de cinco (5) 
dias, a caução de 50:000$, tratada no paragrapho anterior, 
·depositando, dentro desse .prazo, ·a impo·rtancia da m~sma 
caução, deduzida por. effeito das multas. i~postas, e. si 'isto 
não fOr feito, a concessão incorrerá na mesma pena de cadu
cidade. estábelecida para a falta dos depositas iniciaes. 

Art. 23: . O concessionaria, empreza · que organizar ou 
·~>eus· successores entra·rão tambem para os cofres munícipaes 
com a -quantia de doze contos ·de réís (12 :000$) em dinheiro, 
moeda corrente, por anno, para as despezas de fi-sf.lalização, 
devendo essa quantia ser paga por· semestres adeantadas, 
nos prazos convencionados no respectivos contr3cto, sob pena 
ele ca,duc.idade desta concelssão. · 

Art. 24. O · concessi.ona;rio, empreza que organizar ou 
seus successores são tambem obrigados, sob pena ·de ser con
siderada caduca esi:.a concessão, a: 

a.) :al)rcsentar á Prefeitura. dentro de doze · (12 niezes, 
no ma.~imo. contados da ·data .da assignatura do contracto a 
que se refere o art. 21 desla lei, os estudos completos pa,.ra 
a execuçã.o' odas obras de. <t:onstrucção da linha, Santa Cruz na 
oonformidade dos arts.. 7o e s•, suas alineas e paragraphos 
oelest.a mesma lei; 

b) iniciar dentro' de seis (6) me7.es, contados da data da 
ap'provação ,dos estudos a que se refere a ~linea a· deste ar
tigo os servicos concernentes aos mesmos estudos ,com as 
moclif~cacões que porventura forem feitas pela Prefeitura. 

Paragrapho unico. 'O concessionaria,· empreza que orga: 
ni:i:ar ou seus successores; s,ão obrigados a concluir.. . Çentro 
de quarenta e oito (48) horas, contados da data do lUJCJO dos 

. serviços, a que se refere a alinea b deste ,arti•go, as obras · 

• 
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du el)lJSll'uecão da linha, aLé t:iau~a Uruz , em Locla i:iUl1 ex-· 
tensã~, sol.J pena de multas de um conto de réis (i :UOU$) 
por d10. excedente até o maximo de trinta (30) .dias. l'inclos 
os quaes, não estando conch;idas as referidas obras scri'L a 
Pl'csente concessão considerada caduca. nos termos .dn al't. 27 
dcsLa mesma Jei, salvo motivo de força maior, .devidamente 
comprovado e julgado procedente pelo Prefeito. 

Ar L. 2 5'. O concessionario. empi:·eza que organizar ou 
seus concessionarias poderão, · entretanto, inaugural' o. tra
fcg<:? logo que estejam promptos dez (10) 1dlometros dn linha 
c :-Jisponham de .material. rodante. necessario,• a juizo do Pre
feito, sem preJuizo do diSposto em o pnragrapho unico · do 
artigo ,precedente. · 

Art~ 26. Antes da inaU'guração d_o trafego. seja esso. 
'inauguração total ou parcial,· toda a linha ou trécl1o e SL1a3 
obras, assim como todo o respectivo material, seril0 cxantl~ 
nados c experirne;üados rninuc_i osamente, passando JJOL' todas 
as provas parciaes c gera,cs~ ·convenientes a dar completa cer~ 
teza da segurança absoluta nas condições mais desfo.vo~·a
veis. 

<\türt. 27. A pena de caducidade a. que esta le..i se refar·c 
será, em todos os casos em que ella é comrninada, imposta· 
administrativamente, nã0 podendo o concessionaria. cmpreza 
que organiz,ar ou seus successores, reclamar indemnização 
alguma, ·e revertendo, ipso {acto, para a Municipalidade elo · 
DistricLo Federal, não s6 as cauções estabeleciclas no ar
tigo · 22 desta mesma. leL mas tambem todo o material fixo 
c r·odante, quando o houver,. na conformidade do disposto em 
o ar.t. 20 e seu paragrapllo, tamibem da presente lei. 

Art. 28. Pela falta de cumprimento ou. infracção de 
qualquer .'das ·clausulas do contracto que fôr celebrado entre 
~ Prefeitura e C• concessionaria, emprezà .que organizar ou 
seus successores, na fórma.. do art. 21 desta IeL c .para a 
qual não estiver comminada a' pena de caducidade, .poderá a 
.l:'refeitura impór multas de cem mil réis. (•100$) a um conto 
de réis (1:00U$J, con:rorrne a gravidade da falta, sem . pre
juízo do cumprimento da respectiva clausula ·cuja trans
gressão tiver' motivado a· multa, o •que, no caso de .recusa, 
será levado a effeito p~la Pre!eitura, por .conta do conces
sionario, cmpreza. que orgamzar ou . seus successores, na 
fórma e pelo modo indicado no paragrap'ho unico do art. 20 
dest.a mesma !e i. ·Das multas impostas · haverá, porém, re
curso para o Prefeito, dentro do 'prazo de cinco. (5) dias, con
tados do recebimento ~a notificação da multa. . 

tArt. 29. A suppressão do trafego. de .qualquel' linha ou 
ramal, sem prévia autorização da Prefeitura, salvo caso de 
vados,. a juizo do Prefeito, será punido com a multa de um 
forca maior e accidentes imprevistos, devidamente compro
conto de réis O :000$) por' dia e por linha ou ramal, até •que 
seja restabelecido o trafego respectivo. A suppressão de 
viagens. do horario, salvo caso de força. maior e accident.es 
imprevistos, a juizo do Pl'~feitQ, será tambem punida com a 
multa de .quinlmntos mil róis (500$) por viagem suppri-
mí~. · · · 
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.Al'[. :JO. O conce.ssional'iu, emp.t'eza quu urg'ttnbm.r· uu 
.sr.us S'UCCCSSUI'I);; l;'OZH.l'ÚU •U11 dil'L•Ho UU cJoo;aprOpl'iU(.'iiO !Jlll' 
ul.ilitlado publil:u, na J'út'llltt das leis 01n vigor o das que Ju
J:cm dccL:cLaclas ua vig"cnciu. tlusl.a eunct!S::<iío', para o:'i terre
nos, prcd i os IJ IJem I' L· i Lot•üts i nd ispensavois ü cxccu\,'.fío .Uw 
serviços na f>l'tJSCHLc Jl'i est,ipuludos . 

.ArL. 31. A PrdeitUl'a l''~l]uisil.arú. ntediante LH't]via so
l i c ilação do conct•ssionat•io. · 0111}JI'eza que urgan ixar ou seus 
successore.s, isencão de direitos para o maLe.ria.I necessario {L· 
c.unst,ruocão. ramaes ·e ~ervic;:os eomplcmcnLares ·desLa lei, 
toda a vez que a leg·b;laçiío fedem! aulorízar a conpessão ·de 
tal favor. . 

'Art. 3:2. O c o nces::; i onári o, em!)reza CJ ue or.gm,.izar ou 
.seus succcssórcs sfio obrigados a sati.sfuzcr as Jot·malidadt~s 
exigidas pelas .lei~ <LI 'decretos rcderaos <: municip.acs .ou pos
t.w.'as que lhes forem applicavcis, cspeeial m:cntc as que re
gulam õü yicrcn1 rcgula1· as linhas c servi11~'' de .:ferro-
car.T'is. r 

~-\rt,. 33. Durante o p1·azo ·da concessão a .que o~•,-L<L lei se 
l'C'fl!l'C o conccssional'io. cmtH'Clla •que orgun.ir.ür ou seus if:'lUc
cessorcs ficarão is·cntos ·de Lodo,: os irnposl.os. onus ou con
tribuições municipaes não previstos no respecti~·o conl.raclo 
nãt.• compr·ellendcndo, poním. essa iscnç.üo os ·pagamentos do 
irnpos~o de expccHcnt.c, ·de .fôt't)." c laud<•n1io.e:: ·c de 1 icen!;a pa1'a 
obras, fóra das Yias publicas. assim como não .<;c o:::len<Jcr'Ít 
a serviços, cousas, bens, ncgocios. ou objcc~o~ estranhos aos 
fins e á natureza ela referida concessão. ·. . 

1!Art. 34. As llondi.(;ões rcg·ulamcnLares u lcchnicâs da 
consLrucção c exploração das li'nhas c .mmaes a que ost,a lei 
sr-. rcJ'cro, c ))em assim, elos l'cspectivos scrvi!;os o velocidaue 
dos carros serão estabelecida:; no conLraçto, .que i'ôt· celebra
do, na conJormiclade do art. ;H dcsLa mesma le.i. . 

,.\.,rt . .35. O conLracto a .que se refere o art. .21· ela pre
sente lei se!"á feito com a condição ele serem l'CSpeitadus 
os direitos · de terceiros. não cabendo ao conoessionario, em
pr·cza ·que organizar ou s~us successores direil.o algum a in
drrnnizaeüo de qualquer ospccio conLra. a l\'hmicipalidadc ·do 
DisLricto J?·ederal, si terceiros ,pre;iudicadus ou não. impc
clirem a execucão do mc.smo contracto. ·correndo !por . .conta 
exclusiva do ·.referido ·conc-essionaria. :empreza qüc organizar 
ou seus successores, quaesquer despczas judiciacs ou extra
,iudiciaes que Lenham ele ser feitas por elles ·ou. pela. Pre-
1'eitmra, no sen~ido ·de remcf"Cr OS obstaculos ttP'óí:'SCUtados ii 
mesma concessão. 

!ArL 36 .!A presente conccssú()' não ;podcr:.í. set· l.rans.fe
l'ida sem licença da I>rc1'citura, vigorando para os sucoessores 
loda'S as disposições desla lei. . '· 

Art. · 37. ·Além da; conLrtbui(;ão cstabclcL:ida no art. 23 
d~'sl.a lei. o • concessionaria, cmprcza que organizar ou seus 
succelisorcs 0ntrarão para os coft•es · municipaes. CJOlll as 
( 1Uantias de vinte contos rlc t'éis (20 :000$000) , nos cinco 
Jwim0iros annos de funccionarncnf.o ·ela estrada de fnrro-car
ril el ecl.rica elevada. a que esta mesma lei se refere; trinta 
conlos ele ré is (Hs. 30 :1000·$000), nos· cinco annos que a esses 

/• 



s~. SIJguit'Clll, c dUih>i pOL' diunLe, com a Jn elncucnla contos de 
H' IS ('fts. '30: ~00$000 J , tambcm unnualmcnLt!, pagas todas por 
semestres adlU'll~aclos, cm dinheiro (moeda correntcl. im
po~l~nclo a :l'ollm de .pagamanto ele quul·quer dessas 'contl'i
fJUJ!:·!>CS, nos pru:'.os q'uc. para esse Jim, 'forem fixados no res
•pcct.Jvo .t:ontracto, na caducidade da prcscnle concessão, na 
oonl omuclade do disposto no ar~. 27 .. 

Al'f.. 38. llcvo~ram-sc as dü;posi çües cm conlt•ario. 
. Dísl.1:icto Fcclóral, :?G· ele Julho de HllG. - Ga1úriel Osm·iu 

r.1.1: Jllmc·ula, Presidente. - 11lberico Dias de Mu1·aes. 'i'' !::\e
eJ·r~tario. :- A. It. Campos Sobrinho, ~a Secretario. -· A im-
p·mur. · 

N. :303 - 1!J21 

A Gomrnlssão tle ObrU:s P·llblicas e Emprezas cPriYilc
;:;-iadas veril'iN1 que a proposição du. Gamara. dos :Deputados 
•1. -lü, de 1 02-l, autoriza o prolo.ngament(J das linhas .telc
graphicus no Estado de •S. Paulo :a L é iL cidade de Ypirun~ 
ga, .ou .melll01' Yporang.a, po.t· não .. c~istü· eom essC! nome uc~ 
11huma. cidade nuquelle Estudo. . 

E' sempre de inco.uLcs~a;vcl v;autagem u communit:ar;ão 
~tclcg·raphüHt cnl:rc centros po1mlo~os- .em i'rauco dc::;cnvld
Yimento, corno -clevc ,ser c:o;se de .que tCog·iLa a · proposi(!ão, 
mürmcnt.e .:;:c tratando de uma cidade do p~·ospei'O J~sia·do de 
:S. !Pau lo. Di;;tando . a cidade de Y!poranga, ·conforme inl'ot·
llJU\:âO particular do Sr. ·director dos 'fclegraphos, 1:.!7 kilo

. meLros da de Faxina. estaÇão telcgraphica mu.is proxitna 
daquclla ci-dade, :facilúwntc ::;c co·mprchcnde a -difficuliJaclc 
curn ·tJt.le estú. Jutand1.) eom 'a :ralLa -de <eommu.nicar.~rw que u 
1Jl'l.l.jecto.vcm .remediar . 

..:\ CnJIJmis·siiu de Obras ·Pttblicus e Emprczas PJ'ivilegia
·da:-;. 1.'. pol'lanln, dr' parecer :que t\ pt·oposít;li<J deve ·seguir 
·''S 'tram i lcs regimenta os .. 

;Sala úa:-: Gommissüc:;, de IJ.U:lubru •de :l!J.:!.l. - SU·va1·iu 
1\."r.:nt, Presidente c Relat.or. - Pedro Celestino. 

l>HIJPOSIÇÃO 1).\ C.\:i>Uiü DOS JJBPU'J'.\'I>OS ~. !ti:\, DZ J 021., .\ QUE 
. . . SB Hl.':PJ~Rg O. P,\RECE!l SUPHA 

o Congr·csso :'\aciunal resolve: 

•\ r·t L" Fka o Go~·erno aulorizado a prolongar. dcnLl'o 
d(l:':i {·eo~rsu,; ot'\:.u.nwnLat·Jn:-:. a'3 linhas do TC'lcgrapho Nacional 
al'é ,a. cidade d~ Ypiranga, no E:-:l.ado· de .S. Pauln. 

• 1·t ·• ··· nevo:.:am··:::c: a::; c1 i spos ições cm con tt·ario . .: \. . -'. .... 
Cama'l'U do:-: Deputado-s, U rle agosto c[(' 1'921. - A-rllof.(o 

J1od1-1·qtt.c.~ de A;;evedo, 'Presidente.·- .TosrJ Att{Jttsto B.eze?·ra 
I '.[;,(.•e1•·1·o ,. ·J '' f'ecrctal'io -- Cost(t llr.:!jo, 2" Sect1et.ar!O. -l r: .i• ,~ t , ·~ ~ · ... ... • , 

:\ imprimir. · 

o Sr. Presidente -:- Cn111:nJU ni.cr> anH .S1·~· ?r~na~lt~!·:;:-; n.uc 
· s. ~linisf ro do :j\{cxwo ·.VClU bonlen1 .ao ·Senado Uol U\.1(.\CI'.r 
:~s 1~1à.nifcstn'«õcs .feitas por .c·;;La C3;sa rio ?ongre.sw por qcca· 
::;iãl). do CcnlcnuL'}rJ .ela IndepcndcnCJa dq ::;cu pa1z ·' 
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OH.Dl;;.i\1 UU DIA 

f,oC .. \Çii.o DI~ 1'1\JW!OS 

Continuação da 3" di::-cussãu da 1Jl'Uposit;iío da üamara 
dos Depu Lados n. 238, de .I !l:?O, rog11landn a luca<:ão de predios 
11 dando outras providencias. · 

·O Sr. Irinou Machado · (pr:lu ontem) --- ~I'. PresidenLe, 
o meu honrado amigo e collega, Sr. Euzcbio de Andrade, 
ped.in hon Lem a pa.lavra d uran I e a rn in !ta oração, dizendo ter 
o intuito de responder t'i:.: cnr.>~iderações que fizera .. 

· Usei da 'Palavra na sessão de h ontem. Tenho o direito 
uinda .de :!'aliar uma vex. como :111Lor que sou de varias 
emendas. Como. po1·érn, · n parecer da Com missão foi l'avo
J"avel a varias das emendaR que apresentei, aliás, as princl
pae.c,;, c o hon raclo Senador po.r A lagOas a:': impugna, ,j mui Lo 
n~üural ·crne cu, que devo r·espnnder ao>~ argumenLos de 
S. Ex., ás objcc,t.;ões que •S. Ex. queira .form11Im.• no rrcinlo, 
nse- ela palavra cm ult.imo Jogar. 

Nes.t.e r;aso cr~derei a palaYra a.o nohre eollcga. 

O Sr. Euzebio de Andrade - H.r·. Pr<~sirJenLc. prceiso. nn 
qualidade de Relator do project,o ora om discuss5.o. dh:er. 
clara e bem definida. ·a aWLude que tive de a-ssumir ÍHJranLé 
a Commissão de .Justiç·a o Legislação, no esLudo, quer rla pro
posiç5.o vinda da Camn.ra elos Srs. Deputados, quer das emen
das ofi'crecidas por algtJn;.; nobres .Se.nadores. Por isto, quero 
deixar registrado nos A·rm.aes. reproduzindo o que, com n 
maior fmnqueza. informei. ha •poucos dias, a urn dos ot•gão>~ 
ri<} publicidade. com o inl.uil.o de demonstrar ao publico, com 
a maior sinceridade, com a maior clareza, a falsa opinião ·que 
se vem creapclo em torno da propnsi,cft.o que reg·ula ·ns lnea
oõns dos predios urbanos. . 

Esta proposição teve entrada no 18teuado nos tres u!Limos 
r!ias da sessiio passada. e em conscquencia do inicio elos Lra-· 
balhos da sessão legislaLi\·a: actual, sómcnte em ,junho ulLitm• 
foi que oc.cupon a attcncão da Commissão de Jl,tstiça e Le-
gislação. · 

Mas a· inlJH'Onsa. pnr alguns de. seus orgãos, dect.!rl.o uml 
iruformacla. :::e fe~ •. in:feHzmenLc. -éco de uma explora.ção tendente 
a mysti'i'icar a verdadüira sil.uação do pro,iccl.o sobre o inqu i
Jinato .. iá atf.ribuindo a demora du .<:na ultima dfscus,ão a in
teresses de Senadores. membro::: ou não da Comnlissãr;, já pro .. 
pal:mdo .que as medidas consubsLanciaclas na 1 c .i. longe· de be- ·· 
neficiar os inquilinos.· sómente os prejudicam. ag-gravando
lhes a. situação, nem só no que diz respeito á altà dos aluE;'ueis, 
mas at-é as relações de ordem juridica . .Tem se avançado mes
mo ao ponto de affirmar que seria preferivel rejeitar in li
mine -o pro,iecto mantendo-se a actual leg-isl;~.cão sobre a loca
cão de predios urbanos. 

Tal o desejo do Relator e da Commissão de .Tust,iça de 
apressar tanto quanto possivel a marcha d'o projecto, que 
apresentou laconico parecer em 2" discussão, so!lcitando ao 
Senado que q approvaE~se sem emendai-o, para que em a• tur-
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no fossem oi'ferecido.s as aUeraçGes jú enLão ·es~udadas na 
mesma Liummissão e tambem as com que os Senadores que 
della não i'azem parte qu izessem collaborar, instruindo-os 
com as suas luzes, no exame do dii'i'icil assumpto. 

Mas, o Senado, em sua sabedoria. resolveu que o projecto 
voltasse á. CommJssão pt:ra uma mai~ longa explanação da 
ma teria, propondo logo as providencias cru e e lia já havia es
tu dado e as demais, que porventura rosse01 lembradas. De 
como a Commissão se desempenhou do encarg·o, démonst.ra 0 
parecer n. .210.1, longamente desenvolvido. no trabalho em 
sustentação e additamento ao mesmo, qu c o seu ohscu r·o Re
lator ofí'ereceu da tribuna. 

l•~m voLaçiio realizada a 3 do concntc, todas a:; crttewJas 
apresentadas pela Commissão foram adoptadas unanimemente 
.pelo plenariCI c por significativa maioria a unica em que se 
verificava divergen:cia nos seus membros. . · 

Desde logo assignalo a ·circumstancia de que sobre mate
ria f.ão complexa, tão ampla,· tão difficil, o· trabalho da Com
missão foi incontestavelmente rapido, embora lhe faltassem 
subsidias e não encontrasse facilidade nas fontes onde melhor 
:::mdesse colher inspirações para uma consciencio:;a c ponde
rada revisão do trabalho da Gamara sem incorrer nos cxagge
ros e in!,olerancia, dos que, por outros intuito$ aue nrw o de 
fazer com sinceridade obra benefi.ca ás necessidade.~ das cias
Fes menos favorecirJas da fortuna, JJr3tendem l.üo sômcnte 
subverter a ordem jurídica. sem a menor att.cnciio c respeito 
aos princípios fundàmentae·s pelos quaes são refl'tzladns as at
t.ribuições ·do Poder.Legislativo. 

Do quanto foi possível fazer em prol dos inquilinos, em 
suas relações com os senhorios, .o pro;iecLo - como raro entre 
oc:; que teem sido promulgado por outros paizes ~ assegura 
desde logo de modo positivo, claro. insophismaveL mas so!Jrr.
tl.;do legaL dentro da nossa competencia consLit'Ucirmal, medi
das .que só com pal,pavcl injustiça se ·pócle negar que sejam 
IJJene.ficas. 

. ·' São os segu:intcs os beneficias que as disposicões elo pro-
jecto asseguram aos inquilinos: 

§ 1° do arL. 1°- 1", permanencia effecl.iva no predio ha
bitado durante o prazo minimo de um anno; · 

2", estabilidade do preço do aluguel por tempo nunca 
inferior a um armo; · 

Art. 2" a - 2•. impossibilidade de ser despe,iado () inqui
lino antes de dous mezcs, e· isto mesmo só no caso de impon
tualidade no . pagamento do aluguel, durante esse período; 

Art. .5• - 4•, estabelecimento elo :prazo de 10 dias, após 
o termo do vencimento do aluguel, para se tornar exe,qUivel 
o seu <programma; . . 

Art. 2• b - 5•, impossibilidade de ser tambem · despe
fado o inquilino por motivo de obra-s, salvo aquellas indis
pensaveis á ·conservaçiío e segurança do predio, porém, ainda 
ass1m, depois de verificadas por vistoria judicial; 

Art. 3n - 6•. o direito de voltar ao predio que tenha re
. cebido essas. obras pelo mesmo preço; · 

S. - Vol. V. 3! 
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. Ad.. 'i" - i", u di t•eitu de ltal.JiLaL'. u uu::;u sem vag[u: alLH 
,oguel pelo .Ll'ilJlo do tempo que :l'ultuvu lJllt:a pre·enclteJ.~ .o eon
·'' acto, nos caso::;· cm que c~ sunhurio .Lunlm r:uquerldo. maliciu .... 
::;tunente o despejo; . 

• <\t·L. !J" - 8", elcvaçü~ elo •Pl'azo dos despejos de <iS hora.:; 
a . .:!0 dias, :prorpguveis po1: mui,::; 1 O, a ul·.itur.iq d~ j ulz do pl'O-
cc~so; · 

.'\t'L D", § 1" - 0", no~ casos llc sublocuçõcs, ningucui 
}J•JLlcrà :;cr dc~vcjaLlo sum 1:ecober intimaçãq judicial, gpsund~ 

''·'s sublocutul'ios das mesma::; r'e"'alius eonccLiidas aos loca .. . . ' . . . . c ' ' ' . . . 
.. La!'ios; 
· Ar L. i1, a - tO", o angJnenlo de nluguol sú Pl'oduzir{t cf
i'eiLu um unnu depois dq nulificudo !J inqu:ilinq vo1~ aviso ju ... 
diclul: . · 

Art. !i•, § :3" ___, :lln, ilas loctti.)Õos por eonLr.·ucto ·osuriplo; 
mu:;:mo a lH'azo cel'l.o ,ficarú J!.I'Ol'ogudo o ooutructq ~.Jelo mesmo 
t.umpo c nas mesmas eoudicões do anterior, si não houver: 
a vi~;o prn: :JJartc {lo locadol' ao loeulario, com praz~ de seis. mc-
zes antes do finda!' o contracl.o. ' 

O Itclal.or, ·com a precio~;a collabOI'<Wão dos illust1:ado~ 
··membros da Cornmissão ele .Justiça o J ... egisluçãp ,Lem a con

·sciencia do bavc.t· J'ovisto o exceUcnto projecto ela ·camara com: . 
cri te rio,· ponclr~l'a\;ão o acerto, far.enclo Illt legislação .os roto-

. qucs que .as cir.cum:-;t.ancias da crisc de habitaç;.ões exigiarn, 
was re~;pcil.andu, como erá Jtece~;sariu, para, quea lei se JlHHl
i.enlia ·e.orn vig;ot• e valor. o:; princípios consli l;ucionaos -sob.t·e 
u:; fJ uaes repousa l.L. nos,., a ot·g-::tnir.ação social e -politi,ca:. ~i·m•, 
Pf.il.'.CJUO, si a ·Commissfiu se deixasse Jevm· pClos exageros c in-:. 
t~Ieranci as, imr1ossi ~ilHaria qlll~ a lgucn:t ctTJprcgnssc seus ca
pJtnes na. ·con~;Lt·ucçau, o que ug·gravarJtt a csca:;sez dos pre
dlus, uugmcnLandn consoqtwnLemente .o clamor da. populaçilo e 
'Lot·nurHlu tt lr!i inorma u inut-il, sinão nulla, por.quc acima do . 
.arbit.rio do Congrc:;:;''· m1 uccl.'ctar:ão elas lois, ·-existe o Poder 
~Judiciario, par:a cnntel-o nos seus excessos c exorJJitnncias. 

E a. Commissãu Quer.· real e sincet·arnuDLc beneficiar, 
;;::om uma lei salutar o~; inquilinos honesto~; o 'cot·i·octos con-
1ra a torpe especulação dus senhorios ,elcsalmaclos c .ganan
ciosos. 

Cabe-me, conforme pr·umcl ti lwn tem cm a parle, expOr 
u:; llloLivos ~plllos quacs neguei o 1ncu . voto u. .algumas das 
CIIICllCiat; du lHJl:iS!l. musLraclu quão UJ.)Cl'USO,colloga, .;sr. Il'incu 
o)lachado. . . . -

,ficcusei 11 llll\U YO[o lt acceita(:.i\0 {]ll. CD1Cl1CI::t que prescreve 
·as l)enas ele um me:r. a 11111 anrw •clP Jll'isã.o e as muJta·s de 
500$ a ·J O contos, nos cru c com o fim de cspoculac.f.lo illicita, 
seja individual. ~e.ia col.Jcct.ivarnenlc, ,por :;i ou interposta ]JeS
soa, llf'I1VI!CUt'ell1 <t a]l.a •dOS JJI.'Cr.:·OS uns alng·ucis duS prédiOS 
acima elos que resulLcm ele lloYo:;; iUl•JJUi:ilos e taxa::;, de dcs-
1Jt~·7.·as ele su:t conservação e sogm:anca e da •cuncurrcncia na:.. 
tural c livre cln co;í1mcrci o. 

E l'ccusci a. emenda pelo fundurilcnlo ·ele não ter sido dc
.finiclo u ·que deva ser considerado csúcçulaçao 'ilUcita .cJiaute 
clu PJ'oceilu do .cuctigo •Penal .que determina .que ningucm 
poclel'à set· vunido por 1'aeto que não lcnrha. sido a.nlerior
mcnto definido crime' (é o l.exlo ·do a.rL. 1" do Codigo Penal)) 
preceito derivado d.O. disposit.iv.Q ·.da ·Constituicão Federal, ar ... 
Ligo. 72, § 15 .• , 

/ 



. Ainda que, pot~ 'llYlJOLhesc, a tlcl'inioão esteja comprchcn
dtdn. na oxpressãn «- .que pro nicarem a alta dos preços dos 
alug·ueis acima .dos que result,om ,c(o novos impostos c taxas,. 
de despezus de suo. conservação e segurança c da concurroncia. 
natLu·al o livre elo c.ommcreio» - clla ó cviden~omentc impre
cisa, por lhe i'altar o elemento indispe:nsavcl para base de 
eomparaç~.o - isto é. n preço normal acima -do qual - dedu
zidas as clespezas cspociTicadas, possa fixal', sobrepôr-sc acima 
ela natural n livro concurrcncia do 0ommcrcio, c por tal mo
tivo considerar-se especulação iii i cita. E' ccrLo que leis do 

.: omergcneia 1p·romulgadas depois Lia guerra por alguns paizes 
estabelecem penas de espectl'lação nas 'locações de predios, mas 
todas -es~as leis fixaram um limite regula-dor. dos preços, come•, 
si me- não eng·ano, na 1ei l)OrLugucza, por meio de· uma por
centagem sobre p valor do immovcl, ou como na lei do Uru
gu.ay, fixando o pre\,:o normal por determinada época, isto é, 
não PLii.·miLLindo alug·ucl a preço mais elevado elo que se co
b1·:.wa cm HJIJ'[J, on cm janeiro de -1\)20, como estabelece um 
dps lH'ojcctos est·ttdados na Rcpublicct At'(!Cntina. 

!E.is as razões do meu voto. 
Eis alli os fundamciltos pelos quacs ucguei .o. meu ;votq á! 

emenda do meu pobre col!ega. · · 
O Sn. lniNJm MACHADO - Nesses paizes nã.o se cstabc

lecel·am penalidades ele ordem criminal. Estabelec-eu-se aJPC
nas uma resLricção de preços, no Uruguay, na Anf.:!entina, ·e nn; 
Suissa.. · ' · 

0 ISH. EUSEBIO • DE AND.RADE ~ ~Ias, qual .0. ;limite acirnâ 
desses preços · 

O Sn. Inrm:u MACHADo - Essa cousa j.6, é muito discutida· 
c estudada: cstú. muito conhecida nos tribtmaes. francezes. 

O Sn. iEusm:Ho DE ANDRADE ,....., Estou discutindq a Questão 
cm face da Jegislacüo brasileira. · . . 

O Sn .. InrNEU: MAc:H,~Do ,- Mas a. doutrina é a mesma. 
0 .SR. EUSEBIO DE: ANDMD•E - Não -BOll . professor de di~ 

rcito, n1as legislador; assim hei de cingir-me aos limites quo · 
me esLão travados pelas leis busicas · elo paiz. · . 

O. SR. ImNEU . MACHADo' - O nosso direito encontra. as 
suas :fon.Les na. legislação estrangeira. que devo tambem ser 
atl.endida. Os artigos do Cocligo Penal são interpretados de 
acoô:rdo c_qm a Juris·r.ruclcncia dqs pa~zcs qtre !11c serviram do 
fontes., · · 

' 
. O sn. EusEBirJ n.c: ANd1•ada - Quanto d. o:Jmendâ sobre 

?:u.-vas, ·considerando tamlJem c~pccttl2-Cã<:,' · i!Iicita, ~nantivert:os 
o voto cx:presso cm segrmda cllscussao as suggesLocs da Lrga 
dos Inquilinos, solicitando que fosse !ortcmente taX!J.da ? bo
nificação ou .lwvas coibi·ada ou roccb1da pelo proprwtar10 no 
inicio ou na renovação dos contractos, pelos funclamento.s.- cpn
~stautcs no mesmo parecer, c que são estes: . . . ' ., 

. «As medidas lembrud:rs pet:a mesma cori3oracãio. 
concc1·nontes ti b'onificaçãq ou ln'~O-<> cobradas ou rccq
lJidas pelo ]Jropr:iotario nfl.o _se e12quadr~m ,n;t propost
!çã.~ p~la natureza da maJe].'Ia .•. Nao §C J.u.s_tifica :mesmq" 
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a. apn'Sen~acão de taes medidas, conhecido que não pó de 
deixar ele ·ser da Li•;a elos Inquilinos desta Capital o 
decreto n; i. 493, de 23 de novembro do· anuo proximo· 
passado que o \Prefeito deste Districto baixou, regu
lamentando a lei do imposto sobre quotas que a titulo 
de lttvas ou outras bonifieações tenham sido dadas. !'lO 
proprietario no inicio ·ou na rPJlovação dos contractos 
do locacão. 

O objectivo da onwnda está, por lauto, previsto I) _ 

já regulàdo pelo poder competente, em relação ao Di
.stricto; fallecenclo competencia ao Congresso ~acional 
para legislar a respeito para as demais circnmscripções 
da Republica, porqUe, ~acs . con!;ribuicões consLit1:1erri 
renda pertencente on .as municipalidades em regra, ou 
aos corres estacluaes, de aec:órdo com as i·especLivas 
leis ele discriminação de impostos o contribuições.». 

. .. . . ·~· . -· 
Além di_sso, julgamos que não devo ser definida como 

especulaç.ão iii i citá a facuidado qne tem o proprietario de re
ceber do inquilino qualquer quantia como b.onificação, joia 
ou luvas. Carvai.ho de Mendonça, u erudito Carvalho de Men
donça, em .sua obra Contractos de Dire·ito Civil, diz, ú pag. CHJ,· 
v<>l. 2o; edição de 1911 :; «0 pr·oprietario tem: o direito· de re
c·eber do arrendatario ou do inquilino certa quantia a titulo 
de jo-ia, luvas, entrada ou outra qualquer denominação, e, 
accrescenla cm nota sob n. 222, que essa disposicão está re
capitulada no art. 1.096, do Codigo Civil. Não póde dar-se 
pagamento de luvas sem haver estipulação entre as partes. 
interessadas, por sua livre vontade, parecendo por tal motivu 
levar a exagerado rigor considerar crime semelhante estipu
la~ão, para o effeito das· penas consignadas na emenda. 

ro SR. ·IRINEU MACHADO - v. Ex .. chama livre vontade () 
acto elo coinmerciante que paga cem ou duzentos contos de. 
luvas?! Ma~, .se elle não o fizer, satisfazendo o . pagamento 
dessas sommas · altíssimas, terá de ttrruinar-se. Isso é uma 
extorsão. · · · · 

O Sn. EtiSEBIO DE ANDRADJ.t .- Quando muito, seria o caso 
de gravar semelhante transacção com uma taxa pecuniaria,. 
proporcionar, como se· exige para as transmissões de proprie
dade e as variadas fórmas do imposto sobre renda. 

O· SR .. !RINEU MACHADO -- Essa theoria me faz ·lembrar: 
certos . aütores que combatem a prostituicão e aconselham 
que, sobre ena, se cobrem impostos: o mesmo. 110 que se re
fere ao .alcool. 

O SR. EUSEBIO DE ANDRADE.- Passando a outra ordem de· 
considéraç'ões, r,levo prestar ao Senado outra explicação em 
relação ás emendas offerccidas, a respeito das quat>s . estalJe .. · 
leceu-se divergencia entre os membros àa Commissão. 

· Mantendo o. mesmo plano a:doptado n~Ia Gamara dos· Srs. 
DeputadÇ>-s para soluc.ionar a crise da habitação, bati:-me, com 
todo esforço para que no projecto, ora .em discussão, sómente 
fossem introduzidas medidas de caracter jurídico, que se rela
cionem com os direitos e obriga.cões entre pro,prietarios' e in
~uilin~f? ~ como ·deve seJ;" um_a lei especial sobre inquilinato 



- acceitando. entretanto, todas as demais que se destinam a 
resolver o problema pela sua feição economica ou financeira 
para constituírem projectos separados. 
· Esta foi a orienf.ação que .iá mereceu da Camara dos Depu
tados unan i me approvação. Esta d'oi tambem a orient01cão 
adoptada pela Repuhlica Argentina, no estudo :que, desde prin
cipJns do anno de 1.921. vem fazer solver o grave e dHficil 
pro!Jiema da carestia dos alugueis .. Lá, por exemplo, entre os 
var1os pro.ieetos em estudo, já approvados em ultima revisão 
pelo Senado, .ha nada menos de tres. visando cada qual uma 
das faces da complicada questão. a saber: - um. modificando 
o~ ~rts. 1. 504. L 507. 1.•5·09;. :l. 583. 1.6·0·1 e 1. 61•0•, do Codigo 
CJVll, relativamente ás locacões de predios; outro, sobre o 
limite de preço elos alugueis prohibindo· cobrar, da data da 
lei. durante dons -rllmos, aluguel maior do •que se pagava pelo 
mesmo predio. em 1 de janeiro de 1920; outro, sobre concessãiJ 
ele favores aduaneiros sobre materiaes de construcção . 

Parece..;Jile. ~ois, conveniente, . seguindo identica orien
tar,ão, não modificar o plano acceito pela· Gamara dos Depu
tados; razão pela qual. acceitando a emenda do Sr. Senador 
Paulo de FronUn, opinei e opino ainda para que constitua 
projE>cfo especial. o•pinião que expendi na C'ommissão ·e aqui 
confirmo e mantenho, de ·que deve ser igualmente applicada 
áquellas apresentadas pelo 1Sr. Irineu Machado, que envolvem 
materia d~ ordem. financeira e economica .. 

Cabe-me· ainda declarar que no. parecer por mim elabo
rado para 24 disqussão; no trabalho com que desta tribuna 
sustentei o mesmo parecer e finalmente no parecer, que. ora 
se discute. me collo'Ouei sempre no ponto de vista de tornar 
effect.ivo e eficaz o direito que a nova 'lei •pretende a.ssegurar 
e garantir aa inqnilino explorado. orientando-me pela divisa 
- contra a Constituição. não valem' leis. - Por tal motivo 
votei . sempre· e continúci a votar contra as emendas que nn. 
minha humilde opinião ferem direitos assegurados na Con
·st.it.ni~fí.l1 :Pedr:r::~I. nem só em reladn !i retrnact.ividarie de 
alJ21Jmas, comn tamhem sohre a limit.acão de preço estabelr...; 
cido em uma. outra, que é uma restricção que em face rlo 
nos·so Dir.eito. sómen t.e se ,iustifi caria ·em situação anormal, 
em caso de decretação do estado de guerra, como recente-· 
mente st,ccedel) entre nós e vigorou até o anno passado . 

. Ainda mesmo na vigencia do estado de guerra havia 
quem peg-asse aos poder~s puhlicos, . competencia para. limitl)J' 
n nreÇ~o dos g-eneros de alimentação. A propria lei n. 3.533. de 
1. 918. que autorizou o Executivo a desa:oropriar toda a sorte 
de bens e requisitar qualquer quantidade de genero·s que 
fossem co11sideraclos de primeil'a necessidade. independente de 

· crualqner formalidade de direito commum. ·essa mesma lei 
r1E>clarou cautelosnmernte que' as re,stricções ,:do direito de pro
DT'i edn-de qn r. a Constitu icã.o garante em toda S1.1•a . plenitude. 
vigoravam tão sómente emquanto durasse. o e·stado de guerra. 

· Neste. caso. considero a do oneroso representante do 
Dist,ricto Federal. Sr. Irinen Machado, estabelecendo qu·e o 
custo das Jncacões nã.o nossam ser superiores· ao que eram 
em 31 do dezembro de 1920. · · 

Declarei na Commissão. tenno· declarádo publicamente e 
a.inda h cintem. autorizei um · jornaUsta a registrar minha opi-
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nião sobrô a materia nella contkla. Considero-li inLeir::iine1_1Ld 
justa, princi'Palmento porque não alc:an~a aos propricta·l'19S 
que não elevaram o preço dos alug·u01s o ser uma ropressao 
que só a.ttingiria UJos senhorios ,;'1nanciosos, mOJs legislando, 
fóra .do estado de guerra, em pleno regimen das garanti~s 
·constitucionaes, a medida, a meu vêr, viola flagrantemenLe di
reitos fundamentaes, o dará motivo pura que possa S'Cl'/annul
lacla a ofí'icicncia elo uma lei ·cm cuja e!aboruÇ~iiO se vem dc-s .. 
![)cndendo tanto csforco o trnbulho ,, . . 

Emfim, quero,' com toda sinc·eridadc, que a lei conlcnhn< 
um systema, um conjunto de garaüLias · para assegurar, de 
modo categorico c insophismavel, o perfeito exercício dos di
l'eitos entre locatarios c locadores, sem o menor r~ceio . de 
vel-a nullificada cm seus beneficos cf:rcHos, pela intervenção 
;do Poder Judiciaria, por moUvo do quaiquer -excesso., CM·uito 
hem; muito bem.) . . 

O Sr. Irineu Macllado .--- Sr. Presidcn':c, V·olLando a tra
tn:r da importante questão, ora cm debate, iniciarei a minha 
oração, por uma attenção especial ao honrado Senador pelas 
t..J\I·agô.a,s, ,justamente com uma resposta i'L sua clcganLo entre~ 
1vista, publicada pela Ga:eta de Noticias. · _ 
. ü honrado Senador enumerou ii heneficios resultantes 
ela lei cm debate. Aliús, esse numero poderia ser reduzido, 
!f)Orquc os J)Ontos de rnoclificação são cm · ·numero menor o 
apenas se desdobram cm ,conse.qucncin. ·ela tcchnica do pro
cesso. Eu clü·ia mesmo crue o su·bstitutivo da Gommissão ele 
'Constituicão c Justic.a do Senado CJ'llasi que ú uma reforma 
do processo applicavcl exclusivamente ao Dis'tricto Federal., 

Realmente o projecto, 110 seu art. :l ". dispõe desde logo:· 
«as medidas cont.idas nesta lei sú se applicum nos casos em 
que não houvel.' contrncfo escri<pLo'>. · 

iDos demais diSDOSitivos da lei o art. ·1° se refere a: 
contractos cscriptos. Vê-se, pois,- que o substitutivo não ú 
mais do .que uma suggcstão ou uma insinuação a todos os 
senhorios para que se escapem pela tangente·. Si não Il:·cs 
agrada a applicaçüo deste ou daqtwlle preceito da. nova re":' 
1'orma, providenciem, celebran:do ,contractos escripLos, por
que, neste caso, a faculdade de augment-ar. a faculdade de 
encurtar o prazo do arrendamento ou a faculdade de alugai-o, 
etc .. .fica sendo matcria puramente contractual. 

Ainda o substit":Jtivo do. Gommissão não csttí. convertido 
em lei e já ümumero ssenhorios do Di.stricto Federal comc
!Çam a formular contractos, exigindo a assignatura do loca,.. 
ta rio, contractos . em que elles cstip'Lllam que podcn'l alterar 
ci prazo elo aluguel, elevando-o si Julgarem conveniente, como 
o encurtamento do prazo fica tambom ·ao arbítrio do senho
rio, si por ·qualquer circun'lstancia .necessitar ela casa. 

'São contractos verdadeiramente · odiosos. . escandalosos, 
.mas que estão sendo extorquidos aos ·misera veis que UÜI) · 
tecm a felicidade de ser possuidores ele muitos PI'eclios ·ou, 
ao monos, um para morar. Quando . se possue grande ql\.1:an
t.idade de casas e se tem à elcic.ão por esta ou por aquella; 
,quando se pos!lue uma grande fortuna com -que se possa ad
quirir terreno para edificar; quando se púde morar em 
casn propri::t, fóra, portanto, de toclu n enO!'JUe J~rcssão 9es:.. 
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:Ses acóntccimcntos, claro é que se vi) o problema: cori1' iúuito 
mais optimismo do que vêem os inquilinos, tangidos ele casa 
cm casa, baLidos _1pelo augmenf.o de al·uguel, vexados em cadn. 
fim de mcz por umn. ciLacão. affli.g·idos pelas torLums da ca
r~~stia da viela sob todos os seus aspecl.os. c aggTavados prin
Clpalmenf.e no relativo ao paganwnf.o dn sua ha'bitação. Neste 
caso. lendo serenamente o projcclo. plklc-sc clir.ct· que essas 
meclklas são bolchevistas. · 

O meu honrado collega estabelece. pois, como eixo de · 
tqclo o seu substittltivo como a lJI'OPPia p1·oposiçfio ela Ca
mnra .... , 

O Sn. EusEnro DE A:->orúDF. - .A proposir;fí.o não é mi .. 
1111a, é da Camara; o substiLufivo 1\ .da Commissão c V., Ex.1 
votou a l'a\'oi' clelle., · 

O Sn. · Iru!\Jm MACH.A!JO - Não . acceitei essas m'ccliclns 
sem nlllras mais qur as completem_,_ Naturalmente que desdo 
que o proJecto pet•miLLe que as parf,cs convencionem poe 
escripto, cm contrario do que cstú estabelecido na lei, quanto 

, a _praws c preços; natnralmentu que, não 'havendo um cor
recLivo ·que limite esses preços. que de qualquer 1'órmn. im
peçam todos ns casos de ahnso~, de violação, on de sophisLi
cação ·desta lei, claro ,5 que se ·clci~a o inquilino na situncão ele 
prisioneiro do proprief.ario .. • 

A questão da locação, a CJL1Csl.ão da habiLaç:Io é simples
mente a mais g~:avn -elo~ Len1pos modernos. Ainda e;;; ta m().-·· 
nllii, para pôr=-me bem com a minha consciencia, quiz aincl::i 
ler autoriclucles em :Economia Politica. cm Sciencia ele Fi
nançms, -etc.. i)ah vêr si, realmente, . me convencia da 
accnsaç:ão de bolchevismo que llontcm me foi lançada, peJo 
erlldito o iliustraclissimo Senador j)or S. Paulo, Sr. Alvaro 
de Carvalho. lUas qual não foi a minha snrpreza, vcrificanc1n: 
que os mais conscrvndorrs cln lodos os autores, os ·mais cru
ditos, todos os ceonomlslas, q1.11~ as maiores ccle1Jridades, a::; 
.maiol'es monLaliclades, qíte1.· da raça t.eutonica, _quer anglo
snxoniea, quel' ·da J'ar;u lul.ina,. Lodos, unanimes, consideravam: 
como a maior de Iodas a:- afflicr~vcs. como o maior de to
.cJos os pl:'rigos do:; trmpos modernos~ este mesmo problema' 
quo ora nos preoccupn: .. o ela elc\'ação c o ela exploração dos 
ulugnels ., 

Bsse prohlcma ;ití. mi:lreccu do g·runclc Disrn.cli, nessa :f6r
mula Ütpidar em qne rUe examinava todas aY:~ questões do 
momento e com quo ·discort.inava o futuro: "A questão da: 
hnbitacfio, a quesl'ão :elo. lwme ·'l'u.lc é a mais importante dn 
t.oclns ás •l}l.JCstlicR pnrn a o1·clcm po!Lica. e para os direitos do 
Jwmem na sociccla(fl". 

De facio, qnrm r.cm .n. sua habHaçã.o, quem: nclla on
conf.ta hyg·ienc, matrT.'ial e mol'al, naturalmente não vê seu 
espirito torturado .por um prssimismo que o atir.a ús mais 
violentas expansões politicas r .ús mais criminosrJ.s nççõe§, it 
::tc~ão -directa, {L violencia, no anarchismo, etc., . · 

Con1 numerosas estaLisUca~· provaram os maioi'CS cco-:
nomistas · dos t~~mpos niodernos ·que ·a causa principal do 
~lescnY,qlvi-m,cnlq ela qi11linaiicladr, da diss.Qlllção dn furniiia;, 
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iCJUc a maior c a mais frequente causa dos ·e.xtremis1rios poli
ti::~os era, exactamente, a ausencio. do conl'orl-o e da hygiene: 
do . lar. , 1 : 

Como se póde conceber que exista no espirito de um 
homem, que desde criança se habituou ás mais duras con
tingencias ela vida, sentimentos de ideaes, al'I'oubos de gent:
rosidade, impetos que purifiquem ;:.à •sua alma, alojados, 
muitas vezes, nove e dez inclividuos em uma exigua habita
ção, sem ar, sem luz, forcados ahi a se accumularem, a se 
amontoarem em consequencia da carestia e da P.levacão do:; 
alugueis, daquillo que o ~Instituto das Reformas Sociaes Lte 
Madrid», já chamava, em ·1910. a usura da habitação; força
dos á promiscuidade dissolvente da honra e da dignidadE:,, 
morando individuas estranhos entre si, de sexos difi'crentes,. 
sob o mesmo tecto, no mesmo apartamento. Aqui é um ebria 
a berrar obscenidades, alli uma ·mulher a fazer a toilclte· 
intima em um recanto dessa exigua habitação - si por iro
nia se 11rw pócle .dar esse nome - acolá é um a agonizar, 
irmãos e irmãs a oe.r·derem ti. dit;niclade ·em um convivia em 
que todas as miserias, todas as baixezas, todas as degrada
ções apodrecem e anniquilam na sua alma todos os ·germens 
de dignidade individual e de amor ·pela vida collectiva, pela 
vida humana. . 

Mas qual a causa dessa grande· infelicidade · que cria. 
apoclrecidus moralmente, desde o berco para sempre. as 

.. crianças; que avilta aquelles que, tendo sido felizes no cam
po, em um lar, mais. tarde, se veem obrigados u. buscar nesse 
convivia obsceno e repugnante, entre to.das as immundicies 
de ordem material e moral, o· unico tecto ele que não podem 
absolutamente prescindir. barateando-o, com a compartilha 
do pagamento do aluguel? 

A causa é a elevacão excessiva dos alugueis. 
O ·SR. PAULo DE FRoN1'm - A. causa é a insuffici<mcia 

das habitações. 
I() SR, IRINEU ·MACI'JADO - Duas causas existem; uma, a 

elevação excessiva dos alugueis; a outra, a insufficiencia das 
habitações. . . · 

O SR. PAULO DE -.FIWNTIN - E' a pringipal. 
O SR. IRINEU ·MACHADO - ... ambas, porém, tão impor

tantes e assignaladas com a. impiedade dos que exploram a 
pobrcz'a c o infortunio aggrnvnnclo o preço dos alugueis. 

o Pedirei permissão aos meus honrados amigos para pre-
cirlttar estas considerac~ões, lendo uma pag·ina de autores. no
tabilió<simos, de. sabios, de· glorias que não são sóment~ na
.CÍ• ·naes, na Hcspanha, mas que são humanas, no umvertio 
!li vilizaclo. 

o Sn. PAULO DE :F'noNT(N· - As· condições de um pai~· 
novo não são as meo:mas de um paiz velho. 

O Sn. ItUNEU MACfiADO - Mas então,. nos ;paizes novos, 
ntenos premente deve ser esr.o. cris0 e si· ella ahi surge é 
exactamente porque foi maior ::t causo. artificial provocada 
pela exploração. 

O• Sn. PAULO nÊ FRoNn~'< - A causa .não ·é só a ·explora
ção; foi a não col'istrucção,. durante cinco anno~ seguidos. r:lo 

.numero .de edificaçues neccssarias. · 

, 
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O Sn. ltUNEU MACHADO - Pt·ocurando resolver o pro
b!nmr! do barateamento das casaR. a primeira sessão do Insi'i
tutn de Ref'or·rnas Sodaes de Madrkl - creio que nesta esp-e
cialidade a mai::; alt.a academiol dr sabias que se tenham 
rrllnido para cuid:ir do assumpto·. o.· maior autoridade cone
ctiva. que a sciencia economica. e as sciencias sociaes conhe
·!'Jem. - já em 1910, adoptando o::; ensinamentos do grande 
eennomist.a allemão Schombcrg; naR ;mas 'paginas escript.a<; 
mais de 10 annos antes, pag-inas, portanto, velhas de mais 

. de aous decennios, as medidaR aconselhadas para resolvl'.r 
es~a crise moral. essa crise material. cujo crmjuntb ·de h
doe: c circumstancias determinava a grav,idade de um . ;pro
blema politico, porque o problema das habitações é hoje. em 
r·,r,da a parte do mundo um problema politico. o Instituto de 

· Rel'ormas Sociaes de Madrid resumiu em nito paragTaph.-,s, 
ao; medidas principaes para resolver a quest..=io. Lado a la :lo 
da formula em que aconselhava o fomento cconomico da;:; 
edificações, com a isenção, como eu. fiz, aconselhava tambem 
a. acJopção de medidas que castigassem a exploração exc·e.~-
snm. por parte dos senhorios. · 

Assim, o sexto. dos mais importantes princi:pio's. em 
t-c.r·no dos quaes gira a questão, aqui está. nítida. clara. cate
g-uric~mente estabelecido denlro destas palavras incisivas: 

«Tambem cumpre examinar, em determinada ci.r
cumstancia, a necessidade de· castigar a uzura da ha
bitação. isto é, o facto· de alguem aproveitar-se da ne
cessidade destas com o fim de obter alugueres exces
sivos ou de impôr condicões · gravosas no arrenda
mento.~ 

Creio que, amparado na autoridade de Posada e outros, 
que ahi nada mais fazem do qne transpor as licões da expo
r icncia ingleza, da sciencia allcmã. que nada mais fazem do 

. que reproduzir neste texto, · nessas conclusões, as formulas 
adt)[lf.adas por lodos os congressos ·crue se teem occupado do 
problema das habitações baratas,· pelos cong-ressos de Paris, 
de .Anvers, de Vienna, em 1910, estou perfeitamente justi-
ficado. · 

l!~ por que essa lJreoccupação na vida européa com o pro
JJiema. não só da l!abitação, isto é, de se dar a um individuo 
um ttbi, nm domicilio. um tect,o sob o qual se abrigue, mai'l 
hmJhem de se impedir que por es::;o tecto ou abrigo se fa<;a 

· 1,mgar um pr~ço excessivo? _ 
Charles Gide. que penso ser a maior autoridade. entre ')S 

ecnnt)misf.as france7.es. o grande· prnfessor da Universidade ele 
Pari::'. estudando. na sua recente edição', na edição deste anno. 
a~ instituições de progresso social. ·estudando o problema ela 
hahil.nção. no capitulo intitulado «0 conforto:o>, expressão que 
tem a max:ima importancia. porque reproduz o proprio vo
c:abnlo ·do tratado ele Vcrsailles, onde se diz. «COT\fol'f.». a qt1e 
:-;n obrhraram !nelas. as nações civilizadas. em relação ás ela.:; .. 
RPI' r•obrPs. Charles Gide vem em apoio das· minhas idé!l.s. 

· llrlr'va ainda notar que ent.rC' todas as nações civilizadas se 
1meontr:wa " Brasil. que tambem tomou ares· ele civilizado e 
v. migO das e1ctsses ·trabalhadoras. 



O Sri. PAt;.Lô DE F.rtoN'l'IN'- Tomou ::Ires? Protesto:.: 
. O Sn. ImNEU MACHADO - Espanta-se esse grande eco
nomista franccz da siluação cm que se encontram os Lraba
llmoorcs, os operarias, os pequenos i'un:ccionat'ios, os peque
nos assalariaaos elo commercio, ele., do verem a sexLa parLe 
dus seus vencimentos absorvida pelo pagamento elo a·lugucl. 
Acha elle que, c.m certos casos, chega .mesmo a ·cst.ae empo
:nhado' um quinto do que ganha um homem elo trabalho, p::tl'<l 
.pag-amento da sua habitação c ellc clama contra esse b~
caudalo. 

Pois, senhores, qiml é a sHurioão', no Rio do Janeiro, ele 
:um homem do tr'abalho, que ganha ·sete ou oito mil réis poe 
dia; qual é a situação do guaràa-civil, por exemplo, que 
vence 150$; do servente do repartição com sois mil réis diu
J.'ios, ·c do praticante dos Correios, com cinco? 

Qual é a situação elo carteiro do 3" classe, que ven!3e 200$ 
mcnsaes, quando elle dá balanço ao Lotai de seus vencnncnto:;; 
e examina a sua applicação? Haverá, acaso, no IUo de .Ja
neiro, habitação ele 40$, isto é, da quínla parto do que gm1lla 
.um homem que percebe 200$000'? · , 

Um operaria que vence, na inclusLria . particular, oH.o, 
novo ou dez mil l:Jlis, que paga a sua habiLação pelo doming·o.· 
mas que não percebe, nessa industria, o sala rio de domingo 
nem dos dü;ts do repouso, conseguindo ganhae dez .mil l't'ds 
por dia, sem :!'altar um só dia. aclmil.l;inclo que tenha uma 
robustez excepcional, que não l·enlla coração para accudir a 
uma en:l'crmiclade grave ele seu filho ou de sua es.posa, que 
consiga o milagre de comparecer ao trabalho· 25 ou 2ü dias, 
ganhando 250$, ou 260$ por mcz - encontrará por acaso, 
uma habitação cu,jo valor locativo seja a sexta parte do qúo 
elle ganha, isto é, 40$ por mez·? · · 

Pois, quando esse problema, na Europa, se apresenta cm. 
taes termos, que se considera odioso absorver a quinta- ou 
sexta parLe elo que se ganha no pagamento da habil.aç;:i:o, o 
que é cllc entre nós. quando absorve sempre mais do que .a. 
terça parte, muitas ·vezes, metade do que ganha o pequeno 
trabalhador, o modesto funccionario, um cicladfto qualquer 
c! esses qucl pcrt.cnccm ú classe clwmada modesta? 

O sri'!-; Prt. PAur .. o DE FnoN~rr~ - Dnl1i a necessidade ela 
C.qnstrucção ele casas populares. 

O Sn. IrtlNEU :MACHADo - Dahi a ncccS'sidadc de' se con
struir casas populares, da·hi a necessidade do se refrear a ga
nancia dos qufl exploram, emquanto essas casas não são con
:;truiclas, ·isto é, cmquanto pela :!'alta do casas, os que ~s pos
suem, c que poderiam privar-se· de uma parte de sua 1ortuna, 
da sua riqueza. no interesso ela communidacle, querem en
thcsourar nOVOS lucrOS para, COH1 O SUOl' do pOVO, COilSil'Lil
rcm as novas casas baratas. 

O Sn. PAULo DE FnoN'l'TN - São excepções. H a . abusos 
cm todas as classes; lJa inquilinos que tambem cleixam de pa-
gar o aluguei. . ' · · . · 

. I . 

O Sn. !IÜNEU MACHADO- Mas é justamente pelos inrrui
Jinos que pagam o aluguel que estou lutando. Por que si hn. 
~lgucm que seJa indiJ'fcrcnlc ao. preço .da . casa ou ás. ga-

• 
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l'antins, ó o inquilino deshonesto, aqucllo quo não' L em . mo
veis, que não Lom bens, que não tem dignidade para serv lt~ 
do S'llranLio. ao pagamento devido ao seu senhorio. · 

O Sn. P.WLO DE FRONTIN - :Mas o propriclarlo deixa ele 
.ter renda. · · 

O SR. InrNmu 1\fACU,\Do (senlanrlo-sc) - Sr .. Presidente, 
eu esperare i que meu hom•uclo. col!cga. · conclua os seus 
apartes. 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - Hei de dar. tantos apartes, 
quantos entenda. 

0 SR., IIUNEU MACIÚ;:DO. - l\Ias, sã~ tantos C .tão. fre
quentes .•• 

0 SR. PAUJ"O DE FRONTIN -·.Pois, eu 'conLinnarei à clal-:os., 
O .Sn .. IRINEU l\f.o\CH,\DQ - Al<:ín~ disso, .Q Regimento. os; 

_l)l'o-hibc. . . 
O· .Srt.IPAULO ~E FRONTIN ,......, .Pr,ohib::i ,QU não, eu os daret.J 
·co S1·., P1·cs'identa faz som~ 'os tumpanos.r 
O Sn. InrNEU !!IIACI-TADo - ·Sr. :Presidente, csL(t entenr.lir.IQ 

que quando assim, me exprimo, refiro-me a abusos. 
O Sn. PAULo DE FRONTIN ,........, V. Ex:. não l.cve occasião dQ 

dizer isso. ~<\gora já aclmitto o. abuso.. · · · · · 
O .s.n,., Y.rtrN~U •l\Í.\Clf,\DO ::.__ Pct·d~o .. 

. o Sn. rPAUJJ"O. DE .FllON1'fN ',..-- ~ •• Ex., estava falJandQ n~ 
principio geral. . · 

O :sn. Innmu l\L\CHAno -Perdão. Li. o trecho dn um l·ra-; 
lntlllo sobre o qual ia borda não as minhas considerações., 

O Sn.. P,\uLo DE FHON'l'IN ,..._ .'\.pmyoita-se do trecho. licl~, 
para borclm~ .outras considoraçües. 

O rSn ~! T:rtrl\"-l'-U ·l\oL\crv.no --, (Le-iiclo)':: 

«T:imbcm cumpre cxamtnar-sc sl eli1 rJctermlnacla 
circumsf.ancia ct1mprc cast.lgar a usura da llahit.a,çã.o, 
isto ú. o wprovcltar-sc a ncccssicladc clest.a com o. fi n1 
-elo .obter alugueis excessivos.:> .. ·.·.·~~-i .. 

0 Sn .. PAUf.-6 DB FnoN'I'IN -V. EX. n1i0 di7.la ·isso. Tru
lfiya do 'ri.io de .Janeiro c esse facto não se ch"t aquL: · · 

' O Sn., IniNEu ·MACIIADO - Estou cxaminanrlo ..• , 
O :~n. PAu v> DE FnoN'l'IN .'- Est.ou m c baseando. nas Pr.o .... 

J)l'ias considcrarçõcs do .v .. Ex., . 
O Sn,., InrNEU MACHADO ,.:_ •••. a clrcumstaneia cn1 que so 

encontram os homens elo .trabalho na capital ela Republica, 
vencendo cento c poucos a duzentos o poucos mil ré is. 

O ·Sn. PAULO nr~ FRON1'IN -v. Ex. di·sse que a lei actual 
:-;ó se rC!feria ao contracto verbal. Por. que não apresentou 
cmen·das estendendo essa referencia ao contract.o. cscript.o .?: 
V. Ex. pcrtcricc {i. Comrnissü.o, podia tel-o. feito.'.: · 

O .SR. Inr.NEU lYL"-OIÚpo -Eu não posso evitar, que a parte 
·:faça .contracto :verbal ou cscl'ipto. Não tcmho o .direito 4~ 
jQIIJO).: JllW 1'u.r.a ·9. CQ.ntr,t1c.tq yc,r:,!xt!pu .qscriptQ .. , , . ...., 
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O SH PAULO DE FRON'l'IN - Póde. Si entender que ha so
phisma na lei, evite-o apresentando emendas. 

O SR. Im.NEU MACHADO -· O meu dever é C'Vitar que 13e 
.~proveitem das falhas da lei os que querem encontrar brecha 
para os seus interesses. . . 

O SR. PAULO·DE FRO.N'riN- ,y. Ex. póde· ter a certeza do 
seguinte·: faroa,. eu não admiUo. · . 

O SR. IRINEU MACHADO - Eu não comprehendo. 
O SR. P.~uLo DE FRONTIN -V. Ex. comprehende perfei-

tamente. 
O SR. In.rNEU MACHADO- Farça e eu não admitto? 
O SR. PAULo DE FRO.NTIN - Fa:rca, eu não adÍnitto. 
O SR. IRINEU MACHADO -. Ah I não é farca, é um argu

mento. Estou estudando a questão no ponto de vista mais 
elevado. Todo o Senado e·stá me ouvindo. Estou examinando 
o problema ·como uni problema mundial, examinando-o pe
rante a sciencia, indicando lealmente a sua solução ... 

O SR. :PAULO DE FRO,NTIN - Peco a palavra. 
O SR. ·ri=trNEU MACHADO - : .. e mostrando. que· muito 

· mais grave é a situação do operaria, do.· homem de trabalho 
da nossa terra, do que o operaria, do homem de trabalho 
na Buropa, onde, entretanto, dos seus salarios, ou dos seus· 
vencimentos são .absorvidos apenas um sexto ou um quinto, 
e já julgam os homens de Estado: os homens de sciencia que 
essa contribuição para a habitação é excesiva. quando e·ntre 
nós se absorve mais de um terço e muitas vezes mais 
de metade. 

O SR. PAULO DE FRONTIN - A solução é elevar-se o "a
laria ou o vencimento, que abusivamente é pequeno .. 

O SR. lRINEU M.\CHADO - Sr. PresideniJ'. o honrado Se
llaclor allucle exac1am~mte a um dos pontos. difficeis da que
·stão. VV. EEx. sahE'm muito bem as c1ifficulciades financeiras 
da União. ~&bem. que; aliá<>, o· modesto "TTOrador, ·cada vez que 
.pórlP contribue para a elevação dos salarios r!acruelles que não 
podem viver com o que ganh~rn e dar aos rE)clamantes, aos 
rcivindic:;~.ntes. immediatamente,satisfaçüo. Mas nós não temos 
meios, nãn tem.os autoridade nem poder. para obrigar a indus
tria nacional, em' t.ndos os seus rª-mo,s, qUE' 11eni.· sempre são 
prosperes,· a decre::tar essa elevação de salario. · 

. . I 

O SR. PAULO DE FrJOINTIN ;..... A industria a.ue não· puder 
viver que desappareça. · 

.O SR. TRINEu· MACHADO _.:... Sabe-se ;nesmo que ainda· este :-. 
anno um g-raPde nnmero de fabricas, como o· anno uas,sado, 
não trabalham t.odos os dias; alg1,1ma.,; mesmo, no Districto 
Federal, dão apenas trabalhn dous ou tre~ dias aos seus ope-
rarias. . ' ·.. . . · · 

Vê-se, pois, que não póde ser, com a simples. questão da 
elev?.ção ele salario, resolvida a. questão. porque, si nos vol
tarmos para est<e lado· uma outra das cinco calamidades, af
flige 9 operaria, logo surge. ou o· desemprego ou a .... desoc-
cupaQan. · 
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u ::iH. l)AULO DE FriiQNTIN - Em um palz novo não existo 
:>ó a industl'ia. Si llouve~::>e a colonizacão nacional, uma parte 
do problema estaria resolvida. 

O SR. IRINEU ·MAraÚDo - Já se tàm tentado esta coloni
zação e ·o brasileiro· não a quer ... 

O Sa. PAUIJO DE FRONTIN.- Porque Lccm-n'a feito mal. 
Depende das condições. ·· . 

O Sn. IRtNEU MACHADO - ... porque não :;e desloca facil
mente. 

O SR. PAUDD DE FrtoNTIN - Dá-so ao e·strangciro tudo; 
casa, gado, etc.; ao nacional não se dá sinüo um lote de terra. 

O SR. l.VliGUEL o~; CARVALHO - E' isso mesmo. 
0 SR.. JOSÉ EUSEBici - Quando se dá. 
O SR. PAULO DE FfiJcl:;:.;•rrN - Quando :;e àá, como muito 

bem diz o illustre representante do Mar:anhãu. 
10 SR. I!HNI::u MACHADO -. · Sr. Presidente voltando á cxa..: 

1ninar a questão 110 seu ponto de vistct sci<:ntifíco c no seu 
ponto de vista obj~ctivo, eu estava pondcrv.;,do as difficul- · 
oa.d•~s cm que se encontram os homens do ·trabalho para· ac-
cudir ús despezas de habitação. . 

O honrado .. Senador por .Alagôas IJr'eLonde que as 11 van-
tagens indicadas na pi·e>posicão resol~em a qtwstão. . · 

O Sn.. EuSE.Dl~O DE. .. é .. NDRADE :_ Eu não rlisse que resolve 
toda. a questão, mas apenas ·a sua· parte juric:ica. · 

· O Sn. I~INEU MACHADO-- Eu sus!.ontcí. ,que· para a que
sLão ser resolvida. eram necessarias medida;;: de ordem eco-
ncmicas. . . · 

o Sn. EUSJ!.B!O DE ANDMDE - 1-'ois bern, isso esl:.á no meu 
parecer. · · · · 

O SR. ImNEU MAcHADo - ... immediatas, medidas de 
ordem :penal e de direito civil propriamente dito. 

Respondendo á arguição do honrado represc·nl:.ant.c pelo 
Dist.ricto F-ederal, que, quando' o artigo primeiro da propo
sição· dizia que aquella disposição só se applicava aos casos 
em que ·não houvesse convenção escripta, affirmei que elJa· 
estava indicando aos senhorios o caminho da má fé: resta
va-lhes a manobra de se abro'quelarem atraz das clausulas 
escriptas, com a plena faculdade de estipularem aquillo que 
bem lhes parecesse. 

· Ü; SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Porque V. Ex. não apre-. 
sentou -emenda para evitar isso? · 

O SR. lRINEU MACHADO -· Vou ·responder a V. Ex.: Em 
primeiro logar, eu não· encontrei na·lei meio alg-um de· obri
gar· d senhorio a dar a sua casa só mente por locação verbal. 
Não ha solução para iss-o. Póde-se regular a locacão escripta 
com uma locação verbaJ. 

Sr. Presidente, em um periodo que se presume ser da 
duração das causas que determinaram a crise e a n~cessidade. 
de providencias· legislativ-as, estabelecer-se; um frC!o , ou um 
limite ao lucro em um conjunto de ··medtdas que. re~o'lvam 
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por u)n certo J.lOriudo, ·ou que tentem: resolver o problema dcr 
um modo ma1s ou menu~> permanente é uma necossidado 
que ~'O i.J?.lpõe o que cstú exigindo n:necuda•s, umas de caructel~ 
trans1torw c outras de caracter permanente. 

l>or isso, eu pJ.'opuz ·esse •conjunto de medidas de cara- · 
eLcr econon1ico, ele caracter penal e ele direito civil. As me
didas de camcter ecouomico, são' todas baseadas na doutrina, 
nas liÇ~ões dos economistas, nas leis estrangeiras e nas pro
prias leis paLrias. nas leis do 191.1 ·e de i!J-20, 'C no regula
mento de maio deste a1mo, estipulando as odificaç:õcs. 

O SR., .l!~USEBib DE ANDMDE - Essas llliCdidas foram ac
cci La:s pela Com missão c com appla1.l'SO do' proprio H.elator ., 

· O SR. Inr:-<EU .l\IACHADO -··· Essas medidas foram acceitas 
pela Commissão; mas si ·Cstivesscmos falando lá fóra nós 
pocl:el'iumos pros·cg·uir no nosso f"ilm..: mas estamos falando 
ao ,.Senado' onde se sabe o ·que vale dcs,lacar uma medida para. 
constituir projecto em sepa-rado., 

O Sn., PAuw DE :F'noJ:\'TI:'<l' ,_. Não se !P.óde u.Ltribuir. ao 
Senado essa responsabiLidad-e. . 

O Sn. lmNEU l\IACH.wo - Aconselhar que se destaquem 
medidas dessa natureza, de urg·mmia. ele ')Jremencia, par~ 
mandal-a's t.ransi ~ar cm duas novas discussões ..•. 

. • j .. 

o Sn. PAULO DE FRON'l'IN -. -. Uma só, a wna qum.·La, si 
houver 'Cmenda. 

O SH. InmEU MACHADo - Si ho'uver emenda, mais qualrd 
IOa Cani·ara, oito e uma outra aqui, são nove., 

'Sujeitar a nove (liscussões um conjunto ·ele medidas cco
a1omicàs: .. , 

0 Srt .. EUSEBIO DE ANDRADE - Havendo boa vontade, Cllt 
:menos de 15 dias podcr{t estar h1do' resolvido. 

o Sn. ImNEU MACHADo- E havcrtL essa lJOU: :vontade?; 
o Sn •. PAULo DE FHONTIN ,...- E' de suppor.1 _ 

o S!t ., ImNEU ·MACHADo - Eu supponho que não., / 
o SH,., l)AULO DE Fr~oN'rlN.- y .. Ex .. :faz un~. máo juizo 

. {Íos seus colleg·as. 
0 81t. IrnNEU 1\:IAOH.\Do - Nfio i'ar;o múo ;iuir.u. · Con11er.iO 

muH(' bcú1 a naf,ureza do problema; sei que Lodos hão de 
querei~ adclitar, corJ:iJ?ir ? suppr.imir med!das .• e •ctas. emendas 
~tddit.ivr.s. das mochücat1vas e dos subsf;Il,uLivos resulta na
tuealmcnfc a absorpçfio do tf.)mpo. As murchas, as contramar.
chas, cmfjm esse. con.iui]LO de ca1:~as ~ue são a causa eterna 
da morosidade elos pro,JecLos ormnm~ws. 

o sn. PAULO DE FnoN'l'JN - Até dezembro, mesmo que 
Jmja morosidade, a proposição pód c ser votada. · 

o SR. TR!NEU .1\:IACHADo - A proposição em debate ·:roi 
iniciada ua Gamara dos Deputados a 29 de ·novembro do 1919, 
lJa quasi dous annos. 

Si cu. cm ouLras mcd idas. csUpulci um prazo· de tlous 
annos para o limite do pre~;o dos alugueis, vê JJem 'O Senado 
que não andei com exaggero cm dar para prazo desse limite, 
;,tquel~e qu~ já foi absorvidQ tl.a di~cussão da proposição •. 



. ludiquui us mcditlns de ctu·uctcl.' rwnul, prccisamcnlo po1: 
.ll:iSO • 

.Ainda mesmo CILW seJa appl'O\'adu, vor cxcmDlo, a fixa
·~.:iio de um limite maximo de aluguel, nós sabemos como Ul:l 
cousas hão de passtlr-sc. · · 

As i'il'mas commerciucs ..•. 
0 Sit. P.\ULO DE FHoN'rl:-. _. Esta questão é l)Cllttl .c lláQ 

ccuuumica. 
o :':iH. lJtiN EU ll'f,\CIJADO - S)m, é ouLl':.t questão. Eu cs

tabclcct tl'es categorw.s de mcchclas. 
O SH. P.\ULo DE J!'RoN1'tN - A emenda de V. Es., que n 

C:on1wissão manda destacar, eonsigna medida. cconomicu. 
O Sn. :CniNEu l\IACIIADO - Estou responclonclo a questão' 

t! uv.itar· 'que se sop'hisme, com I) co11Lruct~r escdp·Lo, a. ex:c-
cttvão das mcclidns elo cmcrgenciu., · · · · 

Si nôs .os[.alJcle·cormos. po1· -exemplo. que o prazo não scl'á, 
malot· elo que este cru de ~1uc aquelle; nada será mais facil 
WJ .'senhorio elo que ·dizer: ";V,o,cê ·preol'Sa clcsta ca;sa, foi no
meado, tem ele tomat· posse do seu cargo, tem de abril· uma 
easa connnerci ai, ,·em como rcpresen~anté deste ou claquelle 
interesse economico. desta ou daquc·lla nação estrangeira para 
a ExposiGfio .elo Ccntcnario ? .Ppis bem, eu não lh'a dou, salvo 
,si vocô m'a solkitar em· urüa carta que cu lh'a entregue ,e 
me ol'l'ürcça, como prcsc'lltc, a ,quantia de dpu~ .Pu de cinc~ 
CCifi!OS 'de l'l]is •. . 

.O SR., PAULo DI'' Fni)N;I'IN ,....., Si fosse para ~ªt.r,angeiro~ 
llÜI) }JUVÜ1 DWL l!CUhUlll., 

.Q SR. ltuN·t::u :rvlACI-IADO - H avi a., 
'O Sn. J?.\VI~o Dg FrtoNTlN - Xão havia mal., Esses ó 

que VfiO J?l.'cjucliç;ar OS Tiayior~'l.CS parv. .O . ann.O, ::tg'fl'l'<LVandp: 
pi nela )11'UlS a C.l'lSC ele habiÚUÇ•O:CS • . 

,O Sn. InrNEU MACHADO - l:Ia scm1n'c mal .para rum pai~ 
.cm :cxplO'l·ar c..• abusar d&qucllc.s que nellc viajam., 

Si nbrirmos o classico Baclcckcr lá encontraremos a grHI1 
cunliea todos os paizes que exploram os :;cus visitantes., Istq 
j~ux o. seu .dcsct·ec1i L() c, por epnscguintc, ,pr.cj uclica-ps .eco-
110m i camcntC'. . ' 

o Sn.. PAur.o DE F1w:N'J'lN - Em TJI'illlc:h-0' logm~ .cu :t.r:üo 
'dus .nac.ionacs ·para depois !)ccupar-mc dos outros.. . 

o Sa. lnlN:Eu 'l\JAcn.tJoo - Não devemos dar ao icl:!~l1an
geiJ.'(J prnva::; cfcs!'a natureza, quo dcshonram o pa.iz., .. · 

o Sn. P.\ uw JJJõ: Fno.N'l'IN - Na opinião de V. JEx ,:: JHL 
minha. não; si o cslrangeir:o 'llÚQ e.~tiyc1~ sat.isfe.i'LQ ·que~ ~o.m~ 
o navio e vá embora., . . . . ' . 

o· Sn. In.rNEU 1\IAc.u.\Do - Eu não penso asshn., :Ac1la 1quc 
ó nosso dever .pabdo.Lwo tornar a nossa ·I)a:~ria .agra-ctavul ao~. 
:c::;tmng~cko~ ., · 

o Stt., P"\ULo DE FnbN'rJ,N -;Som detrimento' dos rno~sos., 
.. 0 'Sn .. IRT,NEtJ' 11\IACI-IAPQ ~ ~·· ~~:X;IC.~amcpt,q :Q ,(lUÇ ,C~LQU 

.aconselhando.··~ , ....................... _ 
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Ü ':-',l. PAULO DE ·FHON'l'IN -'- 1\Jas quando cm conflictr•, 
voto uu nacional contra o ,estrangeiro. 

O Sn. IRINEU l\L<\.cHAoo -·- . • • mas sern dett·imcnLo dc·s 
nacionae·s e sem clett·imen to do rwme nacional. · · 

<O Sn .. PAULo DI> F.r.oNTtN - E' uma questão secundaria. 
I~a de haver SCnll)l'C quen1 nos deprima mesmo qne tenha 
trclo hospedagem de graça o cm pateteio. 

O Sn. ItUNEU 1\Lo\CHAno - Nilo é assim. · · 
. o:sn. PAULO DE FHON1'1N - Comu não é assim? y. Ex. 

sabe perfeitamente qué o é, c que cu posso citar nomes. 
O SR. Inr.Nrm MACIL\no - Não. Nós não devemos abso

lutamente dar. esse trist.e cspectaculo ao estrangeiro . 
. O SB .. PAur..o.nE FnoNnN - Não ha mais trisf.e espccta

culo ·do que o dos nacio~naes viv~endo em Favellas, po11' não 
haver habitações suffi.cientes. 

O 1 Sn,. I!U.NEU MACI-I.\DO - P~deitamenLe. Mas os nacio
naes vivem nas Favellas, nessa situa("ão deploravel. pela im
previdencia elos que t.cer~1 Uclo nas mãos a aclmi:btistração e 
não te em resolvid!) ·o problema. . 

O SR~ PAULO DI•' Fr.oNTIN- E de V. Ex. que, como mem
bro elo OongrC"sso não protesf.ou, tem responsabilidade directa. 

O Sn. !,RJNEtJ MACI·i.ADO -. - Eu; sou um simples c icladão 
condcmnaclo a mourejar na representação nacional, onde todas 
as nossas iniciativas só teGm seguimento si a sabedoria dos 
Governos ns act.:eitam; . de outro modo, vegetamos aqui eter-
namentC' . ··· 

O Sn. PAULu DI·' FHD.NTJ!\ -Nem sempre. As medidas de. 
cmergencia passai'am cont·ra -a opinião elo Ministro da Fa- · 
zenda. · _ · · . 

O .SR. IRINEU MACHADO - Não. O Governo só as acceito-q. 
nos Ler·mos em que as su;;geriu. 

O Sn. PAULO DE FRONTIS - A differenca não· foi nJUíto 
sensivel, e·stú se pagando '3$ vor mil réis, ouro, .quando · no 
pro,i e c Lo estava estabelecido 2$260. 1 

O SR. IRINEU l\IAé:HADO - Aindc. hontem o Sr. Alvaro 
de Carvalho assignalou aqui a differcnça. . · 

Sr. Presidente. As H medidas vantajosas para os inqui- ' 
li nos .são as ::-cguiútcs: «Primcü·o, permanencia e'ffeotiva no 
prcclio habitado iJurant.e o prazo minirno de· um an11o; se
gundo, esl,abiliclade no preço do ~lugucL por .tampo nunca 
inferior a um anno-.» ~· -

Direi que estas H vanLag-en,; chegaram :1 e·~se nnmerr.', 
pelo desdobrtlmento T'f~_rotirh clr• uma só. A.crui nstii o casr!. 

O· Si:l.' EosBBIO o.e A.NDRADE _., NãD apoiado. V. :Elx. lll'O
siga e eu irei dizendo o ·artigo do pro.i·~cLo cor·rcsponclente a 
cada urna clü!ssns 11 vantagens. 

O 811. IRrN.riu MAcr-r,~no ·- iTerceira. impossibilidade -rle 
ser clcspe,jadn o inquilino antes de ·dou~- mezCs. isto rMr;mo 
sú no caso de impontualidacle no pn.g:arnento do !lluguel .. 

O .SR. EuSEBio DJ~ ANDRADE - E' o artigo segundo . do 
projecto, Iettras A) e B) . 
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O :Sa. IRINEU MACHADo --, Eu disse Que essa n1odida é 
do processo. · 

O Sn. iEVSEBlO DE Á.NDHADE -- Será de processo; mas é 
u~n~ vantagem que a lei assegura, desde que o processo é be
nefico e salutar . 

O SR. IRINEU l'vrACÚADo - Mas ô ou não é do processo? 
.Jl.\ S. Ex., ver:i como está demonstradn. a prpcedencia ée 
minha critica. Não é alterru:~ão ele Direito Civil: é al'teracão 
de processo. • · · 

\ 

IQ _Sa. EuSEBIO DE ANDRADE - Não quero que o Senado e 
u vulJllco supponham ·que os mystifiquei. 

O Sn. ImxEu II:IACHADO - 1\fas ningucm' está dizendo que 
l10~1ve mystificação; estamos apenas divcrginclo. 

O Srt. Eusemo im ANDR\DE -- Cada uma dessas vanta
g·ens corresponde a. um artigo ·da proposic.ão vinda da. Cu
mura ou tt uma emenda ela Commissão. 

O Sn .. Jn.rNJm MACH,\Do - Assignei o parcccl' cm rciacão 
a essas nwdificações ·de JJL'.Ocesso, mas declarando a.ue cllas.. 
']JOl' si só não resolviam a questão. · 

O Sn. P,wr,o · DB :F'HON1'IN -- Nada a :::esolverú senãÇJ- a 
eonsbrucr~ão cm larga escala de casas populares. 

O SR.. ItüNEU MACHADo - Eu entendo que no conjunto, 
adoptadas as medidas .do proposição com as que propuz, a 
situação estaria evidentemente dirimida. Mas sómente com 
as 'l.nedidas de processo relativas · n. déspejo. penhora, etc., 
não se resolvert~ a questão. Porque já disse· uma vez, e re
pito, que· o jnquilino que não paga o aluguel, que se mur1a 
carregando seus trastes ú noite, que deixa penhorar cadeiras 
velhas, moveis bichados, que damnifica o predio, estragando 
latrinas. sanephas . .fechaduras. forros. assoalho, etc., a es'3e 
'J completa.rncnto 'incli'f,fercnte ·a quest'ão do' oreço de alu,. 
guel, etc. 

·O SR •. PAuLo DE FnoN'l'IN Mas o· operario diarista da 
União c da Préfeit.ura que tem muitas vezes atrazo no paga
monto dos seus salarios, tem vantagens com as medidas do 
nrojecto. 
_ O Sn. Imxw MACHADO ,..- Só os terão sl os prazos coin..,. 
ciulrem, c que nem sempre succedc. 

O SR. PAULo DE FnoNTIN-lVIas tem dous mezcs, e o àtra
%o raramente attinge este prazo. 

O SR. L!HNEU l\L\CHADO - E' uma modifil:aç;ão. 
o SR. EuSEBio DE ANDRADE- São dous mezes e rnaís dez; 

ç!ias par:a 0 vencimento da obrigacão. Isso perfaz •un1 t?taL 
do 70 di-as. -

·O SR. IP.INEU MAetH.t\DO - E' uma obt•igação que dilata 
r.lo um mez o prazo contido no Codigo Civil, mas isso só p.a~a 
o Districto Federal, porque, como ou disse a.o. Senado, essa. 
mel! ida é de processo. . 

0 SR •. 1PAULO DE FRONTlN - Mas nada. impede c.tUO OS ll}s
tados não a adoptem igualrnenfe. 

' '. ·. ... . 

S. -.:voz. V. :32 
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O Sn. IRIN'EU .\lAClLWO -·- Ella só L em ap plit.:avüu t!uL!·e 
nós. 

0 S ... PAULO DE FRONTIN -· E nós não podemos legislar 
· pá!' a os Estados. Elles que sigam o ~Jom exerr1plo dado pelo 
Congresso. 

O Sn. IRINEU l\úCHADO - Quanto á in1possibilidade de 
ser o inquilino despejado antes de dous mezes, tenho diLo di
versas vezes. e continuo a repetir crue, entendo, principal
menle com relacão ao locatario, é aue se lhe deve fazer l.·.m 
alug·uel que possa pagar. Havendo aluguel que elle ·não possa 
satisfazer, ver-se-ha forçado a calotear e a fraudar. 

(Lê): 
«Estabelecimento do prazo de. dez dias após o do venci

mento do aluguel, para se tornar exequível seu pagamento.)). 
o Sn. EUZEBIO DE ANDRADE- E'o art. s· do projecto. 
0 SR. lRINEU MACHADO - 0 Codigo Civil actual tinha 

deixado est.a que$tão sem solução, mas nunca ninguem en
tendeu, mesmo aqui no Djstricto Federal, que estivessem . em 
móra excessiva, caracterizando-se a necessidade de peohcira 
e despejo~" um simples retardamento de 10 dias. 

!O SR. EUZEBIO DE ANDRADE - Isso é conforme o uso 
local. 

· O Sa. !RINEU MACHADO- Eu mesmo nunca argui contra 
os proprietarios essa. accusação: de que elles logo penhora,s
.sern os seus inquilinos, ao termo de nove ou 10 dias, si o 
pagamento do aluguel do mez vigente não estivesse satis-
feito. · 

A. àccusação primordial que eu faço é que ha muitos, 
innu meros senhorios, innumeros proprietarios que elevam· 
excessivamente os· alugueis. exagerando a crise com o apro
vei lar em della e da falta de casas para· augmentarem exces
sivamente os alugueis. 

0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Ninguem contesta· o abuso, 
que constitue uma excepção. 

O S'R. IRI~EU MACHADO -. «Impossibilidade . de. ser taro
bem despejado, o inquilino por motivo de obras, salvo aquelle 
la:; indispcnsaveis á. con::>ervação e segunrança do predio, 
por·étn,. ainda assim• d epois de verificadas p~n· 'vist9ria judi-
cial.» · ·. . 

o' Sn. EUZEBIO DE A!NDRADE - E' a lettra B do art. 2". 
O Sn. IRINEU l\L1.CHADO ·-·Vejam agora, principalmente · 

os meus .. collegas advogados, o alcance dessa medida. 
' 

O inquil·ino é intimado para e•ssa vistoria. Mas. teria elle 
Qt; meios ~~uffieientes para constituir ' advogado, para louvar-

•t ? . se. em pen ns . . . , 
O Sn. EuzF.Bro· DE ANDMDE · - Mas essa tHsposicão 6 ba

seada na vistoria. Não é o locatario que vae requerer ::t vis-
LGria, louvar peritos:· .. é o • locador; o. inte~e·ssado. · 

O Sn. IntNEu MACHADO -· Mas o inquilino póde estar pre-
sent.e em juizo por si? . · 

'' 
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O Sr:. Em:mnvo DE :A~DltADE - Ello nüo km que c.onsf,iLuil' 
~~dvngado. 

O Sn. InrNEU MACHADO - Sl clle n~o se louvar em ve· 
t•itos r..essa vistoria, será nomeado um P'eriLo á sua revelia. 
Neste cm;o, torno a pcrg1.1ntar, Leria o inquihno recursos· pàra 
pagar ndvogaclos o peritos? 

O Sn. EuzE:sro DE ANDHADE - Si fosse ú sua revelia. nat.la 
teria de pagar. · . · 

,O Sn. lRINEU MACHAno - Então, faz-se ~uclo á sua reve· 
lia! · · 

E a distincoão entre obras de ~?e:;urança. e de conserva
ção? 

O Sn. PAuiJo DE FnONTIN - Essa distincção é mais facil 
do que definir especulação illicita. 

0 Sn. EUZEBIO DE ANDRADE - Tomamos de emprestimo 
essa expl'essão ao Codigo Bevilaqna . 

. . O Sn. IRINEU .MACHADO - Todas as obras.· excepto as fei
tas dos mleiro. não se destinam á conservac:}o do predlo? A 
s~mples pintura, a' simples forração. não são obras de con
servação? 

O Sn. Euz1mro DE ANDRADE -- Não. O Codlgo Bevilaqua 
define isso perfeitamente. . · 

O Sn.. hliNEU MACHADO - As obras de nintura .e de for
ração não são obras ele conservação do prediÔ'?J Não teem por 
fim exactamenle prole.ger as madeiras. os meta;es. contra a~ 

. injurias do t.empo? . · • · · · .. 

O Sn. Euzrrmo DE A.NnnADB - V. Ex. não entendeu b<em 
o meu pensamento. 'l'rat.a-se de obras indispensavoeis á obser
vação e segurança do predio. 

O Sn. IRINEU MACHADo - 1\fas, :.t pintura nã·o ê inclispen-
savel para a conservação do predio '! . 

rO S1~. PAULO DE Fn·OINTIN - Depende do' prazo.' 
O SH.. Inr:NEu MACHADO - Agora, praticamente, ;ne,jam no 

que redunda isto: o inquilino, durante as obras ele conserva
ção tem forcosamente de mudar-se. 

Depois deHas, convidado, intimado para constiLui t' advo
bado e peritos, se não tiver r:ecursos para despender em juizo, 
àepois de gastar na mudanr.;a, depois de transportar-se, vae 
re.:;ressar á. casa'? · 

'De facto, veja praticamente o meu honrado amigo e coi
lega no que vae redundar tudo isso. 

O ·SR. Eu.i.mB~O Dm ANDRADE - V. Ex. r:ls,tá i'az.enclo uma 
critica como se não fizesse parte da Commissão. Essa critica, 
\:'. Ex. dev1a ter feito na Commissão. . 

O Sn. IRIN'EU MACHADO - Mas, eu já disse a V. Ex. que· 
a.~ceitava o pro.jecto com outras medidas complementares; 
szne qw:r. non. 

O Sn. PAUL'O DE F.RONTIN - Mas, não está declarado isso 
no paz:ecer. 
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O Sn. IniNEU l'tL\cr-IADo - Estiá na acta da Commissã.o. 
O Sn. PA,ULO nE Fn:ON'l'lN - Mas, em segunda di•scussüo, 

não i' o i o que se deu. · · 

O Sn. ImNEU MAcH.\Do - Está na acta da Commissüo o 
na entrevista que foi publicada J)Osteriormente ú segunda dis-
nussão. · .-. 

0 Sn. PAUW DE l"RiD;N'l'fN - Ah I Podia atú 'Ler mudado 
do opinião. 

O Sn. IRINEU MACHADO - f{ão mudei. 
O Sn. PAULO DE FHJO'N'l'IN ·- Que mudasse. estava. no seu 

pi e no direi to. · 

O Sn. ÍntNEU l\IACJ:L\DO - .J.á disse que no recinto da Com· 
. missã.o não puzera nenhum. embaraço :para attender ao hon• 

rado ·Presidente da Commissão qu:e solicitou a todos nós qno 
a.cccnLasemos o parecer. Na a• discussão f::n;:mulei então as 
outras m~diclas cumplementares, qtie entendo que resolveriam 
a questão. De outro modo, vae ficar o inquilino sujeito ·ás 

· exigencias do c.onLracto eseri-plo c a toda.s .áG clausulas odio
sas, penosas, qu·e elle não l)óclo supportar, rnas que tambem 
não póde evitar. · 

O Sn. PAUTJO DJ~ FnON'l'IN - E' fazer um novo projecL~ 
eliminando cs::;es inconvenientes. 

O Sn. IRIN.Eu i\IAcn,\Do - «0 direilo de habitar casa sem 
pagar aluguel, pelo triplo do tempo que faltava para Pt'een
cher o contracto, nos casos em qLJe o senhorio tenha r.·cquerido 
maliciosamente o despejo.» ' 

Essa disposição, que o meu honrado eollega, aUús, dá 
como novo beneficio da lei, é a resultante da applica(;ão do 
velho preceito ·da Ordenação do llcino: Não f\, pois. nenhuma 
novidade; é a inclusão, no texto. dest.a lei i:lo inquilinato, da
quillo que jú é direito c nrinciplo pacifico do nosso Pro
cesso Civil. daquillo que jú ri texto da Orclcnacão elo H:eino, 
daquillo qu·c já é pratica dos tribuna'e:;. . 

O Sn . .l!~üSEblO DE ANDil.ADE - Não está no· Codigo Civil. 

O Sn. IniNEU MACicL\DO -- Mas não esLava revogado pelo 
Codigo Civil. E' um dispositivo do processo applicacto· ;.~.o juizo 
federal, do velhas Ordenações elo Reino. . 

. O SR. PAULo DE Fnozo;TIN - Mas tornou-se claro aquillo 
iJue podia ser duvidoso. 

O Sn. IHINEU l\fÂCI·IADO -- Nunca foi obscure> , direito vi
gente. 

Não estava no projecto porque era -dirciLo vigente. 
O SR. Eusr:mro DE .AKDI1.ADE - Nunea teve cxccur;ão pra

tica. Assim assignalam 'l'oixoira de Freitas c Carvalho de· 
IIIondonç_a, elos quaos i'aço referencia, no meu parecer. 

O SH. IHINEU MACHADO - Porque nunca nin::~·ucrn reque-
reu o regresso :1 Casa. . - . 

O Sn. EUSEBIO DE ANDnADE- Eu revig-01:ci ess!:l, disposi-
ção, mandando ·que e lia se executasse. -

.. 
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O. Sr.. lluNEU MACHADO - V. Ex. não a revigorou, ella 
esLú nb direito vigente, mas nunca foi executada. Podemos di-
7.CJ.', si V. Ex. qui:l:er, que V. Rx. recompillou. 

O Sn. EusJmro Dg .i\.NDHADE - Sim, senhor: mas essa clis
posiçãn estava em completo desuso entro nós,' assim o nssi
gnalam Teixeü·a de E'reiLltR n CarYalho ele l\Ionclonça na sua 
ub1·a sobre clirciLo ciYil. 

O SH. !HINEU MACHADO - Diga-me V. Ex.: si o inqui . 
lino que não tem dinheiro. si o pobre inquilino que não póde 
c)star lutando com o senhorio, porque este, ordinariamente 
l'ico, tem grande numero do propriedades; tem seus advogados 
de pa1·Lido, seus engenheiros, seus ·mestres de obras de par
tido. etc., que tem, portanto, . sem nenhum augmento de cles
pcza, um advogado, um periLp em casa, diga-me V. Ex., si o 
mquilino, dcsassociarlo e isolado, sem meio algum para se de
fender g1•atuitamente, forçado, pois, a pOr a mão na algi
beira, onde jú não tinha din!JeiJ·o sufficientc para pagar o 
alug·ucl, vae, acaso, demandar c lut.ar com o senhorio?! . 

Raros, rarissimos, são os casos no nosso direito. Tem 
havido alguns. Bu mesmo. praticando no Districto Federal, 
J'ecorclo-me de um ou dous casos, decididos pelo Tribunal 
Qi·vil e Cl'iminal, ele :reg·resso ú casa ca.rno pcnalidacle. Ha 
casos. mas essa mec!ida t~ raramente praUcacla. 

O .Sn.. Euzaro m;; ANDRAD.E - 'J'onlla a bonclaclc de lGr o 
qne cu disse no men parecer. 

O Sn. In.INEU MACHADo - ConhcçQ o parecer de V. Ex. 
· E' um bel! o pal'ecer. Eu não afi'irmo a V. Ex., em absoluto, 
mas tenho, ele. memoria, aJg·uns caso~; dessa natureza no nosso 
fuJ::D. 

O Sn.. Eu'zEmo DE A.."'<DRNDE - Affirmei a minha opinião 
baseado nas palavras dos mestres, muito embora a ordenação 
do livro 4" § :3" nunca tivesse execução sendo tal penalidade 
c!esconhccicla no nosso fôra, nQ clizer de Teixeira de Freitas ..• 

O SR. IRINEU MACHADO - A obra de Teixeira de Freitas 
·é de GIO:· c tantos annos. Conheço casos posteriores ..• 

O··Sn.. EuzEBio DE ANDI'MDE - . .". ou nunca vista na pra
tica, segundo Carvalho de Menclonoa. (Cont1· .. ele DiTeito Civil, 
nolc1. 2.f.l, edição ele 1.9U) . · · 

O Sn. IRINEU' MA!CIIAa:>o - O Sr. Carvalho de Mendonça 
era juiz. feder~! no Paraná. N~o .se a~l~ava aqui. Vindo para 
esl.a. camtnl, :fOI professor ele Drrerto CtvJ! na Faculdade. 

Asseguro ao nobre Senador que. tem havido mais de um· 
caso. Não se trata, .pois, d c uma innovação c o proprio aparte 
do honrado Senador o cQnl'irma. S. Ex., portanto, não creou 
di:i·eito novo. nfio innovou nem o regresso :.'L casa, nem a resti
tniçã elo prédio, nem tampouco a. applicaçãQ da penaliclacle. 

101 Sn. Eu'zEHro DE ANDRADE- V. Ex. S'abe que essa dispo-
sição veiu na proposição da. Gamara. · 

.o Sn. · TmN:mu MACHAIDO - Assim, poi~ ,não ha ·vantagem 
nenhuma· para o inquillino nem ha H vantagens no projecto. 
Parece que o que se dtí. ao ipquillino, clle .i:.í possuia secular
mente. · 

Quanto ú medida que eleva o prazo .dos despejos de \~8 
;l~ora$ a 20 dias, prorogavel por mais 10, a criteriq do .it1iz do 
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J?.rocesso, reputo blia medida, realmente, porque não é lic!to 
í1~~rem-se 48 horas para o cleslocamenLo de uma· grande :!a
mzha que não tenha p1·éviamentc uma casa escolhida, em uma 
~! tuaçilo como essa que atravessamos, em que não é possivel, 
~;Jquer, encontrar uma casa. 

Quanto ao prazo de um anno para a notificação do au- • 
gmento do alug-uel ,o honrado Relator se inspirott na dispo-
sicão da lei portugueza de 12 de novembro de '1~9·10. 

0 SR. EUZEBlO DE ANDHADE- Para não quebrar o systema 
estabeler.ido no arl1. 1" desle projecto qúe estabelecia um anno 
d~ loçacã?:. sem· •poder• augmentar· o prazo, adoptei essa me-
.:hda JUSL!flcando-a na Oommissão. . · 
. O SR. IRINEU )!ACHADO - Sr. Presidente, ahi o honrado 
~residente Relator, indicou mais uma das vantagens do pro-
Jecto. Vamos precisar a questão. · . 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE - Actualmente não existe • 
. O SR. IRINEU MACHADo - O prazo fixado pela proposi·rão 

da Gamara era de dous annos. Essa noLifícacão, segundo o 
arú. 10 da proposiçã.o, só produziria seus ef.feitcis dons annos 
depois. O honrado Senador pelo Districto Federal reduziu o. 
P:razo a seis mezes e o honrado Relator fixou-o em um anno. 

Não ha, portanto, em relar;ão ao projecto vindo da Ca-
mara, nenhuma vantagem para os inquilinos. . · 

O Srt. EuzEBro DE ANDR.-\DE - Eu não a incliqLWi como 
vantagem, sobre a pro·posição vinda da Gamarru. Disse que a 
vantagem que o inquilino niío goza actualmente, gozal-a-ha 
no regímen da nova lei. · ' 

O SR. IRTNF:U MACHADO - Vü o Senado que o substitutivo 
d.a Commissão de Legislação e Justiça, em relàcão ao prazo 
fi.xado pela proposição da Camara, encerra· antes nma me
dida desfavora:vel ao inquilino, porque reduziu o prazo de 
dous para um anno. 

Quanto á medida, em si. acredito que o honradu· Relator 
se tivesse inspirado na lei portugueza de 1910. 

o SR. EuzEBto DE ANDRADE - Conheco muito bem e, __ lei 
portugueza, mas não foi. só ella que me inspirou. 

O SR. IRINEU MACHADO - Diz· o art. 9°: ' . · 
-- ~···~r~..-~·,.:n; "''". --,.-.....,..,( 

. • . . . '·······"' ·r 

<(Durante um anno. a contar 'da 'publicação desse 
decreto, não poclercí augmentar o. prazo da. Tenda .e ~i 
t.al fizer, presumir-se-ha crnc qu1z contran~r as obrl
ga·cões e restriccões impostas pelo decreto, m~orrendo, 
por isso, na pcn a· ele desobediencia. » 

Ora, o prazo de um anno, fisado para o aviso de au:::-men
to, no arl>. go da lei portugncza de inquilir!ato, que é o decre
to de 12 de novembro de 1910. é uma medtda votada pelo Go
vetno. qict.~torial portug'l.t07., crue ~ez. applica.ção .apenas de ~1m 
;prmcrpiO Já ,corrente no direito crv1J, em mater1a de locaçao. 

. . Não erà nacruclln. época a fixação de um prazo_ que se de-
1qrutava em .razão de medida de crise. nem em razuo de emer~ 
s:~:gJ~.ia. resultante da falta de casas de habitU!cão. · . ' . . . ' ' 

I 

I 
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Si a lei portugueza, de 1910, isto é, ha 11 annos em uma 
época em que não existia essa crise, era uma m.edid~ de cara
c~er permanente para resolver, regular, normalizar ordina
riamente a~ relações entre senhorios e inquilinos, vô o Se
n!tdo que !laQ ~óde ser p~ns!lmento .salvador do inquilino, me
dJ?a prOVIdenCial, o mst1tmr-se o prazo de um anno. que a 
ler de 1910, portugueza, estabelecera para uma situação nor
mal, e que a Gamara dos Deputados, brasileira, fixou, em 
1920, em dou~ annos, como uma medida tendente a. por equi
dade, dada a situação angustiosa da carestia da vida conceder\ 
ao _inquilino brasileiro, vexado, affligido pela crise' de habi'
t~qu_es, pela alta excessiva de a!ugueis e por um conjnnto de 
drlfJCuldades, que encareceu a vrda .em todos os aspectos. . 

Sr. Presidente, quanto á prorogação automatica - diga
mo asssim - de um anno, nos casos de locação escripta, 
quando o senhorio não houver feito a notificação ;prévia seis . 
mezes antes, a. minha argucia não percebe bem onde está a 
vantagem para o inquilino. · · · · 

Si essa prorogação automatica de um anno (t~- lei fran
ceza a denomina de pro·roaação · successiva, eu a chamarei de 
P1'0?'0(Jação automatica). si a lei não tivesse estabelecido a 
necessidade dessa notificação feita seis mezes antes, si ella 
tivesse conceJido a ''Proro.gacão sem essa exigencia, ahi esta
ria uma vantagem para o inquilino. . 

;1\fas desde que o senhorio concorda com esta m·orngacã6 
e não tem . necessidade de fazer a notificação, onrlr .se p6de 
ver uma vantagem para o inquilino, onde s6 se vô uma van
tagem para o senhorio? 

Si o senhorio concorda que não noUficando, o contracto 
fica prnrogado por ·mais um anno, onde é que isto depende no 
inquilino? 

Si depende da vontade exclusiva do senhorlo, ·.notificar ou 
deixando de notificar, ahi o que eu vejo· é uma vantagem 
para elle e não .para o iuquilino. 

o SR. EUSE"BTO DE ANDRADE -:- o inquilino não será tomado 
ele surpreza, desde que seja notificado seis mezes antes. 

O SR. I~INEU MACHADO - Mostrei. Sr. Presidente, que a 
:proposição da Camara dos Depntados fixou e~. do1_;s annos .o 
prazo rpara que prodnzisse effeito a notlfJCaCao. Tcr1a 
sido uma vantag-em para o incruilino. seria uma mcdi·da de 
equidade pn.-ra uma énnca de crise a fixacão de um anno, co
piando ::~.crnillo m1e a lei port.111!UPZa r.om:idera n criterio na..:,rn. 
o fnncr,ionamr-mto. ·O ,ios:-o ordinario dos contractos de locaçao, 
medida de natt1rêza normal ? 

Com rer.JPccfio do prazo de dous annos, que era ? Jixaclo 
para as condicõP.s anorrnaP.s actnaes. l!flm. as condtcot>;S de. 
crise. de f::~f'tn. não se cnncPdeu no subsbtuttvo do Senado ne
nhuma va.nta!!'ern ao inquilino. 

O que cumpria ao meu honrado amip;o, ao meu eminente 
collcga, ao meu· estimarlo e dilecto companheiro de longos 
annos ... 

O Sn.. RuzEBTo DE ANPRADF: - Muito. agra:dccido. 
O SR. Tn.TNF.t! MAGHAno - ... a mHlm me Ugam os m~1s 

y_iyos e fr.ate:rnaes sentim.entos de amizade .. , 
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o Sn. EuzEBIO DE .ANDRADE - V .. Ex. sabe (lU e são corc
spondidos com a mesma sinceridade .. 

o SR. !RINim· MACHADO - ••. ·que eu sei l'eciprocos, o que 
o meu honrado amigo deveria t~r feito era comparar as van
tag(!ns do substitutivo do Senado com a.s da proposição da Ca~. 
mara, sobre o mesmo assumpto. Mas lJlclu.lr como vantag·em 
resultante da:S medidas propostas no substitutivo da commls
são aquillo que de facLo 'é uma restr~c~iío ou uma dim~nuição 
dos benefícios constantes da propos1çao da Gamara, 1-ssn 
tenha paciencia - é uma hubilidade de advogado ... 

o SR. EuzE:aro DE ANDRADE- V. Ex. desculpe. Na minha 
entrevista não fiz comparação entre o projecto da Gamara e 
o substitutivo do Senado; o que eu fiz !01 uma compar-ação 
entre a situação actual dos inquili-gos c a em que :fimrrü.n com . 
o. nova lei. 

0 SR. lHINEU MACHADO- ••• ó habilidade de dinlocLica .. -~ 

0 SR. EuzEBIO DE ANPR,\DE - Não apoiado., V .. Ex. sabe. 
que estou nisso com a. maior sinceridade. 

O .SR. Im?-:"EU l\fAaH,\JJO - , •.. e um artificio do par.la
mentar. 

" · o Sn. EuzEBIO DE ANDR.<\DE ·- E' uma injusl•iça qtH! ~"' .. 'E=-:. 
me faz e {t Commissão. 

O SR. InrNEU MACHADO - Mas, sem que llaja malícia ou 
clólo nas minhas expressões, sem intuitos de offensa, apena:; 
com anim1ts c1·iUcandi, não IS trabalho de verdade jurí-dica. ou 
scicntifica. · 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE - Aliás V. Ex. est-á em equi
VOCO. A disposição a que V. Ex. se refere, vinda da Gamara 
dos Deputados, nã.o clava um anno para esse effeito, mais sc1s 
mczes. E' a disposição do § 5u do art. 4°. . 

O .SR. IRINEU l\L\CHADO - Sr. Presidente. cm um bello 
:b1abalho publica-do na ,Gazeta dos 1'·F"ib1.tna.es., o· meu eminente 
.amigo, aclv·ogado cujo esforco · tem sido tantas v.ezes coroado 
p-elos mais fulgentes louros, o 1Sr. Evaristo ·de lVJoracs, traba
lho ,que .appeusarci ao meu cJi.scm·so, por.que 'é uma peça de 
sinceridade c um documento de •cultura do grande a-dvogado. 
·ellc 1'az um long·a· citar;ão ele autores e cscriptor.es que susten
tam o principio ela inbervcnção tlo JDsLado em matcriu dessa 
natureza. · , 

A intervcne,:fio do Estado é obra lcg·if.in)ia.· 

Conclue o meu honrado amig-o Sr. Bvarisbo do Mor-'Ms 
com a citac-ão de um to pico de um Lrabal'hu luminoso, que· ú 
um 'florão do lalenl;o, 'do .saber e ·da ck;:;-ancia do c:;tyio elo re- · 
prcscnt.ant.c elo ?vi aranhão . 

. 10 Sr. ·Godofredo .Vianna escreveu no seu ·voto apresen
tado ti Comnüssã:o do Legislacão c .JusLica .. que desde 1:ogo co
ibti de applausos c apoiei com a rnais 8inccra admiração, estas 
palavras lapidares:. «A necessidade üa intcrv.onc-ã·o do !Rstado 
n:J.' vida ceonomica dos povos é ho.ie por toda a parte rcconhc
cicla. :os poderes publicas cJ,t~ .todas as nações se attribuem ·~ 

.. 
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faculdade de intervir .crn beneficio ela .grande massa :para de
fendei-a das explorações, elos ganhos cxaggerados, da cuhiça, 
ela ganancia, da usura, do aoambarcamento ·de um pequcn.•' 
numero ,que não usta mas abusa do seu direito. A ordem !"O
eial niio póde te1' em vi•sta assegurar garantias indivicluucs 
fJUI~ se contraponham ás necessidades. de ordem ,g·eral. Seria 
a nropria negação ·do •Esta:do e a sua mais formal conclernna
r~o. ~Enlrc o Estado, simples (Wtulanna e o Estado, providen
cia ha lagar para o Esta.clo que não póde fechar os o~hos :ís 
pr·cmentes neccssiclacles dos seus jur·isdici•onados, que lhe,; 
oecorr'e com o rcmcdio de salvaçií.o lodas as vezes que os a1'-
1'ligem 'll1Úlcs verdadeiramente caiamilosos.~ 

E'' n. theorht sustentada pela g·l'anàe <Jscola dos inLorvc,n
cionistas entre os ,qua:es fulguram os maiores espíritos do 
seculo, entre os quaes ·brHhnm 1as ~muior~s luzes da scicncia. 
.iuriclica conilcmporanen, nada ll'l!ais fazendo do .que transpor' 
para os clominios r:la scicnciu ,jurídica a applicação de todos 
'OS bons •frucf.os collli.dos pela expcrimnnhação dos economis
tas dos financistas c p'r~lu analysc concludenln dos sociologos. 

lYlas o meu ·honrado collcga, o eminente Presidente da 
Commissii.o ele .Justiça, .e os honrados Senadores qu~ sn opo-
7.crem :t limitação (]o,; pretos duranlc o pra7.o de dn.us a.nnoil, 
comhatera.m P.ssc principio c! a.inb~rvenção, enl.cnoderam .r]no 
·e:::sa int.crvcnr:·ão 6 conLraria ú Constit.uição, •que essa inter
venção viola o dispositivo elo {trt. 72 ela nossa lei basica, quo 
garante ·o respeito. o mais completo. á pronriedade, assegu
rando-a em toda a sua 1plenitude. 

Mas, :Sr. Pí·csidente. .o eminente Presidente da Commis
silo ele Justiç.a entende que esse prazo, deve ser de um anno, 
J~ara •que só dalh'i por deànte, os J)roprietarios fiquem livres 
da disposição. · -

; 

0 'SR. EUZ·EBIO DE .ANDHADE ·- ·Foi com essa nln•asc QÚC 
·v. Ex. acn.ba de citar que ;iustifio{ruci ~t acccita,~ão do ura:r.o 
do um anno. 

O .SR. !Tn•r&r:u MACHADO - l'crfciLamenlc .. 'l\las. ·o meu 
·t·onrado ·couc·ga c cmincnt.c amigo, Lllle a.cceil.ou o d,ispositivo 
ct.ue propõe .que durante um anno inteiro os senhorios não 
uossam elevar os alugueis de. suas casas. entende ·Que de~pois 
iie um anno, deanto dessa lcgislacão basica. a auplicacão da 

· intervenc,ão do Estado acarretaria a restriccão do direito ele 
1!l'Opriedade ! ... 

Por que. então. o :lJ.o~m:tdo Prcsiclent.c . ela Commissão. ad
mittindo o principio da intcrvencão em materia de habita-.
cão, .como· uma medida de defesa para o Estado. eq•uiparando 
u babHa.tção a todas as outras necessidades c a todos os gc
r:cros destinados ú subsist.cncia c ao abastecimento· da ;popu
la·cão, por que é que S. Ex. admitte essa restriccão 'POr .um 
nnno e não admiLte por dous ? 

De facto, o que cst.:í. na rlisposicüo it:• que. durante urri 
nnno. o ·senhorio não póde, absolutamente, sus,pcnder seus 
alugueis. · 

O· Sn. EuzEBio DE A ~'DMDE - E' .o svstema: do· nro.i ccto. 
q::clo qual ·se impede. do mcc:mo modo. {lUC o senhorio POS'la 
,despc>.iar o seu inquilino antes de um anno •. 
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. · O 'Sn. IRINEU MACHDO - O meu honrado amígo não per
mitb; qu~. o senhorio. ~urante um anno inteiro, depeje o 
se~ .mq.u!lmo. Elle aclmlLte a intervencão para manter. manu 
m1lüm·, com aendarmes, um:~. pessoa que não é do a~rrado 
do senhorio em sua casa, sem que lhe possa elevar o aluguel 
~,as não ~ermitte, em virtude desse mesmo l)rincipio de 'uti~ 
lidado SOCial, ele Salvação publica, de natureza politica.,. 

O Sn. EuzEBIO DE A&DIUiDE- E' uma medida de Lransicão. 
p Sn. IRINEU iYIAcrrl}DO - • • • porcrue essa medida é es

senCialmente de natureza. politica - não ádmitte que essa 
medida tenha vigor senão, durante um anno, não quel'endo 
que elln se estenda a· dous. 

Si S. _Ex. adopta o prazo de um anno, como urna medida 
de tr:u.Jstçao, pol' qLw então não admitte o de dous ?, · 

. Des-sa fórma, a objecção da inconstitucionalidade, não é 
sérw, porque, desde que a restricçüo é adoptada por•,um mez, 
ó a~lop~ada po~· um dia siquer, o que esta em Jogo não ú a 
olmgar.~uo contida n~ Constituição, não é a obrigação da li
bercladc do com1r:ercw, não é a garantia da liberdade absolut~. 
Pesando a c<Juidade das circumstancias as necessidades' do 
momento, a convcniencia de attender aos' direitos do senhorio, 
nas -s'ua.s rf':JaçÕ('S com o locatario. a vontade do legislador fixa 
em um anno o prazo ckssa medida, e, logo adeante, ne~m o do 
dous mmos para providencia semelhante. sob uma allegação 
que n.'io permiltir·ia que fosse· adoptada aquella disposição por 
um sú dia. 

Mais ainda: qnem tambem é intervencionista nesta ma
teria, é a propria Ca.mara dos Deputados, que fixava o prazo · 
de dous annos: é o proprio projecto. que. ·todo elle, contém 
medidas que são limitações ou que são, digamos em termos 
mais cultos, «condições fixadas pela lei para o exercício {lo 
direi to de propriedade». · · · 

0 SR. ERZEBIO DB ANDRADE - Nm momento difficil, d ~ 
crise de ordem social e politica, tambem . 

. O SH.. IRINEU hl:frACHADO - O direito , de propriedade, o 
direito de liberdade ·ele commercio. o exerci cio i:la liberdade 
de · pt·ofissão,. a garantia da propriedade industrial, artística 
c JitLeraria. todas rUas instituídas no mesmo artigo da Con
stituição Federal, não fizeram mais do que compillar em 
termos mais ou menos ad.iectivados, como mais .ou menos 
rhetoricos. aquillo que o liberalisní.o · corrente ·das doutrinas 
burgueza.s; correntes no ,tempo, tinham .entendido ser a ga
r'antia· do-s direitos individuaes, a garantia de interesses col
Jcctivos. consignando, fixand'o principias que eram a. sumula 
da civilização, a chrystalisaçilo do projecto naquelle momen
to. Era. pois, a concepção· do momento que exprimia o es
tado em que se fixava o progreaso na sua eterna n:utacão. na 
sua ·~terna evolução. Si nós compararmos o conceito de pr~
príedade de hoje <!Om o conceito de propriedade de dous m1l 
annos atraz; o 'que é, em substancia, o maximalismo ? o que 
é a hi-storia do spa.rtacismo ? O que é o christianismo ? O 
que, em substancia, são todos esses grandes terremotos, .· ess~s 
grandes movimentos que abalar.am .as idéas que pareciam. f1~ 
:x.adas pcrpetuan:ente na· consCJenma humana, que parecmm 
ser a conclusão eterna e immutavel da sabedoria, do engran~ 
dec.imento moral do homem e da sua ancia pela liberdade. 
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O primeiro mo vim enLo que arrastou a truz. de si, no~ 
escaninhos das catacumbas, nos Iog·a1'es retirados dos cam
pos, nas margens dos lagos sagrados, que arrastou atl'az de 
si. a multidão immensa dos humilclPS n dos obscuros entro 
os hymnos festivos que as palmas marcavam com o seu can
tico de alegria no espaço do dia glorioso ele Hamos, era a 
luta contra a concepção erronea dos tempos de então, con
tra o proprio conceito da liberdade onlru os Hon JUnos. 

Quem concebe hoje, quem pode cbncclJer que o homem 
seja escravo, que o homem seja equiparado aos animaes? 

A vida e o sangue de Christo sellarnrn com o esforço da 
sua terit;:üiva immortal a sua revolta contra a eoncepção re
trogada na fixação immutavel das leis, na sua interpretação 
favoravel aos interesses do capitalismo eontrn ns interesses da 
collectividade. · · 

Foi o grito de Christo em favor dos p1·inuipios de 
igualdade para todos os homens, ela cxtincçiio da servidão 
do homem, imposta pela força das armas. pela injustiça da 
sorte, pela má fé elos que exploram a sua i n Lclllg-encia c 
exploram o seu trabalho contra o seu irmão. A. revolta de 
Spartaco tambem foi um grito cnnl.t·a. a applicação rias 
mesmas leis romanas relativas ú. propriedade, 11orque o es
cravo romano alcava os braços e sacudia as multidões' de 
escravos, convidando-os a abandonar, na greve, na resisten
cia, na sua historia parada, os homens que delle se ser
vi!lm, mas que sem elles não podiam viver. 

O conceito de propriedade, faz ·íO. an,nos, ainda era in
vocado pela palavra de Andrade Figneira c lançada ás fa
ces de Joaquim Nabuco, quando ellc entendia l!UC tinha um 
coração de Iodo o advogado das conveniencias de ordem so
cial, nesse grande momento historico {]r~ nossa nacionnlidadn. 

E onde foi parar o principio do direito de propriedade, 
em materia de esc1·avidão? Póde alguem interpretai-o irnmn
tavel e. eternamente? E onde foi parar a escravidão romana? 
O grande Imperio, aos poucos, as infeccionou na adoração 
das suas proprias glorias militares. Embebido pela autola
tria da sua força, pela realização brutal dessà politica de 
violencias. deixou-se dissolver ou cerrar os ouvidos á voz dos 
reformadores. · 

Os diques que a sciencia humana o·ppõe áé _ grande.,; 
forças. da :natureza., ás forcas, matc!·iaes .da nalureza, podem 
resistir por. muitos seculos as resistencias moraes oppostas 
:.í.s idéas que toem de triumphar pelo imperio das necessida
des· humanas. Por bem ou 'POr mal, pela razão ou ipcla força, 
esses di,ques duram muiLo pouco. · · 

·Que as in,voque contra mim, nesta causa, uma série de 
ar.,,mentos dP. ordem constitucional. que· se o façà com um 
sophysma. que se o faca ·com uma ·mentira, mas que o Se
nado ouça a confissão, aqui.' trazida no ~ecinto, alli consa.
::rrada nas .pa·ginas do parecer pelo honrado tPresidente da 
Oommlssão. pelo Senadpr Go~orfsedo Vianna. pela· nnanimi
da;de . do~. membros da :commii:lSao, quando ,. todos clles reco
nheciam o direito de intervenção do .EsLado im'!)edindo que 
o :proprietario ·podesse: !anca~ para 'fóra de· sua casa o m· . . 

.. 
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dividuô que nlll não (fUCL' que hahiLe, que cllc não lhe púclo 
.augmontnr d'o um só ceiLil, dura.nto l'IIU anno, .Cl a·luguoi qno 
c!Je quer augmentar. . . 

Assim, veja o. Senado claramenLe, não :1-'oi. ob.iec~.:-uo do 
ordem conRtitucional qun conduziu os honrados Senadorrs 
l\Iarcilic do J .. acerda. e Eu:r.ebin de Andrade a ~larem n .seu " 
voto contra uma medida ele r.mnrgcncía, qual a dn ·exercicio 
que c~bc ao. Estado, .que cí. n direito. dn Jimil.nr .c~ lucr·o eon-
tra () mteresse ela communnão. · 

!Fique, ·pois, o Sena-elo scienlc ,cJe que a ·Com·missüo, ado
ptando o prazo de um unno, em vez de dous.. com() cu pre
tendia, ·romo· pretendia a Gamara. elos Doputado.& c como or.::t 
eu pretendo de novo. visou apenas impedir que nos an
nos de 1912:1 c d'e fi!Ji2z os aiugueres sejam augmentuclos, f)ro~ 
Jongando o augment::mdo r11ais ainda a cT'ise. 

Ná'O foram. pois, ob;iecçues flc 01~rlem consLitucional quo 
determinaram il. não acceitnçiio do prazo de dous annQs; :foi 
o conceito. da suffioi·encia do •prazo. de um· anno. 

Collocada a questão nestes simples termos, pergunto: 
cni que anno se celebrarão a& ·i'e_stas do .ccntenario ? (Pauso .. ) 

·:Pois nós '\·amos deixar impnrm· .essa nUa ·escand'alosu. ex
::wtrtmente entre as pompas e os tt'iumphos, entre. as alegrias 
.e os :iuhilos do povo,· no momento cm que nos veem visila1· 
os intellcctuaes. as ·embaixadas cspeciacs .das naçües sul-ame
ricanas, os mais eminentes dos .periodistas do no.sso. conki
n~nt.e, a élite, o : cscól da politica. d!J- democracia .. da indus
tria, do commerc10. das Iettras e da Imprensa da l\orte Ame-. 
rica? .(Pmtsa.) · · · · · . 

. E ·quanto ti Europa, clcsinteressar-se-ha clla acaso do 
pa1z ·que faz P·arte do Const:lho das Nações e que possue um 
membro Presidente no ~rribunai de Justiça Internacional 
Permanente?· (Pmtsa.) · . 

O o·ceano vae separai' da civilização curopéu, do. sou in
teresse ele manLer ·comnosec relações corclea.cs e a•pertar os 
vinculas. do amizade dessas 11fl:Çõcs que, comnosco, comparti
llnwam <ta. sorte da guerra? (l'mtsa.) · 

l'·Oclas cll~s não· v e em aqui ? (Pausa.) 

. Cessaram immcclial.armentc as· visita~, porque a. exposi
- l ' ,,. ? çu.o c uraru. u Hls .... 

. I 

:Sr. P·resi-dente, entendo que o prazo ele d0us- annos era 
n.eccssario exactamente porque no segund.oi anno r) que a cri;,e 
h a ele culminar c attingir o seu apogeu.. · ~ 

Sei que numerosos Congree·SO!l, se vão- reunir no Bra
si-l: Congressos operario1s, IitterariOS, philosophicos, roligi·o
sos, indusLriaos; sei que só a. um . congresso de :fcrroviario:s 
vão ·C.Clmparece•r duzentos technicos, · -duz·ento.s especialistas .. 
Teremos alguns milhares de estrangeiros jllustres, de cu.ia 
a:ffcição, de cuja estima, de' cuja admiração, de cu.ío . concur
so. de cuja cl'itica, de cujo apoio. de cuja amizade. de cu;ja 
rollabo·ração o Brasil. entrelaçado· pelas raizes. da sua. ·alma, :i, 

pela rama da sua c.iviliza~.ão com os p.ovos irmãos, não quer 
appartar-se. ~ . . . 

Entendi que qu::mdo: todos· os povos ou.ropeus. cultos. 
tinham cstabclecidp medidas de cmergencja, para üma erisé 
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dessa g'l'avicludc e dessa extensão. o Brnsil ondo ella lambem 
.se verifica, talvez, com maior intensidade c com esperan
ça ll~ vcl-~ resolvida, mclllas breve que nos outros povos, o 
Brasil prcmsava tambem de 1 resolver !Sobre o a.ss11;mpto. 

Dahi o tel' cu con(}ebido um conjÚnLo de medidas qLtc 
• me pal'eciam aboslutamcnte necessarias para a dignidade· elo' 

Po~er LcgislaLivo, para o seu bom ·nome, para .a. sua repu-· 
taçuo. 

Nfio po'diumos· ·Set' cstr:u1ho~ a. este problema que é mui
Íi\ mais prcment~ dt\ que o proprio problema da a.!imenLa
ção. O grauàe estaclisttt in.glez que foi Beaconsfield sentira 
na larga visão. do_ seu genio politico a. importancia do p:ro
bl·cma da.s habitaçoes. Ellc vem batendo· a sua 1101La, cada 
vez mais ganhando de importancia de gravidade· ,. o clamor 
ela sua solução torna-o incvitavel.' 

Existo ou não .exisl,c entre nós a crise de habitações ? 
(Pausa.) (E:lla r5 uma farr;a da. imprensa (Pausa.) E' uma 
comedia elos nossos .iomacs? (Pausa.) E' uma grita dos nos-
S·OS inqu Hinos . · 

Eu não preciso ler .io~:·naes para ser assaltado pela chus
ma ele reclamações que gTitam aos meus. ouvidos o deses
pero c a afflicção. 

Um dia, na hOl'a do meu janLal',. cahiu-me entre as mãos 
11m telogt·amma qng·ustiado de um chefe de familia e deve 
cxisUt· entre as mãos do Sl'. consolllCiro Huv Barbosa ou ou
ü·o, que o autor desse tclegramma expedira· ao grande; b1·usi·· 
leiro. E' um lclcgramma ele 2 de ,julbo deste anno. 

Diz €)li e: 

"Advog·ado CJlH.:. sujs ela causa elos oppl'imidos, vimos 
rog·at· a V. Ex. defesa contra a extorsão iniqua sobre locata
riri do prcdiv n. 18 da I'Ua D. Manod que tendo alugado o 
rwjmr.iro anclat· por · 202$, lla trcs armos, aug·mentou depois 
;!:20$. depois 280$, elevando em juullo :320$ e agora cm julho 
880$000. Confiando protecs~ão V. Ex., cu,ja allcgaç:ão podeis 
mandar synclicar, fazemos igual appcllo Senador Huy Bar
bosa.." Assignam este tclcgl'amma: Quat1•o criancas b1·asüei
?·as. 

S1·. .Prr.Jsj d enlt', t!Xac LamcuLe as cri an~:as são as grn:,nclcs 
rlesvcuturadás, são as grandes infulizes dos ·quadros dessa na
f.urcza. 1\{cscladas, crianç:as dos dous sexos, dormindo no 
mesmo quarto, nas mesmas camas, ao lado dos seus paes, a 
sua alma vae ·aos pouco,; sendo infeccionada. . A dissolução 
.ll1oral daqttellas r..onscicncia é uma elas grandes causas da 
rlissolll~~ão sot.:ial. J~' a molestia dessa ecllnla que •1a.usa a :n·an
dr.J rqolesLia ·social! 

A soluçãn pm·matwee da cl'i~e cm todos os pai:~.cs ~stá 
Jwjc sendo husca~la com ~'S medidas t,ln caracter econon11co, 
eornn "f.ambont csf..uo as mwues, uma apus outra, huscando mr.
dithts de transi~·fí.o, porqun nãn é preeisn H6Jncntc :;alvar a 
socit·!daclo dessa dissolt11:ão, dr~ssc eontatriO horr·ivel que a prn
lniscuiclaclc de centenas dr! 1nilhm·cs {]e pe~soas de .nossas esta
lagens, constituo aqui ·mai,; elo que .ern quulquer ouLm padr..l 

I 
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lllil g'l'audo mal, 11m a gi'UJ!d t' ealant idadr~, uma grande ameaça; 
ti preci:so lambem Jlrnem·tn· dcsclr~ Jogo um remedio immediato 
a est:c mal. 

r.ilci n opinião do Pl'01'tJSSOI' Chudes Gíde, nma das maio
J'I!S tiiJtoridarJc:;; denLre Oi' r>r~onnltdsias fmneezc:;;. Pois um dos 
:pcríg·os que clle assignala não é mais do ·que a constatação dos 
!'r!;;uJt.arlns colhidos nas cstaiistícas, c result.ado cte todas as 
clisseJ•Ia.r;ne:; Lheori~.:as, como do todas as experimentações c in
vnsl,ig-a~·iiPs pratica~ dos homens de sciencia e de coração. 

E' Lão apavorante a conclusão que o professor Charles 
Git.lc ehcg·ou a dizer: "Como a mortandade é enorme, consi
dero isso nma felicidade. Porque é exactamente, por que á 
moJ·talidaclc r: apavorosa, porque clla impressiona desse modo 
a ccmsc i.r!ncia publica nós poderemos fa:r.or u!g·uma cousa em fa
vor -do's .infcliz'Cs e dos desvcntGrados. A tu•berculose infecciona 
o 'Pal•aeio dos príncipes. E a justiça de Deus cabe muitas vezes 
comó um germen infinitamente pequeno ·no lar de um ho
mem infinHamcnLe podero,;;o. » 

Nilo sou somcnLI', Sr. Presidente. uma consciencia socia
lista. co'mo prcLcnderarn. ac.cusal'-me. Aceeito como um g·ala·r
dão a recriminação do IJonraclo !'Cpresentante de S. Paulo. 
. Tr.nho dito muitas vezes a meus irmãos em crença:;; eco
nomico-JJO'liticas: «Separemos sempre a ·questão religiosa da 
questão eco'nomica, porque onde -não vinga a justiça social. 
viug·a essa que 1) invencíveL a ,iusLiça divina. E quando clella. 
não se arl"Cceiam as sociedades cocanisadas pelo delírio, pelo 
prazer. pelo goso da fortuna, da pompa; ellas estremecem 
quando os faohds rubros elo incendio ameaçam os t.a.petes da 
Persia c as colcllas -ele Damasco. · · 

O pobre Lambem em Loda a parte sobe que eslü sof
frenclo demais. E é tfio grande a preoccupação ·dos economis
tas em res'olvcr o pro~Jlcma das. casas operarias . que uma das 
grandes difficuldadcs consiste positivament-e nisto: em resol
ver o problema das habitações operarias de modo a que não 
-paTeeesse ·que o operaria que morava nas casas de uma fa
brica. ainda ahi estava sob o' lat~go da servidão feudal, vendo 
por t.oda parte os espectros d, -patrão, vê .por. toda parte a 
vingança do capitaL vê por toda parte a opposição da riqueza, 
vê por toda parte a tdrtnra e afflicção de sua miseria, vê por 
toda parte a osten~acão .ela felicidade. do dr.gulho da riqueza 
e do ·[)oder. 

Procurou-s-e por isso, na sciencia eco.nomica, constituir 
co'mo ·que uma· sociedade f.amtpão . .que fosse -organizada com 
capit.aes de ca.pitali_stas,. mas. com um ,juro moderado,. un2a 
sociedade com patr1mOn10s d1versos, em .que o operarw nao 
visse o espectro constante ·llo stlll -patrãO;· , 

na. podanto. nma ~"!'tund_c preoccupação .U? problema das 
Ju11bilações. que é o .m~Is enunenLeme;nt,e. pollbco .de todos os 
problemas de uma epoca em que a J?Ohtlc?. é enunentemenl.e 
cconoroica u que á c·hamada ecqnom1a pohtl~a de outrora .se 
resolve .nas: crcações o no Q?r~gresso das pagma..- dos moder
nos auLo'res de ec.onom:ia soCJal. 

Era n-ecessario attenõer ao elamor do infeliz, porque, 
qtta·ndo elle se vê priva;do ele uma refeição, p6dc agucntn.r a 

.. 
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':ILU1 fome dul'alll.e algLLllill!:' lwras wai:;;, até ú llurt~; elo janttn·; 
se 11ãu ~em jaula!' púde e~lJCl'Ul' n.iuda para o dm sog~inte, 
pó de mesmo aguada!' ·í8 hora::;; mas q1;1ando ·J. • ·~J.t)t'aJ'lO :-;e 
v~ com sua esposa ao seu lado, quatro, cmco, se1s lllho::; .~e~n 
t.ccto, expostos ú. chuva, expostos _ao sol, enfermo! um,. a W'l
tar de frío. outro, o terceiro, febril, o quarto n. grlla~· qu9 tem 
~;omno, p quinto a bradar que tem fome, a a.llucma\iaO do 
~:offr.imcnto gera as grandes coleras, capazes dos g'l'andcs mo
vimentos. 

Po'1'l:mto, o projema das habitações era, ·no aspecto da 
eonservação da raça, o mais import_an.te 9-e t<=!d?s. E . leve a 
i'o!·tuna de assignalul-o com elegancm e s1mplw1dade lHexee

. diveis em um dos mais bellos perioctos do seu i~orm•.>so (!is
curso, produzido na sessãp de hontem, o hom·ado Senador pelo 
·Estado do Rio. r 

Outm das grandes preoccupações ,é o perig·0 de . qu.~ as 
enfermidades bata.tn com os n.esmos pés, pei •) contag·io, nu 
choupana do· ppbre c no palacio do rico. Et''J. uind.a u_ lJ\.'
l'igo ele levar quem não tinha conforto nu sua habll:a•:a .1. a 
dissolver os vincul<1s de sua sociedade familiar. A , LalJcl·nu 
é. ao lado da casa sem conJorto, sem hygiene, sem al' c sem 
luz, ao lado do lar onde não ha pão, o succedaneo a que re
corre a miseria, paJ·a embriagar, antes do ce1·ebro, as extor
sões do estomago, agitado -pela convulsão dos nurvos ga:;t.I'!(:os. 

E como essa embriaguez crescente atting.;; as Jnu!Ll
d.ões, corre, c.omo um fiemito electrico, todas as .:;nmdes · 
J·egiões operarias., :-:. sociedade começou a interessat·-~e. para 
defendei" a propria vida dos 'ricos, para def~nder a ut'clem 
social, ·para defenàer a conservação da nacionalidade, e· atê 
com o fim egoístico de conservar os soldados, Púl'((Ue das 
grandes massas dos trabalhadores e .dos pobre.s é l.lue :o:aem 
as grandes massas elos del'ensores da. nacionalidade e das 
c:msas da civilização.· 

Por isso foi que o Brasil tomou assento ·~m Ve<":;alles, 
foi subscrever 'os eomprl)missos de todo .o paiz, f:)i homo
logar, nas conferc::1.cías de \Vashington, os compromisso:: 
da no'!sa naciona:.idade para com os homens do trabalho, 
além dos compromissos de ordem politica qUI~ affectayn.m o 
exercício de seus direitos politicas, ou . que affectavarn o 
~~ercicio dps seus . direitos de classe, de reunião, de syn-

. meato, os que afí'ect.avam a remuneração do seu r.r:: . .Dalho, 
·os · de defesa dos seus meios de obter o salario sufi'iciente, 
comprometteu-se pelo reconhecimento solemne, expresso, 
de todos os grandes estadistas que· ganharam a gucrl'a, pela 
sua gratidão confel=sada aos trabalhadores do mundo civi_. 

· li::ado que haviam uado a victoria como o seu esforço, com o 
seu martyrio, digamos a verdade, . aos laureados · generaes, 
que se engrinaldavam de louros no triumpho final d.c 5 de 
novembro de 1918, que confessavam que essa declarar,ão de 
ordem politica, economica. constatada no Tratado dê. Ver
salhe~, não era mais do que a confissão de que ll. victoria 
:Q.Jilitar fôra devida á grande cooperacão, á cooperação im
mensa e decisiva dos· ·homens de trabalho. que deram. em 
defesa· da civilização, ó seu brâço, a ·sua ·vida e que elles 
'l}aviam posto em . perigo sujeitos a . perderem para sempre: 
as familias, os seus chefes; os filhos, o seu unico -amparo. 
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. .Não pediu, •POr iS!so, a humanidade civilizada ser in
chfferentc ü so:r_:tc dos homens de trabalho, de todos .os sof
freelorcs que nao ·oram sómentc operarias ·Propriamente di
,tos1 mas to~os qt~antos ~inham um salario pequeno, um sa
larw l'eduzido; nao podm a humanidade negar-lhes o·s be
neficias da .civilização,. e at6, textualmente, está no tratado, 
nos textos 1nglez e franc·ez., o conforto e meios necessarios 
para .uma v!da c~ndigna, e foi-lhes promettido conforto 
mate1:wl, assJst~ncia moral, lar, alimentação, garantias; an
~mn~!Ou-sc . a v mela ele um grande sol no horizonte, Q sol da 
1JUStH;;a sqc1al; procurou-se . ctc:1~cnder . com todos .essc.s 
nymnos, com todas essas homenagens. os classes lrabalha
dor~as, - 8: VCl!lH~, a antiga ordem constitucional, a vcrlla e 
antiga ordem umversal que era o producto das grandes· 
transformac.ões da Revolução Franceza, ela Reforma Reli-
·giosa, da Revolu·ção 'Norlc-Amc:ricana, cm um aucntc c illu-
m i nado inspint · v'itae. 

A guerra concluira por clat• uma alma nova, um corpo 
novo, uma mente nova ú humanidade. O velho direito se 
transformava:, sahindo ·das suas crysalidas classicas, c os 
pensador·es, e os publicistas. e os homens ele Estado. e os 
governos, e os imperadores· e ,:Js reis. proclamaram ·o novo 
dominio, em que houve um traço cara.cteristico: a suprema
cia do interesse collectivo; o Nconhecimento elas vanLag.ens 
do trabalho. inevitavel ela .pobreza. ·da massa anonyma do 
proletariado. Proclamou-se tudo isso, mas, cada vez que em 
cada -um dos povos se procura realizar. uma pequena par
cella dessas immensas promessas. cada um dclle·s enc.ontra 
logo trope.ços no momento, com promessas de .outras vanta-
gens mui~o maiores. . · . . . 

I 

Iss.o, sim; isso seria a farça ·~ qual não ·queria dar a mi-
nha collabomção modesta de actor que sou do nosso scena- .,. 
rio .politico. 

As minhas luzes não podem ser basLantes, a minlm cul
tura não púde .• ser maior nem SUl}erior ú. elos meus. coUegas. 
Fiz o que pude, mas 'busquei-, om tihl esforr~o corrente, um 
con.iunto de medidas que satis.fizcssem a dignidade ela nossa 
civiliza:cão, aos nosso.s compromissos com os homens do 
trabalho e para com os pobres c diminuíssem tu.n pouco, em 
face elo noss.o paiz, essa odiosa. essa clamante inquidacle da 
desigualdade entre as condições economicas. dos homens. 

Procurei, no ·meu estudo, não exaggerar desde logo exa
minando ·Com. serenidade a proposta da ·J ... iga dos Inquilinos. 

Aqui estíi. o meu appello ao honrado PresidenLo. c .Rela
tor ela Cuinmissão, que me oUv'e. Desde logo cu disse que a 
proposta ~la Liga dos Inquil_inos não era muito viavel, por
que rccll}Zl~ t!JdOs os alug·ums ele -1.0 e 40 %, C!lll ::lobo, cm 
massa, mcltstmct8imente. 

Ol'a. isso 6 uma· iniquiclaclc, não ~ú porrruc n?s não po
díamos ·reduzir jgualmentc para todos quantos tm!ham au
gmenLado desigualmente, como lambem,· porque não nos era 
JiciLo reduzir .para ·ácruclles .qllh não tinham augmentado 
cousa alguma. Esse a!'gumenlo ·.foi decisivo contra a pro
posta da Liga.; 

.. 
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. Tambc.m . declarei que 11ilo podia votu medidas man-
dando restltUlr t!ldo quanlo fura percebido u. maior, cas,o !fi
:x:assemÇ>S o m:l:'\t~o do prec.o dq aluguel, .porque isso seria 
r~t.roag1r; mas d1sse, desde logo, que não podíamos ser üt
dlfferentes. a ~sses. clamores, porque ·elle não é o clamor que 
costuma v1r orrcumdar a casa do nosso Parlamento nas ac
~~?lamacões aos orad<:n·es, nas S1;'itas fraccionarias desses que 
Impunham a banderra do part1do contra o pendão de outra 
parcialidade; não era a g-rita Jebril que nas galerias das Ca
n:_aras vem acclamar o~ que são o porta-:voz das suas. pai
xoes, ou va1ar, ou mamfestar o s.eu desagrado aos que con
c1amam, aos que veem desferir o clarim do combate ao seu 
dogma, á sua fé politica. . .. 

Pensou o Governo, pensou a imvreusa, pensaram os Se
_:b.adores, que viessem aqui os inquilinos, todos elles em 
~orno dq Parlamento, ameacar; gritar. · · 

o SR. MiGUEL DE ·C&R.VALiiO - Eu nunca pensei isso . 
O 1SR.., IRINEU l\'lACHADO - Ainda honcen1 o meu horu·ado 

amigo e collega, Senador Alfredo Ellis, cuja nobreza de sen
timentos eu sempre assignalo e adm1ro, dizia-me: «Vão vir 
para aqui ameacar. Voto contra~. Eu, .então, lhe respondi:· 
«A policia é quem manda para aqui os ::;eus representantes: 
são os seus agentes que estão enchendo as galerias. Os, in.:. 
quilino.s estão completamente fólra !daqui~. . . · 

Mas por que ·essa in:di1fferenca? Porque não gritam aqui? 
~caso por que nós sejamos um corpo est1·anho na no~sa vida 
social ou um orgão superfectado na nossa .vida politica, ou, 
talvez, e essa é a minha conv~ccão ·-para . adoptar, de todas às 
formulas, a mais honrosa para o Parlamento. A paixão não 
tumultua porque a questão· não· é de politica faccionaria, não 

.,é de politica partidaria; ella é um pouco mais ampla e mais 
·extensa: ella interessa a todas as facQões politicas em que se 
divide toda a nossa nacionalidade/toda a nossa sociedade para. 
ser, alltes, uma questão de politica social. 

As . creanQas ·não . gritam. Ellas não sabem quem é o Se
nador que vota contra.· A esposa não sabe si quer quem é que 
vota a favor .. Eu mesmo tenho umas tantas cartas anonymas 
em que se injuria a minha- attitude ,contraria aos interesses 
dos inquilinos, porque estou vendido aos senhorios, e assim 
por deante, 

' . ' 
Mas, então, .Sr. Presidente, como devo agir no meio dessa 

indifferenca? Si a fortuna· permittiu que eu .pudesse percorrer 
as paginas dos livros, frequentar a. academia; si a. sorte quiz 
que o voto dos meus· patrícios me delegasse uma funccão nesta 
Casa; si a felicidade me bafe,jou na· vida politica, menos du 
que a um milhão de concidadãos, por isso mesmo os encargos, 
as minhas responsabilidades estão aggravadas por essa critica 
da minha · conscil~ncia. . · . . . . 
. A questão é muito mais grave. Esse enfermo que se não. 
move, que , não clama, é uma multidão que ainda não . se en
tende. Ainda o primeiro grito não veiu para a rua acordar os 
que estão adormecidos pela. anesthesia da fome, ainda não 
veiu a revolucão estuar, á.inda não veiu o primeiro facho de 
g'úerru civil e social acordar a indifferenca dos homens pu-

. S.·- V.ol.. v. 33 
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hlicos; mas o meu dcve1' ó pt•cvct· a probabiliclo.clc desses 
succcssos, sob pena do que cu mo julgue, perante a minha 
consciencia indigno do mandato que mo foi confiado pelos 
meus commHtcntcs mü·a defender, não os meus interesses pcs
soaes, os meus interesses partidarios c clcitoracs, porém, uma 
causa que vale mais que tudo isto: os interesses da naciona
lidade, os interesses da sociedade, os interesses da humanidade, 
os interesses da honra, da nossa c.iviliza1;ão c da nossa cul-
tura. ·. 

•.Julg·ando-me parte dessa mesma communhão humana que 
espera por um conjuncto de n1edidas sociaes c politicas que 

·se corrijam as asperezas da :vida e as desigualdades· da sorte, 
tanto quanto possivel, porque''a· perfeição o o correctivo abso
lutos estão fóra da aloacla humana, tanto quanto me permUta 
a minha cont.ingencia, ajudada pela minha boa vontade c since
ridade, devo pedir aos meus amigos e collegas do Senado que 
se desviem um pouco das suas preoccupa(iões de politica geral, 
de politica partidari::t, de polit.ica local dos seus affectos, 
da •sua •camaradagem, dos intm'esses mais ou menos ,justifi
caveis que os movem na res'istencia ás medidas da salvação do 
uma população infeliz, devo pedir aos meus colle.gas que olhem 
com benevolencia ao m·enos, a sinccrdadc d'o orador ,q.ue está 
1habituado a soi'frer na vasta c longr~ conbemplacão da nú-

, ·Serias humanas. . . 
Tenho visto muito infortunio nesta vitla: mas posso affir

mar que nunca, sob uma appar'oncia de calma, eu _vi como 
nessa nossa vida, entre pompas e i'estll!s do ·Governo, o ·desfor
tunio ela nossa população. Esse inforlunio pó_de ser comparado 
aos grandes cirniterios onde vemos sob as i'l'ores, ,que perfu
mam, as gr::mdf'S massas de 'cadavel'eS ,que ahi apodrec·em .· 

. Não 'se illw~.'a o Sena,do. não se illucla a; parte feliz da nossa 
_sociedade! Toda vez que os flUC padcecm •esgoLam a sua quota 

de r'esistencia ú. dOr, todas as vezes que -s·e convencem da iuef
ficacia das medidas ·de proilecçãd; todas as vezes que perdem 

·a confiança c a i'é nessas. cousas que· se olramn:m ordem consl;i- _ 
tucional, ordem ;juridica ·e que são ·ficções crcadas ·para man
ter o equilíbrio no meio desta constante evolução humarra de 
medidas •c interesse, a dissolução (', tcr,rivcl c 'ella produz um 
p'eriodo longo ele reflexão c ·então as multidões ·começa.m ·a 
contat' com uma sorte de l)rovidcncias que não ·Sahcm tq;uaes 

. sejam, á espera que o tempo .lhe melll'Ore as condições da vida, 
lhe diminua o sof'frimento; qnand'o se aperceb'cm .que não h a 
salvação poss.ivcl, c que não são a carneira;da, mas a multidão 
·c a i'orrra, ai! elo pastor que não ,sabe tquc aqueUas .ovelhas se 
lJ.Od~m transformar cm lobos! 

E' a historia pe,rpe!;ua da luta. humana. 
Os Lextos lcga.es são feitos não para opo.rimir' o povo, ·ellcs 

não são o chanfalho com que S'C vac aculllar qu·em l'ucla~na. 
contra· os abusos feitos. i't sombra ela lei. 

, . I , .-•' ' 

'.Most.r·ci longamente a necessidade .da ordem moral. de' or
rlern bistorica ·que· ;justificava, co,m os ma i:; . rqc.cntcs ir.lo
nunrcnl.os dos uossns ·compromissos. internaciqna:c.s- cm Vicr
::;eillcs c ;washington. n neecssidadc ·da nossa. intervenoão. 
rl!esLa-nw ainda muito que dizer=, Sr. Presidente, neste mo
nwnto dirijo-_mc a V. Ex. para perguntar-lhe _so s6mente lhojo 
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111o. G I_icilo f~llar. Se assim l'ôr, pros·cguírei ·e hoje mesmo con
üluu•oi as mmhas consideNlçües, ainda que s0ja ús a ou 7 rho-
ras da tarldo. · · 

. . O tSn,. PRESIDENTJ~ - ]leio regimento, V. Ex. só ·t.cm di~ 
rolto do ·i aliar duras vezes. Fallou hontom uma .c lh'o.io ou.tra.: 

•O 1Sn. lm~Eu l\1Acr:rADO - Então proseguirei. 
Sr. Presidente, a ·lei poi:tugueza que acabamos àe ver, 

ll!J seu art. iO, }llanda applicar a pena de desobed'iencia a to
,dos. quantot:; 1ha.Jam percebi-do ou pensado ])erceber alugueis 
'Illtnorcs do que os que e !I e permittc. 

A legislação frnnceza, nas leis de :20 de abril de :li~H6, 
. soln'e a taxação das materias de alimentação e subsistenoia, e 

11a lei do 23 de outubro do 1919 estendeu esse conceito de 
crime de cspcculacúo iiHcita. á especulacão illicita sobre alu
gueis. . 

Já vimos que os proprios paízes europeus teem adoptado, 
para reprimir os abusos na especulação dos alugueis, elém 
das medidas do direitQ civil propriamente ditas, as medidas. 
de cara•c.ter penal. 

' .Sl'. Presidente, arguiu-se que não ê Jaci.J, qúc não é pos-
sl vcl definir o que é especúlacão ii licita. . · 

Não pretendo fazer aos meus collegas uma prelecção des
sas que se fazem aos meninos da IEaculdade, em matería ... de. 
direito penal. Não é necessarío definir em uma lei o que 
seja. especulaç:.ão illicita, como não .é necessario definir o que 1 
sejam furto, estellionato, defloramento, etc. IDiz-se na lei quf3 
a pratica deste ou daquello acto constitue esLe ou aquelle do
licto. E' exactam~nto o CIUe fiz 'C·Om relação ao delicto de 
cspcculac-ão illicita. · . . . 

. l\Ias si se quizcsse dizer que não se concebe uma figura 
11ova do delicto. sem que uma lei anterior o. quali.t'icr.:.w: -
verfciLamente. 

E'. esta a mesma ob,jecção. de ordem ,jurídica que ine foi 
opposta pelo Uwnrado Senador por Alagoas. 

E' um velho principio de direito penal: nulhtm. <J_1''imerm 
s·ine leue, isto é, não ho. crime ou dcllcto som uma lez ante-
rior que o qualifique. . 

São estes principias que as leis consagram pleonastic~
mente porque são, aliás, reg~ as_ elementares. de . direit~ e .Já 
possuem, ás vezes, uma tradiCcao e uma historia de .w se-
cuJos. . · ;. o delido f~.c cspeculacü? mic~ta1 não é uma:creacao nov;; 

·é UJna velha ilgura de dellcto, trx:ada pelos arts. 419 e 4. ... 0 
do velho Codigo Penal francoz. · . . ~ 

. Es~endcu-se depois. cm 1016, est:l fórma · ge especulacao 
illici La cs.ta i'órma de figura penal á especulaçao sobre gene
r os ali:mcnticios, cereacs, etc., isto é, o quo os francezes cha
mam danriJe. _E ~ lei franc~a .d~ ~~ de ouLubro d~ :l.9:l9 es
tendeu-a depois a cspcculaçao IllJCüa _ soll~e alugueis. 

A lei francoz.a, absolutamente, nao flxa nem o :naxuno 
tlc alugueis. nem _o max!mg ?e pres·o do carvão, da farmha, do 
arrotl etc. Isso nuo 6 m1ssao da le1, · . ' ' ' . 
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. A innovação da lei franceza, feita em 11916, estendendo ao 
commercio illicito sobre cereaes, e depois em 1919 ás oper~
cões illicitas sobre alugueis de casas, contém uma innovruçao 
:.._ C'sta sii:n - que é a de estender essa figura de ~rime de 
esp(lculação illicita uos casos, em que a manobra nao fosse 
fraudulenta, mas sómente illicita . 

. Assim, ficamos com tres fórmas de especulação: a esp~
culaçã olicita, a especulação illicita punivel e a especulacao 
fraudulenta tambem punivel. 

Era, 'Pois; uma figura inLermediaria entre as duas i'ór
mas de especulação, a permittida ou a Hcita e a reprovada, 
punivel, de especula.cão dolosa que era uma fórma interme-
diaria. , 

Diz-se: 4:Ínas é impossível de verificar~. 
Sr. Presidente, é tão impossível que a lei france.za esf4 

produzindo todos os seus. efí'eitos •. 
Ainda ,L,oje (dirigindo-se ao Sr. Presidente) mostrei a 

V. Ex. o Ji'igaro, de 3l! de agosto do corrente, em que se rioLicia 
o inicio do processo de uma senhora que fazia espe0ulacão illi
cita de alugueis, em caso de sub-locaçb.o. 

O SR. EusEBIO DE AND.RADE- Te_m limite, desde 1914; logo 
depois da guerra. 

·O SR. IRINEU MACHADO - Não ha limite. Deixa-se isso á 
sabedoria dvs juizes: · 

,0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Não póde deixar. de ter. 
O Sit. IRINEU MAcHADO -· Voú explicar. á Casa. Para . con

siderar que a especulação sobre os alugueis é lllicita, o juiz 
verrfica os l·ucros, isto é, a difl'erença cobrada pelo senhorio. 
Assrm, leva em conta todas as despezas 'com a · 'guarda. ·da 
casa, com .porteiros, com tapetes, com a limpeza dos immo
vers, com a taxa de limpeza,· com a taxa de ja:nellas · e portas, 
emfim, todos os impostos, sejam de que natureza . forem, e 
todas as despezas de conservação e segurança do irr.imovel. O 
juiz leva ainda. em conLa uma parte de amortização do capi
tal. Depois de avaliar .o total dessas . despezas, confronta-o 
com o aluguel percebido. A jurisprudencia franceza tem en
sinado que os periLos é que indicam o quantum dessa quantia. 

O SR. EusEBro DE ANDRADE- Logo ! ... E' um element~ de 
comparacão. · · 

· · O s.R. IRINEU MAÇlHADo - Eu não tenho; portanto, :eces
sidade de fixar o quantum de ·lucros que constituem a· espe
culação illicita .. A mesma cousa .se ·dá em relação ao arroz, ao 
café, ao carvão, etc. Os, aluguers teem o seu preço corrente, 
normal, sabe-se que o predio deve render tanto ou quanto·., 

Entre nós, temos ainda um elemento a mais: o registro 
dp valor locativo, sobre o qual se coiJra o imposto predial. 

Verificado o valor, verificado o preço da mercadoria, 
:verificado o custo ·de. sua guarda, con!>ervação e. despeza, ve
rificado o quantum da aniort'i'zar;ão e das perdas; com· a dete
rioração, etc., chega-se á conclusão de que o custo de::~sa mer
cauoria é tal. Si a venda é'feita coin o lucro de 30 ou ·40 %, 
a autoridade ·pune· immedi~tamente. · : 

.,. 
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Ora, é evidenLe que os algueis, mesmo que se invoque a 
circumstancia de que o caso está sujeito á lei da offerta e 
da procura, estão sujeitos a uma exploração; a cujo respeito 
se faz um commercio de locação e sub-locação, sendo que aqui 
se faz até o de mobiliar e de mil•hares de outras adaptações 
<la vida commércial moderna. 

Pois bem, o juiz compara o preço anterior, quanto 
esse commerciante ganhava sobre a mercadorià, 6 ou 7 %. 
Nota que, aproveitando-se da's circumstancias da guerra, da 
angustia dos povos, cobra 20 .. ou 30 o/o. Pune-o. A mesma 
coúsa se~ dá com relação aos · proprietarios de immoveis •. Pro
cura saber quanto ganhava antes. Era tanto. Calcula as des
pezas de conservação, os novos ·encargos, emfim as charges 
nouvelles. .Somma-as todas e chega á ·conclus.ão . de que, no 
momento, ganha tanto por cent.o. Verifica que o augmento 
i'oi exagerado. Imagina-se que esse proprietario cobra o do-
bro. O juiz condemna-o. · · · 

Vê-se, portanto, que a questão não é de magna transcen
dencia. E' de. uma simplicidade elementar, sendo que, entre 
nós, a lei ainda póde ser muito mais facilmente applicada do 
'que na França, porque temos ele'mentos sobre a renda predial, 
sobre o valor locativo do predio, de accôrdo com os registras 
effectuados. · · · . 

O. SR. EuSEBto DE ANDRADE -. Mas qual a tabella fixa para 
o lucro normal, para o lucro legal '? 

0 SR. IRINEtf MACHADO - A51ui OS predios dão 10 ,%. 

O Sn.· EuSEBto DE ANDRADE - Seria então· necesoario que 
V. Ex. organizasse uma tabella para o Brasil inteiro, cidaüPJ 
por cidade; porque muito variam os alugueis de cidade para 
cidade. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, de. rua para rua, o 
valor muda .. 

O SR. IRrro<Eu MACHADO - V .. Ex. está errádo no ponto ..• , 
O SR. EuSEBIO DE ANDRADE -·Não estou errado. 
·o SR. IRtNEU MACHADo - ... de querer que se faça uma 

tabella, porque as condiç:ões economicas variam de cidade á 
cidade, de Estado a :Estado. Assim, por. exemplo, no Amazonas 
como no Pará, as casas ho,ie; não teem habitantes. Mas, em · 
S. Paulo e aqui na Capital verificam-se as mesmas difficul
da.d'es que V. Ex. já não encontra no · Espírito Santo e no 
Paraná. 

O SR. PAur.o DE FRONTIN- E não se faz uma lei a favor 
de proprietarios que não te em inquilinos. · 

O SR. EuSF.Bro DE ANDRADE -Fixe a taxa acima da qual 
a especulação ó i!licita . · 

' , I , . . . . 

O SR. IRrNEU. MACHADO - Já respondi a 'V'. Ex., li até as 
palavras· do· professor Poite';'in .. 

· · O SR. EusEmo. DE ANDRADE- Ponha a questão no terreno 
pratico. Nós estamos legislando. · 

O SR .. IRINF.U MACHADO_; v. Ex. me permitta, poeso até 
ler, como os tribunaes francezes applicam essa lei com certa\ 
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sabedorias e coni corta equidade, o quo os nossos juizes fa!l'f .. 
bem. ·poderiam applicar. De facto, calcula-se, imagina-se a 
médm corrente do lucro; si era de 1 O ou 12 o/'o e passou a IC!ar 
o lucro de 15 %, já não se póde considerar .lucro excessivo., 
Não h a, 'pois delicto. Porém, verificado que, onde se ganhava, 
10, se passou a ganhar 20, o augmento é excessivo.. . 

O· SR. Eu SEDio DE ANDRADE - Mas, V. Ex .• não fi:I:ou isso 
na emenda. · 

0 SR. lRINEU MACHADO- Estou dizendo a V .• , Ex •. quc.a 
lei franceza, cuja redacção adoptei, não :rixou, porque essá é 

·a doutrina. A applicação, a interpretação :da lei é a lição dos 
autores, da jurisprudencia dos triburiaes. 

0 SR. EUSEBIO DE .ANDRADE- A lei franceza prohibiu que 
se augmentassem os alugueis de 1914 em dean:te. O anno pas
sado permittiu que houvesse. um augmento de 30 .% ., Foi o 
.que li. 

0 SR. IR!NEU MACHADO - Não ha tal., 
O SR. EusEBio DE ANDRADE --: Havia pro•hibicãC> absolutà, 

durante a guarra, de se augmantarem os alugueis. 

0 SR. EuSEBIO DE ANDRADE- V. Ex. está equivicado, não 
houve prohibição alguma de elevar os alugueis durante a 
guerra .. 

o SR. EusEmo DE ::A:NoRADE '- Houve prorogução com os 
mesmos 1preços e os mesmos prazos. 

10 SR. •IRINEU 11\'!AcHADo _,. Não houve pr.ohibição de au
gmento; o que houve foi o seg~u1inte: as casas que era~ oc
cupadas por mobili•zados ou por familias ele mobilizados apro
veitavam os benefícios da moratoria,'· istc é, não 'podiam ser 
augmentados os alugueis dessas casas e nem mesmo cobrados. 
E quando os arrandamentos no período da guerra terminavam, 
consideravam-se automaticamente ' prorogados, . porque . a 
guerra foi considerada um caso de f.orça maior .. J{t depois de 
finda a guerra, joá depois· do armistício. . . .·· . · 

.O SR. EusEBro DE ANDRADE - Essas leis, vão ser exLinctns 
este anno. 

0 SR. !RINEU MACHADO - Não. é' exacto, não podem SOl' 
f.odas t•evogadas; a lei, r>or exem,pplo, sobre os alugueis, só o 
póde ser em 1922, tem que ·cessar por si em 19 de outubro de 
~·9\22, porque -é de 10 dessf.l mez de 1019, e p_p.ra .. vi·gorar tres 
nonos. · 

O ·que se deu em Fran[Ça, foi o .seguinte: ·nenhum ,iuiz, 
nenhum official de juizo intimava. executava mandados con-
.tra quem quer que fosse. · · 

.Por uin entendimento gera:!, foi se estendendo universal
mente a moratoria e ningucm pago1tt1 aluguel.. \Depois, ·finda a 
guerra. nomeou-se, então, uma commissão de arbHragem para 
tiquidar os casos de isenção, porque houve na lei que prohi
biu o augmento a reduccão ,de um. tanto nos alugueis das casas 
dos mobi.Jizados, ou crue estavam cm armas. Surgindo dahi 
·um lit,igio,. resolveu-se cr·ear uma commissão arbitral para 
a liquidação desses incidentes, commissü() que ainda funceiona. · 

., 
I ...... 
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Na Franco. não cxisLia exactamente a lei impedindo quo 
so fizesse a limitação dos preços para os novos alur::;ueis. Logo 
,que terminaram os seis mez.es supplementares, após o armis
tício, começaram os senllmrios, os porteiros, etc., a i'a•zer 
uma alta espantosa, excessiva, artificial dos alugueis. Então, 
no ministerio Clemenceau, o Sr. Nayer interessara-se pela 
passagem de uma lei que considerasse figura criminal a es
pccul3jQ•üo illicitu. Como se upplicou essa lei ? Alguns tribu
naes na fixação da amorlização do capital, variam no quantum. 
dessa •cifra. ·Uns admi~tiam 10, outros 12, outros 15, 20, etc. 
Mas, para os casos evidentemente manifestados em que as 
difi'erenças entre a nova renda e a antiga eram de clamar aos 
céos, o juiz decidia .. 

·Foi para essa medida que ~!se appellciu, e isso mesmo nós 
conta o Sr. Poitevent, no seguinte período. (Lê) : 

fA.hi está o qlllre disse hontem e repito hoJe. De' modo que 
si se tratasse, por exemplo, de um individuo que ganha.,se 
110 o/o e passasse a 15 o/o ,o juiz não podia apipUcár-l!h•e a p·ena 
Essa medida, ·portanto, não· é violenta contra o inquilino, é 
J)arn. os casos escandalosos. 

; . 
O Sa. ÉusEBIO DE ANmMn'E -E' nccessario que a lei sc.Ja 

clara c precisa. . . . i 
0 SR. IRINEU MACHADO - V. Ex. sabe, perfeità·m·ente, que 

[w: muit.as disposições penaes cuja intevpretação é entregue ao 
ct•iterio do ,juiz.. ! · ' ' :·1 . ','l:(,~: 

O ·SR. Eusmrci DE ANDP..A.DE - Não em: um: .caso como este. 
O SR. IRINEU MACHADo - A lei franceza posta em nratica, 

deu bons resultados, pot,que 'él preciso que a especJUilaçã.o seja 
·evidente. ' · ' ! : · · ·': .:.~!~!~;/~ 

~gora, pergunto a V. Ex. como se p6de a·p;p.Ucar essa: 
lei ? Muito faci1. De 19'f.6 até ho.ie. são innumeras as decisões 
da justiça :frnnceza. Os casos duvidosos são resolvidos por ar
bitragem. por· peritos, c os jui,z.es .. podem corrigir essã · arbi
tragem. applicando as. regras correntes, habituaes, Já muito 
conb ecidas ·c adoptadas pelos tribunaes :francezes. 

Vejo, entre n6s, constantemente, empregar-se um nacio
nalismo e:xaggeraclo cm tudo. Mas C·Omó nns vestimos ? Como· 
'é feita a nossa cozinha ? Os nossos moveis ? A nossa casa ? De 
acoOrdo ·com os alfaiates dós índios ? •Comemos a cozinl>a dos 
mestres cool~s. das tabas' . ' 

. 0 SR. PAUW DE FRONTIN - iNão foi isso que creou a na-
hionalidade brasileira. !Isso é antes de 1500. · 

O SR. IRINEU i\fACHADO .._ /\:caso applicamos a Iegisla~·ão 
das tribus brasileiras.? Não. •. · · · 

O Sn. PAULO DE FnoNTrN - Mesmo IJODque n].lnca existiu. 
O Sn .. r~r~Eu )\fAcH.~oo - So.mos u!n povo de raça; de ori

gens na· CJVlhzaçao · occJdental. . Essa e a nossa filiação, de 
modo que as nossas consLrucções sociaes, a nossa vida eco
nomica, as nossas construcções leg·islativas. como a nossa vida 
6uridica são todas copiadas dos moldes. da ex:periericia dessa 
civilização. · · 
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O· Sa. IRINEU MACHADo -Todas as nossas leis penaes to
'Cl1a;s as nossas leis civis quasi que são copiadas fielmente' das 
e!s estr~ng~eiras. As nossas leis constitucionaes as nossas 

le1s pohtlcas, quasi que são copias das leis sui-ssas e america
nas, com variantes argentinas; mas emfim, as linhas geraes, 
os processos .geraes, isto é, o texto, quando varia, varia com as 
modifitcacõe·s que a experiencia e a interpretação vão acon
selhando. De modo que o nosso Direito Penai. como o Senado 
sabe, o nosso Codi•go Penal de· 189·0·. foi, mais ou menos, inspi
rado. no Codigo italiano, apartando~se em alguns pontos do 
te:x:t~ italiano, para seguir, mais ou menos, o texto frari.cez .. 
' • .Si recorrermos á. legislação penal de .qualquer povo, veri
fiCaremos que ella tem, mais ou menos, a mesma somma de 
delictos contra o Estado, a mesma somma de delictos contra. a 
ordem publica, de delictos co'ittra a vida, de delictos contra a 
propriedade e contra a honra; e as'sim por deante. A archi
tectura dos codigos é, mais ou menos, a mesma; apenas alguns 
cod)gos variam de penalidade ou •criam uma ou outra condi
.cão, .que. estabelece a variante e apprOxima a. figura do delicto., 
.Por exemplo, em materia de estellionatos ha verdadeiras va
riantes e. a nossa legislação tem defeitos, deixando ·de seguir 
as legislações italiana .e franceza. As nossas fontes, porém, são 
sempre as Ie·is escriptas dos outros paizes, os especialistas da
quelle ramo. do direito. os ,juristas que escreveram tratados so
bre o assumpto. as interpretações dadas pelos tribunaes. Nãó 
ha outra maneira de decidir. E' exactamente' esta a lição, que 
nos dá conhecido jurista francez ·qUando diz .que. para se ter 
a noção da especulação illicita por meios não dolosos, não 
fraudulentos e para se applicar o texto na pratica se recorre 
á .experiencia que nos ·é dada pelas lições dos autores e deci
sões dos tribunaes. á interpretação do codigo francez. no texto 
dos arts. 419 e.420, desde a lei de 1816 até á de 1819. 

De modo •que temos alguns decennios de jurisprudencia, 
algumas dezenas de livros sobre a ma teria para resolver. Do 
mesmo modo se tem feito com relação á tentativa, ·áJ cumpli
cidàde, com a aggravante. com a theoria das derimentes, · com 
a theol'ia da responsabilidad'e em g~eral. com a theoria dos de
lictos contra a ordem publica, dos delictos contra .o. Estado, 
contra os poderes publicas,. contra a vida, contra .a honra, 
contra a propriedade, .etc. 

Assim, Sr. Presidente, nós não temos mais, para applicar 
um texto desse, que recorrer ás lições dos aut,9res do direito 
penal estrange•iro, do mesmo modo por .que nao faz.emos no 
nosso meio .. na nossa vida.· na nossa civilização, a applicacão 
de todas as leis p(maes que foram transportadas de todos os 
outros povos para o nosso codigo e costumes. . . 

Ha. porém. um ponto .que está f6ra -de duvida, ,sobre o 
qual não ha par·a onde fugir: o Brasil é o unico paiz do 
mundo onde se cobram luvas .. ou bonifi.cacões sobre alUJgueis., 

Imagine-se que nós prohibimos a alta de algu.eis. Não 
•fica ao senhorio o meio de disfarçar-se na ·cobrança de Iurvas, 
de bonificações ? · · · , 

Imagine-se que se fí:lCa e•ssa · prohibição 'por dous annos., 
· 1A lei ·pro bibe, divá o senhorio, .que eu augmente ·. o alu

guel,· mas a lei não prohibe que · eu cobre luvas ou bo-
,nificacõ~~, · · 

.. 

·L 
6"'") , I • 

' 

' ' 

I -• 

• 
• 

I 
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.. O. SR. PAULo IDE PRON'!'IN - Pela legislação ).U'un.icipal 
as !uvas fazem parte do valor locativo. 

0 SR. IRINEU MACHADO - Eu fico ~aUsfeito em saber 
qpe o . Conselho 1\funicipal póde vedar qu>tJ o Congresso Na
cional Julgue delicto isto. ou aqu.illo. · 

. O SR. PAULO DE FRON'riN ~ Não estou dizendo isso. As 
!uvas fazem parte do valor locativo. A Municipalidade cobra 
Impostos não sólment'e sobre o .que se paga mensalmente, mas 
tambem sobr.e as l'llvas .. 

O SR. IRINEU MACHADo - Foi muito sábia a lei muni-
cipal.. , , · 

, Mas o proprietario declara ao inquilino o' seguinte: dou-
lhe a casa pelo aluguel •convencionado de 12 ·contos por anuo, 
mas quero de luvas ·120. ·Essas luvas não figuram no con
.tracto, teem dC' ser dad-as· de· mão· a mão. Desejo isso para 
·niio pagar :i Faz:enda Municipal. · 

Onde é .que a Fazenda Municipal lucra si não houve~ 
outro meio de compellir o individuo a declarar a:s luv·as ? . 

Si o individuo não declarôu, si não houver cscripto, lna.s · 
existirem as luvas, qua·l é a penalidade ? 

' . ~ ' . 
Si houver uma lei declarando que Q individuo responde 

pelo delicto, o que receber as luv·as, mas não o .que dér, está 
claro que quem está .ameaçado pela denuncia de qu.em as dá 
não as recebe. 

Preliminarmente pergunto: o fim das leis penaes é · :fa
zer cessar todos os crimes ? 

o SR. EuzEBxo DE ANDRADE - Não. 
O SR. IRINEU · MACHADO - Nunca foi. O fim das leis pe

naes é impedil-os pela intimidação, diminuil-os. Na~,tura;I
m ente haveria inquilinos doceis que não denunciariam. 

A Ordenação do Reino considerava de1icto a não de
nuncia, n1as isto foi abolido em todas as legislações penaes. 
Nem por isso, porém, deiX:Ou de haver penalidade para os, 
crimes-. 

Que seria da .s.egurança ·da v~da si não 'houvesse pena
lidade para o homicídio. Não é ocrime matar, tambem não é 
crime deixar de ser testemunha. 

O SR. PA~o DE irno!Ntr'N - Mas qual 'é: a e~nend~ que 
:V'. Ex. · aprese·ntou a. esse respeito? 

O SR. 'IRINEU MACF!ADO - A emenda foi esLo.: Conside
rando delicto. reaeber .luvas, bonificações ou qualquer outra 
quantia, além dos alugueis. De maneir:a. q1,1e para ser honesto 
e não lesar. o fisco, o lo·cador cobrava mtegralmente . o preço 
·do aluguel,. o .qu'e queria que 'fosse. renda do predio,, incor
porando esse valor áquelle que póde cobrar como !,uvas sem 
pagar impostos. · · 

Este era o facto, de ·modo que lonrge de ferir os interes-
ses municipaes: . . .. 

0 SR. PAUTJO DE FRONTIN - •Mas essa diSIJ..ÓSição (mos-
trando. o. impresso) não .está a·qui. · 

10 SR. IRINEU 'MACHADO -Está. 
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O SR. 1PAUL"o' DE Frtol'ITIN - 1V. Ex. .façn ·O favor do 
mostrar. · 

O Sa. InrNEU •l\iACIIADo - ,supprimiram na ·publicação 
quer no avulso, quer no Diario da ·Casa. Mas pócle ser verifi
car o texto da emenda que ~stú na. Commissão. 

Ü SR. PAULO DE !]J'RONTIN - •Mas si ::t emenda estú na. 
i:ommissão.. nós não a conhecemos. V. Ex. pódc rc.o:uisl
tal-a. 

· O Sa. uiiGUEJ'.; ns C,uwALHO ,...... Estú subordinada :."t espe-
culação illicita. · , · 

. . . O SR: 1P!AULO DE FRotNrriN - Mas é necessario q·uc .se a co·~ 
nheça pelo menos por occas'ião da votação. · . ' ' ' 

. · :0. 'SR. IRiNEU MACHADO - .Posso affirmar que isto está 
na. mmha emenda. Esta medida não prejudica sinão os· que 
quizerem ·cobrar luvas claliclestinamentc. ·Por .isso 6 Que eu· 
(:ligo que a questãQ é muito $impl·es. · 

Ainda .quando a. especulac.ão illicita em geral fosse 'con
'demnada, não :ficaria impedido .o crime, porque sei que ha 
até intermediarias e procuradores que :cobram luvas de que 
não prestam contas aos. proprietarios, fraudando o <lesando 
~ssim não só os inquilinos,. como os. ;proprietarios c até o 
propfio fisco, cnri.quecendo (t sua custa. 
· -4o iSn. PAULo nÉ FRÓNTIN- Estou. s1,1stentanrJ.o apenas ci11~ 
as luvas declaradas cm contracto não lesam nem ·a propria 
Municipalidade, •que tem regras estabelecidas para ·calcular o 
valor dos predios. 

O Sn. !RINEU 'MACHADO - De maneira gue foi isso o que 
f.u disse hontem claramente no meu discurso. Pularam uma 
.linha na impressão. 

O· Sn. ·MIGUEL DE .CARVALHO - As luvas não affectam 
!Lquelles por cu;io .bem estar mais nos interessamos;· são os 
pob:z,:es e esses não pagam luvas. 

o Sn. · IRrNEu 'MACHADO - .l\Ias pagam indirectamenl.e, 
po!'qtie o commc:rcio, ;por exemplo, auc. paga 100' ou 2·00 con~ 
tos de luvas :mgmentava o preço das mercadorias. 

O Sn. PAULO DE FnoNTIN -·Mas .quem yae'IC·omprar nessas 
'casas do luxo é por que pôde. · 

O SR. ;MIGUEI. DE CAn:V.\LIIo - A minha sympathia é toda 
favoravel !'i.quelles que I. cem. pouca renda e esses não :vagam 
luvas. · ·· . . 

,O .Sn. ImNEU ,l\fACIIADO - ·Mas si quizererri ter' uma noção 
exrictn. do que ·é uma especulação illicita, que me 'permittam 
os. meus 'honrados ·collcgas ainda nesta flOra adiantada, leJ:
lihcs as' seguintes linhas: «i\>las os preç.os correntes que deri
variam dessa concurrencia rcg.1Jlar poderiam ser falseados 
por combinações, manobras individuacs ou concertadas. 
Elles acham -terreno propicio na época de grande pcrturb~~ 
ção cconomi·ca. O legislador -pune c rewge contra as altas. fi:
cticías que ,aggravam. o mal. além da· alta. natt}-ral. Quando, 
;j(L Cf'lla, ern S~, pesa-ya bastante, SOlJl'C O conSt!:_l11'ldOr, CDl gera], 
c mais duJ•amente amda sobre uquelles que nuo poclcm pagar.» 
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.Sr. Presidente, cm relação ás medidas de natureza ;penal 
Já mostrei, não só ·que ellas salvam o fisco contra os devo~ 
~adores ·4e ~uvas quq_ rcce~c~1 :i reveli~ dos senl'!orios, como 
mt.ermecharws que suo, ex1stmdo no lho de fJanCiro uma in
dustria de procuratorios, {!() casas·, praticada por procurado
res, que fraudam as contll'S prestadas no senhorio .. 

O SR .. MIGUEL DI~ CARVALHo - Esses, são deshoncstos. 
iQI SR. l!RIIN,Eu 1\.f.ACHAroo - Eu 31(~ c~isse· que é uma cm•/a 

industria. Elles fraudam o fisco. · · 
O Sn. PAuLo DE iFRoNTIN - A esse respeito. tambem ha 

os que fraudam o café, ·O leite, etc. · 
O SR. IRINEU MACHADo - Mas, para todos elles, h!l penà

lidades, ha medidas de repressão contra os que fraudam os 
generos de alimentação publica. · 

Dessa fórma cahiriamos em um absurdo:· sendo . a casâ 
a cousa mais necessaria á. vida, sendo a primeira das cousas, 
não ha uma medida de repressão contra os que abusam dessas 
proprif,dades, mas em compensação se punem os outros ca-
6~lS em que individuo pratica falta semelhante.. · 

Sem casa n~o. se ·pócle passar, ~mquanto sem: leite: pas-
sam-se alguns dias.. · · · · 

' ' ' , 

. Eu já disse. que ·a lição de todos os Cllonomistas ·e che
fes de Estados é que a nescessidaclc principal 'do individuo 
consiste ·cm uma casa. 

Sr. Presidente, eu mostrei qu~ a propria lei portuguezà 
pune os que fraudam as suas disposições no que -diz respeito . 
a augmento de alugueis, com um processo penal de des
_o!Je.diénéia. 

Applicam-se penalidades contra os que fraudam as cori~ 
tas com os locatarios, contra os gue fraudam o fisco e que 
vão muitas vezes até a fraudar o proprio proprietario. 

' ' . ' 

· Seria desejavel quê se estabelecesse como iimposto uma 
~)esada contribuição sobro os que exercem essa procuratoria 
ele casas. 

Ha casas de commercio no Rio de .Janeiro que fazem ob'
jecto de suas tt•ansacções apenas a concessão çle cartas do 

. fiança. pelas quaes os inquilinos pagam altas · contribuiçúes,., 
Ha outros que fazem commercio ela indttstria de locação com 
enxerto do alguns moveis velhos. . 

A este respeito devo lembrar aos meus illustrcs collega:~ 
o habito qué toem· os ·meninos do norte de faze~ um· cabritô 
beber agua. (Riso). · ·· 

• 
·um individuo precisa· de umà casa; encontra uma· vàsià, 

em que se acha'm um moveis velhos, quebrados, · cheio~ ··de 
percevejos, repugnantes; O$ tá na·. maiOl' n~cessiidacle;. prqcura 
o senhorio, c este lhe diz que· só aluga a· casa . a quem · lhe 
comprar a .mobilia, pela . qual exige quatro ou cinco conto.;; 
O locatario Jaz um· cabrito. Este tem de beb·er a ·agua· toda, 
aLé chegar ao mil'ho; aquclle t.cm de· ficur·com o mobilia para· 
obter o. casa .. (R.isos .) · 
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Depois rde percorroe uma meia du:.da ele casas occupadas 
por . moveis, todas entregues aos mesmos intermediarias que 
são <JS habitant~s. 'lU_: constituem \lma -;r:uadrilha d'lSse ge
nero, os Iocatar10S vao, afinal, alUS'II-r uma dellas á força, e 
pagam o preço dos alugueis, porque são obrigados a alojar 
sua família. 
· O SR. PAULO DE FRoNTIN - O que causa isso e a insu:r-

ficiencia de habitações. · · 
Da mesma fórma, nos hospitaes se collacam colchoes no 

chão, porque os leitos são em numero insufficiente, á vista 
da quantidade dos doentes. · 

O S~t. IRrNEU :t\rA:cHADO ~ Mas isso' não é. a mesma cousa; 
no caso de que trato ha um artificio. O intermediaria impõe 
uma cousa de que ·o Iocatario não necessita. Além . disso, 
aquellc não · é o dono da casa. O . intermediaria, neste caso, 
·encarna a· fórmttla concretizada da usura, da exploração. 
. , . •,. , , ': , I·, , 

· , O SR. PAULo DE FRONTIN _,...Essa exploração só se dá em 
virtude da insufficiencia do numero de casas. 

O SR. IRINEU. MACHADO ...:.. A nação Suissa já resolveu' a 
. questão. Por decreto do Conselho Federal, de 20 de janeiro do 
anno passado, ficou estabelecido que não se póde transformar 
nenhuma casa de 1habitação em estabelecimento industriai 
ou de comrnercio, come nenhuma casá rião mobilada em mo
bilada, sem autorizacão do poder publico .. Ora, si · eu, · por 
exemplo,, tenho a. mjnha casa e ·desejo ausentar-me por um, 

. dous ou tres annos. sem desfazer-me dos meus moveis, dos 
meus livros e alfaias, offereço-a. em locação; vou . á autori
dade e ella dá consentimento. averiguada a legitimidade de 
minha operação. Mas, si verifica que, dentro de poucos dias, ·· 
faço o mesmo· com uma terceira ou quarta casa, fica no fim 
verificado que sou um desses intermediarias' por" processos 
de especulação illicita, .que alugo casas, pois, é exactamente 
a repetição desses casos que caracteriza o crime. de espe-
culação illicita. . · . . . 

Ora, onde .não ha falta de casas, não ha explorações. · 
o SR. PAuLo DE FRoNTrN .,_ Si· :flOr um tolo que cáe no 

conto· do vigario, h a· especulação. , 
O, SR. IRrNEU MACHADO - A alta normal resultante da 

procura é causa· da·· aggravação;, mas, h a causa de aggrava..; 
ção artificial; ·e é para esses casos que se estabelecem ·as 
sancções penaes. Não é possível: ,o delicto :;i não houver uma 
alta normal; s6 por causa artificial é possive lo delicto. 

Mas propuz isso á Com missão. Essa medida a 'Commis
·São não a quiz acceitar. Entretanto, ninguem ·~gnora e n~sta 
Casa, mesmo diversos . empregados . me , trouxeram ·. querXf!-S 
nesse, sentido, . em relação · a casas . que alugaram para habi
. tacão e ,soffreram augmentos sticcessiv.os·; mas a Comm.issão 
não me quiz ouvir. · · · · . - '... ' 

· Ora,.· a . Suissa:. é, incontestavelmente, ·Um .paiz bem orga
nizado, .. é. um .paiz de organização administrativa· c politica 
adeantada, de uma organização.- ,jurídica irrecriminavei; ne
nhuma censura .se ·tbe póde fazer, · .. 
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i 
0 SR. PAULO DE· FRONTIN - A organização gov.ernamcn

, tal da Suissa não é applicavel ao Brasil. , 

O Sn.. ImNEU MACHADO - Então, como a Suissa .não re
conhece o direito de propriedade na sua ConsWuicão, não 
se póde reconhecer o direit.o de propi'iedade por· outra 
fórma? 

O SR. PAt:JLo DE Fn.oNTJN - O· que estou dizendo é que 
. V. Ex:. não proporia a modificação constitucional de dar a 
·organização governamental, que lá existe, ao· nosso paiz. 

O SR. IRINEU MACHADO -. - Mas, daria muito o que pensar. 
O Sa. PAULO DE JlRONTIN - Em relação aos alugueis, esLa 

disposição da Suissa · é consequencia · da guerra, é, portanto, 
uma medida de emergencia. 

O SR. EusEmo DE ANDRADE -'-- Transitaria. 
' o Sn.: IRfNEU MACHADO - Sim, mas as medidas que Çllt 

proponho são, como ;ts medidas da . Suissa, t.ransitorias, para 
durarem tres annos apenas. . · 

' ' . . 
Vejamos o que se propoz· na Suissa. O legislador tinha. 

que escolher entre dous typos; ou entre o typo francez, da 
fixação da penalidade para corrigir a infraccão penal quanto 
á especulação sobre alugueis, reprimil-a com penalidade re
stricta de liberdade e' multa; OU O tyPO de fixação de preço 
de aluguel, que era o typo. corrente applica:do por todas as le
gislações em relação. á alta excessiva dos alugueis e ú alta 
excessiva dos preços de generos ou de · cousas· neccssarias e 
primordiaes á vida. Digamos assim: generos de primeira ne
cessülaclc c. ent.~e .esses figura em primeiro ·Jogar a hahitaçãü . 

. Pois. bem, a Suissa pr:e:feriu . outro . systema, o segundo, 
e de limitação de preços. O decreto do Conselho Federal, de 22 

· . de fevereiro de 1920, diz que o augmlmto. do qu.antum. do alu
g-uel dat-, casas .de habitação nl:io poderá exceder, tomando-se 

. uomCI l1ase. o preço . em vigor em. 31 de dezembro. . 
O Sn. EusEBio DE ANDRADE. -· · A minha emenda d:.i um 

1· ., d v~ E - d.r. ·. •.Iml :e, a e . x. nao a. 
.. ,. O Sn. IHINEU· MACHADO - Perdôe-me; V. Ex. não me 

ouviu 
. Com relat;.ão ·á especulação, estabeleci duas modalidades, 

uma íllicit.a e outra· para luvas e tudo quanto fol'.' além· do 
. aõusmel. 

. .-
"'7c.Hando agora á pagina 

gorava em 1 o de março, pára 
. guint.e: 

.eAt.é 12 o1•. 

' .. 
62 e tomando o preço' que vi
as locacões,. accresr~-~,ou q se-

' ' 
' 

Isto é, os alugueis não podem sei·. maiores do que os fi
xados t.m 31 de dezembro de 1917. 

Ora, a lei uruguaya estahelecéu: d,uas medidas. No artigo 
1n:imeirn pro h ibiu que . se fizesse na cidade de 1\~ontcvidéo, 

. em 1.C1das as povoaçõ.es, villas e cidades do interior. o au
, gme:nto do aluguel, ,durante tres annos, a partir de 1919 a~é 
o fim de 1922. · . . ; 
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· M'as; como IJúde haver ainda asslm aluguei CIUC exceda 
ás ta~<cas do 1919, dispõe a lei, no seu ar Ligo segundo, que em 
caso algum as taxas de aluguel ou arrendamento das 'casas, 
appartamento; etc.. nas referidas capitaes, cidades do inte
rior, povoacões, villas, etc., poderão ser maiores do que as quo 
vigoravam em 31 ele dezembro de 1919. 
. A lei arg·en~ina já deve os tal' sondo applicada. · A Com
missão teve em mãos todo o conjunto de proJectos q uc · con
sl;ituem o antecedente dos trcs projectos formulados pela 
IJommi~>são de Legisla,ç;ião Geral, relativos ás locacões, sub-
]ocacões verbaes ou escriptas. . · · · 

A legislação hespanhoia chama de arrendamiento O' 
caso de locacão cscripta. En prefiro sempre as expressões da 
techn.ica i'ranccza que dist.ingue entre locações verbal c os
cripta. 

Um Deputado, cm 1919, o St·. Hodciro. propoz que ne
nlJl.lÍn aluguel Josse ·maior do ,que os que vig·oravam cm pri
meiro de janeiro de :19:19. O pro,iecto &offreu longa discussão 
c depois de todos os seus tranmites regimentaes, a Camara 
argentina adoptou duas medidas, uma .de caracter economicó, 
c. ol.!tra ~lo. caracter juridico propriamente dito, is Lo é, as de 
thrmto ctvli. . · . 

· . Vindo a~ Senado o pro,jecto com a modificação proposta 
pela Commissão de Legislação Geral, estabelecida, no seu 
art. ü",. que os. preços em 1 • de janeiro de 1,920 não pod_criam 
ser mawrcs dos que os que vigoravam em 1• de janeiro de 
1919. Como o projecto estava em discussüo ha mais de 
um am1o, para. attendcr, de um certo modo, á. equidade que 
se devia fazer aos proprietarios, clle, tomando por base as _ 
rcclal113.()Õcs provenientes das queixas · dos inquilinos, quo 
não eram qllf~ixas jndividuaes, mas reclamacões de ordem 
social, para dar um preço que se approximas::H~ ;dos mais ele
vados, isto é, para tambem não pre,iudicar demais as preten
ções dos· senhorios: 'adoptou uma formula in'termedia, disponclo 
que nenhum alug!uel poderia ser. maior dos (}iue os. que vigo .. 
·ravam em 1 de ,janeiro de 1920. 

Não. ten'ho ainda o texto da lei argentina.· Trouxe com .. 
migo um al'ti;;o. de um grande jornal argentino La Nacion, 
analysoodo a lei que acabava de ser promulgada. Esse .jornal· 
._; do dia 21. Fui ao Consulado Argentino, procurar o Diarid 
Of(icial daquella época, não o encontrando, por não . ter ainda. 
chegado. Em longa critica, . La Nacion, exp·õe . as . medidas 
da lei, critica em que prepondera, ao !meu ver,· a allegacão 
de q·no ,o. Congresso. votou, antes elas· medidas de caracter 
cconomico, as relativas a alugueis, isto . (~, o Congresso ·argen
tino considerou mais urgente a. fixacão immcdiata do· ma...~imo 
de alugueis do que a decretacã-o de. medidas de êaracter eco
llOmico que incentivassem as const.rucrões. 

' . . . ' . .~· 
· ·:Vê, pois, o :Senado q'ue a Argentina considerou tão grave 

n · Slt?avão .economica ql.\e, ·para att.euder · á 'pressão ela op,inião 
publica c da grande massa de traba-lhadores que tanto pre
lJOudera na culta e adeantada' cidade de Buenos Aires. desde 
log9 voLou a medida. declarando que nenhum. aluguel pôde ser 
maior do qm~ o ,que :vigorava em 1 de janeiro de 1920, dei .. 
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.xando ainlla. em discu::;süo as mcdidai:\ tle carucLct· cconomiou 
~cudentos a. resolvcL' do um modo mais perduravcl à cr~i~e do 
llabitações. · · · · · · . 

Gomo o Senado pódc observar\ a Commissii.o uuanimemen
.ie mücndon que tem u direito de limitar o prazo e tanto: 
assim que impediu qúo durante um anuo o proprietario pu
desse augmentar os alugueis o fixou o prazo dos anteriores., 

· Os p·roprios Senadores Miguel .do CarvaH10 c Paulo do 
FronLin, mandando emendas cruc l'OSLringem o p1•azo de· um 
anno })tn·a sei::;· mezes, Lambem enl;endel'am que .o E::;tado tom 
o tdirciio {lo impedir que esse augmcnto so opere por seis 
mezes., 

0 SR. •P.-nrr.o DE. FnON'!'lN - 0· moti-v·o ,é compleLUlÍlcnto 
,diverso. 

O Sn. IH.INEU MAcHADo - Se V. Ex •. euLende que se póclo 
;voLar uma dh;posil)ão de lei impedindo .que se .augmcnte por 
seis mezcs, que à notificação. não valha sinão durante seiS: 
mezc::;. 

0 Sn . . PAUW lJE FHON;l'JN - Pôde-se• L,Ul~1b.c111 po1~ tun 
umrol .ou dous. 

O· Sn. IltlNEU J.\fACH~\uo ~ Eu àgl'acleoo c felicito a Y. Ex! 
Pul' este gest(l ele lealdade. · 

Si o Senado inteiro entender assim, pergunL() como é 
(1LW podemo·s admittir que um paiz como o Brasil, onde as . 
estatísticas de material de construccão são •insignificantes -
c esta· é uma. clàs grandes causas ela alta de prer.JOS - onde a 
crü;e cambial produziu uma syncope na importa:cão de mate
l'inos, onde a diffcrenoa o oscillacão cambial dif:i'icultam as 
cucommendas, •lJOl'quo o .. uonwlm·cio quando. o cambio sóbc~ 
espera que e!Ie melhore J)ara .fazer as sua::; enéommcudas, a 
quando esLc melhora ainda l'cLardam essas encoromeudas á 
espera que o cambio ainda lhe favoreça mais,. e ass,im vive
mos sempre. cm oscilla:ç;ão cqmbial, se cst.abeleç;a. um prazo di
minuto. Attendenclo a to.clas essas condições o prazo eleve ser. 
o maior possivel. 

10 ,sn.. PAm.o iDEl ~It'oli'<1'l'IN - rSou favoravel aos seis me
zes e acceitei a emenda de um auno. •não insistindo cm a•. dis-. 
cussãu. Mas isto nada tem com as medidas de cniergencia. 

O Sn .. InrNEU :1\fACH..-\Do .. - Mas s,i recon·hecc como· medida 
. ele caracLcr permanente a locacã.o o modíi'icou o prazo, · não 
póde deixar de recqnhece1~ como medida tran~itoria duran.te 
dous annOS'. 

,v u o. Senáclo qu~ neste ponto. esLamos de accürdo ~. 
O sduaclo sabe .pcríeiLamcntc. q~w· tudo te111 conLraindi .. 

cado, tudo tem cmlJaracado ri nossa· impo.rta·ção. · 
·O n:osso commercio para retirar da· ~o\.lfandcg.a 11 grande 

massa de me1·caclorias, que alli tem, precisa vender,· •Pl'Od1Jzir 
a mobiliza(.'iio de seus capitacs para ter rceursos, para fazer, 
novas cncommcndas . 

. A ·disputa par~ consLruccão ,rl.as regiões deyastadas , 'é 
·enorme. Ess.a tom a§ mai_qrc§ :rac1h:dades ;Cle~crmmada-ª. pclg_~ 
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tratados, peJos ajustes, pelos interesses dos capitalistas .c dos 
grandes banqueiros que lá estão e pelo dever. humano que a , 
todos impô~. a necessi~lade ele_ ncuclü· orn primeiro Jogar aquel
les que so11reram a :llageln;cuo da guerra. 

Si lú .1nas r~giões devastadas, pouco se tom pudido Iu:ter, 
l.res annos depois da guerra, com todas as isenf.)ões, comu ó 
qu.e nós •podemos .re-solver com a medida de um auuo a crl::;e 
de habitações, separando do projecto todas as medidas de ca
I'acter economico, que vão sofí'rer a marcha !ongu. e demo
rada dos projectos ordinarios cuja vida começa .Dara as me-
didas que se destacam em projecto. · . · 

Tudo, portantp, indica, Sr .. Presidente, .que ~ prazo de 
tan anuo é curto. Com as mesmas razões di! ordem constitu
eional quci permittem limitar. o prazo, que pt•rmi'Ltem 31pplicar 
tl principio de intervenção do material de ordem politica c 
social; primacial providencia sobre to.das as outras, com estas 
mesmas razões,diverg-indo dos collegas que julgam .o prazo 
de um unno snfficiente ·C propuz dous. Creio ouc o Senado não 
terá duvina nenhuma cm concordar que o pL·aio de· dous 
annos não seja excessivo. O de um ·anno é insufficiente c o de 
cious não é excessivo. 

Como na Commissão o honrado Senador Bf•:"ba ~pondf;lr·as
sc que aereditava, que depois de cess:lldas a::: festa:s do cente
nario a ::ituação melhoraria, e; portanto, .d~;; :1923 em dea·rite 
a crise cessaria, e não acceitou por isso sinão. o prazo de dous 
rr.nos. inclinei-me deant.c da· sua ponderação o scceitei esse 

· pr·{~zr/ em vez do . de tres, eomo havia propn3 . .:o, .'Para ter a 
maioria ela Comm1ssão ao meu lado. · . 

Quanto á data de 31 de dezembro de 1920, ·que foi a fi
xada como o tempo em que se· encontrava. padrão de alug-ue
~·cs a fixar,clevo dizer que tambe'rri adoptei, part>, inclinaJ'I..mc 
á opnião dos meus ·colleg~as Antonio Massa. e JeronYüln 1\:Ion-
te.iro. · . · ·. · 
· f.rratava reproduzir'. a disposição ·que ·mandava vrgorar os 
·preços dos alugueis vfgentes ·cn1 31 de dezem.bro de 1919. O 
Sr. Jeronymo Monteiro preferiu' a data de 31 de dezembro de 
d 920. ,para.. ser mais tolerante c ·complacente com os proprie
:t&v.ios .. o Sr. Massa a:ctheriü a_ esse alvitre. E· eu adoptei taro
bem a data de 31 .de dezembro de 1920 para permittir· que os 
preços de 1920 fossem adoptados, de modo que os inquilinos 
·pagariam um .-pouco mais do . que pagavam antes, e os pro
'pri~tarió,s tériain uma. diminuição menos sensível nM suas 
r·endas. · . ·. . . · . 

· Vê, pois, o Senaélo _que não houve n:t f1xacã9 ne~ dos 
.r.·t·azos. nem das datas· smão a· intenção· de bnscar. respeitando 
,Janto .quant.o poss.ivel- dos proprietarios: attender t.ambem aos 
dn ordem publica. aos .. da collectividade, que reclamavam a 
Pxacão do um limite durante o· t.empo da crise. 

Sr. Presidente, vê V:. Ex .. que justifiquei' · a.mplamentc. 
~om as lições da jurisprudencia e do direito, com a Iegisl.acão 
eoinparada. as ·medidas ·que· ora proponho. · · · · 

.J\fuitos toem ob,iectado ·que a disposiç.ão .(Í de caracter. re-
t.roactivo. . . . .. · . . . • . · 

Senhores. a -lei argentina agora promulgadO) .. declara sem 
rJfcil:ó t.ódos os alngucis e arrendamentos címcluidos depois 
clfJ dia 1" de janeiro do 1920. A. lei argentina, para salvar a 
c:rdcm publica. mandou retroagi~, mandou tornar sem effeito 
aquelle.augmento, .o·.que importa.na ~.e~~ituição da diff.erenca 
r:eoebida a mais pelps proprietar1os. · 



• 

E'ESS,i\!0 EM 30 DE S!i:TEMBRO DE 1921 529 

Ora, as leis rcLroactivas que a nossa Constituição, no 
art. 1'l, n. 3, véda ao Poder Legislativo decrl!lar. sã.o aqucllas 
que mandam applicar lei actual a factos pas~•urin~ ou a épocas 
f•USSadas. · 

Nilo ha, portanto. relroa:ctividadc nenhuma nu medida 
q~e proponho, e daqu'i ainda agradeço ao ho!lraclo Senador 
Miguel de Carvalho a lealdade com que h ontem S. Ex. ponde
rava que não tinha nenl'wma objecção, relal.iva á retroactivi-
dade a oppor ao projecto. · 

Si abrirmos as paginas de João Barbalho, que é o maior 
c!os nos.sos autores de Direitos Constitucional, veremos que 
elle assignala quaes as leis de ordem retroactiva que não é 
I i cito ao Poder Legislativo decretar. Não sao todas indistin
ctamente. As leis que diminuem pena,. 'que hcneficiam ém 
materia criminal as leis de processo, as leis de· ordem poli
tica, todas podem ter effeito retroactivo. · . . · 
. Si nós compulsarmos as paginas ·da mainr elnquencia 
humana, desse qu.e, no parlamento inglez, foi a . fói-ma, o 
molde de toda a eloquencia parlamentar contrmporanea. si 
uuvirmos a nalavra -de todos o::; grandes hom•m,:; de estado da 
Inglatérra. s1 ;quizermos escutar a lição de todos os gran
des pensadores dá E'rança, de todas as grande~ mentalidades 
modernas que se occuparam com as questões de legislação 
&ocial, . veremos que todas ellas assignalam qt..P as questões 
relativas á habitação constituem _.questões fundamentaes para 
a ordem,:para o regimen;veremos que ellas süo essencialmepte 
politicas. Si nós confrontarmos com o .texto da nossa Consti
Luir;ão a lição do maior, 'dos seus commentadnres, veremos que 
elle julga que o Pode•rLegislativo póde decretar leis de ordem 
poltica, de car,acter politico, COill. effeito retroactivo,,,, ·'· 

Assim ta~bem, . eu . acho q~e nós temos a f!!culdade de 
mandar restituir .,alugueis co'brados . ·em' excesso. · â partir de 
uma. época, cujo ''padrão, cuja norma era ju,s'ta nas relações 
entre os senhorios e os inquilinos. Poderíamos fazei-o. To
davia, ,para evita:r. chicana e para .que não: pareça que isso se
ria feito com odio, em vez de ser uma obra de concordia so
cial em que se põe um limite UJO appetite voraz dos senhorios, 
em beneficio · da fome, nã-o· satisfeita dos inquilinos·; assim 
não quiz fazer figurar no 'texto da lei unia dispos.ição neste 
sentido. Al8m disso. si tivessemos ordenadõ essa restituição. 
appareceriam as objecções da inconstituciona:lidade. da m~:J
dida, tendo por base. o principio do direito adquirido e da 
retroactividade das leis. · 

Mas eu quiz mo.strar a serenidade com que resolvi .e en·
car•ei a -questão. Não pretendi, nem ·pretendo fomentar. uma 
luta entre as classes. /Eu disse hontem, respondCTi,do' ao Sr. 
Senador Alvaro de Carvalho, que as .medidas restriét,ivas dos 
abusos dos senhorios. limitativas do. preço. visavam a defesa 
das classes desprotegidas, desfa,~orecidas da sorte, das classes 
modestas. segundo . uns, das classes pobres. segun~o outros, 
dos proletarios, segundo a ~scola comtist.a, de todos os assa
lariados, segundo a expressão socialista .. de todos. aquelles que 
não ganham sinão o . pão de • cada dia, segundo a fórmula 
chrisLã e catholica. · 

O SR. PRESIDElNTE - Devo 
a hora já está dada. ' 

declarar a.o nobre Sanador qu~ , 

s. - VoJ. v~ 34-
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